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Δελτίο Τύπου
Έργων ΝΟΑΣ συνέχεια!!!!!!!………..
Συνεχίζει την ανοδική πορεία ο ΝΟΑΣ, τόσο σε αθλητικό-αγωνιστικό επίπεδο, όσο και σε
αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και υλικών. Μετά την τοποθέτηση της πλωτής
εξέδρας και τις εργασίες επισκευής που κατέστησαν αξιόπλοο το σύνολο του στόλου του Ομίλου
(35 σκάφη)κατά το έτος 2017, ένα νέο σημαντικό έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε προς
χρήση στους προπονητές και τους μικρούς μας φίλους Αθλητές. Το νέο διοικητικό συμβούλιο του
Ομίλου κατάφερε στην 3μηνη μέχρι τώρα θητεία του να υλοποίησει μία βασική ανάγκη, που ήταν
η δημιουργία μίας κατάλληλα διαμορφωμένης αίθουσας θεωρίας, αποκλειστικά για τους αθλητές,
η οποία να διαθέτει όλα τα απαραίτητα βοηθήματα (οπτικοακουστικά μέσα).

Με πολύ δουλειά και περισσό μεράκι, από όλα τα μέλη του ΔΣ, άρχισε να υλοποιείται από
την επόμενη ημέρα η αρχική ιδέα διαμόρφωσης του παλαιού φυλακίου, στην είσοδο του
Ναυταθλητικού Κέντρου, σε αίθουσα θεωρίας. Αφού διαμορφώθηκε εσωτερικά ο χώρος,
αλλάχθηκε όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και η πόρτα, καθαρίστηκε και καλλωπίστηκε ο
εξωτερικός περιβάλλοντας χώρος, μονώθηκε, ελαιοχρωματίστηκε και τοποθετήθηκαν τα
κατάλληλα εκπαιδευτικά βοηθήματα. Έτσι παραδόθηκε προς χρήση την 24η Φεβρουαρίου 2018.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες συντήρησης και αναβάθμισης του συνόλου του υλικού,
που διαθέτει ο Όμιλος.
Αρωγός στην όλη προσπάθεια στάθηκε ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, τον οποίο και
ευχαριστούμε. Αφενός παραχώρησε προς χρήση στον ΝΟΑΣ το παλαιό φυλάκιο και αφετέρου
ανέλαβε την αποκομιδή των κλαδιών και αδρανών υλών, που προέκυψαν από τις εργασίες.
Το κέρδος της όλης προσπάθειας είναι πολλαπλάσιο για όλους, τόσο για τους μικρούς μας
αθλητές, αλλά περισσότερο για τα μέλη του Ομίλου, αφού μας έφερε όλους ακόμη πιο κοντά,
σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, συνθέτοντας πλέον μία μεγάλη παρέα (στο μεσοδιάστημα,
πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συνεστιάσεις όλης της παρέας, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου).

Ακόμη ένας κοινός στόχος που ενώνει τα μέλη της οικογένειας του ΝΟΑΣ, είναι η
δημιουργία διεξόδων διαφυγής από τους κινδύνους της σύγχρονης κοινωνίας, μέσω του
αθλητισμού και της Ιστιοπλοΐας, στο ασφαλές, ελεγχόμενο και υγειές θαλάσσιο περιβάλλον, για
όλα τα παιδιά της περιοχής και όχι μόνο.
Πρόθεση μας είναι να συμπεριλάβουμε ακόμα περισσότερα άτομα στην παρέα μας και με
την περεταίρω στήριξη των κρατικών φορέων, των τοπικών αρχών, της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής
Ομοσπονδίας, φίλων αλλά και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ο ΝΟΑΣ μπορεί να γίνει ακόμα
μεγαλύτερος. Το Ναυταθλητικό κέντρο Αρτέμιδος έχει τη δυνατότητα να γίνει κέντρο πνοής της
νεολαίας και της κοινωνίας καθώς και να γίνει ορόσημο ώστε να εκλείψει κάθε λόγος ύπαρξης
μίας ακόμη φυλακής.

Στιγμιότυπα, από τις εργασίες στην αίθουσα θεωρίας και από την συντήρηση του Υλικού.
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