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Δελτίο Τύπου 

Πραγματοποιήθηκε η Ιδρυτική Συνέλευση και ξεκίνησε η λειτουργία του 
Ναυτικού Ομίλου Σπετσών (Ν.Ο.ΣΠ.) 

    

Το Σάββατο, 1η Μαρτίου 2014, πραγματοποιήθηκε η Ιδρυτική Συνέλευση του Ναυτι-
κού Ομίλου Σπετσών (Ν.Ο.ΣΠ.) στο αμφιθέατρο της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου 
Σχολής Σπετσών (ΑΚΣΣ). Παρά τη κακοκαιρία, η συμμετοχή ήταν αθρόα, έτσι ώστε 
να καταγραφούν περισσότερα από 90 ιδρυτικά μέλη, μεταξύ τους και πολλοί Σπε-
τσιώτες, οι οποίοι συμμετείχαν με ιδιαίτερη θέρμη, τόσο στη Συνέλευση, όσο και στις 
διεργασίες που προηγήθηκαν. 

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, έγινε μια πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίαση των 
πεπραγμένων της Συντονιστικής Επιτροπής, καθώς και των σκοπών και της ταυτότη-
τας του Ν.Ο.ΣΠ. Το σήμα βασίζεται στη παράδοση του νησιού! Κεντρικό στοιχείο του 
έχει την άγκυρα και την τρίαινα σε χιαστί διάταξη, φέροντας τα χρώματα της σημαίας 
του νησιού κατά την Επαναστατική περίοδο (κόκκινο, λευκό και κυανό). Την άγκυρα, 
για να τονίζει τη ναυτοσύνη των Σπετσών, τη μακριά ναυτική παράδοσή τους, τα καρ-
ναγια τους, ενώ αποτελεί και βασικό στοιχείο της σημαίας του νησιού, και την τρίαινα, 
το έμβλημα του Ποσειδώνα αλλά και του Ιδρύματος της ΑΚΣΣ, αποτιμώντας έτσι φόρο 
τιμής στο μεγάλο Σπετσιώτη Εθνικό Ευεργέτη Σωτήριο Ανάργυρο. 

Ανάμεσα στις εργασίες της Ιδρυτικής Συνέλευσης ήταν και η εκλογή του προσωρινού 
∆.Σ. του Ν.Ο.ΣΠ., το οποίο αποτελείται από τους:  

 Αντώνη Βορδώνη (Πρόεδρο),  

 Πέτρο Πετρακόπουλο (Αντιπρόεδρο),  

 ∆ημήτρη Ανάργυρο (Γ. Γραμματέα),  

 Αργύρη Μαθιό (Ταμία),  

 Νίκο Νικολαϊδη (Μέλος),  

 Μιλτιάδη Μπαμπίλη (Μέλος), και 

 Μανόλη Παντελή (Μέλος) 
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Σημειώνεται ότι το ίδρυμα της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών είχε 
ήδη παραχωρήσει πέντε ιστιοπλοϊκά σκάφη (Rhodes 19) και τρεις κωπηλατικές λέμ-
βους στο Ν.Ο.ΣΠ., αποδεικνύοντας έμπρακτα την πρόθεση του να σταθεί αρωγός 
στο ξεκίνημα του Ομίλου. Παράλληλα, σημαντική ήταν η συνεισφορά της οργανωτι-
κής επιτροπης του “Spetses Classic Yacht Race 2013”, οι οποίοι δώρισαν μέρος των 
εσόδων τους για την επισκευή μιας εκ των κωπηλατικών λεμβών, με τη συνεισφορά 
του σωματείου καραβομαραγκων ‘Αγαμέμνων’. 

Ο Πρόεδρος του προσωρινού ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ν.Ο.ΣΠ. Αντώνης Βορδώ-
νης δήλωσε με αφορμή την Ιδρυτική Συνέλευση: 

«Γεννημένος στις Σπέτσες, στο νησί που συνδέεται άρρηκτα με την ελληνική ναυτιλία, 
ο Ν.Ο.ΣΠ. στοχεύει στην ενίσχυση και στη διάδοση της αγάπης προς τη θάλασσα και 
στη μετάδοση του αθλητικού πνεύματος. Ο Ναυτικός Όμιλος Σπετσών ιδρύεται στη 
βάση της μακρόχρονης ναυτικής παράδοσης του νησιού, με σκοπό να προωθήσει και 
να αναδείξει τις αξίες της ελληνικής ναυτοσύνης και να υπηρετήσει τα ναυταθλητικά 
ιδεώδη. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, διότι σε αυτή την προσπάθεια έχουμε συμπαρα-
στάτες τους κατοίκους αλλά και τους βασικούς φορείς των Σπετσών. Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ιστορικό ίδρυμα της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής 
Σπετσών και προσωπικά τον Πρόεδρο του ιδρύματος, Κωνσταντίνο Στεφάνου, ο 
οποίος είναι και ιδρυτικό μέλος, για την πολύτιμη βοήθεια και συνεισφορά του 
ιδρύματος της Α.Κ.Κ.Σ. προς τον Ν.Ο.ΣΠ.». 

Επιπρόσθετα, μετά από συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο του προσωρινού ∆.Σ. 
του Ν.Ο.ΣΠ., κύριο Αντώνη Βορδώνη, ο Πρόεδρος του ιδρύματος της Αναργυρείου 
και Κοργιαλενείου Σχολής, Κωνσταντίνος Στεφάνου, ανακοίνωσε την παραχώρηση 
του παλαιού λεμβοστασίου του ιδρύματος της Α.Κ.Κ.Σ. στον Ν.Ο.ΣΠ. δηλώνοντας: 

«Το ίδρυμα της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής, χαιρετίζει την ίδρυση του 
Ναυτικού Ομίλου Σπετσών. Κάθε προσπάθεια που συμβάλει στην ενίσχυση του 
ναυτικού αθλητισμού και φέρνει τους νέους κοντά στη θάλασσα, αξίζει τη στήριξη μας. 
Το ίδρυμα της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής θα βρίσκεται πάντα δίπλα στον 
Ναυτικό όμιλο Σπετσών, βοηθώντας με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο στην εκπλήρωση 
των ευγενών σκοπών του».  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ναυτικό Όμιλο Σπετσών και τις 
δραστηριότητες του επικοινωνήστε με τον κ. Κώστα Παναγάκη στο τηλέφωνο +30 
210 7418950 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση press@nosp.gr. 

 


