
Αγαπητά μας μέλη

2016, το πρώτο newsletter του χρόνου και 
είναι ευκαιρία να ευχηθούμε να είναι μια 
καλύτερη χρονιά. 
   Ανατρέχοντας στην χρονιά  που πέρασε στην 
Άνδρο είχαμε την ευκαιρία να χαρούμε τον Όμιλο 
μας με πολλές και διάφορες δραστηριότητες 
όπως οι αγώνες ιστιοπλοΐας, κολύμβησης, βόλεϊ, 
τρίαθλο και εκδηλώσεις χορού,  party με DJ τον 
Αυγουστίνο, και Μεξικανική βραδιά.  Ιδιαίτερα 
χαιρόμαστε για τα παιδιά της ομάδας ιστιοπλοΐας 
που πέτυχαν κάποιους στόχους με αποκορύφωμα 
το παγκόσμιο Χρυσό και την 8η παγκόσμια θέση 
των αδελφών Λεωνίδα και Πέτρου Τσορτανίδη 
αντίστοιχα.
    Το 2016 θέλουμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την ομάδα 
της ιστιοπλοΐας, τις δραστηριότητες του τμήματος και στοχεύ-
ουμε σε έναν μεγαλύτερο 49ο αγώνα ανοικτής θαλάσσης.
Θεωρώντας όλοι μαζί στο Συμβούλιο ότι τώρα είναι η εποχή 
για αλληλοϋποστήριξη και εξωστρεφή προσέγγιση ευχόμαστε 
υγεία, αγάπη, δύναμη και κέφι για να εργαστούμε εποικοδομη-
τικά την χρονιά που διατρέχουμε.
Και απ’ ότι φαίνεται, έχει τα εχέγγυα να είναι έτσι, αφού είμα-
στε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την συνεργα-
σία μας με το Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, ο οποίος μας υποστηρί-
ζει και ευγενικά «υποχώρησε» αλλάζοντας την ημερομηνία των 
αγώνων του, της ιστιοπλοΐας, έτσι ώστε να μην έχουμε συνα-
γωνισμό, να αλληλοϋποστηριζόμαστε και να  συνεργαζόμαστε 
σε αυτές τις διοργανώσεις. Έτσι οι φετινοί αγώνες ανοικτής 
θαλάσσης διοργανώνονται από κοινού στις  4-5 Ιουνίου στον 
Σαρωνικό για να ολοκληρωθούν στην Άνδρο το τριήμερο του 
Αγίου Πνεύματος 17-20/6/2016. 
Παράλληλα με τις ναυταθλητικές εκδηλώσεις συνδυάζουμε 
πολιτιστικά δρώμενα όπως την ξενάγηση στο Μουσείο Σύγ-
χρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή το 
οποίο φέτος εγκαινιάζει την έκθεση του θερινού τριμήνου μία 
εβδομάδα νωρίτερα  δηλαδή στις 18 Ιουνίου αλλά την συναυλία 
στην Χώρα με τον Μάριο Φραγκούλη το ίδιο βράδυ.  Παράλληλα 

θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε την προσπάθεια να αναπτύ-
ξει ο ΝΟΑ δραστηριότητες στην Αθήνα με έδρα  τον Ναυτικό 
Όμιλο Καλαμακίου και σε συνεργασία μαζί του. Μια τέτοια δρα-
στηριότητα είναι τα μαθήματα ιστιοπλοΐας και κολύμβησης για 
τα ανδριωτάκια που ζουν στο «κλεινόν άστυ» και πραγματικά 
ευχόμαστε οι Ανδριώτες της Αθήνας να αγκαλιάσουν αυτή την 
προσπάθεια. Στο σημείο αυτό και στο πνεύμα συν -διοργάνω-
σης εκδηλώσεων με άλλους συλλόγους δοκιμάσαμε φέτος μια 
αρχή με την Ένωση Ανδρίων οργανώνοντας ένα αποκριάτικο 
πάρτι και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε ανάλογες εκδηλώσεις 
και στο μέλλον. 
  Στο μεταξύ προσανατολιζόμαστε να οργανώσουμε  και 
άλλες αθλητικές δραστηριότητες όπως κωπηλασία, καγιακ, 
waterpolo, SUP, καθώς και ένα καλοκαιρινό Camp για παιδιά από 
την Άνδρο ή μη, που θα περιλαμβάνει αθλητικές δραστηριότη-
τες σε εβδομαδιαία βάση, με προτεινόμενες  ημερομηνίες  18.7 
– 25.7, ή 25.7 -1.8 ή 1.8 -8.8. 2016.
 Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με αφορμή το 
ενδιαφέρον που έδειξαν κάποια από τα μέλη μας σχεδιάζουμε 
μαζί με την Ένωση Ανδρίων αγώνα paintball, στις 17 Απριλίου 
στο Paintball Hellas, στην Βαρυμπόπη.
 Όποιος ενδιαφέρεται ας επικοινωνήσει μαζί μας στο
info@noa.com.gr, ή 210 4293 910, 6985 083377.

