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Οι αρχαιρεσίες του Αυγούστου έφεραν και μικρές 
ανακατατάξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομί-
λου. Ευχαριστώ θερμά τα μέλη μας που δηλώνουν 

και είναι παρόντες στα πράγματα κ.κ. Δάφνη Σωρούλα, 
Μάκη Κουρτέση, Κυριάκο Σπηλιόπουλο και Κωνσταντί-
νο Κριεζή αλλά για προσωπικούς λόγους αποχώρησαν 
από το συμβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Σίσσυ 
Χλωμίσιου που βοήθησε έμενα και το συμβούλιο στην 
γραμματειακή υποστήριξη και πολύ περισσότερο, αλλά 
έπρεπε να αποχωρίσει στο τέλος του Αύγουστου.  
Καλωσορίζω τα νέα μέλη του Συμβουλίου τους κ.κ. 
Μίνα Μωραΐτου, Ντιάνα Θερμιώτη, Στράτη Πορφυράτο 
και Δημήτρη Κοκκίνη 
στους οποίους 
εύχομαι καλή δύναμη 
και καλή επιτυχία. 
Θέλω να καλωσορίσω 
την γνώστη μας  
Ιλια Μαρκουίζου 
στην γραμματειακή 
υποστήριξη που έχει 
εργαστεί επιτυχώς και 
σε άλλους Ομίλους. 
Τα νέα μέλη του 
συμβούλιου έχουν 
διάθεση κέφι και 
στόχους, νέες ιδέες 
να εμπλουτίσουν τις 
δράσεις ώστε σε συνεργασία με τους παλαιότερους του 
Συμβουλίου να επιτύχει ο Όμιλος τους στόχους του τόσο 
στο αθλητικό τμήμα όσο και στην κοινωνική δράση του.
Έχοντας επιτύχει δύσκολους στόχους στο αθλητικό 
τμήμα του τριγώνου, έχοντας «εξυψώσει» τον αγώνα 
της Άνδρου, το έργο όλων μας γίνεται ακόμη πιο 
«προκλητικό» στο να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για τα 
μέλη μας, τιμώντας την εμπιστοσύνη τους στο έργο και το 
ΝΟΑ γενικότερα. 
Ευχαριστώ θερμά την Χαρά Ξυλά Σταματιάδη, τον 
Στέφανο Λεκανίδη, τον Γκίκα Γκούμα, τον Χριστόφορο 
Στράτο για την γενναιόδωρη και αποτελεσματική 
συμβολή τους στην διεξαγωγή του Αγώνα. Ευχαριστώ τις 
Angels, για την πολύτιμή βοήθειά τους στην διοργάνωση, 

τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου που εργάζονται 
αθόρυβα και τα μέλη του ΝΟΑ 
που συμμετέχουν πάντοτε και 
στηρίζουν τον Όμιλό μας.
Η κατάσταση του λιμανιού 
της Χώρας είναι εξαιρετικά 
προβληματική για τα μεγάλα 
σκάφη προκειμένου να δένουν με ασφάλεια. Το γεγονός 
απασχόλησε το Συμβούλιο μας για τις επόμενες 
διοργανώσεις και ήδη ενημερώσαμε τις αρχές του 
νησιού επισημαίνοντας το θέμα. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα 

για την διεξαγωγή 
του Αγώνα, καθώς 
δεν μπορεί κανείς να 
ρισκάρει την ασφάλεια 
του σκάφους του και οι 
ζημιές είναι ιδιαίτερα 
δαπανηρές. Ελπίζουμε 
ότι οι επισημάνσεις μας 
θα τύχουν σε ευήκοα 
ώττα και θα επιτύχουμε 
θετικά αποτελέσματα.
Κλείνοντας το μικρό 
αυτό σημείωμα θέλω 
να ευχηθώ Καλή 
και Δημιουργική 
χρονιά σε όλους. 

