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Αντί προλόγου

Μπορεί το 2020 να ξεκίνη-
σε με ελπίδες, όπως κάθε 
νέος χρόνος άλλωστε, 

αλλά μέχρι τώρα μας έχει επιδεί-
ξει το άγριο πρόσωπό του. Μετά 
την κακοκαιρία της 6-7 Ιανουαρίου 
2020 και την καταστροφή του ακρο-
μώλιου του Ομίλου μας και ενώ η 
αθλητική μας ομάδα είχε αρχίσει να 
διακρίνεται στις πρώτες διοργανώ-
σεις, το εστιατόριο και η κ. Νικηφο-
ρίδη είχαν καταφέρει να κρατούν 
τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα 
ανοιχτό το εντευκτήριο μας, ήρθε 
ο κορωνοϊός και η ζωή μας άλλαξε. 
Το εστιατόριο έκλεισε, το αθλητικό 
τμήμα διέκοψε την λειτουργία του 
και η παύση εργασιών παντός εί-
δους ήταν οριστική μέχρι πριν από 
μικρό χρονικό διάστημα. Βαδίζοντας 
σε αχαρτογράφητα νερά εν μέσω 
πανδημίας, χάσαμε την επικοινω-
νία με τα μέλη μας. Τώρα που σιγά 
-σιγά ανακτάμε την καθημερινότητά 
μας επιστρέφουμε στην μερική κα-
νονικότητα του covid 19  τηρώντας 
τους κανόνες ατομικής υγιεινής 
και ασφάλειας, με υπευθυνότητα, 
κοινωνική και ατομική ευθύνη ατε-
νίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία 
κι ευελπιστούμε σε ένα ασφαλές, 
υγιές και ευχάριστο καλοκαίρι για 
όλους μας. Οι μικροί αθλητές μας 
είναι οι εγγυητές αυτής της προ-
σπάθειας και όσο ο καιρός ανοίγει 
τόσο διευρύνονται οι ελπίδες μας 
για Καλό Καλοκαίρι στην Άνδρο και 
τον Όμιλο που μας «ενώνει» -όπως 
πολύ χαρακτηριστικά λέει και ο επί-
τιμος πρόεδρος του ΝΟΑ κ. Σπύρος 
Μ. Πολέμης. Στο σημείο αυτό αξίζει 
να σημειωθεί πως επιδιώκουμε πά-
ντα και με κάθε τρόπο την μεταξύ 
μας επικοινωνία. Ως εκ τούτου σας 
προτρέπουμε να μας «ενοχλείτε» 
για ό,τι σας απασχολεί και μπορού-
με να απαντήσουμε.  Θα σας κρατή-
σουμε ενήμερους με ό,τι νεότερο 
έχουμε που αφορά στον αγαπημένο 
μας Όμιλο. 

ΜΦΜ

newsletter 

Αγαπητά μας και μέλη 
Ευχόμαστε να είστε 
όλοι καλά  και υγιείς.
Τελικά μάλλον εί-
μαστε τυχεροί που 
εν μέσω πανδημίας 

