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Με πολύ βαριά καρδιά μάθαμε για τον χαμό του 
Αλέξανδρου Σταματιάδη. Πρώτος ξάδερφός 
μου, αγαπημένος μου φίλος και καλή παρέα. Δεν 

υπάρχουν λόγια να μπορούν να εξηγήσουν το τι έχει γίνει 
και το πόσο θα μας λείψει. Η αστείρευτή του ενέργεια και 
η θερμή του παρουσία. 
Δεν υπάρχουν λόγια ικανά να παρηγορήσουν τη γυναίκα 
του, τα παιδιά του, τους  γονείς του και τα αδέλφια του. 
Μένει μόνο να αισθάνονται παντοτινά  μέσα τους την αγά-
πη του για εκείνους και να συνεχίσουν με τη αισιοδοξία 
που είχε κι εκείνος  στη ζωή του.
Ο Αλέξανδρος ήταν Έφορος Ανοικτής Θαλάσσης στον 
Όμιλό μας. Οφείλουμε στο μέγιστο βαθμό σε εκείνον την  
επιτυχία του περσυνού αγώνα, τους  χορηγούς  και τις 
συμμετοχές που προσπαθούσε πάντα να αυξάνονται και 
τέλος την χρηματοδότηση του Λευκώματος για την οποία 
οποίο φρόντισε μαζί με την γυναίκα του, την Χαρά Ξυλά. 
Είναι επιθυμία της Χαράς να υποστηρίξουμε το όραμα 
και την προσπάθεια του Αλέξανδρου, για τον αγώνα της 
Άνδρου. Ως εκ τούτου σας προσκαλώ όλους να συνεισφέ-
ρετε με όποιον τρόπο μπορείτε, στη μνήμη του.
Ο Αλέξανδρος αγαπούσε την Άνδρο, τους Ανδριώτες και 
τον Όμιλο και έλαμπε όταν μιλούσε για τους μικρούς και 
μεγαλύτερους αθλητές του. Μαζί του, και με το παρόν Δ. 
Σ.  διοργανώθηκε τον Μάρτιο το Περιφερειακό Πρωτά-
θλημα που ̈ έτρεξε¨ο Γ. Καραουλάνης , ο Σ. Μαρκουϊζος, η 
προπονητική ομάδα Τ. Κεφαλλωνίτη και Χ. Γκανιάτσα με 
την υποστήριξη των προπονητών Φ. Σταυριδη και του Β. 
Σταμούλη, για να γίνει ένας πολυ πετυχημένος αγώνας με 
πάνω από 200 άτομα να έχουν έρθει στην Άνδρο, με συμ-
μετοχές πάνω από 150 αθλητές και με την αντιπρόσωπο 
της Ε.Ι.Ο. να λέει ότι έχουμε «τις καλύτερες εγκαταστά-
σεις και διοργάνωση που έχει δεί, και να μας προτείνει να 
διοργανώσουμε κι άλλους αγώνες, λέγοντάς μας οτι θα 
μας στηρίξει». Αυτος ο αγώνας δε θα μπορούσε να γίνει 
χωρίς την τοπική κοινωνία  ως αρωγό στο εγχείρημα. 
Τους: Βασίλη Ρούση (DEL Arte), Άρη Διαπούλη, Αυγουστίνο 
Αλέξανδρο, Γιώργο Μαρμαρά, Σαρρή Κωνσταντίνο (Sarris 
studio), Πανταζή Νίκο, Ισίδωρο Νικολάου, Γιάννη Αση-
μομύτη και Μαρία Παπαγεωργίου, Σπύρο Τατάκη, Γιάννη 
Γιωτάκη, Τατάκη Ειρήνη (Φιλοτεχνο), Πέττα Ευστράτιο, 
Εργοστάσιο «Σάριζα», Μενδρινό Μιχάλη, Express Market, 
Λούης Τηνιακό, Χρήστο Μπαλόγιαννη, Ιωάννα Χαλά, 

Γιάννη Καραουλάνη, Μαριάννα 
Φωτοπούλου, Βαγγέλη Λουκίσσα 
και όλα ΜΜΕ που κάλυψαν τους 
αγώνες.
Εννοιολογικής και ουσιαστικής 
σημασίας ήταν η προσφορά των 
γονέων εθελοντών βοηθών, των 
προπονητών, των παλαιών αθλη-
τών του ΝΟΑ και των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου μας. Ευχαριστούμε θερμά τους 
κ.κ.: Φώτη Λυγεράκη, Στεφάνου Γιώργο, Ευάγγελο Μαρ-
γέτη, Βαγγέλη Καραουλάνη, Ίλια Μαρκουίζου, Μοσχούλα 
Ίσαρη, Βιδάλη Πέτρο, Ντουντασάκη Νίκο, Χαζάπη Θοδωρή, 
Καρδαμήτσης Λούης.
Ευχαριστούμε θερμά τα συνεργαζόμενα εστιατόρια 
Ενάλιον, Αρχιπέλαγος, Μπινελίκια και Μαδούρης. Τα 
συνεργαζόμενα καταλύματα Ροδαυγή - Στεφάνου Κων/
νος, Vassiliki Studios - Nικόλαος Κοντός, Karaoulanis 
Apartments - Καραουλάνης Γιάννης, Stylianou Rooms 
- Στυλιανού Καλλιόπη, Pension Stella - Ρεγκούκου Καλ-
λιόπη, Kalimera Studios - Κοτρωνάκης, Γάσπαρης, Myrto 
Studios - Ιωάννα Χαλά, Ennea Muses - Βολίκα Αδαμαντία, 
Anemomiloi Andros - Μπαλόγιαννης Χρήστος,  καθώς  και 
όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας στην  διοργάνωση. Απο-
τελούν παράδειγμα στόχου για την κοινωνία μας η οποία 
με καλή συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη τα καταφέρ-
νει θαυμάσια.
Τα τρόπαια ήρθαν στον ΝΟΑ από την Κατιάνα Βασταρδή 
(3η Γενική και 1ο Κορίτσι) την Σοφία Καραουλάνη (1η 
κορασίδα) και τον Ζαννή Μπάτη (3ος παίδες ).
Το 2017 ήταν  μία ξεχωριστή χρονιά για τον Λεωνίδα 
Τσορτανίδη, καθώς στο παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων 
RSX στην Ιταλία, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην 
κατηγορία U17, στο Ευρωπαικό στην Μασσαλία την 3η 
θέση ,ενώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Techno293 Plus 
που ακολούθησε στη Γαλλία, πήρε την 3η θέση και ταυ-
τόχρονα την πρόκριση για την Ελλάδα, στην Ολυμπιάδα 
Νεότητας του 2018 στην Αργεντινή. 
Η αθλητική ομάδα του Τ. Κεφαλλωνίτη διοργανώνει 
καλοκαιρινό camp για παιδιά κυρίως της Άνδρου αλλά και 
με πιθανή άφιξη ομάδων optimist από την Ελβετία. 
Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να καλεί τη γραμματεία στο 
210 4293910 ή να επισκέπτεται την ηλεκτρονική μας 

Το Σημείωμα του Προέδρου
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 «Έφυγε» στις 20.4.2018, στις 11:52, ο Αλέξανδρος 
Σταματιάδης. Τέτοιες μέρες πέρσι προετοιμάζαμε 
μαζί το Λεύκωμα για τα 50 χρόνια του Διεθνούς 
Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου. Το κείμενο που 
ακολουθεί είναι η προσωπική του μαρτυρία για την 
Άνδρο, για την Ιστιοπλοΐα, για την Ζωή. Μας λείπεις. 
Αλλά θα υπάρχεις μαζί μας. Να μας θυμάσαι και Εσύ. 

