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Ο βαρύς χειμώνας που πέρα-
σε με θερμοκρασίες μέσου 
όρου 5 βαθμών στην Άνδρο, 

δοκιμάστηκε το νησί και οι αντοχές 
των περισσότερων από εμάς κυ-
ρίως όμως των μονίμων κατοίκων 
και των οικογενειών που διαβιούν 
στο αγαπημένο μας νησί. Παρόλα 
αυτά οι προπονήσεις συνέχισαν και 
η ιστιοπλοϊκή ομάδα προχώρησε με 
επιτυχία. 
Μοιάζει σαν χθες που στολίσαμε τον Όμιλο για την γιορτή 
του Άη-Νικόλα, μέλη και μόνιμοι κάτοικοι, που έφτασαν 
τους 120 καλεσμένους 5 και 6 Δεκεμβρίου, να γιορτάσουν 
αυτή την σημαντική ημέρα του προστάτη τον ναυτικών και 
της θάλασσας. Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας και 
τα δώρα της Πρωτοχρονιάς για τους μικρούς αθλητές και 
τους γονείς τους, με τον πιο μικρό σε ηλικία ιστιοπλόο μας 
τον 7χρονο Ιωάννη Πανδή να κερδίζει το φλουρί. 
Η ιστιοπλοϊκή μας ομάδα έχει συνεχείς επιτυχίες, με έξη 
(6) μετάλλια στο περιφερειακό πρωτάθλημα και 15 συμμε-
τοχές στην Ρόδο, όπως θα διαβάσετε και στο site μας. Αυτά 
τα καλά αποτελέσματα οφείλονται στην σοβαρή προσπά-
θεια τον παιδιών με τους γονείς να υποστηρίζουν, αλλά με 
την καλή προσέγγιση του προπονητή, Φώτη Σταυρίδη, και 
την οργάνωση της ομάδας του Τζώρτζη Κεφαλλονίτη και 
Χάρη Γκανιάτσα, την ακούραστη επιμέλεια του Εφόρου Τρι-
γωνου, Γιάννη Καραουλάνη και του Εφόρου Γενικού Αθλητι-
σμού, Στέλιου Μαρκουΐζου. 
Τα παιδιά τα πηγαίνουν θαυμάσια και με την «καινούργια» 
προπονήτρια, Πήγη Καλ-
πάκη, που υποστηρίζει τον 
Φώτη Σταυρίδη από τον 
περασμένο Νοέμβριο. 
Πέντε παιδιά συμμετείχαν 
στο σημαντικό αγώνα της 
πρόκρισης της Εθνικής Ελ-
λάδος. Η Ελίζα Καραουλάνη 
πέτυχε στα laser 4,7 πρό-
κριση στην Εθνική Ελλάδος 
Δεύτερη πανελλήνια νίκη 
στα u16 και συμμετοχή στο 
χρυσό στόλο του πανευρω-

παϊκού πρωταθλήματος στη Γαλλία.
Επίσης ο Νίκος Βαλμάς πέτυχε την είσοδο του στον αργυρό 
στόλο του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Γαλλία. 
Ευχόμαστε για τα καλύτερα αποτελέσματα και ελπίζουμε να 
συνεχίζει όλη η ομάδα την καλή προσπάθεια και να πετυ-

χαίνουν όλοι τους στόχους 
τους.  Αυτό είναι σίγουρα 
ένα από τα στοιχεία  που 
μας δίνει χαρά και δuναμη 
στο συμβούλιο να τελούμε 
τα καθήκοντα μας.  Όλη 
αύτη η προσπάθεια χρειά-
ζεται οικονομική υποστήρι-
ξη. Πέραν των συνδρομών 
των μελών αναζητάμε 
πάντοτε και ελπίζουμε 
στις χορηγίες που συντε-
λούν σε μεγάλο βαθμό 

Το Σημείωμα του Προέδρου
Αγαπητά μας μέλη,
Επικοινωνούμε φέτος μαζί σας με μια ετήσια έκδοση αντί του 
καθιερωμένου τετράμηνου newsletter. Με αφετηρία λοιπόν 
την περσυνή καλοκαιρινή δυσαρέσκεια των περισσότερων 
μελών μας για την λειτουργία του εντευκτηρίου του Ομίλου 
και την γενικότερη οικονομική δυσπραγία, κοινωνικά αφενός 
αλλά και σε «ομιλικό» επίπεδο αφετέρου, στον χρόνο που 
πέρασε δεν διοργανώσαμε περαιτέρω εκδηλώσεις, αλλά 
επικεντρωθήκαμε στην επίλυση θεμάτων που αφορούν τόσο 
στην λειτουργία του εστιατορίου, όσο και στον κύριο στόχο 
μας, την απρόσκοπτη λειτουργία του αθλητικού τμήματος. 
Έτσι καταλήξαμε στην παρούσα ετήσια ανασκόπηση του 

χρόνου που μας πέρασε, περισσότε-
ρο σαν μια δημιουργία αρχείου, παρά 
σαν ενημερωτικό σημείωμα, όπως 
συνηθίζαμε μέχρι πρότινος.
Με χαρά λοιπόν σας ανακοινώνουμε 
ότι το μεν εστιατόριο του Ομίλου 
το εμπιστευθήκαμε στα έμπειρα 
«χέρια» της κ. Έλλης Νικηφορίδη, 
το δε αθλητικό τμήμα κυριολε-
κτικά «πετάει»! Απολαύστε την … 
ανάγνωση.

ΜΦΜ

Μια ετήσια Αναδρομή
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Ο Πασχάλης live στον ΝΟΑ 
Ο Αύγουστος μπήκε μελωδικά για τα μέλη και τους φίλους του Ομίλου 
με «Τα μαθητικά βιβλία», «Στην αγάπη μας δεν πιστέψαμε»  και μνήμες 
Olympians αλλά και νεότερων σουξέ στις 3/8/2018.

~✦~
15Αύγουστος 
στο ΝΟΑ
Με την συμμετοχή 330 ατόμων 
γιορτάσθηκε ο 15Αύγουστος στο 
Ναυτικό Όμιλο Άνδρου. «Η Άνδρος 
που μας ενώνει» - όπως λέει χαρα-
κτηριστικά και ο ε. π. πρόεδρος του 
ΝΟΑ κ. Σπύρος Μ. Πολέμης, επαλη-
θεύτηκε για μια ακόμη χρονιά, όταν 
συγγενείς, φίλοι και γνωστοί από 
όλα τα μέρη του κόσμου, συγκε-
ντρώθηκαν στο ΝΟΑ και διασκέδα-
σαν μαζί ευχόμενοι, Χρόνια Πολλά, 
και του Χρόνου εδώ.  

~✦~
Spanish Night
Λίγο πριν τον Αγώνα ο πρόεδρος του ΝΟΑ και το μέλος μας κ.κ. Λεω-
νίδας Πολέμης και Λεωνίδας Σταματιάδης μαγείρεψαν και οργάνωσαν 
για τα μέλη και τους φίλους του Ν.Ο.Α. Ισπανική βραδιά με γεύσεις, μου-
σική και χορό, χρώματα και άρωμα, από την χώρα της δυτικής άκρης 
της Μεσογείου. Στα decks o Νίκος Κονδύλης και στην φροντίδα της 
βραδιάς η αντιπρόεδρος του Ομίλου κ. Ιωάννα Χαλά με την βοήθεια της 
μικρής Λίας Βροντίση και νεαρών κυριών του Ν.Ο.Α.
Τα έσοδα από την εκδήλωση προσφέρθηκαν -όπως κάθε χρόνο άλλω-
στε- στον Φιλανθρωπικό Σύλλογο Αποικίων. 

Η Αναδρομή Το Σημείωμα του Προέδρου   συνέχεια...