ζούμε σε μια χώρα που έχει χειριστεί 
τόσο καλά την κατάσταση σε σχέση με 
πολλές άλλες. Ζούμε πρωτόγνωρες κα-
ταστάσεις εφαρμόζοντας υποχρεωτικά 
όλοι  αλλαγές στην καθημερινότητά μας.
Παρά  τα πολλά αρνητικά που συνοδεύ-
ουν αυτή τη πανδημία υπάρχουν και 
κάποια θετικά. Μας δόθηκε η ευκαιρία να 
Μείνουμε Σπίτι, να αφιερώσουμε χρόνο 
στα παιδιά και την οικογένεια μας, να 
ασχοληθούμε με το σπίτι και τον εαυτό 
μας.  Ήταν αφορμή να στραφούμε προς 
την φύση μέσω της προσωπικής  μας 
άσκησης, παίρνοντας  μια μεγάλη «ανά-
σα» από τους γρήγορους ρυθμούς ζωής 
που έχουμε συνηθίσει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προσαρμόστη-
κε στα νέα δεδομένα και συνέχισε τις 
συνεδριάσεις και το έργο του μέσω δια-
δικτυακής πλατφόρμας ανακαλύπτοντας 
ενδιαφέρουσες πτυχές τις τεχνολογίας 
που πιθανόν στο μέλλον να μας φανούν 
χρήσιμες.
Δυστυχώς, οι αθλητές του Ομίλου μας 
έχασαν πολλές προπονήσεις και αρκετοί 
αγώνες ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν, 
όμως δίχως να χάνουμε χρόνο ξανά 
ξεκινάμε δυναμικά στοχεύοντας να 
επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτε-
λέσματα. Σ’ αυτό το σημείο θα θέλαμε να 
ευχηθούμε καλή επιτυχία στην αθλήτρια 
μας Ελίζα Καραουλάνη η οποία θα λάβει 
μέρος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Laser 4.7 που θα πραγματοποιηθεί τον 
Αύγουστο στην Πορτογαλία.
Όσο αναφορά στην επισκευή του ακρο-
μώλιου, λόγω των δύσκολων συνθηκών 
καθυστέρησαν να μας σταλούν οι σχετι-
κές προσφορές. Προτού καταλήξουμε 
στην εταιρεία με την οποία θα συνεργα-
στούμε, φροντίσαμε να συλλέξουμε αρ-
κετές προτάσεις/προσφορές προκειμέ-
νου να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα 

και να επιλέξουμε τη βέλτιστη. Στόχος 
μας ήταν η ολοκλήρωση της επισκευής 
αλλά και η συντήρηση του εγκαταστά-
σεων το συντομότερο δυνατόν, όταν θα 
μας το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες, 
προκειμένου να είμαστε έτοιμοι  για την 
καλοκαιρινή σεζόν. Την δεδομένη στιγμή, 
η επισκευή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί 
καθώς αναμένουμε μονάχα να παραλά-
βουμε και τοποθετήσουμε τα πλακάκια.
 Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη μας, τους 
δωρητές και τους χορηγούς για την 
υποστήριξη και το ενδιαφέρον που έχουν 
επιδείξει για την επισκευή του ακρομώ-
λιου.
Σχετικά με το Εστιατορίου του Ομίλου 
αναμένετε η ολοκλήρωση των εργασιών 
προκειμένου να ξεκινήσει να λειτουργεί 
τηρώντας πάντα τις οδηγίες του Υπουρ-
γείου. 
Όπως πολλοί  ήδη γνωρίζετε λόγω 
της πανδημίας ο Όμιλος παραμένει σε 
δύσκολες οικονομικές συνθήκες δίχως 
τις καθιερωμένες ετήσιες εκδηλώσεις 
αλλά και τις περαιτέρω χορηγίες που εί-
χαμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε τις 
προηγούμενες χρονιές. Παρόλο που οι 
συνδρομές υποστηρίζουν τον Όμιλο δεν 
είναι αρκετές ώστε να συντηρηθεί το 
αθλητικό τμήμα πόσο μάλλον στο επίπε-
δο που έχουμε καταφέρει να φτάσουμε.
Από την πλευρά μας συνεχίζουμε τις 
προσπάθειες να προσεγγίσουμε νέους 
χορηγούς και δεν σας κρύβουμε ότι 
οποιαδήποτε βοήθεια σας είναι πάντοτε 
ευπρόσδεκτη. Eαν υπάρχουν μέλη που 
διατίθενται να βοηθήσουν αναλαμβάνο-
ντας κάποιο συγκεκριμένο ετήσιο έξοδο 
του αθλητικού τμήματος ας μην διστά-
σουν να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Ελπίζουμε παρά τις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουμε να σας συναντηθούμε στον 
Όμιλο κάτω από τις νέες συνθήκες και 
να χαρούμε το καλοκαίρι.

