
Σε κλίμα απολογιστικό, και συγκινησιακά φορτισμέ-
νο διεξήχθησαν η Γενική Συνέλευση των μελών του 
Ναυτικού Ομίλου Άνδρου και οι Αρχαιρεσίες στις 12 

Αυγούστου 2017 στις εγκαταστάσεις του ΝΟΑ στην Άνδρο. 

Με ειλικρινή σεβασμό και εκτίμηση εκφράζοντας 
τα μέλη του ΝΟΑ στο σύνολό τους, ο πρόεδρος και το 
απερχόμενο Δ. Σ. τίμησαν τον π. Γενικό Γραμματέα του 
Ομίλου κ. Σάκη Τόδουλο για την αμέριστη προσφορά 
του στον Όμιλο σε πραγματικά ταραγμένες περιόδους.  

Συγκινημένος ο κ. Τόδουλος παρέλαβε την τιμητική 
πλακέτα από τον πρόεδρο κ. Λεωνίδα Πολέμη ευχαρι-
στώντας και αναφέροντας πως η τιμή αντανακλά σε όλο 
το Διοικητικό Συμβούλιο της περιόδου. Εύστοχες ήταν 
οι παρατηρήσεις των κ.κ. Νίκης Δανιόλου και Χαρούλας 
Ροδοπούλου οι οποίες επεσήμαναν την σημασία του να 
βλέπει κανείς τα παιδιά και τα εγγόνια των ανθρώπων 
που «έφτιαξαν» τον Όμιλο με τα χέρια τους -κουβαλώ-
ντας χαλίκι και άμμο -σύμφωνα με την κ. Ροδοπούλου 
και τον επ. πρόεδρο κ. Σπύρο Πολέμη- να συνεχίζουν 
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Ευχαριστώ όλα τα μέλη του Ομίλου και 
τα μέλη του Δ.Σ. που με εμπιστεύτη-

καν για ακόμη μια διετία για τη θέση του 
Προέδρου.

 Όπως είχα αναφέρει και στη Γενική 
Συνέλευση η συνεργασία που είχαμε τα 
προηγούμενα δύο χρόνια με τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ήταν πολύ καλή 
και τους ευχαριστώ όλους για την εθελοντική προσφο-
ρά τους στο Ν.Ο.Α. Δυστυχώς αποχώρησαν λόγω επαγ-
γελματικών τους υποχρεώσεων οι Λεονάρδος Λουλού-
δης και Γιώργος Στεφάνου τους οποίους ευχαριστώ και 
πάλι για την βοήθεια και την συμμετοχή τους. Θέλω να 
καλωσορίσω δύο νέα μέλη τον Κυριάκο Σπηλιόπουλο 
και τον Κωνσταντίνο Κριεζή που θέλουν να στηρίξουν 
τον Όμιλό μας με ενθουσιασμό και αγάπη. Πιστεύω ότι η 
ομάδα και στην παρούσα διετία θα είναι δημιουργική και 
αποτελεσματική. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους, γνω-
ρίζοντας εκ των προτέρων ότι ο καθένας από τα μέλη 
του Συμβουλίου είναι επαγγελματικά απασχολημένος 
με την εργασία του αλλά παρά ταύτα βρίσκει χρόνο για 
τον Όμιλό μας. Κατά την διάρκεια της Συνέλευσης τιμή-
σαμε τον π. Γενικό Γραμματέα του ΝΟΑ κ. Σάκη Τόδουλο 
για την μεγάλη προσφορά του. 

 Mπαίνουμε στο Φθινόπωρο έχοντας ωραίες αναμνή-
σεις από το καλοκαίρι.

 Είναι πάντα πολύ ωραίο να βλέπεις τον Όμιλο γεμάτο 
με κόσμο. Μεγάλοι και μικροί κολυμπούν, συζητούν, 
διασκεδάζουν και η εικόνα συμπληρώνεται με τα παιδιά 
να βουτάνε στη θάλασσα και να χαίρονται όλοι αυτό το 
μέρος που μας ενώνει.

Το πρωί άρχιζε με μαθήματα Yoga τα οποία προσέφερε 
η Μαριέλλα Σπηλιοπούλου -και την ευχαριστούμε όλοι 
για αυτό- αλλά και με μαθήματα κολύμβησης και ιστιο-
πλοΐας από τους προπονητές μας Βασίλη και Φώτη και 
η μέρα που κορυφώνεται με ζωντάνια τις μεσημεριανές 
ώρες συνοδεία του απαραίτητου ούζου κι ένα παιχνίδι 
τάβλι...

