
Σημαντική χρονιά το 2017 για τον Ναυτικό Όμιλο 
Άνδρου που συμπληρώνει 60 χρόνια από της ιδρύ-
σεώς του, το 1957. Τότε που τα ιδρυτικά μέλη του 

υλοποίησαν αυτό που βιώνουμε εμείς σήμερα. 
Το όραμα από το 1955, ήταν ο ναυταθλητισμός, η 

κωπηλασία και η ιστιοπλοΐα να βρουν μια στέγη. Το 
1957 συστήθηκε ο Ν.Ο.Α. Ιδρυτικά μέλη (με αλφα-
βητική σειρά) ήταν οι εξής : Δημήτριος Βογιατζίδης, 
Περράκης Βογιατζίδης, Αντώνιος Ι. Βροντίσης, Νίκος 
Γκούμας, Ιωάννης Β. Γουλανδρής, Γεώργιος Δανιό-
λος, Νίκος Δανιόλος, Γεώργιος Λ. Καμπάνης, Γεώρ-
γιος Ζ. Καμπάνης, Ζαννής Λ.Καμπάνης, Λεωνίδας 
Καραπιπέρης, Αριστείδης Καρυστινάκης, Αντώνιος Λ. 
Καρυστινάκης, Λορέντζος Κασιμάτης, Γεώργιος Κον-
δύλης, Θεόδωρος Κυδωνιεύς, Μιχαήλ Λογοθέτης, 
Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς, Μιχαήλ Σ. Πολέμης, Λεωνί-
δας Σ. Πολέμης, Σπύρος Ε. Πορφυράτος, Δημήτριος 
Ν. Ράλλιας, Λεωνίδας Σταματιάδης, Μιχαήλ Ε.Τρικό-
γλου. 

«Χάριν του Ομίλου η ιστιοπλοΐα και η κωπηλασία 
στην Άνδρο εδραιώθηκαν σαν κλασικά αθλήματα στο 
νησί. Το 1967 με πρωτεργάτη τον Ιωάννη Β. Γουλαν-
δρή άρχισε ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοικτής 
Θαλάσσης Άνδρου, ο οποίος συνεχίζεται έκτοτε κάθε 
καλοκαίρι (με εξαίρεση το 1974 λόγω των γνωστών 
πολιτικο-στρατιωτικών γεγονότων) με αφετηρία 
τον Σαρωνικό, πρώτο τερματισμό την χώρα της 
Άνδρου και εν συνεχεία επιστροφή στον Σαρωνικό με 
ένα διήμερο παραμονής στο νησί όπου διεξάγεται ο 
τοπικός  αγώνας Όρτσα Πρίμα». 

Σήμερα ο  Ιωάννης Β. Γουλανδρής δεν είναι πια 
κοντά μας. Ο αγώνας του όμως μένει, υπαγορεύοντας 
σε εμάς το ηθικό χρέος να συνεχίσουμε διοργανώνο-
ντας την επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυσή του 
με χαρακτήρα γιορταστικό, πανανδριακής συμμετο-
χής και διεθνούς εμβέλειας. Στο σημείο αυτό θέ-
λουμε από εσάς, τα μέλη μας, την υποστήριξη και την 
συμμετοχή σας, τόσο στην προσπάθεια έκδοσης του 
επετειακού λευκώματός μας, όσο και στην προσπά-
θεια για την επιτυχία του Αγώνα μας. 

Μ.Φ.Μ.

2017: 50 Χρόνια Αγώνας – 60 Χρόνια Όμιλος
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Του Λεωνίδα Πολέμη

«Αισθανόμαστε  ιδιαίτερα  περήφανοι  
που  φέτος  «κλείνουμε» τα 50 χρόνια 

του Αγώνα Ανοικτής Θαλάσσης Άνδρου και 
συμπληρώνουμε 60 χρόνια από την ίδρυση 
του Ναυτικού όμίλου Άνδρου. Του Ομίλου 
μας. Κάνοντας έναν μικρό απολογισμό είναι 
σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι ότι από το 

αθλητικό τμήμα έχουν περάσει συνολικά 364 παιδιά που πέ-
ραν των τεχνικών της ιστιοπλοΐας  πήραν τα σημαντικά και 
θετικά στοιχεία του αγωνίσματος, ως εφόδια στη ζωή και 
στην καριέρα τους. Εσείς τα μέλη, η διοίκηση και οι χορηγοί, 
έχουν βοηθήσει σε αυτό το γεγονός και συνεχίζουμε. 