Προγραμματίζουμε την κοπή της Βασιλόπιτας για τα μέλη 
μας, στο νέο Μουσείο της Αθήνας του Ιδρύματος Β&Ε 
Γουλανδρή στο Παγκράτι, αλλά και αποκριάτικο πάρτι 
αργότερα ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να συναντηθούμε 
από κοντά. Όσοι από τα μέλη μας επισκέπτεσθε την 
Άνδρο τον χειμώνα είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι το 
Εντευκτήριο του ΝΟΑ λειτουργεί τα Σαββατοκύριακα και 
η κ. Νικηφορίδη βρίσκεται στην διάθεσή σας. Ένα γεύμα 
στον Όμιλο με την μαγευτική θέα της Χώρας οφείλει να 
είναι must! 
Καλή Χρονιά και Καλή Δεκαετία!

Λεωνίδας Πολέμης
 Πρόεδρος Ν.Ο.Α.

Το Σημείωμα του Προέδρου
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FROM LONDON TO NOA
Με μεγάλη προσέλευση, πολύ κέφι, μουσική και χορό 
ανέτειλε ο πρωινός ήλιος της επόμενης ημέρας και ο DJ 
Αυγουστίνος, είχε κάνει για μια ακόμη χρονιά το πάρτι του 
καλοκαιριού στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου 
Άνδρου, στις 13 Αυγούστου. Ο Αυγουστίνος Γαλιάσος με το 
κοινό του να τον αποθεώνει για τις μουσικές του επιλογές 
έδωσε ραντεβού, για το επόμενο καλοκαίρι του 2020, from 
London to NOA! 
Πάρτε μια γεύση της γιορτής εδώ: 
https://www.facebook.com/avgou/videos/1015892900502
2576/?epa=SEARCH_BOX

~✦~

ΧΟΡΟΣ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Τα μέλη του ΝΟΑ, οι φίλοι, οι φιλοξενούμενοι, έγιναν μια 
παρέα, διασκεδάζοντας όλοι μαζί, το βράδυ του Δεκα-
πενταύγουστου στον Όμιλο, όπου ακόμη και ο καιρός 
συνθηκολόγησε και «έριξε» το μελτέμι στα 2 μποφόρ. Οι 
καιρικές συνθήκες ευνόησαν το στρώσιμο των τραπεζιών 
στον προβλήτα, πλάι στη θάλασσα, αφού η συμμετοχή 
έφτασε τα 304 άτομα. Η μουσική και ο χορός κράτησαν 
όλους στην πίστα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες κάτω 
από την αυγουστιάτικη πανσέληνο που ήταν κυριολεκτικά 
μαγευτική. Τα τραπέζια επιμελήθηκαν οι: Φράνκη Λιούγκα, 
Κωνσταντίνος Τατάκης, Ιώαννα Χαλά, Άλκης Μαργέτης. 
Η Έλλη Νικηφορίδη έδωσε τον καλύτερο εαυτό της για 
το εστιατόριο, τα γλυκά ήταν προσφορά του Δημήτρη 
Λάσκαρη, ενώ την βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους 
εκπρόσωποι των αρχών του νησιού και πολύς κόσμος. Ένα 
θερμό ευχαριστώ αξίζει στην Χαρά Σταματιάδου, για το 
κρασί τις βραδιάς από το Κτήμα Boutari.  

~✦~

Εκδηλώσεις ΕΚΛΟΓΕΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε 
από τις εκλογές τις 17.08.2019 συγκροτήθη-
κε σε σώμα με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος 

Λεωνίδας Πολέμης, Αντιπρόεδρος Μαριάννα Φωτο-
πούλου, Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Τατά-
κης, Ταμίας και Γενικός Έφορος Αθλητισμού Στέλιος 
Μαρκουίζος, Έφορος Τριγώνου Γιάννης Καραουλά-
νης, Α Έφορος Ανοικτής Θαλάσσης Στρατής Πορ-
φυράτος, Β Έφορος Ανοικτής Θαλάσσης Μίνα Μω-
ραΐτου, Έφορος Εγκαταστάσεων Ντιάννα Θερμιώτη, 
μέλη Δημήτριος Κοκκίνης, Ιωάννα Χαλά. Τακτικός 
εκπρόσωπος στην Ε.Ι.Ο. ο Στέλιος Μαρκουίζος και 
αναπληρωματικός ο Γιάννης Καραουλάνης. Από το 
παρόν συμβούλιο ορίστηκαν Τεχνικοί σύμβουλοι: 
Ανοιχτής Θαλάσσης η Χαρά Ξυλά Σταματιάδη, Χορη-
γιών ο Βασίλης Σαρρής.