 Στον ετήσιο χορό του 15 Αύγουστου απονείμαμε τον 
τίτλο της επιτίμου Προέδρου την Αντίκλεια Τρικόγλου 
για το μεγάλο της έργο και περάσαμε ευχάριστα με τα 
ανέκδοτα του π. Ευδόκιμου σε μια όμορφη χορευτική 
βραδιά υπό τους ήχους του Άγγελου Κοντόρη.

 Όμως και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις είχαν μεγάλη 
επιτυχία και σας ευχαριστούμε για την στήριξή σας.

Γενική Συνέλευση  
και Αρχαιρεσίες
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 Κλείνοντας η έκθεση για την Τεχνολογία στην Αρχαία 
Ελλάδα είδαμε ότι προσέλκυσε αρκετά μέλη μας και 
προσέδωσε στο Ν.Ο.Α μια διαφορετική πολιτιστική 
οπτική.

Το αθλητικό τμήμα ήταν αρκετά δραστήριο με τους 
νέους συνεργάτες μας  Τζώρτζη Κεφαλλωνίτη και 
Χάρη Γκανιάτσα  που έφεραν σκάφη και εξοπλισμό 
Windsurf το καλοκαίρι στο ΝΟΑ προσελκύοντας τη 
νεολαία του νησιού.

Διεξήχθησαν με επιτυχία το Τρίαθλο, οι Κολυμβητικοί 
αγώνες, το water polo το beach volley, το ping pong το 
τάβλι και το σκάκι.

 Αυτή η νέα συνεργασία με το Ναυτικό Όμιλο Καλα-
μακίου μας έφερε έναν πολύ δραστήριο προπονητή 
τον Φώτη Σταυρίδη, ο οποίος δρα ενθαρρυντικά όσον 
αφορά στις επιδόσεις του, στη σχέση με τα παιδιά, τους 
γονείς την Εφορεία Τριγώνου και γενικότερα με το 
ΝΟΑ. 

  Η ομάδα της ιστιοπλοΐας αυξάνεται και δυναμώνει 
τόσο στην Άνδρο όσο και στο Ν.Ο.Κ. με τα παιδιά να 
φτάνουν τα 40 σε αριθμό συνολικά.

Αυτή η βάση στο Καλαμάκι θα μπορέσει να βοηθήσει 
ακόμα πιο πολύ τα παιδιά που έρχονται από την Άνδρο 
καθώς θα υπάρχει ένα μέρος δικό τους στο οποίο θα 
φιλοξενούνται και τα σκάφη των αγώνων .

 Ο Λεωνίδας  και ο Πέτρος Τσορτανίδης συνεχίζουν 
την ανοδική τους πορεία δυνατά με προκρίσεις στους 
μικρούς Ολυμπιακούς  Αγώνες της Αργεντινής, ευχό-
μαστε και στους δύο καλή δύναμη.

 Στο μεταξύ έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες  για 
τον επόμενο αγώνα ανοικτής θαλάσσης με στόχο να 
πραγματοποιηθεί τις ημερομηνίες 30 Αυγούστου με 
2 Σεπτεμβρίου 2018. Σκοπός είναι να ανεβάσουμε το 
επίπεδο τόσο σε συμμετοχές αλλά και να προσφέρουμε 
στο νησί μας. Γι’ αυτό και καλούμε τα μέλη που ενδια-
φέρονται να συνεισφέρουν στο Αγώνα εθελοντικά, να 
επικοινωνήσουν μαζί μας.

 Σχετικά με τις εγκαταστάσεις επιτέλους το θέμα της 
σύνδεσης του Ν.Ο.Α με τις εγκαταστάσεις του βιολο-
γικού καθαρισμού προχώρησε και περιμένουμε πλέον 
από το Δήμο τα τυπικά για την σύνδεση.

 Μπαίνοντας στο Νοέμβρη ξεκινήσαμε με κέφι την 
πρώτη μας εκδήλωση, την οποία οργάνωσε ο Ν.Ο.Α., με 
την επίβλεψη του Κυριάκου Σπηλιόπουλου, την Κυρια-
κή 5 Νοεμβρίου, το μεσημέρι, στο Bar Restaurant 333 
Chef’s and Workshop, στο κέντρο της Αθήνας. 

Ελπίζουμε την επόμενη φορά να μας στηρίξουν ακόμα 
περισσότεροι φίλοι και μέλη.

Σας περιμένουμε την παραμονή και ανήμερα της εορ-
τής του Αγίου Νικολάου στην Άνδρο.

Σκοπός μας είναι να καταφέρουμε να οργανώσουμε 
και άλλες εκδηλώσεις ίσως και εκδρομές που θα μας 
κρατούν «ζεστούς» και όλους μαζί και τον χειμώνα, για 
τις οποίες θα σας ενημερώνουμε εγκαίρως.

