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Στη συνέχεια, στις 26 Ιουνίου συµµετείχαµε µε δύο πληρώµατα, ELITE κατηγορία, στους αγώνες παράκτιας 

κωπηλασίας που διοργάνωσε ο Ο.Φ.Θ. στην Επανοµή και µάλιστα ο Μιχάλης Καλέντζης κατέκτησε το χρυσό 

µετάλλιο (1XCM)  και οι Μπάµπης Χατζηαυγουστίδης-Χρήστος Νικολάου το αργυρό µετάλλιο στην κατηγορία 

2XCM. 

Χωρίς παύσεις, την ίδια Κυριακή ο Όµιλός µας έλαβε µέρος µε την πολυπληθέστερη αποστολή 43 αθλητών 

και αθλητριών στον 1ο ∆ιεθνή αγώνα Κωπηλασίας που διοργάνωσε στη λίµνη Βόλβη ο Ι.Ο.Θ. Η συµµετοχή 

µας απέδωσε πλούσια αθλητική εµπειρία και µεγάλο αριθµό µεταλλίων! Ο κατάλογος µεγάλος και διόλου 

ευκαταφρόνητος:

W W W . N C T H . G R

ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

 4ΧΚ: Αργυρώ Τεπερίδου, Άρτεµις Μαργαρίτογλου, Ειρήνη Κιτσάκη και Φαίδρα 

Παρδάλη

4ΧΠ: Ανδρέας Μπούρκας, Κυριάκος Κουρκουρίκης, ∆ηµήτρης Σούµπασης, 

Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης

4ΧΚ αρχαρίων: Ναταλία Σούµπαση, Μαρία Σούµπαση, Σοφία Γκουτζέλη, Σίλια 

Φλώρου

4ΧΠ αρχαρίων: Σταύρος Λιγγερίδης, Άγγελος Κτίστου, Χρήστος Τριανταφύλλου, 

Γαβριήλ Κορτέζ

2Χ mix: Βάλια Λυκοµήτρου, ∆ηµήτρης Σούµπασης

ΑΡΓΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

2ΧΚ: Νιόβη Θεοδωρίδου, Μαριτίνα Θεοδωρίδου

2ΧΠ αρχαρίων: Άγγελος Χατζηαυγουστίδης, Πάρης Καραγεώργης

2ΧΠ: Νίκος Μαργαρίτογλου, Απόστολος Μπιτζιλέκης

4ΧΠ: Νίκος Φωλτόπουλος, Ματθαίος Παλλιαδέλης, Γιάννης Αλτής, Φίλιππος 

Βρύζας

1ΧΚ: Ρεβέκα Κορτέζ 

4Χ µικτό: Ανδρέας Μπούρκας, Κυριάκος Κουρκουρίκης, Ειρήνη Κιτσάκη, Φαίδρα 

Παρδάλη

ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

2ΧΚ: Αργυρώ Τεπερίδου, Άρτεµις Μαργαρίτογλου

2ΧΠ αρχαρίων: Ηλίας Μπέλλος, Ορέστης Κουκουλής

1ΧΚ αρχαρίων: Έλενα Σουµέλα

2ΧΚ αρχαρίων: Τζένη Νασιούδη, Ράνια ∆όρδιου

1ΧΚ αρχαρίων: Άρτεµις Κορτέζ

1ΧΚ: Βάλια Λυκοµήτρου

4Χ µικτό: Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης, Απόστολος Μπιτζιλέκης, Ρεβέκα Κορτέζ, 

Σούµπαση Μαρία

Ο Ιούνιος υπήρξε και ο εναρκτήριος µήνας της 

λειτουργίας σχολής SUP στις εγκαταστάσεις του Οµίλου 

µας, σε συνεργασία µε την προπονήτρια Μαριάννα 

Κοτζαµανίδου.