στην ανάπτυξη της ομάδας. Καθίσταται αναγκαία η 
βοήθεια όλων στην εξεύρεση χορηγιών αλλά και 
δωρεών που είναι πολύ σημαντικές για την συνέχιση 
του έργου μας.
Ο Αγώνας Ανοικτής θαλάσσης τέλος Αυγούστου 
ήταν το μεγάλο στοίχημα μετά από 12 χρόνια διε-
ξαγωγής του το τριήμερο το Αγίου Πνεύματος. Ένα 
στοίχημα που κερδήθηκε και κατέληξε με μεγάλη 
επιτυχία χάρη στην προσπάθεια πολλών ανθρώπων 
και ιδιαίτερα του πολύ αγαπημένου μας Αλέξανδρου 
Σταματιάδη. Το αρχικό όραμα του Γιάννη Β. Γουλαν-
δρή υλοποιείται μετά από την τεράστια απόφαση του 
Αλέξανδρου ο οποίος συνεργάστηκε στενά με τον 
Χριστόφορο Στράτο από τον Ναυτικό Όμιλος Ελλά-
δος υπό την άγρυπνη επιμέλεια του Μάκη Κουρτέση, 
σημερινού Εφόρου Ανοικτής Θαλάσσης του ΝΟΑ. 
Σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο 
Αγώνας της Άνδρου ξεχωρίζει από πολλούς αγώνες 
στην Ελλάδα προωθώντας το νησί μας πιο πέρα από 
τα στενά όριά του στον διεθνή ιστιοπλοϊκό χάρ-
τη. Ο Χρυσός χορηγός του αγώνα μας, η Eurobank, 
υποστήριξε δυναμικά το ιστιοπλοϊκό μας γεγονός, 
κάνοντάς μας την τιμή να προσκαλέσει τον Πρέσβη 
του Λουξεμβούργου να παρακολουθήσει και να 
παρευρεθεί στον Αγώνα με την οικογένειά του. Στα 
πλαίσια του περσινού αγώνα ο ΝΟΑ σε συνεργασία 
με το ΑΜΑ (Andros Maritime Association) προσκαλέ-
σαμε τον Αμερικανό Πρέσβη στην Αθήνα κ. Geoffrey 
Pyatt και οργανώσαμε μια εσπερίδα για την ανδριακή 
ναυτιλία στον Όμιλο με ομιλητή τον κ. Γιώργο Πα-
τέρα, Πρόεδρο του Ναυτιλιακού όπου ο Αμερικανός 
πρέσβης προσέφερε τιμητική πλακέτα στην μνήμη 
του Αλέξανδρου Σταματιάδη την οποία παρέλαβε η 
μητέρα του Ρενάτε. Μια πλακέτα που κοσμεί σήμερα 
τον εσωτερικό χώρο του Ομίλου μας. 
Λαμβάνοντας υπόψη μας την επιθυμία των μελών 
μας όπως εκφράστηκε ξεκάθαρα στην περασμένη 
Γενική Συνέλευση του Αυγούστου 2018 η είσοδος 
στο ΝΟΑ θα είναι αυστηρώς μόνο για τα μέλη του 
Ομίλου μέχρι 17:00. Ενώ το εστιατόριο που λειτουρ-
γεί με νέο σχήμα ελπίζουμε να σας αφήσει ευχαρι-
στημένους, τόσο από την πλευρά του φαγητού όσο 
και των υπηρεσιών που θα παρέχει. Υπάρχει τρόπος 
να επικοινωνήσετε μαζί μας με mail ή μέσω ιστοσε-
λίδας και σας παρακαλώ θερμά να εξαντλείται αυτό 
τον τρόπο επικοινωνίας. 
Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση του Ομίλου 
και βρισκόμαστε πάντοτε στην διάθεσή σας για σχε-
τικά θέματα που μπορεί να σας απασχολούν ή για να 
μοιραστούμε νέες ιδέες και προτάσεις σας. Η χώρα 
μας γενικότερα φαίνεται να αλλάζει. Ας ελπίσουμε 
τα πράγματα να βαδίζουν προς το καλύτερο και για 
τον Όμιλό μας και τα μέλη μας. 

Με κορυφαίο τον Δ.Ι.Α. «ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ» να κλεί-
νει την περσινή καλοκαιρινή σεζόν, ας θυμηθούμε μαζί την 

χρονιά που πέρασε: 

From London to Andros 
Yacht Club 

Πιστός στο ετήσιο ραντεβού 
του με την θερινή μουσική 

ακολουθία του νησιού ο 
Αυγουστίνος Γαλιάσος 

οργάνωσε στον Όμιλο το 
πάρτι του καλοκαιριού, 

στις 11 Αυγούστου 2018, 
ξημερώνοντας στην 

κυριολεξία όλους τους 
συμμετέχοντες. Ραντεβού 

το 2019, στο ίδιο μέρος, ίδια 
ώρα και περίπου ανάλογη 

ημερομηνία. 

Τρίαθλο, κολυμβητικοί αγώνες, τάβλι, 
σκάκι και beach volley
Οι αθλητές της καρέκλας αλλά 
και της θάλασσας, μικροί και 
μεγάλοι κολυμβητές αλλά και 
φτεροπόδαροι απτόητοι ανέ-
μων και κύματος όλοι, μέλη 
μας και μη συμμετείχαν με 
ενθουσιασμό. Και του χρόνου! 
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Η Αναδρομή

Με κορυφαίο γεγονός τον ιστιοπλοϊκό αγώνα 
της Ανδρου έκλεισε το καλοκαίρι του Ομίλου 
την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου στο νησί. Με 

μεγάλη συμμετοχή σκαφών, πληρωμάτων, πλήθος 
Ανδριωτών και φίλων του νησιού, ο Ναυτικός Όμιλος 
Άνδρου και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος οργάνωσαν 
από κοινού τον 51ο  Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Άνδρου 
«ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ» το τετραήμερο 30 Αυγού-
στου -2 Σεπτεμβρίου 2018. 
Ο Αγώνας -την εκκίνηση του οποίου έδωσε ο Πρόε-
δρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Σπύρος 
Καπράλος – διεξήχθη στα δύο σκέλη του, Βουλιαγμένη 
-Άνδρος (30.8.2018 -31.8.2018) και Άνδρος – Δύσβατο 
(2.9.2018). 
Ο Αγώνας Τριγώνου που είχε προγραμματισθεί για το Σάββατο 
1.9.2018, ματαιώθηκε λόγω επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. 
Στον Αγώνα συμμετείχαν συνολικά 16 σκάφη
Το «παρών» στον  Αγώνα της έδωσαν οι Ολυμπιονίκες: Σοφία 
Μπεκατώρου, Τάκης Μάντης, Παύλος Καγιαλής,  Σπύρος Γιαν-
νιώτης και Κωνσταντίνος Λουλούδης (ανδριακής καταγωγής). 
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού 
Αγώνα, η Ναυτιλιακή Ένωση Ανδριωτών (Andros Maritime 
Association) οργάνωσε στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού 
Ομίλου Άνδρου και με την υποστήριξη του Ν.Ο.Α., mini-forum 
με θέμα: «Οι σχέσεις της Αμερικής με την Άνδρο στη Ναυτι-
λία», (History of American – Andriot Relations in Shipping) και 
επίτιμους προσκεκλημένους την Α.Ε. τον πρέσβη των Η.Π.Α. 
στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt και την Α.Ε. τον πρέσβη του 
Λουξεμβούργου κ.  Paul Steinmetz και τον πρόεδρο του Ναυ-
τικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γιώργο Πατέρα, το απόγευμα 
της Παρασκευής 31 Αυγούστου. Τις εργασίες του mini – forum 
κήρυξαν με εναρκτήριες ομιλίες τους οι κ.κ. Μάκης Κουρτέ-
σης (πρόεδρος Ναυτιλιακής Ένωσης Ανδριωτών -Α.Μ.Α. και 
Έφορος Ανοικτής Θαλάσσης ΝΟΑ) και Λεωνίδας Πολέμης (πρό-
εδρος Ναυτικού Ομίλου Άνδρου).  Χαιρετισμό στην εκδήλωση 
απηύθυνε ο ανδριακής καταγωγής πολιτειακός γερουσιαστής 
του Rhode Island κ. Λεωνίδας Ραπτάκης, μέσω video wall 
επισημαίνοντας την σημασία των σχέσεων Αμερικής - Άνδρου 

στον τομέα της Ναυτιλίας από τις πρώτες  υπερωκεάνιες 
γραμμές μέχρι και την εκπαίδευση του σήμερα, με παράδειγμα 
φοιτητές, με καταγωγή από την Άνδρο, οι οποίοι σπουδάζουν 
ναυτιλιακά  και αποφοιτούν από το SUNY Maritime College της 
Νέας Υόρκης. Δραττόμενος της ευκαιρίας, στην ομιλία του ο 
πρόεδρος του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Επίτι-
μο Μέλος του Α.Μ.Α.  κ. Πατέρας επεσήμανε με την σειρά του 
την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την ίδρυση ναυτικής 
σχολής στην Άνδρο αλλά και την αναγκαιότητα αναβάθμισης 
των ναυτικών λυκείων. Η Α. Ε. ο Πρέσβης της Αμερικής κ. 
Geoffrey R. Pyatt , επίτιμος προσκεκλημένος και ομιλητής 
στο mini-forum, αναφέρθηκε στις σχέσεις μεταξύ Άνδρου και 