 Λεωνίδας Πολέμης

στις διοικητικές θέσεις του ΝΟΑ με ειλικρινές ενδια-
φέρον, διότι μόνο έτσι, με νέους ανθρώπους ο Όμιλος 
μπορεί να βαδίζει με αισιοδοξία στο μέλλον.   

Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 
12ης Αυγούστου 2017  για την διετία  2017-19 έχει ως 
εξής: 

Πρόεδρος: Λεωνίδας Πολέμης. Αντιπρόεδρος: 
Ιωάννα Χαλά. Γενική Γραμματέας: Μαριάννα   Φωτο-
πούλου. Ταμίας: Δάφνη  Σωρούλα. Γενικός Έφορος 
Αθλητισμού: Στέλιος Μαρκουίζος. Έφορος Ανοικτής 
Θαλάσσης: Αλέξανδρος Σταματιάδης. Έφορος Τριγώ-
νου: Γιάννης Καραουλάνης. ‘Έφορος Εγκαταστάσε-
ων  &  Έφορος  Β’ Τριγώνου: Κωνσταντίνος  Κριεζής. 
Έφορος Εκδηλώσεων  &  Έφορος Β’  Ανοικτής Θαλάσ-
σης: Κυριάκος Σπηλιόπουλος. Μέλος  Δ.Σ.: Ιάκωβος 
Κουρτέσης

Μ.Φ.Μ.

Γενική Συνέλευση  
και Αρχαιρεσίες

Το Σημείωμα του Προέδρου
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  Επίτιμη Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου 
Άνδρου η κ. Αντίκλεια Τρικόγλου -Σαρρή

 Η τελετή ανακήρυξης έλαβε χώρα κατά την 
διάρκεια του ετήσιου χορού του Ν.Ο.Α. στις 15 
Αυγούστου 2017.

   Η κ. Τρικόγλου χρημάτισε πρόεδρος του Ναυ-
τικού Ομίλου Άνδρου την περίοδο από το 2009 
μέχρι το 2015.

 Με … άρωμα γυναίκας, που συνδυάζει το απα-
ράμιλλο στιλ, την ευπρέπεια, με την αγωνιστικό-
τητα, την ευγένεια με τον δυναμισμό κύλησαν τα 
επόμενα έξι (6) χρόνια στον Όμιλό μας. Με διαρκή 
προσωπική φροντίδα και παρουσία στο Ν.Ο.Α. 
χειμώνα - καλοκαίρι  η κ. Τρικόγλου – Σαρρή με-
ρίμνησε για τις εγκαταστάσεις του Ομίλου, σαν να 
ήταν το σπίτι της και περισσότερο.

 Συνεισέφερε τα μέγιστα στην εφορία τριγώ-
νου και στην ανοιχτή θάλασσα με κορωνίδα την 
εγγραφή στο Ναυτικό Όμιλο ‘Άνδρου των παγκο-
σμίων πρωταθλητών μας Λεωνίδα και Πέτρου 
Τσορτανίδη.

 Μεγάλη ήταν η κοινωνική συμβολή της, με 
οργάνωση εκδηλώσεων για τα μέλη, στην Αθήνα 
και την Άνδρο, αλλά και το «άνοιγμα» του Ομίλου 
στην τοπική κοινωνία με εκδηλώσεις προσφοράς, 
όπως στον Φιλανθρωπικό Σύλλογο Αποικίων, 
στον Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών 
και Andros Routes.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα πάρτι με τον 
Αυγουστίνο, τα μεσημεριανά κέφια, το τρίαθλο, 
τα παιχνίδια τάβλι και μπριτζ, το ντεφιλέ, τα 
χειμερινά μαθήματα ιστιοπλοΐας για ενήλικες, 
ταξίδια και εκδρομές στο εξωτερικό, αλλά και 
εκδηλώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως 
η ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης και στο 
Ίδρυμα Κακογιάννη έλαβαν χώρα επί των ημερών 
της και πολλές από αυτές συνεχίζονται ακόμη.

Στόχος όλων των εκδηλώσεων ήταν να διαθέτει 
πάντοτε ο Ν.Ο.Α. την οικονομική ευρωστία και 
αυτάρκεια για το αθλητικό τμήμα του. 

 Την περίοδο της προεδρίας της διεξήχθη στην 
Άνδρο το Hellenic Match Race και σε συνεργασία 
με τον Δημήτρη Κριεζή έγινε η αδελφοποίηση του 
Ναυτικού Ομίλου Άνδρου με τον Ναυτικό ‘Όμι-
λο Saugotah ΗΠΑ.

 Αποχώρησε από την προεδρία του Ομίλου το 
2015 «παραδίδοντας» την σκυτάλη στον Λεωνίδα 
Σπύρου Πολέμη.

Μ.Φ.Μ.

