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Με φόντο τον 55ο Διεθνή 
Ιστιοπλοϊκό Αγώνα «ΙΩΑΝΝΗΣ 
Β. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ» το τελευταίο 
Σαββατοκύριακο του Αυγούστου 
2022 και τις προετοιμασίες που 
έχουν ξεκινήσει, καθώς ο κόσμος 
μας βαίνει με αργά, μικρά αλλά 
σταθερά βήματα προς την 
κανονικότητα και στην μετά-
covid εποχή, ανατρέχουμε στον 
54ο Αγώνα του 2021 και στον 
«Toughest Race» Βουλιαγμένης-
Άνδρου (μετ’ επιστροφής) 
θέτοντας νέους στόχους για 
δυνατούς ιστιοπλόους και 
δυναμικούς κυβερνήτες

Διαβάστε παρακάτω 
ή …scroll down



Το Σημείωμα του Προέδρου

Αγαπητά μέλη
Ο νέος χρόνος ξεκίνησε 
δύσκολος για τους περισ-
σότερους καθώς η πανδη-
μία γνώρισε καινούργια 
έξαρση και ανάγκασε σε 
περιορισμό των δραστη-
ριοτήτων. Το Συμβούλιό 
σας έχει προβεί ήδη δύο 
φορές σε αναβολή της τε-
λετής Πρωτοχρονιάτικης 

Πίτας, παρότι οργανωθήκαμε εγκαίρως 
και έχουμε πλούσιες προσφορές για λα-
χνούς ενίσχυσης του Ομίλου αντίστοιχα 
αναβλήθηκαν και οι εκδηλώσεις για τα 

Θεοφάνεια κι απλώς τελέστηκε αγιασμός 
με λίγα μέλη του Συμβουλίου για το καλό. 
Πλέον μοιάζει πιο ρεαλιστικό να γιορτά-
σουμε το καλοκαίρι όπως παλιά με ένα 
μεγάλο χορό. Τα παιδιά ωστόσο, χάρη 
στον καλό καιρό, έκοψαν την πίτα τους 
με όλες τις προφυλάξεις που προβλέπο-
νται και τήρησαν ακόμη μια παράδοση. 
Παρά τους περιορισμούς και τις δυσκο-
λίες, οι αθλητές μας ξεκίνησαν με πρω-
τιές και πολλή όρεξη. Το αγωνιστικό 
πρόγραμμα είναι πυκνό και οι γονείς επί 
των επάλξεων. Ο προπονητής και η νέα 
βοηθός του έχουν πλήρες πρόγραμμα 
για τους επόμενους μήνες.

Εκεί που αξίζει να σταθούμε και να το 
υπογραμμίσουμε είναι ότι σε μια δύσκο-
λη εποχή, χειμώνα χωρίς φυσική επαφή, 
η στήριξη στο Ν.Ο.Α. από παλιούς δω-
ρητές και νέους χορηγούς είναι συγκι-
νητική. Νοιώθουμε μεγάλο σεβασμό για 
τους ανθρώπους που, συχνά ανώνυμα, 
διαθέτουν μεγάλα ή μικρά ποσά και νοι-
ώθουμε την ίδια χαρά μ’ εκείνους, επει-
δή πιάνουν τόπο. Ο Ν.Ο.Α.  χαίρει εκτίμη-
σης από τον ναυταθλητικό κόσμο για το 
ήθος, την ποιότητα και την συνέπεια. 
Και πιστεύουμε ότι έχουμε ακόμη 
αρκετό δρόμο και περιθώρια βελτίωσης. 

Φαίδων Ταμβακάκης

Από την γέφυρα
Editorial

Οι αθλητές του Ναυτικού Ομίλου 
Άνδρου και το Τμήμα Τριγώνου, 
φέτος, μετά από σχεδόν δυο 

χρόνια πανδημίας – που ακόμη καλά 
κρατεί- συμμετείχε στη γιορτή των Θεο-
φανείων, στην τελετή Ρίψης του Τιμίου 
Σταυρού στην θάλασσα για τον Αγιασμό 
των υδάτων που τελέστηκε στην Πλα-
κούρα – Αγία Θαλασσινή. Δυο αθλητές 
μας οι Μαργέτης Νίκος και Νόνας Σταμά-
της και το μέλος μας Χαρά Ξυλά-Σταμα-
τιάδη βούτηξαν για το Σταύρο στα παγω-
μένα νερά της Άνδρου. Και του Χρόνου

 Περισσότερες φωτογρφίες 

Το χρώμα του ΝΟΑ  
στα φετινά Θεοφάνια

Επί του Πιεστηρίου: 

Στις Εθνικές Ομάδες με δύο αθλήτριες 
ο ΝΟΑ στους αγώνες Πανελλήνιας 
Πρόκρισης Εθνικής Ομάδας για τις 
κατηγορίες Οptimist και ILCA 4

