
Το … «Δελτίο Τύπου»

Σε πανηγυρικό κλίμα με έντονες συγκινήσεις ολοκλη-
ρώθηκε ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου με 
την επωνυμία «Ιωάννης Β. Γουλανδρής». Ο αγώνας 

που εμπνεύσθηκε από τον Big John όπως τον αποκαλού-
σαν οι οικείοι του, έχει γίνει θεσμός και γιορτάστηκε με 
ιδιαίτερη λαμπρότητα όπως αρμόζει στην 50η επέτειο 
του. Σε συνδιοργάνωση του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου 
(ΝΟΑ)  με το Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος (ΝΟΕ), ο φετινός 
αγώνας έλαβε χώρα σε δύο φάσεις. Το τριήμερο του Αγίου 
Πνεύματος 2-5 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε το πρώ-
το μέρος, στη γενέτειρα του θεσμού, την Άνδρο ενώ το 
δεύτερο μέρος του ολοκληρώθηκε το επόμενο Σαββατο-
κύριακο 10-11 Ιουνίου 2017 με την λήξη της εβδομάδας 
Ιστιοπλοΐας του Ν.Ο.Ε.

Πέραν της μεγάλης και εντυπωσιακής συμμετοχής 
σκαφών στον αγώνα, φίλοι του θεσμού και γνωστές 
προσωπικότητες από τον χώρο της ναυτιλίας και του 
διεθνούς jet set έδωσαν το «παρόν» κατά τη διάρκεια 
των εκδηλώσεων στο νησί αλλά και στη μεγάλη απονο-
μή στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος. 

Προσκεκλημένος του ανδριώτη γερουσιαστή του 
Rhode Island Λεωνίδα Ραπτάκη –ο οποίος ταξίδεψε 
στην Ελλάδα από την Αμερική ειδικά για τον Αγώνα - ο 

Αμερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt και 
η σύζυγός του Mary μαζί με τον τέως πρέσβη των 
Η.Π.Α. στην Γκάνα Darren Schemmer και την σύζυγό 
του Heather Johnson. Μετά από μια σύντομη επίσκεψη 
των πρέσβεων στο Δημαρχείο της Άνδρου την Κυριακή 
4 Ιουνίου, ο Αμερικανός πρέσβης συνοδευόμενος από 
τον ανδριώτη εφοπλιστή  Σπύρο Μιχ. Πολέμη, έδωσε 
την εκκίνηση του Τοπικού Αγώνα των Τριγώνων από το 
σπίτι των Αλέξανδρου και Χαράς Σταματιάδη στην πλα-
τεία Αφανούς Ναύτη. Οι δυο πρέσβεις κολύμπησαν στην 
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 Ν.Ο.Α.: 50 χρόνια Αγώνας Άνδρου
Η Συγκίνηση και η δυναμική είναι ένα!
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 Ν.Ο.Α.: 50 χρόνια Αγώνας Άνδρου
συνέχεια στα Πίσω Γιάλια και γευμάτισαν στο Ναυτικό 
Όμιλο Άνδρου από όπου και αναχώρησαν την ίδια μέρα, 
για την Αθήνα με τις καλύτερες εντυπώσεις, υποσχό-
μενοι ότι θα επιστρέψουν στην Άνδρο για διακοπές. Τις 
καλύτερες εντυπώσεις από το νησί μας αποκόμισε και ο 
πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος κ. Αλέξανδρος 
Παπαδόγγονας ο οποίος υπερτόνισε την καθαριότητα 
του τόπου και συνεχάρη εις διπλούν τον Δήμαρχο Θ. 
Σουσούδη στην Άνδρο αλλά και στην τελική απονομή 
στο Ν.Ο.Ε.

Ιδιαίτερες στιγμές του αγώνα η απονομή τιμητικών 
διακρίσεων μεταξύ  άλλων στους Ανδριώτες ιστιο-
πλόους Στάθη Πορφυράτο και Ειρήνη Δάμπαση στην 
πλατεία Αφανούς Ναύτη, αλλά και ο χαιρετισμός της 
κόρης του Γιάννη Β. Γουλανδρή Violado (Mo) Percival 
η οποία αναφέρθηκε με γλαφυρότητα στη μνήμη του 
πατέρα της. 

Ελπίδα του αγώνα, ο μικρός Γιάννης Ν. Γουλανδρής 
που κατά την τελετή της παράδοσης επαμοιβόμενου 
κυπέλλου από τον πατέρα του «δεν έλεγε» να αφήσει το 
κύπελλο από τα παιδικά χεράκια του. Συγκινητική και 
απρόσμενη για τον ίδιο η απονομή τιμητικής πλακέτας 
στον γενικό έφορο αθλητισμού του ΝΟΑ Στέλιο Μαρ-
κουίζο κατά την διάρκεια της δεξίωσης μετά την τελε-
τή της απονομής στο ΝΟΑ, μιας πραγματικής επετεια-
κής γιορτής που φώτισαν πολύχρωμα πυροτεχνήματα. 
Και του χρόνου.

