Αναπολώντας με νοσταλγία το παρελθόν και ατενίζοντας με αισιοδοξία το μέλλον…
Η Άνδρος, η Καμάρα και τα λευκά δρομάκια του νησιού μας ήταν το σημείο αναφοράς για
όλα τα καλοκαίρια μου μέχρι σήμερα. Η Άνδρος και η θάλασσα. Η Άνδρος και ο Ιστιοπλοϊκός
Αγώνας της. Μεγαλώσαμε μαζί. Εγώ και ο Αγώνας! Η ημερομηνία «γέννησης» μας σχεδόν
συνέπεσε. Ο τόπος ήταν κοινός. Το νησί και η θάλασσά του μας ένωσαν σε ένα ιδεώδες. Ο
Αγώνας έγινε μέρος της εφηβικής μου «αγωνίας», και η συμμετοχή μου ήταν πλέον
υποχρέωση. Συμμετοχή με κάθε τρόπο. Είτε ως αθλητής, είτε ως θεατής ή οργανωτής.
Οι μνήμες από τις απονομές στην πλατεία του Αφανούς Ναύτη και μετέπειτα από τον Ναυτικό
Όμιλο της Άνδρου, η καταπληκτική θέα από όλες τις μεριές της Χώρας του τοπικού
όρτσα/πρίμα αγώνα, οι «επεισοδιακές» εκδηλώσεις και η αγάπη του κόσμου της Άνδρου για
τον αγώνα της είναι βιώματα βαθιά ριζωμένα μέσα μου. Έτσι, όταν ο Λεωνίδας Πολέμης μου
ζήτησε, να βοηθήσω στη διοργάνωση του Αγώνα, το 2016, το θεώρησα προφανές και
αυτονόητο. Η πολυετής φιλία μου με τον Χριστόφορο Στράτο του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος
στάθηκε καθοριστική για την εκ νέου συνεργασία των δύο Ομίλων μας, ΝΟΑ και ΝΟΕ, μιας
συνεργασίας με κοινή αφετηρία τη σχέση του ιδρυτή του αγώνα μας Ιωάννη Β. Γουλανδρή με
το Δ.Σ. του ΝΟΕ.
Το 2017 μαζί με άλλες καινοτομίες προστέθηκε στον αγώνα και μια νέα κατηγορία η Maxi
Yacht Class, με πραγματικά συγκινητική ανταπόκριση όσον αφορά στις συμμετοχές σε αυτή
τη νέα κατηγορία αλλά και στις παραδοσιακές κατηγορίες των αγωνιστικών σκαφών.
Πιστεύοντας ακράδαντα ότι κάποια από τα ομορφότερα συναισθήματα στη ζωή μας ειναι η
νοσταλγία και η αγάπη στην πατρίδα και τις ρίζες μας, θα αναφερθώ στο όραμά μας για τον
Αγώνα και το μέλλον του, εφόσον η νοσταλγία, η ιστορικότητα και η αμέριστη αγάπη του
ιδρυτή του και σχεδόν όλων των μέχρι σήμερα συμμετεχόντων «καλύπτονται» σε μεγάλο
βαθμό στο παρόν λεύκωμα.
Ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας της Άνδρου «Ιωάννης Β. Γουλανδρής» είναι από τους
παλαιότερους και δυσκολότερους αγώνες που διοργανώνονται στο Αιγαίο. Η Ανατολική
Μεσόγειος δεν έχει να επιδείξει κάποιο μεγάλο ιστιοπλοϊκό αγώνα όπως έχει π.χ. η Δυτική με
το Rolex Sardinia Maxi Yacht Cup που διοργανώνεται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο η το Rolex
Malta Cup κάθε χρόνο τον Οκτώβριο/Νοέμβριο.
Θα μπορούσε με τις κατάλληλες προϋποθέσεις το κενό αυτό της Ανατολικής Μεσογείου να
το καλύψει ο Αγώνας της Άνδρου; Όνειρο; Ίσως! Όμως «Ένα όνειρο γίνεται στόχος όταν
γίνονται ενέργειες για την πραγματοποίησή του». Και αυτές οι ενέργειες αξίζει να γίνουν για
την Άνδρο.
Θα ευχαριστούμε πάντοτε από καρδιάς τον Big John, τον αείμνηστο ιδρυτή του Αγώνα μας
αλλά και τους ένθερμους υποστηρικτές του, αθλητές και μη, για την συνεισφορά τους όλα
αυτά τα 50 χρόνια. Ο Αγώνας μας μπορει πλέον αναπολώντας το λαμπρό και λαμπερό
Παρελθόν να ατενίζει με αισιοδοξία στο Μέλλον. Θεωρώντας την «Αρχή ως ήμισυ του
Παντός» φιλοδοξούμε το 2017 να είναι γίνει το εφαλτήριο για την επίτευξη των στόχων του
«του Ωραίου, του Μεγάλου και του Αληθινού», με μεγάλη όρεξη, σκληρή δουλειά, διεθνείς και
μεγάλες συμμετοχές αλλά και όραμα ανάλογο του ιδρυτή του.

