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ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

Κο ΛΙΑΠΑΚΗ  ΝΙΚΟΛΑΟΚο ΛΙΑΠΑΚΗ  ΝΙΚΟΛΑΟ

Ο Ναυτικός Όμιλος Νέας Επιδαύρου – Αργολίδος  (Ν.Ο.Ν.Ε.),  άρχισε ναΟ Ναυτικός Όμιλος Νέας Επιδαύρου – Αργολίδος  (Ν.Ο.Ν.Ε.),  άρχισε να  

λειτουργεί το καλοκαίρι του 2006. Η ίδρυσή του οφείλεται σε μια ομάδα φίλων,λειτουργεί το καλοκαίρι του 2006. Η ίδρυσή του οφείλεται σε μια ομάδα φίλων,   

ντόπιων και μη, που το κοινό τους γνώρισμα ήταν και είναι  η αγάπη για τηνντόπιων και μη, που το κοινό τους γνώρισμα ήταν και είναι  η αγάπη για την   

θάλασσα  και  τις  γύρω  απ’  αυτήν  δραστηριότητες,  αλλά  και  για  το  τόπο  καιθάλασσα  και  τις  γύρω  απ’  αυτήν  δραστηριότητες,  αλλά  και  για  το  τόπο  και   

ειδικότερα την νεολαία του.ειδικότερα την νεολαία του.

Όπως  καθετί  το  «νέο»,  αντιμετωπίσαμε  στην  αρχή  τις  επιφυλάξεις  καιΌπως  καθετί  το  «νέο»,  αντιμετωπίσαμε  στην  αρχή  τις  επιφυλάξεις  και  

κάποιες φορές την άρνηση από τους κατοίκους της περιοχής, τα δε προβλήματακάποιες φορές την άρνηση από τους κατοίκους της περιοχής, τα δε προβλήματα  

έδειχναν, αρχικά, ανυπέρβλητα, κυρίως σε ό,τι αφορούσε τα πρακτικά ζητήματαέδειχναν, αρχικά, ανυπέρβλητα, κυρίως σε ό,τι αφορούσε τα πρακτικά ζητήματα  

(στέγαση, εξοπλισμός, οικονομικά κ.λπ.).(στέγαση, εξοπλισμός, οικονομικά κ.λπ.).

Όμως,  με  εξαιρετική  διάθεση,  με  απαλλοτρίωση,  πολλές  φορές,  τουΌμως,  με  εξαιρετική  διάθεση,  με  απαλλοτρίωση,  πολλές  φορές,  του  

ελεύθερου  χρόνου  του,  με  πείσμα  και  πολύ  δουλειά,  τα  μέλη  του  Δ.Σ.,ελεύθερου  χρόνου  του,  με  πείσμα  και  πολύ  δουλειά,  τα  μέλη  του  Δ.Σ.,   

πλαισιωμένα από τα ιδρυτικά μέλη του ομίλου και στην πορεία και από πολλά νέαπλαισιωμένα από τα ιδρυτικά μέλη του ομίλου και στην πορεία και από πολλά νέα  

μέλη,  καταφέραμε  να  κάνουμε  γνωστούς  τους  σκοπούς  του  Ομίλου  και  ναμέλη,  καταφέραμε  να  κάνουμε  γνωστούς  τους  σκοπούς  του  Ομίλου  και  να   

κερδίσουμε, έτσι, την αποδοχή και την συμπάθεια της πλειοψηφίας των κατοίκωνκερδίσουμε, έτσι, την αποδοχή και την συμπάθεια της πλειοψηφίας των κατοίκων  

της περιοχής,  που κατάλαβαν,  μεταξύ των άλλων,  ότι  ο όμιλος απευθύνεται  σετης περιοχής,  που κατάλαβαν,  μεταξύ των άλλων,  ότι  ο όμιλος απευθύνεται  σε  

όλους.όλους.

Η φιλοδοξία μας είναι, πέρα από τις δραστηριότητες, που έχουν σχέση μεΗ φιλοδοξία μας είναι, πέρα από τις δραστηριότητες, που έχουν σχέση με  

την (και αθλητική) αλιεία, να αναπτύξουμε και το τομέα τα ιστιοπλοΐας, σε πρώτητην (και αθλητική) αλιεία, να αναπτύξουμε και το τομέα τα ιστιοπλοΐας, σε πρώτη  

φάση και κυρίως για τους νέους. Για τον σκοπό αυτό έχουμε ήδη συγκεντρώσειφάση και κυρίως για τους νέους. Για τον σκοπό αυτό έχουμε ήδη συγκεντρώσει   

αρκετά  κατάλληλα σκάφη,  έχουμε  αναπτύξει  συνεργασία  με  άλλους,  παλαιούςαρκετά  κατάλληλα σκάφη,  έχουμε  αναπτύξει  συνεργασία  με  άλλους,  παλαιούς  



ομίλους, από τους οποίους παίρνουμε εμπειρία και γενικότερα υλική και ηθικήομίλους, από τους οποίους παίρνουμε εμπειρία και γενικότερα υλική και ηθική  

βοήθεια  και  είμεθα  σχεδόν  έτοιμοι  να  εγγράψουμε  τον  Όμιλό  μας  στηνβοήθεια  και  είμεθα  σχεδόν  έτοιμοι  να  εγγράψουμε  τον  Όμιλό  μας  στην   

Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας, από δε την ερχόμενη άνοιξη, να αρχίσουμε τα πρώταΟμοσπονδία Ιστιοπλοΐας, από δε την ερχόμενη άνοιξη, να αρχίσουμε τα πρώτα  

μαθήματα σε παιδιά. μαθήματα σε παιδιά. 

Απαραίτητη,  για  την  επίτευξη  αυτών  των  στόχων  είναι  η  κάθε  είδουςΑπαραίτητη,  για  την  επίτευξη  αυτών  των  στόχων  είναι  η  κάθε  είδους   

συμπαράσταση και βοήθεια όλων, όσων αγαπούν την περιοχή και εκτιμούν ότι ησυμπαράσταση και βοήθεια όλων, όσων αγαπούν την περιοχή και εκτιμούν ότι η  

δημιουργία κάθε τέτοιου είδους μαζικού φορέα μόνο θετικά αποτελέσματα μπορείδημιουργία κάθε τέτοιου είδους μαζικού φορέα μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί   

να έχει κυρίως για την νεολαία, η οποία ζητάει, αλλά δεν έχει, πολλές διεξόδους. να έχει κυρίως για την νεολαία, η οποία ζητάει, αλλά δεν έχει, πολλές διεξόδους. 
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