
Αγαπητά μέλη,
Κατ’ αρχάς σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη 
που δείξατε στο πρόσωπο μου με την ψήφο σας. Επίσης 
ευχαριστώ θερμά και δημοσίως το Διοικητικό Συμβού-
λιο που με ανέδειξε στην θέση του Προέδρου. Ιδιαίτερα 
ευχαριστώ την πρώην Πρόεδρο, κ. Αντίκλεια Τρικόγλου, 
η οποία αν και πλειοψήφησε, με πρότεινε για την θέση 
του Προέδρου.
Περνώντας τα καλοκαίρια στον Όμιλο, σε ένα χώρο 
που αποπνέει έντονα την αίσθηση της οικογένειας, των 
φιλικών σχέσεων και της ανδριώτικης κοινότητας, τον 
αγάπησα πολύ. Μεγαλώνοντας εκεί από παιδί, μαθαίνο-
ντας κολύμπι, ιστιοπλοΐα κ.λπ. θεωρώ ότι ο Όμιλος, μας 
φέρνει κοντά και θα ήθελα να συνεχίσω με μεράκι αυτήν 
την παράδοση. Πιστεύω πολύ σε αυτό που προσφέρει 
ο Όμιλος στην κοινωνία και στα παιδιά της Άνδρου, τα 
οποία μαθαίνουν ναυτοσύνη, πειθαρχία, αλληλεγγύη και 
συγχρόνως αποκτούν αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και 
κοινωνικές δεξιότητες.
Σας διαβεβαιώ ότι εγώ, μαζί με την όλη την ομάδα που 
στελεχώνει το Συμβούλιο, θα συνεχίσουμε το καλό έργο 
που έχουν αφήσει πίσω τους όλοι οι προηγούμενοι Πρόε-
δροι και τα Συμβούλια.
Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να συντηρούμε τις εγκατα-
στάσεις, να βελτιώνουμε την ποιότητα του εστιατορίου 
και να ενώνουμε την κοινωνία γύρω από τον Όμιλο που 
αγαπάμε. Θα θέλαμε επίσης να εντείνουμε την εκμάθηση 
ιστιοπλοΐας των παιδιών, βελτιώνοντας την και φέρνο-
ντας περισσότερα παιδιά απ’ όλα τα χωριά του νησιού 
κοντά μας, ώστε στην συνέχεια, ενωμένα, να μπορούν να 
εκπροσωπούν τον Όμιλο μας σε διάφορες δραστηριό-
τητες στην Αθήνα, την υπόλοιπη Ελλάδα και τον κόσμο. 
Κύριος στόχος μας είναι, μέσω του πρωταθλητισμού 
και της ομαδικότητας, να εμπνέονται τα παιδιά ώστε να 
προσπαθούν για το καλύτερο σε ό,τι κάνουν. Θα ήθελα να 
ξαναφέρουμε στον Όμιλο δραστηριότητες όπως η κωπη-
λασία (πρωταρχικό άθλημα του Ν.Ο.Α.), μαθήματα κολύμ-