ΜΦΜ

Ο Πρόεδρος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

«Tο newsletter που διαβάζετε 
κλείνει ουσιαστικά τον κύκλο 

της θητείας του παρόντος Διοικητι-
κού Συμβουλίου στο οποίο έχω την 
τιμή να προεδρεύω. Είναι το 7o ενη-
μερωτικό σημείωμα που ετοίμασε 
για ακόμη μια φορά η Μαριάννα Φω-
τοπούλου με την υποστήριξη των  
συνεργατών της Ανδριακής εφημε-
ρίδας, ως εθελοντική προσφορά και 
την ευχαριστούμε πολύ. 

Χαίρομαι πολύ για όλα όσα έχει κα-
ταφέρει το Συμβούλιο μας. Η γραμ-
ματέας μας Μαριάννα Παντελού, οι 
προπονητές μας Βασίλη Σταμού-
λη, Πάχο Παπαστεφάνου και Φώτη 
Σταυρίδη, οι αθλητές μας και όλοι 
όσοι έχουν συνδράμει ο καθένας με 
τον τρόπο και τις δυνάμεις του στο 
έργο του Ν.Ο.Α.

  Θέλω να αναφερθώ στη μεγάλη 

προσπάθεια που 
έγινε για έναν ποι-
οτικό 50ο Διεθνή 
Ιστιοπλοϊκό Αγώνα, 
για τον εορτασμό 
της επετείου και 
την παράλληλη έκ-
δοση του λευκώμα-

τος για «τον πιο σκληρό αγώνα» που 
φέρει την επωνυμία του Ιδρυτή του 
IΩΑΝΝΗΣ Β. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ». Στον 
φετινό Αγώνα συμμετείχαν σχεδόν 
30 σκάφη, εκ των οποίων τα τέσσε-
ρα ανήκουν σε μια καινούργια κλάση 
αυτή των Mega Yachts  (πάνω από 
60 πόδια): A Cool Turabi με κυβερ-
νήτη τον Δούκα Παλαιολόγο, Yacana 
με κυβερνήτη τον Ιωάννη Γκράσση, 
Spirit Of Galatia με κυβερνήτη τον 
Άκη Αντωνίου και Athina V με κυ-
βερνήτη τον Αλφόνσο Ντε Ορλεάνς 

Μπορμπον.  
Ευχαριστώ πολύ, τον Έφορο Ανοι-

κτής Θαλάσσης Μάκη Κουρτέση, τον 
Γενικό Έφορο Αθλητισμού Στέλιο 
Μαρκουίζο για την προσπάθειά τους 
στην οργάνωση του Αγώνα.

  Στην προσέγγιση των Μega 
Yachts βοήθησαν πολύ ο Χριστόφο-
ρος Στράτος  από το Ναυτικό Όμιλο 
Ελλάδος και ο Αλέξανδρος Σταμα-
τιάδης μέλος του Δ.Σ του Ν.Ο.Α, οι 
οποίοι «έφεραν» αυτά τα ωραία σκά-
φη στο νησί μας. Ελπίζω να έχουμε 
την τύχη του χρόνου στον 51ο Αγώ-
να να έρθουν περισσότερα. Πρόκει-
ται για ένα στοίχημα που κερδίσαμε 
τελικά γιορτάζοντας την πεντηκο-
νταετηρίδα του Αγώνα μας και είναι 
πλέον σημαντικό για εμάς η εξέλιξή 
του στο μέλλον. Έτσι θεωρώ ότι θα 
είμαστε συνεπείς στις επιταγές 
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του Big John που είχε οραματιστεί 
το μέγιστο για την Άνδρο και τον 
Αγώνα της. 

Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστή-
σω την Χαρά Σταματιάδη, την Αλί-
να Πολέμη, την Μίνα Κουλουβάτου, 
την Φράνκη Λιούγκα, την Κατερίνα 
Μαρκιανού, την Άννα Γκούμα, την 
Ρίκα Λιούγκα και την Μαριέλλα 
Σπηλιοπούλου, για την εθελοντική 
προσφορά τους στην οργάνωση των 
εκδηλώσεων κυρίως στον Αφανή 
Ναύτη σε συνεργασία με τους τοπι-
κούς συλλόγους, αλλά και στον Όμι-
λο υπό την συνολική καθοδήγηση 
του Αλέξανδρου Σταματιάδη. 

 Ένα ιδιαίτερο και μεγάλο «ευχαρι-
στώ» οφείλεται από όλους μας στην 
οικογένεια του Αδαμάντιου Πολέμη 
για την ευγενική προσφορά του πάρ-
τι στο μπαξέ τους.

Οφείλω ένα ευχαριστώ  στην Αντι-
πρόεδρο Ιωάννα Χαλά  που βοήθησε 
και έφερε κοντά μας την τοπική κοι-
νωνία για ένα τόσο μεγάλο γεγονός 
και έγινε μια μεγάλη γιορτή στον 
Αφανή Ναύτη με την βοήθεια του 
Συλλόγου Γυναικών, του Συλλόγου 
Μαινήτων, του Μουσικού Συλλόγου 
και του Συλλόγου Εθελοντών Δασο-
πυροσβεστών. 