Μαριάννα Φωτοπούλου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ

Η Άνδρος, η Καμάρα και τα λευκά δρο-
μάκια του νησιού μας ήταν το σημείο 

αναφοράς για όλα τα  καλοκαίρια μου  
μέχρι σήμερα. Η Άνδρος και η θάλασσα. Η 
Άνδρος και ο Ιστιοπλοϊκός Αγώνας της. 
Μεγαλώσαμε μαζί. Εγώ και ο Αγώνας! 
Η ημερομηνία «γέννησης» μας σχεδόν 
συνέπεσε. Ο τόπος ήταν κοινός. Το νησί 
και η θάλασσά του μας ένωσαν σε ένα 
ιδεώδες. Ο Αγώνας έγινε μέρος της εφη-
βικής μου «αγωνίας», και η συμμετοχή 
μου ήταν πλέον υποχρέωση. Συμμετοχή 
με κάθε τρόπο. Είτε ως αθλητής, είτε ως 
θεατής ή οργανωτής.
Οι μνήμες από τις απονομές στην πλα-
τεία του Αφανούς Ναύτη και μετέπειτα 
από τον Ναυτικό Όμιλο της Άνδρου, η 
καταπληκτική θέα από όλες τις μεριές 
της Χώρας του τοπικού όρτσα/πρίμα 
αγώνα, οι «επεισοδιακές» εκδηλώ-

σεις και η αγάπη του κόσμου της Άνδρου 
για τον αγώνα της είναι βιώματα βαθιά 
ριζωμένα μέσα μου. Έτσι, όταν ο Λεω-
νίδας Πολέμης μου ζήτησε, να βοηθήσω 
στη διοργάνωση του Αγώνα, το 2016, το 
θεώρησα προφανές και αυτονόητο. Η 
πολυετής φιλία μου με τον Χριστόφορο 
Στράτο του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος 
στάθηκε καθοριστική για την εκ νέου 
συνεργασία των δύο Ομίλων μας, ΝΟΑ 
και ΝΟΕ, μιας συνεργασίας με κοινή αφε-
τηρία τη σχέση του ιδρυτή του αγώνα μας 
Ιωάννη Β. Γουλανδρή με το Δ.Σ. του ΝΟΕ.
  Το 2017 μαζί με άλλες καινοτομίες προ-
στέθηκε στον αγώνα και μια νέα κατη-
γορία η Maxi Yacht Class, με πραγματικά  
συγκινητική ανταπόκριση όσον αφορά 
στις συμμετοχές σε αυτή τη νέα κατηγο-
ρία αλλά και στις παραδοσιακές κατηγο-
ρίες των αγωνιστικών σκαφών.
  Πιστεύοντας ακράδαντα ότι κάποια από 
τα ομορφότερα συναισθήματα στη ζωή 
μας είναι η νοσταλγία και η αγάπη στην 

πατρίδα και τις ρίζες μας, θα αναφερ-
θώ στο όραμά μας για τον  Αγώνα και 
το μέλλον του, εφόσον η νοσταλγία, η 
ιστορικότητα και η αμέριστη αγάπη του 
ιδρυτή του και σχεδόν όλων των μέχρι 
σήμερα συμμετεχόντων «καλύπτονται» 
σε μεγάλο βαθμό στο παρόν λεύκωμα. 
  Ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας της 
Άνδρου «Ιωάννης Β. Γουλανδρής»  είναι 
από τους παλαιότερους και δυσκολό-
τερους αγώνες που διοργανώνονται 
στο Αιγαίο. Η Ανατολική Μεσόγειος δεν 
έχει να επιδείξει κάποιο μεγάλο ιστιο-
πλοϊκό αγώνα όπως έχει π.χ. η Δυτική 
με το Rolex Sardinia Maxi Yacht Cup που 
διοργανώνεται κάθε χρόνο το Σεπτέμ-
βριο η το Rolex Malta Cup κάθε χρόνο τον 
Οκτώβριο/Νοέμβριο. 
  Θα μπορούσε με τις κατάλληλες προϋ-
ποθέσεις το κενό αυτό της Ανατολικής 
Μεσογείου να το καλύψει ο Αγώνας της 
Άνδρου; Όνειρο; Ίσως! Όμως «Ένα όνειρο 
γίνεται στόχος όταν γίνονται ενέργειες 
για την πραγματοποίησή του». Και αυτές 
οι ενέργειες αξίζει να γίνουν για την 
Άνδρο.  

Αναπολώντας με νοσταλγία  
το παρελθόν και ατενίζοντας  

με αισιοδοξία το μέλλον…



Το Σημείωμα του Προέδρου
διεύθυνση noa.com.gr. 
Όπως έχετε ενημερωθεί έχει πραγ-
ματοποιηθεί συμβόλαιο με καινού-
ρια εταιρεία για το εστιατόριο και 
τους καλωσορίζουμε! Παρακαλούμε 
να τους υποστηρίξετε θερμά και να 
χρησιμοποιείτε το εστιατόριο το 
μεσημέρι και το βράδυ.
Μετά την απώλεια του Αλέξαν-
δρου έπρεπε να ακολουθήσουμε τη 
διαδικασία σαν Συμβούλιο για την 
αντικατάστασή του με τον επόμενο 
στη σειρά εκλεγμένο, τον κ.Τατάκη 
Κωνσταντίνο. Τον καλωσορίζουμε 
στο Συμβούλιο και του ευχόμαστε 
καλή δύναμη.
Εύχομαι σε όλους ένα καλό καλο-
καίρι με υγεία, ηρεμία, ασφάλεια.
Πιστεύω οτι ο Αλέξανδρος Σταμα-
τιάδης θα είναι πάντα κοντά. Ότι θα 
είναι «ο αέρας στα πανιά μας».

Λεωνίδας Πολέμης
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Θα ευχαριστούμε πάντοτε από καρδιάς 
τον Big John, τον αείμνηστο ιδρυτή του 
Αγώνα μας αλλά και τους ένθερμους 
υποστηρικτές του, αθλητές και μη, για 
την συνεισφορά τους όλα αυτά τα 50 
χρόνια. Ο Αγώνας μας μπορεί πλέον 
αναπολώντας το λαμπρό και λαμπερό 
Παρελθόν να ατενίζει με αισιοδοξία 
στο Μέλλον. Θεωρώντας την «Αρχή 
ως ήμισυ του Παντός» φιλοδοξούμε το 
2017 να είναι γίνει το εφαλτήριο για την 

επίτευξη των στόχων του «του Ωραίου, 
του Μεγάλου και του Αληθινού», με 
μεγάλη όρεξη, σκληρή δουλειά, διεθνείς 
και μεγάλες συμμετοχές αλλά και όραμα 
ανάλογο του ιδρυτή του. 
Αισθάνομαι ότι όπως ακριβώς οφεί-
λουμε τις αναμνήσεις  του Αγώνα στους 
ιδρυτές του  πρέπει να  κληροδοτήσου-
με και να μεταδώσουμε το όραμα μας γι’ 
αυτόν στις γενιές που έρχονται. 

Αλέξανδρος Σταματιάδης

Κυριακή, 22 Απριλίου 2018,  
Ι.Ν. Παναγίας Θεοσκεπάστου

 Αλέξανδρε μας,
Ο μπαμπάς σου και εγώ αγαπηθήκαμε, παρόλο που είμαστε 

από διαφορετικές χώρες.
Μαζί αποκτήσαμε τρία αξιολάτρευτα παιδιά.
Με την καθοδήγησή μας, ελληνική και αυστριακή θέλουμε να 

πιστεύουμε ότι το πετύχαμε. Προσπαθώντας να σας δώσουμε 
την αγάπη μας, το ήθος, τις αξίες και τον πολιτισμό μας, αλλά και 
να σας βοηθήσουμε να αντιληφθείτε το νόημα της ζωής.

Γίνατε και οι τρεις καλοί οικογενειάρχες και αγαπάτε τα παι-
διά σας και τις γυναίκες σας.

Η Χαρά, ο Αχιλλέας, η Ειρήνη και ο Αντώνης είναι διαμάντια και 
μας κάνουν υπερήφανους.

Σε λίγο καιρό θα μεγαλώσουν και τα άλλα μας εγγόνια και 
είμαστε πεπεισμένοι ότι και αυτά θα μας δώσουν τη χαρά τους.

Από τα τρία παιδιά μας γίναμε 15 κατά την διάρκεια της ζωής, 
όμως ευτυχώς είμαστε τώρα μια μεγάλη οικογένεια. Αγκαλιάσα-
με τη Χαρά σου, τη μητέρα της την Κική, τον Γιάννη, την Κατερίνα 
με τις οικογένειές τους. 

Σήμερα, στέκομαι εδώ δύσκολα μεν, αλλά πιστεύω το χρω-
στάω σε εσένα Αλέξανδρε.

Να σου πω ότι ναι μεν είναι αποτρόπαιο αυτό που συνέβη και 
απάνθρωπο όμως εμείς όλοι δεν ταυτιζόμαστε με το κακό των 
ανθρώπων αυτών, αλλά εξακολουθούμε να βλέπουμε και να 
δείχνουμε τον δρόμο του καλού στους ανθρώπους.

Είσαι για εμάς ένας ήρωας που πολέμησε για να σώσει την 
Χαρά, τον Αντώνη και την οικογένειά σου.
ΚΑΛΑ ΕΚΑΝΕΣ!