βησης, υδατοσφαίρισης και άλλες αθλητικές δραστηριό-
τητες που θα φέρουν πιο κοντά την κοινωνία της Άνδρου 
με τον Όμιλο μας! Η φυσική δραστηριότητα, δηλαδή ο 
αθλητισμός, βοηθάει στην ανάπτυξη και βελτιώνει τόσο 
την σωματική όσο και την ψυχική υγεία των παιδιών που 
είναι το μέλλον του Ομίλου και της Άνδρου.
Επιθυμία μου είναι ο Όμιλος να συνεχίσει τις κοινωνικές 
εκδηλώσεις του και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τις 
εκδρομές που διοργανώνει, οι οποίες με την συμμετοχή 
σας, έχουν πάντα επιτυχία καθώς και την έκδοση του 
ενημερωτικού δελτίου - Newsletter.
Ενάντια στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της χώρας 
μας, έχουμε επίσης ως σημαντικό  στόχο, να αναπτύξουμε 
τον Αγώνα Ανοιχτής Θαλάσσης σε διεθνές επίπεδο. Όπως 
γνωρίζετε, το 2017 είναι η 50ή επέτειος του Ιστιοπλο-
ϊκού Αγώνα και ο Ν.Ο.Α. είναι από τους λίγους Ομίλους 
στον κόσμο με τέτοια ιστορία σε διοργάνωση αγώνων… 
Έχουμε σκοπό λοιπόν να κάνουμε μία μεγάλη προσπάθεια 
να βρούμε χορηγίες που θα υποστηρίξουν τον Όμιλο και 
τον Αγώνα αυτό. Θέλουμε επίσης να συνεργαστούμε με 
περισσότερους Ομίλους, σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που 
ενδέχεται να βοηθήσει μελλοντικά τον Όμιλο και οικονο-
μικά.
Πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευ-
χθούν με ένα Συμβούλιο δυναμικό, συνεργαζόμενο αποτε-
λεσματικά κι ενωμένο σαν μία γροθιά.
Με στόχο το καλύτερο για τον Όμιλο μας και με εφόδια 
την Ενότητα, τη Σύμπνοια, τη Διαφάνεια και την τήρηση 
του Μέτρου, που υπήρξαν ανέκαθεν χαρακτηριστικά του 
Ν.Ο.Α., εύχομαι σε όλη την ομάδα του Δ.Σ. καλή Τύχη, καλή 
Συνεργασία και καλή Δουλειά, προσδοκώντας στην συχνή 
και ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των μελών του Διοικητι-
κού Συμβουλίου και του Ομίλου. 
Όπως προείπα, αγαπάω τον Όμιλο μας, και σας διαβεβαι-
ώνω ότι θα είμαι κοντά σας, έτοιμος να ακούσω τις ιδέες 
σας, καθώς και τους προβληματισμούς σας. Έχω όρεξη 
και όραμα για τον Ν.Ο.Α.
Ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου μας βοηθάει στην καλλιέργεια 
ανάπτυξη και προαγωγή του αθλητισμού, στην μετάδοση 
της αγάπης προς την θάλασσα και τα ναυτικά αθλήματα, 
την ανάπτυξη πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων και πάνω απ’ όλα, στη 
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Λεωνίδας Πολέμης
 Πρόεδρος Ν.Ο.Α.

Με στόχο 
το καλύτερο για 
τον  Όμιλό μας
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Παγκόσμιος πρωταθλητής, 
στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Techno 293 (προ-
θάλαμος της Ολυμπιακής 

RS:Χ), στην κατηγορία U15 (κάτω 
των 15 ετών), αναδείχτηκε ο Λε-
ωνίδας Τσορτανίδης, αθλητής του 
Ναυτικού Ομίλου Άνδρου. Οι αγώνες 
πραγματοποιήθηκαν στο Κάλιαρι 
της Σαρδηνίας το χρονικό διάστη-
μα 26 -31.10.2015, με τη συμμετο-
χή αθλητών από όλο τον κόσμο και 
διήρκεσαν έξι μέρες. Στη 2η και 3η 
θέση τερμάτισαν δυο αθλητές από 
τη Γαλλίας, ενώ τέταρτος ήταν ένας 
ακόμη Έλληνας, ο Χαράλαμπος Κό-
γκας. Αξίζει να σημειωθεί πως στην 
8η θέση τερμάτισε ο μικρότερος 
αδελφός του παγκόσμιου πρωτα-
θλητή, Πέτρος Τσορτανίδης, συ-
γκαταλεγόμενος έτσι επίσης στους 
«παγκόσμιους»!

Ο γεννημένος το 2001 παγκόσμιος 
πρωταθλητής ήταν σταθερότατος 
σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. 
Στην κορυφή της κατάταξης πέρασε 
την προτελευταία μέρα και παρέμει-

νε εκεί μέχρι το φινάλε, δίνοντας 
συγκλονιστικές «μάχες» με τους 
δυο γάλλους αθλητές, που τον ακο-
λουθούσαν.
Ο Λεωνίδας Τσορτανίδης μένει μό-
νιμα στην Άνδρο και φοιτά στο Γυ-
μνάσιο Κορθίου. Θεωρείται εξαιρε-
τικό ταλέντο, που έχει όλα τα φόντα 
να γράψει τη δική του ιστορία στο 
άθλημα.
Με τους Λεωνίδα και Πέτρο ο Ναυ-
τικός Όμιλος Άνδρου έχει την τιμή 
και την χαρά να «έχει» στους αθλη-
τές του 2 παγκόσμιους πρωταθλη-
τές.
Προπονητής και των δύο αθλητών 
είναι ο Ανδριώτης Γιώργος Φρά-
γκος.
Φθάνοντας στο αεροδρόμιο της 
Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος» την Κυ-

ριακή 1η Νοεμβρίου 
2015 οι αθλητές μας 
και ο προπονητής 
τους προέβησαν στις 
ακόλουθες δηλώ-
σεις:
Λεωνίδας Τσορτανί-
δης: «Πέρσι αγωνί-
στηκα στο παγκόσμιο 
της Γαλλίας χωρίς 
τον προπονητή
μου και τερμάτι-
σα 5ος. Φέτος με το 
Γιώργο το Φράγκο δί-
πλα μου, ανεβήκαμε 
στο πρώτο σκαλί του 
βάθρου. Πίστεψα σε 

αυτή τη νίκη και την πέτυχα. Ευχα-
ριστώ τον Όμιλό μου ,τον προπονητή 
μου και την οικογένεια μου που είναι 
δίπλα μου».