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της 12ης Ιουλίου 2016 απόφαση 

αριθμός 7 ανακηρύχθηκε Επίτιμος Πρόεδρος του 
Ναυτικού Ομίλου Άνδρου η κ. Αντίκλεια Βασιλείου 
Τρικόγλου "ως ένδειξη βαθύτατης τιμής, αγάπης 
και εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό της από το 
σύνολο των μελών μας και ως αναγνώριση της με-
γάλης προσφοράς της στον Ναυτικό Όμιλο ́ Άνδρου 
και τα ναυταθλητικά δρώμενα του νησιού μας."
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Νέα από την …  Ανοιχτή Θάλασσα

Νέα από τα …  Τρίγωνα

  Με μεγάλη χαρά είδαμε πρώτα τα σκάφη των μελών μας Γιάννη Μαρκιανού «ΑΛΚΥΟΝΗ» στον 
αγώνα Spetses  Classic Yacht Regatta  που διεξήχθη το διάστημα 22 έως 25 Ιουνίου 2017, στις 
Σπέτσες και Μάκη Κουρτέση “BLACK JACK”, στον  αγώνα Aegean Regatta 2017  που διεξήχθη το 
διάστημα  19 με 26 Αυγούστου 2017 στο Αιγαίο. Η επιτυχία τους αποτελεί τιμή για τον Όμιλό μας. 

Μ.Φ.Μ.

î 
Στα πλαίσια της προετοιμασίας για την νέα περί-
οδο, οι αθλητές της αγωνιστικής ομάδας Optimist 

& Laser του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου συμμετείχαν σε 
προπονητικό camp  που πραγματοποιήθηκε στις 23-29 
Αυγούστου 2017 στην Πάρο από τον Ομοσπονδιακό προ-

πονητή της Εθνικής Ομάδας της 
Ελβετίας Αντώνη Δροσόπουλο. 

Το Σαββατοκύριακο 26-27 Αυ-
γούστου 2017, διοργανώθηκε στα 
πλαίσια του camp διασυλλογικός 
αγώνας με την συμμετοχή 21 
σκαφών optimist και 17 σκαφών 
Laser.

Γ. Κ.

Στην Πάρο προπονείται ο …Ν.Ο.Α.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑθΛηΤΕΣ ΤΟΥ Ν.Ο.Α ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕξηΣ: 
Optimist: Καραουλάνη Ελίζα 1η στη γενική κατάταξη και 1η στη κατηγορία 
των κοριτσιών. Μπιίτης Άρης 3ος στη γενική κατάταξη και 1ος στη κατη-
γορία των αγοριών. Μήλα Μαριλένα 6η στη γενική κατάταξη και 3η στα 
κορίτσια. Μπατής Ζαννής 9ος στη γενική κατάταξη  και 1ος στους παίδες. 
Καραουλανη Σοφία 11η στη γενική κατάταξη και 3η στις κορασίδες. 
 Laser 4: Βαλμάς Νικόλαος 5ος στη γενική κατάταξη και 3ος στους νέους. 
Βασταρδή Κατιάννα 7η στη γενική κατάταξη και 2η στα κορίτσια.

î  Εξαιρετική εμφάνιση έκανε η ομάδα μας στο Διασυλλογικό 
Αγώνα που διεξήχθη στο Ναυτικό Όμιλο Βούλας στις 7 και 8 

Οκτωβρίου 2017, με τους αθλητές της αγωνιστικής μας ομάδας να 
αποκτούν την εμπειρία σε ένα δύσκολο στίβο και με δυνατούς αντι-
πάλους απέναντί τους. Η ομάδα μας ανέβηκε στο βάθρο, κατακτώ-
ντας την 2η θέση στις κορασίδες με την αθλήτριά μας Καραουλάνη 
Σοφία. Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Στη κατηγορία των 15χρονων 
και σε σύνολο 49 αθλητών: Καραουλάνη Ελίζα 4η κορίτσια και 17η 
γενική, Ραΐσης Λεωνίδας  43ος, Γρηγοριάδης Μάριος  44ος. Στην 
κατηγορία 11χρονων σε σύνολο 80 αθλητών: Καραουλάνη Σοφία 
2η κορασίδες και 8η γενική, Τικόπουλος Στέλιος 47ος, Μαργέτης Νικόλαος 50ος, Σαρρής 
Νικόλαος 58ος. Την αποστολή συνόδευε ο προπονητής μας κ. Σταυρίδης Φώτης. Γ.Κ.