https://www.facebook.com/avgou/videos/10158929005022576/?epa=SEARCH_BOX 
https://www.facebook.com/avgou/videos/10158929005022576/?epa=SEARCH_BOX 


3

Newsletter ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΔΡΟΥ • Σεπτ.-Δεκέμβριος 2019

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ 
Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν στις αθλητι-
κές διοργανώσεις του Ν.Ο.Α., την εποπτεία των 
οποίων είχαν οι κ.κ. Στέλιος Μαρκουίζος και 
Γιάννης Καραουλάνης. Από καθιστικά αθλήματα 

όπως το τάβλι, 
μέχρι τα πιτσι-
ρίκια αλλά και 
τους μεγαλύτε-
ρους που συμμε-
τέχουν σχεδόν 
όλα τα τελευταία 
χρόνια σε κάθε 
τύπου άθληση, 
όλοι μοιράζονται 
την χαρά και 
την πραγματική 
διασκέδαση της 
άθλησης.

~✦~

Εκδηλώσεις

Ο 52ος ιστιοπλοϊκός αγώνας της 
Άνδρου με την επωνυμία «Ιωάν-
νης Β Γουλανδρής», που διοργα-

νώσαμε από κοινού με τον Ναυτικό Όμι-
λο Ελλάδος μας έκανε να αισθανθούμε 
υπερήφανοι τόσο για την μεγάλη συμ-
μετοχή των 27 σκαφών όσο και για την 
τιμητική παρουσία της κυρίας Μαρέβας 
Μητσοτάκη στην εκκίνηση του, αλλά και 
στην Άνδρο. Ο αγώνας συγκέντρωσε 
περισσότερο από ποτέ τα φλας της δη-
μοσιότητας με δημοσιεύσεις στον περι-
οδικό, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, σε 
κοσμικές σελίδες, αλλά και σε μεγάλες 
αθλητικές εφημερίδες και πρακτορεία. 

Στο σημείο αυτό ευχαριστούμε την κ. 
Μαρία Παπαθανασίου - Αρώνες, της 
εταιρίας “Outstand Communications” 
και την Σίσσυ Χλωμίσιου για την μεσο-
λάβηση. Οι ιστιοπλόοι αναμετρήθηκαν 
με τους ισχυρούς ανέμους των επτά, το-
πικά οκτώ μποφόρ και τους στροβίλους 
διακινδυνεύοντας πολλά. Η δύναμη της 
αναμέτρησης με το υγρό στοιχείο και 
τον άνεμο, που προϋποθέτει ψυχραιμία, 
τεχνική, ικανότητα, γερά νεύρα. «Ήταν 
ένας αγώνας για πραγματικούς άνδρες» 

όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά ο κ. Λε-
κανίδης δίνοντας το στίγμα του.
Ο αγώνας συνδέεται πλέον με τον Αλέ-
ξανδρο Σταματιάδη, του μεγάλου απόντα 
μόνιμα παρόντα στις ψυχές και τη μνήμη 
όλων, ιστιοπλόων, διοργανωτών, φίλων 
και μελών του ΝΟΑ.
Ο αγώνας βέβαια Συνδέεται άμεσα με 
τους χορηγούς του, τους ανθρώπους 
που εργάζονται άοκνα και αφανώς πολ-
λές φορές για το άρτιο αποτέλεσμα. 
Έτσι οφείλεται μνεία και μεγάλο ευχαρι-
στώ στους εξής: Eurobank Private Bank 
Luxembourg, Χρυσός Χορηγός, Moët & 
Chandon Αργυρός χορηγός, της AMVYX 