Η.Π.Α., χαιρετίζοντας την προσπάθεια της Ναυτιλιακής 
Ένωσης Ανδριωτών - Α.Μ.Α που στοχεύει όχι μόνο στο να 
φέρει κοντά τους Ανδριώτες της Ναυτιλίας αλλά να ιδρύ-
σει σχολή ΑΕΝ στο νησί της Άνδρου. Στο σημείο αυτό ο κ. 
Pyatt ευχαρίστησε θερμά τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου και το 
Διοικητικό του Συμβούλιο για τη συμβολή τους στην εκπαί-
δευση των νέων παιδιών στα θαλάσσια σπορ χωρίς κόστος 
για τους γονείς. Ο Πρέσβης των Η.Π.Α. απένειμε αναμνηστι-
κή πλακέτα με τα νομίσματα των 50 πολιτειών της Αμερι-
κής στην κ. Ρενάτε Σταματιάδου εις μνήμην του προσφά-
τως εκλιπόντα υιού της, π. μέλους του Δ.Σ. του Ν.Ο.Α. και 
Εφόρου Ανοικτής Θαλάσσης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ.
Το θέμα του mini-forum «History of American-Andriot 
Relations in Shipping»/«Οι σχέσεις της Αμερικής με την 
Άνδρο στη Ναυτιλία» που αναπτύχθηκε από την κ. 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΔΡΟΥ  «ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ» 30.8 -2.9.2018



Newsletter ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΔΡΟΥ • Αύγουστος 2018

4

Μαριάννα Φωτοπούλου- Μαργέτη (Ανδριακή Εφημερίδα - 
andriakipress.gr και γεν. γραμματέα ΝΟΑ) – Ομιλία, καθώς και 
από την κ. Άννη Δερβιτσιώτη (Remi Maritime Corp. & Andros 
Maritime Association) – Παρουσίαση, ήταν βασισμένο μεταξύ 
άλλων στο αρχείο του κ. Σπύρου Μ. Πολέμη (Remi Maritime 
Corp.). Η παρουσίαση αφορούσε στην ιστορία των σχέσεων 
μεταξύ του νησιού της Άνδρου με την Αμερική από τα πρώτα 
ατμόπλοια της οικογένειας Εμπειρίκου μέχρι και τον πρόσφα-
το 51ο Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Άνδρου. 

Το mini-forum  έκλεισε με την ανακήρυξη του Κωνσταντίνου 
Λουλούδη (Ολυμπιονίκης στην Κωπηλασία ο οποίος αγωνί-
ζεται με την Ομάδα της Μ. Βρετανίας) ως επιτίμου μέλους 
του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου, από τον πρόεδρο του Ν.Ο.Α. κ. 
Λεωνίδα Πολέμη.
Αξίζει να σημειωθεί η συνεργασία των δυο σωματείων, Ναυ-
τιλιακής Ένωσης Ανδριωτών (Α.Μ.Α.) και Ναυτικού Ομίλου 
Άνδρου (Ν.Ο.Α.) που αποδεικνύεται και από την συμμετοχή 

των κ.κ. Κουρτέση και Πολέμη και στα Δ. Σ.  Α.Μ.Α. και Ν.Ο.Α. 
αντίστοιχα.
Να σημειωθεί ότι οι δύο πρέσβεις παρακολούθησαν από κοντά 
την διεξαγωγή των Αγώνων και των events που τους πλαισί-
ωσαν, στην Άνδρο. 
Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο ανδριώτης εφοπλιστής και μέ-
λος του ΝΟΑ Κ. Αδαμάντιος Πολέμης έδωσε το κορυφαίο πάρ-
τι του καλοκαιριού για τους ιστιοπλόους και τους επισήμους 
προσκεκλημένους του Αγώνα προσφέροντας την πραγματική 
ανδριώτικη φιλοξενία του, σε όσους συμμετείχαν. Η φιλοξε-
νία των ιστιοπλόων και των επίσημων προσκεκλημένων και 
χορηγών από το Ναυτικό Όμιλο Άνδρου ήρθε εις πέρας με την 
αμέριστη βοήθεια των «Angels», δηλαδή των κ.κ.: Μαριέλας 
Μαρκιανού -Σπηλιοπούλου, Χαράς Ξυλά -Σταματιάδη, Φράν-
κυς Λιούγκα, Ρίκας Λιούγκα -Πορφυράτου, Δάφνης Σωρούλα 
-Μπούρμα, Κατερίνας Μωραΐτου -Μαρκιανού, Μίνας Μωρα-
ΐτου -Κουλουβάτου, Μίνας Καμπάνη -Μαραγκοπούλου, Ξένια 
Γκούμα – Λεκανίδη, Αλίνα Πολέμη.
Η απονομή του Α’ σκέλους του Αγώνα έγινε στην πλατεία Αφα-
νούς Ναύτη το Σάββατο 1.9.2018 με την συμμετοχή τιμητικού 
αγήματος της φρεγάτας «Ψαρρά» που είχε αγκυροβολήσει 
το πρωί της ίδιας ημέρας στον Όρμο του Νειμποριού. Συγκι-
νησιακά φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα τόσο στην πλατεία 
Αφανούς Ναύτη ό¬που ο Αχιλλέας Σταματιάδης αναφέρθηκε 
στον Αγώνα και τον πατέρα του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, όσο και στις 
εγκαταστάσεις του ΝΟΑ το ίδιο βράδυ κατά την διάρκεια του 
δείπνου που παρετέθη όταν το Δ. Σ. του Ν.Ο.Α. προσέφερα 
αναμνηστική/τιμητική πλακέτα στην κ. Χαρά Σταματιάδου για 
την συμβολή της στον Αγώνα γενικότερα. Η απονομή του δευ-
τέρου σκέλους του Αγώνα έγινε την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 
2018 στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου  Ελλάδος 
στο Μικρολίμανο, παρουσία του προέδρου του Ν.Ο.Ε. πρώην 
Υπουργού και Ναύαρχος επί τιμή Αλέξανδρου Παπαδόγγονα, 
του Ναυάρχου Ηλία  Λαδά, του προέδρου του Ναυτικού 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΔΡΟΥ  «ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ»

Η Αναδρομή
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ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ LASER RADIAL YOUTH EUROPEAN 2019 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΟΠΤΙΜΙΣΤ 2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΠΤΙΜΙΣΤ 11ΧΡΟΝΩΝ

Αναδρομή στα Τρίγωνα Από το 2019 στο 2018!

î 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκλήρωσε τους αγώνες η πολυπλη-
θής αποστολή του ΝΟΑ σε Πανελλήνιο Κύπελλο Όπτιμιστ 

11χρονων.Ο όμιλος μας συμμετείχε με εννέα μικρούς αθλητές 
εκ των οποιον οι οκτώ παρεβρέθηκαν πρώτη φορά σε Πανελλή-
νιο.
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στα όμορφα Χανιά της Κρήτης 
αμέσως μετά το Πανελλήνιο των μεγαλύτερων αθλητών. 
Οι  προπονητές  κ.Φώτης Σταυρίδης και κ. Πηγή Καλπάκη είχαν 
την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ομάδες μας. Όλοι οι αθλητές 
ανταποκρίθηκαν και έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό! Τα απο-
τελέσματα δικαιώνουν τον όμιλο μας που συνεχίζει ακούραστα 
την προσπάθεια και επένδυση που γίνεται στους μικρούς μας 
αθλητές.Τα παιδιά συμμετείχαν σε ένα υπέροχο παραδοσιακό κα-
λοσωρισμα που απλόχερα πρόσφεραν οι διοργανωτές.
Είμαστε περήφανοι για την μικρή μας ομάδα και βέβαιοι για την 
καταπληκτική πορεία που θα ακολουθήσει. Στους παίδες σε 
σύνολο 168 αθλητών: 
- Καλλιβρούσης Τζώρτης 
18ος - Στρατής Μάρκος 
23ος - Βασιλικός Γιώργος 
104ος - Βούλγαρης Δημή-
τρης 148ος 
Στις κορασίδες σε σύνολο 
75 αθλητριών: 
- Μπατή Λεμονιά 26η 
- Ανύση Μαρίνα 39η  - 
Μπακαρά Χριστιάννα 54η 
- Τικοπούλου Ιωάννα 64η 
- Κοκκινάκη Σύλια 69η

î 
Ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
optimist 2019! Το πρωταθλημα θεωρήθηκε 

ίσως το πιο δύσκολο των τελευταίων ετών κα-
θώς οι συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή 
ήταν χαμηλής έντασης και ο αριθμός των σκαφών 
μεγάλος. Πραγματοποιήθηκαν 10 ιστιοδρομίες σε 
κάθε κατηγορία.
Τα παιδιά μας είχαν μια εξαιρετική εμφάνιση 
και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια! Η συμμετοχή 
αθλητών στο Πανελλήνιο ήταν 229 αγόρια και 112 
κορίτσια. Η Σοφία Καραουλάνη έκανε μια εξαιρε-
τική εμφάνιση και ήρθε 13η στην Γενική κατάταξη 
ολοκληρώνοντας την πετυχημένη φετινή χρο-
νιά, με το νεαρό της ηλικίας της να δίνει πολλές 
υποσχέσεις για το μέλλον. Εξαιρετική εμφάνιση 
έκανε και ο Νίκος Μάργετης που ήρθε 49ος στην 
Γενική κατάταξη καθώς και ο Ζαννής Μπατής 
77ος, οι οποίοι και μπήκαν στο Χρυσό στόλο του 
πανελλήνιου. Ακολούθησαν στον αργυρό στόλο η  
Λεμονιά Μπατή στην 69η θέση και  ο Νίκος Σαρρής 
στην 154η θέση. 

Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γιώργου Πατέρα κ.α.
Οι αγώνες διεξήχθησαν με την «χρυσή» χορηγία της 
Eurobank Private Bank Luxembourg, την αργυρή χορηγία της 
Moët & Chandon,τη χάλκινη της Style Box κ.α.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρυσός χορηγός του 51ου Αγώνα 
της Άνδρου, η τράπεζα Eurobank Private Bank Luxembourg 
οργάνωσε το «εναρκτήριο» cocktail στον υπαίθριο χώρο 
του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Ιδρύματος Βασίλη 
και Ελίζας Γουλανδρή, στην Άνδρο την Πέμπτη 30.8.2018, 

μια βραδιά αφιερωμένη στον «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ» όπως ανέφερε στην ομιλία του 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας κ. Κωνσταντίνος 
Τσιβεριώτης. Νικητές του 51ου Αγώνα Άνδρου είναι: Στην 
κατηγορία ORCi  το σκάφος «Aristofani» με κυβερνήτη τον 
Π. Καμπουρίδη. Στην κατηγορία ORC το σκάφος «Απήδαλος 
Ναύς»με κυβερνήτη τον Π. Κούρκουλο. Στην κατηγορία 
Super Yachts  το σκάφος «Yacana» με κυβερνήτες τους A. 
Lanham - Ι. Γκράσση.

î 
Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Laser 
Radial Youth European 2019 στο Καλα-

μάκι. Οι τρεις αθλητές ΝΟΑ ολοκλήρωσαν 
την πολύ πετυχημένη αγωνιστική χρονιά!
Οι αθλητές μας Ελίζα Καραουλάνη και Νίκος 
Βαλμάς αθλητές του LASER 4.7 μετά από 
την εξαιρετική του εμφάνιση στο πανευ-
ρωπαϊκό στο Ιερ της Γαλλίας, (με την Ελίζα 
να μπαίνει στο Χρυσό στόλο και τον Νίκο να 
μπαίνει στον Aργυρό στόλο), συμμετείχαν 

και στο πανευρωπαϊκό του Radial στην Αθή-
να μαζί με την Κατιάννα Βασταρδή, για να 
αποκτήσουν εμπειρία στην μεγαλύτερη ολυ-
μπιακή κατηγορία. Τα παιδιά μας συνόδευσε 
ο προπονητής μας κ. Φώτης Σταυρίδης. 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Σε σύνολο 105 
αθλητριών Ε. Καραουλάνη 76η στην γενική 
17η στα U 17,  Κατιάννα Βασταρδή 89η στην 
γενική σε σύνολο 250 αθλητών, Ν. Βαλμάς 
199ος στην γενική 63ος στα U17.
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î
Οι διακρίσεις συνεχίζονται για τον Ν.Ο.Α. με 
την αθλήτρια μας Ελίζα Καραουλάνη, να πετυ-

χαίνει την 2η πανελλήνια νίκη στις κορασίδες, στην 
κατηγορία Laser 4.7, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Laser 4.7, που πραγματοποιήθηκε στον Φοίνικα της 
Σύρου, στις 29.04 - 03.05.2019.
Μετά την είσοδό της στην Εθνική Ελλάδος η Ελίζα 
Καραουλάνη με την 2η πανελλήνια νίκη στις κορασί-
δες επισφράγισε μια εξαιρετική αγωνιστική χρονιά.
Ο Ν.Ο.Α. συμμετείχε στο πρωτάθλημα με 4 αθλητές 
οι οποίοι και έδωσαν το καλύτερο τους εαυτό σε 
εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες άπνοιας! 

Συγχαρητήρια στους αθλητές μας αλλά και στους 
προπονητές κ. κ. Φώτη Σταυρίδη, Τζώρτζη Κεφαλ-
λονίτη και Χάρη Γιανιάτσα της All4sailing για την 
εξαιρετική προετοιμασία των ομάδων. Μετά από 8 
απαιτητικές ιστιοδρομίες και στις δύο κατηγορίες 
τα αποτελέσματα των αθλητών μας στο πανελλήνιο 
πρωτάθλημα Laser 4.7 του 2019 είναι: 
Σε σύνολο 55 αθλητριών: Ελίζα Καραουλάνη 2η στις 
Κορασίδες 10η Γενική κατηγορία. Μαριλένα Μήλα 
27η στην Γενική κατηγορία Σε σύνολο 106 αθλητών: 
Νίκος Βαλμάς 43ος Γενική κατηγορία Μάριος Γρηγο-
ριάδης 93ος Γενική κατηγορία.

î
Η αθλήτριά μας, Κατιάννα Βασταρδή, συμμετείχε στην Πρόκριση Laser 
Radial 2019 που πραγματοποιήθηκε στις 14-17/3/2019 στο Ναυτικό Όμι-

λο Τζιτζιφιές Καλλιθέας. Σε σύνολο 23 αθλητριών τερμάτισε στην 17η θέση. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΙΚΗ ΣΤΟ LASER 4.7 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΖΑ ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΑ

ΜΕ 5 ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
“ΠΡΟ-ΕΘΝΙΚΗ” Ο Ν.Ο.Α. ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ

ΠΡΟΚΡΙΣΗ LASER RADIAL 2019

Αναδρομή στα Τρίγωνα Από το 2019 στο 2018!

î 
Την πρόκριση της στην Εθνική Ελλάδος στην κατηγορία Laser 
4.7 πέτυχε η αθλητριά μας Ελιζα Καραουλάνη.Ο αγώνας πραγ-

ματοποιήθηκε στην συνδιοργάνωση του Ναυτικου ομίλου Ραφήνας 
και ΝΑΟΜΑ (Μάτι) στις 19 έως 23/04.
Ο Ομιλος μας συμμετείχε με 5 αθλητές οι οποίοι είχαν πάρει την 
πρόκριση από το περιφερειακό πρωτάθλημα που διεξήχθη στην 
Ροδο. Οι αθλητές μας έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό σε ένα 
πολύ απαιτητικό στίβο μαζί με τους καλύτερους αθλητές από όλη 
την Ελλάδα! Συγκεκριμένα η Ελίζα Καραουλάνη στην πρώτη της 
χρονιά στην κατηγορία, ήρθε 7η θέση στα κορίτσια διάκριση που 
της έδωσε το εισιτήριο για την Εθνική Ελλάδος.
Πολύ κοντά στην πρόκριση στην Εθνική Ελλάδος βρέθηκαν επίσης 
δύο ακόμη αθλητές μας. Ο Βαλμάς Νίκος, τερματίζοντας 12ο αγόρι 
στο Laser αλλά και η Καραουλάνη Σοφία οποία εισήλθε στο Χρυσό 
στόλο,τερματιζοντας μάλιστα 7η στα κορίτσια!
Τα παιδιά επιστρέφουν αύριο στο νησί μας με την ομάδα του Laser 
να αναχωρεί την Δευτέρα του Πάσχα για το πανελλήνιο που θα 
πραγματοποιηθεί στην Σύρο στις 29/04 -03/05.
Τα αποτελέσματα αναλυτικά: Στο Laser 4.7 σε συνολο 77 αθλητών/
τριών  Ελίζα Καραουλάνη 7ο κορίτσι 23η στην γενική κατηγορία 
Βαλμάς Νίκος  12ο αγόρι 16ος στην γενική κατηγορία
Στο Όπτιμιστ σε σύνολο 
130 αθλητών/τριών  
Σοφία Καραουλάνη  7ο 
κορίτσι / 31η στην γε-
νική κατηγορία / Χρυσό 
στόλο Μπατής Ζαννής 
75ος στην γενική κατη-
γορία / Αργυρός στόλος 
Μπατή Λεμονιά 127 
στην γενική κατηγορία / 
Αργυρός στόλος.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΖΑ ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΑ ΣΤΟ LASER 4.7

