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Αισίως  φτάσαμε  στο τέλος του 2020 που 
θα έλεγα ότι ήταν μια δύσκολη χρόνια για 
όλους. 
Παρόλα αυτά υπάρχουν και καλές ανα-
μνήσεις και ο Όμιλος μας, μας κράτησε 
ενωμένους. 

Το αθλητικό τμήμα  για μεγάλα διαστήματα δεν λειτούργησε 
λόγω των απαγορεύσεων. Όταν όμως ορίστηκαν συγκεκρι-
μένα υγειονομικά πρωτόκολλα οι προπονητές μας τα εφάρ-
μοσαν  και οι αθλητές ετοιμάστηκαν ώστε να λάβουν μέρος 
με θετικά αποτελέσματα σε όσους αγώνες πραγματοποιήθη-
καν τελικά μετά από αλλεπάλληλα πισωγυρίσματα.
Η Ελίζα Καραουλάνη συμμετείχε  στο ευρωπαϊκό πρωτάθλη-
μα laser 4.7 όπου κατέκτησε 53η θέση. 
Η Χριστιάνα Μπακαρά κατέκτησε την 1η θέση σε διασυλλο-
γικό αγώνα στην Λευκάδα. 
Η Σοφία  Καραουλάνη βρέθηκε μια ανάσα  από την πρόκριση  
στην Εθνική ομάδα optimist αλλά τελικά έλαβε την 4η θέση.
Η Ελίζα Καραουλάνη κατέκτησε την 4η στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Laser 4.7 και ο Μάριος Γρηγοριάδης ήρθε 57ος.
Στο Πανελλήνιο Optimist η Σοφία Καραουλάνη ήρθε 12η και 
Μαργέτης Νίκος 17ος. 
Ο πρωταθλητής μας στην ιστιοσανίδα Λεωνίδας Τσορτανι-
δης κατέλαβε την 2η θέση στην κατηγορία U21  στο ευρω-
παϊκό πρωτάθλημα RSx που διεξάχθηκε στη Vila Moura της 
Πορτογαλίας. 
Επιπλέον συμμετείχε για πρώτη φορά σε αγώνα  στην και-
νούργια κατηγορία iqfoil που είναι η νέα ολυμπιακή κατηγο-
ρία.
Ποδόσφαιρο και στο ναυτιλιακό πρωτάθλημα ύστερα από 
μια δύσκολη σεζόν που διήρκησε από  τον Οκτώβριο 2019 
εως και τον Ιούνιο 2020 ο Όμιλος μας κατέκτησε την 3η θέση 
και συνεχίζουμε και φέτος  δυναμικά όσο το επιτρέπουν οι 
συνθήκες.
Είμαστε περήφανοι εγώ και τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, για την δραστηριότητα του αθλητικού τμήματος 
υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες, την ίδια ώρα που άλλοι 
όμιλοι παρέμειναν κλειστοί.
Στο σημείο αυτό ευχαριστώ τους Γιάννη Καραουλάνη και 
Στέλιο Μαρκουΐζο για την επιμελή οργάνωση.
Ο Αγώνας Ανοιχτής  Θαλάσσης δεν πραγματοποιήθηκε 
φέτος για ευνόητους λόγους, αλλά ελπίζουμε του χρόνου οι 
συνθήκες να το επιτρέψουν και η ναυταθλητική γιορτή της 
Ιστιοπλοΐας που τραβά στο νησί μας τα φλας της δημοσιό-
τητας να πραγματοποιηθεί προς όφελος του ΝΟΑ και της 
τοπικής κοινωνίας. 
Στο σημείο αυτό ευχαριστώ θερμά τον Χριστόφορο Στράτο, 

το Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος και τους Angels για την συμβολή 
τους και τις προσπάθειες που καταβάλλουν στην επιτυχημέ-
νη έκβαση του Αγώνα. Για την συμβολή τους και την συνεχή 
προσπάθεια που καταβάλλουν σε συνεργασία με την Μίνα 
Κουλουβάτου τον Στρατή Πορφυράτο και την Χαρά Σταμα-
τιάδου.
 Φέτος οι καιρικές  συνθήκες ειδικά τον Ιανουάριο προξένη-
σαν μεγάλες ζημιές στις εγκαταστάσεις μας. Παρά  τη γενική 
δύσκολη οικονομική κατάσταση  το Δ.Σ. με την ιδιαίτερη 
συμβολή και προσπάθεια της Ντιάνα Θερμιώτη κατάφε-
ραν να φέρουν κοντά τα μέλη και φίλους του ΝΟΑ ώστε να 
πραγματοποιηθούν  οι αναγκαίες επισκευές του ακρομώλι-
ου, οι κύριοι χώροι, η κουζίνα και ο χώρος των αθλητικών 
εγκαταστάσεων, με την υποστήριξη των Ιωάννας Χαλά και 
Δημήτριου Κοκκίνη.
Ευχαριστώ θερμά για την αμέριστη συμπαράσταση και το 
ζήλο αρχικά τα μέλη του Δ.Σ. και τους φίλους του Ομίλου 
που ενεργοποιήθηκαν ώστε  να ολοκληρωθούν  τα  δύσκολα 
έργα την διαφορετική αυτή χρονιά.
Αξίζει να τονισθεί η συνεισφορά των Στέλιου Μαρκουΐζου 
και Κώστα Τατάκη στην πολυπόθητη επίτευξη της αναγνώ-
ρισης του ΝΟΑ ως Ναυταθλητικό Σωματείο από την Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και η εγγραφή του Ομίλου 
μας στο Ηλεκτρονικό μητρώο Σωματείων της Γενικής Γραμ-
ματείας Αθλητισμού και Οικονομικών.  
Η συνεργασία με το εστιατόριο ήταν ουσιαστική και θετική, 
παρά τις φετινές δυσκολίες λόγω  του υγειονομικού κα-
θεστώτος σε πανελλήνιο επίπεδο,  και φαίνεται ότι  και τα 
μέλη αγκάλιασαν την προσπάθεια της Έλλης Νικηφορίδη για 
το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα.

Το Σημείωμα του Προέδρου

Ευχαριστούμε θερμά την Ελίνα Φολερού για την διάθεση των Φωτογραφιών της
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 Ήταν ευχάριστο το γεγονός ότι φέτος η 
Έλλη και η Ομάδα της λειτούργησαν το 
εστιατόριο μέχρι και την εφαρμογή της 
καραντίνας στις αρχές  Νοεμβρίου.  
Στο πέρας την τελευταίας χρονιάς το Συμβού-
λιο έχει εργαστεί επιμελώς ώστε να μειω-
θούν τα έξοδα στο ελάχιστο δυνατό και στο 
πλαίσιο αυτό δεν ανανέωσε την συνεργασία 
με την εταιρεία που μας παρείχε τους προπο-
νητές και την όλη διαχείριση του αθλητικού 
τμήματος προχωρώντας στην πρόσληψη του 
προπονητή Φώτη Σταυρίδη καθώς και σε δεύ-
τερο προπονητή  ο οποίος όταν ομαλοποιηθεί 
η κατάσταση θα απασχοληθεί με τα παιδιά 
μας. Τέλος, το Δ.Σ. εξασφάλισε  σημαντικές 
χορηγίες για την απευθείας υποστήριξη του 
οικονομικό βάρους των προπονητών, γεγο-
νός που εκτιμούμε  ιδιαίτερα  για την φετινή 
χρόνια.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ίλια Μαρκου-
ΐζου  για την εξαιρετική συνεργασία, για την 
επιμελή εργασία της στην επικοινωνία με τα 
μέλη προκειμένου να τακτοποιηθούν οι συν-
δρομές και για την καινούργια ιστοσελίδα που 
θα επιτρέψει στα μέλη μας να έχουν προσωπι-
κό λογαριασμό με όλα τα στοιχεία επικοινωνί-
ας αλλά και την οικονομική τους ενημερότητα.
Σύντομα τα μέλη μας θα λάβουν σχετικό ενη-
μερωτικό mail για την χρήση της καινούργιας 
ιστοσελίδας ώστε να μπορούν εάν το επιθυ-
μούν να πληρώνουν μέσω της ιστοσελίδας με 
κάρτα ακόμα και σε δόσεις την συνδρομή τους.
Παρά τις προσπάθειες του γραφείου του ΝΟΑ 
αλλά και των μελών του Συμβουλίου παραμέ-
νουν 62 συνδρομές απλήρωτες για το 2020. 
Παρακαλώ τα μέλη να τακτοποιήσουν την 
οικονομική οφειλή τους προς τον Ν.Ο.Α. ιδιαί-
τερα φέτος που δεν προβλέπεται ευοίωνη η 
κατάσταση. 
Για την έκδοση του newsletter με την επιμελή 
απασχόληση της Μαριάννας Φωτοπούλου 
και συνεργατών θέλω να την ευχαριστήσω 
θερμά. 
Τέλος θα ήθελα να ευχηθώ στα μέλη, στους 
χορηγούς, στους φίλους του ομίλου, στον 
προπονητή μας Φώτη Σταυρίδη, στην Ελλη 
Νικηφορίδη και στο Διοικητικό Συμβούλιο την 
Μαριάννα Φωτοπούλου, τον Κώστα Τατάκη, 
τον Στέλιο Μαρκουΐζο, τον Γιάννη Καραουλά-
νη, την Μίνα Μωραΐτου, τον Στρατή Πορφυ-
ράτο, την Ντιάνα Θερμιώτη, την Ιωάννα Χαλά, 
τον Δημήτριο Κοκκίνη, την Χαρά Σταματιάδου  
μια καλύτερη χρόνια, το 2021 να αφήσουμε 
πίσω μας τις δύσκολες στιγμές με την παν-
δημία και να υπάρξει υγεία, ευτυχία και αγάπη 
ανάμεσά μας.