2η στην Βούλα η Σοφία Καραουλάνη με το Ν.Ο.Α.
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î  Ο Όμιλος  μας  διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο 
21-22 Οκτωβρίου 2017 το 1ο Sailing Academy 

Race, έναν αγώνα που επιθυμούμε να γίνει θεσμός με 
σκοπό την βελτίωση των ακαδημιών Optimist του Ομί-
λου μας. Αναλυτικά συμμετείχαν 41 αθλητές από τους 
οποίους οι 21 ήταν μικρότεροι από 8 ετών πράγμα που 
δείχνει ότι υπάρχει νέο αίμα στον Όμιλο μας  πολλά 
υποσχόμενο για τα επόμενα χρόνια. Πραγματοποιήθη-
καν 4 ιστιοδρομίες  για  τις  ηλικίες 2008-2004 και 2 
ιστιοδρομίες  για τις ηλικίες 2009+ όπου έκλεψαν την 
παράσταση οι 2 μικρότεροι αθλητές γεννημένοι το 
2012 που κάναν αξιόλογη προσπάθεια. Στη συνέχεια, 
ένα μεγάλο party  περίμενε τους μικρούς  μας φίλους 
με τους  γονείς  να παίρνουν τη σκυτάλη ετοιμάζοντας 
έναν εκπληκτικό μπουφέ για όλους, και τα παιδιά να μην 
σταματούν να παίζουν με διάφορα  παιχνίδια στη παρα-

λία  χορεύοντας στους ρυθμούς  της  μουσικής. Τέλος, 
ο αγώνας έκλεισε με την απονομή στην οποία βραβεύ-
τηκαν οι καλύτεροι του αγώνα. Ευχαριστούμε όλους 
όσους συμμετείχαν στη διεξαγωγή αυτού του αγώνα. 
Ευχαριστούμε τον κ.  Κώστα Σαρρή για την φωτογραφι-
κή κάλυψη του αγώνα!  Γ.Κ.

1ο Sailing Academy Race

î 
Μετά και από τον δεύτερο Διασυλλογικό Αγώνα στην 
Αθήνα, αυτή τη φορά στον όρμο της Βουλιαγμένης οι 

αθλητές μας, έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό σε έναν 
απαιτητικό στίβο με υψηλές εντάσεις ανέμων. Η ομάδα 
ανέβηκε για δεύτερη φορά στο βάθρο με την αθλήτριά μας 
Καραουλάνη Ελίζα που κατέκτησε τη 2η θέση των κορι-
τσιών ανάμεσα σε υψηλό επίπεδο αντιπάλων. Αναλυτικά: 
Στην κατηγορία 12+ ανάμεσα σε 40 αθλητές: Καραουλάνη 
Ελίζα 11η Γενική 2η Κορίτσια. Μπίστης Άρης 19ος Γενική 
14ος Αγόρια. Μήλα Μαριλένα 20η Γενική 6η Κορίτσια. Γρη-
γοριάδης Μάριος 36ος Γενική 26ος Αγόρια. Στην κατηγορία 
κάτω των 12 ανάμεσα σε  60 αθλητές: Καραουλάνη Σοφία 
22η Γενική 10η Κορασίδες. Μπατής Ζαννής 27ος Γενική 
15ος Παίδες. Σαρρής Νικόλαος 34ος Γενική 19ος Παίδες. 
Μαργέτης Νικόλαος 35ος Γενική 20ος Παίδες. Τικόπουλος 

Στέλιος 41ος Γενική 23ος Παί-
δες. Συγχαρητήρια σε όλους 
τους αθλητές για την προσπά-
θεια, τον χαρακτήρα και την 
ομαδικότητα που έδειξαν σε 
αυτούς τους δυο αγώνες. 
Ευχαριστούμε τον Ναυτικό 
Όμιλο Βουλιαγμένης για την 
φιλοξενία καθώς και τις εται-
ρίες Fast Ferries και Golden 
Star Ferries για την μεταφορά 
της αποστολής μας! Την απο-
στολή συνόδευε ο προπονητής 
μας κ Φώτης Σταυρίδης. Συγ-
χαρητήρια σε όλα τα παιδιά 
και στους προπονητές μας!
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î
Ο αθλητής μας Νίκος 
Βαλμάς  κατέκτησε 

την 1η θέση στη κατηγο-
ρία του και την 4η στη γε-
νική κατάταξη στο Πανελ-
λήνιο  Πρωτάθλημα  Open  
BIC που διεξήχθη στο Ναυ-
τικό Όμιλο Λαγονησίου 
υπό την αιγίδα της Ελληνι-
κής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπον-
δίας, από 20 - 22 Οκτωβρί-
ου 2017.   Συγχαρητήρια 
στον αθλητή μας και στους 
προπονητές του Ομίλου για 
αυτή την σημαντική νίκη!

 Γ.Κ.

î
Σ τ ο  Δ ι α -
συλλογικό 

Αγώνα Laser που 
πραγματοποιή-
θηκε στο Ναυτι-
κό Όμιλο Βούλας 
απο τις 4 έως τις 
5 Νοεμβρίου η 
αθλητριά μας Κατιάννα Βασταρδή τερμάτισε στην 
1η θέση στη κατηγορία της σε σύνολο 23 κοριτσιών 
και στην 11η θέση στη γενική κατάταξη σε σύνολο 
63 αθλητών.

