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Γνωστή σε κάθε γωνιά της χώρας είναι η παράδοση της πόλης μας στο άθλημα της
Κωπηλασίας, καθώς και η μακρά ιστορία μαζί με τις μεγάλες επιτυχίες του Ναυτικού
Ομίλου Ιωαννίνων! Αυτός είναι ο λόγος που ανά διαστήματα ο Ν.Ο.Ι. δέχεται επισκέψεις
σχολείων απ' όλη την Ελλάδα τα οποία, ερχόμενα για εκδρομή στα Γιάννενα,
συμπεριλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους και μία ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του!

Στο πλαίσιο αυτό, επισκέφθηκε τον Ν.Ο.Ι. το 4ο Λύκειο Καλαμάτας, το οποίο βρέθηκε αυτές
τις ημέρες στην πόλη για εκδρομή. Τους 40 περίπου μαθητές μαζί με τους συνοδούς
εκπαιδευτικούς υποδέχθηκαν στον Όμιλο οι προπονητές Αγγελική Γκρέμου και Δημήτρης
Δερέκας, οι οποίοι ξενάγησαν τα παιδιά στο γραφείο με τα κύπελλα, στα λεμβαρχεία με τις
βάρκες των Ολυμπιονικών και τον Παγκόσμιων Πρωταθλητών και στο κλειστό γυμναστήριο
του Ομίλου, στα εργόμετρα του οποίου μάλιστα τους έδειξαν την τεχνική της Κωπηλασίας.
Παράλληλα, οι προπονητές μίλησαν στους επισκέπτες μαθητές για τη μακρά ιστορία του
Ν.Ο.Ι., την παράδοση που έχουν τα Γιάννενα εδώ και δεκαετίες στο άθλημα της
Κωπηλασίας, για τις μεγάλες επιτυχίες των αθλητών του Ομίλου και φυσικά για τις
απαιτήσεις ενός αθλήματος δύσκολου αλλά ιδιαίτερα γοητευτικού, το οποίο φέρνει όσους
ασχολούνται μ' αυτό σε καθημερινή άμεση επαφή με τη φύση και το υγρό στοιχείο.

Και μετάλλια

Με ομάδα 31 νεαρών αθλητών συμμετείχε ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων σε Διασυλλογικούς
Αγώνες των κατηγοριών αρχαρίων Παίδων – αρχαρίων Κορασίδων και Παίδων – Κορασίδων
που διοργάνωσε ο Ν.Ο. Μαυροχωρίου την Κυριακή στη λίμνη της Καστοριάς. Στους αγώνες
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συμμετείχαν όλα τα ναυτικά σωματεία της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο.

Η «συγκομιδή» για τους νεαρούς κωπηλάτες του Ν.Ο.Ι. ήταν δύο χρυσά και τρία ασημένια
μετάλλια, ενώ γενικότερα όλα τα πληρώματα του Ομίλου έκαναν καλές εμφανίσεις και
αποκόμισαν πολύτιμη αγωνιστική εμπειρία που θα τους φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη για τη
συνέχεια.

Πιο αναλυτικά, χρυσά μετάλλια κατέκτησαν η Κατερίνα Γκόγκου στο Σκιφ αρχαρίων
Κορασίδων (1η σειρά) και οι Ανθή Ντάρα – Βικτώρια Μπούτζα – Κωνσταντίνα Ζαλοκώστα –
Όλγα Δόση στο Τετραπλό Σκιφ αρχαρίων Κορασίδων. Ασημένιες επιτυχίες είχαν οι
Φίλιππος Παπαβασιλείου – Λάμπρος Κωστακίτσης – Λεωνίδας Κοπίδης – Βασίλης
Σαραλιώτης στο Τετραπλό Σκιφ αρχαρίων Παίδων (1η σειρά), οι Στέφανος Δημητρίου –
Άγγελος Λαγός – Βασίλης Κυρίτσης – Δημήτρης Κολιοφούκας στο Τετραπλό Σκιφ
αρχαρίων Παίδων (2η σειρά) και οι Νικολέτα Δρούβη – Καλυψώ Μαργαρίτη – Ξανθή Χατζή –
Αθηνά Τσιάβου στο Τετραπλό Σκιφ Κορασίδων (1η σειρά).

Στην Καστοριά βρέθηκαν για τους αγώνες o Γεν. Γραμματέας και Έφορος Κωπηλασίας του
Ομίλου Θανάσης Κιτσάκος και το μέλος του Δ.Σ. Γιώργος Πασχάλης, ενώ την ομάδα
συνόδευσαν οι προπονητές Αγγελική Γκρέμου, Φώτης Λιόντος και Βασίλης Ευθυμίου.
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