Η σανίδα SUP πέρα από έντονη αθλητική άσκηση 

αποδείχθηκε και ένα δηµοφιλές αθλητικό παιχνίδι που 

µας δίνει τη δυνατότητα να χαρούµε τον θαλάσσιο κλοιό 

του Θερµαϊκού κόλπου, οποιαδήποτε στιγµή του χρόνου 

(ακόµη και …..τον –ακατανόµαστο- χειµώνα)! 

Οι επιτυχίες και οι διακρίσεις του Οµίλου µας, ωστόσο, δεν 

επικάλυψαν την απώλεια του παλαιού αθλητή και καθηµερινού 

επισκέπτη µας, ∆ηµήτριου Μαρούλη, που µας άφησε πρόωρα και 

απρόσµενα. Τα συλλυπητήρια στους οικείους του

Η πολυσχιδής εµπειρία που αποκοµίσαµε θα αξιοποιηθεί 

τον προσεχή χρόνο, αφού ο Πρόεδρός µας, κ.Λάζαρος 

Τσαλίκης, την ίδια περίοδο ταξίδεψε στο Bodrum της 

Τουρκίας όπου παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση της 

κλάσης Optimist το σχεδιασµό της διοργάνωσης του 

Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος της κλάσης και έλαβε 

την επιβεβαίωση ανάθεσής του στον Ν.Ο.Θ.

Ο µήνας αυτός, επίσης χαρακτηρίστηκε -αν όχι 

σηµαδεύτηκε ανεπιστρεπτί- από την ανεπανάληπτη 

επιτυχία της αθλήτριάς µας Χριστίνας Μπούρµπου που, 

µαζί µε την αθλήτρια Ευαγγελία Φράγκου (Ν.Ο. 

Γιαννιτσών) κατέκτησαν το χρυσό µετάλλιο στο 

Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Κωπηλασίας, στη λίµνη Βαρέζε 

της Ιταλίας (κατηγορία Κ23) καταγράφοντας παγκόσµιο 

ρεκόρ 6:58.41!!! 

Ιούνιος
Ο Ιούνιος ήταν πλούσιος σε διοργανώσεις κωπηλασίας, όπου πολλοί 

αθλητές µας συµµετείχαν αλλά και διακρίθηκαν στους εξής αγώνες: 

Στις 4 Ιουνίου, στους αγώνες παράκτιας κωπηλασίας που διοργάνωσε ο 

Ν.Α.Ο.Κ.Θ. στην Αρετσού συµµετείχαµε µε 8 αθλητές, εκ των οποίων το 

αδερφικό δίδυµο Μιχάλης και Σπύρος Καλέντζης κατέκτησαν  χρυσό 

µετάλλιο (διπλό ανδρών), οι Χαράλαµπος Χατζηαυγουστίδης και 

Χρήστος Νικολάου έλαβαν αργυρό µετάλλιο (διπλό ανδρών), και οι 

αθλήτριές µας Ελένη Χαραλαµπίδου και Νένα Παπατέρπου έλαβαν το 

χάλκινο µετάλλιο (διπλό γυναικών). 

Ιούλιος
Ο Ιούλιος, η καρδιά του θέρους, υπήρξε µήνας σταθµός για τον Όµιλό 

µας, τους αθλητές και προπονητές µας. 

Ιστορική χροιά στα ιστιοπλοϊκά δρώµενα κατέλειψε η διοργάνωση από 

τον Όµιλό µας, εδώ στην πόλη µας, στις εγκαταστάσεις µας, µεταξύ 29 

Ιουνίου και 6 Ιουλίου του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Νέων Ε

urILCA 6 2022 και Ανοικτού Ευρωπαϊκού Κυπέλλου EurILCA6 

Περί τους 400 αθλητές από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσµο έλαβαν µέρος και άσπρισαν το παραλιακό 

µέτωπο της Καλαµαριάς και τον θαλάσσιο ορίζοντα του Θερµαϊκού. Ο Όµιλός µας φιλοξένησε περί τα 700 

άτοµα συνολικά, συµπεριλαµβανοµένων συνοδών, µελών διεθνών επιτροπών και προπονητών, από τους 

