
Yπερηφάνεια και έκδηλη χαρά τα μέλη και οι φίλοι 
του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου χειροκρότησαν το 
χρυσό μετάλλιο στην τετράκωπο του Κωνσταντί-

νου Λουλούδη, με την βρετανική ομάδα κωπηλασίας. 
Ο Κωνσταντίνος Λουλούδης είναι εγγονός των αείμνη-
στων μελών και δωρητών του Ν.Ο.Α. Κωνσταντίνου και 
Δήμητρας Λουλούδη. Ο ανδριακής καταγωγής κωπηλά-
της, ήταν στο πλήρωμα της Μεγάλης Βρετανίας μαζί με 
τους Άλεξ Γκρέγκορι, Μοχάμεντ Σμπίχι και Τζορτζ Νας 
και τερμάτισαν σε 5:58.61, ενώ το 2012 στο Λονδίνο είχε 
αναδειχθεί χάλκινος ολυμπιονίκης στην οκτάκωπο. 
Στον Κωνσταντίνο Λουλούδη αναφέρθηκε στην ομιλία 
του τον 15Αύγουστο 2016, στον ετήσιο χορό του Ομίλου ο 
πρόεδρος κ. Λεωνίδας Πολέμης. 
Τα νάματα της κωπηλασίας ο Κωνσταντίνος Λουλούδης 
τα πήρε από την Άνδρο όπως αναφέρει σε συνέντευξη 
του στην «The Huffington Post»: «Υποθέτω ότι σύμφωνα 
με την κληρονομιά μου θα μπορούσα να είχα εμπνευστεί 
από τις περιπέτειες των Αργοναυτών στον Ελλήσποντο 
ή ενδεχομένως από τις ιστορίες των ηρωικών Ελλήνων 
κωπηλατών που όργωναν τα σκοτεινά Ομηρικά πελάγη. 
Αλλά η αλήθεια είναι πιο πεζή – λέει ο χρυσός κωπη-
λάτης. «Ως παιδί, τα καλοκαίρια με την οικογένεια μου 
μοιράζονταν ομοιόμορφα ανάμεσα στη γενέτειρα της 

μητέρας μου στην άγρια και 
πανέμορφη δυτική ακτή της 
Ιρλανδίας και στο πατρικό 
σπίτι των παππούδων μου 
στην Άνδρο. Αν και αυτοί οι δύο 
τόποι φαινομενικά δεν έχουν 
σχεδόν τίποτα κοινό -και 
σίγουρα το κλίμα τους είναι διαμετρικά αντίθετο-έχουν 
όμως ορισμένες ομοιότητες, με την πιο προφανή ότι και 
οι δυο βρέχονται από θάλασσα. Στην Ιρλανδία περνούσα 
το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου κωπηλατώντας αδέξια 
με τους φίλους μου στο κρύο, αντιμετωπίζοντας τα νερά 
του Ατλαντικού με μια κακοφορμισμένη, ξύλινη σκάφη, 
εξερευνώντας τους στενούς όρμους και εκτοπίζοντας με 
ενθουσιασμό τα σκληρά κελύφη που κατέρρεαν από τους 
προεξέχοντες βράχους. Και έπειτα, στα ζεστά, κρυστάλ-
λινα νερά του Αιγαίου, στους κόλπους της Άνδρου όπου 
η οικογένεια και οι φίλοι μαζεύονταν για ευτυχισμένες, 
ηλιόλουστες ημέρες, κωπηλατούσα με ενθουσιασμό από 
σκάφος σε σκάφος, μέσα σε μια πολύχρωμη παρέλαση από 
δανεισμένα κανό. Εκείνες ήταν απλές, απροβλημάτιστες 
εποχές που αποτελούν παρελθόν, αλλά υποσυνείδητα, 
τότε απορροφούσα τις βασικές αρχές ενός αθλήματος 
που αργότερα θα έπαιζε σπουδαίο ρόλο στη ζωή μου.»