Με εκτίμηση
Εκ μέρους του Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος
Λεωνίδας Πολέμης

Το Σημείωμα του Προέδρου
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Πολλά ήταν τα μέλη 
που ανταποκρίθηκαν 
στην πρόσκληση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Ο.Α. για την κοπή της Πρω-
τοχρονιάτικης Βασιλόπιτας 
την Παρασκευή 31.1.2020 
στο νέο μουσείο της Αθή-
νας του Ιδρύματος Βασίλη 
και Ελίζας Γουλανδρή στο 
Παγκράτι.
Η ατμόσφαιρα ήταν ευχά-
ριστη, ενώ η εκδήλωση 
ξέφυγε από τα στερεότυπα 
εστιάζοντας στην φιλική 
αλλά και οικογενειακή σχέση 
των μελών μεταξύ τους. 
Παρόντες μεταξύ άλλων οι 
κ.κ.: Γενική Γραμματέας της 
Ε.Ι.Ο. Νίκη Αναστασίου, πρό-
εδρος Ναυτικού Επιμελητη-
ρίου Γιώργος Πατέρας, πρ. 
δήμαρχος Άνδρου Θεοδόσης 

Σουσούδης, εκπρόσωποι 
χορηγών Eurobank Private 
Bank Luxembourg κ.κ. Παπα-
κωνσταντίνου και Δαγκλή, 
Damen και Yardteck κ.κ. 
Λαμπρόπουλος και Παπαδο-
πούλου, Golden Star Ferries 
κ. Στεφάνου Blue Star Ferries 
κ. Κουλουμπής πρόεδροι 
ανδρικών σωματείων ΑΜΑ 
κ. Κουρτέσης, Ενώσεως 
Ανδρίων κ. Καψαμπέλης και 
Συνδέσμου Ανδρίων Πειραι-
ώς κ. Λινού. 
Τυχεροί της χρονιάς ήταν η 
Μίνα Κωττάκη και ο Λεωνί-
δας Βαλμάς  στους οποίους 
προσφέρθηκε ως δώρο ένα 
μπουφάν του ΝΟΑ.
 Κατά την διάρκεια της εκδή-
λωσης βραβεύτηκαν από τον 
Όμιλο οι αθλητές του Ν.Ο.Α. 
Λεωνίδας Τσορτανίδης και 

Ελίζα Καραουλάνη για την 
4η θέση στο Hempel Youth 
Sailing World Championship 
και την 2η θέση στο Πανελ-
λήνιο πρωτάθλημα Laser 4.7 
2019 αντίστοιχα. 
Ευχαριστούμε θερμά την 
Πρόεδρο κ. Fleurette Καραδό-
ντη - Κατσίκη και το Δ. Σ. του 
Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή 
για την φιλοξενία της εκδή-
λωσης μας και την αφιλο-
κερδή προσφορά του στις 
ξεναγήσεις των μελών μας. 

Την επιμέλεια της εκδήλω-
σης είχε η κ. Μίνα Μωραΐτου 
Κουλουβάτου. Η εκδήλωση 
υλοποιήθηκε με την ευγε-
νική χορηγία των Λεωνίδα 
Πολέμη, Μαριάννας Φωτο-
πούλου Μαργέτη, Κωνστα-
ντίνου Τατάκη και Ιωάννας 
Χαλά, χωρίς να επιβαρυνθεί 
το ταμείο του Ομίλου ή τα 
μέλη μας.  

ΜΦΜ

Η Βασιλόπιτα του Ν.Ο.Α.  
στο νέο Μουσείο της Αθήνας  
του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή
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Ευχαριστούμε θερμά τα 
μέλη και τους φίλους 
του Ναυτικού Ομίλου 
Άνδρου που συνεισέφεραν 
οικονομικά στην επισκευή 
αποκατάστασης του 
ακρομώλιου. 
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Η Βασιλόπιτα του Ν.Ο.Α. 

3

Δωρεές Μελών 

DIANA THERMIOTIS
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΙΞ Λ. ΚΑΜΠΑΝΗ
MARIA LOULA CHANDRICHALET ALMENA
ΓΚΙΚΑΣ ΓΚΟΥΜΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΟΓΙΑΖΙΔΗΣ 
ΜΑΡΙΕΛΛΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ  
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΠΟΡΦΥΡΑΤΟΣ
ΛΙΑ ΔΑΝΙΟΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΟΡΔΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ  
ΚΥΔΩΝΙΕΥΣ 
ΧΑΡΟΥΛΑ ΣΒΥΡΙΑΔΗ 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΙΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΤΣΗΣ 
ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ ΛΙΟΥΓΚΑ  
ΝΙΚΗ ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΚΑΝΙΔΗΣ
Μέλη που θέλουν να διατηρήσουν 
την ανωνυμία τους.