Και πιστεύω ότι ο καθένας μας εδώ θα έκανε ακριβώς το ίδιο.
Αλέξανδρε, σ' έχουμε στην καρδιά μας για πάντα και ξέρω 

ότι θα μας οδηγήσεις στο μέλλον για να κάνουμε αυτό που εσύ 
βρίσκεις σωστό για την οικογένειά σου.

Αλλά δεν είσαι μόνο στις καρδιές των οικογενειών σου, είσαι 
και σε όλους τους φίλους και γνωστούς σου που βρίσκονται εδώ 
σήμερα, που έχουν ανοίξει τις καρδιές τους και σου δίνουν μια 
θέση εκεί.

Για εμάς, είσαι εδώ και θα παραμείνεις εδώ, με το γέλιο σου, 
την καλοσύνη σου και το απίστευτο χιούμορ σου.

Ένας άνθρωπος όλο νλυκασμός, όλος αγάπη και φως, λάθε 
βιώσας μα ευτυχής, ευγνώμων, στοργικός, παραδειγματι-
κός και ανδρείος.

Φροντίδα πηγαία των παιδιών αλλά και των φίλων του.
Ξέρω ότι μας θέλει ενωμένους και δυνατούς κάθε στιγμή.
Ακόμα και τώρα που ο Χριστός τον πήρε στην αγκαλιά του, η 

Παναγία τον προστάτευσε υπό την Ουράνια σκέπη της και ο Θεός 
τον γέμισε με φως για να μην παραδοθεί ποτέ στο κακό.

Οι εισβολείς προσπάθησαν να τελειώσουν την ζωή του, μα 
αυτός δεν το επέτρεψε. Μαζί με τον Χριστό ανεστήθη και γιορ-
τάσαμε όλοι μαζί την Ανάσταση του Κυρίου.

Λίγο πριν ξυπνήσει, ο Θεός τον πήρε στην αγκαλιά του, επι-
τρέποντας σε όλους μας να συνεχίσουμε να του δείχνουμε πόσο 
τον αγαπούμε.

Στην εντατική όταν ακόμα οι βολβοί των ματιών του κινού-
νταν του είπα ότι είναι ο καλύτερος μπαμπάς στον κόσμο και ότι 
τον ευχαριστώ για τις αξίες και τα ιδανικά που μου μετέδωσε τα 
οποία θα φωτίζουν την ζωή μου αιώνια με το φως του.

Μας δίνεις Αλέξανδρε μια καινούρια ημέρα γεννήσεως, την 
20η Απριλίου 2018. Και θα την γιορτάζουμε από εδώ και πέρα 
κάθε χρόνο. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ με χρώματα λύπης, αλλά 
δεν σου ταιριάζει Αλέξανδρε, το ξέρω. Στα επόμενα γενέθλιά 
σου θα είμαστε με λουλούδια, με ρούχα με έντονα χρώματα και 
τη μουσική που σου αρέσει. 

Σ' αγαπάμε πολύ όλοι και ευχόμαστε στον Παράδεισο που είσαι 
να μας βλέπεις πάντοτε χαρούμενος.

Ρενάτε Σταματιάδου
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Την ημέρα που συνέβησαν όσα συνέβησαν 
ήμασταν μαζί το πρωί και πηγαίναμε στην 
Αθήνα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στην ζωή μου τα 
τρία πράγματα που μου είπε:

Δεν έχεις λόγο να φοβάσαι κανέναν. Δεν 
έχεις λόγο να συγκριθείς με κανέναν και να 
αισθάνεσαι καλά με αυτό που είσαι. Ήταν σαν 
να μου λέει και τις τρεις φορές «σ' αγαπάω». 
Και είναι αυτό το αέναο φως του. Ένα φως 
που ζωοποιεί και θα ζωογονεί τις ψυχές μας 
πάντα.

Την ημέρα που μιλήσαμε ο μπαμπάς μου με 
άφησε στην οδό Φιλελλήνων όπου είχε τα γρα-
φεία του ο προπάππους μου Λεωνίδας Σταμα-
τιάδης. Η οικογένειά σου είναι πολύ παλιά τον 
θυμάμαι να λέει. Κάτι πράγματι αληθές αφού 
όπως βρήκαμε με τον παππού μου το γενεα-
λογικό μας δέντρο ξεκινάει από τον Νικόλαο 
Λεονάρδο Εμπειρίκο το 1765.

Όπως και οι πρόγονοί του ο πατέρας μου 
έλαμψε με το φως της αλήθειας και της αρε-
τής σε όλη την ζωή του.

Για να θυμηθώ μερικούς στίχους από το 
ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Οι Αθάνατοι».

«Και εντός της αδιαπτώτου παρουσίας του 
αναμφισβήτου αυτού συνόλου, των μικρών και 
των τεραστίων, των ορατών και των αορά-
των, των λογικών και των παραλόγων οπίσω 
και γύρω από τους αθανάτους που φύονται 
εις τους κρημνούς τα θνητά φυτά, τα ζώα και 
ημείς οι άνθρωποι όλοι μαζί παρά τον θάνατον, 
ακμάζομεν».

Ακμάζομεν λόγο του αενάου φωτός του 
πατέρα μου Αλέξανδρου, που θα μείνει λαμπρό 
και αναστάσιμο μέσα μας πάντα. Σε εμένα αλλά 
και σε όλους εμάς ζει και θα ζει ο Αλέξανδρος.

Γιατί την αγιότητα και το φως του καμία 
δύναμις δεν μπορεί να περιορίσει.. 

Αλέξανδρος Ανέστη, δια της αγάπης του 
στον αιώνα των αιώνων.

Οι θαλασσοπόροι ξέρουν ήδη το γιατί: Ζει ο 
Αλέξανδρος;

Ζει και βασιλεύει.
Αχιλλέας Α. Σταματιάδης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ

Ο Αλέξανδρος… Δεν είναι 
απλή περίπτωση.

Πρόκειται για ιδιαίτερο άνθρω-
πο διότι ο Θεός, η φύση αν προ-
τιμάτε, τον είχε προικίσει με 
μια μεγάλη ποικιλία ταλέντων, 
δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων 
που καλλιεργούσε και ασκούσε, 
(μερικές φορές πολλά από αυτά 
συγχρόνως) με ιδιαίτερα υψη-
λούς ρυθμούς (έως φρενήρεις), 
με ένταση και πάθος. Είτε αφο-
ρούσαν τις επαγγελματικές του 
ασχολίες, είτε όχι.
Μερικές από τις πλευρές του, 
που έχουμε όλοι απολαύσει εί-
ναι ο Αλέξανδρος μάγειρας, 
πιανίστας, συνθέτης, ψήστης, 
ψαράς, ναυσιπλόος, τραγουδι-
στής, ανεκδοτάκιας, μηχανικός, 
ποιητής, φιλόσοφος, επενδυτής, 
αφηγητής, οραματιστής και άλ-
λες πολλές που συνέθεταν όλες 
μαζί την πολυδιάστατη προσω-
πικότητά του.
Αυτή η πολυχρωμία του Αλέξαν-
δρου του επέτρεπε να συνομιλεί 
με πολλούς και διαφορετικής 
προέλευσης ανθρώπους. Και 
όταν λέω να συνομιλεί εννοώ 
ότι αισθανόταν πολύ άνετα ανά-
μεσά τους και εκείνοι τον απο-
δέχονταν ως έναν δικό τους. Ο 
Αλέξανδρος είχε την ικανότητα 
να γίνεται φίλος με ανθρώπους 

από όλη τη γκάμα του κοινωνι-
κού γίγνεσθαι, κάτι που πάντα 
θαύμαζα. Εστεμμένοι και αρι-
στοκράτες, λαϊκοί, πλούσιοι, 
φτωχοί, επιχειρηματίες, ηλε-
κτρολόγοι, τεχνίτες, φιλόσοφοι, 
καθηγητές, ναυτικοί, ψαράδες, 
ψήστες, ρεμπέτες, ποιητές, χο-
ρεύτριες, ηλικιωμένοι και παι-
διά, ιδιαίτερα τα δικά μας τα παι-
διά, έβλεπαν σ’ αυτόν τον δικό 
τους Αλέξανδρο, έναν δικό τους 
προσωπικό φίλο, και αυτό φάνη-
κε σε κάθε μια από τις 19 ημέρες 
του νοσοκομείου κατά τις οποί-
ες συνέρρεαν για τον Αλέξανδρο 
δεκάδες άνθρωποι, διαφορετι-
κού περιβάλλοντος και προέ-
λευσης. Τόσοι πολλοί, ιδιαίτερα 
για την απογευματινή προσευχή,  
που προκαλούσαν την απορία 
των συγγενών άλλων ασθενών 
και των νοσηλευτών που μπαι-
νόβγαιναν στο χώρο των χει-
ρουργείων. Μια μέρα μάλιστα, 
κάποιος από αυτούς ρώτησε «τι 
είστε εσείς, θρησκευτική αίρεση, 
οργάνωση που κάνετε τελετές 
στα νοσοκομεία;». Δεν μπορού-
σαν να καταλάβουν πώς είναι 
δυνατόν να συρρέουν τόσοι άν-
θρωποι, κάθε μέρα, για έναν μόνο 
ασθενή.
Και βέβαια, όταν φεύγει ένας 
τόσο πολυδιάστατος και πολύ-

