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Για άλλη μια φορά ο αθλητής του 
ΝΟΑ τιμά την Άνδρο και τα χρώ-
ματα του Ομίλου μας καθώς ανε-

βαίνει παράλληλα στην πρώτη θέση του 
βάθρου στην 30th International Sailing 
week  και είναι 1ος στην κατηγορία 
κάτω των 21.
Συγχαρητήρια στον Λεωνίδα και στο 
προπονητή του Γιώργο Φράγκο.
 Περισσότερα στην σελίδα μας 

Χρυσός ο παγκόσμιος πρωταθλητής

Λεωνίδας Τσορτανίδης 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών 
IQFoil που διοργανώθηκε στον Ναυτικό 
Όμιλο Κατοίκων Βουλιαγμένης 
9 – 14 Νοεμβρίου 2021.

https://www.noa.com.gr/category/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%83%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b4%ce%b1/


Το Σημείωμα του Προέδρου

Αγαπητά μέλη του ΝΟΑ,
Το νέο διοικητικό συμβού-
λιο του Ομίλου ανέλαβε κα-
θήκοντα σε μία μεταβατική 
περίοδο για όλους. Από το 
απρόβλεπτο που έφερε η 
πανδημία, στην τωρινή αργή 
πορεία με στάσεις, προς μια 
κανονικότητα.
Παραλάβαμε τον Όμιλο σε 
πολύ καλή κατάσταση χάρη 

στην δουλειά του προηγούμενου συμβου-
λίου αλλά και την αγάπη των μελών για το 
ΝΟΑ και την ιστορία του. Καλούμαστε να 
επανεκκινήσουμε τις δραστηριότητες που 
διέκοψαν οι καιροί της πανδημίας, όχι με 
την ταχύτητα που θα θέλαμε αλλά στους 
ρυθμούς που θα μας επιτρέψουν οι συν-
θήκες.

Με σύμπνοια και όρεξη εργαζόμαστε ώστε ο 
Όμιλος να είναι πάντα ζωντανό κύτταρο του 
νησιού, καμάρι της ναυτικής μας παράδο-
σης, και σχολείο ναυτοσύνης. 
Πέρα από τα έργα συντήρησης των εγκατα-
στάσεων και του υλικού που προχώρησαν 
και θα συνεχιστούν, ενισχύουμε το αθλητικό 
τμήμα με κάθε μέσο. Οι σχολές λειτουργούν 
με απόλυτη πληρότητα, η συμμετοχή σε 
αγώνες είναι εντατική και μας έχει φέρει ήδη 
σπουδαία αποτελέσματα. Αξίζουν συγχαρη-
τήρια στον προπονητή μας Φώτη Σταυρίδη, 
τα παιδιά, αλλά και τους γονείς για την υπε-
ρηφάνεια που νιώθουμε βλέποντας το νησί 
μας να είναι υπολογίσιμη δύναμη στη χώρα 
και πρωταγωνίστρια στην Περιφέρεια. Όσο 
για τον πρωταθλητή μας Λεωνίδα Τσορτα-
νίδη συνεχίζει την πορεία του με στόχο την 
Ολυμπιάδα του Παρισιού, επιβεβαιώνοντας 
ότι είναι ο κορυφαίος έλληνας αθλητής στην 

κλάση του στην Ελλάδα.
Αρκετό από το υλικό του αθλητικού τμήμα-
τος απαιτεί αντικατάσταση και οι δωρητές 
μας που είναι πάντα πρόθυμοι, ελπίζουμε 
να ανταποκριθούν και αυτή τη φορά. Πα-
ράλληλα διοργανώνουμε λαχειοφόρο αγορά 
στη διάρκεια των εορτών με στόχο την προ-
μήθεια συγκεκριμένου υλικού.
Ελπίζουμε μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, ο 
Όμιλος να προσφέρει τις παλιές εκδηλώσεις 
κοινωνικές και αθλητικές σε ανανεωμένο 
περιβάλλον που θα ικανοποιεί τα μέλη. Οι 
προτάσεις σας και η συμβολή όπου μπορεί 
κανείς, είναι ευπρόσδεκτες και τις περιμέ-
νουμε.
Ευχόμαστε σε όλους καλές γιορτές, και ο 
νέος χρόνος να μας φέρει ομαλότητα και 
ασφάλεια.
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Από την γέφυρα
Editorial