Ο Αγώνας είναι πλέον θεσμός τον οποίο οφείλουμε και θέ-
λουμε  να υποστηρίζουμε και να προωθούμε. Νιώθουμε δέος 
για τους ιδρυτές του, ενώ φέτος θα τιμήσουμε  τη μνήμη του 
Ιωάννη  Β. Γουλανδρή  και την οικογένειά του, επιχειρώντας 
να φέρουμε πάλι κοντά μας με όποιο τρόπο μπορούμε όσους 
συμμετείχαν στον πρώτο αγώνα και τον αναβιώνουν σήμερα.

Κόπος και οργάνωση δεν φείδονται όσοι ασχολούμαστε 
με την διεξαγωγή του φετινού Αγώνα ώστε να επιτύχουμε, 
να συμμετέχουν τα κατάλληλα σκάφη, να παρευρεθούν οι 
καλεσμένοι, να διοργανωθούν δρώμενα και να καταφέρουμε 
το βέλτιστο αποτέλεσμα. 
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Ευχαριστώ  τους  Μάκη Κουρτέση, Στέλιο Μαρκουίζο, 
Αλέξανδρο Σταματιάδη και Χριστόφορο Στράτο, για την 
μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν ως «αρμόδιοι» 
περί ιστίου!  

Έχουμε την τιμή να υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια 
ο Πρίγκιπας Νικόλαος , ο Κωνσταντίνος Β’ των Ελλή-
νων και η Βασίλισσα Άννα –Μαρία. Είμαστε περήφανοι 
για την συμμετοχή της Laura Dekker, της νεώτερης 
ιστιοπλόου η οποία έχει κάνει τον γύρο του κόσμου με 
ιστιοπλοϊκό στα 16 της  χρόνια. Η Laura Dekker θα είναι 
κοντά μας στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Αγώ-
να χάρη στις προσπάθειες του μέλους μας Κυριάκου 
Σπηλιόπουλου. 

 Θέλουμε ο Αγώνας της Άνδρου να είναι φέτος μια με-
γάλη γιορτή της Ιστιοπλοΐας και μια ξεχωριστή «μέρα» 
για το νησί μας. Η εκκίνηση θα δοθεί στην Βουλιαγμένη 
στις 2 Ιουνίου 2017 στις 16:30. Έχει προγραμματισθεί 
το Σάββατο 3.6.2017,  beach party στην Άνδρο, και το 
βράδυ συναυλία στο ανοικτό θέατρο. Την Κυριακή στις 
4 Ιουνίου 2017 σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους 
του νησιού θα οργανώσουμε το μεσημέρι εκδηλώσεις 
στην πλατεία του Αφανή Ναύτη, αναδεικνύοντας τα 
παραδοσιακά στοιχεία του τόπου μας, δίνοντας παράλ-
ληλα την δυνατότητα να παρακολουθήσει κανείς τον 
τοπικό αγώνα των τριγώνων στους δύο κόλπους της 
Χώρας. Το βράδυ της Κυριακής θα γίνει η καθιερωμένη 
απονομή στις εγκαταστάσεις του ΝΟΑ, και θα θέλαμε να 
σας έχουμε όλους κοντά μας σε όλες αυτές τις εκδη-
λώσεις.

Για να αναβιώσουμε το παρελθόν και να διατηρήσου-
με ζωντανή την ιστορία του Αγώνα γίνεται μια μεγάλη 
προσπάθεια για την έκδοση ενός ωραίου λευκώματος  
το οποίο επιμελείται η Μαριάννα Φωτοπούλου και η 
Λία Δανιόλου, έχοντας την σημαντική βοήθεια των 
Στέλιου και Κάτιας  Μαρκουίζου, του Στάθη Πορ-
φυράτου, του Αλέξανδρου Σταματιάδη, της Δάφνης 
Σωρούλα, της Χαράς Ξυλά, της Μαριέλας Πορφυρά-
του-Edgerly, του Στρατή Πορφυράτου, του Κυριάκου 
Σπηλιώπουλου, της Ιωάννας Χαλά. Σημαντική είναι η 
συνδρομή της οικογένειας Ι.Β. Γουλανδρή καθώς και 
άλλων μελών μας για το σημαντικό υλικό. Τους ευχα-
ριστώ όλους για την προσπάθεια αυτή για ένα σημαντι-
κό στόχο.

 Αυτή η χρονιά πιστεύω έχει λαμπερές στιγμές να 
ζήσουμε! Ήδη με την συμμετοχή της στο Περιφερειακό 
Πρωτάθλημα  η αγωνιστική ομάδα του ΝΟΑ έφερε επι-
τυχίες με τον Πέτρο Βιδάλη, την Κατιάννα Βασταρδή 
και τον Νίκο Βαλμά να προκρίνονται στη «Προ -Εθνική». 
Ευχαριστούμε πολύ όλους τους  προπονητές μας, την 
αθλητική ομάδα και τους γονείς τους  για την στήριξη 
στα παιδιά!

