
Γιορτάζοντας τον Προστάτη των Ναυ-
τικών Άγιο Νικόλαο, στο Νειμποριό 
της Άνδρου ο Ν.Ο.Α. τηρώντας το 

παραδοσιακό έθιμο «άνοιξε» το «σπίτι» του 
και δέχθηκε το εκκλησίασμα μετά το πέρας 
της λιτάνευσης της εικόνας του Αγίου και 
την Θεία Λειτουργία, ένα ηλιόλουστο, πραγ-
ματικά μαγευτικό πρωϊνό, στις 6 Δεκεμ-
βρίου 2015. 
Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε, πως η 
γιορτή του Αγίου Νικολάου έχει γίνει πλέον θεσμός για 
τον Όμιλό μας και θα ήταν πολύ όμορφο να συμμετέ-
χουμε όσο πιο πολλοί μέλη και φίλοι μπορούμε. Με την 
παρουσία κόσμου, των αρχών του τόπου, του Δήμου, 
των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και προέδρων συλλό-
γων και εκπροσώπων τους, ο πρόεδρος και το Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Ομίλου τίμησαν τους Ανδριώτες 
Παγκόσμιους Πρωταθλητές Ιστιοσανίδας Λεωνίδα και 
Πέτρο Τσορτανίδη.

Ο πρόεδρος του Ν.Ο.Α. στην σύντομη ομιλία του 
ανέφερε μεταξύ άλλων: Ο Όμιλος είναι υπερήφανος 
για την εκμάθηση ιστιοπλοΐας σε μικρούς και μεγά-
λους καθώς και για τη 
διδαχή στο να επιζούν 
στη θάλασσα αλλά και 
να σέβονται το υγρό 
στοιχείο. Οι νέοι πλο-
ηγοί γίνονται έτσι  οι 
«Κύριοι του Πεπρωμέ-
νου τους» .  Η ιστιο-
πλοϊκή ομάδα μας έχει 
ξεπεράσει τα 30 παιδιά 
και ευελπιστούμε να 
συνεχίσουμε να σας 
κάνουμε υπερήφανους 
με τα καλά αποτελέ-
σματα στους τοπικούς 
και διεθνείς αγώνες. 
Τα παιδιά μαθαίνουν να 
είναι μία δυνατή ομάδα 

που μόνο όταν είναι ενωμένοι μπορούν να πετύχουν το 
στόχο τους. Διδάσκονται επίσης την ανάληψη ευθυνών, 
την ανάκτηση της αυτοπεποίθησης, την ετοιμότητα να 
βρίσκονται σε θέση να αποτολμούν για να πηγαίνουν 
ακόμα παραπέρα. 

Ένα παράδειγμα στο πώς τα παιδιά της Άνδρου μπο-
ρούν να επιτύχουν ό,τι έχουν βάλει στόχο, είναι τα δύο 
αδέρφια Τσορτανίδη, από το Κόρθι, τα οποία ταξίδεψαν 
μέχρι το Κάλιαρι της Ιταλίας για να συμμετάσχουν στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurf (ιστιοσανίδας) και 
κατάφεραν να τερματίσουν σε εξαιρετικές θέσεις. 
Αυτά τα αποτελέσματα γνωρίζω πως δεν έρχονται 
με ευκολία. Χρειάζεται μεγάλη προσήλωση, δύναμη 

θέλησης, θυσίες από 
τους ίδιους αλλά και 
από τους γονείς τους 
(είναι αξιοθαύμαστο 
πως η οικογένεια 
Τσορτανίδη αποτελεί-
ται από 10 παιδιά). Τα 
κατορθώματά τους 
είναι πηγή έμπνευσης 
για όλους μας. Ως 
ένδειξη εκτίμησης 
και αναγνώρισης των 
επιτυχιών τους, θα 
ήθελα να συγχαρώ 
προσωπικά τον Πέτρο 
Τσορτανίδη , ετών 14, 
για την κατάκτηση 
της 8ης θέσης στο 

Αγίου Νικολάου  
στην Άνδρο!
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Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στις 26 -31 
Οκτωβρίου 2015 και τον αδερφό του 
Λεωνίδα Τσορτανίδη, ετών 15, που 
ήρθε πρώτος κερδίζοντας το χρυσό 
μετάλλιο μετά από σκληρό ανταγω-
νισμό.

 Σαν Ανδριώτες αλλά και ως Ναυ-
τικός Όμιλος είμαστε υπερήφανοι 
και για τους δύο αλλά και για όλους 
τους ανθρώπους που βάζουν στό-
χους σαν αυτούς και τους πραγμα-
τοποιούν με επιτυχία. Ελπίζω πως 
θα συνεχίσουν με μεγάλη επιτυχία 
να κατακτούν ακόμη περισσότε-
ρα μετάλλια και να πάρουν μέρος 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες όπως 
ακριβώς έκανε ο Κακλαμανάκης ως 
Ανδριώτης και ως μέλος του Ν.Ο.Α. 

Είναι σημαντικό για όλους να σκε-
φτούμε πως τα πάντα είναι πιθανά 
αν το βάλουμε σκοπό κΙ νιώθω πως 
αυτό είναι ένα εξαιρετικό παρά-
δειγμα για τους περισσότερους από 
εμάς εδώ, δηλαδή στο να πετύχουμε 
κοπιάζοντας δύσκολους στόχους 
ακόμα και από τις πρώτες μας 
προσπάθειες.. Είμαστε εδώ για να 
βοηθήσουμε!»

