
Ένας από τους πλέον ιστορικούς 
αγώνες ανοιχτής θάλασσας, ο 
Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας 

Άνδρου διεξήχθηκε για 49η χρονιά στο 
πανέμορφο νησί μας, που πιστό στο 
ραντεβού του με τον κόσμο του αθλή-
ματος, υποδέχτηκε τους ιστιοπλόους 
φέτος για πρώτη φορά έχει αρωγό το 
Andros Maritime Association.  To A.M.A 
πρόκειται για μια πρωτοβουλία της 
ναυτιλιακής κοινότητας του νησιού 
να ενώσουν όλοι τις δυνάμεις τους 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
ολοένα κι αυξανόμενες απαιτήσεις της 
παγκόσμιας ναυτιλίας με τρόπο που να 
είναι βιώσιμος.
Ο Αγώνας ήταν αφιερωμένος στη μνήμη του 
ιδρυτή του Ι. Β. Γουλανδρή και όπως χαρακτηριστικά τόνισε 
ο πρόεδρος Λ. Πολέμης στην απονομή στην Άνδρο: «Οργανώ-
νοντας κάθε χρόνο τον Ιστιοπλοϊκό αγώνα σε αυτόν εδώ το 
χώρο του Ν.Ο.Α. τιμάμε τους ανθρώπους που οραματίστηκαν 
και πραγμάτωσαν την ίδρυση του από το 1957 μέχρι σήμερα. 
Αναφερόμαστε σήμερα στον Ιωάννη Γουλανδρή, τον άνθρωπο με 
την διεθνή εμβέλεια, στον κοινωνικό χώρο και την παγκόσμια 
ναυτιλιακή κοινότητα. Αναφε¬ρόμαστε στον Big John, τον δημι-
ουργό του παλαιότερου και δυσκολότερου ίσως Αγώνα Ανοι-
κτής θαλάσσης στην Ελλάδα, τον Αγώνα της Άνδρου ο οποίος 
θεσπίστηκε το 1967 από τον Βασιλικό Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος 

και τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου από τον τότε Έφορο Αθλητισμού 
Γιάννη Β. Γουλανδρή. Είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι τον 
πρώτο αγώνα της Άνδρου το 1967 κέρδισε ο Βασιλεύς Κωνστα-
ντίνος με το «Ιβανόης» που μεταξύ άλλων είχε πλήρωμα τους 
πρίγκιπες Χουάν Κάρλος της Ισπανίας και Βιττόριο Εμαννουέλλε 
της Ιταλίας.
Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να διοργανώνουμε από 
κοινού με τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος την 24η Ιστιοπλοϊκή 
Εβδομάδα ΝΟΕ και τον 49ο Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Α-γώνα της 
Άνδρου του ΝΟΑ προάγοντας έτσι το αγωνιστικό πνεύμα, τη 
συνεργασία, ην συλλογικότητα και την πρόοδο που απορρέει 
από το ελληνικό «ευ αγωνίζεσθαι».
Το 2017 γιορτάζουμε τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Αγώνα 
γεγονός εξαιρετικά σημα-ντικό για εμάς και το νησί της Άνδρου, 
με την μεγάλη ναυτική παράδοση. Είναι λοιπόν πολύ σπουδαία 
κάθε προσπάθεια που γίνεται από τα απλά μέλη, από κάθε Δι-
οικητικό Συμβούλιο του ΝΟΑ και βεβαίως από κάθε χορηγό και 
ιδιώτη που στέκεται αρωγός μας ιδιαί¬τερα στις μέρες μας της 
γενικότερης οικονομικής κατάστασης που βιώνει η χώρα μας».
Την γιορτή τίμησε με την παρουσία και την συμμετοχή του ο 
Πρίγκιπας Νικόλαος που «έτρεξε» με το σκάφος «Δανάη» στο 
δεύτερο σκέλος του αγώνα, τον καθιερωμένο αγώνα όρτσα 
πρύμα στο λιμάνι της Άνδρου, με την ονομασία “Liberty Regatta» 
την καθιερωμένη παράκτια ιστιοδρομία, συνολικού μήκους 8,5 
ναυτικών μιλίων μπροστά από τη Χώρα της Άνδρου.
Ο καιρός ήταν πρόκληση για τους αθλητές που πήραν μέρος 
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αφού εναλλάχτηκαν η άπνοια με τις 
σπηλιάδες που ανάγκασαν εγκατάλειψη 
εξ αρχής και ατυχήματα όπως να κοπεί 
άλμπουρο σε άλλη φάση. Στο μεταξύ 
αξέχαστο θα μείνει στους συμμετέχο-
ντες λόγω μπουνάτσας το πέρασμα από 
το Κάβο Ντόρο αφού από το απόγευμα 
της Παρασκευής 17.6.2016, 4μ.μ., η νύ-
χτα της 18ης  πλέον, βρήκε όλα τα σκάφη 
μεσοπέλαγα, ανεβάζοντας το συντελε-
στή δυσκολίας για τα πληρώματα
Στην κατηγορία ORCi συμμετείχαν 4 
σκάφη: τα “Black Jack”, “Danae”, “Erytos 
2 COSMOTE” και “MELX II PL Ferrari”, ενώ 
τα υπόλοιπα 5 σε αυτή του ORC Club, 
ήταν τα “Agapi SV1GE”, “ΕΜΕΙΣ”, “Alter 
Ego”, “Bluescape”, “KOKORO”.
Στα πλαίσια του αγώνα εντάχθηκε η 
συναυλία των Μάριου Φραγκούλη και 
Γιώργου Περρή στο Ανοιχτό Θέατρο της 
Άνδρου, η επίσκεψη στο Μουσείο Σύγ-
χρονης Τέχνης και μία σειρά από δρώμε-
να στα οποία συμμετείχαν Εθελοντές, ο 
Σύλλογος Γυναικών Άνδρου, ιδιώτες και 