Μεγάλοι καλεσμένοι του τριημέ-
ρου ήταν ο Πρέσβης της Αμερικης 
Geoffrey Pyatt, ο π. Πρέσβης του 
Καναδά στην Γκάνα  Keith Morril, ο 
Γερουσιαστής του Rhode Island της 
Αμερικής ο Ανδριώτης και επίτιμο 
μέλος μας Lou Raptakis ,ο Αντιναύ-
αρχος Π.Ν Νικόλαος  Τσούνης, ο 
Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Γκι-
ώνης,  ο Πρίγκιπας Νικόλαος, ο π. 
υπουργός και πρόεδρος του Ναυτι-
κού Ομίλου Ελλάδος κ. Αλέξανδρος 
Παπαδόγγονας ο Νίκος Λυκιαρδό-
πουλος και πολλοί  άλλοι επίσημοι.

Η υποδοχή  του Δημάρχου στους 
καλεσμένους ήταν πολύ θερμή και 
η Χώρα ιδιαιτέρως καθαρή για αυτή 
την ωραία γιορτή. Να ευχαριστήσου-
με τις αρχές και τα σώματα ασφαλεί-
ας της Άνδρου για τα μέτρα φύλαξης 
τις ημέρες εκείνες και τον Ναύαρχο 
Κωνστανίνο Γκιώνη που μερίμνη-
σε για την διακριτική παρουσία της 
Φρεγάτας του Πολεμικού Ναυτικού 

κατά την διάρκεια των 
τριήμερων εκδηλώσε-
ων του Αγώνα.

Είμαι  περήφανος  για 
την κοινωνία της  Άν-
δρου που ήρθε κοντά 
στον Όμιλο και συνέβα-
λε στο να δείξουμε το 
καλύτερο πρόσωπο του 
νησιού για ένα γεγονός 
τόσο σημαντικό για την 
χώρα μας και την Ανα-
τολική Μεσόγειο γενι-
κότερα! 

Ήταν ιδιαίτερα μεγάλη χαρά να 
έχουμε κοντά μας την Laura Dekker 
τη νεαρή ιστιοπλόο που σε ηλικία 14 
ετών έκανε τον γύρο του κόσμου με 
ιστιοπλοϊκό σκάφος η οποία κρατά 
το ρεκόρ μέχρι σήμερα. Για την πα-
ρουσία της στο νησί και στον Όμιλό 
μας ευχαριστώ ειδικά τον Κυριάκο 
Σπηλιόπουλο που την προσέγγι-
σε να πάρει μέρος στον Αγώνα της 
Άνδρου αλλά και γιατί ο ίδιος συνέ-
βαλε στην πιστοποίηση του Αγώνα 
από την περιβαλλοντική οργάνωση 
«sailors for the sea». Επίσης να ευ-
χαριστήσω τα αδέρφια Γιώργο και 
Δημήτρη Στεφάνου για το σκάφος 
που χορήγησαν με το οποίο συμμε-
τείχε η Laura Dekker στον Αγώνα. 
Ευχαριστώ τον εφοπλιστή και με-
γάλο ιστιοπλόο Νίκο Λυκιαρδόπου-
λο οποίος πήρε μέρος στον Αγώνα 
και φιλοξένησε στο σκάφος του την 
Ολυμπιονίκη από την Νέα  Ζηλανδία 
Jill Savery,οι οποίοι πρόσφεραν μια 

Ο Πρόεδρος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣ
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ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και ένα υψη-
λό επίπεδο στην ιστιοπλοΐα.

Ευχαριστώ θερμά τους Γκίκα 
Γκούμα και Στέφανο Λεκανίδη από 
την εταιρία Equinox Maritime για την 
χορηγία σκάφους μαζί με το UK PNA 
Club, όπως επίσης το Νίκο Γουλαν-
δρή και το ΤΑΤΟΙ Club  για την χορη-
γία σκάφους. Τον Σπύρο Σκόρδο για 
τα υπέροχα πυροτεχνήματα 

Στόχος μας είναι να πάμε «ακό-
μη ψηλότερα». Να γίνει ο Αγώνας 
περισσότερο γνωστός διεθνώς, να 
έρχονται κάθε χρόνο τα καλύτερα 
σκάφη και πληρώματα στην Άνδρο 
μας και να γιορτάζουμε την θάλασ-
σα και την ιστιοπλοΐα, στο όμορφο 
νησί μας.

Το λεύκωμα για τα  50 χρόνια του 
Αγώνα ήταν μια μεγάλη διαδικα-
σία για να εκδοθεί με συνεντεύξεις 
από 31 άτομα. Ευχαριστούμε την 
Μαριάννα Φωτοπούλου και την Λία 
Δανιόλου που οργάνωσαν το εγχεί-
ρημα μαζί με τον Στέλιο Μαρκου-
ίζο, καθώς και με την υποστήριξη 
του Στάθη Πορφυράτου, της Κάτιας 
Μαρκουίζου, τις μεταφράσεις των 
Λεονάρδου Λουλούδη, Δάφνης Σω-
ρούλα, Μαριέλλας Πορφυράτου και 
Στρατή Πορφυράτου.

  Ευχαριστώ όλα τα μέλη που κατά-
φεραν να στείλουν υλικό και βίντεο 
και ιδιαίτερα τον Αλέξανδρο και την 
Χαρά Σταματιάδη που βοήθησαν στη 
προσέγγιση της οικογένειας  Γου-
λανδρή, την Σόφη, την Μό, τον Νικό-
λα, οι οποίοι γενναιόδωρα πρόσφε-
ραν υλικό για να θυμηθούμε και να 
τιμήσουμε το έργο του πατέρα τους.