Πέτρος Τσορτανίδης: «Είμαι πολύ 
χαρούμενος που είμαι 8ος παγκόσμι-
ος πρωταθλητής. Πιστεύω του χρό-
νου να πάω ακόμα καλύτερα. Νιώθω 
πολύ τυχερός που έχω προπονητή 
το Γιώργο το Φράγκο και που ανήκω 
στο Ν.Ο.ΑΝΔΡΟΥ.

Γιώργος Φράγκος: «Μετά από 12 
δύσκολες κούρσες καταφέραμε να 
ακούσουμε τον Εθνικό μας ύμνο στο 
Παγκόσμιο Παίδων που διεξάχθηκε 
στο Κάλιαρι της Σαρδςηνίας χάρη 
στον Λεωνίδα Τσορτανίδη που κατέ-
κτησε την 1η θέση! Λόγω ενός τραυ-
ματισμού του Λεωνίδα ξεκινήσαμε 
από την 12η θέση, συνεχίσαμε στην 
9η, μετά στην 4η και στην 1η στις 
τελευταίες δυο μέρες! Ο Λεωνίδας 
απέδειξε ότι είναι σταθερός αθλη-
τής σε όλες τις συνθήκες , δυνατό 
και λίγο αέρα. 
Πολλή καλή εμφάνιση πραγματοποί-
ησε ο ενός χρόνου μικρότερος αδερ-
φός του Λεωνίδα , Πέτρος Τσορτανί-
δης, που κατέκτησε την 8η θέση.  
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ΟΙ ΑΓΏΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ…

Δύο Παγκόσμιοι για τον 
Ναυτικό Όμιλο Άνδρου

Στην κορυφή  
του κόσμου  
ο Λεωνίδας 
Τσορτανίδης
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Θέλω να ευχαριστήσω τον Ναυτι-
κό Όμιλο Άνδρου που πίστεψε στην 
προσπάθεια μας και χρηματοδό-
τησε την αποστολή καθώς και τον 
Δημήτρη Τσορτανίδη ,πατέρα των 
παιδιών και αφανή ήρωα, που ήταν 
παρών καθ’ όλη τη διάρκεια των 
αγώνων και η βοήθεια του ήταν κα-
ταλυτική στο αποτέλεσμα. 
Τους 2 παγκόσμιους πρωταθλητές 
καλωσόρισαν το βράδυ της Κυρια-
κής 1.11.2015 στην Άνδρο ο Δήμαρ-
χος Θ. Σουσούδης και μέλη του Δ. Σ. 
Ο έφορος Τριγώνων Γ. Καραουλάνης 
με τους προπονητές του ΝΟΑ Β. Στα-
μούλη και Π. Παπαστεφάνου με τους 
αθλητές του Ομίλου καθώς και πλή-
θος Ανδριωτών από ολόκληρο το 
νησί.

Την  Δευτέρα 2.11.2015 τους πρω-
ταθλητές επισκέφθηκε στο Κόρθι 
η αντιπρόεδρος του ΝΟΑ κ. Ι. Χαλά 
μεταφέροντας τα συγχαρητήρια και 
τις ευχές του προέδρου Λ. Πολέμη 
και όλων των μελών του Δ. Σ. στους 
Λεωνίδα και Πέτρο αλλά και στην οι-
κογένειά τους. 
Η παγκόσμια διάκριση Τσορτανίδη 
έτυχε της προβολής σχεδόν από 

όλα τα ανδριακά ΜΜΕ, ενώ έπαιξε 
σχετικό αφιέρωμα στο νυχτερινό 
δελτίο της 1.11.2015 η ΕΡΤ. Συγκε-
κριμένα όσον αφορά στον αθηναϊκό 
και κυκλαδικό έγιναν οι εξής δημο-
σιεύσεις από τον Όμιλό μας: Κοινή 
Γνώμη Κυκλάδων (στην έντυπη έκ-

