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Το Σημείωμα του Προέδρου

Α

ισθάνομαι ότι το έτος 2018 θα είναι
μια καλή χρονιά για τον Όμιλό μας με
πολλές δραστηριότητες και ελπίζω
ακόμα περισσότερες διακρίσεις για τους
αθλητές μας. Το 2017 όμως έκλεισε με δύο
μεγάλες απώλειες για το Ν.Ο.Α., τον θάνατο
του επίτιμου προέδρου Γιώργου Κωβαίου και
του μέλους μας Δημήτρη Αστρά, οι οποίοι θα
μας λείψουν πολύ.
Όπως γνωρίζετε, διοργανώνουμε στο νησί
μας στις 22 με 25 Μαρτίου 2018, το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νήσων Αιγαίου και Κρήτης, το οποίο χρειάζεται συμμετοχή, οργάνωση και είναι ένα γεγονός μέσα από τα οποίο θα
διαφημιστεί η Άνδρος για την ναυταθλητική
της δραστηριότητα.
Ήδη υπάρχει μια ομάδα εθελοντών, κυρίως από τους γονείς των αθλητών καθώς και από την τοπική κοινωνία και
τους ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη βοήθειά τους.
Στους φετινούς μας στόχους τώρα: Ο Λεωνίδας Τσορτανίδης πολύ πιθανόν να πάρει την πρόκριση και να συμμετάσχει στην Ολυμπιάδα Νεότητας στην Αργεντινή. Του
ευχόμαστε δύναμη και καλή τύχη.
Αυτό το καλοκαίρι διοργανώνουμε αθλητικό camp για
παιδιά της Άνδρου αλλά και για παιδιά από άλλα μέρη της

Ελλάδας και το εξωτερικό, για τους μήνες
Ιούλιο-Αύγουστο με δραστηριότητες εντός
και εκτός θαλάσσης. Όποιος ενδιαφέρεται
μπορεί να επικοινωνήσει με τη γραμματεία
του ομίλου.
Τέλος το καλοκαίρι θα διεξαχθεί ο αγώνας
ανοιχτής θαλάσσης ο οποίος ευχόμαστε να
έχει μεγάλη συμμετοχή τόσο από αγωνιστικά
αλλά και μεγάλα σκάφη.
Επίσης θα θέλαμε να είστε κοντά μας στις 10
Φεβρουαρίου 2018 στο αποκριάτικο πάρτι που
διοργανώνουμε μαζί με την Ένωση Ανδρίων,
υποστηρίζοντας οικονομικά τον περιφερειακό
αγώνα.
Σχεδιάζουμε με την Ένωση Ανδρίων μια
εκδρομή στα Τρίκαλα Κορινθίας και θα σας
ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες σύντομα.
Θα ήθελα να συγχαρώ τους αθλητές μας
Σοφία και Ελίζα Καραουλάνη, Νίκος Βαλμάς, Κατιάνα Βασταρδή, Πέτρος Τσορτανίδης και Λεωνίδας Τσορτανίδης,
για τις διακρίσεις τους που αντανακλούν στον Όμιλό μας.
Τέλος να σας ευχαριστήσω γιατί ο Όμιλος χωρίς τη
στήριξη των μελών και των χορηγών του δεν θα κατάφερνε να πραγματοποιήσει όλες αυτές τις δραστηριότητες, ιδιαίτερα για τα παιδιά.
Σας θέλουμε πάντα κοντά μας σε όλες τις εκδηλώσεις,
για να βρισκόμαστε και να χαιρόμαστε όλοι μαζί αυτόν
τον θεσμό.
Λ.Π.