Ένα ιδιαίτερο και μεγάλο «ευχα-
ριστώ» οφείλεται από όλους μας 
στους Σόφη και Λεωνίδα Βογιαζίδη, 
Μαριάννα και Λεωνίδα Καμπάνη για 
την ευγενική συνεισφορά τους στην 
έκδοση του Λευκώματος του Αγώνα.

Το λεύκωμα που φέρνει στο νου 
πολλές αναμνήσεις και ιστορίες 
από τις καλές στιγμές του παρελ-
θόντος και αποτελεί οδηγό ώστε 
να κατανοήσουμε όλοι την μεγάλη 
ιστορία του Αγώνα, μπορείτε να το 
προμηθευτείτε στις εγκαταστάσεις 
του Ν.Ο.Α  ή από την Γραμματεία του 
Ομίλου μας.

Φέτος χρειαζόταν ιδιαίτερη επι-
σκευή ο Όμιλος αφού τα πλακάκια 
στον μόλο είχαν υποστεί μεγάλες 
φθορές με επικίνδυνα ραγίσματα.

Η Αντιπρόεδρος και Έφορος των 
εγκαταστάσεων Ιωάννα Χαλά ορ-
γάνωσε όλη την επισκευή και πα-
ρακολουθούσε καθημερινά την 
εξέλιξή της μαζί με το συνεργείο 
του Δημήτρη Γονέου τους οποίους 
ευχαριστούμε για την καλή δουλειά 
η οποία και ολοκληρώθηκε γρήγορα 
μέσα στο χρονικό περιθώριο που 
είχε συμφωνηθεί.

Στα δύο αυτά χρόνια διοργανώσα-
με πολλές εκδηλώσεις στην Άνδρο 
και την Αθήνα που είχαν επιτυχία, 
αφού μας έφεραν κοντά και διασκε-
δάσαμε.

Πέραν αυτών σημαντική ήταν η 
υλοποίηση της ιδέας να υπάρχει μια 
βάση αθλητική στην Αθήνα και ένα 
μέρος συνάντησης Ανδριωτών. 

Σήμερα πέντε παιδιά προπονού-
νται στον Ναυτικό Όμιλο Καλαμα-
κίου ενώ δύο παιδιά από αυτά ο 
Λεωνίδας Ραΐσης και ο Μάριος Γρη-
γοριάδης ανήκουν στην αγωνιστική 
ομάδα του Ν.Ο.Α και συμμετείχαν 
μαζί με τα παιδιά της Άνδρου σε πε-
ριφερειακά και πανελλήνια πρωτα-
θλήματα. 

Τα παιδιά που προκρίθηκαν από 
τον όμιλό μας στο πανελλήνιο πρω-
τάθλημα Orptimist 15 ετών ήταν οι: 
Μπίστης Άρης, Μαριλενα Στυλιανού 
και Ελιζα Καραουλάνη 

Όλοι οι αθλητές μας έφεραν καλά 
αποτελέσματα ενώ πολλά υποσχό-
μενη είναι η κατηγορία των 11χρο-
νων αφού αποτελεί τη νέα γενιά του 
Ομίλου.

Ο Πρόεδρος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣ
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Ο Πρόεδρος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣ
Συγκεκριμένα οι αθλητές μας στο 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Laser 4.7. 
Στα κορίτσια σε σύνολο 48 αθλη-

τριών:
Η Κατιάννα Βασταρδή κατάφερε 

την 26η θέση στη γενική κατηγορία 
και την 21η στις νεανίδες.

 Στα αγόρια σε σύνολο 109 αθλη-
τών:

 Ο Νίκος Βαλμάς κατάφερε την 65η 
θέση στη γενική κατηγορία και την 
25η στους παίδες.

Μία πρόσφατη σημαντική νίκη είναι 
αυτή στην 9η διεθνή Regatta Αλε-
ξανδρούπολης της Σοφίας Καραου-
λάνη, η οποία κατέκτησε την πρώτη 
θέση στα κορίτσια στο Junior cup και 
την δεύτερη θέση στα εντεκάχρονα 
κορίτσια στον αγώνα που πραγματο-
ποιήθηκε στις 24 έως 28 Ιουλίου.

Η συνεργασία μας με τον Ναυτικό 
Όμιλο Καλαμακίου έχει επεκταθεί 
και υπάρχει σημαντική βοήθεια με 
προπονήσεις και καλοκαιρινά  camp. 

Σε αυτές όμως όλες τις προσπά-
θειες συνδράμει κυρίως ο Έφορος 
Ιστιοπλοΐας Τριγώνου Γιάννης Κα-
ραουλάνης, αλλά και οι «ιστιοπλόοι» 
του Συμβουλίου μας ο Μάκης Κουρ-
τέσης και ο Στέλιος Μαρκουίζος, οι 
οποίοι φροντίζουν ώστε να ενισχυ-
θεί η ομάδα, να φτάσει στα 80 παιδιά 
να γίνουν καλοκαιρινές δραστηρι-
ότητες Ιστιοπλοΐας Optimist, Laser, 
Windsurf και SUP. Τον χειμώνα ο Όμι-
λος έφθασε να προπονεί 40 μόνιμους 
αθλητές. Τον επόμενο χρόνο έχουμε 
προτείνει στην Ομοσπονδία να δι-
οργανωθεί το Περιφερειακό πρω-
τάθλημα τον Μάρτιο από το Ν.Ο.Α 
καθώς και ένα μικρό Πανελλήνιο για 
ένα από τα σκάφη Europe.