φίλοι του Ν.Ο.Α.
Το τριήμερο έκλεισε με την 
τελική απονομή στον Ναυτικό 
Όμιλο Ελλάδος παρουσία χορη-
γών, μελών και φίλων των ΝΟΑ 
και ΝΟΕ στις 21.6.2016 με την 
αμοιβαία υπόσχεση του χρόνου 
να διεξαχθεί ένα μεγαλειώδης 
αγώνας αντάξιος των 50 ετών 
της ιστορίας του.
Η Διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου 
Άνδρου ευχαριστεί θερμά τους 
χορηγούς του Αγώνα και του 
Ομίλου μας γενικότερα, τους 
εθελοντές και τον κ. Παναγιώτη 
Ανδρέου, την κ. Χαρά Σταματιά-
δου για την φιλοξενία που προ-
σέφερε, τον Σύλλογο Γυναικών 
Άνδρου, τους καταστηματάρχες 
του νησιού, τους προπονητές, 
τους μικρούς αθλητές του ΝΟΑ, 
τους παγκόσμιους πρωταθλητές 
μας, τα μέλη που εργάστηκαν 
αφανώς για την διεξαγωγή του Αγώνα, 

τις γραμματείς, τον τοπικό και ημερήσιο 
τύπο, που κάλυψαν τις εκδηλώσεις.   
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Αξίζει η αναφορά και κάθε ευχαριστία 
στους χορηγούς του Αγώνα, γιατί στις 
σημερινές δύσκολες οικονομικά συνθή-
κες που βιώνουμε, αποτελούν την ουσι-
αστική συμβολή στην πραγμάτωση του 
ιστορικού αυτού αγώνα, η διοργάνωση 
του οποίου είναι ιδιαιτέρως δαπανηρή.

Πρόκειται για τους εξής: HEIDMAR, 
DAMEN, BUREAU VERITAS, CLASSNK, 
DINO THEO ATLANTIS, JOTUN, 
Goulandris E.P.E., Doric ShipBrokers, WFS 
BunkerFuels, Vships/Oceanic Catering, 
VISWALAB, CMP, SNC, D Marina, ASPIDA, 
MEDI PRINOU, GOLDEN DESTINY, Status 
Maritime, Ζαχ/τειο ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΒΑΛΜΑΣ 
A.E., Μίλτος Χαλάς, Zarbis, Μάρκος 
Πανέττας, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ-
ΚΗ, ΑΝΔΡΙΑΚΗ Εφημερίδα, BLUE STAR 
FERRIES, GOLDEN STAR FERRIES, VMG, 
KOUROS.
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ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού 
Ομίλου Άνδρου σε έκτακτη συνεδρίασή του, 
την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016, αφού πληροφο-
ρήθηκε το θάνατο του επίτιμου προέδρου 
του και θεμελιωτή του Ιστιοπλοϊκού Αγώ-
να Άνδρου

