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«∆ΥΣΤΥΧΩΣ Ο Ν.Ο.Α.  ΠΡΙΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΚΛΑ∆Ι ΠΟΥ ΚΑΘΕΤΑΙ» 
 

 
Α̟άντηση του ̟ροέδρου του ΟΛΑ κ. Χρήστου ∆ούκα στον ̟ρόεδρο του ΝΟΑ κ. Κώστα 
Χατζηκωνσταντίνου για τις δηλώσεις στις ο̟οίες ̟ροέβη στις 12/07/2018 κατά τη συνέντευξη τύ̟ου 
για τη ΝΟΑ REGATTA 2018 και Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Laser 4.7:  
 
 
 
 

                                                                                     Αλεξανδρού̟ολη, 20 Ιουλίου 2018 
 

 Α̟ό όσα  ει̟ώθηκαν α̟ό τον Πρόεδρο του Ναυταθλητικού Οµίλου Αλεξανδρού̟ολης κ. Κώστα 
Χατζηκωνσταντίνου, στη ̟ρόσφατη συνέντευξη Τύ̟ου ̟ου έδωσε µε αφορµή την ̟ραγµατο̟οίηση δύο 
ναυταθλητικών διοργανώσεων τις ε̟όµενες ηµέρες στην Αλεξανδρού̟ολη, οφείλουµε να α̟αντήσουµε 
σε δύο σηµεία µε  τα ο̟οία  - ανεξαρτήτως των ̟ροθέσεων του -  καταγγέλλεται  ο Οργανισµός Λιµένα 
για «…έλλειψη στήριξης και βοήθειας ̟ρος τον ΝΟΑ».  Πιο συγκεκριµένα, ο Πρόεδρος του Ν.Ο.Α. 
εξέφρασε τον «θυµό» του για την α̟ουσία στήριξης α̟ό την ̟λευρά του Οργανισµού Λιµένα, ̟αρά τις 
διαβεβαιώσεις ̟ου είχε ̟άρει, ενώ αναφορικά  µε  την δικαστική διαµάχη  για τον χώρο ̟ου φιλοξενείται 
ο ΝΟΑ µέσα  στο λιµάνι   ο κ. Χατζηκωνσταντίνου ανέφερε ότι «κά̟οιοι ̟ου υ̟ηρετούν σε 
Οργανισµούς θέλουν να µας διώξουν α̟ό το σ̟ίτι µας». 

 
Ας δούµε λοι̟όν ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ γιατί « η µισή αλήθεια είναι δι̟λό ψέµα». 
 
Σε ότι αφορά το ̟ρώτο σηµείο: 
Όλοι χαρήκαµε για την ανάθεση στον ΝΟΑ της διοργάνωσης των δύο ναυταθλητικών events 

στην Αλεξανδρού̟ολη και στο λιµάνι µας. Πράγµατι ο ΟΛΑ διαβεβαίωσε την συνδροµή και στήριξή 
του για την καλύτερη διοργάνωση των αγώνων. Και ̟ράγµατι ο ΝΟΑ α̟έστειλε ε̟ιστολή στο τέλος 
Φεβρουαρίου στον ΟΛΑ… αλλά όχι για να ζητήσει τη συνδροµή του ΟΛΑ στην «̟αροχή µιας ειδικής 
ράµ̟ας». Στο έγγραφό του  (αρ. ̟ρωτ. 930/20-2-2018)  ο ΝΟΑ ζητούσε την ̟αροχή και υ̟οστήριξη 
του ΟΛΑ σε ΠΕΝΤΕ αιτήµατα α̟ό τα ο̟οία µόνο  το ένα αφορούσε  ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση της 
ράµ̟ας α̟ό τον ΟΛΑ για τη  διευκόλυνση των αθλητών. Στα αιτήµατα του ΝΟΑ  αφού είδε και τα 
νοµικά και άλλου είδους ̟εριθώρια ̟ου έχει ο ΟΛΑ α̟άντησε εγγράφως (αρ. ̟ρωτ. 897/23-5-2018) και 
άρα δεσµευτικά σε ̟οια αιτήµατα και µε ̟οιο τρό̟ο θα συνδράµει. Α̟άντησε δηλαδή θετικά:  



Α) στη διευθέτηση του χερσαίου χώρου και των σηµείων ̟ροσορµίσεων σκαφών (̟ου α̟αιτεί και 
τρο̟ο̟οιήσεις α̟οφάσεων ̟ου έχει ̟άρει ο ΟΛΑ µε άλλες ε̟ιχειρήσεις),  

Β) στην ̟αροχή οικίσκου µε κλιµατισµό  για την κάλυψη γραφείων  της ε̟ιτρο̟ής ενστάσεων 
και α̟οδυτηρίων,  

Γ) στην κάλυψη του µεγαλύτερου µέρους του κόστους των αναµνηστικών µεταλλείων και 
κυ̟έλλων.  