δοση και στην ιστοσελίδα της), Goal 
News Κυριακής 1.11.2015, Live Sport 
Δευτέρας 2.11.2015, ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 
Τρίτης 3.11.2015. 
Στο μεταξύ το μεγαλύτερο αθλητικό 
site στην Ελλάδα έκανε την ακόλου-
θη αναφορά:
-http://www.gazzetta.gr/other-
sports/article/824876/pagkosmios-
protathlitis-sta-techno-293-o-
tsortanidis Σε δημοσίευμα προέβη η 
ιστοσελίδα Sport-Fm επίσης από τις 
κορυφαίες.
http://www.sport-fm.gr/article/stin-
korufi-tou-kosmou-o-lewnidas-
tsortanidis/3119270
Στο μεταξύ συγχαρητήριο επιστολή 

προς τους παγκόσμιους πρωτα-
θλητές μας απέστειλαν ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου 
κ.κ. Δωρόθεος Β’ καθώς και ο 
Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αι-
γαίου κ. Γ. Λεονταρίτης.

ΟΙ ΑΓΏΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ…

8ος ο Πέτρος Τσορτανίδης
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Μπορεί ο καιρός που πέρασε 
από το καλοκαίρι να είναι 
ήδη αρκετός, οι αναμνήσεις 

όμως είναι έντονες και μας συντρο-
φεύουν όσο διανύουμε τον δεύτερο 
μήνα του Φθινοπώρου και ετοιμα-
ζόμαστε για έναν μακρύ Χειμώνα. 
Με κορυφαία εκδήλωση τον χορό 
του 15Αύγουστου στις εγκαταστά-
σεις του Ομίλου, και δορυφόρους 
το πάρτυ που οργανώθηκε με DJ τον 
Αυγουστίνο, στις 13.8.2015 αλλά και 
τις μεξικάνικες γεύσεις που μαγεί-
ρεψαν για τα μέλη και τους φίλους 
του ΝΟΑ η Α.Ε. ο πρέσβης του Με-
ξικού στην χώρα μας κ. Ταρσίσιο 
Ναβαρέτε Μόντες ντε Όκαμαζί με 
τους Λεωνίδα Πολέμη και Λεωνίδα 
Σταματιάδη, το «Τρίαθλον» και η δυ-
νατή συμμετοχή των μελών έδωσαν 
το κλίμα και το χρώμα του καλοκαι-
ριού που έφυγε. Ένα καλοκαίρι που 
θα θυμόμαστε όλοι, λόγω των πρω-
τοφανών οικονομικών συγκυριών 

που υπέστη η χώρα μας των οποίων 
τις συνέπειες βιώσαμε όλοι με τα 
capital controls και την επαπειλού-
μενη χρεωκοπία.
Ο Αύγουστος όμως έσπασε την πα-
ράδοση της κακοκαιρίας. Ο αέρας 
που κατά κανόνα «σηκώνει» το νησί 
τέτοια εποχή, φέτος, έπεσε. Η θά-
λασσα ήταν «λάδι», γεγονός που ευ-
νόησε στο να βγάλουμε τις κωπη-
λατικές λέμβους στο Νειμποριό και 
να θυμηθούμε τα παλιά, αλλά και να 
χαρούμε την μοναδική ομορφιά της 
Χώρας να καθρεφτίζεται στα νερά, 
τα βράδια που άναβαν τα φώτα της 
πόλης. Γιατί ποιος μπορεί να αμ-
φισβητήσει την μοναδική θέα που 
έχουμε από τον Όμιλό μας προς το 
ακρωτήρι που είναι χτισμένη η Άν-
δρος; 

Ο Αύγουστος όμως ήταν και ο 
μήνας των αρχαιρεσιών του 
ΝΟΑ. Έτσι την επομένη της 

Παναγίας 16.8.2015 τα μέλη του 
Ομίλου συγκεντρώθηκαν στις εγκα-
ταστάσεις του και αφού «απήλλαξαν 
το Δ. Σ. από πάσης ευθύνης» προέ-
βησαν στις αρχαιρεσίες.  
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Ένα 
διαφορετικό 
καλοκαίρι…