Αποχαιρετώντας τον Αλέξανδρο
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χρωμος άνθρωπος το κενό γίνεται 
πολύ αισθητό. ΑΛΛΑ ας μην εστι-
άσομε στο πόσο μας λείπει ο Αλέ-
ξανδρος από τον εξωτερικό μας 
κόσμο. Ας συγκεντρωθούμε στο τι 
μας αφήνει πίσω που μπορούμε να 
φυλάξουμε στον  εσωτερικό μας 
κόσμο. ΔΙΟΤΙ πέραν από πολυδιά-
στατος και πολύχρωμος ο Αλέξαν-
δρος είχε σπουδαία χαρίσματα από 
τα οποία ξεχωρίζω δύο.
Την πολύ θετική προδιάθεσή του για 
τη ζωή. Ήταν πάντα θετικός και αι-
σιόδοξος. Δεν αισθανθήκαμε ποτέ 
τον Αλέξανδρο να είναι ψυχικά κου-
ρασμένος, βαρύς και άκεφος. Εφορ-
μούσε σε ό,τι έκανε με έναν μεταδο-
τικό ενθουσιασμό και κέφι. Ακόμα 
και οι ατυχίες ή αποτυχίες που πά-

ντα συμβαίνουν σε όλους, γίνονταν 
για αυτόν αφορμή για αυτοσαρκασμό 
και γέλιο.
Το δεύτερο χάρισμα του Αλέξαν-
δρου ήταν ένα ανυπόκριτο, αληθινό 
και στοργικό ενδιαφέρον για τους 
ανθρώπους, τους οικείους και τους 
φίλους του. Όλοι μας έχομε να θυ-
μηθούμε αρκετές φορές που άφηνε 
ό,τι έκανε και αφιέρωνε τον εαυτό 
του να στηρίξει κάποιον από εμάς 
που είχε ανάγκη ή που αποφάσιζε ο 
ίδιος ότι είχε ανάγκη. Ο Αλέξανδρος 
αγαπούσε αληθινά. Όχι απλώς τυ-
πικά και κοινωνικά. Ακόμα και όταν 
θύμωνε, όταν γούρλωνε το μάτι και 
έπαιρνε την έκφραση του «θα σε 
σκίσω» μετά από λίγο γελούσε και 
αγκάλιαζε. 

Αυτός είναι και ο λόγος που το σπίτι 
της Χαράς και του Αλέξανδρου εί-
ναι πάντα γεμάτο κόσμο. Διότι όλοι 
αισθανόμαστε ότι εκεί θα γίνουμε 
αποδεκτοί, χωρίς κριτική και αρνη-
τισμό. Ιδίως όσοι έχουν στην πλάτη 
τους ατυχίες ή λάθος επιλογές στη 
ζωή τους.
Ας κρατήσουμε αυτά τα δύο χαρί-
σματα του Αλέξανδρου μέσα μας, και 
αν μπορούμε να τα ακολουθήσουμε 
θα είναι σαν να έχουμε λίγο από τον 
Αλέξανδρο μέσα στη ζωή μας κάθε 
μέρα.
Και κάτι ακόμα. Προς τη Χαρά, τον 
Αχιλλέα, την Ειρήνη και τον Αντώ-
νη: Δεν θα είναι το ίδιο, αλλά όλα θα 
πάνε καλά.

Ιωάννης Μαρκιανός -Δανιόλος

Αποχαιρετώντας τον Αλέξανδρο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου σε έκτακτη συνεδρίασή του, την Παρασκευή 
20 Απριλίου 2018, αφού πληροφορήθηκε τον θάνατο του Διοικητικού Μέλους του Ν.Ο.Α. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ
Εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη μεγάλη θλίψη όλων για την απώλεια ενός εξαίρετου  ανθρώπου, ενός χρήσιμου 

Ανδριώτη, με μεγάλη προσφορά στον επιχειρηματικό κόσμο και ευρύτερα στον κοινωνικό χώρο, επισημαίνοντας 
το δυναμισμό, την μεγάλη αγάπη του για την Άνδρο και το Ναυτικό μας Όμιλο, ειδικότερα, το ήθος, την πρακτική και 

την αγάπη του στον αθλητισμό και τον ναυταθλητισμό,  

ΟΜΟΦΩΝΑ Ψηφίζει:
Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου στην οικογένεια του μεταστάντος

Να αργήσουν τα γραφεία του Ν.Ο.Α. και το τμήμα της Ιστιοπλοΐας επί τριήμερον,
Να κυματίσει μεσίστιος η σημαία του Ν.Ο.Α. στις εγκαταστάσεις του επί τριήμερον.

Να διατεθεί στη μνήμη του ποσό για τους σκοπούς των σωματείων που υποδείχθηκαν από τους οικείους του.
Να παραστεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκφορά.

Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα.

Αθήνα 20 Απριλίου 2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος Λεωνίδας Σ. Πολέμης                     Η γενική γραμματέας Μαριάννα Α. Φωτοπούλου

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΨΗΦΙΣΜΑ
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ANDROS MARITIME ASSOCIATION - 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΙΩΤΩΝ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Με το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του άξιου τέκνου της Άνδρου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ
Διοικητικού Μέλους του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου

το Διοικητικό Συμβούλιο της Ναυτιλιακής Ένωσης Ανδριωτών, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αφού άκουσε 
τον Πρόεδρο που εξήρε την προσωπικότητα του μεταστάντος, το ήθος τις απαράμιλλες αρετές του ως εξαιρέτου 

ανθρώπου, με μεγίστη προσφορά στην Άνδρο, στο κοινωνικό σύνολο, στον αθλητισμό και στο ναυταθλητισμό

ΟΜΟΦΩΝΑ Ψηφίζει :
Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια της Ναυτιλιακής Ένωσης Ανδριωτών στην οικογένεια του μεταστάντος.

Να παραστεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Ναυτιλιακής Ένωσης Ανδριωτών στην εκφορά.

Να αργήσουν τα γραφεία της Ενώσεως κατά την ημέρα της εκφοράς.

Να διατεθεί στη μνήμη του ποσό για τους σκοπούς των σωματείων που υποδείχθηκαν από τους οικείους του.

Να δημοσιευθεί  το παρόν ψήφισμα.

Αθήνα 20 Απριλίου 2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος Μάκης Μ. Κουρτέσης                  Ο γενικός γραμματέας Βασίλης Α. Σαρρής

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση μετά την αναγγελία θανάτου του

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ
Μέλους του Ομίλου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξήρε την πολύπλευρη προσωπικότητα του θανόντος, ως εξαιρέτου ανθρώ-
που, διακεκριμένου Μέλους της κοινωνίας μας, καθώς και την προσφορά του εις τις παραδόσεις και τους θεσμούς του 

Ομίλου.

Ψηφίζει
Να παρακολουθήσει την κηδεία σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Να εκφρασθούν τα θερμά συλλυπητήρια του Διοικητικού Συμβουλίου και να διαβιβασθεί  
το παρόν ψήφισμα εις τους οικείους του.

Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα εις τους πίνακες ανακοινώσεων του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος  
και εις την Ιστοσελίδα του Ομίλου.