 Ο Λεωνίδας Τσορτανίδης  κατέκτησε τη  πρώτη 

θέση και στις δύο κατηγορίες  που συμμετείχε στους  
αγώνες  του Athens Eurolymp Week  και ο αδερφός του 
ο Πέτρος  τερμάτισε τρίτος  στη κατηγορία που συμ-
μετείχε. Στα αποτελέσματα και των δύο φαίνεται να 
υπάρχουν δυνατότητες  για τη συμμετοχή σε Ολυμπια-
κούς Αγώνες.

Ο  Λεωνίδας τον Μάϊο θα πάρει μέρος σε Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα κλάσης Rs:x  στη Μασσαλία.  Ευχόμαστε 
καλή επιτυχία! 

Χαίρομαι για τις εκδηλώσεις που  έγιναν τους μήνες 
αυτούς. Με την καλύτερη διάθεση γιόρτασαν μαζί τα 
μέλη μας και οι φίλοι τους την Παραμονή της Πρω-
τοχρονιάς στο ρεβεγιόν του Ν.Ο.Α αλλά και στο απο-
κριάτικο πάρτυ που διοργανώσαμε μαζί με την Ένωση 
Ανδρίων. Πιστεύομε σε μια κοινωνία που αλληλοϋπο-
στηρίζεται συναισθανόμενοι τον δεσμό με τον τόπο 
μας.

 Το Σάββατο 1 Απριλίου εγκαινιάστηκε η έκθεση «Η 
Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα» που συνδιοργανώ-
νουμε με τον Σύλλογο Μαινήτων, στον εκθεσιακό χώρο 
της Καιρείου Βιβλιοθήκης.  Πρόκειται για μια ενδιαφέ-
ρουσα έκθεση που αξίζει να επισκεφθείτε όλοι.  

Ας είναι για όλους καλύτερη η χρονιά που διανύου-
με και το Πάσχα που πέρασε ας είναι ένα πραγματικό 
πέρασμα στη Χαρά και στη Ζωή.

2017: 50 Χρόνια Αγώνας - 60 Χρόνια Ν.Ο.Α. Του Λεωνίδα Πολέμη
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Επίσημη Πρώτη για  
τον 50ο Ιστιοπλοϊκό Αγώνα
î