Με μεγάλη χαρά 
και ενθουσια-
σμό οι μικροί 

αθλητές του Ομίλου 
μας προετοιμάστηκαν 
για τα Χριστούγεννα, 
στολίζοντας το καθιε-
ρωμένο δέντρο, αλλά 
και το παραδοσιακό 
καραβάκι, υπό την επί-
βλεψη του προπονητή 
τους Φώτη Σταυρίδη, 
του Εφόρου Iστιοπλο-
ΐας Tριγώνου Γιάννη 
Καραουλάνη  και της 
Τεχν ικής  Συμβού-
λου Μαριλής Φυρίου: 
Περισσότερα  
στην σελίδα μας 

Ο χριστουγεννιάτικος 
στολισμός του ΝΟΑ
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Νέα από 
τα Τρίγωνα 
Μπορεί οι συνθήκες της covid-19 να 

έχουν ανακόψει τις δραστηριότη-
τες μας, σε πολλούς τομείς, ο Όμι-

λός μας όμως φροντίζει να ανταπεξέρχεται 
στις ναυταθλητικές του υποχρεώσεις προς 
τα παιδιά μας με την μεγαλύτερη δυνατή 
ασφάλεια.
Συγκεκριμένα:
Εξαιρετικά τα πήγαν οι μικροί μας αθλητές 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist U13 
που διεξάχθηκε στον Ναυτικό Όμιλο Βόλου 
Αργοναύτες. 

Περισσότερα στην σελίδα μας 

Πολύ καλή ήταν 
η απόδοση της 
αθλήτριας μας  

Κανέλου-Κοκκινάκη 
Σύλιας στον Διασυλ-
λογικό Αγώνα Βούλας 
που διεξάχθηκε 9-10 
Οκτωβρίου 2021. 

Περισσότερα  
στην σελίδα μας 

Επιτυχημένη από πολλές απόψεις ήταν 
η εμφάνιση του Ομίλου μας στο Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα Optimist U16 που 

διεξάχθηκε απο 27 έως 31 Οκτωβρίου 2021 
στην Παλαιά Φώκαια με τον Νίκο Μαργέτη να 
τερματίζει 14ο Γενική και 1ος στην Περιφέρεια
Περισσότερα στην σελίδα μας 

Το αργυρό μετάλλιο 
χάρισε στον Όμιλό 
μας η αθλήτριά  μας 

Σοφία Καραουλάνη, η 
οποία τερμάτισε 2η στην 
κατηγορία Laser 4.7 U16 
και 4η στη Γενική κατά 
την διάρκεια του πρώτου 
σκέλους της  30th Athens 
International Sailing 
Week (30ης Διεθνούς 
Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας) 
που διοργανώθηκε σε 
Ναυτικούς Ομίλους ανά 
την Αθήνα.

Περισσότερα  
στην σελίδα μας
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Οι εγκαταστάσεις μας 
Ξεκίνησαν οι καθιερωμένες «χει-

μερινές» εργασίες στο κτήριο του 
Ν.Ο.Α. προκειμένου για την διαφύ-

λαξη των εγκαταστάσεων κατά την δι-
άρκεια του χειμώνα, με προοπτική την 
άνοιξη να είμαστε «μάχιμοι»… έχουμε 
προχωρήσει στην στεγανοποίηση της 
ταράτσας μας, σε εσωτερικό βάψιμο, 
καθάρισμα ενώ αποκτήσαμε τα νέα μας 
μαξιλάρια.