Με εκτίμηση
Εκ μέρους του Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος
Λεωνίδας Πολέμης

Μια διαφορετική χρονιά
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Κοινότυπο, χιλιοειπωμένο αλλά 
πέρα για πέρα αληθινό: Ήταν 
μια διαφορετική χρονιά. Μια 

χρονιά πανδημίας που καθήλωσε 
την υφήλιο. Με κακοκαιρία και 
καταστροφές στις εγκαταστάσεις 
του Ν.Ο.Α. μας έκανε «ποδαρικό» το 
2020. Οι ευχές που ανταλλάξαμε με 
μεγάλη χαρά στο τέλος του Ιανου-
αρίου 2020 στην φιλόξενη αίθουσα 
του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας 
Γουλανδρή στην Αθήνα κατά την 
διάρκεια της κοπής της βασιλόπι-
τας και οι ευχές των μικρών μας 
αθλητών στην Άνδρο ήταν ελπιδο-

φόρες. Που να φανταζόταν κανείς τί 
μας επιφύλασσε το μέλλον… Παρά 
ταύτα αντέξαμε. Με την ισχυρή 
οικονομική βοήθεια των μελών μας 
και φίλων του Ομίλου, οι ζημιές 
αποκαταστάθηκαν, το αθλητικό μας 
τμήμα πέταξε και αναδιαρθρώθηκε, 
οι εκδηλώσεις μας αναβλήθηκαν, 
ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας 
Άνδρου «ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ» 
αναβλήθηκε για το 2021. Εδώ 
αναβλήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
και τα Ποσειδώνια… Πολλά μέλη 
μας δεν ήρθαν στο νησί. Άλλα πάλι 
ήρθαν και παραμένουν.
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➙
Το εστιατόριο υπό 
την εποπτεία της κ. 

Νικηφορίδη τήρησε όλα 
τα πρωτόκολλα και τα 
μέλη μας «τηρώντας» την 
παράδοση του 15Αύγουστου 
να βρίσκονται σχεδόν όλοι 
μαζί την γιορτινή εκείνη 
μέρα, επέλεξαν τον χώρο του 
ΝΟΑ για το επίσημο δείπνο. 
Για χορό και εναγκαλισμούς 
φυσικά ούτε λόγος. 
Κορωνοϊός γαρ. 

➙
Τα μέλη του Συμβουλίου 
που κατοικούν στο νησί μαζί 

με τον προπονητή με προσωπική 
εργασία τους «νοικοκύρεψαν» 
τις αποθήκες και τον χώρο των 
νεοσοίκων. Το φθινόπωρο όμως 
έφερε μαζί του την τραγική κι 
αναπάντεχη απώλεια ενός από 
τα πλέον αγαπητά μέλη μας. Του 
Κωνσταντίνου Κουλουβάτου, 
βυθίζοντας στην θλίψη την 
στενή οικογένειά του αλλά 
και την ευρύτερη του Ν.Ο.Α. 
Νωρίτερα, την τελευταία ημέρα 
του Αυγούστου 2020 είχε φύγει 
και ο αγαπημένος μας παπα-
Γιάννης Στάμος. Τον Οκτώβριο 
έφυγε και ο πρώην Δήμαρχος και 
μέλος Δ.Σ. του Ν.Ο.Α. Εμμανουήλ 
Βάμβουκας.