Ο πρόεδρος Λ. Πολέμης

Εποχή για αλληλοϋποστήριξη 
και εξωστρέφεια 
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Ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου ενη-
μερώνει τα μέλη, τους φί-
λους, και όλους τους Ανδριώ-

τες που κατοικούν στην Αθήνα, ότι 
δημιουργεί σε συνεργασία με τον 
Ναυτικό Όμιλος Καλαμακίου τμήμα 
εκμάθησης ιστιοπλοΐας και κολύμ-
βησης για παιδιά ηλικίας 7-18 ετών 
+ ενήλικες. Η πρωτοβουλία αυτή 
πάρθηκε με στόχο την γνωριμία, 
συνεργασία και σύσφιξη των σχέ-
σεων των παιδιών της Άνδρου με-
ταξύ τους. 
Στην συνάντηση που πραγματοποι-
ήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου στις 
εγκαταστάσεις του ΝΟΚ ο πρόε-
δρος Λεωνίδας Πολέμης μαζί με 
τον Έφορο Γενικού Αθλητισμού κ. 
Μαρκουίζο, τον Έφορο Τριγώνου κ. 
Καραουλάνη και τον Έφορο Ανοικτής 
Θαλάσσης κ. Κουρτέση ενημέρωσαν 
και ξενάγησαν τα παιδιά των Αθη-
νών που προσήλθαν, «βαπτίζοντάς» 
τα στο άθλημα της ιστιοπλοΐας.

Ήδη έχουν γίνει 3 μαθήμα-
τα  τα Σαββατοκύριακα 5-6 
και  19 -20 Μαρτίου, 2 και 3 
Απριλίου Στόχος μας είναι 
να φτάσουμε σε συμμετοχή 
τα 20-30 παιδιά.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 
πρώτος μήνας εκμάθησης 
είναι δωρεάν για τα παιδιά 
της Άνδρου.
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες επικοινωνήστε: 
210 42 93 910,
6985 083 377.
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Ο Ν.Ο.Α. στον Ν.Ο.Κ. 
για τα ανδριωτάκια 
της Αθήνας!
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Με λάμψη, καλή διάθεση 
κέφι, φαγητό, ποτό και 
χορό μικροί και μεγάλοι 

αποχαιρετίσαμε την χρονιά που 
έφυγε και καλωσορίσαμε την και-
νούρια στις 31.1.2015-1.1.2016 
στο εστιατόριο Yellow στην Κηφι-
σιά. Το σκηνικό χειμωνιάτικο με 
τις πρώτες νιφάδες του 2016 να 
συντροφεύουν όσα μέλη και φί-
λοι παρευρέθηκαν στην εκδήλω-
σή μας, την οποία φιλοδοξούμε 
να παγιώσουμε, ώστε να είμαστε 
μαζί όλα τα μέλη κάθε Πρωτοχρο-
νιά.
Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη και 
τους φίλους που στήριξαν με τις 
προσφορές τους τον Όμιλό μας. 
Συγκεκριμένα ευχαριστούμε: την 
οικ. Βαχάρη, την Remi Maritime την 
κ. Ερμιόνη Τσάνου Λεμπολόκ, την κ. 
Brigitte Πολέμη, το ξενοδοχείο «Σε-

μίραμις», τους φίλους εισαγωγείς 
αλκοολούχων ποτών που θέλουν 
να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, 
τον κ. Αλ. Χελιώτη, την κ. Claudine 
Carbonnaro, το κατάστημα «Αρμα-
θειά», την κ. Αντίκλεια Τρικόγλου, 
το κατάστημα «Πετράδι», το εστι-
ατόριο «Βόρη», το κατάστημα «Ρο-
δοζάχαρη», την κ. Ελένη Κουρτέση, 
την κι. Μαριέλλα Μαρκιανού Σπη-
λιοπούλου, τον κ. Μάκη Κουρτέση, 
το ζαχαροπλαστείο «Λάσκαρης», 
την Καίρειο Βιβλιοθήκη. 
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Οι μικροί μας φίλοι