Ο πρόεδρος Λεωνίδας Πολέμης  
και το Δ. Σ. του Ν.Ο.Α.
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Το Σάββατο 8 Φεβρου-
αρίου 2020 πραγματο-
ποιήθηκε η κοπή βα-

σιλόπιτας των αθλητών μας 
στις εγκαταστάσεις του ΝΟΑ 
στην Άνδρο, την οποία ευλό-
γησε ο παπα -Γιάννης Στάμος.
Τυχερή της χρονιάς ήταν η 
Μπατή Λεμονιά. Κατά την 
διάρκεια της εκδήλωσης 
βραβεύτηκαν οι παρακάτω 
αθλητές για τις διακρίσεις 
τους κατά την αγωνιστική 
περίοδο 2018-2019. 
Σ. Καραουλάνη - 3η θέση στο 
Περιφερειακό Πρωτάθλημα 
Νήσων Αιγαίου και Κρήτης 
2019. Ζ. Μπατής - 3η θέση 
στο Περιφερειακό Πρωτά-
θλημα Νήσων Αιγαίου και 
Κρήτης 2019. Λ. Μπατή - 1η 
θέση στις Κορασίδες στο 
Περιφερειακό Πρωτάθλημα 
Νήσων Αιγαίου και Κρήτης 
2019. Τ. Καλλιβρούσης - 3η 
θέση στους Παίδες στο Πε-
ριφερειακό Πρωτάθλημα 
Νήσων Αιγαίου και Κρήτης 
2019. Ν. Βαλμάς - 2η θέση 
στο Περιφερειακό Πρωτά-
θλημα Νήσων Αιγαίου και 
Κρήτης 2019
Επιπλέον, όλοι οι αθλητές 
του ΝΟΑ πήραν δώρο ένα 
κασκόλ με κεντημένο το 

σήμα του Ομίλου κατάλληλο 
για να χρησιμοποιηθεί κατά 
τις προπονήσεις τους,  προ-
κειμένου να επιβραβευτεί η 
προσπάθεια για την χρονιά 
που πέρασε. Τα δώρα των 
αθλητών ήταν δωρεά της κ. 
Μίνας Μωραίτου.

Στην εκδήλωση παρευρέ-
θηκαν ο Λιμενάρχης Άνδρου, 
ο πρόεδρος του Ναυτικού 
Ομίλου Κορθίου, μέλος από 
τον Σύλλογο και Κηδεμόνων 
Δημοτικού Σχολείου Άνδρου, 
μέλος του ΑΟΦ, μέλος του 
Αθλητικού Συλλόγου Άνδρου, 
ο πρόεδρος της Λέσχης Άν-
δριων.

Τα δώρα της βασιλόπιτας 
των μικρών μας αθλητών 
ήταν προσφορά της κ. Μίνας 
Μωραΐτου Κουλουβάτου. Η 
βασιλόπιτα ήταν προσφορά 
του Δ. Λάσκαρη. Την επιμέ-
λεια της γιορτής είχε η κ. Ιω-
άννα Χαλά. 

Συγχαρητήρια στους αθλη-
τές μας και ευχόμαστε το 
2020 να έχουν ακόμα μεγα-
λύτερες επιτυχίες.

ΜΦΜ

Η βασιλόπιτα των μικρών αθλητών 
του ΝΟΑ στην Άνδρο
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Η βασιλόπιτα των μικρών αθλητών 
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Η βασιλόπιτα των μικρών αθλητών 



newsletter    ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ • Ιανουάριος - Μάιος 2020
ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ

7

Η βασιλόπιτα των μικρών αθλητών 
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ITC Gold Cup
Δυναμικά ξεκινά το νέο έτος για τους 
τρεις αθλητές μας λαμβάνοντας μέ-
ρος στο πρώτο ITC Gold Cup από 2-6 
Ιανουαρίου 2020 όπου συμμετείχαν 
48 ιστιοπλόοι από 5 διαφορετικές 
χώρες.
Συγκεκριμένα το Camp οργανώθηκε 
από τον Α. Δροσόπουλο, φιλοξενήθη-
κε στο Ν.Ο.Καλαμακίου και στοχεύει 
στη βελτίωση των δεξιοτήτων των 
αθλητών της κατηγορίας Optimist.