Τυχερό και Υγιές το 2018
Π

αραδοσιακά, ως είθισται σε κάθε πρώτη σύγκλιση του νέου χρόνου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΑ, κάθε Ιανουάριο δηλαδή, έτσι και φέτος
στις 16 Ιανουαρίου 2018 κόψαμε την βασιλόπιτα και
μεταξύ κρασιού, τσαγιού και αλμυρών βγάλαμε την
καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία.
Μας έλειψαν ο Κυριάκος Σπηλιόπουλος που αυτό
το διάστημα ταξιδεύει και ο Γιάννης Καραουλάνης
που συμμετείχε μεν μέσω Skype αλλά ήταν πρακτικά απών. Τυχερός ήταν ο πρόεδρός μας Λεωνίδας
Πολέμης ο οποίος κέρδισε το φλουρί - που εναγωνίως ψάχναμε όλοι θρυμματίζοντας τα κομμάτια
μας - και όλοι το θεωρήσαμε συμβολικό ελπίζοντας
να είναι το 2018 μια τυχερή χρονιά τόσο για τον
πρόεδρο όσο και για τον Όμιλό μας.
Μ.Φ.Μ.
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Θεοφάνια και βασιλόπιτα στο Ν.Ο.Α.

Μ

ε τον αγαπημένο μας παπα-Γιάννη Στάμο πάντοτε παρόντα στις εκδηλώσεις μας, το μέλος
της πολιτειακής ηγεσίας των Κυκλάδων, τον βουλευτή της ΝΔ κ. Γιάννη Βρούτση και τον δήμαρχο Άνδρου Θεοδόση Σουσούδη πραγματοποιήθηκε η κοπή
της Βασιλόπιτας του ΝΟΑ στις 6 Ιανουαρίου 2018,
στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, στην Άνδρο.
Παρόντα ήταν επίσης και αρκετά μέλη μας, που βρέθηκαν στην Άνδρο για το τριήμερο των Θεοφανίων.
Παρόντες ήταν ο επίτιμος Πρόεδρος του ΝΟΑ κ. Σπύρος Μιχ. Πολέμης, τα μέλη μας, Σπύρος Λ. Πολέμης,
Στάθης και Μοσχούλα Βροντίση, Λίλα Λιούγκα, Στάθης Πορφυράτος, Μάρω Σταματιάδου,
Νίκος και Κατερίνα Σωρούλα,
Μαριέλλα Μαρκιανού Σπηλιοπούλου, Χαρά Ξυλά Σταματιάδη,
Αλέξανδρος Βραχνός, Χαρούλα Κριεζή Σβηριάδη, Σταμάτης
Κουλουμπής από την Blue Star
Ferries που τόσο μας βοηθά στο
αθλητικό τμήμα μας, αθλητές
και γονείς των παιδιών του
ΝΟΑ, με τον προπονητή μας Βασίλη Σταμούλη κ.α.

Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο αιδεσιμότατος ιερέας π.
Μιχαήλ Καλαμπούκης παρόντων των δ. συμβούλων κ.κ.
Βιδάλη, Στεφάνου και Παντζόπουλου και των μελών του
Δ. Σ. του ΝΟΑ Εφόρου Τριγώνου Γιάννη Καραουλάνη, αντιπροέδρου Ιωάννας Χαλά και προέδρου Λεωνίδα Πολέμη.
Τυχερή στο φλουρί της βασιλόπιτας ήταν η αθλήτρια μας
Χαρίκλεια Βιδάλη.
Την κοπή της βασιλόπιτας πλαισίωσαν με την παρουσία
τους και εκπρόσωποι συλλόγων της Άνδρου όπως: Ενωσις Ανδρίων, Κινηματογραφική Λέσχη, Σύλλογος Φίλων
Καιρείου Βιβλιοθήκης, Σύλλογος Μενήτων, Λειβαδίων,
«Μελίτης», «Αγιος Νικόλαος», Γονέων και Κηδεμόνων
ΕΠΑΛ, Ενοικιαζομένων Δωματίων Χώρας.