Ο πρόεδρος Αλέξανδρος Παπαδόγγονας                       Ο γεν. γραμματέας Γεώργιος Χαραμής

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ
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Ιστορικής σημασίας για το Ναυτι-
κό Όμιλο Άνδρου, αλλά και για το 

νησί της Άνδρου ήταν η διοργάνωση του 
Περιφερειακού Πρωταθλήματος Νήσων 
Αιγαίου και Κρήτης Optimist & Laser 4.7, 
στο Ν.Ο.Α, το τετραήμερο 22-25 Μαρτίου 
2018, με την συμμετοχή 13 Ναυτικών 
Ομίλων και 156 αθλητών. Το Πρωτά-
θλημα που έλαβε χώρα στην Άνδρο 30 
χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση το 
1988 στο νησί, συνδιοργανώθηκε με την 
Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο 
Άνδρου, είχε την ένθερμη υποστήριξη 
του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
την εθελοντική προσφορά ιδιωτών 
χορηγών και την αμέριστη στήριξη της 
τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα οι 
Ναυτικοί Όμιλοι που έλαβαν μέρος είναι: 
Ν. Ο. Άνδρου, Ο. Αντιπάρου Ωλίαρος , Ν.Ο. 
Πάρου, Ν.Ο. Σύρου, Ν. Ο. Χίου, Ν.Ο. Καρ-
δάμυλα Χίου, Ν.Ο. Κω, Ν.Ο. Ρόδου, Ν.Ο. 
Αγίου Νικολάου, Ν.Ο. Γαζίου Κρητης, Ι.Ο. 
Ηρακλείου, Ι.Ο. Χανίων και Ν.Ο. Χανιων. 
Οι αθλητές των Optimist ήταν 112 και 44 
των Laser 4.7.
 Εντυπωσιακά κύλησε η πρώτη μέρα 
του Περιφερειακού Πρωταθλήμα-
τος, για τους μικρούς αγωνιζόμενους 
«ναυτίλους», στην Χώρα της Άνδρου. 
Οι  θυελλώδεις νοτιάδες, που έπνεαν 
από το πρωί είχαν ως αποτέλεσμα την 
έναρξη των ιστιοδρομιών στις 2:45μμ 
όταν οι άνεμοι κόπασαν και τα σκάφη 
έπεσαν στην θάλασσα. Ολοκληρώθηκαν 
δύο ιστιοδρομίες των laser και μια για 
τα optimist.  Έτσι οι αθλητές πήραν στην 
θάλασσα το «βάπτισμα του πυρός» με 
νοτιά και δυσκολίες αλλά την επόμενη 
μέρα 24.3.2018 ένας λαμπερός ήλιος 
και ένας γαλάζιος ουρανός αντάμειψαν 
με το παραπάνω τους μικρούς αθλητές 
που «ρίχτηκαν» στα νερά του Νειμποριού 
στις 11:00. Ολοκληρώθηκαν 4 συναρπα-

στικές ιστιοδρομίες των laser και 4 των 
Optimist. Η δεύτερη μέρα του Πρωτα-
θλήματος χαρακτηρίστηκε από πολλές 
ιστιοδρομίες και ακόμα περισσότερες 
εκκινήσεις!
Η τρίτη ημέρα στην τελική ευθεία πλέον 
του του Περιφερειακού Πρωταθλήματος 
Άνδρου τα είχε όλα. Ενδιαφέροντα καιρό, 
δυνατούς αθλητές και κυρίως καλή δι-
άθεση. Ολοκληρώθηκαν 2 ιστιοδρομίες 
των Laser 4.7 και  2 των Optimist. 
  Η τρίτη και τελευταία ημέρα του Πρω-
ταθλήματος ανέδειξε τους μεγάλους 
νικητές με την Βάσω Βλαχάκη  από τον 
Ν.Ο. Γαζίου Κρήτης πρώτη στην κατη-
γορία Optimist, δεύτερη την Γαβριέλα 
Χρουνεβέχεν από την Χίο και τρίτο 
τον Κοβατζή Θωμά από τον Ν.Ο. Γαζίου 
Κρήτης. 
Στα Laser 4,7 την πρώτη θέση κατέκτησε 
ο Μπομποτάς Χρήστος από τον Ν.Ο. Αντι-
πάρου Ωλίαρος, την δεύτερη ο Μπρού-
σης Βίκτωρας από τον Ν.Ο. Αντιπάρου 
Ωλίαρος και την τρίτη θέση η Βασταρδή 
Κατιάννα από το Ναυτικό Όμιλο Άνδρου. 
  Κατά την τελετή της απονομής την Κυ-
ριακή 25 Μαρτίου 2018, στις εγκαταστά-
σεις του Ομίλου στην Άνδρο, τα παιδιά 
ανταμείφθηκαν πλήρως με χειροκροτή-
ματα τύμπανα, και κέφι μετά το τριήμερο 
στη θάλασσα, λίγο πριν αναχωρήσουν 
για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, στις 26 
Μαρτίου, δίνοντας ραντεβού για του χρό-
νου, το 2019, στο Ηράκλειο Κρήτης.
Η αθλοθέτηση κυπέλλου για τον μι-
κρότερο αθλητή της κατηγορίας Laser 
4.7 εις μνήμην του αθλητή του Ομίλου 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ από τον τότε 
προπονητή του Φώτη Λυγεράκη και η 
απονομή του στον μικρό Γιώργο Τομάζο 
από την Χίο συγκίνησε τους παρευρισκο-
μένους. 
Το στίγμα της διοργάνωσης έδωσε με 
την ομιλία του ο πρόεδρος του Ν.Ο.Α. κ. 

Λεωνίδας Πολέμης ο οποίος είπε: «Θέλω 
να μοιραστώ μαζί σας την υπερηφάνεια 
και την χαρά μου γιατί καταφέραμε για 
μια ακόμη φορά μετά από 10 χρόνια να 
οργανώσουμε και πάλι το Περιφερειακό 
Πρωτάθλημα στην Άνδρο, συνδυάζο-
ντας την παράδοση του νησιού με τον 
ναυταθλητισμό για τα νέα παιδιά σε μια 
πραγματικά γιορτή. Γιατί αυτό θέλουμε 
να είναι κάθε αθλητική διοργάνωση, μια 
γιορτή αθλητισμού.
 Η απόφαση για την διοργάνωση αυτή 
στην Άνδρο, μια διοργάνωση υψηλού 
προϋπολογισμού,  δεν θα ήταν εφικτή 
χωρίς την δική σας συμμετοχή και συ-
νεργασία  τις κάθε μορφής παροχές, είτε 
ως χορηγίες ή δωρεές από το επιμελη-
τήριο, την περιφέρεια, από ιδιώτες σαν 
τον κ. Τill Hermarkjop, από την τοπική 
κοινωνία που ήταν  κοντά στον όμιλο, με 
στόχο να πετύχει αυτός ο σημαντικός 
αγώνας και να συνειδητοποιήσουμε 
για μια ακόμη φορά όλοι μαζί τι μπορεί 
να καταφέρει μια μικρή κοινωνία άμα 
συνεργαστεί.
Είναι σημαντικό που τα παιδιά της 
Άνδρου μπορούν να δουν από κοντά 
τι σημαίνει ένας τέτοιος αγώνας για 
την τοπική κοινωνία και τι θα μπο-
ρούσαν να καταφέρουν στο μέλλον 
έχοντας αυτές τις εμπειρίες. Θα 
ήθελα να ευχαριστήσω τον έφορο 
ιστιοπλοΐας κ. Γιάννη Καραουλάνη 
που έχει δουλέψει πολύ σκληρά και 
με μεγάλη ενέργεια μαζί με τον κ. 
γενικό έφορο αθλητισμού του Ομί-
λου μας κ. Στέλιο Μαρκουίζο, τους 
προπονητές μας Φώτη Σταυρίδη και 
Βασίλη Σταμούλη, την αντιπρόεδρο 
κ. Ιωάννα Χαλά, την γενική γραμμα-
τέα κ. Μαριάννα Φωτοπούλου και το 
Διοικητικό μας Συμβούλιο, την απο-
τελεσματική ομάδα του Τζώρ-
τζη Κεφαλλωνίτη και του Χάρη 

Νέα από  
τα Τρίγωνα

ΠερΙΦερεΙΑκΟ 
ΠρωτΑθλΗΜΑ ΝΗΣωΝ 
ΑΙγΑΙΟυ κΑΙ κρΗτΗΣ  
ΣτΗΝ ΑΝΔρΟ 
22-25 ΜΑρτΙΟυ 2018
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Ευχαριστήριο

î 
Η Διοργάνωση, τα Μέλη και το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυ-