Αγίου Νικολάου 
στο ΝΟΑ

Διαφορετικά λόγω πανδημίας, γιορτάσαμε εν κλει-
στώ τον Άγιο Νικόλαο στις εγκαταστάσεις του 
Ομίλου μας στην Χώρα. Ο παπά Δημήτρης Λάβδας 

τέλεσε τον καθιερωμένο αγιασμό, με την ελπίδα του χρό-
νου να είμαστε καλύτερα. Παρόντα ήταν τα μέλη μας που 
βρέθηκαν στην Άνδρο εκείνη την ημέρα. 

Εκδηλώσεις
Οι εκδηλώσεις ήταν ανέκαθεν ο «συντηρητής» της 

κοινωνικής συνοχής των μελών μας των φιλικών 
και διαπροσωπικών μας σχέσεων αλλά και μια 

ευκαιρία να συνδράμουμε στις οικονομικές ανάγκες του 
Ομίλου μας. Δυστυχώς η πανδημία δεν μας επιτρέπει την 
φυσική παρουσία, κατά συνέπεια όταν οι συνθήκες το 
επιτρέπουν θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως με σχετική 
ανακοίνωση.

Ανακοινώσεις 
 

Το νέο Δ .Σ. που προέκυψε από τις εκλογές 
της 31ης Αυγούστου 2021 συγκροτήθηκε 

σε σώμα με την εξής σύνθεση: ΦΑΙΔΩΝ 
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ Πρόεδρος, ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ 
ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ Α’ Αντιπρόεδρος & Έφορος 
Εγκαταστάσεων/Εστιατορίου, ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ 
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ Β’ Αντιπρόεδρος & Έφορος 
Δ.Ι.Α. Άνδρου, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΤΑΚΗΣ 
Γενικός Γραμματέας, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ 
Ταμίας, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ Έφορος 
Ιστιοπλοΐας, ΜΙΝΑ ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΥ 
Έφορος Εκδηλώσεων, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Έφορος Τεχνολογίας & Πράσινης 
Μετάβασης, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ 
Μέλος Δ.Σ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Μέλος Δ.Σ. 

Τεχνικοί Σύμβουλοι: ΔΙΑ- ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ 
Μ Α Κ Η Σ  &  Σ Τ Ε Λ Ι Ο Σ  Μ Α Ρ ΚΟΥ Ι Ζ Ο Σ 
Ιστιοπλοΐας Τριγώνου- Μαρυλλή Φυρίου 
Επικοινωνίας – ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ. 

Σημείωση: Κατόπιν ισοψηφίας των κ.κ. 
Ταμβακάκη Φ. και Τρικόγλου Α. στις εν λόγω 
αρχαιρεσίες, ομόφωνα αποφασίστηκε να 
εκτίσουν την θητεία τους στο αξίωμα του 
προέδρου για το χρονικό διάστημα 2021-
2022 ο κ. Ταμβακάκης και για το χρονικό 
διάστημα 2022-2023 η κ. Τρικόγλου 



Εξέχων μέλος του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου ο Φίλιπ-
πος Μωραΐτης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο νησί. 
Σπούδασε Οδοντιατρική στην Αθήνα και στην συνέ-