ΙΩΑΝΝΗ Β. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ,

εκφράζει τη βαθιά οδύνη και τη μεγάλη 
θλίψη όλων για την απώλεια μιας εξαί-
ρετης προσωπικότητας με πλούσια προ-
σφορά στο ναυτιλιακό και ευρύτερα στον 
κοινωνικό χώρο, επισημαίνοντας τη στάση 
ζωής, την άοκνη προσφορά του στο νησί της Άνδρου και 
στον Ναυτικό Όμιλο ειδικότερα, τον δυναμισμό, το πρω-
τοπόρο πνεύμα του, την σταθερότητα στις απόψεις του 
και το ήθος που τον διέκριναν.
Το Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου αποφάσισε ομοφώ-
νως τα εξής:
Να κηρυχθεί τριήμερο πένθος εις ένδειξη τιμής,
Η σημαία του ΝΟΑ να κυματίζει μεσίστιος επί τριήμερον,
Να εκφραστούν τα βαθιά συλλυπητήριά του στην οικο-
γένεια του εκλιπόντος και να παραστεί σύσσωμο το Δ. Σ. 
στη νεκρώσιμo ακολουθία,
Να κατατεθεί στεφάνι στην σορό του,
Να διατεθεί ποσό σε ευαγές ίδρυμα εις μνήμην του 
Να αφιερωθούν όλες οι δράσεις του Ομίλου τον προσεχή 
χρόνο στη μνήμη του,
Να δημοσιευθεί το παρόν στον τύπο.

Ο πρόεδρος Λεωνίδας Πολέμης
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου

Πειραιάς 19.5.2016

Ο Γιάννης Β. Γουλανδρής, ή Big John όπως 
όλοι τον αποκαλούσαμε λόγω του επιχειρη-
ματικού μεγέθους του αλλά και της έντονης 
παρουσίας του στον διεθνές χώρο, έφυγε 
από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών έχοντας δη-
μιουργήσει έναν μύθο και μια αυτοκρατορία. 
Αξιοσημείωτη είναι η στάση ζωής του, η άο-
κνη προσφορά του στο νησί, ο δυναμισμός, 
το πρωτοπόρο πνεύμα του, η σταθερότητα 
στις απόψεις και το ήθος που τον διέκριναν.
Γόνος μιας από τις πλέον ιστορικές οικο-
γένειες της ανδριώτικης ναυτιλίας, άρχισε 
να ασχολείται με τον οικογενειακό όμιλο 
Goulandris Bros. πριν από το ξέσπασμα του 
Πολέμου.

Τον Γιάννη Γουλανδρή σκιαγραφεί με σημείω-
μά του «από καρδιάς …. για τον σπουδαίο αυτόν 
άνθρωπο» - που διάβασε στην εκδήλωση του 
Andros Maritime Association η Άννα Πολέμη- ο 
Γιώργος Φουστάνος:
«Γνώρισα για πρώτη φορά τον Γιάννη τον Δε-
κέμβριο του 1984, όταν κυριολεκτικά «επι-
στρατεύθηκε» από τους συναδέλφους του σε 
μια ιδιαίτερα κρίσιμη για την ελληνική ναυτιλία 
εποχή, για να συμβάλλει με το κύρος του στην 
ενδυνάμωση του νέου Διοικητικού Συμβουλί-
ου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών υπό τον 
αείμνηστο Στάθη Γουρδομιχάλη.
Από τις πρώτες ημέρες της γνωριμίας μας με 
ξάφνιασε με την εμπιστοσύνη και την αγάπη 
που με περιέβαλε. Τον ενδιέφερε να πληρο-
φορείται από εμένα διάφορα θέματα γύρω 
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από την Ένωση και η επικοινωνία μας 
οδήγησε σε μια σχέση ειλικρινούς 
αλληλοεκτίμησης και εμπιστοσύνης, 
σε βαθμό που με ρώτησε να τον εκ-
προσωπώ στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ενώσεως σε περίπτωση απουσί-
ας του. Την εξαιρετική τιμή αυτή την 
είχα για περισσότερο από δέκα χρό-
νια.
Ο Γιάννης ήταν άνθρωπος των έργων 
και όχι των λόγων. Ήταν απλός, κα-
ταδεχτικός και εξαιρετικά φιλικός 
προς τους νέους ανθρώπους. Είχε 
σπάνια καλλιέργεια και πολιτιστικό 
υπόβαθρο που τον διέκρινε μεταξύ 
των συναδέλφων του. Οι αντιλήψεις 
του και η ενέργειά του τον έκαναν να 
φαίνεται πολύ νεότερος από την ηλι-
κία του. Στα δύσκολα χρόνια της κρί-
σης τη δεκαετία του 1980, υπήρξε για 
μένα ένας ανεκτίμητος σύμβουλος 
και ηθικός συμπαραστάτης και για 
το λόγο αυτόν του χρωστώ αιώνια 
ευγνωμοσύνη. Όπως υπήρξε πρότυ-
πο αλληλεγγύης και γενναιοδωρίας 
ανταποκρινόμενος με ενθουσιασμό 
σε κάθε κάλεσμα που είχε σχέση με 
την προσφορά στο κοινωνικό σύ-
νολο. Δεν θα λησμονήσω ποτέ την 
εμπειρία της επίσκεψής μας το 1986 
στη σεισμόπληκτη Καλαμάτα μαζί με 
έναν ακόμα εξαιρετικό Ανδριώτη, 
τον αείμνηστο Γιάννη Καρασταμάτη, 
όπου εξετάσαμε επί τόπου την κατά-
σταση για να εισηγηθούμε ακολού-
θως τις προτάσεις μας για την ανα-
κούφιση των σεισμοπαθών. 
Γόνος μιας από τις πλέον ιστορικές 
οικογένειες της ανδριώτικης ναυ-
τιλίας, άρχισε να ασχολείται με τον 
οικογενειακό όμιλο Goulandris Bros. 
πριν από το ξέσπασμα του Πολέμου. 
Ήταν στο πλευρό του πατέρα του 
Βασίλη Γουλανδρή επί της υποδοχής 
των επισήμων στα εγκαίνια του υπε-
ρωκεανίου ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ στον Πειραιά, 
με το οποίο επαναλήφθηκε η γραμμή 
Ελλάδας-Βορείου Αμερικής που είχε 
διακοπεί το 1935 μετα τη διάλυση 
της Εθνικής Ατμοπλοΐας της Ελλά-
δος των Υιών Ανδρέα Εμπειρίκου. 
Mετά το τέλος του Πολέμου και την 