Ο Νίκος Βαλμάς τερμά-
τισε στην 16η θέση σε 
σύνολο 40 αγοριών και 
στην 21η στη γενική 
κατάταξη και τέλος η 
Χαρίκλεια Βιδάλη τερ-
μάτισε στην 19η θέση 
στη κατηγορία της και 
στην 56η θέση στη γε-
νική κατάταξη.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Open Bic 2017

Πρώτη η Κατιάννα 
Βασταρδή στα Laser

Κύπελλο OXI 2017

Δελφίνεια 2017

î Οι αγώνες για σκάφη Laser στον Ιστιοπλοϊ-
κό Όμιλο Πειραιώς το Σαββατοκύριακο 21-

22.10.2017 διεξήχθησαν με μεγάλη δυσκολία λόγω 
ασθενών ανέμων, με αποτέλεσμα τη 1η ημέρα να μη 

γίνουν καθόλου κούρσες. Την 2η ημέρα  προλάβαμε 
2 κούρσες από τις 3 που πραγματοποιήθηκαν, λόγω 
αναχώρησης του καραβιού, το οποίο μας κόστισε στη 
βαθμολογία.  
 Η Κατιάννα ήρθε 29η στη γενική κατηγορία και 9η στα 
κορίτσια και η Χαρίκλεια Βιδάλη 50η στη γενική και 
17η στα κορίτσια σε σύνολο 54 αθλητών. Γ.Κ.

î   Η αγωνιστική ομά-
δα του Ν.Ο.Α που 

συμμετείχε στα «Δελ-
φίνεια 2017», που διορ-
γάνωσε ο Ν.Ο.Κ. Βου-
λιαγμένης το τριήμερο 
27-29/10/2017, κατάφε-
ρε να πραγματοποιήσει 7 
κούρσες σε όλες τις και-
ρικές συνθήκες. 
 Οι αγώνες που πραγμα-
τοποιήθηκαν στον Όρμο 
της Βουλιαγμένης και 
στους οποίους οι αθλη-
τές μας έδωσαν τον κα-

λύτερο τους εαυτό ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για τα 
παιδιά μας. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Στη κατη-
γορία 12+ σε σύνολο 49 αθλητών: Καραουλάνη Ελίζα τερ-
μάτισε στην 15η θέση της Γενικής κατάταξης και στην  6η 
θέση στη κατηγορία των Κοριτσιών. Γρηγοριάδης Μάριος 
τερμάτισε στην 42η θέση της Γενικής κατάταξης  και στην 
24η θέση στη κατηγορία των Αγοριών. Στη κατηγορία 
κάτω των 12 ετών ανάμεσα σε 83 αθλητές: -Μπατής Ζαν-
νής τερμάτισε 30ος στη Γενική κατάταξη και  19ος στους 
Παίδες. Καραουλάνη Σοφία τερμάτισε 38η στη Γενική κα-
τάταξη και 15η στις Κορασίδες. Τικόπουλος Στέλιος τερ-
μάτισε 45ος στη Γενική κατάταξη και 28ος στους Παίδες. 
Μαργέτης Νικόλαος τερμάτισε 52ος στη Γενική κατάταξη 
και 32ος στους Παίδες. Σαρρής Νικόλαος τερμάτισε 60ος 
στη Γενική κατάταξη και  37ος στους Παίδες.
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 Στο Σαλού της Ισπανίας διεξήχθη  το παγκό-
σμιο πρωτάθλημα νέων στην  ολυμπιακή 

κατηγορία νέων της ιστιοσανίδας (windsurfing). Οι 
αθλητές του ΝΟΑ Πέτρος και Λεωνίδας Τσορτα-

νίδης 15 και 16 ετών 
αντίστοιχα διαγωνί-
στηκαν  από την Δευτέ-
ρα 23 έως το Σάββατο 
28 Οκτωβρίου 2017 με 
στόχο την διάκριση. Ο 
Λεωνίδας Τσορτανίδης 
τερμάτισε στην 5η θέση 
και ο Πέτρος Τσορτανί-
δης στην 19η. Στον περ-
σινό αγώνα ο Πέτρος 
κατάφερε να τερματίσει 
στην 4η θέση του πα-
γκοσμίου στην κατηγο-
ρία κάτω τον 15 ετών.  
Αντίστοιχα ο Λεωνίδας 
έχει φτάσει στο ψηλό-
τερο βάθρο έχοντας κα-

τακτήσει 8 διεθνή μετάλλια και έχει προκριθεί για 
την Ολυμπιάδα νέων που θα γίνει τον Οκτώβριο 
του 2018 στην Αργεντινή. Μ.Φ.Μ.