Καλαμάκεια 2020
Tο Σαββατοκύριακο 1-2 Φεβρουαρίου 
2020 δυο αθλητές του Ομίλου μας έλα-
βαν μέρος στα Καλαμάκεια 2020 στην 
κατηγορία laser 4.7, συνοδευόμενοι από 
την προπονήτρια   Πηγή Καλπάκη.
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Ελίζα 
Καραουλάνη - 15 γενική και 6η στα κο-
ρίτσια
Μάριος Γρηγοριάδης - 59 γενική σε σύ-
νολο 73 συμμετοχών.

Ο Ν. Μαργέτης στο  

2ο Προπονητικό Camp  

της Προεθνικής Optimist 
Ο αθλητής μας Νίκος Μαργέτης συμμετείχε 

στο 2ο Προπονητικό Camp της Προεθνικής 

ομάδας Optimist, που διοργανώθηκε από 

την ΕΙΟ στις 31 Ιανουαρίου με 2 Φεβρουα-

ρίου 2020. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 

τέσσερα συνολικά camp που θα διεξαχθούν 

μέχρι τον Μάρτιο, σύμφωνα με απόφαση της 

γενικής συνέλευσης της ομοσπονδίας.

Στο Camp λαμβάνουν μέρος 30 νεαροί ιστιο-

πλόοι – 17 αγόρια και 13 κορίτσια – από την 

Αθήνα και την Περιφέρεια.

Υπεύθυνοι προπονητές είναι ο Χρήστος 

Χιονάς και ο Νίκος Μπεναξίδης και το πρό-

γραμμα περιλαμβάνει γυμναστική, θεωρία 

πάνω στους κανονισμούς, το boat handling 

(χειρισμό σκάφους) την εκκίνηση και τις μα-

νούβρες, προπονήσεις, αγώνες και ανάλυση 

βίντεο.

Η πρώτη διάκριση 
του ΝΟΑ για το 2020
Η ομάδα του ΝΌΑ συμμετείχε στο 
6th Open NCPF Cup &Perpetual 
Nikos Sarikavazis Trophy στις 14-
16/02/2020.
Πρόκειται για ένα διεθνή αγώνα υψη-
λού επιπέδου όπου οι αθλητές μας 
είχαν εξαιρετική απόδοση.
Συγκεκριμένα: Ό Τ. Καλλιβρούσης 
κέρδισε το πρώτο μετάλλιο της χρο-
νιάς για τον ΝΌΑ κατακτώντας την 
3η θέση στη Γενική και όντας πρώτος 
Έλληνας της διοργάνωσης στην κατη-
γορία του σε σύνολο 81 συμμετοχών. 
Η Σ. Καραουλάνη 5η θέση στη Γενική 
στα κορίτσια σε σύνολο 44 συμμετο-
χών. Ό Ζ. Μπατής 20ος στη Γενική σε 
σύνολο 87 συμμετοχών. Η Μ. Ανύση 
42η στη Γενική και 11η Κορασίδα σε 
σύνολο 81 συμμετοχών. Ό Μ. Στρατής 
53ος στη Γενική σε σύνολο 81 συμμε-
τοχών ο οποίος αγωνίστηκε μόνο την 
πρώτη μέρα λόγω ίωσης.
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î
Οι μικροί αθλητές του ΝΟΑ 
και όχι μόνο συμμετείχαν  