52ος Δ.Ι.ΑΣ.
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AE, New Shipping, Polembros, τους 
Υποστηρικτές: Amalia Hotels, St. 
George Lycabettus, Sebago, Bake Hellas, 
Tsanos, Kokkoris Optics-bolle, Πατσέας, 
Mont Blanc, Ι, Κυβερνήτης travel, Explor 
Άνδρος, Εταιρία Μαυρίκη.
Ευχαριστούμε θερμά τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης που καλύπτουν τον αγώ-
να, αλλά και τους φίλους μας που μας 
συνδράμουν: Τον ζωγράφο Γιώργο Χα-
δούλη για την προσφορά των μικρών 
έργων τέχνης.
Τους ανθρώπους που ακούραστα προ-
σφέρουν στον Όμιλο. Τον Σπύρο και 
Αδαμάντιο Πολέμη, την Φλερετ Καρα-
δόντη και το δρυμα Βασίλη και Ελίζας 
Γουλανδρή, την Χαρά Σταματιάδη, τον 
Κωνσταντίνο Σαντίκο και το The Alex 
Hotel, το Νίκο Πανταζή, τον προπονη-
τή μας Φώτη Σταυρίδη, την Έλλη Νικη-
φορίδη, τον Αντώνη Ξένο και τον Τάκη 
Ανδρέου, την εθελοντική ομάδα Angels 
Ξένια Γκούμα Λεκανίδη, Άννα Γκούμα, 
Κατερίνα Μωραΐτου Μαρκιανού, Μίνα 
Μωραΐτου Κουλουβάτου, Δάφνη Σω-
ρούλα Μπουρμά, Μαριέλα Μαρκιανού 
Σπηλιοπούλου, Ρίκα Λιουγκα Πορφυ-

ράτου, Φρανκη Λιούγκα, Αλίνα Πολέμη, 
Χαρά Ξυλά Σταματιάδη, Μίνα Καμπάνη 
Μαραγκοπούλου. 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ομίλου.
Η Διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του 

Δήμου Άνδρου και του Ναυτικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας.
Την απονομή του Α σκέλους του Αγώνα 
στην Άνδρο ακολούθησε η απονομή του 
Β´ σκέλους στον Πειραιά στις εγκατα-
στάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδας.

Εκδηλώσεις
52ος Δ.Ι.ΑΣ.

Δείτε τις φωτογραφίες εδώ: https://www.facebook.com/pg/
NauticalClubOfAndros/photos/?tab=album&album_id=935290463482560&__

xts__%5B0%5D=68.ARDXSxTJ-OWQhFV6PKplnsfSlinJo-8VdjE-oJ6KBON3L9FKcctMdK5QkM
LzgVTNcjhsy6ppzflSekt0V66zoRg6Mc_huZJTsXNDDQ7hwTKQZ4ZnHwLwnbq4gkQTNXf-ZCv
wd8hnZ8PEKXANKpeZLlqlJtRYTGnRoleJyp_XITF-tGfc5sLE3d7pETsXnJ_6WZa9eg5LTi1M0bRr
sB91J6nXBHsLZoO3eVUCqSRI1Vs2T0zw0fryibOsvidiyqsWU8mSFtUrUi8o4xtnh0KT_wqR7lt9
vejFZcD4_0FEqD43eqeAc8P86iaCSy5gqzo6ye0lTIh1sVD97VoTTR4PPwk&__tn__=-UC-R

ANDROS TRAIL RACE
Οι λιλιπούτειοι αθλητές του 
ΝΟΑ συμμετείχαν στο ANDROS 
TRAIL RACE τον 4ο Αγώνα 
Ορεινού Τρεξίματος που 
πραγματοποιήθηκε το διήμερο 
28-29 Σεπτεμβρίου στο Κόρθι. 