Σημαντικές διακρίσεις σε παγκό-
σμιο επίπεδο αυτά τα δύο χρόνια 
είχαν και τα αδέρφια Τσορτανίδη, 
αφού συντέλεσαν στην πρόκριση της 
ελληνικής ομάδας για την Ολυμπιά-
δα Νέων που θα γίνει το 2018 στην 
Αργεντινή.

Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και φέ-
τος η Μαριέλλα Σπηλιοπούλου προ-
σφέρει δωρεάν στον Όμιλο μαθήμα-
τα γιόγκα για να μας κρατάει σε καλή 
φυσική κατάσταση. Την ευχαριστώ 
για αυτή την ευγενική προσφορά.

Τον Μάϊο του 2016 ανέ-
λαβε την λειτουργία του 
εστιατορίου ο Φίλιππος 
Περράκης. Οι αλλαγές εί-
ναι πάντα δύσκολες, αλλά 
σιγά σιγά έρχεται η βελτί-
ωση και φυσικά θέλουμε 
ο κάθε συνεργάτης μας να 
ανταποκρίνεται στις απαι-
τήσεις των μελών μας.

Όλα αυτά που έχουν 
πραγματοποιηθεί τα τε-
λευταία δύο χρόνια είναι 
αποτέλεσμα της εθελο-
ντικής προσφοράς και 
εργασίας του Δ.Σ., της  
Ιωάννας Χαλά Αντιπροέ-
δρου και Εφόρου Εγκατα-
στάσεων, του Λεονάρδου 
Λουλούδη Γενικού Γραμ-
ματέα, του Στέλιου Μαρ-
κουίζου Γενικού Έφορου 
Αθλητισμού, του Μάκη 
Κουρτέση Εφόρου 
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Ο Πρόεδρος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣ
Ανοικτής Θαλάσσης, της Δάφνης 
Σωρούλα Ταμία, του Γιάννη Καραου-
λάνη Εφόρου Ιστιοπλοΐας Τριγώνου, 
της  Μαριάννας Φωτοπούλου Εφό-
ρου Επικοινωνίας, των μελών του 
Δ.Σ.. Αλέξανδρου Σταματιάδη και  
Γιώργου Στεφάνου, της γραμματέας 
μας Μαριάννας Παντελού, των κο-
ριτσιών που ήταν πέρσι στην υπο-
δοχή του Ν.Ο.Α, Φωτεινής Παπαδά-
κη και  Μαρίας Καλογήρου αλλά και 
φέτος της Μίνας Καλογρίδη και της 
Κατερίνας Γιαννίση, και τέλος όλων 
όσοι πρόσφεραν την συνδρομή και 
βοήθειά τους.

Όλες αυτές οι δραστηριότητες 
και τα έξοδα δε θα μπορούσαν να 
καλυφθούν χωρίς την  μεγάλη προ-
σπάθεια του αγαπητού μέλους μας 
Βασίλη Σαρρή που μερίμνησε αφι-
λοκερδώς ώστε να «έρθουν» στον 
Όμιλο οι χορηγίες των εταιρειών 
Bureau Veritas, Zihni, Jotun, Damen, 
Heidmar, Oceanic Catering, PPG, 
VISWA LAB, ClassNK, της Σίσσης 
Χλωμίσιου η οποία επίσης αφιλο-
κερδώς «έφερε» την χορηγία των 
εταιρειών Πρίνου και Φιξ Άνευ, την 
προσπάθεια της  εταιρείας V&O 
που έφερε μαζί με την μεσολάβη-
ση των Χριστόφορου Στράτου και 
Μάκη Κουρτέση τη μεγάλη χορηγία 
της Eurobank αλλά και τις χορηγί-
ες των εταιρειών Wind, Style Box, 
EKKA, Macallan, Salty Bags, καθώς 
και τους χορηγούς επικοινωνίας On 
Deck και Boats Yachting.  Επίσης ευ-
χαριστώ πολύ τον Μιχάλη Κοκκίνη 
και την εταιρεία  “Golden Destiny” 
καθώς και τον Μάκη Κουρτέση και 
την εταιρεία “Seahawk” για την χο-
ρηγία της διαμονής των πληρωμά-
των που πήραν μέρος στον Αγώνα. 
Ένα ευχαριστώ και στην οικογένεια  
του κ. Σπύρου Λ. Πολέμη για την χο-
ρηγία της Polembros, επίσης στις 
εταιρείες Papaphilippou, Setel, HRS, 
για την οικονομική τους στήριξη 
και στις εταιρείες Aegean και Fast 
Ferries που στηρίζουν την μεταφο-
ρά των αθλητών μας στις αγωνι-
στικές αποστολές. Επιπλέον μπορεί 
να σημειωθεί και η προσπάθεια του  
Επάρχου Δημήτρη Λοτσάρη για την 
χορηγία του αθλητή του ΝΟΑ Λεω-
νίδα Τσορτανίδη από την εταιρεία 

«Βενέτη». Ακόμη ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ στα μέλη μας Till Hermajacob 
και Γιάννη Μαρκιανό για την δωρεά 
τους στο τμήμα ιστιοπλοΐας του 
Ομίλου και στα  μέλη μας Δημήτρη 
Λάσκαρη και Γιάννη Τσεπέρκα για τη 
συνεχή του στήριξη που παρέχουν 
στο Ν.Ο.Α.