Μια διαφορετική χρονιά
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Μια διαφορετική χρονιά

➙
Με μάσκες 
έγινε και η 

Γενική Συνέλευση 
του Ν.Ο.Α. Μάσκες 
με το λογότυπο του 
Ομίλου ήταν το trend 
του καλοκαιριού. Το 
φθινόπωρο μετά την 
θερινή ανάπαυλα 
σήμανε και το δεύτερο 
κύμα της πανδημίας 
με το δεύτερο 
lockdown. 

Ήταν μια δύσκολη χρονιά. 
Αλλά εμείς, είμαστε εδώ 

και στα δύσκολα. Τα λευκά 
πανιά των σκαφών του Ν.Ο.Α. 
με τα οποία ιστιοδρομούν οι 
μικροί αθλητές μας στον όρμο 
του Νειμποριού είναι αυτά που 
θα μας ταξιδέψουν στο 2021, 
στον 53ο Δ.Ι.Α. που θα είναι 
λαμπρός, στην ελπίδα που ανα-
πτερώνεται, για μια καλύτερη 
χρονιά με υγεία, δύναμη και 
αισιοδοξία για το αύριο.

Καλή Χρονιά σε όλους.
Μ.Φ.Μ.
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Ευ-
ρωπαικό Πρωτάθλημα νέων Laser 
στη Vilamoura Portugal.

Η αθλητριά μας Ελίζα Καραουλάνη κατέ-
κτησε την 53η Θέση. Συγχαρητήρια στην 
Ελίζα.
Η χώρα μας κατέκτησε την 1η και 6η 
θέση στα αγόρια. Πολλά συγχαρητήρια σε 
όλους τους Έλληνες αθλητές και αθλή-
τριες που συμμετείχαν και για την προ-
σπάθεια τους σε μια εξαιρετικά δύσκολη 
περίοδο. 

Ηαθλήτρια Μπακαρά Χριστιάννα 
η οποία απο αρχές Σεπτεμβρί-
ου προπονείται πλέον στην 

Πρέβεζα λόγω μετοίκησης κατέκτησε 
την 1η Θέση στη κατηγορία της και την 
13η Γενική σε σύνολο 35 αθλητών στον 
Διασυλλογικό Αγώνα στη Λευκάδα.
Συγχαρητήρια στη Χριστιάννα και 
στους γονείς της.

Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα 
Νέων Laser

Διασυλλογικός 
Αγώνας Λευκάδας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ
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Πανελλήνια Πρόκριση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020

Συγχαρητήρια στην ομάδας μας για την 
εξαιρετική της εμφάνιση στην Πανελ-
λήνια Πρόκριση για το Πανευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα
Μέχρι τελευταία στιγμή διεκδικούσαν θέση 
στην Εθνική Ομάδα με την αθλήτρια μας Σοφία 
Καραουλανη την προτελευταία μέρα των 
αγώνων να  βρίσκεται στην 4η θέση με μόλις 
4 βαθμούς διαφορά από την 3η θέση και τον 
αθλητής μας Νίκος Μαργέτης στην 8η θέση με 
μόλις 8 βαθμούς από τη 4η θέση.
Την τελευταία μέρα των αγώνων  οι αθλητές 
μας είχαν εξαιρετικές επιδόσεις στην τελική 
κατάταξη με την Σοφία Καραουλάνη να τερμα-
τίζει 7η στην Γενική και την Κανέλου – Κοκκι-
νάκη Σύλια 25η  σε σύνολο 30 αθλητριών και 
τον Μαργέτη Νίκο 13ο στην Γενική και τον Καλ-
λιβρούση Τζώρτζη 16ο σε σύνολο 51 αθλητών.
Συγχαρητήρια στους αθλητές μας Καραουλανη 
Σοφία, Μαργέτης Νίκος, Καλλιβρούσης Τζώρ-
τζης και Κανέλου- Κοκκινάκη Συλια.
Ευχαριστούμε πολύ και συγχαίρουμε τον προ-
πονητή του Ομίλου μας Φώτη Σταυρίδη για την 
εξαιρετική πορεία και την αφοσίωση του.
Ευχαριστούμε θερμά την Fast Ferries  η οποία 
συνεισφέρει τα μέγιστα στις μετακινήσεις του  
αθλητικού μας τμήματος. 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Laser 2020

