
Μεγάιε επηηοπία ζεμείςζε μ Δηαζοιιμγηθόξ Αγώκαξ Κεκηνηθήξ Γιιάδμξ με την ονομασία “8Ο ΚΤΠΓΛΛΟ 

ΓΤΡΙΠΟΤ ΝΓΩΝ” πμο δηελήπζε ζημκ Νόηημ Λημέκα ηεξ Υαιθίδαξ ημ άββαημ θαη ηεκ Κονηαθή (09 θαη 10 

Απνηιίμο 2016), με ηε ζομμεημπή ζθαθώκ ηςκ θαηεγμνηώκ Optimist θαη Laser 4.7 -  Laser RDL - Laser 

2000. ημ αγςκηζηηθό θάιεζμα ημο Ι.Ο.Υ. έδςζακ ημ πανόκ ημοξ μη: “Ν.Ο. Άγημη Απόζημιμη”, “Ν.Α.Ο. 

Γαιαλεηδίμο”, “Ν.Ο Λεοθάδαξ”, ”Ν.Ο. Αηαιάκηεξ”  με πιήζμξ αζιεηώκ πμο ε μεηαλύ ημοξ ακαμέηνεζε 

πνόζζεζε έκα αθόμα θύμα ζηεκ εμπεηνία ημοξ.  

Πενήθακμη μη γμκείξ παναθμιμοζμύζακ ηα παηδηά ημοξ κα ακηαγςκίδμκηαη με εογεκή άμηιια, δαμάδμκηαξ ηε 

ζάιαζζα θαη ημκ άκεμμ πμο ηεκ Κονηαθή ζοκμδεοόμεκμξ από έκημκε βνμπή έθακε μηα λαθκηθή θαη βίαηε 

επίζθερε ζημ ζαιάζζημ ζηίβμ. 

Οη απμκμμέξ ηςκ επάζιςκ πμο αθμιμύζεζακ ζημκ ελςηενηθό πώνμ ημο εκηεοθηενίμο ημο Ι.Ο.Υ. έγηκακ ζε 

θαιμθαηνηκή αημόζθαηνα με ημοξ πανηζηάμεκμοξ κα πεηνμθνμημύκ ηηξ επηδόζεηξ ηςκ μηθνώκ αζιεηώκ. Σμ 

γεύμα πμο πνμζέθενε μ Ι.Ο.Υ. ακαπιήνςζε ηηξ δοκάμεηξ ηςκ μηθνώκ ηζηημπιόςκ θαη ημοξ πνμεημίμαζε γηα 

ημκ δνόμμ ηεξ επηζηνμθήξ.  

Σμ αγςκηζηηθό δηήμενμ πάνηζε όμςξ θαη μηα αθόμα εμπεηνία ζημοξ πνμζθεθιεμέκμοξ ημο Ιζηημπιμσθμύ 

Ομίιμο Υαιθίδαξ. 

Σεκ πανά θαη ηεκ ζογθίκεζε κα γκςνίζμοκ από θμκηά θαη κα μηιήζμοκ με δύμ από ηα μέιε ηεξ Γιιεκηθήξ 

Γζκηθήξ Ομάδαξ, ηςκ παγθόζμηςκ πνςηαζιεηώκ θαη Παναμιομπημκηθώκ ηεξ Ιζηημπιμΐαξ, πμο με ηεκ 

δύκαμε ροπήξ ημοξ έπμοκ ηαληδέρεη ηε Γαιακόιεοθε ζε πμιιέξ πώνεξ ημο θόζμμο δνέπμκηαξ ηηξ δάθκεξ 

ηςκ κηθεηώκ. Γίκαη ε Γιιεκηθή μμάδα πμο ζα παιέρεη γηα ηεκ πνςηηά ζηεκ Οιομπηάδα ημο Ρίμ ζηεκ 

Βναδηιία. Αθμύγμκηαξ ηεκ πενηγναθή ηςκ αγςκηζηηθώκ ημοξ πνμζπαζεηώκ θαη επηηοπηώκ από ημκ Θμδςνή 

ΑΛΓΞΑ θαη ημκ πνμπμκεηή ηεξ μμάδαξ ηέιιημ ΝΟΣΑΡΟΓΛΟΤ αηζαιώκεηαη ε ζέιεζε θαη μεγαιώκεη μ 

ζαομαζμόξ γηα ημοξ αζιεηέξ αοημύξ. 