απώλεια σχεδόν του συνόλου των 
πλοίων της οικογενειακής επιχεί-
ρησης, εγκαταστάθηκε στον Κανα-
δά εποπτεύοντας τις παραλαβές 
ενός μεγάλου αριθμού καναδικών 
Liberty που απέκτησε ο οικογενεια-
κός όμιλος αλλά και άλλων πλοίων 
πολεμικής κατασκευής, συμπερι-
λαμβανομένου ενός βοηθητικού 
αεροπλανοφόρου, του ΕMPIRE 
MACKENDRICK, το οποίο μετασκευ-
άστηκε σε φορτηγό υπό αγγλική 
σημαία με το όνομα GRANDPOND. 
Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση 
του οικογενειακού ομίλου επεκτά-
θηκε και στο χώρο της επιβατηγού 
ναυτιλίας με την αγορά τριών ακόμα 
υπερωκεανίων, τα οποία όμως μετα-
βιβάστηκαν το 1953 στην οικογένεια 
του θείου του Λεωνίδα Γουλανδρή.
Οι πραγματικά μεγάλοι εφοπλιστές 
δεν μετρούνται με τον αριθμό των 
πλοίων που διαχειρίζονται, αλλά 
χαρακτηρίζονται από την προσωπι-
κότητα και το κύρος που εκπέμπει 
διαχρονικά η παρουσία τους στον δι-
εθνή ναυτιλιακό χώρο. Όπως ακρι-
βώς συνέβη επί δεκαετίες με τον 
αείμνηστο φίλο μας. Τον άρχοντα 
–με όλη τη σημασία της λέξεως– 
Γιάννη Βασιλείου Γουλανδρή που 
αναπαύεται εδώ και λίγες ημέρες 
στην αγαπημένη του Άνδρο.»
Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό 
του Γιώργου Φουστάνου, θα ήθε-
λα να σημειώσω ότι ένας από τους 
παλαιότερους και πιο ξακουστούς 
ιστιοπλοϊκούς αγώνες ανοιχτής θα-
λάσσης στην Ελλάδα είναι ο ετήσιος 
Αγώνας της Άνδρου, που θεσπίστηκε 
το 1967 από τον Βασιλικό Ναυτι-
κό Όμιλο Ελλάδος και τον Ναυτικό 
Όμιλο Άνδρου, από τον τότε Έφορο 
Αθλητισμού, Γιάννη Β. Γουλανδρή. 
Τον πρώτο αγώνα της Άνδρου, το 
1967, κέρδισε ο Βασιλεύς Κωνστα-
ντίνος με το ‘Ιβανόης’ και μεταξύ άλ-
λων είχε πλήρωμα τους Πρίγκιπες 
Juan Carlos της Ισπανίας και Vittorio 
Emmanuele της Ιταλίας. Σ’ αυτόν εί-
χαν πάρει μέρος μεγάλα σκάφη με 
ναυαρχίδα τη θρυλική «Κρεολή» του 