Εκδηλώσεις
Σας περιμένουμε στο αποκριάτικο πάρτι μας
που θα γίνει και φέτος μαζί με την Ένωση
Ανδρίων, στα πλαίσια συνεργασίας του Ομίλου
μας με τα ανδριακά σωματεία το Σάββατο 10
Φεβρουαρίου 2018 στο Restaurant Bar "Buba
Bistrot Exotique" Παπαδιαμάντη 4 Κηφισιά,
στις 21:00 με τιμή εισόδου 30 ευρώ το άτομο
(free open bar & finger food menu)
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Θεοφάνια και βασιλόπιτα στο Ν.Ο.Α.
Στην οργάνωση της εκδήλωσης που επιμελήθηκε
η κ. Χαλά με δυο μπουφέ, έναν για τους μεγαλύτερους και έναν για τα παιδιά τα μεζεδάκια ήταν δημιουργίες της κ. Βιβής Δανιόλου ενώ το ρακί και το
κρασί προσφορά του κ. Λ. Πολέμη. Οι βασιλόπιτες
ήταν προσφορά του μέλους μας κ. Δημήτρη Λάσκαρη. Ο σχεδόν καλοκαιρινός καιρός στάθηκε σύμμαχος ώστε τα σκάφη του Ομίλου με τα παιδιά και
τους προπονητές τους να προσεγγίσουν στην Αγία
Θαλασσινή όπου έγινε νωρίτερα η Ρίψης του Τιμίου
Σταυρού και στην συνέχεια τα μέλη και οι καλεσμένοι να απολαύσουν την θάλασσα στον προβλήτα του
ΝΟΑ. Και του χρόνου!
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Αγίου Νικολάου στο Ν.Ο.Α.
Τ
ηρώντας τα έθιμα και στις γιορτές, ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου μετά τον εσπερινό στην εκκλησία του
Αγίου Νικολάου στο Νειμποριό ο αιδεσιμότατος ιερέας
π. Ιωάννης Λάβδας τέλεσε τον καθιερωμένο Αγιασμό
στις εγκαταστάσεις μας. Αρκετοί Ανδριώτες μέλη του
Ομίλου και μη πέρασαν μαζί με τον πρόεδρο και την
αντιπρόεδρο ένα ευχάριστο βράδυ με μεζεδάκια που
είχε ετοιμάσει η κ. Βιβή Δανιόλου, συνοδεία ρακιού και
κρασιού προσφορά του κ. Πολέμη.

Η επόμενη μέρα ξημέρωσε λαμπερή και παγωμένη
αλλά δεν πτόησε κανέναν από το παραβρεθεί στην
εκκλησία και να τιμήσει την γιορτή του Προστάτη της
θάλασσας και των Ναυτικών μας -όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται και στις προσκλήσεις μας. Έτσι την
δημοτική αρχή εκπροσώπησαν οι κ.κ. Τσατσομοίρου,
Λάσκαρης, Παντζόπουλος Στεφάνου και Βιδάλης, ενώ
παρών ήταν και ο Λιμενάρχης Άνδρου, το ΕΠΑΛ εκπροσώπησαν η κ. Μπληζιώτου και καθηγητές του.
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Αγίου Νικολάου στο Ν.Ο.Α.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΑ ευχαριστεί θερμά
για τις προσφορές τους που συνετέλεσαν στην πραγματοποίηση της γιορτής τους εξής: Ντορίνα Αμωράτη και
την Φιλαρμονική του Δ. Α. όπως και τον Δήμο που διέθεσε το πούλμαν του για την μεταφορά της Φιλαρμονικής, τον κ. Δημήτρη Λάσκαρη, αντιδήμαρχο και μέλος
του ΝΟΑ για τα γλυκά που κεράστηκαν στους παρευρισκόμενους και τους λιλιπούτειους αθλητές μας που
κατακλύσανε τον Ομίλό μας. Για τον χριστουγεννιάτικο
στολισμό και την προετοιμασία
της γιορτής μερίμνησε η κ. Χαλά
και ανήμερα της γιορτής ήταν
παρόντα στην Άνδρο εκτός του
προέδρου και της αντιπροέδρου τα μέλη του Δ.Σ. Μαριάννα
Φωτοπούλου και Αλέξανδρος
Σταματιάδης. Ένα μεσημεριανό
με φουρτάλια, κρασί, μακαρονάδα και τον αφηγηματικό Αντώνη
Διαβατίδη με παλιές αντριώτικες ιστορίες και τραγούδια.