Σηξ ηημεηηθέξ πιαθέηεξ πμο πάναλε μ Ιζηημπιμσθόξ Όμηιμξ Υαιθίδαξ απέκεημε μ Μεηνμπμιίηεξ θ 

Υνοζόζημμμξ πμο ηίμεζε με ηεκ πανμοζία ημο ημκ Ι.Ο. Υαιθίδαξ. 

Γλήνε ζηεκ μμηιία ημο ηεκ πνμζπάζεηα ημο Ι.Ο.Υ κα ακμίλεη ηζηημπιμσθμύξ μνίδμκηεξ ζε ακζνώπμοξ με 

θηκεηηθέξ δοζθμιίεξ, αιιά θαη με ηδηαίηενεξ ηθακόηεηεξ. Μηα δναζηενηόηεηα πμο πάνε ζηηξ πνμζπάζεηεξ 

ημο Γθόνμο Ιζηημπιμΐαξ Σνηγώκμο θ. Π. Γομμνθόπμοιμο θαη ημο άλημο Πνμπμκεηή θ. Ν. αμανηδή 

ζηέθεηαη με μεγάιε επηηοπία θη αξ είκαη αθόμα ζηα πνώηα βήμαηα.  

ημκ ζύκημμμ παηνεηηζμό ημο μ Λημεκάνπεξ θ. αναγιήξ επηζήμακε ηεκ ζπμοδαηόηεηα ηεξ κέαξ 

πνμζπάζεηαξ ημο Ι.Ο.Υ. εθθνάδμκηαξ ημκ ζαομαζμό ημο γηα ηα επηηεύγμαηα ηςκ παναμιομπημκηθώκ θαη 

οπμζπόμεκμξ όηη ημ Λημεκηθό ώμα ζα ελαθμιμοζήζεη κα ζηενίδεη ηεκ ακάπηολε ημο Ναοηαζιεηηζμμύ ζηεκ 

Γύβμηα.    

Ο Ιζηημπιμσθόξ Όμηιμξ Υαιθίδαξ έπεη ήδε – με ίδηα μέζα – δεμημονγήζεη μεγάιμ μένμξ ηεξ απαναίηεηεξ 

οπμδμμήξ γηα ηεκ οπμζηήνηλε ηεξ δναζηενηόηεηαξ γα ΑΜΓΑ θαη είκαη ζε ζοδεηήζεηξ με ημκ ΟΛΝΓ γηα ημ 

ηειηθό ζηάδημ με ηεκ θαηαζθεοή μηαξ επηθιηκμύξ νάμπαξ πμο ζα δηαζθαιίδεη ηεκ απνόζθμπηε πνμζέγγηζε 

θαη ηεκ επηβίβαζε ζηα ζθάθε αηόμςκ με δοζθμιίεξ ζηεκ θίκεζε. 

Γιπίδμομε όηη αοηή ηε θμνά μη εοαηζζεζίεξ πμο εθθνάδμκηαη με ιόγηα ζα γίκμοκ ένγα θαη μη δεμόζημη 

θμνείξ ζα ζηαζμύκ ανςγμί ζηενίδμκηαξ ηεκ πνμζπάζεηα ημο Ιζηημπιμσθμύ Ομίιμο Υαιθίδαξ. 

Έκα εηδηθό ζθάθμξ – Δςνεά ημο ηδνύμαημξ “ΣΑΤΡΟ ΝΙΑΡΥΟ” - παναπςνήζεθε από ηεκ Γζκηθή 

Ιζηημπιμσθή Ομμζπμκδία ζημκ Όμηιό μαξ θαη πενημέκεη ημοξ πνώημοξ καοηαζιεηέξ γηα κα ημοξ ηαληδέρεη 

ζημκ μαγηθό θόζμμ ηεξ Ιζηημπιμΐαξ. 

  