13.8.2015, Αυγουστίνος Γαλιάσος  
From London To NOA

Μεξικάνικη Βραδιά

23.8.2015 Αγώνες Τριάθλου  
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Η Εφορευτική Επιτροπή απαρτίστη-
κε από τους Μιχάλη Γαλιάσο, Μίνα 
Μωραίτου και Λεωνίδα Ρούσσο. 
Ψήφισαν συνολικά 162 μέλη. 
Τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας 
έχουν ως εξής: Καμπάνης Λεωνίδας 
48, Καραουλάνης Γιάννης 64, Κουρ-
τέσης Μάκης 71, Λουλούδης Λεο-
νάρδος 79, Μαρκουίζος Στέλιος 70, 
Ντούρλιας Γιώργος 48, Πολέμη Άννα 
55, Πολέμης Λεωνίδας 91, Σαρρής 
Παναγιώτης 68, Σταματιάδης Αλέ-
ξανδρος 60, Στεφάνου Γιώργος 63, 
Σωρούλα Δάφνη 69, Τατάκης Κώ-
στας 58, Τοδούλου Ειρήνη 50, Τρι-
κόγλου Άντη 100, Φωτοπούλου Μα-
ριάννα 80, Χαλά Ιωάννα 95.
Μετά την σύσταση σε σώμα και αφού 
η πλειοψηφίσασα κ. Αντίκλεια Τρι-
κόγλου πρότεινε για νέο πρόεδρο 
του Ομίλου τον Λ. Πολέμη, -συνεπής 
ούσα σε πρότερη δέσμευσή της- η 
Διοίκηση του Ομίλου απαρτίζεται 
από τους: Λεωνίδα Πολέμη – Πρόε-
δρο, Ιωάννα Χαλά - Αντιπρόεδρο/ Έφο-
ρο εγκαταστάσεων, Λεονάρδο Λουλού-

δη - Γεν. Γραμματέα, Δάφνη Σωρούλα 
- Ταμία, Στέλιο Μαρκουίζο - Έφορο 
Γενικού Αθλητισμού, Μάκη Κουρτέση 
- Έφορο Ανοιχτής Θαλάσσης/Υπεύθυνο 
Εστιατορίου, Γιάννη Καραουλάνη - 
Έφορο Ιστιοπλοΐας Τριγώνου, Μαριάννα 
Φωτοπούλου – Έφορο Επικοινωνίας, 
Αντίκλεια Τρικόγλου –Μέλος, Πανα-
γιώτη Σαρρή –Μέλος. 
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερ-
θεί ότι το αξίωμα του Ταμία αρχικά 
(21.8.2015) ανετέθη στην απερ-
χόμενη και επί 6ετία πρόεδρο του 
ΝΟΑ κ. Αντίκλεια Τρικόγλου η οποία 
όμως παραιτήθηκε από αυτό στις 
22.9.2015 και την θέση της κατέλα-
βε με ομόφωνη απόφαση του Δ. Σ. η 
κ. Δάφνη Σωρούλα. 
Βαδίζοντας προς τον χειμώνα ορ-
γανώνουμε διάφορες εκδηλώσεις 
για τις οποίες θα σας ενημερώνουμε 
εγκαίρως ώστε να συμμετάσχου-
με όλοι και να συντηρούμε τις τόσο 
πολύτιμες προσωπικές μας επαφές 
μέσω ΝΟΑ.

Μ. Φ.

Σε ευχάριστα φιλικό κλίμα, με αφορ-
μή την έναρξη της χειμερινής πε-
ριόδου πραγματοποιήθηκε η συνά-

ντηση του νέου Δ. Σ. με τους αθλητές του 
ΝΟΑ και τους γονείς τους, το Σάββατο 19 
Σεπτέμβριου 2015, στις εγκαταστάσεις 
του Ομίλου στην Άνδρο. Συγκεκριμένα, 
από πλευράς ΝΟΑ παρίστατο ο πρόεδρος 
κ. Λ. Πολέμης, η αντιπρόεδρος και έφο-
ρος εγκαταστάσεων κ. Ιωάννα Χαλά, ο 
έφορος Γενικού Αθλητισμού κ. Στέλιος 

Μαρκουίζος, ο έφορος Ανοιχτής Θα-
λάσσης και υπεύθυνος Εστιατορίου κ. 
Μάκης Κουρτέσης ο έφορος Ιστιοπλο-
ΐας Τριγώνου κ. Γιάννης Καραουλάνης 
καθώς και οι προπονητές του ΝΟΑ κ.κ. 
Παπαστεφάνου και Σταμούλης. 
Ιδιαίτερο ήταν το ενδιαφέρον όλων των 
γονέων οι οποίοι παρακολούθησαν την 
ομιλία του προέδρου και την αναφορά 

του στις επιτυχίες των παιδιών, αλλά 
και ενημερώθηκαν για τον καινούριο 
εσωτερικό κανονισμό των Νεοσοίκων, 
όπως και για το πρόγραμμα των μαθη-
μάτων της νέας περιόδου. Οι γονείς 
ενημερώθηκαν ακόμη για το lunch -box, 
και για την νέα φόρμα της αγωνιστικής 
μας ομάδας!