ΜΦΜ

Νέα από τα Τρίγωνα
Ο Ν.Ο.Α σε προπονητικό Camp κατηγορίας Laser
Το Χριστουγεννιάτικο Camp για σκάφη τύπου laser
που πραγματοποιήθηκε στο Ναυτικό 'Όμιλο Καλαμακίου από 27 - 30 Δεκεμβρίου 2017, από τους προπονητές Τζώρτζη Κεφαλλωνίτη, Ισίδωρο Δαρζέντα, Νίκο
Χρυσό και Παναγιώτη Βεργινιάδη στέφθηκε με μεγάλη
επιτυχία για όλους!
Τα παιδιά αθλήθηκαν πολλές ώρες μέσα στη θάλασσα κάνοντας πολλές διαφορετικές ασκήσεις για την
βελτίωση της τεχνικής του σκάφους αλλά και της
στρατηγικής παρακολουθώντας πολλές ώρες βίντεο
με θεωρία. Συζητήσαμε πολύ και μάθαμε
για κανονισμούς και τροποποιήσεις κανονισμών με τον εγκεκριμένο καταμετρητή της
κλάσης laser κ. Πάνο Μαυρογεώργη και πήραμε επίσης πολλές συμβουλές υγείας και
διατροφής από τον εργοφυσιολόγο κ. Κώστα
Μπαρδή τους οποίους ευχαριστούμε πάρα
πολύ.
Το Camp ολοκληρώθηκε με αγώνες στους
οποίους η Κατιάννα Βασταρδή πήρε την 1η
θέση στα κορίτσια και την 4η γενική, ο Νίκος
Βαλμάς πήρε την 6η θέση στα αγόρια και την
9η γενική ενώ είχαμε μία πολύ καλή εμφάνιση της νεότερης αθλήτριας της κατηγορίας
Laser του Ομίλου Χαρίκλειας Βιδάλη!
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Ο Ν.Ο.Α σε προπονητικά Camp
Το πρώτο κύπελλο για
το 2018 κέρδισαν οι
αδερφές Καραουλάνη Ελίζα
και Σοφία για το τμήμα τριγώνου του Ομίλου μας στο
1ο προπονητικό Camp της
χρονιάς.
1η στο ομαδικό η Ελίζα και
2η στις κορασίδες under11
η Σοφία.
Η περίοδος των εορτών
για την ομάδα Optimist του
Ν.Ο.Α ολοκληρώθηκε με
επιτυχίες και δύο προπονητικά Camp. Το 1ο Camp
αφορούσε τους δύο καλύτερους αθλητές μας στις αντίστοιχες
κατηγορίες τους, την Καραουλάνη
Ελίζα στην κατηγορία over11 και την
Καραουλάνη Σοφία στην κατηγορία
under11.
Οι αθλήτριές μας προπονήθηκαν
με την ομάδα της Ελβετίας, της
οποίας πολλοί αθλητές είναι μέλη
της εθνικής ομάδας της Ελβετίας,
κερδίζοντας πολλές γνώσεις και
βλέποντας από κοντά την προπόνηση υψηλού επιπέδου αθλητών. Ο

î

προπονητής Αντώνης Δροσόπουλος
μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη
δουλεία που έχουν κάνει και κάνουν
οι αθλήτριές μας.
Το 2ο Camp αφορούσε όλους τους
αθλητές της αγωνιστικής μας ανεξαρτήτου επιπέδου.
Ένα προπονητικό Camp των Αντώνη Δροσόπουλου και Γιάννη Καβαρλίγκου με 50 συμμετοχές αθλητών
από όλη την Ελλάδα, την Ελβετία και
τη Δανία. Συμμετείχαν οι:
Καραουλάνη Ελίζα, Γρηγοριάδης