Σε εορταστικό κλίμα και πα-
ρουσία λαμπερών καλεσμένων 

κηρύχθηκε, το βράδυ της Δευτέρας 3 
Απριλίου 2017, η έναρξη της αγωνι-
στικής κι εορταστικής περιόδου του 
50ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα 
Άνδρου, Ιωάννης Β. Γουλανδρής. Ο 
Αγώνας που ιδρύθηκε από τον Ιω-
άννη Β. Γουλανδρή κι έγινε θεσμός, 
γιορτάζει φέτος τη χρυσή του επέ-
τειο, ενώ για δεύτερη συνεχή χρονιά 
διεξάγεται με την Ιστιοπλοϊκή Εβδο-
μάδα του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος.
Ο αγώνας, στον οποίο έχει δοθεί τι-
μητικά το όνομα του ΙΩΑΝΝΗ Β. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ, 
φέτος  θα διεξαχθεί 2- 5 Ιουνίου και θα δώσει 
τη σκυτάλη στην εβδομάδα ιστιοπλοΐας του 
Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 10 & 11 Ιουνίου 2017. 
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι Πρόε-
δροι των δύο ναυτικών ομίλων, και συνδιορ-
γανωτές,  Αλέξανδρος Παπαδόγγονας (ΝΟΕ) & 
Λεωνίδας Πολέμης (ΝΟΑ), χαιρέτισαν το κοινό 
και κήρυξαν και επίσημα την έναρξη της περι-
όδου των προετοιμασιών & εορτασμών. Αμέ-
σως μετά ο Δήμαρχος της Άνδρου κ. Θεοδόσης 
Σουσούδης διαβεβαίωσε το κοινό ότι η Άνδρος 
θα βάλει τα γιορτινά της και θα υποδεχθεί με 
χαρά τόσο τα πληρώματα, όσο και τους επι-
σκέπτες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν 
τον εντυπωσιακό αγώνα. Στη συνέχεια η ορ-
γανωτική επιτροπή του Αγώνα παρουσίασε το 
πλούσιο πρόγραμμα που ετοιμάζεται, ενώ συ-
γκινητική ήταν η παρουσία και ομιλία του επί 
22 συναπτά έτη προέδρου του ΝΟΑ, κ. Σπύρου 
Πολέμη, ο οποίος έκανε μια ιστορική αναδρομή 
στην ιστορία του Ομίλου.  
Η εκδήλωση έκλεισε με την ξεχωριστή πα-
ρουσία της ολλανδικής καταγωγής ιστιοπλόου 
Laura Dekker, η οποία πρόκειται να λάβει μέρος 
στον αγώνα της Άνδρου. Η κ. L. Dekker κατέχει 
το ρεκόρ της μικρότερης σε ηλικία ιστιοπλό-
ου, η οποία έχει γυρίσει τον κόσμο μόνη με το 
σκάφος της, στην ηλικία των 14 έως 16 ετών. 
Το πάθος της για τη θάλασσα, οι εντυπωσιακές 
της ιστορίες και κυρίως η τόλμη της να αντι-
μετωπίσει, μόνη της, τα πολλά πρόσωπα του 
καιρού και του νερού, εντυπωσίασαν όσους 
την παρακολούθησαν. 
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Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του 
και ο Βασιλεύς Κωσταντίνος, τεως Βασιλεύς 
των Ελλήνων, ο οποίος είναι χρυσός ολυμπι-
ονίκης στην ιστιοπλοΐα και μεταξύ άλλων 
έλαβε μέρος στον πρώτο αγώνα της Άνδρου, 
το 1967, όπου και αναδείχθηκε νικητής. Το 
«παρόν» έδωσαν ακόμα, η σύζυγος του τ. 
Βασιλιά, Άννα-Μαρία, ο πρίγκιπας Νικόλαος, 
σημαντικοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδι-
οίκησης της Άνδρου, όπως ο Δήμαρχος, Θεο-
δόσης Σουσούδης, ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος 
Λάσκαρης, ο Έπαρχος της Άνδρου, Δημήτριος 
Λοτσάρης καθώς και ο Λιμενάρχης της Άν-
δρου. Εντυπωσιακή ήταν και η προσέλευση 
των ολυμπιονικών κ.κ. Οδυσσέα Εσκιτζόγλου, 
Παναγιώτη Μάντη, Παύλου Καγιαλή καθώς 
και των ιστιοπλόων κ.κ. Γ. Ανδρεάδη, Ι. Μαρα-
γκουδάκη, Σ. Πορφυράτου, Ν. Καραγιώργου 
κ.ά.
Οι δηλώσεις συμμετοχής για τον αγώνα λή-
γουν την 31η Μαΐου και την 1η Ιουνίου θα 
πραγματοποιηθεί το 1ο Skippers Meeting. 
Στις 2 Ιουνίου τα σκάφη θα ξεκινήσουν από τη 
Βουλιαγμένη με προορισμό το λιμάνι της Άν-
δρου. Το Σαββατοκύριακο στην Άνδρο θα είναι 
άκρως εορταστικό με εκδηλώσεις παραδοσι-
ακού χαρακτήρα να λαμβάνουν χώρα στο νησί 
καθώς και συναυλία που θα διεξαχθεί για φι-
λανθρωπικό σκοπό.      
Αξίζει να σημειωθεί η υποστήριξη των ετή-
σιων χορηγών του 
Ναυτικού Ομίλου 
Άνδρου, Damen, 
Bureau Veritas, 
Jotun, Heidmar, 
PPG, CMP, VISWA, 
Aegean Airlines οι 
οποίοι είναι σημα-
ντικοί χορηγοί και 
υποστηρικτές της 
προσπάθειας του 
ΝΟΑ. 

(δ.τ.V&O)

Επίσημη Πρώτη για τον 50ο Ιστιοπλοϊκό Αγώνα
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Παραμονή Πρωτοχρονιάς γιορτά-
σαμε την έλευση του 2017 όλοι μαζί 

στο 101 στην Κηφισιά. Δεν είναι τίποτα πιο 
ευχάριστο από το να περνά κανείς τις μέρες 
των γιορτών μαζί με ανθρώπους που τους 
συνδέουν σχέσεις οικογενειακές, κοινές 
μνήμες και ευοίωνα σχέδια για το μέλλον. 

 
Ανήμερα των Θεοφανείων με σύμ-
μαχο τον καιρό αλλά και τον ανδρι-

ακό κόσμο που πλαισίωσε την εκδήλωσή 
μας, με την ευγενική φροντίδα της Εφόρου 
εγκαταστάσεων και του Εφόρου Τριγώ-
νων κ.κ. Χαλά και Καραουλάνη αντίστοιχα 
τιμήθηκαν οι αθλητές του Ομίλου μας και 
κόψαμε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα 
στις εγκαταστάσεις μας. Στα πλαίσια της 
εκδήλωσης τιμήσαμε τους αθλητές μας 
που διακρίνονται Παγκόσμια Λεωνίδα και 
Πέτρο Τσορτανίδη αλλά και την αθλήτρια 
μας Κατιάννα Βασταρδή που διακρίθηκε 
στο 2Ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα BUG.

