Και πάλι στη κορυφή του κόσµου τα
<<Κουπιά>>
Του Ο.Ε.Α./Ν.Α.Β.
Η Κωπηλασία της πόλης µας έχει ένδοξο παρελθόν, θαυµάσιο παρόν,
και όπως φαίνεται και λαµπρό µέλλον. Αυτό φροντίζουν να
αποδεικνύουν συνεχώς οι Αθλητές - Tριες της Κωπηλασίας του
ΟΕΑ/ΝΑΒ µε τις φετινές επιτυχίες τους στα Πανελλήνια, Πανευρωπαικά,
και Παγκόσµια Πρωταθλήµατα όλων των κατηγοριών.
Ο Όµιλος Ερασιτεχνών Αλιέων και Ναυτικών Αθληµάτων Βόλου (ΟΕΑ –
ΝΑΒ) ιδρύθηκε το 1950 και διαγράφει από τότε µια λαµπρή πορεία στο
χώρο των θαλάσσιων αθληµάτων.
Με πολλές Πανελλήνιες και ∆ιεθνείς διακρίσεις έφυγε το 2007 το οποίο
αποτελεί πλέον και αυτό σταθµό στην ιστορία του οµίλου.
Σηµαντικοί αθλητές αναδείχθηκαν και φέτος. Αθλητές οι οποίοι τιµούν
µε την ανοδική τους πορεία έναν ιστορικό Οµιλο, και αφήνουν
δικαιολογηµένα χώρο για την προσδοκία µελλοντικών επιτυχιών.
Αθλητές όπως οι Κ. Ντίµας, Κ. Καλαµποκάς, Χ. Κοκόλης, Π. Πράπας, Γ.
Βαλαχή, ∆ηµ. Τριανταφυλλοπούλου, Α. Ακανθοπούλου, Ι. Κουτσορεβύθη,
και Ν. Μωραίτη, µε πρώτες Πανελλήνιες και Βαλκανικές νίκες, αλλά και
οι νεότεροι Αθλητές – τριες του Οµίλου όπως οι ∆. Μωραίτης, ∆.
Καστανάς, Α. Κουζιώκας, Θ. Περδίκης, Β. Πατσαδέλης, Α. Θάνος, Α.
Ταµβάκης, Α. Τσιάρας, Κ. Σαλαβασίλης, Ορ. Σαρακατσάνος, Ν. Σπύρου, Π.
Αδαµόπουλος, Α. Γκιάτα, Φ. Ντίµα, Αφρ. Παβέλη, Αρετ. Παβέλη, και
Τσόγκα Όλγα, που µε τις Πανελλήνιες Νίκες και επιδόσεις τους
υποχρέωσαν τον Οµοσπονδιακό Προπονητή να καλέσει και να εντάξει
στην Εθνική Οµάδα πολλούς από τους αθλητές αυτούς.
Αρχιτέκτονες και αρωγοί σ’ αυτή την επίπονη προσπάθεια των
αθλητών, οι προπονητές του οµίλου, Νίκος Ιωαννίδης, Κώστας
Καµµένος και οι συνεργάτες τους , στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων,
επένδύσαν προσωπικό χρόνο, και συµπαραστάθηκαν µε κάθε τρόπο και
µε όσα µέσα τους διατέθηκαν στους αθλητές τους.
Ένας απολογισµός χρονιάς γι’ αυτόν τον σηµαντικό όµιλο, δεν
αποτελεί µόνο µια τετριµµένη διαδικασία, αλλά και µια ουσιαστική πράξη
αναγνώρισης της συλλογικής προσπάθειας Προπονητών, Αθλητών, και
Ανθρώπων που υπερβάλλουν των δυνατοτήτων τους, ορµόµενοι απο
την αγάπη για την θάλασσα, τον αθλητισµό και την πόλη µας. Σταθερή
αξία στο χρηµατιστήριο των Σπορ, ο Ο.Ε.Α. – Ν.Α.Β. και η Βολιώτικη
Κοινωνία συγχαίρει τους αθλητές και τις αθλήτριες
για ακόµα µια
επιτυχηµένη χρονιά, αναγνωρίζει τον ζήλο και τον επαγγελµατισµό των
προπονητών του, και σχεδιάζει το µέλλον µε όραµα και πάθος. Όραµα

για ακόµα µεγαλύτερες διακρίσεις, πάθος για να φτάσει η επώδυνη
πολλές φορές προσπάθεια να γίνεται εφαλτήριο ήθους και ουσιαστικής
προσφοράς στη νεολαία και το κοινωνικό σύνολο.
*Ανάµεσα σ’ αυτούς και οι εν δυνάµει διάδοχοι των Ολυµπιονικών
Πολύµερου Βασίλη- Σκιαθίτη Νίκο οι Κουρκούµπας Απόστολος µε
χρυσό µετάλλιο στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Νέων Ανδρών, στην
Τετράκοπο χωρίς πηδαλιούχο, Η Καλαµποκά Τριανταφυλιά, Τρίτη
Παγκόσµια Πρωταθλήτρια Εφήβων – Νεανίδων στο τετραπλό σκιφ, Ο
Στέργιος Παπαχρήστος Εκτος στο Κόσµο στο Σκίφ Εφήβων, και Η
Κουρκούµπα Κων/να Εκτη στο Κόσµο στο 2πλό Σκίφ Νεανίδων.
Ειδική Μνεία στον ∆ύο φορές 2ο Παγκόσµιο Πρωταθλητή το 2005
και 2006 Κουλορίζο Ευάγγελο, στην Τετράκοπο ανευ πηδαλιούχου, και
µε δυνατότητα πρόκρισης για την Ολυµπιάδα του Πεκίνου.
Ο Πρόεδρος του Οµίλου Απόστολος Καζάκης οι έφοροι Φώτης
Πετκόπουλος, Μανώλης Βαρδαλής και
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