Χρυσή Ολυμπιακή Διάκριση  
για τον Κωνσταντίνο Λουλούδη
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Με πλήρη συνείδηση της οφειλόμε-
νης τιμής στους ανθρώπους που 

με την δράση τους συνέβαλαν στην 
εικόνα και δράση του Ναυτικού Ομίλου 
Άνδρου, ο κ. Πολέμης ανακοίνωσε την 
απόφαση του Δ.Σ. να ανακηρύξει Επί-
τιμο Πρόεδρο του Ομίλου τον κ. Μιχαήλ 
Δημ. Κοκκίνη.
Συγκεκριμένα με ομόφωνη απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της 12ης 
Ιουλίου 2016 ανακηρύχθηκε Επίτιμος 
Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου 

ο κ. Μιχαήλ Δημ. Κοκκίνης, "ως ένδειξη 
βαθύτατης τιμής, αγάπης και εμπιστο-
σύνης προς το πρόσωπό του από το 
σύνολο των μελών μας και ως αναγνώ-
ριση της μεγάλης προσφοράς του στον 
Ναυτικό Όμιλο ́ Άνδρου και τα ναυτα-
θλητικά δρώμενα του νησιού μας."
 Ο κ. Κοκκίνης χρημάτισε πρόεδρος του 
Ναυτικού Ομίλου Άνδρου την περίοδο 
από το 2005 μέχρι το 2009. Κατά την 
διάρκεια της θητείας του ένας διαφο-
ρετικός άνεμος έπνευσε στον Ν.Ο.Α. με 

Επίτιμος πρόεδρος του Ν.Ο.Α. ο κ. Μιχαήλ Δ. Κοκκίνης
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Επίτιμος 
πρόεδρος 
του Ν.Ο.Α.  
ο κ. Μιχαήλ  
Δ. Κοκκίνης

βασικό χαρακτηριστικό 
του την αναδιάρθρωση 
του διεθνούς ιστιοπλο-
ϊκού αγώνα, την έμφαση 
στο ναυταθλητισμό με 
την επισκευή των νεω-
σοίκων και την δημιουρ-
γία αίθουσας διδασκαλί-
ας των μικρών αθλητών 
μας, με την κατασκευή 
αποδυτηρίων και χώρων 
υγιεινής, αγορά φου-
σκωτού σκάφους αλλά 
και αυτοκινήτου τύπου 
βαν για την μεταφορά 
αθλητών και σκαφών. 
Στον κοινωνικό τομέα, 
επί προεδρίας του ανα-
πλάσθηκε ο χώρος του 
κεντρικού εντευκτηρίου, 
σχεδόν διπλασιάστηκαν 
τα νέα μέλη και ακολου-
θώντας το πνεύμα της 
εποχής ενεργοποιήθηκαν 
χορηγοί και δωρητές. 
Επιτομή της δραστηριό-
τητάς του ήταν η έκδοση 
Λευκώματος για τα 50 
χρόνια από την ίδρυση 
του Ναυτικού Ομίλου 
Άνδρου γεγονός που 
γιορτάστηκε με ιδιαίτε-
ρη λαμπρότητα αποτε-
λώντας παράλληλα ένα 
στοιχείο καταγραφής 
στην ιστορία του νησιού 
μας. 
Αποχώρησε από την 
προεδρία του Ομίλου το 
2009 «παραδίδοντας» 
την σκυτάλη στην πρώτη 
γυναίκα πρόεδρο στην 
ιστορία του σωματείου 
την κ. Αντίκλεια Τρικό-
γλου - Σαρρή.

Ήταν ένα ενδιαφέρον καλοκαίρι!
Του ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΟΛΕΜΗ

Το καλοκαίρι τελείω-
σε, και η στεναχώρια 
είναι έκδηλη γιατί 

τελειώνουν οι διακοπές, οι 
περισσότεροι έχουν φύ-
γει από το νησί και έχουν 

επιστρέψει στις εργασίες τους, τα 
παιδιά βρίσκονται πίσω στα σχολεία 
και στα πανεπιστήμια τους έχοντας 
συγκρατήσει  τις όμορφες καλοκαι-
ρινές αναμνήσεις. Παρότι φέτος το 
καλοκαίρι, «φύσηξε»  τις 46 από τις 
60 ημέρες του Ιουλίου και του Αυγού-
στου, ο άνεμος δεν μας εμπόδισε από 
το να διασκεδάσουμε όλοι μαζί στον 
Όμιλό μας.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοή-
θησαν για να είναι πετυχημένη η σεζόν που 
μας πέρασε, τους  προπονητές μας Πάχο και 
Βασίλη, τον  Δημήτρη Τσορτανίδη, τα παιδιά 
που πήραν μέρος στα μαθήματα της ιστι-
οπλοΐας και της κολύμβησης, όλους τους 
γονείς, τον Έφορο Ιστιοπλοΐας Τριγώνου 
Γιάννη Καραουλάνη. Ευχαριστώ τον Γενικό 
Έφορο Αθλητισμού, Στέλιο Μαρκουΐζο, για 
την δραστηριοποίησή του στην οργάνωση 
όλων των αγώνων που πραγματοποιήθηκαν 
το καλοκαίρι αυτό, κολυμβητικοί αγώνες, 
τρίαθλο, βόλεϊ, ping pong,waterpolo και 
τάβλι. Ευχαριστώ επίσης την  αντιπρόεδρο 
και Έφορο εγκαταστάσεων Ιωάννα Χαλά, 
που έκανε όμορφο τον Όμιλό μας, τον Μάκη 
Κουρτέση που οργάνωσε τον χορό του 15 
Αύγουστου, τον Φίλιππο Περράκη που εργά-
στηκε για να λειτουργήσει το εστιατόριο με 
χαμόγελο παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν, 
και να προσαρμοστεί στην πρώτη χρονιά 
αλλά και γιατί και εκείνος συμμεριζόμε-
νος τους κοινωνικούς στόχους του Ν.Ο.Α. 
συνεισέφερε στη συγκέντρωση χρηματι-
κού ποσού για τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο  
Αποικίων στην βραζιλιάνικη βραδιά που 
οργανώσαμε.
Ευχαριστώ την Αυτού Εξοχότητα, τον Πρέ-
σβη της Βραζιλίας κ. Edgard  A. Casciano, 
την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και την Έλλη 
Πασπαλά για την παρουσία τους στον Ν.Ο.Α 
υποστηρίζοντας έτσι, έναν καλό σκοπό.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αυγουστίνο 
Γαλιάσο για το πολύ πετυχημένο party του, 
και στον Μιχάλη Γαλιάσο για το μουσικό 

μεσημέρι που μας πρόσφεραν στον Ν.Ο.Α., 
τον Σταμάτη Βρεττό για την κεφάτη μου-
σική βραδιά, τον τραγουδιστή της βραδιάς 
του 15Αύγουστου Ανδριανό, την Μαριέλλα 
Σπηλιοπούλου για τη Yoga προσφέρει κάθε 
χρόνο, την Χαρά και τον Αλέξανδρο Σταμα-
τιάδη για την βοήθειά τους  τη βραδιά του 
15Αύγουστου στη συγκέντρωση δώρων για 
την λαχειοφόρο μας και τα κορίτσια μας, 
την Αρετή Παλαιοκρασσά η οποία εμπλού-
τησε με τις δημιουργίες της την boutique 
μας, όλα τα μέλη του Δ.Σ.,  τις κ.κ. Μαριάννα 
Παντελού, Φωτεινή Παπαδάκη και Μαρία 
Καλογήρου για την επιμέλεια με την οποία 
εργάστηκαν και την θετική τους ενέργεια.
Τέλος ευχαριστώ όλους εσάς,  όλα τα μέλη 
του Ν.Ο.Α, που βρίσκεστε κοντά στον Όμιλο 
και υποστηρίζετε το έργο του με κάθε τρό-
πο. Ο Ν.Ο.Α χρειάζεται τη συμβολή σας, γι΄ 
αυτό και σας προτρέπουμε να επικοινωνεί-
τε μαζί μας. Οι ιδέες σας για την αξιολόγηση 
του Ομίλου μας, αλλά και για δραστηριότη-
τες όπως ταξιδιωτικοί προορισμοί, τρόποι 
και τόποι εκδηλώσεων και ό,τι άλλο προ-
τείνετε για την διαμόρφωση του χειμερινού 
μας προγράμματος είναι πολύτιμες. 
Εύχομαι να συνεχίζουμε με το ίδιο κέφι, να 
υποστηρίζουμε τους αθλητές μας να πετύ-
χουν τους στόχους τους. Φέτος υψώσαμε 
την σημαία των Ολυμπιακών Αγώνων και 
της Βραζιλίας δίπλα στην Ελληνική ση-
μαία, στο Όμιλό μας και το καλοκαίρι μας 
επεφύλαξε σημαντικές νίκες της ελληνικής 
αποστολής με μετάλλια που κατέκτησαν οι 
Έλληνες αθλητές στο Ρίο, Άννα Κορακάκη, 
Λευτέρης Πετρούνιας, Κατερίνα Στεφανίδη, 
Σπύρος Γιαννιώτης, Παναγιώτης Μάντης, 
Παύλος Καγιαλής. Μαζί τους οι Ανδριώτες 
χαρήκαμε διπλά την κατάκτηση του χρυσού 
ολυμπιακού μεταλλίου από τον Κωνστα-
ντίνο Λουλούδη, εγγονό μέλους μας, με την 
βρετανική ομάδα κωπηλασίας.
Ήταν ένα ενδιαφέρον καλοκαίρι. Αναλογι-
ζόμενος  την παγκόσμια νίκη του Λεωνίδα 
Τσορτανίδη, ένα περίπου ένα χρόνο πριν,  
αλλά και την σημαντική θέση του αδερφού 
του Πέτρου, δεν μπορώ παρά να εύχομαι 
και να ελπίζω να συνεχίσουν φέρνοντας 
καλά αποτελέσματα. Τέλος, εύχομαι καλή 
επιτυχία στην Κατιάννα Bασταρδή στη νέα 
της κατηγορία και να συνεχίσει την ανοδική 
της πορεία. Καλό φθινόπωρο σε όλους μας.
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Λίγο πιο νωρίς… Λίγο πιο αργά!  
Ένας γεμάτος Αύγουστος!
î