î
Με επτά (7) κύπελλα, εξαιρετικές επιδόσεις αλλά και 
αξιοσημείωτη παρουσία όλης της αποστολής του Ναυ-

τικού Ομίλου Άνδρου, με πέντε (5) παιδιά στην πρόκριση για 
την εθνική ομάδα, στους αγώνες του Απριλίου στην Ραφή-
να, επιστρέφουν μεθαύριο 27.3.2019 στην Άνδρο τα παιδιά 
του Ν.Ο.Α. που συμετείχαν στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα 
Optimist και Laser 4,7, που πραγματοποιήθηκε στην Ρόδο το 
τριήμερο 23-25 Μαρτίου 2019. Οι αγώνες έγιναν κάτω από 
εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες με τα παιδιά του 
Ν.Ο.Α. να αγωνίζονται σε 5 κούρσες στην κάθε κατηγορία. 
Την αποστολή συνόδευσαν οι προπονητές του Ν.Ο.Α. κ.κ. 
Σταυρίδης Φώτης, Καλπάκη Πηγή, Γκανιάτσας Χάρης.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα των 15 αθλητών μας : 10 αθλη-
τές Optimist σε σύνολο 103 αθλητών: Καραουλάνη Σοφία 5η 
Γενική,3ο κορίτσι, (πρόκριση προεθνική) Μπατής Ζαννής 6ος 
Γενική, 3ο αγόρι, (πρόκριση προεθνική) Μπατή Λεμονιά 18η 
Γενική 1η στα 11χρονά κορίτσια (πρόκριση προεθνική), Καλ-
λιβρούσης Τζώρτζης 26ος Γενική 3ο 11χρονο αγόρι Μαργέτη 
Νίκος 27ος Γενική, Στρατής Μάρκος 48ος Γενική, Σαρρή Νί-
κος 49ος Γενική ,  Τικόπουλος Στέλιος 55ος Γενική Βασιλικός 
Θοδωρής 70ος Γενική, Βασιλικός Γιώργος 85ος Γενική.
5 Αθλητές Laser σε σύνολο 50 αθλητών: Βαλμας Νίκος 2ος 
Γενικη, 2 αγόρι (πρόκριση προεθνική), Καραουλάνη Ελίζα 10η 
Γενική ,2 κορίτσι, (πρόκριση προεθνική), Βιδάλη Χαρίκλεια 
25 Γενική 8ο κορίτσι, Μήλα Μαριλένη 28η Γενική 9ο κορίτσι, 
Γρηγοριάδης Μάριος 38ος Γενική 27ο αγόρι.  Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι ήταν η πολυπληθέστερη αποστολή του Ναυτικού 
Ομίλου Άνδρου σε πρωτάθλημα, γεγονός που αποδεικνύει 
την συστηματική δουλειά που γίνεται στο ναυταθλητισμό με 
προεξάρχον το άθλημα της ιστιοπλοΐας στο νησί μας.
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î
Ένας από τους τελευταίους αγώνες προετοιμασίας 
για αυτήν την αγωνιστική περίοδο για την ομάδα του 

Optimist, εν όψη του περιφερειακού πρωταθλήματος που 
θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο στο τέλος Μαρτίου, ήταν 
ο διασυλλογικός αγώνας του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων 
Βουλιαγμένης. Από τους πολυπληθέστερους αγώνες σε 
συμμετοχές αφού έτρεξαν 230 αθλητές. Ο αγώνας πραγ-
ματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 2,3/02/2019 σε άρι-
στες καιρικές συνθήκες με σταθερούς νότιoανατολικούς 
ανέμους έντασης 10-15 knots. Ο όμιλος μας συμμετείχε 
με τρείς αθλητές , έναν στην κατηγορία άνω των 11ετών 

και δυο στην κατηγορία κάτω των 11ετών. Ο αγώνας ήταν 
μια δυνατή εμπειρία για τους αθλητές μας αφού είχαν την 
ευκαιρία να ανταγωνιστούν αθλητές υψηλού επιπέδου, 
καταφέρνοντας να έρθουν σε πολύ καλές θέσεις, παρόλο 
που στην κατηγορία κάτω των 11ετών δεν καταφέραμε 
να τρέξουμε την τελευταία κούρσα λόγω αναχώρησης. 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Κατηγορία άνω των 11ετών 
σε 146 συμμετοχές -Καραουλάνη Σοφία 26η γενική και 9η 
κοριτσια. Κατηγορία κάτω των 11ετών σε 84 συμμετοχές 
-Μπατή Λεμονιά 26η γενική και 11η κορασίδα, -Καλλι-
βρούσης Τζώρτζης 57ος γενική και 37ος παίδες. 

î
Τελευταίος αγώνας του 
χρόνου, για την ομάδα 

του optimist με την συμμετοχή 
5 αθλητών μας στο ΚΥΠΕΛΛΟ 
ΧΙΟΝΩΝ που διοργανώνει κάθε 
χρόνο ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος 
Πειραιώς στις αρχές Δεκεμβρί-
ου (07-09/12/2018) . Οι καιρικές 
συνθήκες ήταν και πάλι αντίξοες 
για τις δύο ημέρες, με την πρώτη 
να επικρατούν συνθήκες άπνοι-
ας και τη δεύτερη να έχουμε 
ισχυρούς ανέμους που έφταναν 

τα 27 knots. Οι αθλητές μας 
προσπάθησαν για το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα. Αναλυτικά 
τα αποτελέσματα: Στους παίδες 
σε 105 συμμετοχές, -Μπατής 
Ζαννής 13ος -Βασιλικός Γιώρ-
γος 66ος Στις Κορασίδες σε 55 
συμμετοχές, -Καραουλάνη Σοφία 
14η (με μια άκυρη κούρσα λόγω 
πρόωρης εκκίνησης) Στους 
αθλητές άνω των 11ετών σε 95 
συμμετοχές, -Τικόπουλος Στέλι-
ος 65ος -Σαρρής Νίκος 80ος

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ 
ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Αναδρομή στα Τρίγωνα Από το 2019 στο 2018!

î 
Ο πρώτος αγώνας της χρονιάς για την ομάδα μας με 
διπλή συμμετοχή στις κατηγορίες Laser 4.7 και Optimist. 

Η ομάδα του Optimist συμμετείχε στον Αγώνα του Ναυτικού 
Αθλητικού Συνδέσμου «ΔΗΛΑΒΕΡΗ 2019» 19-20/01/2019 με 5 
αθλητές. Ένας αγώνας τις τελικής προετοιμασίας της ομάδας, 
που πραγματοποιήθηκαν 3 κούρσες με μέτρια ένταση ανέ-
μων, εν όψη του περιφερειακού πρωταθλήματος που θα γίνει 
το Μάρτιο. Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Άνω των 11 ετών: 
-Μπατής Ζαννής 22ος γενική, 17ος αγόρια -Καραουλάνη Σοφία 
26η γενική, 7η κορίτσια Κάτω των 11 ετών: -Μπατή Λεμονιά 
15η γενική, 8η κορίτσια -Καλλιβρούσης Τζώρτζης 46ος γενική 
-Ανύση Μαρίνα 50η γενική Η ομάδα του Laser συμμετείχε 
στον αγώνα του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος «ΕΛΛΗΣ 2019» 
19-20/01/2019 με 2 αθλητές. Οι αθλητές μας προσπαθήσαν 
για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις 3 κούρσες που 
πραγματοποιηθήκαν με μέτρια ένταση ανέμου. Αναλυτικά τα 
αποτελέσματα: -Καραουλάνη Ελίζα 16η γενική, 5η κορίτσια 
-Γρηγοριάδης Μάριος 29ος γενική. 

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: OPTIMIST 
«ΔΗΛΑΒΕΡΗ 2019» ΚΑΙ LASER «ΕΛΛΗΣ 2019»

î
Το τετραήμερο 27-30/12/2018 πραγματοποιήθηκε 
στον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου Camp Optimist για 

ηλικίες κάτω τον 11ετών, από τον διεθνώς αναγνωρισμένο 
προπονητή κ. Αντώνη Δροσόπουλο , με την επίβλεψη του 
προπονητή μας κ. Φώτη Σταυρίδη. Ο όμιλος μας συμμετεί-
χε με 5 αθλητές. Τους : Καλλιβρούση Τζώρτζη(2009), Στρατή 
Μάρκο(2009), Βασιλικό Γεώργιο(2009), Τικοπούλου Ιωάν-
να(2010), Βούλγαρη Δημήτρη(2011). Οι αθλητές μας επέ-
στρεψαν ενθουσιασμένοι στο νησί αφού είχαν την ευκαιρία να 
προπονηθούν με άλλους αθλητές από όλη την Ελλάδα, ανταλ-
λάσοντας γνώσεις, δώρα και ευχές. Παράλληλα, οι αθλήτριες 
μας Ελίζα Καραουλάνη και Κατιάννα Βασταρδή προπονήθηκαν 
με την αγωνιστική ομάδα Laser του Καλαμακίου. 