οποίους εισπράξαµε ισάριθµους επαίνους και ικανοποίηση! Με χαρά µας τονίζουµε τη συµµετοχή των 

αθλητριών µας Αναστασίας Παπαγεωργίου, Ευγενίας Καλιπτσίδη, Κωνσταντίνας Σφίγγα, Θάλειας Σµυρνή και 

Μιχάλη Παληού. Η επιτυχής διεξαγωγή των αγώνων λειτούργησε εποικοδοµητικά και πλουτοπαραγωγικά σε 

επίπεδο διοργάνωσης και αποτελεί χρησιµότατη εµπειρία για τις µελλοντικές διοργανώσεις αντίστοιχου 

βεληνεκούς, που έχουµε αναλάβει. Στα πλαίσια της ίδιας διοργάνωσης, 26 έως 28 Ιουνίου ο Όµιλός µας 

διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις του για µια ακόµη χρονιά τον ανοικτό αγώνα ιστιοπλοΐας τριγώνου "Κύπελλο 

Μεγάλου Αλεξάνδρου" στην κατηγορία ILCA6, όπου διακρίθηκε η αθλήτριά µας Σµυρνή Θάλεια (2η θέση 

Overall). 

Η διοργάνωση καλύφθηκε από όλα τα γνωστά Μ.Μ.Ε.,  και για την πληρέστερη ενηµέρωσή σας µπορείτε να 

επισκεφθείτε και τους ακόλουθους ιστότοπους:  

https://youtu.be/vYhJarO-SOM

https://fb.watch/fCWVC3da9l/  

Η περηφάνια µας κατέστη συνολική µε την ισάξια 

διάκριση που πέτυχε το πετυχηµένο ντουέτο των 

αθλητριών του Οµίλου µας, Ελβήρας Αργυράκη και 

Ιωάννας Ασβεστά, που κατέκτησαν το χρυσό µετάλλιο 

στην κατηγορία Κ19 (7:16.95)! Και ο αθλητής µας 

Απόστολος Λυκοµήτρος διακρίθηκε και πέτυχε το 

χάλκινο µετάλλιο στην κατηγορία 4πλό σκιφ εφήβων

Η συµµετοχή του Οµίλου µας στη διοργάνωση της β΄φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος 

Κωπηλασίας στη λίµνη Καστοριάς διακρίθηκε από τις αποδόσεις των αθλητών και αθλητριών 

µας, των οποίων οι κόποι ευοδώθηκαν και διακρίθηκαν: 

Χρυσό µετάλλιο : 4ΧΠ Ανδρέας Μπούρκας, Κυριάκος Κουρκουρίκης, ∆ηµήτρης Σούµπασης, 

Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης

Αργυρό µετάλλιο : 4-Κ Άρτεµις Μαργαρίτογλου, Αργυρώ Τεπερίδου, Βάλια Λυκοµήτρου, Ειρήνη 

Κιτσάκη.

Αργυρό µετάλλιο: 4+Π Νίκος Μαργαρίτογλου, Απόστολος Μπιτζιλέκης, Αλκαίος Νικολαΐδης, 

Μιχαήλ Χανόγλου και πηδαλιούχος Γιάννης Μπεναξίδης

Χάλκινο µετάλλιο : 2-Κ Νιόβη Θεοδωρίδου, Μαρίνα Θεοδωρίδου

Στη 12η regatta ιστιοπλοΐας τριγώνου, στην Αλεξανδρούπολη έλαβαν µέρος ο αθλητής µας 

Θοδωρής Καραγκιοζίδης µε τον Βασίλη Χριστοφόρου (ΝΟΠΦ) και ∆ηµήτρης Αργυρόπουλος 

µε τον Θεόφιλο Βαλαλάκη στα σκάφη Α.Μ.Ε.Α. κλάσης Hansa 303. Το δίδυµο Θοδωρή 

Καραγκιοζίδη και Βασίλη Χριστοφόρου κατέκτησε το χρυσό µετάλλιο!!!