Εκδηλώσεις
Παραμονή Πρωτοχρονιάς



Θεοφάνεια
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Και πριν καλά - καλά τε-
λειώσουν οι πίτες άρχισαν 

τα μασκέ πάρτι. Έτσι, συνεχίζο-
ντας την περσινή τακτική, οργα-
νώσαμε μαζί με την Ένωση Αν-
δρίων, αποκριάτικο πάρτι στο TGI 
Friday’s στην μαρίνα Φλοίσβου 
στις 18 Μαρτίου 2017. Οι μεταμ-
φιέσεις πολλές και ευφάνταστες, 
ενώ το κέφι μας ξημέρωσε για τα 
καλά. Και του χρόνου! 

Εκδηλώσεις

Μασκέ πάρτι

Στο μεταξύ κόψαμε και πίτα στην 
πρώτη συνεδρίαση Δ. Σ. του 2017. 
Τυχερή για δεύτερη χρονιά η γραμ-
ματέας μας Μαριάννα Παντελού. 
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Ναυταθλητισμός

î
Εφτά παιδιά του 
Ν.Ο.Α συμμετείχαν 

στη πρώτη αποστολή της 
χρονιάς που έγινε στο 
Ν.Α.Σ. (Ναυτικός Αθλητι-
κός Σύνδεσμος). Τη πρώ-
τη ημέρα έγινε μόνο μία 
ιστιοδρομία λόγω έλλει-
ψης ανέμου και αρκετών 
αλλαγών  του καιρού. Τη 
δεύτερη ημέρα τα παιδιά 
αποζημιώθηκαν με τρεις 
ιστιοδρομίες, με ένταση 
20-25 μίλια αέρα. Μετά από 
τέσσερις ιστιοδρομίες συ-
νολικά τα παιδιά του ΝΟΑ 
κατάφεραν τα ακόλουθα 
αποτελέσματα: Στη κατη-
γορία 2002-2003 σε σύ-
νολο 24 αθλητών, o Νίκος 
Βαλμάς κατάφερε την 7 
θέση στη γενική κατάταξη 
και την 6 θέση στα αγόρια. 
Στην κατηγορία 2004-2005 
σε σύνολο 56 αθλητών, η 

Ελίζα Καραουλάνη κατάφε-
ρε την 27η θέση στη γενική 
κατάταξη και την 7η θέση 
στα κορίτσια, ο Ραίσης Λε-
ωνίδας κατάφερε την 49η 
θέση στη γενική κατάταξη 
και τη 33η θέση στα αγόρια, 
ο Μάριος Γρηγοριάδης κα-
τάφερε τη 53 θέση στη γε-
νική κατάταξη και την 36η 
θέση στα αγόρια. Στη κα-
τηγορία 2006-2007 σε σύ-
νολο 50 αθλητών, η Σοφία 
Καραουλάνη 30η στη γενι-
κή κατηγορία και 13η στα 
κορίτσια, ο Ζαννής Μπάτης 

34ος στη γενική κατηγορία 
και 20ος στα αγόρια και ο 
Νίκος  Μαργέτης 42ος στη 
γενική κατηγορία και 25ος  
στα αγόρια.

Ευχαριστούμε το Ν.Α.Σ. για 
την άψογη διοργάνωση. 
Συγχαρητήρια στα παιδιά 
του ΝΟΑ και στους προπο-
νητές μας!

î
Οι  αθλητές του Ν.Ο.Α 
Κατιάννα  Βασταρδή 

και Πέτρος Βιδάλης  έλαβαν 
μέρος στον Διασυλλογικό 
Αγώνα Τριγώνου «Ειρήνης-
Φιλίας» 2017 που διεξήχθη 
11–12 Φεβρουαρίου 2017 
στο ΝΟΕΦ.
Οι δύο αθλητές μας πραγ-
ματοποίησαν μια πολύ καλή 
εμφάνιση παρά τις δύσκολες 
καιρικές συνθήκες, σε έναν 
αγώνα όπου συμμετείχαν 
αθλητές υψηλού επιπέδου.
Σε σύνολο 73 αθλητών ο Πέ-
τρος ήρθε 14ος στη γενική 
κατάταξη και 12ος στα αγό-
ρια και η Κατιάννα ήρθε 22η 
στη γενική κατάταξη και 7η 
στα κορίτσια.