î
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε φέτος ο δεύτερος 
φιλικός αγώνας των αθλητών του ομίλου μας, που πραγ-

ματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις μας στις 22 και στις 23/12. 
Στον αγώνα συμμετείχαν αθλητές του ΝΟΑ από τις ακαδημίες 
καθώς και από τις αγωνιστικές ομάδες του Optimist και του 
Laser. Ο καιρός βοήθησε αθλητές και γονείς να περάσουν ένα 
εξαιρετικό διήμερο στην καρδιά του χειμώνα στις εγκαταστά-
σεις μας. Οι γονείς μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τους αγώ-
νες από κοντά, μέσα απο φουσκωτό σκάφος, που προσέφερε 
για τις ανάγκες των αγώνων ο έφορος τριγώνου κ. Καραουλά-
νης. Στην απονομή οι αθλητές μας απόλαυσαν διάφορα εδέσμα-
τα που ήταν προσφορά των γονέων και καθώς και σουβλάκια 
που ήταν προσφορά του κ. Στρατή Πέττα. Ευχαριστούμε τους 
γονείς,τον κ. Στρατή Πέττα και τον κ Κώστα Σαρρή για την προ-
σφορά τους στην εκδήλωση. Ευχαριστούμε τους αθλητές μας, 
τους προπονητές μας κ Φώτη Σταυρίδη και κ. Πηγή Καλπάκη 
την εταιρία All4sailing για την προσφορά των δώρων, καθως 
και όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εξαιρετικής 
εκδήλωσης! Και του χρόνου με υγεία! Καλές γιορτές!

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΑ ΣΤΟ CAMP 
11ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩΝ Ι.Ο.Π.

2ND SAILING ACADEMY RACE
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î
Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος 
και το Σωματείο «Ιστιοπλο-

ΐα για όλους -SailabilityHellas» 
συνδιοργάνωσαν τον Διασυλλογικό 
Αγώνα «Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ 
– Παναγιώτης Τσίγγανος – Αγώ-
νας Αφανούς Ναύτου» για σκάφη 
Optimist, 2,4MR, 2,3 & 303 HANSA , 
που έγινε στις 01-02/12/18 . Ο Όμι-
λος μας συμμετείχε με τρείς αθλη-
τές τιμώντας την εκδήλωση. Οι 
καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν 

να πραγματοποιηθούν κούρσες την 
πρώτη μέρα ενώ τη δεύτερη μέρα 
διεξήχθηκαν τρεις κούρσες, όπου 
οι αθλητές μας έτρεξαν στις δύο, 
λόγω αναχώρησης του πλοίου. Τα 
αποτελέσματα αναλυτικά έχουν ως 
εξής: Κατηγορία Optimist under11 
σε 120 συμμετοχές, -Μπατής 
Ζαννής 45ος γενική, -Καραουλάνη 
Σοφία 46η γενική -Μπατή Λεμονιά 
(λόγω ακύρωσής της, στις πρώτες 
δυο κούρσες) 113η γενική.

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΜΕΑ – 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ – ΑΓΩΝΑΣ ΑΦΑΝΟΥΣ ΝΑΥΤΟΥ»

Αναδρομή στα Τρίγωνα Από το 2019 στο 2018!

î
Δυο (2) αθλητές μας στους τρεις (3) 
βρέθηκαν μέσα στην δεκάδα των κατη-

γοριών τους, οι οποίοι συμμετείχαν στο δια-
συλλογικό αγώνα στη Βούλα το Σαββατοκύρια-
κο 24,25/11/2018 σε σύνολο 60 αθλητών. Οι 
συνθήκες ήταν δύσκολες με ασθενείς ανέμους 
και πολλές αλλαγές σε διεύθυνση, γεγονός που 
δυσκόλεψε αρκετά τη διεξαγωγή των αγώνων. 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αθλητών μας: 
Στην κατηγορία Laser 4.7 σε 60 συμμετοχές, 
Καραουλάνη Ελίζα 5η κορίτσια και 12η γενική, 
Βαλμάς Νίκος 9ος αγόρια και 14ος γενική, Βι-
δάλη Χαρίκλεια 18η κορίτσια και 49η γενική.

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
LASER 4.7 ΣΤΟΝ ΝΑΟΒ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΝΟΑ ΣΤΟ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

î
Επίσκεψη στο Δημοτικό σχολείο της Χώρας πραγμα-
τοποιήθηκε από τον προπονητή του Ναυτικού Ομίλου 

Άνδρου κ. Φώτη Σταυρίδη την Δευτέρα 20/11/18, προκειμέ-
νου να «συστήσει» στα παιδιά της Α’ και Β΄ Τάξης το άθλημα 
της Ιστιοπλοΐας, που έχουν την δυνατότητα να δοκιμάσουν 
στις εγκαταστάσεις μας.

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ "ΔΕΛΦΙΝΙΑ" 
ΣΤΟΝ ΝΟΚΒ

î
Με δύο αθλητές του συμμετείχε ο Ναυτικός Όμιλος 
Άνδρου στο διασυλλογικό αγώνα «ΔΕΛΦΙΝΙΑ» που 

πραγματοποιήθηκε στον κόλπο της Βουλιαγμένης στις 
16-18/11/2018. Οι συνθήκες αντίξοες, με ισχυρούς ανέ-
μους, να αλλάζουν συχνά από κάθε διεύθυνση, δυσκόλεψαν 
σημαντικά τις αθλήτριές μας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα 
των αθλητριών μας, που έλαβαν μέρος σε μια ιστιοδρομία 
λιγότερη, καθώς έπρεπε να προλάβουν το καράβι της επι-
στροφής στο νησί μας είναι τα ακόλουθα: Κατηγορία Laser 
4.7 σε 50 συμμετοχές, Καραουλάνη Ελίζα 7η κορίτσια και 
20η γενική Κατηγορία Laser RDL σε 30 συμμετοχές, Βασταρ-
δή Κατιάννα 10η στα κορίτσια και 20η γενική.

ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΑ ΣΤΟ MEDAL 
RACE ΤΟΥ LASER 4.7 ΣΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΟΜΙΛΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

î
Με χάλκινο μετάλλιο στα κορίτσια επέστρεψε η ομάδα 
του Laser από το Medal Race που έλαβε χώρα στo Nαυ-

τικό Όμιλο Βουλιαγμένης, στις 10-11 Νοεμβρίου 2018. Το 
μετάλλιο έφερε η αθλήτριά μας Καραουλάνη Ελίζα η οποία 
συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις με κορύφωση την πρόκρι-
ση της στην τελική φάση του αγώνα, σε ένα δύσκολο στίβο 
με υψηλό επίπεδο αθλητών και εντάσεις ανέμων μέχρι 12 
knots. Ο Όμιλός μας συμμετείχε με 4 αθλητές συνολικά απο-
κομίζοντας πολλές εμπειρίες. Αναλυτικά τα αποτελέσματα 
έχουν ως εξής: Στην κατηγορία Laser 4.7 σε 60 συμμετοχές, 
Καραουλάνη Ελίζα 3η κορίτσια και 7η γενική Βαλμάς Νίκος 
11ος στα αγόρια και 20ος γενική Μήλα Μαριλού 11η στα κο-
ρίτσια και 28η γενική Στην κατηγορία Laser RDL σε 30 συμμε-
τοχές, Βασταρδή Κατιάννα 12η στα κορίτσια και 21η γενική.