Σταύρου Νιάρχου, το «Errante» με 
τον Ιωάννη Βάτη, το «Gatopardo» με 
τον Αθανάσιο Γκέρτσο, το «Νεφέλη» 
με τον Νικόλαο Μάρκου, το «Aries» 
με τον Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο, το 
«Τοξότης» με τον Ιωάννη Σικιαρίδη, 
το «Scot Free» με τον Ανδρέα Βιολά-
ρη και το «Aralus» του Ν.Μαρή.
Ο Άλκης Λογοθέτης σε μία συνέντευ-
ξή του έγραψε: «Εκτός και πέρα από 
τη σχέση με τη θάλασσα λόγω οικο-
γενειακής-επαγγελματικής ενασχό-
λησης και της φυσικής εξοικείωσης 
με το υγρό στοιχείο λόγω Άνδρου, ο 
Γιάννης Γουλανδρής από νεαρή ηλι-
κία ασχολήθηκε με την ιστιοπλοΐα…..
Εγώ μπορώ μόνο να παρατηρήσω ότι 
είναι από τους τελευταίους ευπα-
τρίδες της θάλασσας.»
Ο Στέλιος Μαρκουίζος, που σήμερα 
είναι Έφορος Γενικού Αθλητισμού 
στον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου, είχε 
γράψει μερικά λόγια για το Λεύκωμα 
του Ομίλου το 2007 και θα σας δια-
βάσω ένα απόσπασμα:
«Σεπτέμβριος 1969, είμαστε πέντε 
με έξι παιδιά και ανεβαίναμε την 
αγορά, όταν έξω από το μπακάλικο 
του Νίκου Βούλγαρη συναντάμε τον 
Γιώργο Κωβαίο που με την επιτακτι-
κή φωνή του, μας λέει  «Να πάτε στον 
Αντώνη Αμωράτη να γραφτείτε  για 
Ιστιοπλοΐα» και έφυγε. Κοιταχθήκα-
με μεταξύ μας και τελικά μετά από 
συζήτηση, τρεις αποφασίσαμε να 
δοκιμάσουμε, οι αδελφοί Δερτούζοι, 
Βαγγέλης και Τάκης και εγώ.
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«Έφυγε» ο ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ
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Σε λίγο ήρθαν και οι Γιώργος Kαρα-
πλής, Νίκος Τουντασάκης, Νίκος 
Καλλιβρούσης, Βασίλης Ραΐσης, Νί-
κος Χαζάπης, Τάσος Μπασιμακόπου-
λος, μια καλή μαγιά φίλων, όλοι μας 
στρατευμένοι από τον Κωβαίο για 
κάτι καινούργιο.
Γύρω στον Νοέμβρη μας ειδο-
ποίησαν «την Κυριακή θα αρχί-
σουμε μαθήματα στην Λέσχη του 
Α.Ο.Φ.».Μαζεμένοι τελικά καμιά ει-
κοσαριά φίλοι αρχίζουμε τα θεωρη-
τικά μαθήματα, καθηγητής ο Φίλιπ-
πος Μωραΐτης, με βοηθό τον Γιώργο 
Κωβαίο. Τα μαθήματα συνεχίστηκαν 
για τέσσερις ή πέντε Κυριακές, μέ-
χρι και τον Μάρτιο του 1970 οπότε, 
ο καθηγητής, με μεγάλη υπερηφά-
νεια μας ανακοινώνει ότι τα θεωρη-
τικά μαθήματα τελείωσαν και μετά 
το Πάσχα, τον Μάιο, «θα αφιχθεί εξ 
Αθηνών ειδικός καθηγητής-προπο-
νητής μετά σκάφους» για πραγματι-
κή εκπαίδευση στην ιστιοπλοΐα.
Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ο 
Ιωάννης Β. Γουλανδρής, το1972 προ-
σέφερε στον Όμιλο, τρία αγωνιστι-
κά πλήρως εξοπλισμένα «420» του 
Ισραηλινού ναυπηγείου Snapir, από 