Πρωτοχρονιά 
στο Yellow
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Με σύμμαχο τον καιρό και συμ-
μέτοχους του αθλητές του 
ΝΟΑ κόψαμε την πρωτοχρο-

νιάτικη βασιλόπιτα του Ομίλου μας, 
στις εγκαταστάσεις μας στην Άνδρο 
στις 6.1.2016 παρουσία του Επάρχου 
Άνδρου κ. Δ. Λοτσάρη.
Ευχαριστούμε για την προσφορά του, 
τον κ. Δημήτρη Λάσκαρη ως μέλος μας 
αλλά και ως αντιδήμαρχο Άνδρου.
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Των «Φώτων» 
στην Άνδρο!
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Με κυρίαρχο «πιστεύω» το 
«ισχύς εν τη ενώσει» ο Ναυ-
τικός Όμιλος Άνδρου και η 

Ένωσις Ανδρίων γιορτάσαμε τις 
Απόκριες, μασκαρεμένοι και από 
κοινού με ένα πολύ όμορφο πάρτι  
σε έναν ιδιαίτερο χώρο, στη Τεχνό-
πολη, στο Γκάζι, το Σάββατο 5 Μαρ-
τίου 2016. 
Η έκπληξη της βραδιάς ήταν η εμ-
φάνιση των Batala, 20 μουσικών με 
τα τύμπανά τους  μεταξύ των οποί-
ων και η Ίλια Μαρκουίζου, οι οποίοι 
με τον ιδιαίτερο φωτισμό και τους 
βραζιλιάνικους ρυθμούς έκαναν την 
βραδιά ακόμα πιο εντυπωσιακή.
Για την κοινή εκδήλωση οι πρόεδροι 
του ΝΟΑ και της ΕΑ προέβησαν στις 
ακόλουθες δηλώσεις:
Λεωνίδας Πολέμης: «Είμαι πολύ χα-
ρούμενος που επιτέλους δύο σύλ-
λογοι της Άνδρου ενώθηκαν στην 
Αθήνα, με στόχο να περάσουν μια κε-
φάτη βραδιά μαζί. Μαζί με την Ένω-
ση Ανδρίων κάναμε το αποκριάτικο 
πάρτι μας με πολύ ενθουσιασμό και 
μεράκι. Ήταν μια ιδιαίτερη συγκέ-
ντρωση , παντού έβλεπες Ανδριώτες 
μασκαρεμένους και προσπαθούσες 
να ανακαλύψεις ποιος κρύβεται πίσω 
από την μάσκα του. Ίσως η πιο πετυ-
χημένη μεταμφίεση ήταν αυτή του κ. 
Λεονάρδου Λουλούδη. Παρόλες τις 

δυσκολίες που περνάει η Ελλάδα και 
η ναυτιλία , ήταν μια βραδιά που μας 
έκανε να ξεχαστούμε και να διασκε-
δάσουμε. Εύχομαι να συνεχίσουμε να 
συνεργαζόμαστε  και με άλλους συλ-
λόγους σε μια εποχή που όλοι έχουμε 
ανάγκη από αλληλεγγύη.»
Μιχάλης Καψαμπέλλης: «Σε κάποια 
εκδήλωση που παραβρεθήκαμε  ο 
κ Λεωνίδας Πολέμης και εγώ σκε-
φτήκαμε την πραγματοποίηση  μιας  
εκδήλωσης με σκοπό να προσελκύ-
σουμε τα  κοινά μέλη αλλά πολύ πε-
ρισσότερο τους νέους. Η  ιδέα εύκο-
λη η πραγματοποίηση της δύσκολη. 
Τα προβλήματα πολλά αλλά όχι άλυ-
τα. Τα καταφέραμε κάνοντας μια εκ-
δήλωση που όποιος δεν ήταν παρών 
το μετάνιωσε... Ο κόσμος ήλθε δια-
σκέδασε επιβραβεύοντας μας αλλά 
κυρίως δίνοντας μας κουράγιο για 
την πραγματοποίηση μελλοντικών  
τέτοιων  εκδηλώσεων.
Υποσχόμαστε ότι θα υπάρξει και συ-
νέχεια...»
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Από την ΑθηνΑ στην Ανδρό, Από τό ένΑ σΑββΑτό στό Αλλό

