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Ο ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΑΛΟΥ «ΑΙΟΛΟΣ» ΣΤΟ 9ο ΠΑΙΓΙΚΟ ΦΔΣΤΙΒΑΛ
Με απόιπηε ηθαλνπνίεζε όζν αθνξά ηελ πξνζέιεπζε ηωλ παηδηώλ γηα λα έρνπλ κηα πξώηε γλωξηκία κε
ηνλ ππέξνρν θόζκν ηεο Ιζηηνπινΐαο, νινθιεξώζεθε ε ζπκκεηνρή ηνπ Ιζηηνπινϊθνύ Οκίινπ Αγίνπ Νηθνιάνπ
γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά ζην Παηδηθό Φεζηηβάι ζηελ Πιαδ ηνπ ΕΟΣ.
Ο Ιζηηνπινϊθόο Όκηινο Αγίνπ Νηθνιάνπ κε όινπο ηνπο αζιεηέο θαη ηα ζθάθε ηωλ αγωληζηηθώλ νκάδωλ
OPTIMIST θαη LASER,έδωζε ζε πάξα πνιιά παηδηά ειηθίαο 6-12 εηώλ λα έρνπλ κηα πξώηε γλωξηκία κε ηα
ζθάθε ηεο Ιζηηνπινΐαο Σξηγώλνπ ην αββαηνθύξηαθν 16&17 Ινπλίνπ 2018.
Όια ηα παηδηά έδεημαλ κεγάιν ελζνπζηαζκό ,πεξηκέλνληαο ππνκνλεηηθά ηελ ζεηξά ηνπο ,πξνθεηκέλνπ λα
επηβηβαζηνύλ ζε έλα από ηα ζθάθε θαη λα θάλνπλ κηα κηθξή βόιηα κε θπβεξλήηε έλαλ από ηνπο αζιεηέο ηωλ
αγωληζηηθώλ καο νκάδωλ. Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο κηθξήο βόιηαο είραλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ
εξωηήζεηο ζρεηηθά κε ην ζθάθνο αιιά θαη γηα ηηο θηλήζεηο πνπ έθαλαλ νη θπβεξλήηεο κέζα ζην ζθάθνο γηα λα
ειέγμνπλ ηελ πιεύζε ηνπ. Όια ηα παηδηά απνρωξνύζαλ ζην ηέινο ηεο βόιηαο κε έλα πνιύ κεγάιν ρακόγειν,
εθθξάδνληαο κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο.
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Φπζηθά γηα ηελ επηηπρεκέλε παξνπζία καο ,ηνλ πην ζεκαληηθό ξνιό έπαημε ν ελζνπζηαζκόο θαη ε δηάζεζε
όιωλ ηωλ αζιεηώλ ηωλ αγωληζηηθώλ θαη πξωηαγωληζηηθώλ νκάδωλ ηνπ νκίινπ καο. Σόζν κέζα όζν θαη έμω
από ηελ ζάιαζζα είραλ νξγαλωζεί όια πνιύ θαιά ,βνεζώληαο λα θπιήζνπλ όια πνιύ νκαιά.

Επραξηζηνύκε ηελ Οξγαλωηηθή επηηξνπή ηνπ 9νπ Παηδηθνύ Φεζηηβάι Αγίνπ Νηθνιάνπ γηα ηελ ζπλεξγαζία
θαη ηελ επθαηξία πνπ έδωζαλ ζηα παηδηά λα γλωξίζνπ έζηω θαη γηα ιίγν ην ππέξνρν άζιεκα ηεο Ιζηηνπινΐαο
.

Εθ ηνπ Δ..
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