Νέα από το … Wind Surf

Αύγουστος στον Όμιλο 
Summer Parties

Medal Race Δεύτερη  
η Κατιάννα Βασταρδή

î Ένα ακόμη μετάλλιο και μια σημαντική νίκη 
για το Ν.Ο.Α  και για την Κατιάννα Βασταρδή,  

η οποία τερμάτισε 2η στην κατηγορία της ανάμεσα 
σε 22 κορίτσια και 14η στη γενική κατηγορία σε σύ-
νολο 69 αθλητών. Ο  Νίκος  Βαλμάς τερμάτισε 20ος 
σε σύνολο 47 αγοριών και 28ος στη γενική κατάτα-
ξη. Η Χαρίκλεια Βιδάλη για λόγους υγείας δε κατά-
φερε να τερματίσει την 6η ιστιοδρομία φέρνοντας 
την στην 20 θέση στη κατηγορία της και την 64 στη 
γενική κατηγορία .
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν με 6 ιστιοδρομίες 
και μια ιστιοδρομία Medal Race στο  Ναυτικό Όμιλο 
Βουλιαγμένης από τις 11-12/11/2017.  Γ.Κ.
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Εκδηλώσεις

 
Με κορυφαία εκ-
δήλωση τον χορό 

του 15Αύγουστου στον 
Όμιλό μας πέρασε ένας 
ακόμη μήνας διακοπών 
στο νησί μας. Οι πατήρ 
και υιός, Μιχάλης και 
Αυγουστίνος Γαλιάσος, 
μας χάρισαν 2 εξαιρετι-
κά κεφάτα βράδια, ενώ 
ο Σταμάτης Βρεττός με 
όλους μας κοινό του, 
μας χάρισε μια ακό-
μη ζωντανή νύχτα στο 
ΝΟΑ. Μικροί και μεγά-
λοι, όλοι σαν μια οικο-
γένεια βρεθήκαμε στον Όμιλο για τον 
15 Αύγουστο τιμώντας την ημέρα της 
Παναγίας και την παράδοση του χορού. 

Γονείς παππούδες γιαγιάδες παιδιά 
και εγγόνια διασκέδασαν μαζί, ζεσταί-

νοντας την ψυχρή καλοκαιρινή βραδιά, 
για την οποία φρόντισε με μεγάλη ευσυ-
νειδησία  η κ. Φράνκυ Λιούγκα μαζί με 
τα μέλη του Δ.Σ.: Λ. Πολέμη, Ι. Χαλά, Ι. 
Καραουλάνη, Μ. Φωτοπούλου. 
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Στην διάρκεια της εκδήλωσης ο ηγού-
μενος της Ι. Μ. Παναχράντου Ευδόκιμος 
γνωστός για τα πικάντικα ανέκδοτά 
του χαιρέτισε την γιορτή, στην οποία 
παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Άνδρου 
και μέλος μας Θεοδόσης Σουσούδης, ο 
Αστυνομικός Διοικητής και ο Λιμενάρ-
χης Άνδρου. Τα παραδοσιακά ανδριώ-
τικα γλυκά ήταν προσφορά στον χορό 
της κ. Ι. Χαλά, ενώ με ενδιαφέρον είδαν 
όλοι το βίντεο που είχε ετοιμάσει ο κ. 
Γιάννης Καραουλάνης, αλλά και το βί-
ντεο για το Λεύκωμα για τα 50χρόνια 
του Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού αγώνα. Στη 
λιτή, διακριτική διακόσμηση του χώρου 
συνέβαλε η κα Ελένη Κουρτέση με τον 
φωτισμό.

Αύγουστος στον Όμιλο
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Αύγουστος στον Όμιλο
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 2o Andros Trail Race

î
Το Τρία-
θλο και 

οι Κολυμβη-
τικοί αγώνες 
είχαν για μια 
ακόμη χρονιά 
την τιμητική 
τους με προε-
ξέχοντες τους 
Στέλιο Μαρ-
κουίζο, Γιάννη 
Καραουλάνη 
κ α ι  Ι ω ά ν ν α 
Χαλά. 