τικού Ομίλου Άνδρου αισθάνονται την 
υποχρέωση να ευχαριστήσουν δημόσια 
όλους, όσοι με οποιονδήποτε τρόπο συ-
νεισέφεραν στην επίτευξη του στόχου 
μας. Η βοήθειά σας υπήρξε πολύτιμη και 
τιμητική από κάθε πλευρά.  
Ευχαριστούμε θερμά τους: Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειάρχη κ. Γιώρ-
γο Χατζημάρκο  Έπαρχο κ. Δημήτριο Λο-
τσάρη, Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπον-
δία και ιδιαιτέρως την εκπρόσωπό της 
κ. Νίκη Αναστασίου, τον Δήμο Άνδρου, 
δήμαρχο κ. Θεοδόσιο Σουσούδη, τους 
δημοτικούς Συμβούλους κ. κ. Νικόλαο 
Βιδάλη και Δημήτριο Λάσκαρη, το Ναυ-
τικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πρόεδρο 
κ. Γιώργο Πατέρα, τον υποστηρικτή και 
φίλο των «Τριγώνων» κ. Till Hermjakob, 
την πολιτευτή Κυκλάδων κ. Κατερίνα 
Μονογιού, τις ναυτιλιακές εταιρίες 
Golden Star Ferries Γιώργο και Δημήτρη 
Στεφάνου, Fast Ferries κ. Παναγιωτάκη, 
Blue Star Ferries, κ. Σταμάτη Κουλουμπή, 
τον κ λιμενάρχη Θοδωρή Κραψίτη,

Ζωτικής, πρακτικής σημασίας ήταν η 
συμμετοχή στην οργάνωση του Πρωτα-
θλήματος, της Επιτροπής των Αγώνων  
και του προέδρου κ. Μιτάκη Μιχάλη, 
καθώς και των Κριτών, κ.κ. Βεργινάδη 
Ηλία και Μπέη Γιάννη.  
Παράλληλα ευχαριστούμε για την 
συμβολή τους: την εταιρεία All4sailing 
των Τζώρτζη Κεφαλλονίτη και Χάρη 
Γκανιάτσα, τον κ Φωτη Σταυρίδη και 
τον κ. Βασίλη Σταμουλη, την κυρία 
Ατζελα Γαλάνη, τον κ Κοσμά Ζαντιώτη, 
τον Παναγιώτη Δημητριάδη, τους κ.κ. 
Βασίλη Ρούση (DEL Arte ), Άρη Διαπούλη, 
Αυγουστίνο Αλέξανδρο, Γιώργο Μαρμα-
ρά, Σαρρή Κωνσταντίνο (Sarris studio ), 
Πανταζή Νίκο, Ισίδωρο Νικολάου, Γιάννη 
Ασημομύτη και Μαρία Παπαγεωργίου, 
Σπύρο Τατάκη, Γιάννη Γιωτάκη, Τατάκη 
Ειρήνη «Φιλοτεχνο», Πέττα Ευστράτιο, 
Εργοστάσιο «Σάριζα», Μενδρινό Μιχάλη, 
Express Market, Λούης Τηνιακό, Χρήστο 
Μπαλόγιαννη, Ιωάννα Χαλά, Γιάννη Κα-
ραουλάνη, Μαριάννα Φωτοπούλου, τον 
Αντωνη Σολάρη, τον Βαγγέλη Λουκίσσα 
και όλα ΜΜΕ που κάλυψαν τους αγώνες .

Εννοιολογικής και ουσιαστικής ση-
μασίας ήταν η προσφορά των γονέων 
εθελοντών βοηθών, των προπονητών, 
των παλαιών αθλητών του ΝΟΑ και των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μας.
Ευχαριστούμε θερμά τους κ.κ.: Φώτη 
Λυγεράκη, Στεφάνου Γιώργο, Ευάγγελο 
Μαργέτη, Βαγγέλη Καραουλάνη, Ίλια 
Μαρκουίζου, Μοσχούλα Ίσαρη, Βιδάλη 
Πέτρο, Ντουντασάκη Νίκο, Χαζάπη 
Θοδωρή, Καρδαμήτση Λούη.
 Ευχαριστούμε θερμά τα συνεργαζόμενα 
εστιατόρια Ενάλιον, Αρχιπέλαγος, Μπι-
νελίκια και Μαδούρης και τα συνεργαζό-
μενα καταλύματα Ροδαυγή - Στεφάνου 
Κων/νος, Vassiliki Studios - Nικόλαος 
Κοντός, Karaoulanis Apartments - Κα-
ραουλάνης Γιάννης, Stylianou Rooms 
- Στυλιανού Καλλιόπη, Pension Stella - 
Ρεγκούκου Καλλιόπη, Kalimera Studios 
- Κοτρωνάκης, Γάσπαρης, Myrto Studios 
- Ιωάννα Χαλά, Ennea Muses - Βολίκα 
Αδαμαντία, Anemomiloi Andros - Μπαλό-
γιαννης Χρήστος,  καθώς  και όλους όσοι 
στάθηκαν δίπλα μας στην  διοργάνωση.

Γκανιάτσα, τον δήμαρχο κ. Θεοδό-
ση Σουσούδη, τον αντιδήμαρχο κ. 
Δημήτρη Λάσκαρη, τους γονείς και 
τους εθελοντές, την τοπική κοινω-
νία που αγκάλιασε την προσπάθειά 
μας. Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να 
μην ευχαριστήσω τον παπά -Γιάννη 
Στάμο, τον παπα-Μιχάλη Καλαμπού-
κη, τα παιδιά και  τους τοπικούς μας 
χορηγούς. Τον κ. Άρη Διαπούλη, τα 
Νερά Σάριζα, το  Εxpress market, το 
καφέ Del Arte, τον κ. Μιλτιάδη Κρίτη, 
τον κ. Χρήστο Μπαλόγιαννη το Ζα-
χαροπλαστείο Λάσκαρη.
Αυτοί οι αγώνες δεν είναι παρά μια 
ζωντανή απόδειξη της δυναμικής 
και του θετικού κλίματος όλων των 
συμμετεχόντων που έρχονται για 
να αγωνιστούν στη θάλασσα και να 
απολαύσουν το νησί μας. Ευχαρι-
στούμε όλους τους ομίλους που ήρ-
θαν στο νησί μας ακόμα και από μα-
κρινά μέρη όπως η Κρήτη και η Κως 
ευχαριστούμε για την υποστήριξη 
των προπονητών, γονέων και προέ-
δρων των ομίλων. 
Σας ευχαριστούμε που ήρθατε γιατί 

χωρίς εσάς δεν θα γινό-
ταν ένας αγώνας τόσο 
μεγάλος ο οποίος θέλου-
με να  καλλιεργήσει  στα 
παιδιά την ιδέα ότι εδώ 
στο Αιγαίο είμαστε μια 
μεγάλη οικογένεια, υπο-
στηρίζοντας ο ένας τον 
άλλον με την ελληνική 
σημαία ψηλά. 
Ελπίζω τα παιδιά μας να 
προοδεύουν και να έχουν 
κι άλλες διακρίσεις στο 
μέλλον».
 Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο Πανοσιολογιώτατος 
π. Ιωάννης Στάμος, η εκπρόσωπος 
της Ε.Ι.Ο. κ. Νίκη Αναστασίου, ο πρό-
εδρος του Ναυτικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδος κ. Γιώργος Πατέρας, 
ο δήμαρχος Άνδρου κ. Θεοδόσης 
Σουσούδης, οι αθλητές του ΝΟΑ και 
παγκόσμιοι πρωταθλητές ιστιοσα-
νίδας Λεωνίδας και Πέτρος Τσορ-
τανίδης, η πολιτευτής Κυκλάδων κ. 
Κατερίνα Μονογιού, ο επίτιμος πρό-
εδρος του Ν.Ο.Α. κ. Σπύρος Μ. Πο-

λέμης, ο εκπρόσωπος της Blue Star 
κ. Σταμάτης Κουλουμπής, οι δημ. 
Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτρης Λάσκαρης 
και Νίκος Βιδάλης, ο Λιμενάρχης 
Άνδρου  κ. Κραψίτης Θεόδωρος  ο 
οποίος επέδωσε τιμητική πλακέ-
τα στον κ. Λεωνίδα  Πολέμη για την 
προσφορά του Ν.Ο.Α. στο ναυταθλη-
τισμό και στο νησί γενικότερα. 
  Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αγώνες 
αυτοί ήταν προκριματικοί για τις 
προ- εθνικές ομάδες.