αυτό εδώ το σημείο αναπτύχθηκε 
ακόμη περισσότερο η αγωνιστική 
ιστιοπλοΐα στον ΝΟΑ. Αποτέλεσμα 
το καλοκαίρι του 1973, ο Όμιλος επί 
Προεδρίας Αντώνη Κριεζή, για πρώ-
τη φορά, οργάνωσε ιστιοπλοϊκή απο-
στολή εκτός Άνδρου συμμετέχοντας 
ταυτόχρονα σε Πανελλήνιο πρωτά-
θλημα Ιστιοπλοΐας με δυο σκάφη. 
Το πρωτάθλημα έγινε στον κόλπο 
Αντικύρων στα Άσπρα Σπίτια από 
τον Ναυτικό Όμιλο Μεδεών (Αλου-
μίνιο της Ελλάδος). Στο ένα σκάφος 
κυβερνήτης εγώ και πλήρωμα Δημή-
τρης (Τάκης) Ψαρρός, στο άλλο κυ-
βερνήτης ο Γιώργος Διαβατίδης και 

πλήρωμα ο Σταμάτης Συγγρός, αρχη-
γός αποστολής ο Πέτρος Κουλουρί-
δης με μεταφορικό μέσο το φορτηγό 
του Νίκου Αλιφραγκή.»
Ο Big John θα μας λείψει πολύ - 
όμως το πνεύμα του συνεχίζει να 
ζει μέσα απ’ τηνοικογένειά του, τους 
φίλους του και τον Αγώνα αυτόν που 
δημιούργησε!

Εις μνήμην ΙΩΑΝΝΗ Β. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ 
ο αδελφός του Ντίνος Γουλανδρής 
προσέφερε στον Όμιλο το ποσό των 
6.000,00 ευρώ για την αγορά σκα-
φών. Ο Πρόεδρος Λεωνίδας Πολέμης 
και το Δ. Σ. ευχαριστούμε θερμά.
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  Εγκαταστάσεις ΝΟΑ

«Έφυγε» ο ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ

Στα «λευκά» ντύθηκε 
ο Ναυτικός Όμιλος 
Άνδρου με την φρο-

ντίδα της Εφόρου Εγκα-
ταστάσεων και Αντιπρο-
έδρου κ. Ιωάννας Χαλά. 
Το εστιατόριο λειτουργεί 
πλέον υπό την επιτήρηση 
και φροντίδα του Ανδρι-
ώτη Φίλιππου Περράκη 
γνωστού στο κοινό από 
το ξενοδοχείο που διατη-
ρεί στο Κυπρί. Στην είσο-
δο του ΝΟΑ οι κ.κ. Μαρία 
Καλογήρου και Φωτεινή 
Παπαδάκη θα βρίσκονται 
στην διάθεση των μελών  
μας για ό,τι χρειαστούν.
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Στον Χρυσό Στόλο η Βασταρδή Κατιάννα 
Με τον πιο επιτυχημένο τρόπο έκλεισε η φετινή χρο-
νιά για τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Optimist που πραγματοποιήθηκε στη Χίο.
Σε σύνολο 236 αθλητών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
οι αθλητές μας πέτυχαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 
Στον Χρυσό Στόλο κατάφερε να μπεί η Κατιάννα Βα-
σταρδή με τελικό αποτέλεσμα, 21η θέση στη γενική 
κατάταξη και 1η στα κορίτσια της Περιφερειάς μας, 
θέση που της δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στο Βαλ-
κανικό Πρωτάθλημα!!

Ακολουθουν στον Αργυρό στόλο :
Ελίζα Καραουλάνη 108η στη γενική κατάταξη και 5η 
στα κορίτσια της Περιφέρειας.
Βαλμάς Νίκος 109ος στη γενική κατάταξη και 9ος στα 
αγόρια της Περιφέρειας.
Μαριλένα Μήλα 125η στη γενική κατάταξη και 7η στα 
κορίτσια της Περιφέρειας.
Συγχαρητήρια στην Κατιάννα η οποία θα συμμετάσχει 
στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα με την Εθνική μας Ομάδα 
εκπροσωπώντας τον Ναυτικο Ομιλο Άνδρου !
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τους προπονητές 
για τα αποτελέσματα.

Πρόκριση για την Εθνική Ομάδα
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι αγώνες πρόκρισης για τη συ-
γκρότηση της Εθνικής ομάδας Ιστιοπλοΐας Τριγώνου 2016, για 
σκάφη Optimist και Laser 4.7, που διοργάνωσαν η Ελληνική Ιστιο-
πλοϊκή Ομοσπονδία και οι όμιλοι ΝΑΟΜΑ και ΑΛΚΥΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ.
Έπειτα από μια καλή εμφάνιση στους αγώνες Athens Eurolymp 
Week,  οι δύο αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου, Κατιάννα 
Βασταρδή και Νίκος Βαλμάς κατάφεραν να μπουν στον Χρυσό 
Στόλο. 
Σε σύνολο 120 αθλητών η Κατιάννα Βασταρδή ήρθε 34η στη γε-
νική κατάταξη και 11η στα κορίτσια  και ο Νίκος Βαλμάς  ήρθε 
53ος στην γενική κατάταξη και 37ος στα αγόρια. Σε σύνολο 75 
αθλητών ο Πέτρος Βιδάλης στα laser ήρθε 71ος γενική κατάταξη 
και 51ος στα αγόρια. Ο Πέτρος Βίδαλης αναγκάστηκε να εγκατα-
λείψει τις δύο τελευταίες μέρες λόγω της απεργίας της ΠΝΟ. 
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Αύγουστος 2016