Επίσης, ο αθλητής µας Γιώργος Λεονταρίδης διαγωνίστηκε στην κατηγορία Optimist

Μεταξύ 5-10 Ιουλίου, στη ∆ανία, ο πολυνίκης αθλητής µας Ιορδάνης (Ντάνυ) 

Πασχαλίδης µε τη Μυρτώ Παπαδοπούλου έλαβε µέρος στο Ευρωπαϊκό 

Πρωτάθληµα κλάσης σκαφών Νacra17.

Ο Ιούλιος, ο µήνας των σχολικών διακοπών, ενεργοποίησε µεγάλο αριθµό των 

µικρών µας φίλων να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις µας και να απολαύσουν 

τις δηµιουργικές δραστηριότητες στα θερινά Camp που διοργάνωσε ο Όµιλός 

µας στις εγκαταστάσεις του, σε τρεις φάσεις (11-15, 18-22 και 25-29 Ιουλίου). 

Κοµβικός υπήρξε ο Ιούλιος και για την πορεία της λειτουργίας του ισογείου 

καταστήµατος, καθώς έληξε η επιτυχής και πολυετής συνεργασία µας µε την 

επιχείρηση των αγαπητών Μιχάλη Καρανικόλα-Βασίλη Αθανασούρα και 

υπεγράφη νέα συµφωνία µε νεοεισερχόµενο στον Όµιλο επιχειρηµατία. Οι 

εργασίες ανακαίνισης που έχουν προβλεφθεί αναµένεται να ξεκινήσουν το 

Σεπτέµβριο και αναµένουµε µε ..… όρεξη, την έναρξη της λειτουργίας της νέας 

ψαροταβέρνας! 

Τα σκάφη του Οµίλου µας «Ανατέλλουσα Αφροδίτη» και «GRANMA» έδωσαν 

ηχηρό «παρών» στον διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα ανοικτής θάλασσας “Aegean 

Regatta” µεταξύ 21-28 Αυγούστου, όπου το µεν πρώτο σκάφος µε κυβερνήτη το 

µέλος µας Γιώργο Αυγερινό κατέκτησε –για 4η φορά (!!)- την πρώτη θέση overall 

στην κατηγορία ORC Performance και το δεύτερο, µε κυβερνήτη το διευθυντή της 

Σχολής µας ανοικτής θάλασσας, Χριστόφορο Πριτσούλη, την τρίτη θέση overall. 

Συµµετείχαν, επίσης, τα σκάφη του Οµίλου µας Αστραπή, Νηρηίδα, ELINIXX. 

Το κωπηλατικό δίδυµο Χριστίνας 

Μπούρµπου-Ευαγγελίας Φράγκου 

(Ν.Ο.Γιαννιτσών) έλαβε µέρος και 

στο Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα 

κωπηλασίας Ανδρών-Γυναικών στο 

Μόναχο και κατέκτησε την 6η θέση 

(7:52.21).

Ο αθλητής µας Βαγγέλης ∆ολιανίτης 

µε το Νίκο Γιωτόπουλο (ΙΟΠ) έλαβε 

µέρος και µας εκπροσώπησε επάξια 

στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Νέων 

49er στην Ιταλία. 

Η αθλήτριά µας Μαρία 

Βογιατζοπούλου µε πλήρωµα την 

Μελίσσα ∆εληβού (Ο.Φ.Θ.) έλαβε 

µέρος και µας εκπροσώπησε επάξια 

(πρόκριση στο χρυσό στόλο)  στο 

Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 420 στην 

Ουγγαρία. 

Τον ίδιο µήνα, στη Χάγη της 

Ολλανδίας, ο αθλητής µας Ιορδάνης 

(Ντάνυ) Πασχαλίδης µαζί µε τη 

Μυρτώ Παπαδοπούλου 

κατατάχθηκε 8ος στην αγωνιστική 

διοργάνωση στο test event κλάσης 

σκαφών Νacra17. 