https://www.facebook.com/pg/NauticalClubOfAndros/photos/?tab=album&album_id=935290463482560&__xts__%5B0%5D=68.ARDXSxTJ-OWQhFV6PKplnsfSlinJo-8VdjE-oJ6KBON3L9FKcctMdK5QkMLzgVTNcjhsy6ppzflSekt0V66zoRg6Mc_huZJTsXNDDQ7hwTKQZ4ZnHwLwnbq4gkQTNXf-ZCvwd8hnZ8PEKXANK
https://www.facebook.com/pg/NauticalClubOfAndros/photos/?tab=album&album_id=935290463482560&__xts__%5B0%5D=68.ARDXSxTJ-OWQhFV6PKplnsfSlinJo-8VdjE-oJ6KBON3L9FKcctMdK5QkMLzgVTNcjhsy6ppzflSekt0V66zoRg6Mc_huZJTsXNDDQ7hwTKQZ4ZnHwLwnbq4gkQTNXf-ZCvwd8hnZ8PEKXANK
https://www.facebook.com/pg/NauticalClubOfAndros/photos/?tab=album&album_id=935290463482560&__xts__%5B0%5D=68.ARDXSxTJ-OWQhFV6PKplnsfSlinJo-8VdjE-oJ6KBON3L9FKcctMdK5QkMLzgVTNcjhsy6ppzflSekt0V66zoRg6Mc_huZJTsXNDDQ7hwTKQZ4ZnHwLwnbq4gkQTNXf-ZCvwd8hnZ8PEKXANK
https://www.facebook.com/pg/NauticalClubOfAndros/photos/?tab=album&album_id=935290463482560&__xts__%5B0%5D=68.ARDXSxTJ-OWQhFV6PKplnsfSlinJo-8VdjE-oJ6KBON3L9FKcctMdK5QkMLzgVTNcjhsy6ppzflSekt0V66zoRg6Mc_huZJTsXNDDQ7hwTKQZ4ZnHwLwnbq4gkQTNXf-ZCvwd8hnZ8PEKXANK
https://www.facebook.com/pg/NauticalClubOfAndros/photos/?tab=album&album_id=935290463482560&__xts__%5B0%5D=68.ARDXSxTJ-OWQhFV6PKplnsfSlinJo-8VdjE-oJ6KBON3L9FKcctMdK5QkMLzgVTNcjhsy6ppzflSekt0V66zoRg6Mc_huZJTsXNDDQ7hwTKQZ4ZnHwLwnbq4gkQTNXf-ZCvwd8hnZ8PEKXANK
https://www.facebook.com/pg/NauticalClubOfAndros/photos/?tab=album&album_id=935290463482560&__xts__%5B0%5D=68.ARDXSxTJ-OWQhFV6PKplnsfSlinJo-8VdjE-oJ6KBON3L9FKcctMdK5QkMLzgVTNcjhsy6ppzflSekt0V66zoRg6Mc_huZJTsXNDDQ7hwTKQZ4ZnHwLwnbq4gkQTNXf-ZCvwd8hnZ8PEKXANK
https://www.facebook.com/pg/NauticalClubOfAndros/photos/?tab=album&album_id=935290463482560&__xts__%5B0%5D=68.ARDXSxTJ-OWQhFV6PKplnsfSlinJo-8VdjE-oJ6KBON3L9FKcctMdK5QkMLzgVTNcjhsy6ppzflSekt0V66zoRg6Mc_huZJTsXNDDQ7hwTKQZ4ZnHwLwnbq4gkQTNXf-ZCvwd8hnZ8PEKXANK
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CHRISTMAS CUP

ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ Ν.Ο.Α.

î 
Λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων ο Όμιλός μας 
γέμισε παιδιά! Χαρούμενες φωνούλες, κυνήγι θησαυ-

ρού, κέφι και παιχνίδια να μας υπενθυμίζουν πως οι γιορτές 
είναι προνόμιο παιδικό για όλους, μικρούς και μεγάλους που 
συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Άν-
δρου. Στο μεταξύ με χριστουγεννιάτικα τραγούδια και γλυ-
κά, οι αθλητές μας, οι 
προπονητές μας και 
τα μέλη του ΔΣ Ιωάννα 
Χαλα και Γιάννης Κα-
ραουλάνης στόλισαν 
με πολύ χαρά και την 
αίθουσα διδασκαλίας. 