στον καθαρισμό της παραλίας 
Παραπόρτι, στο πλαίσιο του 
συντονισμένου καθαρισμού 
παραλιών στην Άνδρο. 
Συγκεκριμένα Την Κυριακή 14 
Ιουνίου 2020, σύλλογοι από όλη 
την Άνδρο, καθάρισαν παράλληλα 
4 παραλίες, τον Μύλο στο Κόρθι, 
το Παραπόρτι στη Χώρα, και τον 
Φελλό και το Ατένι στην Υδρούσα.  
Με συντονισμό, υλικό και 
υποστήριξη από το Λιμεναρχείο 
Άνδρου, το LIFE ANDROS PARK, 
και την HELMEPA, εθελοντές 
όλων των ηλικιών, κατοίκων της 
Άνδρου, συμπεριλαμβανομένων 
και αιρετών, και παραθεριστών, 
προσήλθαν στο κάλεσμα για 
καθαρισμό των συνδιοργανωτών 
Λέσχη Ανδρίων, Εθελοντική 
Ομάδα Νέων Υδρούσας, 
Ναυτικό Όμιλο Κορθίου Άνδρου, 
Πολιτιστικό Σύλλογο Κατακοίλου 
«Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος», 
Ναυτικό Όμιλο Άνδρου, LIFE 
Andros Park με συμμετοχή του 
Δήμου Άνδρου και της Καϊρείου 
Βιβλιοθήκης, Λιμεναρχείο 
Άνδρου, Σύλλογο Εθελοντών 
Δασοπυροσβεστών Άνδρου, 
Σύλλογο Γυναικών Κορθίου 
Άνδρου, Andros Routes, ΑΝΔΡΩΣ 
ΚΟΙΝΣΕΠ, One Foot Forward, 
Κ.Π.Ε. Κορθίου και ΑΥΛΑ - Κέντρο 
Παραστατικών Τεχνών. Με 
το πέρας του καθαρισμού οι 
συμμετέχοντες ενημερώθηκαν 
από τον Σύλλογο Εθελοντών 
Δασοπυροσβεστών Άνδρου 
(Σ.Ε.Δ.Α.) για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση πυρκαγιών 
καθώς και είχαν την ευκαιρία 
τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν 
τις πυροσβεστικές μάνικες 
των οχημάτων. Στατιστικά 
στοιχεία των απορριμμάτων 
που μαζεύτηκαν στάλθηκαν 
στην HELMEPA και στο LIFE 
ANDROS PARK. Συνοπτικά σε 
όλες τις παραλίες συμμετείχαν 
112 εθελοντές, μαζεύτηκαν 59 
σακούλες απορριμμάτων, βάρους 
περίπου 360 κιλών.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραφείο ΝΟΑ – Γραμματεία: 
Δευτέρα-Παρασκευή 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

î
Για λόγους ενδυνάμωσης της 
τοπικής ιστορίας του νησιού 

αλλά και της περαιτέρω διαδρομής 
του Ομίλου, κρίθηκε αναγκαίο, με 
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του 
Ναυτικού Ομίλου Άνδρου, όπως 
είναι αποτυπωμένη στο Πρακτικό 
Συνεδρίασης Δ.Σ. με ημερομηνία 9 
Οκτωβρίου 2019, να διαφυλαχθεί 
το ιστορικό του παρελθόν και να 
αποτυπωθεί η ιστορική του πορεία. 
Με βάση την συγκεκριμένη απόφα-
ση, μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε 
συνεργασία με την Καΐρειο Βιβλιο-
θήκη. Ως μέρος της εκτέλεσης της 
παραπάνω συμφωνίας, μεταφέρθη-
κε το αρχείο του Ναυτικού Ομίλου 
Άνδρου ώστε να φυλάσσεται, για 
λόγους ασφάλειας και έρευνας, 
στην τοπική βιβλιοθήκη/αρχείο, την 
Καΐρειο Βιβλιοθήκη Άνδρου. Στη 
συμφωνία συμπεριλαμβάνεται να 
τηρείται ενημερωμένο αντίγραφο 
του καταλόγου του αρχείου υπόψιν 
του Δ.Σ. του Ομίλου, το ημιενεργό 
αρχείο να εκκαθαρίζεται περιοδικά 
κάθε πέντε (5) χρόνια και το αποτέ-
λεσμα της εκκαθάρισης να αποδίδε-
ται επίσης στην Καΐρειο Βιβλιοθήκη, 
ως προσθήκη στο ιστορικό αρχείο. 
Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Άνδρου, της 25ης Ιανουαρίου 2020, 
ζητήθηκε από τον Δήμαρχο Άνδρου, 
Δημήτριο Λοτσάρη, η στήριξη της 
απόφασης του Δημοτικού Συμβου-
λίου σχετικά με την εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών στην Άνδρο από 
τους Τοπικούς Συλλόγους της 
Άνδρου. Το περιεχόμενο της υπ’ 
αριθμό 278/2019 απόφασής του η 
οποία επίσης συντάσσεται με την 
απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου (Αρ. Απόφασης 154/2019) 
που αναφέρουν τα κάτωθι:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο συντάσ-
σεται με την απόφαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 
και ζητά από την Κυβέρνηση και 
κάθε εμπλεκόμενο φορέα, να ανα-
σταλούν οι οποιεσδήποτε αδειοδο-
τήσεις και εργασίες για τα Αιολικά 
Πάρκα, μέχρι να γίνει ένα ειδικό 
χωροταξικό σχέδιο προκειμένου 
να υπάρχει μια δίκαιη, εύλογη και 
αποδεκτή, μετά από διαβούλευση, 
χωροθέτηση των Αιολικών Πάρκων 
που επιχειρούνται να εγκαταστα-
θούν στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.»
Με βάση το παραπάνω αίτημα, ο 
Ναυτικός Όμιλος Άνδρου, αν και η 
ενασχόλησή του με το συγκεκριμένο 
ζήτημα δεν περιλαμβάνεται τυπικά 
στους καταστατικούς του σκοπούς, 
επικοινώνησε με τα μέλη του για 
την γνωμοδοτική τους συμμετοχή 
στο ερώτημα αν συμφωνούν ο Ναυ-
τικός Όμιλος Άνδρου να στηρίξει 
την απόφαση του Δήμου Άνδρου. Το 
25.5% των μελών του ΝΟΑ ανταπο-
κρίθηκε στο παραπάνω ερώτημα, με 
τα κάτωθι αποτελέσματα:
•  Το 74.7% απάντησε ότι συμφωνεί
•  Το 16.0% απάντησε ότι διαφωνεί 
•  Το 6.7% απάντησε ότι ο ΝΟΑ δεν θα 