Τα σκάφος του οµίλου µας “ELLINIX 

FARR AWAY” µε κυβερνήτη το µέλος 

µας Στέργιο Λεονταρίδη έλαβε την 4

η θέση overall στον 55ο ∆ιεθνή 

Ιστιοπλοϊκό αγώνα Άνδρου 

Ι.Γουλανδρή (25-28/8).

Επειδή όµως, και οι υποδοµές 

θεµελιώνουν τις αθλητικές 

προσπάθειες και διακρίσεις, 

σταθερή πρόοδο έχει η ριζική 

ανακαίνιση µε την ταυτόχρονη 

κατασκευή τουαλετών και 

αποδυτηρίων για Α.Μ.Ε.Α. στις 

εγκαταστάσεις του Οµίλου µας, που 

χρηµατοδοτήθηκε κατά κύριο λόγο 

από το Ίδρυµα "Σταύρος Νιάρχος".  

Περαιτέρω, τυχόν παραλειπόµενα και µη, καλείστε να µάθετε απολαµβάνοντας 

δροσερά αφεψήµατα και µοναδικά ηλιοβασιλέµατα στην βεράντα του Οµίλου, 

κάθε Πέµπτη βράδυ!!  

∆ιακρίθηκαν, στην κατηγορία ORC PERFORMANCE τα σκάφη του οµίλου µας “ELLINIX FARR AWAY” µε 

κυβερνήτη το µέλος µας Στέργιο Λεονταρίδη, που κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το σκάφος “HELLENIC 

POLICE”, µε κυβερνήτη τον αθλητή µας Αλέξανδρο Ταγαρόπουλο, την τρίτη θέση overall. 

 Στην κατηγορία SPORT το σκάφος «ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ» µε κυβερνήτη το µέλος µας Γιάννη Λαµπριανίδη έλαβε την 

τρίτη θέση overall.

Περισσότερα: 

https://youtu.be/bJrwtZ99BYg

https://www.megatv.com/2022/08/07/gia-43i-xronia-egine-me-epityxia-to-kypello-voreiou-aigaiou/

Αύγουστος
Αύγουστος, ο µήνας που δικαιωµατικά ανήκει στην οµιλική διοργάνωση 

του διεθνούς ιστιοπλοϊκού αγώνα ανοικτής θαλάσσης  "Κύπελλο 

Βορείου  Αιγαίου".  Μεταξύ  29 Ιουλίου και 5 Αυγούστου 2022, ο 

Όµιλός µας διεξήγαγε στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχειακού 

συγκροτήµατος "PORTO CARRAS" στον Τορωναίο κόλπο Χαλκιδικής 

τον αγώνα,  µε συµµετοχές 27 σκαφών ανοικτής θάλασσας. 

Αυξήθηκε η δυναµική µας σε χωρητικότητα µε 9 θέσεις µόνιµου 

ελλιµενισµού που δηµιουργήθηκαν µε την µόνιµη πλέον σύνδεση 

των πλωτών εξέδρων µεταξύ τους. Πλέον, όλα αυτά είναι πλέον 

ορατά και τη νύχτα καθώς αποκαταστάθηκε ο φωτισµός σε όλη 

τη µαρίνα και αντικαταστάθηκαν τα µέσα φωτισµού στο Β΄ντόκο. 

Τέλος, το σύνολο των εγκαταστάσεων εκσυγχρονίστηκε µε την 

εγκατάσταση ισχυρού δικτύου  Wi-fi (ncth)  που καλύπτει όλους 

τους χώρους µέχρι και κυρίως τη µαρίνα µας.

Στη µαρίνα του Οµίλου µας, στο 

∆΄ ντόκο ολοκληρώθηκε  η 

αντικατάσταση της κεντρικής 

καδένας  ρεµέτζων, µε στόχο τον 

ασφαλέστερο ελλιµενισµό των 

σκαφών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η 

αντικατάσταση της κεντρικής 

καδένας στο Γ’ ντόκο, καθώς 

ήδη έχουν ποντιστεί τα ρεµέτζα 

και προσεχώς θα ολοκληρωθεί.