6 Αυγούστου 2016 πάρτι με DJ 
Vrettos! 

î
13 Αυγούστου 2016 από το Λον-
δίνο στο Ν.Ο.Α. και ο Αυγουστί-

νος Γαλιάσος έδειξε για μια ακόμη 
φορά ότι είναι σταθερή αξία!

î
14.8.2016 Τουρνουά Τάβλι και 
Ping Pong!

î
14 και 28 Αυγούστου 2016:  Δύο 
μεγάλες Ελληνίδες καλλιτέ-

χνιδες την Άλκηστη Πρωτοψάλτη 
και την Έλλη Πασπαλά, αλλά και τον 
εμπνευσμένο σκηνοθέτη Παντελή 
Βούλγαρη είχαν την  μεγάλη χαρά και 
τιμή να υποδεχθούν στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Α. 
στην Άνδρο, ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, οι οποίες επισκέφθηκαν την Άνδρο, στα 
πλαίσια των συναυλιών τους, του 2ου Διεθνούς Φε-
στιβάλ Άνδρου, στις 13 και 26 Αυγούστου αντίστοιχα.

î
15Αύγουστος 2016: 
Με σύμμαχο τον 

άνεμο που για το βράδυ 
του χορού «έπεσε», παρά 
τις δυσοίωνες προβλέ-
ψεις για 45 μίλια αέρα, 
με ευωδιές λεμονανθών 
από τις λεμονιές που 
«έντυσαν» τις εγκατα-
στάσεις του Ομίλου υπό 
την ευγενή καθοδήγη-
ση της κ. Brigitte Πολέ-
μη, με το μπουζούκι και 
την κιθάρα του Ανδρι-
ανού και πριν από τους 
ήχους του Αυγουστίνου, 
το κέφι του χορού των 
μελών και φίλων του 
Ν.Ο.Α. κράτησε αμείωτο 
μέχρι τις πρωινές ώρες. 
Η κουζίνα του Φίλιππου 

Περράκη ικανοποίησε 
τους ουρανίσκους, σε 
ποιότητα και ποσότητα. 
Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. 
του Ν.Ο.Α. ευχαριστούν 
τα μέλη και όσους εργά-
ζονται για την επιτυχία 
της βραδιάς αλλά και 
για τις προσφορές τους 
στην λαχειοφόρο αγορά 
του Ομίλου τα μέλη και 
τους φίλους που πλαισί-
ωσαν την βραδιά του 15 
Αύγουστου 2016. Συγκε-
κριμένα τους κ. κ.: Σπύρο 
Λ. Πολέμη, κ. Ν. Κονδύλη, 
κ. Λεωνίδα Α. Πολέμη, 
κ. Δημήτρη Λάσκαρη, κ. 
Ελένη Πέτσα - Κουρτέ-
ση, κ. Ζωζώ Πέτσα, κ. 
Μιχάλη Φραγκέτη, 

