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Όπως όλοι οι συμπολίτες μας έτσι και εμείς στον ΝΟΑ παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον την

Απ’ όσο γνωρίζουμε η θέση του εμπορικού λιμένα είναι μέρος ενός Προγραμματικού Σχεδίου (Μάστε

Με μεγάλο ενδιαφέρον διαβάσαμε την από 05.04.2021 ανοικτή επιστολή του συλλόγου ΝΟΚΙ
στην οποία μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά σε κάποιες προβλέψεις στο επικαιροποιημένο
Μάστερ Πλαν. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην πρόβλεψη ενός χώρου
διαχείμανσης-συντήρησης (Dry Doc) σκαφών στην θέση Μαϊστράτο στην παραλία που
βρίσκεται κάτω από την πισίνα. Δηλώνεται λοιπόν στην παραπάνω επιστολή ότι με την
πρόσφατη ανάπλαση του Μαϊστράτου ουσιαστικά καταργήθηκαν οι προβλέψεις αυτού του
χώρου οι οποίες σημειωτέον υπήρχαν και στις τρείς εναλλακτικές προτάσεις που
κατατίθενται με το Μάστερ Πλαν. Καταργήθηκε ένας χώρος χρήσιμος για την πόλη και στην
θέση του δημιουργήθηκε μια πίστα για πατίνια σκεήντμπορντ η οποία όμως θα μπορούσε να
είχε γίνει σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της πόλης χωρίς να στερεί την λειτουργία του χώρου
σκαφών.

Δραττόμενοι της ευκαιρίας του δημόσιου διαλόγου που αφορά σε μεγάλο βαθμό το μέλλον
και την φυσιογνωμία της πόλης μας, θέλοντας να συμμετάσχουμε ενεργά προσφέρουμε την
οπτική μας σε ό,τι αφορά τον σύλλογό μας, καθώς λόγω της θέσης του και όχι μόνο, o ΝΟΑ
αποτελεί μια χαρακτηριστική «ψηφίδα» στο «μωσαϊκό» της σχεδιαζόμενης ανάπλασης του
λιμένα. Υποστηρίζουμε με σθένος την παραμονή μας στον χώρο όπου βρίσκονται ήδη οι
εγκαταστάσεις μας όχι μόνο για να μας επιτραπεί να συνεχίσουμε αδιατάρακτα την
προσφορά μας στην νεολαία αλλά και προς το ακόμα γενικότερο όφελος του τόπου μας. Η
παρούσα θέση μας είναι ένα σύγχρονο μνημείο του χαρακτήρα του Αργοστολίου καθώς
αποτελεί την κοιτίδα του ναυταθλητισμού τόσο για την πόλη μας όσο και για ολόκληρο το
νησί μας.

Σε αυτήν την θέση βρισκόμαστε από την πρώτη ημέρα της ίδρυσης του Ναυτικού Ομίλου
Αργοστολίου, το μακρινό έτος 1957. Έκτοτε το όνομα του ΝΟΑ είναι συνυφασμένο με αυτό
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της Κεφαλονιάς στους πολυάριθμους αθλητικούς αγώνες που δίνουμε το παρόν κάθε χρόνο
σε κάθε γωνιά της χώρας η έστω και απλή αναφορά των οποίων δεν μπορεί να γίνει εδώ
λόγω του μεγάλου αριθμού τους. Η μακρόχρονη παρουσία μας σε αναρίθμητες αθλητικές
εκδηλώσεις αποτελεί πραγματική διαφήμιση για την πόλη μας. Είναι μια συνεχής παρουσία
που χαρίζει δόξα και υπερηφάνεια στο νησί μας ιδίως κάθε φορά που οι αθλητές μας
ανεβαίνουν στο βάθρο των νικητών. Οι εγκαταστάσεις μας στο παλιό κολυμβητήριο
αποτελούν ένα μοντέρνο μνημείο και συστατικό της φυσιογνωμίας του Αργοστολίου που
προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες στον πολιτισμό του νησιού μας. Η θέση των
εγκαταστάσεών μας κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη για ναυταθλητικό κέντρο Ολυμπιάδας
αναβαθμίστηκαν οι υποδομές μας και αποτέλεσαν Ολυμπιακό Προπονητήριο στους
Ολυμπιακούς αγώνες του 2004. Για την κατασκευή του Προπονητηρίου αυτού δαπανήθηκαν
σημαντικότατοι εθνικοί πόροι γεγονός που καθιστά εκτός από ανορθολογική επίσης και
ανεπίτρεπτη σπατάλη οποιαδήποτε σκέψη για την κατάργηση τους και την μεταφορά των
αθλητικών δραστηριοτήτων μας σε άλλο μέρος όπου σημειωτέον θα χρειαστεί η ανέγερση
καινούργιων υποδομών.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της επένδυσης στις εγκαταστάσεις μας αναφέρουμε
επιγραμματικά ότι σε αυτές περιλαμβάνονται γραφεία, λεμβαρχεία στα οποία
αποθηκεύεται ο ακριβός εξοπλισμός των τριάντα ιστιοπλοϊκών σκαφών των ισάριθμων
σκαφών κωπηλασίας, και των σαράντα κανόε καγιάκ, επίσης εκεί έχει εγκατασταθεί
γερανός για βοηθητικά σκάφη, αποδυτήρια ανδρών-γυναικών, χώρος ιατρείου Α΄ βοηθειών,
γυμναστήριο με ηλεκτρονικά όργανα ενδυνάμωσης και δυναμομετρήσεων, υπαίθριος χώρος
γυμναστηρίου, αποθήκη υλικών-συνεργείο, χώρος στάθμευσης για τα έξι βοηθητικά σκάφη
συνοδείας, για τα τρόλεϊ και τα ρυμουλκούμενα με τα οποία μεταφέρονται τα σκάφη στους
αγώνες, επίσης και χώρος αποθήκευσης των σημαντικά ακριβότερων αγωνιστικών σκαφών
μας. Για να γίνει ευκρινέστερη η ανάγκη ύπαρξης των εγκαταστάσεων μας αναφέρουμε ότι
τα σκάφη έχουν μεγάλο μήκος, ξεκινούν από τα 5 μέτρα και φθάνουν έως τα 15.