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟΒ

î
Το Σαββατοκύριακο 3-4/10/2018 διεξήχθη ο Διασυλ-
λογικός αγώνας Optimist στο Ναυτικό Όμιλο Βούλας με 

μεγάλη συμμετοχή αθλητών από πολλούς Ομίλους. Ο Όμιλός 
μας συμμετείχε με 5 αθλητές στην κατηγορία των 11ετων και 
κάτω. Οι στόχοι μας αυτή τη φορά δεν επιτεύχθηκαν λόγω των 
αντίξοων καιρικών συνθηκών αφενός, αλλά και για το γεγονός 
ότι οι αθλητές μας δεν συμμετείχαν σε όλες τις κούρσες λόγω 
προγραμματισμένης αναχώρησης μας. Παρόλα αυτά οι αθλη-
τές μας προσπάθησαν μέχρι τέλους. Αναλυτικά τα αποτελέ-
σματα έχουν ως εξής: Σε σύνολο 80 συμμετοχών, -Καραουλάνη 
Σοφία 15η Γενική, 5η Κορασίδα -Μπατής Ζαννής 28ος Γενική, 
18ος Παίδας -Μαργέτης Νικόλαος 46ος Γενική -Στρατής Μάρ-
κος 63ος Γενική -Καλλιβρούσης Τζώρτζης 70ος Γενική
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î
Με ένα χρυσό, δύο αργυρά μετάλλια και εξαιρετι-
κή εμφάνιση και των πέντε αθλητών/τριών μας, 

επέστρεψε η αποστολή του Ομίλου μας στο Laser από τον 
αγώνα Κύπελλο ΌΧΙ 2018, που πραγματοποιήθηκε στον 
Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιώς στις 19 - 21/10/18. Συγκε-
κριμένα στην κατηγορία Laser 4.7, σε σύνολο 40 αθλητών/
τριών η Ελίζα Καραουλάνη κατέκτησε την 1η θέση στα 
κορίτσια και την 3η θέση στην γενική κατηγορία! Στην ίδια 
κατηγορία η Μαριλένα Μήλα κατέκτησε την 2 θέση στα κο-
ρίτσια και την 9η στην γενική κατηγορία! Στην κατηγορία 

Laser radial και σε σύνολο 18 αθλητών/τριών η Κατιάννα 
Βασταρδή κατέκτησε την 2η θέση στα κορίτσια και την 4η 
στην γενική κατηγορία! Στην κατηγορία Laser 4.7 ο Βαλμάς 
Νίκος κατέκτησε την 9η θέση στα αγόρια και την 13η στην 
γενική κατηγορία! Η Χαρίκλεια Βιδάλη κατέκτησε την 8η 
θέση στα κορίτσια και την 23η στην γενική κατηγορία! Η 
εξαιρετική εμφάνιση όλων των αθλητών/αθλητριών του 
Ομίλου μας στα διασυλλογικά της Αθήνας φέτος συνεχί-
ζεται και στην κατηγορία του Laser υπογραμμίζοντας τις 
άρτιες προσπάθειες των προπονητών και των αθλητών.

î
Στο χρυσό στόλο μπήκε η 
Κατιάννα Βασταρδή στο 

παγκόσμιο πρωτάθλημα LASER 
4.7 (WORLD CHAMPIONSHIPS 
2018 ILCA LASER 4.7 YOUTH) στην 
Πολωνία τερματίζοντας στην 57η 
θέση ανάμεσα σε 155 αθλήτριες 
υψηλού επιπέδου. Με συνθήκες 
αρκετά δύσκολες με μέτρια έντα-
ση ανέμων η αθλήτρια μας κατά-
φερε να μπει στον χρυσό στόλο 
του Παγκόσμιου πρωταθλήματος!

ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΧΙ 2018 ΣΤΟΝ ΙΟΠ

Αναδρομή στα Τρίγωνα Από το 2019 στο 2018!

î 
Με ένα αργυρό και δύο αθλητές στην πρώτη 10δα επέ-
στρεψε η αγωνιστική ομάδα του Ν.Ο.Α. από τον Διασυλ-

λογικό Αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο «Δελφινάριο» στις 
6 – 7.10.2018. Ήταν ο πρώτος αγώνας για τη φετινή αγωνι-
στική περίοδο (2018-2019), με 8 συμμετοχές του Ομίλου μας 
στους 130 αθλητές. Οι αθλητές μας πραγματοποίησαν μια 
πολύ καλή εμφάνιση, με δυο αθλητές να κάνουν το κάτι πα-
ραπάνω και να μπαίνουν στην πρώτη 10δα του αγώνα, αποκο-
μίζοντας ένα αργυρό μετάλλιο στα κορίτσια με την Σοφία Κα-
ραουλάνη. Να αναφέρουμε πως στην κατηγορία των παίδων 
λόγω αναχώρησης του πλοίου δεν έτρεξαν όλοι οι αθλητές 
μας (11χρονοι) την τελευταία κούρσα και αυτό επιβάρυνε 
αρκετά τη βαθμολογία τους. Αναλυτικά τα αποτελέσματα: 
Κατηγορία πάνω από 12ετών σε 60 συμμετοχές: Σαρρής Νίκος 
46ος, Τικόπουλος Στέλιος 52ος. Κατηγορία κάτω των 11ετών 
σε 70 συμμετοχές: Καραουλάνη Σοφία 5η γενική, 2η κορασίδα. 
Μπατής Ζαννής 8ος γενική, 5ος παίδες. Μαργέτης Νίκος 39ος 
γενική. Καλλιβρούσης Τζώρτζης 42ος γενική. Στρατής Μάρ-
κος 59ος γενική. Βασιλικός Γιώργος 64ος γενική. 

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΝΟ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟΥ

î
Με τρεις αθλητές στη δεκάδα των κατηγοριών τους 
και ένα αργυρό μετάλλιο στις 100 συμμετοχές συνολι-

κά, επέστρεψε η ομάδα Optimist του Oμίλου μας,  που έλαβε 
χώρα στo Nαυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης, στις 13-14/10/2018 
Το μετάλλιο ήρθε από την αθλήτριά μας Καραουλάνη Σοφία 
η οποία συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις σε έναν απαιτητικό 
«στίβο», με τους ανέμους να φτάνουν τα 20 Knots και με αλλα-
γές διεύθυνσης έως και 30 μοίρες. Οι περισσότεροι αθλητές 
μας κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους τους αποκομίζο-
ντας καλά αποτελέσματα και πολλές εμπειρίες. Αναλυτικά τα 
αποτελέσματα: Κατηγορία 11+ σε 40 συμμετοχές. Τικόπου-
λος Στέλιος 31ος γενική, Σαρρής Νίκος 34ος γενική Κατηγο-
ρία 11- σε 60 συμμετοχές: Καραουλάνη Σοφία 6η γενική, 2η 
κορασίδα, Μαργέτης Νίκος 16ος γενική, 10ος παίδες, Μπατή 
Λεμονιά 25η γενική, 8η κορασίδα, Στρατής Μάρκος 49ος γενι-
κή, Καλλιβρούσης Τζώρτζης 53ος γενική.

î
Η Βασταρδή Κατιάννα τερμάτισε στη 15η θέση στην 
γενική και 4η στην κατηγορία της ανάμεσα σε 34 

αθλητές στο 51ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που έγινε στη Χίο 
από 03 έως 08 Σεπτεμβρίου 2018. Η αθλήτρια μας θα αλλά-
ξει κατηγορία και θα συνεχίσει στο Laser radial.

î
Την πρόκριση για το Βαλκανικό laser 4.7 πήρε η Αθλή-
τριά μας Βασταρδή Κατιάννα τερματίζοντας στην 4η 

θέση σε 46 συμμετοχές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Laser 4.7 
που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη στις 25-28 Ιου-
λίου. Αντίστοιχα καλές θέσεις πήραν και οι υπόλοιποι αθλητές 
του Ομίλου μας με την Καραουλάνη Ελίζα στην πρώτη της συμ-
μετοχή στο Laser 4.7 να τερματίζει στην 7η θέση στην κατη-
γορία της και 17η στη γενική κατηγορία,την Βιδάλη Χαρίκλεια 
17η στην κατηγορία της και 36η γενική και τον Βαλμά Νίκο 22ο 
στην κατηγορία του και 44ο γενικής σε 78 συμμετοχές.

MEDAL RACE 2018 ΣΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΟΜΙΛΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ LASER 4.7  
ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ / WORLD CHAMPIONSHIPS 

2018 ILCA LASER 4.7 YOUTH

O ΝΟΑ ΣΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ LASER 4.7 
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Στο μεταξύ ας θυμηθούμε ότι:

 
Η ετήσια γενική συνέλευση των μελών του ΝΟΑ 
πραγματοποιήθηκε στις 11 Αυγούστου 2018 

στις εγκαταστάσεις του. Συζητήθηκαν διεξοδικά τα 
θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του 
Ομίλου αλλά και τα αιτήματα κάθε μέλους ξεχωριστά 
από τα παρευρισκόμενα. Κυρίαρχο ήταν το θέμα του 
Εστιατορίου αλλά και η οικονομική κατάσταση του 
Ομίλου. 