Στο σημείο αυτό αξίζει να 
αναφερθεί ότι η Κατιάννα 
συμμετείχε για πρώτη φορά 
στο προπονητικό Camp, της 
νέας της κατηγορίας laser, 
στις 28-30 Δεκεμβρίου 
2016, στο Ναυτικό Όμιλο 
Βουλιαγμένης. Πρόκειται 
για ένα υψηλού επιπέδου 
camp, στο οποίο έλαβαν 
μέρος  καταξι-
ωμένοι αθλη-
τές και υλο-
ποιείται από 
τον κ. Βαγγέλη 
Χειμώνα γνω-
στό για την 
ικανότητά του 
προπονητή του 
ΝΟΒ.

Τρίγωνα

Διασυλλογικός Αγώνας Τριγώνου - ΝΟΕΦ "Ειρήνης- Φιλίας" 2017

7

Η πρώτη αποστολή της Χρονιάς -ΝΑΣ
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î
Στην δεύτερη αποστολή της για το 2017 πήρε 
μέρος η ομάδα optimist του Ν.Ο.Α.

Ο Αγώνας πραγματοποιήθηκε 28-29 Ιανουαρίου 2017 
στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιά!
Οι αθλητές που πήραν μέρος ήταν η Ελίζα Καραουλά-
νη, ο Νίκος Βαλμάς, η Μαριλένα Μήλα, η Σοφία Καρα-
ουλάνη,  ο Ζαννής Μπατής, ο Λεωνίδας Ραΐσης και ο 
Μάριος Γρηγοριάδης.

î
Ολοκληρώθηκαν οι 
αγώνες του Athens 

Eurolymp Week της Ε.Ι.Ο 
που διεξήχθησαν από 6 
έως 12 Μαρτίου 2017. 
Στο άθλημα της ιστιοσα-
νίδας στο Ναυτικό Όμιλο 
Βάρκιζας, και στις κατη-
γορίες Rs:x και Techno 
Plus ο αθλητής του Ν.Ο.Α 
Λεωνίδας Τσορτανίδης  
κατακτώντας τη 1η θέση 
στο πρωτάθλημα εφήβων 
Rs:x στέφθηκε 1ος πανελ-
ληνιονίκης ενώ ο Πέτρος 
Τσορτανίδης τερμάτισε 
στην 3η θέση στη κατηγο-
ρία Τechno 7.8.
Τελευταίος αγώνας προ-
ετοιμασίας για τις ομά-
δες Optimist και Laser 4.7 
ήταν το Athens Eurolymp 
Week που διεξήχθη 10 11 
και 12 Μαρτίου στο Σαρω-
νικό.
Ο Ν.Ο.Α συμμετείχε με 
οκτώ αθλητές. Πέντε στη 
κατηγορία Optimist και 
τρεις στη κατηγορία Laser 
4.7. Στον αγώνα αυτό, οι 

προπονητές μας είχαν την 
δυνατότητα να βγάλουν 
χρήσιμα συμπεράσματα 
καθώς και να δοκιμάσουν 
υλικά εν όψει του Περι-
φερειακού πρωταθλήμα-
τος στη Κω ημερομηνίες. 
Το αποτέλεσμα πέρασε σε 
δεύτερη μοίρα όμως, μιας 
και οι αθλητές μας δεν 
κατάφεραν να τρέξουν τις 
τελευταίες κούρσες προ-
κειμένου να προλάβουν το 
καράβι της επιστροφής.
Στο σημείο αυτό ευχα-
ριστούμε δημόσια τον 
Σ.Ε.Α.Ν.Α.Δ. Περάματος ο 
οποίος μας παραχώρησε 

το αυτοκίνητο και το φου-
σκωτό του, προκειμένου 
να εξυπηρετηθεί η ομάδα 
των Optimist.  

Ναυταθλητισμός
Χειμερινό Κύπελλο 2017 - Ι.Ο.Π

Athens Eurolymp Week - Ε.Ι.Ο Του Γιάννη Καραουλάνη

Laser 4.7 Σύνολο 54 Αθλητές: Βιδάλης Πέτρος 30ος. 
Καρδαμίτσης Λεωνίδας 48ος
Laser 4.7 Κορίτσια (Σύνολο 33): Βασταρδή Κατιάνα 21 
Optimist Κορίτσια (Σύνολο 77): Καραουλάνη Ελίζα 
28η. Καραουλάνη Σοφία 75η
Optimist Αγόρια (Σύνολο 147): Βαλμάς Νίκος 73ος. 
Μπίστης Άρης 96ος. Μπατής Ζαννής 133ος.    
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î
Με επιτυχία ολο-
κληρώθηκε το πε-