Μάριος, Τικόπουλος Στέλιος, Σαρρής Νίκος, Καραουλάνη Σοφία και Μπατής
Ζαννής.
Οι αθλητές μας παρακολουθήσαν το Camp με προσοχή
κερδίζοντας εμπειρίες, τεχνικές και τρόπους που θα
τους βοηθήσουν στην αγωνιστική τους πορεία στην
κατηγορία Optimist.
Παρακολούθησαν βίντεο,
διδάχτηκαν θεωρία, τρέξανε ομαδικό, αγωνίστηκαν
και δουλέψαν σε όλες τις
συνθήκες τις τεχνικές τους.
Επίσης πήραν πολλά δώρα και γνωρίστηκαν με άλλους αθλητές ανταλλάζοντας απόψεις για το άθλημά
τους. Το Camp ολοκληρώθηκε με
επιτυχίες και για τους αθλητές μας
αφού η Καραουλάνη Ελίζα κέρδισε την 1η θέση στο ομαδικό με την
ομάδα της και η Καραουλάνη Σοφία
την 2η θέση στα κορίτσια Under11.
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές των camp, σε όλα τα παιδιά και
στους προπονητές μας!

Test Event 2018 European Championship
Το Test Event 2018 European Championship
που πραγματοποιήθηκε από 2 - 5 Ιανουαρίου
στον Αθλητικό Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ρίου «ΙΑΣΩΝ», ολοκληρώθηκε με 5 ιστιοδρομίες, πολλή κούραση για τους αθλητές και με συνθήκες που δυσκόλεψαν την επιτροπή αγώνων.
Με ρεύματα που έφτασαν μέχρι και τα 20
μέτρα το λεπτό και μέτριους έως ασθενείς
ανέμους από 5–15 μίλια, μεταβαλλόμενους.
Ο Όμιλός μας συμμετείχε με την Κατιάννα
Βασταρδή η οποία κάνοντας μια καλή εμφάνιση κατάφερε να τερματίσει στη 4η θέση
με ελάχιστους βαθμούς από τη κορυφή, και
αρκετές εναλλαγές στα αποτελέσματα σε
σύνολο 16 αθλητριών, με βλέψεις για το Πανευρωπαϊκό που θα φιλοξενηθεί στη Πάτρα
αρχές Απριλίου.
Συγχαρητήρια στην αθλήτριά μας για την επίδοσή της και στην ομάδα των προπονητών
του Ν.Ο.Α για την στήριξή τους!
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Κύπελλο ΧΙΟΝΩΝ 2017

Διασυλλογικός αγώνας
RS:x- techno- techno
plus στο Ναυτικό Όμιλο
Βουλιαγμένης
Στο διασυλλογικό αγώνα κατηγορίας Rs:x,
Techno και Techno Plus που διεξήχθη στο
Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης απο 9 - 10 Δεκεμβρίου 2017, ο αθλητής μας Λεωνίδας Τσορτανίδης τερμάτισε πρώτος στη κατηγορία Techno
Plus ενώ στην δεύτερη θέση της ίδιας κατηγορίας τερμάτισε ο Πέτρος Τσορτανίδης!
Συγχαρητήρια στους δύο αθλητές μας!



Με επιτυχία για τους αθλητές μας ολοκληρώθηκαν οι αγώνες για το «ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩΝ
2017» που πραγματοποιήθηκαν στον Ιστιοπλοϊκό
Όμιλο Πειραιώς στις 9 και 10/12/2017. Η αθλήτριά
μας Καραουλάνη Ελίζα κατέκτησε την 3η θέση
στην κατηγορία της και την 12η στη γενική κατάταξη ανάμεσα σε 61 αθλητές μετά από 6 ιστιοδρομίες.
Αξιόλογη εμφάνιση πραγματοποίησαν και οι μικροί
μας αθλητές, αν και έγιναν δύο μόνο ιστιοδρομίες.
Αναλυτικά: Κατηγορία 12+ σε 61 συμμετοχές, -Καραουλάνη Ελίζα 12η Γενική, 3η Κορίτσια
-Γρηγοριάδης Μάριος 53ος Γενική. Κατηγορία 11- σε
67 συμμετοχές: -Καραουλάνη Σοφία 17η Γενική, 4η
Κορασίδες, -Μπατής Ζανής 28ος Γενική, 19ος Παίδες
-Μαργέτης Νίκος 34ος Γενική, 23ος Παίδες