Δείτε περισ-
σότερες φωτο-

γραφίες εδώ: https://
www.facebook.com/
NauticalClubOfAndros/
photos/pcb.104759009225
2596/1047588852252720/
?type=3&theater

î 
Με δύο αθλητές του ΝΟΑ να διακρίνονται 
στους Παίδες στο Χριστουγεννιάτικο Cup 

που οργανώθηκε από Όμιλο Φίλων Θαλάσσης, 
στην Θεσσαλονίκη στις 26-29.12.2019 έκλεισε 
το 2019 για τους μικρούς αθλητές μας. Συγκε-
κριμένα ο  Στρατής Μάρκος ήρθε 4ος Παίδας 
και ο Καλλιβρούσης Γιώργος 6ος Παίδας.

î 
Με την καθιερωμένη λα-
μπρότητα γιορτάσθηκε ο 

προστάτης της θάλασσας και των 
ναυτικών μας Άγιος Νικόλαος στις 
6.12.2019 στην ομώνυμη εκκλησία 
στο Νειμποριό, δίπλα ακριβώς από 
τις εγκαταστάσεις του ΝΟΑ. Ο στο-
λισμός έγινε με την φροντίδα της κ. 
Ι. Χαλά, τα γλυκά της γιορτής ήταν 
προσφορά του Δημήτρη Λάσκαρη, 
το ρακί και το κρασί του επιτίμου 
Προέδρου κ. Σπύρου Μιχ. Πολέμη.
Τα μέλη του Συμβουλίου που βρέ-
θηκαν στην Άνδρο για την γιορτή 

είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν 
και από κοντά με τον δήμαρχο κ. Δ. 
Λοτσάρη αλλά και με τους Έπαρ-
χο κ. Δ. Λάσκαρη και Λιμενάρχη 
Άνδρου Πλωτάρχη Θ. Κραψίτη την 
αναγκαιότητα εκβάθυνσης του 
λιμανιού της Χώρας προκειμένου 
για την ασφαλή πρυμνοδέτηση των 
σκαφών.

Εκδηλώσεις

Αθλητικά

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ: https://noa.com.gr/index.
php/el/ekdiloseis/item/703-giortiagiounikolaou2019

Αλλά και εδώ: https://www.facebook.com/NauticalClubOfAndros/photos/pcb.10
44896389188633/1044896322521973/?type=3&theater

https://www.facebook.com/NauticalClubOfAndros/photos/pcb.1047590092252596/1047588852252720/?type=3&theater
https://www.facebook.com/NauticalClubOfAndros/photos/pcb.1047590092252596/1047588852252720/?type=3&theater
https://www.facebook.com/NauticalClubOfAndros/photos/pcb.1047590092252596/1047588852252720/?type=3&theater
https://www.facebook.com/NauticalClubOfAndros/photos/pcb.1047590092252596/1047588852252720/?type=3&theater
https://www.facebook.com/NauticalClubOfAndros/photos/pcb.1047590092252596/1047588852252720/?type=3&theater
https://www.facebook.com/NauticalClubOfAndros/photos/pcb.1047590092252596/1047588852252720/?type=3&theater
https://noa.com.gr/index.php/el/ekdiloseis/item/703-giortiagiounikolaou2019
https://noa.com.gr/index.php/el/ekdiloseis/item/703-giortiagiounikolaou2019
https://www.facebook.com/NauticalClubOfAndros/photos/pcb.1044896389188633/1044896322521973/?type=3&theater
https://www.facebook.com/NauticalClubOfAndros/photos/pcb.1044896389188633/1044896322521973/?type=3&theater
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î
Στις 21-23 Δεκεμβρίου η Ελληνική 
Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία οργάνωσε 

το 1ο Camp Προεθνικής Ομάδας Optimist 
όπου συμμετείχε ο αθλητής του Ομίλου 
μας Νίκος Μαργέτης. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι από την Περιφέρεια Νήσων Αιγαί-
ου και Κρήτης συμμετείχε -σύμφωνα 
με την Ε.Ι.Ο.-  ένα αγόρι και ένα κορίτσι 
μόνο. Ο αθλητής του ΝΟΑ  Νίκος Μαρ-
γέτης ήταν ο «δικός» μας αθλητής που 
επελέγη από την Ομοσπονδία. 