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΝΕΟΣΟΊΚΩΝ 
Δευτέρα: 15:00 -18:00 Ενήλικες , 
Τρίτη: 15:00 - 18:00 Αρχάρια Οptimist, 
Πέμπτη – Παρασκευή: 15:00 - 18:00 
Αγωνιστική Οptimist-Laser ,
Σάββατο – Κυριακή: 
10:00 - 13:30 Αρχάρια Οptimist 
12:30- 18:00 αγωνιστική Οptimist-Laser
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22.8 Τουρνουά Beach Volley

Κωπηλασία

ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ…

Η Συνάντηση 
με τους Γονείς
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Οι δ ύ ο  π ρ ο π ο ν η τ έ ς 
Πάχος  Παπασ τε-

φάνου και Βασίλης Στα-
μούλης υποδέχτηκαν το 
καλοκαίρι στον Όμιλο τον 
ανδριώτη προπονητή Κο-
σμά Χατζηγρηγορίου. Ο κ. 
Χατζηγρηγορίου, ήρθε απο 
την Αντίπαρο να παραδό-
σει μαθήματα κολύμβησης 
και ιστιοπλοΐας στα παιδιά 
του Ναυτικού Ομίλου στην 
Χώρα αλλά και στο Μπατσί.

Γ.Κ.

160 μαθητές του Δημο-
τικού Σχολείου Χώ-

ρας Άνδρου επισκέφθηκαν στις 
30.10.2015 τις εγκαταστάσεις 
του ΝΟΑ στο Νειμποριό. Τα παι-
διά καλωσόρισε ο πρόεδρος 
Λεωνίδας Πολέμης, η αντιπρόε-
δρος Ιωάννα Χαλά και ο Έφορος 
Τριγώνων Γιάννης Καραουλάνης. 
Τα παιδιά ξενάγησαν στο χώρο 
των νεοσοίκων αλλά και στο 
άθλημα της ιστιοπλοΐας, που 
δωρεάν προσφέρει ο Ναυτι-

κό Όμιλος στα Ανδριωτάκια, οι 
προπονητές του ΝΟΑ κ.κ. Πάχος 
Παπαστεφάνου και Βασίλης Στα-
μούλης.
Τα γλυκά που δόθηκαν σαν κα-
λωσόρισμα στους μαθητές και 
τους δασκάλους τους ήταν 
προσφορά της αντιπροέδρου κ. 
Χαλά.
Στόχος του Ναυτικού Ομίλου, 
με τα μαθήματα ιστιοπλοΐας που 
παρέχει είναι να ενισχύει το εν-
διαφέρον των παιδιών για το 
υγρό στοιχείο που περιβάλλει 
το νησί μας και να στρέφει τις 
δράσεις τους σε υγιείς διαύ-
λους, όπως ο ναυταθλητισμός 
και ο πρωταθλητισμός. Μ.Φ.  
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Μαθήματα κολύμβησης και Ιστιοπλοΐας 

Το Δημοτικό Σχολείο στο Ναυτικό Όμιλο Άνδρου
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î
25.7-1.8.2015, Λεωνίδας  Τσορτανί-
δης, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Λετο-

νίας, 2η θέση στη γενική κατάταξη.  

î
3-4.10.2015 2η θέση στην κατηγορία 
κάτω των 15 ετών για τον ιστιοπλόο 

μας Πέτρο Τσορτανίδη, και 7η θέση στην 
γενική κατάταξη, Αγώνας του ΝΟΚ Βου-
λιαγμένης.