5.3.2016 στην τεχνόΠόΛη

2 αποκριάτικα 
πάρτι back to back
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Ζωντάνεψε ο ΝΟΑ το Σαββατο-
κύριακο της Καθαράς Δευτέ-
ρας. Φίλοι και μέλη που βρισκό-

ταν στην Άνδρο για το τριήμερο της 
Αποκριάς περάσαμε ένα «νόστιμο» 
μεσημέρι με λιχουδιές που είχε ετοι-
μάσει η Βιβή, ρακές και κρασιά, για τα 
οποία φρόντισαν ο πρόεδρος Λ. Πο-
λέμης και μέλη του Δ. Σ. αλλά και ένα 
κεφάτο βράδι μασκέ που κυριολεκτι-
κά μας «ξημέρωσε» στους ρυθμούς 
της μουσικής του φαγητού και του 
ποτού, για το οποίο είχαμε φροντί-
σει όλοι μαζί, όπως συνηθίζεται στα 
αποκριάτικα πάρτι που οργανώνουμε 
σχεδόν κάθε χρόνο. Ο καιρός στάθη-
κε σύμμαχός μας αφού μπορέσαμε να 
καθίσουμε έξω απολαμβάνοντας τη 
μοναδική θέα που διαθέτουμε από 

τις εγκαταστάσεις μας. 
Για το πάρτι στην Άνδρο ο πρόεδρος 
Λ. Πολέμης έκανε την ακόλουθη 
δήλωση: «Αποδείχθηκε και φέτος 

στο αποκριά-
τικο πάρτι μας 
στην Άνδρο, ότι 
ο Όμιλος είναι 
πολύ ζωντανός 
και τον χειμώνα 
παρά τις άσχη-
μες προβλέψεις 
για τον καιρό.
 Με 50 περίπου 
άτομα, κυρίως μέλη, το Σάββατο το 
μεσημέρι στο Εστιατόριο, φάγαμε 
το σπιτικό φαγητό από τα χέρια της 
Βιβής, αρνάκι και μοσχαράκι γιουβέ-
τσι, μαζί μας ήταν και η οικογένεια 
Τσοτρτανίδη και διασκεδάσαμε όλοι 
μαζί. 
Μετά από την προπόνηση windsurfing 
και ιστιοπλοΐας ήρθαν και οι αθλητές 

μας να φάνε μαζί μας και να διασκε-
δάσουν. Το βράδυ ο καιρός ήταν με 
το μέρος μας, κάναμε το αποκριά-
τικο πάρτι μας, με κέφι και πολλές 

συμμετοχές από ντόπιους που τους 
χαρήκαμε. Εύχομαι και του χρόνου , 
να συνεχιστεί αυτή η παράδοση και 
να μπορούμε να συμμετέχουμε στο 
καρναβάλι την Κυριακή.»
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12.3.2015 στον Ν.Ο.Α.

Την 2η θέση στα κορίτσια και την 3η θέση στα αγό-
ρια κατέλαβε ο «ΝΟΑ Άνδρου» με τους Κατιάννα 
Βασταρδή και Πέτρο Βιδάλη αντίστοιχα σε έναν 

αντικειμενικά δύσκολο αγώνα από πλευράς καιρού. 
Για την συμμετοχή όλων ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου δη-
λώνει ευχαριστημένος από προπονητές και αθλητές 
και προσβλέπει σε μελλοντικές επιτυχίες αλλά και πι-
θανότητες για πρόκριση σε αγώνες πανελληνίους και 
παγκόσμιους. Με μεγάλη χαρά είχαμε την συμμετοχή 
για πρώτη φορά 11 αθλητών του Ομίλου μας στο περι-
φερειακό πρωτάθλημα.  
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

Κατηγορία 
Optimist (107 
συμμετοχές): 
* Βασταρδή Κα-

τιάννα 4η στην 
γενική και 2η 
στα κορίτσια.

* Βαλμάς Νίκος 
8ος στην γενική 
6ος στα αγόρια.

* Καραουλάνη 
Ελίζα 25η στην γενική και 8η στα κορίτσια.