Τον καλλιτεχνι-
κό διευθυντή 
του Φεστιβάλ 
κ α ι  τ ι ς  δ υ ο 
ε ξ α ι ρ ε τ ι κ έ ς 
ερμηνεύτριες 
ξενάγησαν στις 
εγκαταστάσεις 
του Ν.Ο.Α.  και τους ενη-
μέρωσαν για τις δραστη-
ριότητες του Ναυτικού 
Ομίλου Άνδρου που αφο-
ρούν στο νησί της Άνδρου 
και στην ιστιοπλοΐα γε-
νικότερα, ο πρόεδρος κ. 
Λεωνίδας Πολέμης και 
τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.
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κ. Καλλιόπη Γονέου,  κ. 
Γιούλα Περεντίδου, κ Μα-
ρουλία Κωνσταντίνου, κ. 
Κορκοδείλου -  Δημητρα-
κοπούλου Μαριάννα, κ. 
Ασημίνα Κοκκότη, κ Σμα-

ρούλα Βιδάλη, κ Δήμητρα 
Ράζου, κ Μαρία Βολίκα, κ 
Τίνα Ζάννου, κ Άρη Διαπού-
λη, κ Χρήστο Ευσταθίου, κ 
Ειρήνη Ταττάκη, κ. Ειρήνη 
Βασιλοπούλου, κ. Ντόλλυ 
Βαλμά, κ Φίλιππος Περ-
ράκης, κ Μαρία Περτέση, 
κ Μαρία Αθανασίου, κ Λία 
Δανιόλου, κ Ελίνα Φολε-
ρού, κ Αντωνία Περτέση, κ. 
Γιώργο και Δημήτρη Στε-
φάνου, κ Γιώργο Κωβαίο, κ 
Μιχάλη Στρατή, κ Κατερίνα 
Μοσχοπούλου, κ. Κική Ρα-
ΐση,  κ Καρλόττα Λουλού-
δη, κ Σακελλάρη Ρένα, κ 
Σακελλάρη Κωνσταντίνο, 
κ.κ. Κυβέλη Τσαπέκου και 
Κίμωνα Κατενίδη, κ. Νίκο 
Πολέμη, κ Ευφροσύνη Τρι-
δήμα, κ. Ερμιόνη Τσάνου, κ 

Ιωάννα Χαλά, κ Δημήτρη 
Γιγίνη, κ Μαριέλλα Σπηλι-
οπούλου κ. Γιάννη Καραου-
λάνη, καθώς και τα:  Swell, 
The Rock Beach Bar Cooper 
Beach Bar Κρίνος, Αρμαθιά.

î
20.8.2016: 
Volleyball, 

Κολυμβητικοί 
αγώνες και 
Waterpolo! 

î
21.8.2016: 
Τρίαθλο! 
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Λίγο πιο νωρίς… Λίγο πιο αργά!  Ένας γεμάτος Αύγουστος!

î
Yoga 
Από 4 

Αυγούστου 
και κάθε 
χρόνο με την 
κ. Σπηλιοπού-
λου! 
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î
27.8.2016 Summer Ends, 
με τους Μιχάλη και Αυγου-

στίνο Γαλιάσο «αποχαιρετίσαμε» 
το καλοκαίρι…

î 27.8.2016 Βραζιλιάνικη Βραδιά 
«Boa outono» δηλαδή «καλό 

φθινόπωρο» ευχήθηκαν τα μέλη και 
οι φίλοι του Ναυτικού Ομίλου Άν-
δρου, παρόντος της Αυτού Εξοχότη-
τας του Πρέσβη της Βραζιλίας στην 
Ελλάδα κ. Edgard Antonio Casciano 
και της συζύγου του κ. Maria Cristina 
de Mesquita Sampaio, σε μια βραζι-
λιάνικη βραδιά γευσιγνωσίας και 
μουσικής που διοργανώθηκε από το 
Ν.Ο.Α σε συνεργασία με την Ναυτι-
λιακή Ένωση Ανδριωτών - Andros 
Maritime Association, η οποία είχε 
σκοπό την ενίσχυση του Φιλανθρω-
πικού Συλλόγου Αποικίων. 
Η βραδιά «έκλεισε» ουσιαστικά το 
θερινό τρίμηνο εκδηλώσεων του 
Ομίλου για το 2016.  Τα μέλη και οι 
φίλοι του Ν.Ο.Α. δοκίμασαν τις ιδιαί-
τερες γεύσεις της Βραζιλίας από τα 
«χέρια» του chef της Πρεσβείας κ. 
Ηλία Σούφτα αλλά και του προέδρου 
του Ν.Ο.Α. κ. Λεωνίδα Πολέμη και 
του μέλους κ. Λεωνίδα Σταματιάδη. 
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Λίγο πιο νωρίς… Λίγο πιο αργά!  Ένας γεμάτος Αύγουστος!