χεια άνοιξε το πρώτο του ιατρείο στην Άνδρο, πριν μετακο-
μίσει οριστικά στην αθηναϊκή πρωτεύουσα, όπου συνέχι-
σε να εξασκεί συστεγαζόμενος με τον επιφανή οδοντίατρο 
της εποχής Ιωαννίδη. Ο τελευταίος, όντας και δεινός ιστιο-
πλόος ο ίδιος, ενίσχυσε στον Φίλιππο Μωραΐτη περαιτέρω 
την έμφυτη αγάπη του για την θάλασσα, την ιστιοπλοΐα 
και τους αγώνες ανοικτής θαλάσσης.
Έτσι εκτός από τις πολλές συμμετοχές με το σκάφος του 
αγαπητού του συναδέλφου, αργότερα συμμετείχε σε αγώ-
νες με τα σκάφη φίλων του και κυρίως του Στάθη Πορφυ-
ράτου. Πέραν της ανοικτής θάλασσας όμως, αγαπούσε ιδι-
αίτερα την ατομική ιστιοπλοΐα με μονοθέσια σκάφη, όπως 
τα Laser, αποκτώντας κι ο ίδιος ένα από τα πρώτα τέτοιου 
τύπου που ήρθαν στην Άνδρο με το οποίο δεν παρέλειπε, 
όποτε δεν του το απαγόρευε ο καιρός, να οργώνει την θά-
λασσα γύρω από το Νειμποριό, το Παραπόρτι, τα Γιάλια 
και να φτάνει ακόμη και μέχρι το Συνετί και τ’ Άχλα. 
Εκείνο όμως που χαρακτήριζε ιδιαίτερα τον Φίλιππο 
Μωραΐτη, ήταν η αγάπη του να προτρέπει και ενθαρρύ-
νει παιδιά και νέους κάθε ηλικίας να ασχοληθούν με την 
ιστιοπλοΐα, μη διστάζοντας να διαθέτει και ο ίδιος το σκά-
φος του για προπόνηση ή να εξασφαλίζει συμμετοχή σαν 
πλήρωμα σε αγώνες με τα σκάφη που συμμετείχε και ο 
ίδιος. Κάθε φορά που αρμάτωνε το δικό του Laser στα 
ρηχά νερά μπροστά από τους νεωσοίκους του ΝΟΑ και 

τύχαινε να πλησιά-
σουν με περιέργεια 
διάφοροι λουόμε-
νοι κάνοντας ερω-
τήσεις,  πρόθυμος,  
παρά την σπουδή 
της στιγμής και τα 
τινάγματα του σκά-
φους από τον άνε-
μο, απαντούσε με 
πραότητα και υπο-
μονή σε κάθε ερώτησή τους αντί να τους προτρέπει να 
απομακρυνθούν. Πάντα κοντά στο Άνδρο και την κοινωνία 
της, προσπαθούσε να μην λείπει από κάθε δραστηριότητα 
που θα συνέβαλε στην προβολή του νησιού. Υπήρξε πάντα 
ενεργό μέλος του Ν.Ο.Α. και μέλος του Δ.Σ.,  διατελώντας 
και Αντιπρόεδρος επί προεδρίας του αείμνηστου Μιχ. Τρι-
κόγλου. Διετέλεσε επίσης επί μακρόν μέλος, πρόεδρος & 
επίτιμος πρόεδρος του Κληροδοτήματος Δημητρίου και 
Λιλίκας Μωραίτη .
Εκτός από την θάλασσα, λάτρευε και τις χερσαίες εξορμή-
σεις και εκδρομές. Αξίζει εδώ να αναφέρει κανείς χαρα-
κτηριστικά, ότι είχε συμμετάσχει και στη πρώτη επίσημη 
καταγραφή του μέχρι τότε ανεξερεύνητου σπηλαίου Φό-
ρος ή Χάος στην περιοχή του χωριού Αλαδινού στην Άνδρο 
μαζί με την ομάδα της διακεκριμένης σπηλαιολόγου Άννης 
Πετροχείλου.

Λεονάρδος Λουλούδης

Νέα Μέλη
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΕΣΣΑ, ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΓΚΟΥ, ΦΑΙΔΩΝΑΣ 
ΚΟΥΝΑΣ, ΑΛΙΚΗ ΤΣΑΓΚΡΩΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΕΛΕΝΗ 
ΤΑΛΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΕΤΟΥ, ΠΑΥΛΙΝΑ ΕΞΑΡΧΟΥ,  
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΓΑΛΑΣ,   
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ

Μνήμη 
Φιλίππου Μωραΐτη

Κοινωνικά
Το τελευταίο διάστημα «έφυγαν» από 

κοντά τα μέλη του Ομίλου μας: ο πρ. 
πρόεδρος και εκ των ιδρυτικών μελών 

μας Φίλιππος Μωραΐτης, η  Μάρω Κυδω-
νιέως, ο Λευτέρης Πολέμης και σε τραγικό 
τροχαίο ο πρ. προπονητής μας Γιώργος Στυ-
λιανός. Απευθύνουμε τα θερμότερα συλλυ-
πητήρια στις οικογένειές τους.
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