• Δείτε τις φωτογραφίες πατώντας εδώ

http://www.noa.com.gr/index.php/el/athlitiismos/istioploia-trigonou/item/625-o-apologismos-tou-noa-sto-perifereiako-protathlima-nison-aigaiou-kai-kritis
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î
Με επιτυχία επιστρέφει 
η ομάδα του Ν.Ο.Α., από 

τον αγώνα που διοργανώνει 
η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 
από το 1964 σε συνεργασία 
με τον Ναυτικό Όμιλο Ελλά-
δος και τον Ιστιοπλοϊκό Όμι-
λο Πειραιώς, κατακτώντας 
ένα μετάλλιο με μια ανάσα 
από το δεύτερο. «Οι συνθήκες 
ήταν αντίθετες από αυτές που 
προπονούνται οι αθλητές μας 
λόγω της χαμηλής έντασης 
ανέμων που επικρατούσαν, 
αλλά παρ' όλα αυτά όλη η ομά-
δα έδωσε τον καλύτερο εαυτό 

της», σύμφωνα με τον προπο-
νητή Φώτη Σταυρίδη.
Αναλυτικά: 
Laser 4.7 σε 38 συμμετοχές. 
-Βασταρδή Κατιάννα 14η  γενική, 
3η κορίτσια. 
Optimist 11χρονα σε 121 συμμετοχές.
-Καραουλάνη Σοφία 12η γενική, 4η κο-
ρασίδες -Μαργέτης Νίκος 47ος γενική 
-Μπατής Ζαννής 48ος γενική -Μπατή 
Λεμονιά 69η γενική Optimist 15χρο-
να σε 121 συμμετοχές. -Καραουλάνη 
Ελίζα 40η γενική -Τικόπουλος Στέλι-
ος 109ος γενική -Γρηγοριάδης Μάριος 
115ος γενική. Συγχαρητήρια σε όλα τα 
παιδιά και στους προπονητές μας.
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Παστρικάκεια 2018
3η η Βασταρδή Κατιάννα  

και 4η η Καραουλάνη Σοφία

Με την κατιάννα Βασταρδή
στο Πανευρωπαϊκό Laser 4.7

î Μετά την πρόκρισή της στην Εθνική Ελ-
λάδος Laser 4.7 η αθλήτρια του Ομίλου 

μας Κατιάννα Βασταρδή εκπροσώπησε την 
χώρα μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα Laser 4.7  που έγινε στην Πάτρα από 6-14 
Απριλίου 2018 μαζί με 360 ακόμη αθλητές και 
αθλήτριες. Ας σημειωθεί ότι ήταν ένας ανοι-
χτός αγώνας -  «open» με συμμετοχές από όλο 
τον κόσμο. Οι ελληνικές συμμετοχές είναι 95 
αθλητών, ενώ η Εθνική μας αποτελείται από 
10 αγόρια και 8 κορίτσια. Την αποστολή συνό-
δευσαν οι προπονητές του ΝΟΑ κ.κ. Τζώρτζης 
Κεφαλλωνίτης και Χάρης Γκανιάτσας. Συγχα-
ρητήρια στην Κατιάνα και στους προπονητές 
κ. Βασίλη Σταμούλη και κ. Φώτη Σταυρίδη. 

Η Κατιάνα σε σύνολο 104 κοριτσιών , κατάφερε την 
43η θέση και την συμμετοχή της στο χρυσό στόλο! Ο  
αγώνας διεξήχθη σε ακραίες συνθήκες, και κάποιες 
μέρες οι άνεμοι να ξεπερνούν τα 30 μίλια! Συγχαρη-
τήρια στην Κατιάνα και στους προπονητές μας.

î Μέλος της Εθνικής ομάδας η Βασταρδή Κατιάννα 
τερματίζοντας στη 2η θέση στην κατηγορία της 

και 18η στη γενική, με πολλές εμπειρίες οι υπόλοιποι 
αθλητές που συμμετείχαν για πρώτη φορά στην πρό-
κριση κάνοντας μια δυνατή προσπάθεια. 

Αναλυτικά: Laser 4.7 σε 76 συμμετοχές. -Βασταρδή Κατιάννα 
2ο κορίτσι 18η Γενική -Βαλμάς Νίκος 49ος Γενική Optimist σε 
117 συμμετοχές -Καραουλάνη Σοφία 12η Αργυρό 72η Γενική 
-Μήλα Μαριλού 90η Γενική -Καραουλάνη Ελίζα 94η Γενική 
-Μπίστης Άρης 98ος Γενική.  Ένας από τους κορυφαίους αγώ-
νες της χρονιάς  τελείωσε δίνοντάς μας πολλές εμπειρίες και 
αισιοδοξία να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας. Συγχαρητή-
ρια στα παιδιά και στους προπονητές μας ! 

Στην εθνική ο Ν.Ο.Α.



10

Newsletter ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΔΡΟΥ • Μάρτιος - Ιούνιος 2018

î
Παρουσία του προέδρου της παγκόσμιας ομοσπονδίας ιστιοπλοΐ-
ας Κιμ Αντερσεν πραγματοποιήθηκε χθες στο Μουσείο Μπενάκη 

(της οδού Πειραιώς) η «Βραδιά των Πρώτων 2017» . Τιμήθηκαν οι Πα-
γκόσμιοι Πρωταθλητές και Πρωταθλήτριες αλλα και οι Πρωταθλητές 
και Πρωταθλήτριες Ευρώπης 2017. Μεταξυ των βραβευθέντων και ο 
αθλητής του Ναυτικού Όμιλου Άνδρου Λεωνίδας Τσορτανίδης ο οποίος 
το 2017 κατάφερε να κερδίσει παγκόσμια μετάλλια και στα RSX και στα 
TECHNO Plus. Συγκεκριμένα ήταν ασημένιος παγκόσμιος Πρωταθλητής 
στα RSX U17 στη Γαλλία και χάλκινος στα TECHNO Plus Ν. Ανδρών στην 
Ιταλία. Κατέκτησε επίσης την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γαλλίας στα RSX U17.

λεωνίδας τσορτανίδης: Πρώτος του 2017

1ος ο λεωνίδας τσορτανίδης στο RSX 8,5 νέων ανδρών

Διασυλλογικός Αγώνας Δημήτρη Βρακά από  
το Ναυτικό Όμιλο Πάρου

 
Δυο μετάλλια ο απολογισμός του Σαββατο-
κύριακου, το πρώτο από την Καραουλάνη 

Σοφία τερματίζοντας 2η στην κατηγορία της και 
10η στη γενική και το δεύτερο από τη μικρότερη 
αθλήτρια του αγώνα Μπακαρά Χριστιάνα. 
Οι συνθήκες ήταν δύσκολες για τους μικρούς 
μας αθλητές. Παρόλο αυτά έκαναν όλοι μια πολύ 
καλή εμφάνιση αν και ήταν ο πρώτος τους αγώ-
νας, δίνοντάς μας ελπίδα για το μέλλον.
Αναλυτικά σε 60 συμμετοχές και 50 τερμα-
τίσαντες: Καραουλάνη Σοφία 2η κορασίδες, 
10η γενική. Βασιλικός Θεόδωρος 40ος γενική. 
Μπακαρά Δέσποινα 42η γενική. Στρατής Μάρκος 
43ος γενική. Μπακαρά Χριστιάνα 46η γενική. 
Καλλιβρούσης Τζώρτζης 47ος γενική. Βασιλικός 
Γεώργιος 48ος γενική.
Ευχαριστούμε τον Ναυτικό Όμιλο Πάρου για την  
ωραία διοργάνωση. Συγχαρητήρια στα παιδιά και 
στους προπονητές μας .

î
Στον Ν.Ο.Κ.Βουλιαγμένης έγινε το 
πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναι-

κών και νέων για το 2018. 4 ημέρες με δυνατό 
αέρα 15-30 knots. Ο Λεωνίδας κατάφερε το 
απόλυτο κερδίζοντας και τις 11 ιστιοδρομί-
ες που διεξήχθησαν! Ο Πετρος, με μόλις μία 
εβδομάδα επαφής με την νέα του κλάση, κα-
τέκτησε την 4η θέση! Ευχαριστούμε τον Ν.Ο.Κ. 
Βουλιαγμένης για την φιλοξενία του και για 
την διευκόλυνση των αθλητών μας - μαθητών 
για την έγκαιρη επιστροφή τους στην Άνδρο 
και στα θρανία των σχολικών εξετάσεων!
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Εκδηλώσεις

 
Σε συνεργασία με την Ένω-
ση Ανδρίων όπως συνηθί-

ζουμε τα τελευταία χρόνια και 
μέσα στο πλαίσιο της συνεργασί-
ας μας με άλλους συλλόγους ορ-
γανώσαμε ένα μασκέ πάρτι στο 
"buba bistrot exotique" στην Κηφισιά 
στις 10.2.2018. Με finger food και 
cocktails εξωτικές μεταμφιέσεις 
και πολύ κέφι φύγαμε από το bistrot  
τα ξημερώματα της 11.2.2018… 
Οργανωτές της βραδιάς οι κ.κ. Μ. 
Καψάμπελης, Λ. Πολέμης και Ι. Χαλά. 

• Περισσότερες φωτογραφίες εδώ!

Το μασκέ Πάρτι με την Ε.Α. 