Περιφερειακό  πρωτάθλημα νήσων Ν. Αιγαίου 
και Κρήτης 25-27 Μαρτίου 2016
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î
Με την ευκαιρία της 2ης θέσης που κατέκτησε 
η αθλήτριά μας Κατιάννα Βασταρδή στο Περιφε-

ρειακό Πρωτάθλημα Ν. Αιγαίου και Κρήτης το χρονικό 
διάστημα 25-27 Μαρτίου 2016 σας γνωστοποιούμε μια 
διεθνή διάκριση της μικρής μας αθλήτριας στο Μπο-
ντρούμ της Τουρκίας όπου την Κυριακή 13 Μαρτίου 
2016 ολοκληρώθηκε το "Bodrum International Optimist 
Regatta". Η αθλήτρια μας Κατιάννα Βασταρδή που συμ-
μετείχε στον αγώνα ήρθε 5η στην κατηγορία των κο-
ριτσιών σε σύνολο 54 αθλητριών και 45η στην γενική 
κατάταξη σε σύνολο 222 αθλητών. 
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Κατιάννα Βασταρδή 

*Μπίστης Άρης 30ος στην γε-
νική και 4ος στα 11χρονα αγό-
ρια.
*Μήλα Μαριλένα 37η στην γε-
νική και 13η στα κορίτσια.
*Μπατής Ζαννής 81ος στην γε-
νική 20ος στα 11χρονα αγόρια.
*Καραουλάνη Σοφία 84η στην 
γενική 10η στα 11χρονα κορί-

τσια.
* Μαργέ-
τ η ς  Ν ί -
κος 90ος στην γενική και 22ος στα 
11χρονα αγόρια.
*Τζιβάρας Παναγιώτης 102ος στην 
γενική και 32ος στα 11χρονα αγόρια.

Κατηγορία Laser (28 συμμετοχές):
*Βιδάλης Πέτρος 4ος στην γενική 
3ος στα αγόρια.
*Καρδαμίτσης Λεωνίδας 12ος στην 
γενική 6ος στα αγόρια.

πέρΙφέρέΙΑκό  πρωτΑθληΜΑ νησων ν. ΑΙγΑΙόυ κΑΙ κρητησ
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î
Στον τελευταίο αγώνα του 2015 ο Λεωνίδας Τσορ-
τανίδης στην κατηγορία u-17 πλέον, κέρδισε και 

τις 4 ιστιοδρομίες, κατακτώντας την 1η θέση στην κα-
τηγορία του και στη γενική κατάταξη. Ο Πέτρος, αγω-
νίστηκε με ενοχλήσεις και τελικά στην 4η κούρσα δεν 
έτρεξε. Εν τούτοις κατατάχθηκε 12ος και 5ος στην κα-
τηγορία του, ενώ χρειάστηκε να μείνει εκτός νερού για 
ένα περίπου μήνα. 

î
18 Ιανουαρίου 2016 και ο αθλητής μας Λεωνίδας 
Τσορτανίδης ταξίδεψε στο Bonaire της Καραϊ-

βικής, όπου 
επικρατούν 
ιδανικές συν-
θ ή κ ε ς  γ ι α 
π ρ ο π ό ν η σ η 
αυτή την επο-
χή, πραγμα-
τοποιώντας 
έτσι το βασι-
κό στάδιο της 
προετοιμασί-
ας του για το 
2016.

Ο Ολλανδός πρωταθλητής Jim van Someren, o Βρετα-
νός Josh Carey , ο Αμερικανός Jeronimo Norres και ο Αν-
δριώτης ιστιοπλόος, έλαβαν μέρος σε ένα προπονητικό 
camp πολύ υψηλού επιπέδου, για αθλητές της κατηγο-
ρίας κάτω των 17 ετών το οποίο διήρκεσε μέχρι τις 5 
Φεβρουαρίου.
Το πρώτο αυτό κομμάτι προετοιμασίας του αθλητή μας, 
ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του τον Φεβρουάριο 
στο γαλλικό κύπελλο νέων στη Μασσαλία στο «Medcup 
Windsurfing 2016», όπου μετά από 4 κούρσες ήρθε 3ος ο 
Λεωνίδας Τσορτανίδης, στους κάτω των 17 ετών, ενώ 
μετά από 3 κούρσες 15ος ήρθε ο Πέτρος Τσορτανίδης, 
στους κάτω των 15. 
Με ενδιαφέρον αναμένεται η συμμετοχή του Λ. Τσορ-
τανίδη στο πρόγραμμα Athens Eurolymp Week 2016 στις 
18-27 Απριλίου και αργότερα η συμμετοχή του στο Ευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 

Η ομάδα μας είναι πρωταθλήτρια στο Ναυτιλιακό 
Πρωτάθλημα 5 vs 5, τρεις φορές τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια, και μια χρονιά ήρθε δεύτερη. 