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο 
Δήμαρχος Θεοδόσης Σουσούδης, 

συγχαίροντας τα δύο παιδιά για την 
επιτυχία τους και τον Όμιλό μας για 
το έργο που επιτελεί.

Το απόγευμα της προηγούμενης 
μέρας έγινε ο τελέστηκε ο παραδο-
σιακός αγιασμός και ακολούθησε 
κέρασμα των πιστών που παρευ-
ρέθηκαν. Τον στολισμό του Ν.Ο.Α. 
φρόντισε η Έφορος εγκαταστάσεων 
και Αντιπρόεδρος του ΝΟΑ κ. Ιωάννα 
Χαλά.
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ΑγίΟυ ΝίκΟΛΑΟυ στηΝ ΑΝΔρΟ!

Την απονομή της τιμητικής πλακέτας στον χρυσό παγκόσμιο πρωταθλητή Λεωνίδα 
Τσορτανίδη έκανε ο πρόεδρος του Ομίλου κ. Λεωνίδας Πολέμης

Στον 8ο παγκόσμιο πρωταθλητή Πέτρο 
Τσορτανίδη την πλακέτα απένειμε ο Γενικός 
Έφορος Αθλητισμού κ. Στέλιος Μαρκουίζος.
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î
Οι αθλητές μας, Βα-
σταρδή κατιάνα Βαλ-

μάς Νίκος και καραουλάνη 
Ελίζα, πήραν μέρος στον 
αγώνα  «Κύπελλο Χιώνων 
2015» στις 5 & 6 Δεκεμβρί-
ου στις εγκαταστάσεις του 
ΙΟΠ. τα αποτελέσματα του 
αγώνα για το «κύπελλο Χιό-
νων 2015» είναι τα ακόλου-
θα :
Στην κατηγορία Αγόρια-

Κορίτσια σε σύνολο 93 
αθλητών:
κατιάνα Βασταρδή, κατέλα-
βε την 39η θέση στην γενική 
κατάταξη, και την 13η θέση 
στα κορίτσια.
Νίκος Βαλμάς, κατέλαβε 
την 45η θέση στην γενική 
κατάταξη, και την 29η θέση 
στα αγόρια.
Συγχαρητήρια στα παιδιά 
και στους προπονητές τους! 
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«Κύπελλο Χιόνων 2015» Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιά 

Κύπελλο Ναυτικού Ομίλου Π. Φαλήρου 2015
Ναυταθλητική Επισκόπηση 

î
Οι αθλητές μας, Βασταρδή κατιάννα, Βαλμάς Νίκος, καραου-
λάνη Ελίζα, Μήλα Μαριλένα, Μπίστης Άρης, πήραν μέρος στον 

αγώνα «Κύπελλο Ναυτικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου 2015»  το τρι-
ήμερο 20-22 Νοεμβρίου. 

ΑποτελεσμΑτΑ ΔιΑσυλλογικου ΑγώΝΑ οptimist 
γιΑ το κυπελλο ΝοπΦ
Κατηγορία αγόρια-κορίτσια, σε σύνολο 89 αθλητών:
Βασταρδή κατιάννα 36η στην γενική κατάταξη,16η στα κορίτσια. 
Βαλμάς Νίκος 68η στην γενική κατάταξη, 38η στα αγόρια. 
Μήλα Μαριλένα 73η στην γενική κατάταξη, 28η στα κορίτσια.
Στη κατηγορία παίδων-κορασίδων σε σύνολο 120 αθλητών:
H Ελίζα καραουλάνη πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση κατα-
κτώντας την 8η θέση στην γενική κατάταξη και την 4η στα κορίτσια. 
Ο Μπίστης Άρης κατέλαβε την 68η θέση στην γενική κατάσταση και 
58η στα αγόρια. 

(Φωτογραφία από αρχείο)
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Δωρεές 
Προσφορές 

Ευχαριστούμε: 
• Την κ. Λία Δανιόλου για την προ-
σφορά κοσμήματος στην Λαχειοφό-
ρο Αγορά του Ομίλου μας στον χορό 
του 15Αύγουστου, στις εγκαταστά-
σεις μας στην Άνδρο.
• Τον κ. Γιάννη Τσεπέρκα για την προ-
σφορά του που αφορά στην ανακατα-
σκευή του δαπέδου του κτηρίου των 
Νεωσοίκων.
• Τον κ. Λεωνίδα Πολέμη για την προ-
σφορά εκτυπωτικού μηχανήματος 

στους Νεωσοίκους. 
• Τον κ. Γιάννη Καραουλάνη για την 
επισκευή του Avon των Νεοσοίκων. 
• Την Μαριάννα Φωτοπούλου για 
την προσφορά της στο Newsletter 
καθώς και την προσφορά fax στους 
Νεωσοίκους.
• Ευχαριστούμε για τις φωτογραφί-
ες τους κ.κ. Λεωνίδα Πολέμη, Κώ-
στα Σαρρή, Ιωάννα Χαλά, Μ. Φωτο-
πούλου. 
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Διάφορα 
Νέα 

Η έντυπη κάρτα μας

'ΒΑσιλοπιτΑ
Προγραμματίζουμε την 

κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
βασιλόπιτας για το 2016, στις 
αργίες των Φώτων, στις εγκα-
ταστάσεις του Ομίλου μας στην 
Άνδρο.
Για την ακριβή ημερομηνία θα 
σας ενημερώσουμε εγκαίρως.