Αν και ημερολογιακά το καλοκαί-
ρι διανύει πλέον τον 3ο μήνα του 
ουσιαστικά βαδίζει στην κορύ-

φωσή του, αφού ο Αύγουστος είναι ο 
μήνας της συνάθροισης στον Όμιλό μας 
όλων σχεδόν των μελών του, με αποκο-
ρύφωμα  την γιορτή του 15Αύγουστου, 
το Πάσχα του καλοκαιριού και τον πα-
ραδοσιακό ετήσιο χορό του ΝΟΑ στις 
εγκαταστάσεις του.
Λίγο πριν, στις 6 Αυγούστου οργανώσα-
με πάρτι με τον DJ Vrettos για διασκέ-
δαση και χορό.
Ενώ στις 13 Αυγούστου από το Λονδίνο 
στο ΝΟΑ ο Αυγουστίνος Γαλιάσος ανα-
μένεται να απογειώσει το κέφι όλων 

μας.

î
Παράλληλα έχουμε οργανώσει: 
13.8.2016 κολυμβητικοί αγώ-

νες και Waterpolo, 
14.8.2016 Τουρνουά Τάβλι, 
15.8.2016 ο καθιερωμένος ετήσιος 
χορός του ΝΟΑ, 
20.8.2016 Κωπηλατικοί αγώνες και 
volleyball, 
21.8.2016 Τρίαθλο, 
27.8.2016 Brazilian Night.

Σας υπενθυμίζουμε την Ετήσια Γε-
νική Συνέλευση στις 17 Αυγούστου 
2016, ώρα 12:00 στις εγκαταστά-
σεις του Ομίλου. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist 

Ναυταθλητικές Δραστηριότητες
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Paintball 
Οι μικροί μας φίλοι διασκέδασαν με paintball τον Απρί-
λιο στην Βαρυμπόμπη. Ήταν μια ευκαιρία να το ρίξουν 
έξω αμέσως μετά την διακοπή των σχολικών μαθημά-
των για το Πάσχα.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας 
techno293 2016
Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας Techno293 
που έλαβε χώρα στις 23-26 Ιουνίου 2016 στη παραλία 
της Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, συμμετείχαν οι αθλητές 
του Ν.Ο.Α Λεωνίδας και Πέτρος Τσορτανίδης. Το Πρω-

τάθλημα διεξήχθη υπό δύσκολες συνθήκες 25 knots, ο 
Λεωνίδας Τσορτανίδης κέρδισε τις δύο πρώτες κούρ-
σες, δυστυχώς όμως είχε έναν μικρό τραυματισμό στην 
πλάτη και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει προκειμένου 
να "κρατήσει δυνάμεις" για το Πανευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα που ακολουθεί. Ο Πέτρος Τσορτανίδης έφερε 
μια Πανελλήνια νίκη στον Όμιλό μας, καθώς ήρθε 3ος 
στη κατηγορία του και 9ος στη γενική κατάταξη σε σύ-
νολο 27 αθλητών.

Ιστιοσανίδα

Πανελλήνιο Κύπελλο Optimist  
11χρονων 2016
Οι μικροί μας αθλητές από την Άνδρο, κα-
θώς και οι αθλητές του παραρτήματός 
μας στο Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου πήραν 
μέρος στο Πανελλήνιο Κύπελλο Optimist 
των 11χρονων που διεξήχθη στις 26-29 
Ιουνίου 2016, στον Ναυτικό Όμιλο Καλα-
μάτας "Ο Ποσειδών". Οι καιρικές συνθή-
κες που επικράτησαν τις ημέρες εκείνες 
δε ευνόησαν τους μικρούς μας αθλητές, 
αφού λόγω άπνοιας έγιναν μόνο 5 ιστιοδρομίες. Η 
πρώτη τους συμμετοχή αυτή, τους χάρισε μια θετι-
κή εμπειρία και προοπτικές για να συνεχίσουν και να 
φέρουν στον Ομιλό μας πολύ καλά αποτελέσματα και 
σε άλλους αγώνες. Συγχαρητήρια στους προπονητές 
μας και σε όλα τα παιδιά, στον Άρη Μπίστη που κατά-
φερε να μπει στον Χρυσό στόλο,  στους Ζανή Μπατή, 
Παναγιώτη Τζιβάρα, Νίκο Μαργέτη, Στέλιο Τικόπουλο, 
Λεωνίδα Ραΐση, Σοφία Καραουλάνη, Φωτεινή - Μαρία 
Ραΐση και Παρασκευή - Δέσποινα Ραΐση που μπήκαν 
στον Αργυρό στόλο!
Συγχαρητήρια στα παιδιά και τους προπονητές Πάχο 
Παπαστεφάνου, Βασίλη Σταμούλη και Κοσμά Χατζη-
γρηγορίου!