ριφερειακό πρωτάθλημα 
ιστιοπλοΐας για το 2017 
που πραγματοποιήθηκε 
στην Κω. Ο Ναυτικός Όμι-
λος Άνδρου κατέκτησε 4 
κύπελλα στις δύο κατη-
γορίες που συμμετείχε!
Με επιτυχία ολοκληρώ-
θηκε το περιφερειακό 
πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας 
για το 2017 που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Κω. 
Ο Ναυτικός Όμιλος Άν-
δρου κατέκτησε 4 κύπελ-
λα στις δύο κατηγορίες 
που συμμετείχε!
 Στη κατηγορία Laser ο 
αθλητής μας Πέτρος Βι-
δάλης κατέκτησε την 2η 
θέση στη γενική κατάταξη 
και την 1η θέση στα αγό-
ρια! Στην ίδια κατηγορία 
η αθλήτρια μας Κατιάν-
να Βασταρδή κατέκτησε 

την 2η θέση στα κορίτσια. 
Στη κατηγορία Οptimist 
η επιτυχία ήρθε από την 
μικρή μας αθλήτρια Σο-
φία Καραουλάνη η οποία 
κατέκτησε την 3η θέση 
στα 11χρονα κορίτσια. Ο 
Πέτρος Βιδάλης, ο Νίκος 
Βαλμάς και η Κατιάννα 
Βασταρδή προκρίθηκαν 
στη Προ- εθνική και θα 
πάρουν μέρος στον αγώ-
να πρόκρισης που θα γίνει 
στο Φάληρο 6 με 11 Απρι-
λίου.
Τα αποτελέσματα των 
υπόλοιπων αθλητών μας 
είναι τα παρακάτω: Μήλα 
Μαριλένα τερμάτισε  8η 
στα κορίτσια. Καραουλάνη 
Ελίζα  τερμάτισε  11η στα 
κορίτσια. Μπατής  Ζαννής 
τερμάτισε  10ος στους 
11χρονους.  Μπίστης  
Άρης  τερμάτισε 16ος στα 
αγόρια. Μαργέτης Νίκος 

τερμάτισε  22ος στους 
11χρονους. Τικόπουλος 
Στέλιος τερμάτισε  28ος 
στους 11χρονους. Τζιβά-
ρας Παναγιώτης  τερμά-
τισε  30ος στους 11χρο-
νους. Ραϊσης Λεωνίδας  
42ος στα αγόρια. Στη κα-
τηγορία Laser 4.7 ο Καρ-
δαμίτσης Λεωνίδας 14ος 
στα αγόρια.
  Συγχαρητήρια σε όλους 
τους αθλητές και τους 
προπονητές μας, που 

έδωσαν τον καλύτερό 
τους εαυτό στην πολυ-
πληθέστερη αποστολή 
του Ν.Ο.Α μέχρι σήμερα!!
Ευχαριστούμε τον Δήμο 
Άνδρου για τη παραχώρη-
ση του οχήματός του, τον 
κ. Δημήτρη Λάσκαρη για 
την υποστήριξή του τον 
κ. Σταμάτη Κουλουμπή για 
τις ενέργειές του, και τoν 
Σ.Ε.Α.Ν.Α.Δ.Π  για την πα-
ραχώρηση του οχήματος 
του.

î
Στο Κτήριο της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής 

βραβεύτηκε στις 11.2.2017 ο 
Έφορος Ανοιχτής Θαλάσσης του 
Ομίλου μας κ. Μάκης Κουρτέσης 
και το σκάφος του Black Jack.

Ναυταθλητισμός

Ανοιχτή Θάλασσα

Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νήσων Αιγαίου και Κρήτης 2017
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ΕυχαριστHρια
ΔΩρΕΕσ

î
Ε υ χα ρ ι σ το ύ μ ε 
θερμά την εται-

ρεία Jotun που είχε 
την ευγενή καλοσύνη 
να μας παραχωρήσει 
σε ειδικές τιμές τις 
βαφές για τα σκάφη 
που παίρνουν μέρος 
στον Αγώνα μας 2017. 

î
Ευχαριστούμε για 
την προσφορά 

τους στον Όμιλό μας 
τους κ.κ. Σίσσυ Χλω-
μίσιου, Βασίλη Σαρρή, 
Δημήτριο Λάσκαρη, και 
Σταμάτη Κουλουμπή.
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î
Θερμά συλλυπη-
τήρια απευθύνου-

με στην οικογένεια της 
ΒΕΤΤΑΣ ΣΥΜΠΟΥΡΑ που 
έφυγε ξαφνικά από κο-
ντά μας στις 19.1.2017.

î
Θερμά συλλυπη-
τήρια απευθύνου-

με στην οικογένεια της 
ΜΙΝΑΣ ΦΟΛΕΡΟΥ που 
έφυγε ξαφνικά από κο-
ντά μας στις 27.3.2017.