πρέπει να πάρει θέση
•  Το 2.6% απάντησε ότι Δεν γνωρί-

ζω/Δεν Ξέρω
Με βάση το γεγονός ότι δεν υπήρξε 
πλειοψηφική συμμετοχή των μελών 
του Ν.Ο.Α. σε αυτό το ερώτημα, το 
Δ.Σ. δεν πήρε θέση στην αίτηση του 
Δημάρχου, και ενημερώνει τα μέλη 
του για την παραπάνω διαδικασία 
και τα αποτελέσματά της μέσω 
αυτής της ενημέρωσης.

Δημήτριος Κοκκίνης

î
Ενημερώνουμε τα μέλη και 
τους φίλους του Όμίλου 

μας ότι το εστιατόριο λειτουργεί 
κανονικά από την Παρασκευή 5 
Ιουνίου 2020, ακολουθώντας τις 
οδηγίες του Υπουργείου με χω-
ρητικότητα περίπου 130 ατόμων.  
Σας προτρέπουμε να το επισκε-
φθούμε και να απολαύσουμε τις 
νοστιμιές του με τους ανθρώ-
πους που αγαπάμε και όπως συ-
νηθίζουμε ανέκαθεν. 

î Ευχαριστούμε τον κ. Κων-
σταντίνο Κουλουβάτο/

Amalia Hotels και την κ. Μίνα 
Μωραΐτου Κουλουβάτου για την 
προσφορά τους  σε υλικά των 
σκαφών των μικρών μας αθλη-
τών.

î «Ευχαριστούμε την κ. Χαρά 
Ξυλά Σταματιάδου με δαπά-

νη της οποίας ανανεώθηκαν τα 
παράβολα δελτίων αθλητών.

Ο πρόεδρος Λεωνίδας Πολέμης 
και το Δ. Σ. του Ν.Ο.Α.

Διόρθωση επί το ορθόν: 
Τα γλυκά που προσφέρ-

θηκαν στα μέλη μας στον ετήσιο 
χορό του Ομίλου τον 15Αύ-
γουστο 2019 και τα γλυκά που 
προσφέρθηκαν στην γιορτή του 
Αγίου Νικολάου στο ΝΟΑ ήταν 
προσφορά της κ. Ιωάννας Χαλά 
και όχι του κ. Δημήτρη Λάσκαρη.

ΜΦΜ