29th ATHENS INTERNATIONAL 
SAILING WEEK 2019

î 
Η Ελίζα Καραουλάνη  
το Σαββατοκύριακο 

23-24 Νοεμβρίου  συμμε-
τείχε στον Διασυλλογικό 
Αγώνα LASER  που οργά-
νωσε ο Ν.Α.Ο. Βούλας. Η 
αθλήτρια μας έδωσε τον 
καλύτερό της εαυτό στην 
κατηγορία των LASER 
4.7.  Συγκεκριμένα σε 
σύνολο 81 αθλητών η Ε. 
Καραουλάνη  κατέκτησε 
την 5η θέση στα κορίτσια 
και την 22η στην γενική 
κατάταξη. Συγχαρητήρια 
στην αθλήτρια του ΝΟΑ 
για την εξαιρετική της 
εμφάνιση και στους προ-
πονητές της Πηγή Καλπά-
κη και Φώτη Σταυρίδη.

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ LASER Ν.Α.Ο.ΒΟΥΛΑΣ 

î
Με 9 αθλητές σε δύο κατηγορίες συμμετεί-
χε ο Όμιλος μας στην διοργάνωση 29TH ATHENS 

INTERNATIONAL SAILING WEEK 2019 στις 08-16 Νοεμβρί-
ου 2019. Σε μια διοργάνωση με πολύ μεγάλη συμμετοχή και 
υψηλό επίπεδο, οι αθλητές μας έδωσαν τον καλύτερο τους 
εαυτό και μετά από 5 ιστιοδρομίες στην κάθε κατηγορία, 
κατάφεραν τα ακόλουθα εξαιρετικά αποτελέσματα:
Στο Optimist σε 356 συμμετοχές: -31η Καραουλάνη Σοφία 
-117ος Στρατής Μάρκος -143ος Καλλιβρούσης Τζώρτζης 
-232ος Σαρρής Νίκος -258η Ανύση Μαρίνα -282ος Βασιλι-
κός Γιώργος -322ος Βούλγαρης Δημήτρης. 
Στο Laser σε 42 συμμετοχές: -19η Καραουλάνη Ελίζα  Σε 92 
συμμετοχές: -88ος Γρηγοριάδης Μάριος.

Αθλητικά
1ο CAMP ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ OPTIMIST

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
NΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

î
Στον αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Βούλα 2-3 Οκτωβρίου ο 
όμιλος μας συμμετείχε με 5 αθλητές/αθλήτριες. Τα παιδιά έδωσαν 

τον καλύτερο τους εαυτό και κατάφεραν να πετύχουν πολύ καλές θέσεις σε 
όλες τις κατηγορίες. Η ομάδα μας στα κορίτσια με την Σοφία Καραουλάνη 
κατάφερε την 4η θέση στην γενική κατηγορία (σε βαθμολογική ισοβαθμία 
με την 3η). 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Στα κορίτσια σε 52 συμμετοχές: -Καραουλάνη 
Σοφία 4η. Στα αγόρια σε 116 συμμετοχές: -Μπατής Ζαννής 23ος -Στρατής 
Μάρκος 34ος και 13ος Παιδας -Μαργέτης Νίκος 45ος -Καλλιβρούσης 
Τζώρτζης 50ος και 20ος παίδας
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î
Με 5 αθλητές στις δύο κατη-
γορίες του όπτιμιστ, συμμε-

τείχε ο όμιλος μας στον αγώνα που 
πραγματοποιήθηκε στον Ναυτικό 
Όμιλο Κατοίκων Βουλιαγμένης στις 
26-27/10.
Με καλές συνθήκες και υψηλό επί-
πεδο πραγματοποιήθηκαν αρκετές 
ιστιοδρομίες σε κάθε κατηγορία 
δημιουργώντας πολύτιμες εμπειρί-
ες για τους αθλητές μας.
Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία 

των 15 χρόνων σε σύνολο 75 αθλη-
τών  Καραουλάνη Σοφία κατάφερε 
την 5η θέση στα κορίτσια και την 16η 
στην γενική. Στην κατηγορία των 
11 χρονών, σε σύνολο 91 αθλητών,  
Καλιβρούσης Τζώρτζης 21ος στους 
παίδες 34ος στην γενική  Στρατής 
Μάρκος 27ος στους παίδες και 41ος 
στην γενική Κοκκινάκη Σύλια 22η 
στις κορασίδες και 62η στην γενική 
Μπακαρά Χριστιάνα  23η στις κορα-
σίδες και 69η στην γενική κατηγορία.