î
3 - 4 Οκτωβρίου 2015, Διασυλλογι-
κός Αγώνας OPTIMIST, ΝΑΟΒ (Ναυτικός Αθλητικός 

Όμιλος Βούλας).
Κατηγορία αγόρια - 
κορίτσια σε σύνολο 
61 αθλητών
• Βασταρδή Αικατε-
ρίνη Άννα: 13η θέση 
στην γενική κατάτα-
ξη, 4η θέση στα κορί-
τσια
• Βαλμάς Νίκος: 35η 
θέση στη γενική κα-
τάταξη, 23η θέση στα 
αγόρια.
• Ξανθός Ηλίας: 52η 

θέση στη γενική κατά-
ταξη, 31η θέση στα αγό-
ρια.
Στην κατηγορία παίδες-
κορασίδες σε σύνολο 60 
αθλητών: Καραουλάνη 
Ελίζα: 16η θέση στη γε-
νική κατάταξη, 2η θέση 
στις κορασίδες.
Άρωμα γυναίκας είχε η 
πρώτη μας αποστολή 
στον ΝΑΟΒ, όπου ο ΝΟΑ 
απέσπασε 1 κύπελο 2 
θέσης από την Ελίζα Κα-
ραουλάνη στις κορασί-
δες αλλά και την 4 θέση 

στα κορίτσια από την Κατιάννα Βασταρδη.
Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα όλων των παι-
διών καθώς αυτός ο αγώνας είχε μεγάλη συμμετοχή και 
δυνατούς ομίλους!

î
10 - 11 Οκτωβρίου 2015 Διασυλλογικός Αγώ-
νας OPTIMIST «Κων/νου Πασσίση», ΝΟΔ (Ναυ-

τικός Όμιλος Δελφιναρίου).
Κατηγορία παίδες- κορασίδες σε σύνολο 71 αθλη-
τών:
• Καραουλάνη Ελίζα: 22η θέση στη γενική κατάταξη, 
5η θέση στις κορασίδες.
• Μπίστης Άρης:56η θέση στην γενική κατάταξη, 43η 

θέση στους παίδες. 
Στην κατηγορία αγόρια - κορίτσια σε σύνολο 52 αθλη-
τών: Βαλμάς Νίκος: 33η θέση στη γενική κατάταξη, 21η 
θέση στα αγόρια. Μήλα Μαριλένα: 43η θέση στη γενική 
κατάταξη, 15η θέση στα κορίτσια.
Οι καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες. Μετά από αρκετή 
βροχή την πρώτη μέρα και δυνατό σορόκο την δεύτερη, 
σημειώθηκαν συνολικά μια ιστιοδρομία στην κατηγορία 
των 11 ετών και δύο ιστιοδρομίες στην κατηγορία των 
15 ετών. 

î
7 - 8 Νοεμβρίου 2015 
Διασυλλογικός Αγώ-

νας OPTIMIST Ναυτικός 
Όμιλος Βουλιαγμένης
Κατηγορία αγόρια - κορί-
τσια σε σύνολο 63 αθλη-
τών:
• Κατιάννα Βασταρδή 17η 
θέση στην γενική κατάτα-
ξη, 3η θέση στην κατηγο-
ρία κοριτσιών 2000-2001, 
θέση που μας έφερε ένα 
μετάλλιο στον Όμιλο!
• Βαλμάς Νίκος 40η θέση 
στη γενική κατάταξη, 23η στα αγόρια.
• Ξανθός Ηλίας 47η θέση στην γενική κατάταξη, 29η στα 
αγόρια.
Στην κατηγορία παίδες- κορασίδες σε σύνολο 75 αθλητών: 
• Ελίζα Καραουλάνη: 26η θέση στην γενική κατάταξη, 7η 
θέση στην κατηγορία κορασίδες.
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τους προπονητές! 

Γ.Κ.
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ΑΓΊΟΥ ΝΊΚΟΛΑΟΥ 
ΣΤΟ ΝΟΑ
Αγαπητά Μέλη και Φίλοι  
του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου, 
Σας περιμένουμε να τιμήσουμε 
μαζί στις 6 Δεκεμβρίου 2015 την 
Χάρη του Προστάτη της Θάλασσας 
και των Ναυτικών μας, τον Άγιο 
Νικόλαο, στο Νειμποριό. Μετά την 
δοξολογία σας περιμένουμε όλους 
στις εγκαταστάσεις του ΝΟΑ να 
παραβρεθείτε στην τελετή βρά-
βευσης των παγκόσμιων πρωτα-
θλητών μας Λεωνίδα και Πέτρου 
Τσορτανίδη. Θα ακολουθήσει κέ-
ρασμα.