î
Εξαιρετικά «πυκνό ήταν το τριήμερο 30 Σεπτεμβρίου-2 
Οκτωβρίου στον Όμιλό μας αφού οι μικροί αθλητές μας συμ-

μετείχαν στο μεγάλο γεγονός του νησιού το 2o Andros Trail Race. 
Τα παιδιά συνόδευσαν στο Κόρθι ο προπονητής τους Φώτης Σταυ-
ρίδης, πολλοί γονείς, ενώ το ΝΟΑ εκπροσώπησε η κα Χαλά. 
Αξίζει να σημειωθούν οι επιδόσεις των μικρών μας αθλητών που 
κυριολεκτικά σάρωσαν παίρνοντας 5 από τα 6 μετάλλια.
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Τρίαθλο και οι Κολυμβητικοί αγώνες
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î
Παράλληλα μέλη και φίλοι του Ομίλου μας παρα-
κολούθησαν με ενδιαφέρον την Ημερίδα Ενημέρω-

σης Ναυτιλιακών Σπουδών σε μια Υποδειγματική Διδα-
σκαλία, που  είχε ως στόχο να πληροφορήσει τα παιδιά, 
τους γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο για τις Ναυτιλιακές 
Σπουδές, και την δυνατότητα υλοποίησης  τριετούς προ-
γράμματος  Ναυτιλιακών σπουδών στο νησί της Άνδρου. 
Η ημερίδα έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Ομίλου 
μας από το κολλέγιο SBE και για τον σκοπό αυτό βρέθηκε 
στην Άνδρο ο πρόεδρος του ΝΟΑ και του Andros Maritime 
Association Λεωνίδας Σ. Πολέμης. Παρούσα στην ημερί-
δα και η αντιπρόεδρος μας κ. Ιωάννα Χαλά. 

Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού

 
Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα 
Αθλητισμού την 2.10.2017 οι μαθητές 

της Α’ και Β’ Δημοτικού επισκέφθηκαν το ΝΟΑ 
όπου «μυήθηκαν» στα αθλήματα της θάλασσας 
και την ιστιοπλοΐα από τους προπονητές μας 
Βασίλη Σταμούλη και Φώτη Σταυρίδη. Το Δ. Σ. 
του ΝΟΑ εκπροσώπησε η αντιπρόεδρος κ. Ιω-
άννα Χαλά.  Μ.Φ.Μ.
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Ημερίδα Ενημέρωσης Ναυτιλιακών Σπουδών
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î
Η πρώτη μεσημεριανή συνάντηση με-
λών και φίλων του Ομίλου μας έγινε 

την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017 στο 333, 
στο κέντρο της Αθήνας. Ευελπιστούμε σε 
ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκδη-
λώσεις που θα ακολουθήσουν ώστε να βρι-
σκόμαστε συχνότερα και όλοι μαζί. 

NOA's Sunday Party
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...NOA's Sunday Party



15

ΕυχΑριΣτHριΑ

D
Ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε 
τα μέλη μας για 

τις φωτογραφίες τους: 
Αθηνά Κυρτάτα, Νίκο 
Πέτσα, Caroline Καρα-
ουλάνη, Ιωάννα Χαλά, 
Κώστα Σαρρή και Νώ-
ντα Μαρμαρά.

ΕΠΙΚΟΙΝωΝΙΑ

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

î
Θερμά συλλυπητήρια στο μέλος μας Γιάννη Καρα-
ουλάνη για την απώλεια του πατέρα του ΝιΚΟυ ΚΑ-

ρΑΟυΛΑΝΗ.

ΚΟιΝωΝιΚΑ

ΠΡΟΣΚΛηΣη
Αγαπητά μας μέλη,

Ο πρόεδρος Λεωνίδας Σ. Πολέμης και τα Μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου σας 
προσκαλούν, να τιμήσουμε μαζί,

στις 6 Δεκεμβρίου 2017, την Χάρη του Προστάτη της 
Θάλασσας και των Ναυτικών μας, τον Άγιο Νικόλαο, στον 
ομώνυμο Ι. Ν. στο Νειμποριό.

Μετά την Δοξολογία, σας περιμένουμε όλους στις εγκα-
ταστάσεις του Ν.Ο.Α.

Σημειώνεται πως την παραμονή του Αγίου Νικολάου ο 
Όμιλος θα είναι ανοιχτός για το καθιερωμένο αγιασμό.

Ακολουθεί κέρασμα.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Κύρι-
ος Γεώργιος Βασιλειάδης, παρευρέθηκε στα γραφεία της 
Ε.Ι.Ο. και συνεχάρη τον Λεωνίδα Τσορντανίδη, καθώς και 
άλλους ιστιοπλόους, για τις επιτυχίες του σε Παγκόσμια 
και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα καθώς και σε Βαλκανι-
κούς Αγώνες.  Είμαστε περήφανοι για τον Λεωνίδα, την 
οικογένειά του, τον προπονητή του Γιώργο Φράγκο και 
για την μεγάλη του προσπάθεια, με επόμενο στόχο τους 
μικρούς Ολυμπιακούς Αγώνες, που θα πραγματοποιηθούν 
την επόμενη χρονιά στην Αργεντινή.

Γρ. ΝΟΑ

ΑΝΑΚΟιΝωΣΕιΣ

Newsletter ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΔΡΟΥ • Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2017