Η συνδρομή των μελών παραμένει 
σταθερή, πάνω απο δέκα χρόνια, στα 
200€ και για αυτό τον λόγο αυξάνε-
ται η ανάγκη να εισπράττει ο Όμιλος 
χορηγίες αφού οι χορηγίες μας βο-
ηθούν σημαντικά να υποστηρίξουμε 
το έργο του Ομίλου μας.  Και πάλι θα 
ήθελα να ευχαριστήσω εσάς τα μέλη 
για την υποστήριξή σας και την συμ-
μετοχή στις εκδηλώσεις και δρα-
στηριότητες του Ομίλου ώστε να 
παραμένουμε ενωμένοι και να συμ-
μετέχουμε ενεργά στην ανδριώτικη 
κοινωνία. Λ. Π.
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Εκδηλώσεις και… άλλα! 
Ενόψει καλοκαιριού αλλά και των επετειακών εκδη-

λώσεων για τα 50 χρόνια του Αγώνα της Άνδρου και 
τα 60 χρόνια από την ίδρυση του Ναυτικού Ομίλου μας, 
•  ο χώρος ανακαινίστηκε, και όπως θα έχετε δει οι πε-

ρισσότεροι εκτός από τα εξωτερικά και εσωτερικά βα-
ψίματα έχουμε αλλάξει και τα πλακάκια του μόλου για 
λόγους ασφαλείας και αισθητικής.

•  καινούριες είναι και οι κάρτες των μελών μας για το 
2017. 

•  τιμώντας την μνήμη του ιδρυτή του Αγώνα της Άνδρου 
ΙΩΑΝΝΗ Β. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ έχουμε προβεί στην έκδοση 
επετειακού Λευκώματος. 

Παράλληλα  αλλαγές έχουν προκύψει και στο ναυ-
ταθλητικό τμήμα και συγκεκριμένα στην Εφορεία 

Τριγώνου όπου μετά την αποχώρηση του προπονητή 
μας Πάχου Παπαστεφάνου για επαγγελματικούς λόγους, 
για το τμήμα των λιλιπούτειων αλλά και μεγαλύτερων 
αθλητών του ΝΟΑ, ξεκίνησε μια καινούρια εμπειρία με 
την συνεργασία ομάδας προπονητών ιστιοπλοίας με 
επικεφαλής το γνωστό Τζώρτζης Κεφαλοννίτη. Συγκε-
κριμένα στην Άνδρο τα παιδιά προπονούνται από τους 
Φώτη Σταυρίδη και Βασίλη Σταμούλη με την επικούρηση 
των διεθνώς γνωστών μελών της προπονητικής ομά-
δας Κεφαλοννίτη, Γκανιάτσα, Δροσόπουλου κ.α.  

Στο μεταξύ επειδή ο Αύγουστος είναι ο κορυφαίος 
μήνας του καλοκαιριού και τα περισσότερα μέλη 

βρισκόμαστε στο νησί που αγαπάμε έχουμε οργανώσει 
τις ακόλουθες εκδηλώσεις:
•  5 Αυγούστου Rock Memories 

με τον Μιχάλη Γαλιάσο στα 
decks, τον οποίο ευχαριστού-
με θερμά για το πολύ όμορφο 
βράδυ που μας πρόσφερε

•  12 Αυγούστου From London to 
Andros Yacht Club με DJ Avgoustinos. 

•  15 Αυγούστου σας περιμένουμε στον καθιερωμένο 
ετήσιο χορό μας στις εγκαταστάσεις του Ομίλου μας. 
Συγκεκριμένα: οι προσκλήσεις διατίθενται στην Είσοδο 
του Ομίλου από το Σάββατο 29 Ιουλίου 2017, έναντι του 
ποσού των 50€ εκάστη. (Περιλαμβάνει φαγητό και κρα-
σί). Τρόποι Πληρωμής: Μετρητά. Τραπεζική κατάθεση. 
Πιστωτική Κάρτα. Κρατήσεις Τραπεζιών στις επόπτρι-
ες εισόδου του Ν.Ο.Α, στα τηλέφωνα 2282022460, 6985 
083377  και στο info@noa.com.gr. Υπεύθυνη κρατήσε-
ων : κ. Λιούγκα Φράνκη. Παρακαλούνται όσα μέλη επι-
θυμούν κράτηση συγκεκριμένων τραπεζιών να επικοι-
νωνήσουν άμεσα. 