î

Καλή Χρονιά σε όλους
με χαμόγελα, η καινούργια
χρονιά να συνεχίσει
να μας φέρνει επιτυχίες
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Διπλή Συμμετοχή σε 2 Διασυλλογικά
Πρωταθλήματα στην Αθήνα
Με επιτυχία για τους αθλητές μας διεξήχθη
το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2018 για την κατηγορία OPTIMIST στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιώς στις
27&28/01/2018. Η αθλήτρια μας Καραουλάνη Σοφία
κατέκτησε την 5η θέση στην κατηγορία της και την
11η στη γενική κατάταξη ανάμεσα σε 83 αθλητές
μετά από 4 ιστιοδρομίες από τις οποίες στην μία δεν
συμμετείχαμε λόγω
αναχώρησης του
πλοίου μας. Αξιόλογη εμφάνιση έκαναν
και οι υπόλοιποι μας
αθλητές. Ο Μπατής
Ζαννής και ο Μαργ έ τ η ς Ν ί κ ο ς σ τα
11χρονα αφού κατάφεραν να πλασαριστούν σε κούρσες
μέσα στη δεκάδα. Οι
μεγάλοι μας αθλητές
Καραουλάνη Ελίζα
και Γρηγοριάδης Μάριος έκαναν και αυτοί
μια δυνατή εμφάνιση



ανάμεσα σε 130 αθλητές στην κατηγορία τους.
Με επιτυχία διεξήχθη και το MIDWINTER CUP 2018
στον Ναυτικό Όμιλο Παλαιού Φαλήρου όπου συμμετείχε η αθλήτριά μας Βασταρδή Αικατερίνη-Άννα
στην κατηγορία laser 4.7 όπου κατέκτησε την 5η θέση
στα κορίτσια και την 24η θέση στη γενική σε σύνολο
92 αθλητών.
Γ. Κ.

Κοινωνικά
Έφυγαν από κοντά μας δύο μέλη μας. Θερμά συλλυπητήρια στις
οικογένειες Εύας Κωβαίου και Καίτης Αστρά για την απώλεια
των αγαπημένων τους ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΩΒΑΙΟΥ και ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΣΤΡΑ.
Δωρεές εις μνήμην ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΡΑ προσέφεραν στο ΝΟΑ
οι κ.κ. Σωρούλα Αικατερίνη 100 ευρώ, Πολίτου Φράνκα 150
ευρώ, Νίκη Μαρκιανού 150 ευρώ, Κατερίνα Αστρά, οικ. Ευάγγελου
Αστρά και Χάρης Αστράς 150 ευρώ.
Ευχαριστήρια

î
î

Επικοινωνία
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

ΕυχαριστHΡΙΑ
Ευχαριστούμε
θερμά τον κ. Till
Hermjakob για την δωρεά του ποσού 3.000
ευρώ για το Τμήμα Ιστιοπλοΐας Τριγώνου.
Ευχαριστούμε
θερμά τον Ναυτικό
Επιμελητήριο Ελλάδος
και τον πρόεδρό του κ.
Γεώργιο Πατέρα για την
συνδρομή του με το ποσό
των 5.000 ευρώ στην
διεξαγωγή του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Optimist Laser τον
Μάρτιο στην Άνδρο. Στο
σημείο αυτό οφείλουμε
ένα μεγάλο ευχαριστώ
στην πολιτευτή Κυκλάδων και φίλη του Ν.Ο.Α.
κ. Κατερίνα Μονογιού για
την μεσολάβησή της.

î
î

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ν.Ο.Α.
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