Φέτος η βαθμολογία έχει ως εξής: 
1. Golden Union |  11 match |  30 points 
2. Maran Tankers |  12 match  |  30 points 
3. NOA |  11 match |  27 points 
4. Marshall Island |  11 match |  22 points

Απομένουν 5 αγώνες. Επόμενος αγώνας με τους πρω-
τοπόρους Golden Union 29 Μαρτίου η ομάδα μας κέρ-
δισε την Maran Tankers με σκορ  6 – 5  βάζοντας  στο 
τελευταίο δευτερόλεπτο  το γκολ της νίκης. 
Οι παίχτες της ομάδας φέτος (Με αλφαβητική σειρά):  
Κολυδάς Νικόλαος, Κορρές Γεώργιος, Κουρτέσης Νε-
όφυτος, Κωστής Πατρίκιος, Ξηνταβελόνης Ιωάννης, 
Παλαιοκρασσάς Αντώνης, Παλαιοκρασσάς Γιώργος, 
Πολέμης Λεωνίδας του Α., Πολέμης Λεωνίδας του 
Σ., Ροδόπουλος Μιχάλης, Σβυριάδης Κωνσταντίνος, 
Σπέρτος Δημήτριος, Σταθόπουλος Δημήτριος, Σταμα-

τιάδης Κωνσταντίνος, Τσιόλης Δημήτριος, Χαζάπης 
Δημήτριος, Χαζάπης Φίλιππος. 
Ποσειδώνια 2016: Η ομάδα μας θα πάρει μέρος στο 
Poseidonia Shipsoccer tournament στις 5 Ιουνίου 2016.

Ναυταθλητικά κ.ά.

Ποδοσφαιρικά νέα

Λεωνίδας και Πέτρος Τσορτανίδης
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συλλυπητηρια
Απευθύνουμε θερμά συλλυπη-
τήρια στην κ. Φράνκα Πολίτου 
για την απώλεια του πατέρα της  
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

ΕυχαριστHρια
Ευχαριστούμε θερμά τους κ.κ. 
Μάκη Κουρτέση και Βασίλη Σαρρή 
για την μεγάλη τους συνεισφορά 
στο θέμα των χορηγιών που έχει 
λάβει ο Όμιλός μας. Συγκεκριμένα 
με δική τους μέριμνα λάβαμε τις 
εξής δωρεές από τις εταιρείες: 
“HEIDMAR”,”VISWALAB”, “Damen 
Shiprepair Conversion”, “BUREAU 
VERITAS”,”DINO THEO ATLANTIS”, 
“NIPPON KAIJI KYOKAI”. Ευχαρι-
στούμε θερμά τον Δήμαρχο Άν-

δρου και μέλος μας Θεοδόση 
Σουσούδη, όπως και το Δημοτικό 
Συμβούλιο της Άνδρου για την συ-
νεισφορά τους με το πούλμαν του 
Δ. Α. στην μετακίνηση των αθλη-
τών του ΝΟΑ.  Παράλληλα ευχα-
ριστούμε την Fast Ferries για την 
από και προς Άνδρο μετάβαση και 
το μέλος μας Σταμάτη Κουλουμπή 
της Blue star Ferries που συνέβα-
λε υποστηρικτικά στην μετάβαση 
των αθλητών του ΝΟΑ από και 
προς Πάρο. 

συνδρομη 2016
Αγαπητά μας μέλη

 Θέλουμε να σας γνωστοποιή-
σουμε ότι η συνδρομή για το έτος  
2016 είναι  200 ευρώ. Σας ευχαρι-
στούμε εκ των προτέρων για την 
τακτοποίηση της συνδρομής σας 
και σας υπενθυμίζουμε  τον αρ. 
λογ/μου  μας  στην ALPHA BANK
622 / 002002002 595, ΙΒΑΝ GR90 
0140 6220 6220 0200 2002 595, 
Δικαιούχος: ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΝΔΡΟΥ

Παρακαλούμε στις καταθέσεις 
σας να αναγράφετε πάντα το ονο-
ματεπωνυμό σας.

Εκ του Δ. Σ.
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D
ΦωτογραΦικο

υλικο 
Ευχαριστούμε για τις 
φωτογραφίες τους 
κ.κ. Brigitte πολέμη, 
ιωάννα χαλά, λεω-
νίδα πολέμη, Άλκη 
μαργέτη, γιάννη κα-
ραουλάνη, πάχο πα-
παστεφάνου. 

Διάφορα 
Νέα 