Αισθάνομαι ότι όπως ακριβώς οφείλουμε τις αναμνήσεις του Αγώνα στους ιδρυτές του
πρέπει να κληροδοτήσουμε και να μεταδώσουμε το όραμα μας γι αυτόν στις γενιές που
έρχονται.
Αλέξανδρος Σταματιάδης

Remembering the past with nostalgia and looking forward to the future with Optimism
Andros, Kamara and the little white streets of our island have always been the point of
reference of all my summers up to today. Andros and the Sea. Andros and the Sailing Race.
We grew up together. Me and the Race! Our date of birth almost collides. The place is
common. The island and its sea have connected us to an ideal. The race became part of my
teenager “agony” and my participation became very soon an obligation. Participation in any
form. As an athlete, a spectator or an organizer.
The memories from the prize giving at the Unknown Sailor square and later on at the Andros
Yacht Club, the amazing views from all sides of Chora of the local windward/downwind race,
the “eventful” parties and the love of the Andriot people for their race have marked me
deeply. And so when Leonidas Polemis asked me to help out in the Race organization in 2016,
I thought this was the most natural and self understood thing I should do. My long standing
friendship with Christopher Stratos from the Yacht Club of Greece was key for the renewal of
the cooperation of our two Yacht Clubs, a cooperation that started many years ago between
the founder of our Race John. B. Goulandris and the board of the Yacht Club of Greece.
In 2017 together with some more innovations there was a new category added to our race,
the Maxi Yacht Class and the interest and participation for this and the traditional class of the
race has moved us all.
I truly believe that some of the most wonderful feelings in our lives are the feelings of
nostalgia and the love for our country and our roots but I decided to refer more to our vision
for the Race and its future as the nostalgia, the history and the endless love of its founder and
of all the so far participants are covered adequately in this book.
The Andros International Offshore Race “John. B. Goulandris, is one of the oldest and
toughest races that are being organized in the Aegean Sea. The Eastern Mediterranean does
not have a big sailing event as the Western Mediterranean has with the Rolex Sardignia Maxi
Yacht Cup that is being organized every September or the Rolex Malta Cup that is being
organized every year in October/November.
Could this gap in the Eastern Mediterranean under the proper conditions be filled by the
Andros Race? A Dream? Maybe! But “a dream only comes true when actions are taken towards
its realization”. And these actions are worth doing for Andros.
We will always be grateful to Big John, the founder of our Race and its staunchest
participants, athletes or non athletes for their contribution all of these 50 years. Our race can
now, remembering its bright and shiny past, look forward with optimism to the future.

Considering the “start as the half of everything” we have the ambition for the year 2017 to be
the start for the achievement of “the Beautiful, the Great and the Real” with a new vision,
hard work, International and large participations based on the vision of its founder.
I feel that we owe our memories of the past to its founders and we need to pass on the legacy
and our dreams to the generations to come.

Alexandros Stamatiadis

