
 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
   Άλλη μια πολλή επιτυχημένη χρονιά ολοκληρώθηκε για τον Ναυταθλητικό Όμιλο 
«Δελφινάριο». 
  Από της αρχές του Σεπτέμβρη η αγωνιστική ομάδα των optimist αποτελούμενη από 
έμπειρους αθλητές προσπάθησε να θέσει τις βάσεις για μια πολλή δύσκολη και 
απαιτητική χρονιά. Δεν πρεπει να ξεχνάμε πως παρά τις δυσκολίες της χώρας μας, το 
επίπεδο των Ελλήνων ιστιοπλόων ειδικά στην κατηγορία των optimist είναι ένα από 
τα καλύτερα στον κόσμο. 
  Οι αθλητές που αποτελούν την αγωνιστική ομάδα του Ομίλου μας, Γιάννης 
Μαυράγγελος, Κων/να Μοιραναίου, Γιώργος Πιττάς, Αρβανιτογεώργου Σόνια, 
Σουρλατζής Δημήτρης και Σουρλατζής Νίκος, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό 
κατάφεραν τέσσερις εξ αυτών (ο Γιάννης, η Κων/να, ο Γιώργος και ο Δημήτρης) να 
προκριθούν στην προεθνική ομάδα για το 2016. 
  Στην πρόκριση της Εθνικής Ομάδας που έγινε στη Ραφήνα, κατάφεραν να 
προκριθούν όλοι οι αθλητές μας στο χρυσό στόλο, πετυχαίνοντας μια εξαιρετική 
επίδοση για τον Όμιλό μας. 
  Στα δύο Πανελλήνια που ακολούθησαν στη Χίο και στην Καλαμάτα οι κόποι όλης 
της χρονιάς ανταμοίφθηκαν. Οι αθλητές μας κατάφεραν για μια ακόμη φορά, στο 
Πανελλήνιο της Χίου να προκριθούν στο χρυσό στόλο δηλαδή στους 80 καλύτερους 
αθλητές σε όλη την Ελλάδα, κάνοντας τον Όμιλό μας έναν από τους πιο 
επιτυχημένους της χώρας μας. 
  Οι επιτυχίες όμως δε σταμάτησαν εδώ, καθώς στο Πανελλήνιο 11χρονων που 
πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα τα δύο αδέρφια Σουρλατζής Δημήτρης και Νίκος 
κατάφεραν να πρωταγωνιστήσουν από την αρχή του αγώνα. Η τελευταία μέρα των 
αγώνων μας αποζημίωσε για την σκληρή προσπάθεια των τελευταίων ετών καθώς ο 
Δημήτρης κατέκτησε την 3η θέση στο Πανελλήνιο Κύπελλο. Ο Νίκος, αν και είναι 
μόλις 10 ετών, κατάφερε να τερματίσει 6ος στη γενική κατάταξη, ανταγωνιζόμενος 
μεγαλύτερους σε ηλικία και εμπειρία αθλητές και 1ος στους αθλητές κάτω των 10 
ετών. 
  Το Δ.Σ. του Ν.Ο.Δ. συγχαίρει όλους τους αθλητές του, τους γονείς τους και τους 
προπονητές τους για τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλουν όλα αυτά τα χρόνια και 
δηλώνει πως θα συνεχίσει να στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις το έργο τους για την 
προώθηση του ναυταθλητισμού και της ευγενής άμυλας. 
  Κλείνοντας, ένα τεράστιο μπράβο στους αθλητές του Ομίλου μας, τόσο για τις 
συνεχόμενες μεγάλες επιτυχίες τους όσο και για το ήθος τους και το πνεύμα 
ομαδικότητας και συνεργασίας που τους διακατέχει. 
   
    
 



 
 
 