î 
Με μετάλλιο γύρισε η 
αποστολή του Ομίλου 

μας, με τη Σοφία Καραουλάνη να 
καταλαμβάνει την δεύτερη θέση 
στα κορίτσια στην κατηγορία 
U16 στο Medal Race. Εξαιρετικά 
τα πήγαν και οι μικροί αθλητές 
του ομίλου μας οι οποίοι πλασα-
ρίστηκαν σε αρκετές ιστιοδρο-
μίες σε πολύ καλές θέσεις.
Συγχαρητήρια στα παιδιά και 
στους προπονητές μας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Στα U16 σε σύνολο 45 αθλητών/τριών 
Σοφία Καραουλάνη 2η στα κορίτσια 8η γενική Στέλιος Τικόπουλος 
16ος στα αγόρια 30ος γενική.
Στα U12 σε σύνολο 71 αθλητών/τριών Μάρκος Στρατής 8ος στα αγόρια 
9ος γενική Τζώρτζης Καλιβρούσης 15ος στα αγόρια 19ος γενική.

ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΟΦΙΑ 
ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΣΤΟ MEDAL RACE 

ΤΟΥ Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Αθλητικά

"ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΧΙ 2019" 
ΣΤΟΝ ΙΟΠ

î
Με τρεις αθλητές, σε τρεις ξεχω-
ριστές κατηγορίες συμμετείχε ο 

όμιλος μας στον αγώνα του Ιστιοπλοϊκού 
ομίλου Πειραιώς "Κύπελλο ΟΧΙ 2019"που 
πραγματοποιήθηκε στις 18-20/10/2019. Οι 
αθλητές μας έδωσαν τον καλύτερο τους 
εαυτό αποκομίζοντας πολλές εμπειρίες 
για το μέλλον. Οι αθλητές που συμμετεί-
χαν ήταν η Ελίζα Καραουλάνη, η Κατιάννα 
Βασταρδή και ο Μάριος Γρηγοριάδης.

ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΙΖΑ ΣΤΑ ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ 2019

î
Με ένα μετάλλιο και εξαιρετική εμφάνιση 
για τους αθλητές μας  και τον ΝΟΑ στα Πα-

στρικάκεια 2019.Ο όμιλος μας συμμετείχε στη 
διοργάνωση με τέσσερις αθλητές του Optimist 
και μια αθλήτρια του Laser. Ο αγώνας ήταν συν-
διοργάνωση του ΙΟΠ, του ΝΟΕ και της σχολής 
Ναυτικών Δοκιμών. Τα παιδιά μας έδωσαν τον 
καλύτερο τους εαυτό  και στις δύο κατηγορίες 
και μέχρι την τελευταία κούρσα διεκδικούσαν 
θέση στο βάθρο και στις δύο κατηγορίες. Το με-
τάλλιο ήρθε στο Laser 4.7 με την Ελίζα Καραου-
λάνη να καταλαμβάνει την τρίτη θέση στα κορί-

τσια. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στους 
προπονητές μας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Στο Optimist σε 
σύνολο 143 αθλητών/τριών  Σοφία Καραουλάνη 
15η στην γενική και 8ο κορίτσι. Στρατής Μάρκος 
64ος στην γενική. Καλλιβρούσης Τζώρτζης 75 
γενική. Άνυση Μαρίνα 124η στην γενική.
Στο Laser 4.7 σε σύνολο 18 αθλητών/τριών Ελίζα 
Καραουλάνη 4η στην γενική και 3η στα κορίτσια.
Για όλες τις επιτυχίες των παιδιών μας κοπιά-
ζουν όλοι. Οι γονείς, τα παιδιά και οι προπονη-
τές μας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. 

"ΔΕΛΦΙΝΕΙΑ 2019" ΣΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
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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

O Nαυτικός Όμιλος Άνδρου

Σας Εύχεται
Καλή Χρονιά!