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist 2020

Ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Laser 4,7 που διοργάνωσε ο Ναυτικός Αθλη-
τικός Όμιλος Καλαμαριάς 15-18 Oκτωβρίου 

2020. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 7 ιστιοδρομίες 
και ο αγώνας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.
Η Ελίζα Καραουλάνη τερμάτισε 9η σε σύνολο 60 
σκαφών. Αξίζει να αναφερθεί οτι μέχρι την προτε-
λευταία μέρα των αγώνων η Ελίζα βρισκόταν στην 4η 
θέση της Γενικής Κατάταξης διεκδικώντας μετάλλιο.

Ο Μάριος Γρηγοριάδης τερμάτισε 57ος, ο Στέλιος 
Τικόπουλος 83ος και ο Θοδωρής Βασιλικός 85ος  σε 
σύνολο 96 σκαφών.
Συγχαρητήρια στους αθλητές μας  και στον προπονη-
τή τους Γ. Ξύπα.
Ευχαριστούμε θερμά την Golden Star Ferries  η οποία 
συνεισφέρει τα μέγιστα στις μετακινήσεις του  αθλη-
τικού μας τμήματος.

Oλοκληρώθηκε με επιτυχία το Πανελλήνιο Πρωτάθλη-
μα Optimist 2020 που διεξάχθηκε στον Ιστιοπλοικό 
Όμιλο Χαλκίδας 30/10 – 2/11.

Στο Πρωτάθλημα έλαβαν μέρος δύο αθλητές του ΝΟΑ, η 
Καραουλάνη Σοφία η οποία τερμάτισε 12η σε σύνολο 54ων 
κοριτσιών και ο Μαργέτης Νίκος ο οποίος τερμάτισε 17ος σε 
σύνολο 71 αγοριών.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 7 κούρσες σε ένα πολύ 
απαιτητικό στίβο με χαμηλής έντασης ανέμων και πολλές 
αλλαγές τόσο σε ένταση όσο και σε διεύθυνση.
Συγχαρητήρια στους αθλητές μας και στον προπονητή τους 
Φώτη Σταυρίδη.
Ευχαριστούμε θερμά τις εταιρείες Fast Ferries  και Golden 
Star Ferries, οι οποίες έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στις 
μετακινήσεις του  αθλητικού μας τμήματος.
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1ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQFOIL

2020 RS:X European and  
Youth European Championships 
& Open Trophy

Ολοκληρώθηκε στην λίμνη Silvaplana της Ελβετίας το 1o Ευ-
ρωπαικό Πρωτάθλημα στη νέα Ολυμπιακή Κατηγορία IQFoil, 
με τον Λεωνίδα Τσορτανίδη να κατατάσσεται 66ος ανάμεσα 

σε 102 αθλητές.
Ο αθλητής του Ομίλου μας πέτυχε τον στόχο του, που δεν ήταν 
άλλος από το να πάρει εμπειρία και γνώση στη νέα αυτή κλάση. Οι 
μόλις 10 προπονήσεις με τον νέο εξοπλισμό δεν άφηναν κανένα 
περιθώριο για αγωνιστικούς στόχους. Άλλωστε ξεχώρισαν και δι-
ακρίθηκαν οι αθλητές που προπονούνται με IQFoil εδώ και πολλούς 
μήνες.
Συγχαρητήρια Λεωνίδα.

Οαθλητής μας Λεωνίδας Τσορτανίδης στο Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα  RSX που διεξάχθηκε στην Πορτογαλία 22-28 Νοεμ-
βρίου  κατέλαβε την 2η θέση  στην κατηγορία U21.