«Κάθε χρόνο περίπου 8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού καταλήγουν στη θάλασσα!»

Ο 50ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου – Ιωάννης 
Β. Γουλανδρής, είναι ο πρώτος Ελληνικός ιστιοπλοϊκός 
αγώνας που μετέχει στο πρόγραμμα Clean Regattas της 

Αμερικάνικης περιβαλλοντικής οργάνωσης Sailors for the Sea 
(www.sailorsforthesea.org/ ). Η οργάνωση αυτή αποτελείται 
από καταξιωμένους ανθρώπους, λάτρεις της θάλασσας, με 
σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμ-
μετεχόντων για την προάσπιση του θαλάσσιου περι-
βάλλοντος. Το πρόγραμμα Clean Regattas στοχεύει στην 
περιβαλλοντικά φιλική και ασφαλή διοργάνωση ιστιο-
πλοϊκών αγώνων και άλλων θαλάσσιων εκδηλώσεων. 
Ο Ναυτικός Όμιλος που καταχωρεί τον αγώνα του ανα-
λαμβάνει την τήρηση ορισμένων υποσχέσεων (pledges), 
ανάλογα με το πιστοποιητικό που επιθυμεί (υπάρχουν 5 επι-
λογές πιστοποιητικών: συμμετοχή, χάλκινο, ασημένιο, χρυσό, 
πλάτινο) που με την ολοκλήρωση αυτών του απονέμεται, από 
την οργάνωση, το ανάλογο πιστοποιητικό. Το παρόν πρόγραμ-
μα θεωρείται παγκοσμίως ως το κορυφαίο και μοναδικό στην 
απονομή βιώσιμων πιστοποιητικών θαλασσίων εκδηλώσεων. 
Μέχρι και το 2016, 40 πολιτείες και 49 χώρες έχουν ενταχθεί 
στη δύναμη των Sailors for the Sea, ενώ στο πρόγραμμα Clean 
Regattas  έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 1.000 αγώνες και 

έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 400.000 ιστιοπλόοι. 
Ο ΝΟΑ υποσχέθηκε να λάβει το Χάλκινο πιστοποιητικό φέτος. 
Ελπίζουμε με την συμμετοχή του αγώνα στο πρόγραμμα αυτό 
να ενισχύσουμε το έργο της οργάνωσης καθώς και να αφυπνί-
σουμε αθλητές, διοργανωτές, και θεατές για την άμεση απειλή 
της περιβαλλοντικής καταστροφής του πλανήτη μας. 

Κάποιες από τις υποσχέσεις που έχει δώσει ο ΝΟΑ είναι:
•  Η δημιουργία ομάδας για την ολοκλήρωση των υποσχέ-

σεων.
•  Η προώθηση του αγώνα και της οργάνωσης μέσω δη-

μοσιεύσεων και των κοινωνικών δικτύων.
• Η μείωση χαρτιού και πλαστικού.
• Η οργάνωση καθαρισμού παραλίας της Άνδρου.

•  Η ένταξη σημαντικών πληροφοριών της θαλάσσιας βιοποι-
κιλότητας και η προώθηση αυτών στους συμμετέχοντες και 
στα μέλη του ομίλου.

Ας κρατήσουμε λοιπόν τον πλανήτη ζωντανό ώστε να συνεχί-
σουμε να τον χαιρόμαστε.
Στα λόγια της Sylvia Earle: «Χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή. Χω-
ρίς μπλέ δεν υπάρχει πράσινο»! 

Επιμέλεια: 
Κυριάκος Β. Σπηλιόπουλος

ΚοινωνικάΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΨΗΦΙΣΜΑ

Με το θλιβερό άγγελμα του θανάτου της 
ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ Α. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

Επίλεκτου μέλους της Ανδριακής Εφοπλιστικής Οικογένειας,
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αφού 
άκουσε τον Πρόεδρο που εξήρε την προσωπικότητά της μεταστάσης, τις απαράμιλλες αρετές της 

ως εξαίρετου ανθρώπου με μεγάλη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο,
ΟΜΟΦωΝΑ Ψηφίζει:

1. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου στην οικογένεια της μεταστάσης
2. Να παραστεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκφορά.
3. Να αργήσουν τα γραφεία του Ν.Ο.Α. κατά την ημέρα της εκφοράς.
4. Να κυματίσει μεσίστιος η σημαία του Ν.Ο.Α. στις εγκαταστάσεις του επί τριήμερον.
5. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα.

Αθήνα 18 Απριλίου 2017
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο πρόεδρος Ο γενικός γραμματέας
 Λεωνίδας Σ. Πολέμης Λεονάρδος Γ. Λουλούδης