î Βραζιλιάνικη Βραδιά 

Προσκεκλημένοι που παρευρέθηκαν 
στην εκδήλωση ήταν ο δήμαρχος 
Άνδρου και η κ. Σουσούδη, ο αντιδή-
μαρχος κ. Δ. Λάσκαρης, ο Λιμενάρ-
χης και η κ. Νάνου, ο διοικητής της 
Ε. Α. κ. Μαδενίδης, η κ. Ελλη Πασπα-
λά, ο κ. και η κ. Παναγιωτάκη. 
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Κατιάννα Βασταρδή 
4η στα κορίτσια 
8η στην γενική κατάταξη
XLIX Balkan & Open Balkan 
Sailing Championship Hellas 2016
Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώ-
θηκαν οι ιστιοδρομίες για την Κα-
τιάννα Βασταρδή και τον Ναυτικό 
Όμιλο Άνδρου στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που πραγ-
ματοποιήθηκε στη Παλαιά Φώκαια, από τις 2 έως τις 7 
Σεπτεμβρίου 2016. Σε σύνολο 64 αθλητών η Κατιάννα 
τερμάτισε στην 8η θέση της γενικής κατάταξης και 
στη 4η θέση στα κορίτσια. Συγχαρητήρια στην Κατιάν-
να Βασταρδή και στον προπονητή μας κ. Πάχο Παπα-

στεφάνου για αυτή την εξαιρετική διάκριση. Τις κα-
λύτερες ευχές μας για  συνέχεια της Κατιάννας στην 
επόμενη κατηγορία!

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το προπονητι-
κό Camp του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου σε συνεργασία 
με τον πολυνίκη προπονητή του Παλαιού Φαλήρου κ. 
Γιάννη Καβαρλίγκο.
Ο συγκεκριμένος προπονητής που έχει διατελέσει 
αρκετές φορές και ομοσπονδιακός, έχει εξειδικευτεί 
στη κατηγορία του Οptimist και πραγματοποιεί Camp 
σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.  Το Camp διήρκησε 
4 ημέρες, από 26 - 29 Αυγούστου 2016, περιείχε προ-
πονήσεις σε όλες τις καιρικές συνθήκες και στις δυο 
πλευρές του νησιού. Στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Α. 
συμμετείχαν συνολικά 20 παιδιά από 5 ομίλους (Ν.Ο.Α., 
Ν.Ο.Π.Φ., Ν.Ο.Π., Ν.Ο.Χ., Ι.Ο.Π.Ο.Ρ.). Σημειώνεται ότι 
στο Camp πήραν μέρος αθλητές υψηλού επιπέδου που 
εκπροσωπούν την Εθνική ομάδα. Όλα τα παιδιά δια-
σκέδασαν και προπονήθηκαν στο ομαδικό κλίμα με τις 

οδηγίες των προπονητών Γιάννη Καβαρλίγκου και Βα-
σίλη Σταμούλη.
  Ευχαριστούμε τον κ. Γιώργο Φράγκο για τη φιλοξενία 
του στις εγκαταστάσεις του "Wesurfin'", όλα τα παιδιά 
και τους προπονητές για τις υπέροχες στιγμές που πε-
ράσαμε μαζί.

Τρίγωνα

Προπονητικό Camp στον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου

Ναυταθλητικές Δραστηριότητες
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Γιορτάζοντας τα 50 χρόνια 
του Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άν-
δρου, ο Ν.Ο.Α. προτίθεται να 
προβεί σε επετειακή έκδοση. 
Παρακαλούμε τα μέλη που 
τυχόν έχουν στην κατοχή 
τους φωτογραφικό υλικό 
ή βίντεο από τους αγώνες, 
να επικοινωνήσουν με την 
γραμματεία του Ομίλου κ. 
Μαριάννα Παντελού, τηλ: 
210 4293910. 
Προσωπικές μαρτυρίες, 
ακούσματα και αναμνήσεις 
είναι πολύτιμες πληροφορί-
ες για την έκδοση.