•  19 Αυγούστου DJ Vrettos pres. latin, hip – hop, oldies & 
trash tunes

•  Επειδή η  «αρμονία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγ-
μα» (παραφράζοντας το γνωστό τραγούδι) η Μαριέλλα 

Μαρκιανού παραδίδει 
μαθήματα γιόγκα για τα 
μέλη του ΝΟΑ με στόχο 
την αρμονία του σώμα-
τος και την …σωτηρία 
του. 

•  Τα μαθήματα κολύμβη-
σης για ενηλίκους είναι 
γεγονός, αλλά και τα 
αγωνίσματα Κολύμβη-
σης, volleyball και water 
polo στις 13 Αυγούστου, 
τάβλι και ping pong στις 
19.8.2017 αλλά και Τριά-
θλου στις 20 Αυγούστου.
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• Πολύ καλή ήταν η εμφάνι-
ση της αθλήτρια μας Σοφίας 
Καραουλάνη στην 9η διεθνή 
Reggata Αλεξανδρούπολης, 
κατακτώντας την πρώ-
τη θέση στα κορίτσια στο 
Junior cup και την δεύτε-
ρη θέση στα εντεκάχρονα 
κορίτσια στο αγώνα που 
πραγματοποιήθηκε στις 24 
έως 28 Ιουλίου. Παράλληλα 
με την συμμετοχή της στον 
αγώνα η Σοφία Καραουλάνη 
παρακολούθησε και το camp του προπονητή κ. Γιάννη Καβαρλίγκου 
από το οποίο αποκόμισε σημαντικές εμπειρίες. Συγχαρητήρια στην 
ομάδα μας και στους προπονητές μας! 

î
Με πέντε παιδιά συμμετείχε ο Ν.Ο.Α. στο πανελ-
λήνιο πρωτάθλημα των δεκαπεντάχρονων, που 

πραγματοποιήθηκε στην Παλαιά Φώκαια. Στα κορίτσια 
σε σύνολο 94 αθλητριών: 
Ελίζα Καραουλάνη κατάφερε την 43η θέση στη γενική 
κατηγορία.
Μηλα Μαριλένα κατάφερε την 71η θέση στη γενική κα-
τηγορία.
 Στα αγόρια σε σύνολο 190 αθλητών:
Μπίστης Άρης κατάφερε την 85η θέση στην γενική κα-
τηγορία και τη συμμετοχή του στον χρυσό στόλο των 
αγοριών.
Γρηγοριάδης Μάριος (τμήμα Καλαμακίου ) κατάφερε την 
182η θέση στη γενικη κατηγορία.

Ραΐσης Λεωνίδας (τμήμα Καλαμακίου) κατάφερε τη 188η 
θέση στη γενική κατηγορία.
Να επισημάνουμε ότι όλοι οι αγώνες έγιναν σε συνθήκες 
άπνοιας, ενώ στην αποστολή συμμετείχε ο προπονητής 
μας κ. Σταυρίδης Φώτης.

î
Με τη συμμετοχή 196 αθλητών και αθλητριών από 
50 Ναυτικούς Ομίλους, με ιδανικό ιστιοπλοϊκό καιρό 

και 9 συνολικά ιστιοδρομίες, τέλειωσε στις 6. 7. 2017 στο 
φιλόξενο Αίγιο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Laser 4.7. Ο 
Ν.Ο.Α συμμετείχε με δύο παιδιά του.  
 Στα κορίτσια σε σύνολο 48 αθλητριών η Κατιάννα Βα-
σταρδή κατάφερε την 26η θέση στη γενική κατηγορία και 
την 21η στις νεανίδες. 
 Στα αγόρια σε σύνολο 109 αθλητών ο Νίκος Βαλμάς κα-
τάφερε την 65η θέση στη γενική κατηγορία και την 25η 
στους παίδες. Στην αποστολή συμμετείχε ο προπονητής 
μας κ. Σταμούλης Βασίλης.

Πανελλήνιο πρωτάθλημα Laser 

8

Εκδηλώσεις και… άλλα! 

Πανελλήνιο πρωτάθλημα optimist 15 χρονών 

Νέα από τα… Τρίγωνα
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î
Εξαιρετικά ήταν τα αποτελέσματα του Ομίλου μας 
στο φετινό πανελλήνιο των 11 χρονών στο Μαρα-

θώνα. Στην αποστολή συμμετείχαν τέσσερις μικροί αθλη-
τές του Ν.Ο.Α.
Στα κορίτσια σε σύνολο 91 αθλητριών η Σοφία Καραουλάνη 
κατάφερε την 17η θέση στη γενική κατηγορία. Στα αγόρια 
σε σύνολο 206 αθλητών ο Μπατής Ζαννής κατάφερε την 
100η θέση στη γενική κατηγορία. Ο Μαργέτης Νίκος κατά-
φερε την 103η θέση στη γενική κατηγορία. Ο Τικόπουλος 
Στέλιος κατάφερε την 146η θέση στη γενική κατηγορία.
 Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά μας κατάφεραν αρκετές 
κούρσες μέσα στην δεκάδα! Στην αποστολή συμμετείχαν 

και οι δύο προπονητές του ΝΟΑ : Σταυρίδης Φώτης και Στα-
μούλης Βασίλης.
Συγχαρητήρια στα παιδιά του Ομίλου μας και τους προπο-
νητές τους! Γ. Κ.