Και μια σχολική επίσκεψη!
Το πρωινό της Τετάρτης, 25 Μαΐου 2016, οι μαθητές 
του Δημοτικού Σχολείου της Μεσσαριάς βρέθηκαν 
στο Νειμποριό με σκοπό να καθαρίσουν την παραλία. 
Εκεί ο Έφορος Ιστιοπλοΐας Τριγώνου  κ. Γ. Καραουλά-
νης μαζί με τους προπονητές μας υποδέχτηκαν τους 
μαθητές στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Α, και ακολού-
θησε μια συνολική παρουσίαση του αθλήματος στα 
παιδιά, τα οποία συμμετείχαν ενεργά μπαίνοντας στα 
σκάφη και παίρνοντας μια ιδέα του αθλήματος.

Ναυταθλητικές Δραστηριότητες
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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

D
Οι φωτΟγρΑφιΕΣ που δημοσιεύονται 
ανήκουν στους: Icarus Sailing Media, 

Π. Παπαστεφάνου, Ι. Χαλά, Φ. Περράκη, Γ. Κα-
ραουλάνης, Αρχείο Εφημερίδας «Ανδριακή». 

Athens Eurolymp Week 2016
Οι Αγώνες στο Athens Eurolymp Week ολοκληρώθηκαν στις 
27 Απριλίου 2016 φέρνοντας τον Λεωνίδα Τσορτανίδη στην 
1η θέση στη γενική κατάταξη χαρίζοντας μας ακόμη ένα με-
τάλλιο .
Ακολούθησε ο Πέτρος Τσορτανίδης ο οποίος κατέκτησε την 
11η θέση στην γενική κατάταξη ενώ βγήκε 4ος στην κατη-
γορία under15. Ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου είναι περήφανος 
για τους αθλητές του που διακρίθηκαν για άλλη μια φορά. 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Techno 293
 Η επίμονη άπνοια 
ήταν το κύριο χα-
ρακτηριστικό του 
Ευρωπαικού πρωτα-
θλήματος techno 293 
που ολοκληρώθηκε 
στο Σόποτ της Πο-
λωνίας. Μια άσχημη 
κούρσα την 4η ημέρα 
ήταν αρκετή για να στερήσει από 
τον ιστιοπλόο μας Λεωνίδα Τσορ-
τανίδη μία θέση στο βάθρο. Μία 
θέση που την κυνήγησε με πάθος, 
τελειώνοντας εντυπωσιακά τον 
αγώνα με κούρσες  2,5,1,1 κατα-
λαμβάνοντας τελικά την 6η θέση 
στην κατηγορία under17.
Ο άλλος αθλητής μας Πέτρος 
Τσορτανίδης κατέλαβε την 21η 
θέση στην κατηγορία  under 15 
σε σύνολο 83 αθλητών. Επόμε-
νη στάση το Παγκόσμιο πρωτά-
θλημα, στη λίμνη Γκάρντα της 
Ιταλίας. Συγχαρητήρια στα παιδιά 
και στον προπονητή μας κ. Βασίλη 
Σταμούλη!

î
Τα μέλη και οι φίλοι του ΝΟΑ 
παρακολούθησαν τον τελικό 

του EURO 
2016 στις 
εγκαταστά-
σεις του.

Ναυταθλητικές Δραστηριότητες

Aξιοσημείωτη είναι η μεγάλη συμ-
μετοχή των παιδιών της Άνδρου στα 
καλοκαιρινά μαθήματα του ΝΟΑ! 

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. ευχαριστούν θερμά τον 
κ. Σταμάτη Κουλουμπή και την Blue Star Ferries για την 

αμέριστη βοήθειά τους στα ταξίδια των αθλητών του ΝΟΑ.