Εκ του Δ.Σ. 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΊΑ 
2016
Πως θα σας φαινόταν να περάσου-
με μαζί την τελευταία νύχτα του 
2015 και να καλωσορίσουμε την 
πρώτη στιγμή του 2016 στο Yellow 
στην Κηφισιά; Μέλη και φίλοι του 
Ναυτικού Ομίλου Άνδρου ας βαδί-
σουμε μαζί τα πρώτα βήματα του 
καινούριου χρόνου με κέφι μουσι-
κή και χορό, καλή διάθεση και αισι-
οδοξία για το μέλλον κόντρα στις 
δυσοίωνες προβλέψεις των και-
ρών αφού μας δίνει δύναμη και μας 
ενώνει η αγάπη μας για την Άνδρο 
και τον Όμιλό μας. Συναισθήματα 
που μοιραζόμαστε όλοι μαζί και 
μόνο χαρά μπορούν να μας προσφέ-
ρουν και να μας συνοδεύσουν στην 
καινούρια χρονιά.  

Για λεπτομέρειες θα σας ενημε-
ρώσουμε εγκαίρως.

ΝΟΑ + ΝΟΕ ΜΑΖΊ 
ΣΤΟΝ 49o ΑΓΩΝΑ
Μετά από αρκετά χρόνια ο Ναυ-
τικός Όμιλος Άνδρου θα διοργα-
νώσει από κοινού με τον Ναυτικό 
Όμιλο Ελλάδας τον 49ο Ιστιοπλοϊ-
κό Αγώνα Άνδρου, δίνοντας τέλος 
μετά από προσπάθειες των μελών 
του Δ. Σ. Λ. Πολέμη, Στ. Μαρκου-
ίζου και Μ. Κουρτέση σε ό,τι δια-
φορές είχαν προκύψει.  

ΔΩΡΕΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΝΟΑ 
ευχαριστούν για τις προσφορές 
τους στην λαχειοφόρο αγορά του 
Ομίλου μας τα μέλη και τους φί-
λους που πλαισίωσαν την βραδιά 
του 15 Αύγουστου. Συγκεκριμέ-
να τους κ.κ. Γιώργος και Δημή-
τρη Στεφάνου, Γιάννη και Ντόλυ 
Βαλμά, Ελένη Πέτσα –Κουρτέση, 
Brigitte Πολέμη, Γιώργο Χαδούλη, 
Χρήστο Ευσταθίου, Μιχάλη Φρα-
γκέτη, Άρη Διαπούλη,  Δημήτρη 
Λάσκαρη, Κατάστημα Σακελλάρη, 
Κατάστημα Στρατή, Κατάστημα 
Armathia, Κατάστημα Κωβαίος, 

Κατάστημα Waikiki, Κατάστημα 
Rose Mary, Κατάστημα Μαριμί-
να, Κατάστημα Ροδοζάχαρη, Κα-
τάστημα Φιλότεχνο, Κατάστημα 
Πετράδι, Κατάστημα Τσουμπλέκι, 
Κατάστημα Καραουλάνης. Ευ-
χαριστούμε ακόμη τα μέλη του 
ΝΟΑ που με τις προσφορές τους 
συμβάλλουν στην επίτευξη των 
σκοπών του Ομίλου μας. Συγκε-
κριμένα ευχαριστούμε τους κ.κ.: 
Δημήτρη και Ντιάνα Θερμιώτη για 
χρηματική δωρεά Στρατή Πορφυ-
ράτο για την προσφορά σκάφους 
Sunfish , Till Hermjakob για την 
αγωνιστική εμφάνιση της ομάδας 
των νεωσοίκων, Άρη Διαπούλη για 
τον άρτιο εξοπλισμό των 3 φαρ-
μακείων μας. Για τις μεταφορές 
των αθλητών του ΝΟΑ με τα πλοία 
της γραμμής Superferry II  και Θε-
ολόγος Π. ευχαριστούμε τους κ.κ. 
Γιώργο, Δημήτρη Στεφάνου και 
Θεολόγο Παναγιωτάκη.

ΚΑΊ ΒΊΒΛΊΑ!
«Μήπως την πατήσαμε ρε κορί-
τσια;» είναι ο τίτλος του βιβλίου 
της Μαριάννας Κορκοδείλου –
Δημητρακοπούλου, μέλους μας, 
το οποίο παρουσιάστηκε στις 
εγκαταστάσεις του ΝΟΑ την Τρίτη 
1.9.2015.
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D
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΚΟ ΥΛΊΚΟ 
Ευχαριστούμε τα μέλη μας 

Γιώργο Παλαιοκρασσά, Brigitte Πο-
λέμη, Λεωνίδα Πολέμη και Μάκη 
Κουρτέση για την διάθεση των φω-
τογραφιών τους στο Νewsletter μας.

Διάφορα 
Νέα 