Επίσης έχει σημασία να αναφέρουμε ότι το γυμναστήριο που στεγάζεται στις
εγκαταστάσεις μας έχει μεγάλη χρησιμότητα καθώς εκτός από τις ανάγκες των αθλητών
της ιστιοπλοΐας, της κωπηλασίας και του κανόε καγιάκ καλείται επιπρόσθετα να καλύψει
και τις ανάγκες των τμημάτων της κολύμβησης και της υδατοσφαίρισης. Τα τμήματα αυτά
σε κανονικές συνθήκες καλύπτονται από το γυμναστήριο στον χώρο της πισίνας. Το
τελευταίο από το 2014, μετά τον σεισμό «παραχωρήθηκε» με μία κίνηση εκτός κάθε
λογικής κοντόφθαλμα, με ελαφρά τη καρδία και εν τέλει εγκληματικά, για τις προπονήσεις
σωματείου άρσης βαρών εντός δηλαδή χώρου της πισίνας κατασκευασμένου για άλλες
ανάγκες και με άλλες προδιαγραφές με αποτέλεσμα την σχεδόν βέβαιη πρόκληση ζημιών
στο κτήριο. Να θυμίσουμε ότι η πισίνα επίσης είναι ένα κόσμημα του νησιού μας. Η πισίνα
για να γνωρίζουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι δεν ήταν μια δεδομένη
αθλητική εγκατάσταση για τον τόπο μας. Η ανέγερσή της ολοκληρώθηκε του 2000 και σε
μεγάλο βαθμό αποτελεί «δώρο» του Ομίλου μας στο νησί. Με τις συνεχόμενες επιτυχίες
των αθλητών μας, με την σκληρή δουλειά των προπονητών μας και με τους διαρκείς αγώνες
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και την επίμονη διεκδίκηση, από όλες τις διοικήσεις του Ομίλου από το 1980 έως το 2000,
κατορθώθηκε και έγινε πραγματικότητα το όνειρο πολλών συμπολιτών μας για
κολυμβητήριο στην Κεφαλονιά.

Άμεση αναγνώριση της αξίας και χρησιμότητας των εγκαταστάσεων του ΝΟΑ στο παλιό
κολυμβητήριο και της προσφοράς του Ομίλου μας αποτελεί και η διατήρηση τους στην θέση
που βρίσκονται στις δύο από τις τρείς εναλλακτικές προτάσεις του μάστερ πλαν. Βεβαίως
πάντα υπάρχει έδαφος για βελτίωση και εξωραϊσμό τον οποίο πρώτοι εμείς ζητούμε από
τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς να έχουμε λάβει απάντηση.

Οι δραστηριότητες μας για την προαγωγή του ναυταθλητισμού, οι οποίες συνεχίζονται κατά
την διάρκεια ολόκληρου του έτους, συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πολιτισμού μας και στην
ηθική ανάταση της νεολαίας μας. Ταυτόχρονα προσθέτουν χρώμα στον χαρακτήρα του
Αργοστολίου εμπλουτίζοντας την εικόνα ενός γραφικού παραλιακού μετώπου της πόλης
μας, μιας πόλης η οποία δεν έχει υπάρξει ποτέ, δεν είναι σήμερα, αλλά ούτε και πρόκειται
στο μέλλον να καταστεί μια αμιγώς τουριστική περιοχή, να καταντήσει μια περιοχή
τουριστικής μονοκαλλιέργειας, απεμπολώντας τον πραγματικό της χαρακτήρα συστατικό
του οποίου ανέκαθεν ήταν και ο αθλητισμός. Αυτή είναι μία δέσμευση που έχουμε αναλάβει
όλα τα μέλη του ΝΟΑ, μία αποστολή που υπηρετούμε με σοβαρότητα, επιμονή και
μεθοδικότητα τα τελευταία τουλάχιστον σαράντα χρόνια.

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους συμπολίτες μας ότι είμαστε αποφασισμένοι να
περιφρουρήσουμε με σθένος την παρουσία μας στις εγκαταστάσεις μας ενάντια σε
οποιαδήποτε τυχόν μυωπική, ισοπεδωτική και μειωτική αντίληψη του ρόλου μας στην
κοινωνία, ενάντια σε οποιαδήποτε αντιμετώπιση της παρουσίας μας ως εμπόδιο για την
ευδαιμονία του οποιουδήποτε και ενάντια στην τυχόν εξ ιδιοτέλειας εργαλειοποίηση του
Προγραμματικού Σχεδίου για την απομάκρυνσή μας από την κοιτίδα μας κίνδυνος που όπως
καταδεικνύει η ανοικτή επιστολή του ΝΟΚΙ είναι υπαρκτός.

Το Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Αργοστολίου

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 14/5/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA
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