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Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΝΟΕΦ 2012

Στις  5.12.2012, έγινε η ετήσια τελετή απονομής επάθλων που οργάνωσε ο ΝΟΕΦ 
για  όλους  τους  αγώνες  Ανοιχτής  θαλάσσης  2012,  η  τελετή  έγινε  στην  αίθουσα 
δεξιώσεων του ΠΟΙΑΘ που μας εκανε την τιμή να μας την παραχωρήσει.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου κ. Tesch Christian ξεκίνησε την εκφώνηση καλωσορίζοντας 
τους επισήμους, ξεκινώντας από τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο, προέδρους-
γραμματείς ομίλων- κυβερνήτες- μέλη και απλούς φίλους του Ομίλου, στη συνέχεια 
παρέδωσε στον ταμία κ. Δημητρίου Ζήση, τιμητική πλακέτα για την προσφορά του. 

Κατόπιν ο κ. Μιχαλολιάκος, Δήμαρχος Πειραιά με μια λιτή αλλά ουσιαστική ομιλία του, 
χαιρέτησε τους καλεσμένους της εκδήλωσης και έδωσε αναμνηστικά μετάλλια μαζί με 
τον Αντιπρόεδρο του Ομίλου κ. Βιρβίλη Βασίλη, στους μικρούς αθλητές του τριγώνου. 
στη  συνέχεια  πήρε  το  λόγο  ο  Γενικός  Γραμματέας  του  ομίλου   κ.  Στέφανος 
Γιαννακάκης   και  ξεκίνησε  η  απονομή  των  κυπέλλων  σους  νικητές  των  αγώνων 
ανοιχτής θαλάσσης 2012.

Οι αθλητές τριγώνου μαζί με τους γονείς και οι κυβερνήτες  με τα πληρώματα των 
σκαφών Ανοικτής θαλάσσης  δημιούργησαν ένα πλήθος φίλων της ιστιοπλοίας  που 
χειροκρότησαν όλους τους νικητές και βέβαια όλους τους συμμετέχοντες ιστιοπλόους. 
Η αίθουσα ηταν ολόφωτη   και στο βάθος  το τραπέζι απονομών με δεκάδες κύπελλα. 
Πάνω  από  τον  εκφωνητή  ,  γινόταν  παράλληλα  και  προβολή  φωτογραφιών  από 
όλους τους αγώνες του ομίλου.

Ανάμεσα στους καλεσμένους και τιμώμενους του ΝΟΕΦ, παραβρέθηκαν εκτός του 
Δημάρχου  Πειραιά,  Ο  Διοικητής  Λιμεν.  Ζέας  κ.  Γασπαράτος,  το  μέλος  μας  κ. 
Φαρσάρης & νομικός Σύμβουλος του τηλεοπτικού σταθμού blu skai το οποίο  παρών, 
κανάλι πήρε πλάνα από την τελετή, μέλη τις ΕΙΟ και ΕΑΘ, πρόεδροι Αντιπρόεδροι & 
Γραμματείς  Ναυτικών  ομίλων,  κκ.  Ι.  Μαραγκουδάκης  ,  Παπαδέας  Σταύρος, 
Παπαδημητρίου Ιωαν., Συνοδινός Δημήτ., Γκατζέλης Τάσος, Σοφράς Λάμ.  και πολλοί 
άλλοι παράγοντες του χώρου του Ναυταθλητισμού.

 Μετά το τέλος των απονομών ακολούθησε δεξίωση με πλούσια εδέσματα  την οποία 
ετίμησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι . 
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Στην δεξίωση  έγινε  η ετήσια απονομή για τους παρακάτω  αγώνες. 

 ΝΙΚΟΛΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ  με νικητές για την κλάση orc Club- για την κλάση 
ORC International  και για την κλάση IRC .

 ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ  νικητές για την κλάση  orc Club-  για την κλάση ORC 
International  και  για την κλάση IRC.

 COASTAL  νικητές  για την  κλάση orc Club- για την κλάση ORC International 
και για την κλάση IR.


	          ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ – ΦΙΛΙΑΣ