Νέα εποχή και φρέσκιες γεύσεις στο ΝΟΑ

Οικ.Μπουρμά - Σωρούλα  100
Σταθόπουλος Ευάγγελος 100
Αστρά Κατερίνα 100
Γιώργος και Πάττυ Κριεζή 200
Εστιατόριο Αρίστος, Καραγιωργας Κων/νος 200
Δημήτρης και Σούζαν Κριεζή 200
Γουλανδρής Κων/νος Βασίλειος 1000
Οικ. Τριανταφυλλίδη 250
Γεώργιος και Ντορίνα Παπαδάκη 150
Θεοχαράκης Παναγιώτης 200
Βροντίσης Ε.Μ. 100
George και Morana Embiricos 500
Angelos Metaxas family 500
Κουρέντης Νικόλαος 500
Ηλίας και Κορίνα Μεταξα 500
Κανελλόπουλος Νέλλος και Λή 300
Μαυρολέων Ηλίας 250
Αφοι Παππά Α.Ε. 200
Mionis Sampy 300
Δημήτρης και Αμεριμνη Παπαλεξοπούλου 500
Νικόλαο και Κατερίνα Λυκιαρδοπούλου 350
Όμηρος και Ευαγγελία Σταθοπούλου 200
Νικηφόρος και Κατερίνα Μοσχοπούλου 100
Οικ. Σ. Λ. Πολέμη 1000
Μαρύλλη Γκούμα 200
Χουβαρδά Χριστίνα  100
Ραφαήλ Βογιατζάκης Γεώργιος  300
Νομικός Μάρκος Αναστασίου 500
Οικ. Περδικάρη Κωνσταντίνου 100
Κωνσταντίνος και Μίνα Κουλουβάτου 1000
Ζαμκινος Αλέξανδρος 150
Νταϊφά Ειρήνη 300
Μαριλένη Παπαλεξοπούλου 500
Οικ.Στέλιου Μαρκουϊζου 100
Νίκος και Κατερίνα Σωρούλα 150
Βασίλης Σπηλιόπουλος 400
Οικ. Μάκη Κουρτέση 500
Σκόρδος Σπυρίδων 500
Γεώργιος και Άννα Ανδρεάδη 150
Τριανταφυλλάκης Αλέξανδρος Στυλιανού 200
Maurice Glucksman & Nina Triantis  1000
Νίκη Μαρκιανού &  Στάθης Δανιηλίδης  250
Αντωνίου Ναταλία  80
Μανιώτη Δέσποινα   100
Μόσχα Φωτοπούλου  200

Δωρεές εις μνήμην 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ

Αγαπητά μας μέλη, 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να 
σας ανακοινώσουμε ότι επήλθε 
συμφωνία με μία νέα εταιρεία 
όσον αφορά τη διαχείριση του 
εστιατορίου του Ομίλου. Ως εκ 
τούτου το εστιατόριο άνοιξε την 
9η Ιουνίου. Η ομάδα είναι έμπειρη, 
έχει σχέση με τον Ναυτικό Όμιλο 
Βουλιαγμένης και διαθέτει έλλη-
να μάγειρα με επαγγελματική εμπειρία στη Γαλλία. 
Η ανεύρεση ικανής ομάδας και εταιρείας για να αναλάβει το εστιατόριο 
ήταν μια χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία, ιδίως δεδομένης της εμπει-
ρίας των τελευταίων ετών. Δυστυχώς κανείς από τους ενδιαφερομέ-
νους δεν δεχόταν να αναλάβει το εστιατόριο χωρίς να συμφωνηθεί μια 
πιο ανοιχτή πολιτική προς τα μη μέλη. Είχε, δυστυχώς, γίνει αντιληπτό 
ότι τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος δεν είχε επαρκή πελατεία (σε νούμερα) 
για να υποστηρίξει την  επένδυση του εκάστοτε επιχειρηματία (κόστος 
προσωπικού, υλικά, μηχανήματα). Γνωρίζοντας το ζήτημα αυτό, το συμ-
βούλιο αποφάσισε να ανοίξει τον Όμιλο και σε μη μέλη μόνο για φαγητό 
και σε συγκεκριμένο περιορισμένο χώρο  κατά τη διάρκεια των μηνών 
Ιουνίου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και για λίγες μέρες του Αυγούστου. Τα μη 
μέλη θα πληρώνουν εισιτήριο εισόδου, και θα μπορούν να προσέρχονται 
στις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας μόνο για να κάνουν χρή-
ση του εστιατορίου. 
Τα μέλη θα συνεχίσουν να έχουν έκπτωση 10% όπως και όλα τα προνόμια 
και τις προτεραιότητες που αναλογούν στα μέλη του ΝΟΑ. Θα θέλαμε να 
ζητήσουμε τη θερμή κατανόηση και υποστήριξη όλων των μελών προς 
την νέα αυτή ομάδα. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Όμιλος έχει αναλάβει την 
αμετάβλητη  υποχρέωση προς την τοπική κοινωνία να παρέχει δωρε-
άν μαθήματα ιστιοπλοΐας, κάτι που υπερβαίνει κατά πολύ σε κόστος τα 
έσοδα των συνδρομών. Το εστιατόριο, λοιπόν, μπορεί και συμβάλει στην 
συμπλήρωση των εσόδων. Ως εκ τούτου προσβλέπουμε στην υποστήρι-
ξή σας κι ελπίζουμε όταν θα  σκέφτεστε που να γευματίσετε το βράδυ ο 
Όμιλος να είναι η πρώτη σας επιλογή.

?ΝΕΑ ΜΕΛη: Γεραρής Χρίστος, Βαλεντίνη Δεσκουλίδου, Ειρήνη Κεσίσογλου

http://noa.com.gr/index.php/el/ekdiloseis/item/617-apokriatikoparty
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Γραφείο ΝΟΑ – Γραμματεία: 
Μαριάννα Παντελού,  (Δε-Παρ 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

 Μέλημα και 
μέριμνά μας 

αποτελεί πλέον ο 
Ιστιοπλοϊκός Αγώνας 
της Άνδρου το τελευ-
ταίο Σαββατοκύριακο 
του Αυγούστου. Είστε 
ευπρόσδεκτοι όλοι 
να οργανώσουμε έναν 
αγώνα στο ύψος που αρ-
μόζει στην Ιστορία και 
τους ανθρώπους του. 

To Summer Camp θα ξεκινάει από τις 8:30 και θα 
ολοκληρώνεται στις 13:00 όπου τα παιδιά θα περνούν 
εποικοδομητικά με διάφορες δραστηριότητες όπως 

Ιστιοπλοία - κολύμβηση- κανό - Surf. 

Από το μεσημέρι και μετά, οι αγωνιστικές ομάδες 
Optimist - Laser .

Διάρκεια προγράμματος 

2 Ιουλίου -10 Αυγούστου 2018.

SUMMER CAMP

SUMMER	  CAMP	  2018	  

ΩΡΕΣ	   ΔΕΥΤΕΡΑ	   ΤΡΙΤΗ	   ΤΕΤΑΡΤΗ	   ΠΕΜΠΤΗ	  	   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	  

8:30-‐9:00	  
	  

ΑΦΙΞΗ	  ΑΘΛΗΤΩΝ	   ΑΦΙΞΗ	  ΑΘΛΗΤΩΝ	   ΑΦΙΞΗ	  ΑΘΛΗΤΩΝ	   ΑΦΙΞΗ	  ΑΘΛΗΤΩΝ	   ΑΦΙΞΗ	  ΑΘΛΗΤΩΝ	  

9:00-‐11:30	   ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ	   CANOE	   ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ	   WINDSURF	   ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ	  

11:30-‐12:00	  
	  

ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ	  	  

(	  ΦΡΟΥΤΟ	  )	  

ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ	  

(	  ΦΡΟΥΤΟ	  )	  

ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ	  

	  (	  ΦΡΟΥΤΟ	  )	  

ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ	  	  

(	  ΦΡΟΥΤΟ	  )	  

ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ	  

	  (	  ΦΡΟΥΤΟ	  )	  

12:00-‐13:00	   ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ	   ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ	   ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ	   ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ	   ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ	  

13:00-‐13:30	   LUNCH	  BOX	  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ	  ΑΘΛΗΤΩΝ	  

LUNCH	  BOX	  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ	  ΑΘΛΗΤΩΝ	  

LUNCH	  BOX	  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ	  ΑΘΛΗΤΩΝ	  

LUNCH	  BOX	  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ	  ΑΘΛΗΤΩΝ	  

LUNCH	  BOX	  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ	  ΑΘΛΗΤΩΝ	  

15:00-‐20:00	   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ	   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ	   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ	   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ	   ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ	  