î  Την πρόκριση συμ-
μετοχής της Ελλά-

δας στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες νέων του 2018 
στην Αργεντινή κέρδισε ο 
αθλητής του Ομίλου μας 
Λεωνίδας Δ. Τσορτανί-
δης με την κατάκτηση της 
3ης θέσης στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα νέων Techno 
Plus που ολοκληρώθηκε 
στις 20/07/17. Εξαιρετι-
κή ήταν η εμφάνιση του 
μικρότερου αδελφού του, 
Πέτρου, επίσης αθλητή 
του Ν.Ο.Α., που τερμάτισε 
στην 15η θέση της γενικής 
κατηγορίας σε σύνολο 95 
αθλητών.  
  Συγχαρητήρια στα παιδιά 
του Ν.Ο.Α που μας έκαναν 
περήφανους ανοίγοντας 
δρόμους για το υψηλότε-
ρο βάθρο του αθλητισμού.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2
  Στο μεταξύ μεγάλη επιτυ-
χία ήταν η δεύτερη θέση 
και το Αργυρό Μετάλλιο 
στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Νέων στην κατηγο-
ρία κάτω των 17 ετών που 
τελείωσε την 1.7.2017 
στη λίμνη Γκάρντα, στους 
πρόποδες των Ιταλικών 
Άλπεων. Εξαιρετική εμ-

φάνιση για τον αθλητή του 
Ν.Ο.Α Λεωνίδα Τσορτανί-
δη, που μετά το Χάλκινο 
Μετάλλιο πριν ένα μήνα, 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα της Μασσαλίας, 
ανεβαίνει ακόμα ένα σκαλί 
ψηλότερα, αυτή τη φορά 
σε Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα. Οι επιτυχίες όμως 
δεν σταμάτησαν εδώ. Τον 
Μάιο ο αθλητής  μας Λε-
ωνίδας Τσορτανίδης κα-
τέκτησε την 3η θέση στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Νέων RS:X  στη Μασσαλία 
κανοντάς μας ξανά περή-
φανους με την εξαιρετική 
του επίδοση. Η νίκη αυτή 
αποτελεί για τον Λεωνίδα 
το 6ο Διεθνές μετάλλιο 
και το πρώτο του στην 
Ολυμπιακή Κατηγορία. Γ.Κ.

Εισιτήριο για την Ολυμπιάδα ο Ν.Ο.Α. με τον Λεωνίδα Τσορτανίδη

Νέα από τα… Τρίγωνα
Πανελλήνιο κύπελλο 11 χρονών 
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 ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Σύμφωνα με το άρθρο 21 
του Καταστατικού, ύστε-
ρα από σχετική απόφαση 
του Διοικητικού Συμβου-

λίου του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου κατά την συνεδρία-
ση αυτού την 11η Ιουλίου 2017,καλούνται να παρευρε-
θούν και να συμμετάσχουν όλα τα Μέλη του Ομίλου που 
έχουν εκπληρώσει όλες τις ταμειακές τους υποχρεώ-
σεις, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος έτους, στην 
προβλεπόμενη από το άρθρο τούτο ετήσια Τακτική Γε-
νική Συνέλευση. Η Συνέλευση θα συνέλθει στο Εντευ-
κτήριο του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου, την Παρασκευή 11 
Αυγούστου 2017, και ώρα 13:30.
Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως είναι τα ακόλου-
θα:
Ι.   Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγ-

μένα κατά την λήγουσα περίοδο από Αύγουστο 2016 
έως και Ιούλιο 2017.

ΙΙ.   Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της λήγουσας πε-
ριόδου από τον Αύγουστο 2016 έως τον Ιούλιο 2017 

και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε 
ευθύνη.

III.  Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή νέου 
10μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και νέας εξελε-
γκτικής επιτροπής, για τον έλεγχο της διαχείρισης 
της  λήγουσας περιόδου από τον Αύγουστο 2017 έως 
τον Ιούλιο 2019.

IV. Αρχαιρεσίες. 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συ-
νέλευση ορίζεται για το
Σάββατο 12 Αυγούστου 2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο 
τόπο, με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διατάξεως, οπότε, 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, θα θεω-
ρηθεί σε απαρτία ανεξάρτητα με τον αριθμό των παρό-
ντων Μελών.

Άνδρος, Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣ              ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ   ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ
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Καλό υπόλοιπο 
Καλοκαιριού!

î
Σε συνέχεια της προσφοράς που εστάλη από 
το κατάστημα της Alpha Bank Άνδρου, απο-

φασίστηκε από τα  μέλη του Δ.Σ., η συνεργασία με 
την τράπεζα για την έκδοση πιστωτικών καρτών 
στα μέλη του Ν.Ο.Α με το λογότυπο και την επωνυ-
μία του Ομίλου τυπωμένη επάνω.

î
Η Boutique του Ομίλου είναι και φέτος 
εμπλουτισμένη για τα μέλη μας που με τις 

αγορές τους θέλουν να ενισχύσουν το Ν.Ο.Α. ώστε 
να επιτελεί με ευχέρεια τις δραστηριότητές του 
στο ναυταθλητισμό και την κοινωνική προσφορά. 