Συνεχίζονται και φέτος, 
κατά την χειμερινή πε-

ρίοδο 2106-2017, από τον 
Ναυτικό Όμιλο Άνδρου, τα 
μαθήματα ιστιοπλοΐας, για τα 
Ανδριωτάκια, παιδιά μελών 
και φίλων του Ν.Ο.Α., ηλικί-
ας από 7 ετών και άνω, στον 
Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου.
Η συνεργασία των δυο ομί-
λων έχει στόχο την γνωριμία, 
συνεργασία και σύσφιξη των σχέσεων των παιδιών της Άνδρου μετα-

ξύ τους.
Το Σάββατο 24  Σεπτεμβρίου πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας των παι-
διών και των γονέων τους, οι οποίοι ενη-
μερώθηκαν για το άθλημα της ιστιοπλοΐας 
και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του 
Ομίλου Καλαμακίου. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινω-
νήστε: 210 42 93 910 / 6985 083 377
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Ανακοινώσεις

Την 10η Θέση  στον Πανευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα Ανοιχτής Θαλάσσης στην κατηγορία 
των επαγγελματιών ιστιοπλόων  κατέλαβε 
το σκάφος του Μάκη Κουρτέση, Black Jack. 
Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ORCi 2016 
οργανώθηκε από το Ναυτικό Όμιλο Θεσσα-
λονίκης ο οποίος ανέλαβε την διεξαγωγή 
του από το Offshore Racing Congress με τη 
σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Ιστιοπλοϊ-
κής Ομοσπονδίας το διάστημα 4 -10 Ιουλίου 
2016 στο Porto Carras της Χαλκιδικής. Συγ-
χαρητήρια για την διάκριση.

Ναυταθλητικές Δραστηριότητες
Νίκη του Black Jack στην Χαλκιδική

50 Χρόνια Αγώνας 
Ανοιχτής Θαλάσσης 
Άνδρου 

Ν.Ο.Α. & Ν.Ο.Κ. 
Ιστιοπλοΐα  

στο Καλαμάκι για 
τα Ανδριωτάκια 

της Αθήνας
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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

D
ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ που δημοσιεύονται ανήκουν 
στους: Κώστα Σαρρή, Νώντα Μαρμαρά, Γιάννη 

Καραουλάνη, Πάχο Παπαστεφάνου.

Ευχαριστούμε την κ. Ψωμά και τον κ. Κανδιώτη 
μέλη του A.M.A. οι οποίοι προσέφεραν το αντίτιμο 
της εισόδου τους στην Βραζιλιάνικη Βραδιά στο 
Ν.Ο.Α. παρότι δεν παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

Δωρεές – Ευχαριστήρια

Αντίο Καλοκαίρι
Καλό Φθινόπωρο

î
Τέλος Σεπτεμβρίου έκλεισε και το εστιατόριο του 
Ομίλου μας, που λειτούργησε φέτος υπό την διοί-

κηση του κ. Φίλιππου Περράκη. Το εστιατόριο θα λει-
τουργεί και τα σαββατοκύριακα του χειμώνα. Λεπτομέ-
ρεις θα σας ανακοινωθούν σύντομα.

Στις 21 Αυγούστου 2016, λόγω μη απαρτί-
ας στις 17 Αυγούστου 2016,  πραγματοποι-
ήθηκε τελικά η Ετήσια Γενική Συνέλευση 
του Ν.Ο.Α. στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. 
Με ενδιαφέρον τα μέλη άκουσαν τον πρό-
εδρο και τα μέλη του Δ. Σ. στην απολογι-
στική ομιλία τους. 
Τα μέλη έθιξαν θέματα που αφορούν στην 
διεξαγωγή του Ιστιοπλοϊκού αγώνα, στο 
εστιατόριο, στις εγκαταστάσεις στους νε-
ωσοίκους, και στην επικοινωνία. 
Αφού άκουσαν τον οικονομικό απολογισμό 
απήλλαξαν το Δ. Σ. από πάσης ευθύνης για 
την χρήση 1.8.2015-31.7.2016. 

Η Γενική Συνέλευση