Για το ειδικό ζήτηµα της ̟ροµήθειας και το̟οθέτησης της ράµ̟ας, ο Οργανισµός λιµένα  
̟ροϋ̟ολόγισε το κόστος και το είδος  κατασκευής της και ως όφειλε ζήτησε α̟ό το Κεντρικό 
Λιµεναρχείο µε έγγραφό του (Αρ. ̟ρωτ. 795/7-5-2018) τις ̟ροϋ̟οθέσεις για την το̟οθέτησή της. Το 
Κ.Λ. Αλεξανδρού̟ολης µας α̟άντησε (αρ. ̟ρωτ. 3122.5/1908/9-5-2018) ότι για την το̟οθέτηση 
α̟αιτείται σχετική άδεια α̟ό το Υ̟ουργείο Ναυτιλίας (δηλαδή υ̟οβολή φακέλου ̟ου ̟εριλαµβάνει  
α̟οφάσεις, το̟ογραφικά διαγράµµατα, σχέδια, τεχνικές ̟εριγραφές και µελέτες, συναίνεση α̟ό τη 
Γ.Γ.Τ.Υ.Ε. του Υ̟ουργείου Τουρισµού κ.α.). Για όλα τα ̟ροαναφερόµενα ενηµερώσαµε τον ΝΟΑ µε την 
ε̟ιστολή της 23-5-2018. Στη συνάντηση ̟ου είχαµε τις ε̟όµενες ηµέρες ο ΟΛΑ ανέφερε ότι διατίθεται 
να αναλάβει το κόστος της κατασκευής της ράµ̟ας µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα είναι διασφαλισµένη και η 
το̟οθέτησή της. 

Να σηµειωθεί ότι η στήριξη του ΟΛΑ εκτός α̟ό τις εκτός των ̟ροαναφεροµένων ̟εριλαµβάνει 
και την έκδοση αδειών για ̟ώληση ειδών καθώς και την δωρεάν χρήση  νερού και ρεύµατος σε όλη τη 
διάρκεια των αγώνων.   

Αν λοι̟όν αυτά ̟ου κάνει ο ΟΛΑ για την καλύτερη διοργάνωση των αγώνων α̟οτελεί 
«αντιµετώ̟ιση µε ̟εριφρόνηση»  ό̟ως διατείνεται ο Πρόεδρος του ΝΟΑ,  και  δικαιολογεί τον … 
«θυµό» του  ε̟ιλέγοντας ταυτόχρονα και ένα ανάλογο  κλίµα µεταξύ ΝΟΑ και ΟΛΑ ας το κρίνουν οι 
αναγνώστες.  
  
 Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σηµείο: 
 Πράγµατι, εδώ και αρκετά χρόνια, έχει ανοίξει η διαµάχη µεταξύ του ΟΛΑ και του ΝΟΑ για την 
ιδιοκτησία του κτιρίου ̟ου σήµερα στεγάζεται η οµώνυµη καφετέρια  και  φιλοξενείται ο ΝΟΑ τόσο σε 
στεγασµένο χώρο 270 τ.µ. όσο και σε υ̟αίθριο 250 τ.µ. Η υ̟όθεση χρονολογείται α̟ό ̟ολλά χρόνια, 
βρίσκεται στα χέρια της ∆ικαιοσύνης  και ήδη εκκρεµούν ̟ροσφυγές στο  Σ.τ. Ε.  
 Εφ’ όσον ο κ. Χατζηκωνσταντίνου υ̟ήρξε µέλος του ̟ροηγούµενου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Οργανισµού Λιµένα, το  γεγονός ότι δεν υ̟ήρξε καµία θετική για τον ΝΟΑ εξέλιξη 
την ̟ερίοδο της συµµετοχής του στο ∆.Σ. σηµαίνει αυτόµατα ότι και ο κ.  Χατζηκωνσταντίνου 
είχε ̟ρόθεση  να «διώξει τον ΝΟΑ α̟ό το σ̟ίτι του»; Αυτό δηλαδή ̟ου σήµερα καταλογίζει  
στην ̟αρούσα   διοίκηση;  Και βέβαια ΟΧΙ… Γιατί ο κ. Χατζηκωνσταντίνου ξέρει ̟ολύ καλά – µια και 
ήταν και µέλος της ̟ροηγούµενης ∆ιοίκησης του ΟΛΑ - ότι ο Οργανισµός Λιµένα διαχειρίζεται 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ και όχι την ̟εριουσία του Προέδρου ή κά̟οιων µελών της ∆ιοίκησης… και 
δεν µ̟ορεί ανεύθυνα – δεν υ̟άρχει εξ άλλου νοµικό  ̟λαίσιο – να χαρίζει µία  ̟εριουσία ̟ου το Κράτος 
του ανέθεσε να διαχειρισθεί.  
 Πρίν α̟ό λίγες ηµέρες µάλιστα το ∆.Σ. του ΟΛΑ ̟ροχώρησε στην εκ νέου ̟αραχώρηση των 
στεγασµένων και υ̟αίθριων εγκαταστάσεων  για µία ακόµη τριετία στον ΝΟΑ (και µάλιστα αυξάνοντας 
την ε̟ιφάνεια του ̟αραχωρούµενου υ̟αίθριου χώρου)… Αυτό ερµηνεύεται α̟ό τον κ. 
Χατζηκωνσταντίνου σαν στόχευση «εκδίωξης α̟ό το σ̟ίτι του»; 
 Το ερώτηµα ̟ου εύλογα δηµιουργείται είναι: «Εφόσον ο ΟΛΑ έχει κάνει ̟ερισσότερα α̟ό 
όσα του ζητήθηκαν  τόσο για τους ναυταθλητικούς αγώνες όσο και για την στέγαση του ΝΟΑ,  ΓΙΑΤΙ ο 
Πρόεδρος του Οµίλου κ. Χατζηκωνσταντίνου – στον ο̟οίον είναι γνωστά τα ̟αρα̟άνω  λόγω της θέσης 
του αλλά και της ̟ροηγούµενης θητείας του στη ∆ιοίκηση του ΟΛΑ – ̟ροχωράει σ’αυτήν την 
ανήκουστη  ψευδολογία, βάζοντας άδικα στο αστερισµό του ενόχου τον Οργανισµό, τη ∆ιοίκηση και τον 
Πρόεδρό του…  κάτι ̟ου άλλωστε δεν ταιριάζει στην ̟ροσω̟ικότητά του; Στο ερώτηµα αυτό η 
α̟άντηση α̟οτελεί ̟ροσω̟ική υ̟όθεση του καθένα.  



  
 Εµείς ειλικρινά ευχόµαστε την µέγιστη ε̟ιτυχία των αγώνων ̟ου θα α̟οτελεί και ε̟ιτυχία της 
̟όλης … θα συνεχίσουµε  να στηρίζουµε στα ̟λαίσια των δυνατοτήτων µας τον ΝΟΑ και τους 
υ̟όλοι̟ους ναυταθλητικούς Συλλόγους της ̟όλης µας, χωρίς ̟ρονοµιακές διακρίσεις… Κι 
αυτό, ΟΧΙ γιατί µας α̟ειλούν  ή µας εγκαλεί  η ∆ιοίκηση του ΝΟΑ (εφ’ όσον βέβαια οι 
α̟όψεις του κ. Προέδρου αντανακλούν τις συλλογικές α̟όψεις της ∆ιοίκησης και των 
µελών του Συλλόγου). Αλλά γιατί ο ναυταθλητισµός, µαζί µε τον υ̟όλοι̟ο αθλητισµό, 
α̟οτελεί ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ στην ̟όλη µας, ΑΝΑΧΩΜΑ σε καταστροφικές ε̟ιλογές για τη 
νεολαία µας και ΣΥΜΒΟΛΗ στην συνολική ανά̟τυξη της ̟εριοχής… ε̟οµένως και 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ του Οργανισµού Λιµένα. 
 

                                                    Για την ΟΛΑ Α.Ε. 
                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ∆ΟΥΚΑΣ 

                                    Πρόεδρος- ∆/νων Σύµβουλος ΟΛΑ Α.Ε. 