Για τον Λεωνίδα το Ευρωπαϊκό ήταν ο τελευταίος αγώνας στα RSX 
καθώς ήδη προπονείται στην κατηγορία IQFOIL που από το 2024 θα 
αποτελεί την νέα Ολυμπιακή κατηγορία.
Συγχαρητήρια στον Λεωνίδα και στον προπονητή του Γιώργο 
Φράγκο.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραφείο ΝΟΑ – Γραμματεία: 
Δευτέρα-Παρασκευή 11:00-17:00 
Αντωνίου Αμπατιέλου 10, 18536 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

Στο παρόν 
newsletter συνεργά-

στηκαν Λ. Πολέμης, Μ. 
Φωτοπούλου, Ι. Μαρκου-
ΐζου, και Σ. Πορφυράτος, 
Ι. Χαλά με φωτογραφι-

κό υλικό

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας Golden Star Ferries και Fast Ferries για την στή-
ριξη που προσφέρουν στις μεταφορές του Ιστιοπλοϊκού τμήματος του Ομίλου μας. 
Ευχαριστούμε τους ανθρώπους που στέκονται κοντά στον Όμιλό μας με χορηγίες, δω-
ρεές και προσφορές συντελώντας  στην εύρυθμη λειτουργία του αλλά και στην πρό-
οδο του αθλητικού μας τμήματος. Τους κ.κ. Κωνσταντινίδη Στεφανο Άγγελος, Yardech 
marine services Λασκαρινα Καρασταματη Νικόλας Εμπειρίκος Νικόλας Γουλανδρής 
Λεωνίδας Βροντίση Παγώνη Νικόλα, Έξαρχος Κυπριανός και Έλενα, οικογένεια Βασίλη 
Σπηλιόπουλου, Φραγκίσκη Λιούγκα, Οικογένεια Σταματιάδη, Χριστόφορο Στράτο, Λε-
ωνίδα Πολέμη, CMP, Σπύρο Πολέμη, Μουγής Βασίλη, Γκίκα Γκούμα, Λεωνίδα Βροντίση. 

O Nαυτικός Όμιλος Άνδρου

Σας Εύχεται
Καλή Χρονιά!

Άσκηση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης

î
Άσκηση Αντιμετώπισης 
Θαλάσσιας Ρύπανσης από 

πετρελαιοειδή στο Λιμένα Γαυ-
ρίου Άνδρου, πραγματοποιήθηκε 
στις 19.06.2020, μετά από συ-
ντονισμό και συνδιοργάνωση του 
Λιμεναρχείου Άνδρου (Μανιδά-
κης Δημήτριος, Υπολιμενάρχης 
Άνδρου) και του Δημοτικού Λι-
μενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου 
(Μαντζώρος Γεώργιος, Συντονι-
στής Επιχειρήσεων Άνδρου), σε 
συνεργασία με την μεγαλύτερη 
ελληνική εταιρεία που δραστη-
ριοποιείται στον Ελλαδικό Χώρο 
τα τελευταία 42 χρόνια, «Τεχνική 
Προστασίας Περιβάλλοντος 
Α.Ε.». Κατά την διάρκεια της 
άσκησης διαπιστώθηκε η επιχει-
ρησιακή ετοιμότητα του φορέα 
με συμμετοχή του Seda Andros, 
μελών της Λέσχης Ανδρίων – 
Andrion Club και του Ναυτικού 
Ομίλου Άνδρου. Η επαγρύπνηση 
και επιφυλακή του Λιμενικού 
Σώματος Άνδρου με τη συμμε-

τοχή του πλωτού Λ.Σ. 346 και η 
άσκηση ετοιμότητας στέφθηκαν 
με απόλυτη επιτυχία.
Την πόντιση, ρυμούλκηση 
και έλξη πλωτού φράγματος 
εγκεκριμένου τύπου ΥΝΑΝΠ με 
πλωτά μέσα επιφυλακής του 
Δ.Λ.Τ. Τήνου-Άνδρου κάτω από 
αντίξοες συνθήκες, που ξεπέρα-
σαν τα 5 beaufort, ακολούθησε η 
διευθέτηση και αγκυροβόληση 
2 αγκυροβολίων προς επίτευξη 
του αρχικού σεναρίου σχεδια-
σμού της άσκησης ετοιμότητας. 
Στην συνέχεια το σύνολο του 
αντιρρυπαντικού εξοπλισμού 
πλύθηκε με γλυκό νερό προς 
αποφυγή διάβρωσης και τα-
κτοποιήθηκε στο εμπορευμα-
τοκιβώτιο αντιρρυπαντικού 
εξοπλισμού που βρίσκεται στο 
μπροστινό τμήμα του προβλή-
τα του Λιμένα Γαυρίου Άνδρου, 
ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση 
ρίψη του στη θάλασσα.