Ανανεωμένη σε είδη η μπουτίκ του 
Ναυτικού Ομίλου Άνδρου συνεισέ-

φερε οικονομικά στο Ν.Ο.Α. Η ανανέωση 
οφείλεται σε μεγάλο μέρος στην ειδική 
φροντίδα του μέλους μας κ. Brigitte Πολέ-
μη η οποία μερίμνησε για τα προσφερόμενα 
δώρα, αλλά και για το δώρο που προσφέρ-
θηκε στην κ. Χαρά Σταματιάδου κατά την 
διάρκεια της δεξίωσης του Ν.Ο.Α. το Σάβ-
βατο 1.9.2018. 

Στο Andros Trail Race, τον αγώνα 
ορεινού τρεξίματος που οργανώνε-

ται κάθε χρόνο στην Άνδρο με αφετηρία και 
τερματισμό το Κόρθι συμμετείχαν οι λιλι-
πούτειοι αθλητές του Ομίλου μας, συνο-
δευόμενοι από τον προπονητή μας κ. Φώτη 
Σταυρίδη, τον Έφορο Τριγώνου κ. Γιάννη 
Καραουλάνη και την αντιπρόεδρο του ΝΟΑ 
κ. Ιωάννα Χαλά.

î
Εξαιρετική ήταν η αγωνιστική ομάδα των 11 χρόνων 
του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου στο πανελλήνιο κύπελ-

λο που πραγματοποιήθηκε στον Ναυτικό Όμιλο Γαλαξιδίου.
Συγκεκριμένα η Σοφία Καραουλάνη κατάφερε να τερμα-
τίσει στην 4η θέση στην γενική κατηγορία σε σύνολο 80 
κοριτσιών. Το αποτέλεσμα αυτό είναι το καλύτερο που έχει 
φέρει ο όμιλος μας σε πανελλήνιο κύπελλο optimist.
Πολύ καλά και υποσχόμενα για το μέλλον ήταν τα αποτε-
λέσματα όλων των αθλητών της αγωνιστικής ομάδας του 
ΝΟΑ, με αρκετά πλασαρίσματα σε πολλές ιστιοδρομίες 

μέσα στην τριάδα, παρόλο που οι καιρικές συνθήκες δεν 
ήταν οι πιο ευνοϊκές για τους αθλητές μας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, σε σύνολο 80 αθλητριών: Σο-
φία Καραουλάνη 4η γενικής, Λεμόνια Μπάτη 28η γενικής. Σε 
σύνολο 199 αθλητών: Μαργέτης Νίκος 21ος γενικής, 
Μπατής Ζαννής 57ος γενικής.
Αξίζουν Θερμά Συγχαρητήρια σε όλα στα παιδιά για την 
εξαιρετική προσπάθεια και τα αποτελέσματά τους! Ευχα-
ριστούμε την εταιρεία All4sailing και τους προπονητές μας 
για την πολύ καλή προετοιμασία των αθλητών μας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 11 ΧΡΟΝΩΝ OPTIMIST 2018

Αναδρομή στα Τρίγωνα Από το 2019 στο 2018!

î
Ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανδρών-Νέων 
στο Sopot της Πολωνιας στις 25.8.2018, με την συμμετοχή 

των αθλητών του Ν.Ο.Α. Λεωνίδα και Πέτρου Τσορτανίδη. Ο Λε-
ωνιδας Τσορτανίδης κατετάγη 3ος στο medal race και τερμάτισε 
5os στην γενική κατάταξη. Ο Πετρος Τσορτανίδης στην κατηγορία 
κάτω των 17 ετών, κατέλαβε την 12η θέση. Συνολικά αγωνίστη-
καν 82 αθλητές από 20 χώρες. ΚΕΝΟ…….ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ????????

3ος Ο Λ. ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΔΡΩΝ -ΝΕΩΝ 

Συμβάλλοντας στα κοινωνικά δρώμενα του νη-
σιού αλλά και σε ό,τι αφορά στην τουριστική και 

πολιτισμική του ταυτότητα το Συμβούλιο αποφάσισε 
ομόφωνα να παραχωρήσει τις εγκαταστάσεις του στις 
13 Οκτωβρίου 2018 για την απονομή του ευρωπαϊκού 
σήματος πιστοποίησης μονοπατιών στην Άνδρο. Τελι-
κά όμως για λόγους ανεξαρτήτως των προθέσεών μας 
η εκδήλωση έγινε στο Δημοτικό Θέατρο του νησιού. 

Σας υπενθυμίζουμε τα μαθήματα Γιόγκα 
που ευγενώς προσφέρει στον Όμιλό μας η 

κ. Μαριέλλα Μαρκιανού Σπηλιοπούλου.

Σε συνεννόηση με την Λέσχη Ανδρίων οι 
εγκαταστάσεις του ΝΟΑ προσφέρθηκαν 

στην Λέσχη προκειμένου να πραγματοποιούνται 
εκεί μαθήματα bridge.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραφείο ΝΟΑ – Γραμματεία: 
Μαριάννα Παντελού,  (Δε-Παρ 11:00-17:00) 
Ακτή Μιαούλη 75 & Κανθάρου 1 18537 Πειραιάς, 
Τ. 210-4293910, Φ. 210-4293885, Κ. 6985 083377  
E-mail: info@noa.com.gr 
Web: www.noa.com.gr, www.androsrace.com
Τράπεζα: ALPHA BANK 622/002002002 595
IBAN GR9001406220622002002002595
Επιμέλεια Έκδοσης Newsletter ΝΟΑ: 
Μαριάννα Φωτοπούλου-Μαργέτη 
Σχεδιασμός: Αργύρης Κριθαρούλας

Σας υπενθυμίζουμε τα μαθήματα Ιστιοπλοΐας και 
Κολύμβησης που τελούνται στο ΝΟΑ

ΑΘΛΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 9.30 - 11.30   9.30 - 11.30
  & 11.30 - 13.30  & 11.30 - 13.30

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 17.00 - 18.00  17.00 - 18.00

Ευχαριστήριο

Σας περιμένουμε όλους στις Αυγουστιάτικες εκδηλώσεις μας, στο πάρτι του Αυγουστίνου, στον χορό του 15Αύγουστου κάτω 
από την Πανσέληνο με κορυφαίες τις εκδηλώσεις μας για τον 52ο Δ.Ι.Α. Άνδρου το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι με οποιονδήποτε 
τρόπο προσέφεραν στον Όμιλό μας.
Ετήσιους Χορηγούς / Annual Sponsors 2019: 
JOTUN, L. Papaphilippou co, Bureau Veritas. Τον κ. 
Γιαννούλη Καμπάνη για την 2.800 ευρώ δωρεά του 
προς το ΝΟΑ. 
Χορηγοί ΔΙΑ: Eurobank Private Bank Luxembourg, 
AMVYX AE, New Shipping, Polembros, Amalia Hotels, 
St. George Lycabettus, Sebago, Ναυτικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδος, Δήμος Άνδρου, Bake Hellas, Tsanos, 
Kokkoris Optics-bolle, Πατσέας, Mont Blanc.

Παρακολουθείτε τα email σας, και 
μείνετε συντονισμένοι στην «συχνό-

τητα» Ν.Ο.Α. γιατί «Η Άνδρος μας Ενώνει».

Μετά από πρόσκληση της Λέσχης Ανδρίων οι αθλη-
τές μας πήραν μέρος στον καθαρισμό της παραλίας 

Παραπορτίου συμμετέχοντας παράλληλα με τοπικούς συλλόγους 
στο πρόγραμμα καθαρισμού ακτών του προγράμματος Life του Δήμου 
Άνδρου. Τα παιδιά του ΝΟΑ συνόδευσαν  ο Έφορος Τριγώνου κ. Γιάν-
νης Καραουλάνης και η αντιπρόεδρος του ΝΟΑ κ. Ιωάννα Χαλά. 

Οι μικροί αθλητές μας επισκέφθηκαν την έκθεση φωτογραφίας του 
Στάθη Αγραφιώτη στην αίθουσα Τέχνης «Αδαμαντία» της κ. Αττικής 
Πιάγκου συνοδευόμενοι από την κ. Ι. Χαλά και τον κ. Γ. Καραουλάνη

Τα παιδιά της «Κιβωτού» που φιλοξενούνται στο Μοναστήρι της 
Αγίας Ειρήνης επισκέφθηκαν τον Όμιλό μας και γνώρισαν από κοντά 
το αθλητικό μας τμήμα. Ξεναγήθηκαν από τον προπονητή μας κ. Φ. 
Σταυρίδη και την κ. Χαλά.

Ευχαριστούμε θερμά τους κ.κ. Ελίνα Φολερού,  
Γιάννη Καραουλάνη, Νίκο Καρανικόλα  

για το φωτογραφικό υλικό.