Στην Εθνική Ομάδα Optimist εισήλθε η αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου 
Άνδρου Κανέλλου Κοκκινάκη Σύλια που κατάφερε να τερματίσει 5η στη 
Γενική και 1η στην Περιφέρεια ανάμεσα στους 134 καλύτερους αθλητές 

όλης της Ελλάδας.
Αξίζει να τονιστεί ότι με την 
απόδοση της αυτή, η Κα-
νέλλου Κοκκινάκη είναι η 
πρώτη αθλήτρια στην ιστο-
ρία του ΝΟΑ που παίρνει 
το εισιτήριο για το Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα Optimist 
το οποίο θα διεξαχθεί στο 
Bodrum της Τουρκίας 27/6 – 
7/8 2022.
Με εξίσου εξαιρετική εμ-
φάνιση στην Εθνική Ομά-
δα της κατηγορίας ILCA 4 
προκρίθηκε η αθλήτρια του 
ΝΟΑ Καραουλάνη Σοφία, η 
οποία κατετάγη 8η ανάμεσα 
στις 36 καλύτερες αθλήτριες  
πανελλαδικά. 
Περισσότερα στο site μας: 

https://www.noa.com.gr/%ce%b8%ce%b5%ce%bf%cf%86%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-2021/ 
https://andriakipress.gr/category/eoikairotita/athlitismos/
https://www.noa.com.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%85%cf%86%ce%b1%ce%af%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bd%ce%bf%ce%b1/


Ο 54ος Αγώνας

Μετά από ανάπαυλα ενός χρόνου, εξαιτίας του 
κορωνοϊού, στήθηκαν και πάλι σημαδούρες για την 
εκκίνηση του 54ου αγώνα Άνδρου στις 27 Αυγούστου 

του 2021. 
Ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου σε συνδιοργάνωση με τον Ναυ-
τικό Όμιλο Ελλάδος, κατάφερε να συγκεντρώσει την αφρό-
κρεμα της ελληνικής ιστιοπλοΐας με τους Ολυμπιονίκες και 
πρωταθλητές Τάκη Μάντη, Παύλο Καγιαλή, Γιάννη Μιτάκη, 
Μιχάλη Πατενιώτη, Κώστα Μάνθο, Δημήτρη Γεροντάρη, Άννα 
Αγραφιώτη, Δημήτρη Δεληγιάννη, και Δημήτρη Μούγιο, κυ-
βερνήτες και πληρώματα στα καλύτερα σκάφη του αγωνιστι-
κού στόλου. 
Ο βασικός χορηγός Eurobank Private Bank Luxembourg, 
στήριξε και τον 54ο αγώνα, παρότι οι συνθήκες της πανδη-
μίας δεν επέτρεψαν τις καθιερωμένες ανοικτές εκδηλώσεις 
στο νησί. Ελπίζουμε φέτος να μπορέσουμε να προσφέρουμε 
την ανδριώτικη φιλοξενία που όλοι περιμένουν. Για κυβερνή-
τες και πληρώματα, αφού τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμε-
να πρωτόκολλα, ο Όμιλος ήταν ανοιχτός και η απονομή του 
πρώτου σκέλους τελέστηκε με επιτυχία με την βοήθεια και 
της σαμπάνιας Moet που ως χορηγός φρόντισε να ανεβάσει 
το κέφι των ιστιοπλόων.
Από αγωνιστικής απόψεως ο αγώνας καινοτόμησε με το να 
δοθεί η εκκίνηση από την Βουλιαγμένη μεν, αλλά στις 11πμ 
και όχι μεσημέρι όπως τα προηγούμενα χρόνια. 
Η αλλαγή αποδείχτηκε επιτυχημένη, καθώς παρά την χαμηλή 
ένταση του ανέμου, όλα τα σκάφη κατάφεραν να προσεγγί-
σουν τις ακτές της Άνδρου νωρίς. 
Με μπαλονάδα, χάρη στο νοτιά, φαγώθηκαν γρήγορα τα μίλια 
κι αφέθηκε πίσω ο Κάβο Ντόρος πριν ανάψει η Φάσα.
Εκεί βέβαια περίμενε παγκόσμια μπουνάτσα και άρχισαν οι 
ανατροπές. Ο στόλος χωρίστηκε σε πελαγίσιους και στερια-
νούς, το κυνήγι της μπαχαρίας ανελέητο. Τελικά οι πελαγίσιοι 
βρήκαν τον αέρα κι έφτασαν πρώτοι στον Τουρλίτη.
Στο νησί αν και περασμένα μεσάνυχτα, η υποδοχή ήταν άψο-
γη, η βοήθεια στα ρεμέτζα, η σούπα και οι μπύρες ξαναθύμι-
σαν στους ιστιοπλόους τις μέρες πριν την πανδημία.
Το Σάββατο δεν έγινε αγώνας coastal, αλλά αγώνες laser και 
άλλες δραστηριότητες για τα πληρώματα.
Την Κυριακή οι ιστιοπλόοι ξύπνησαν σε μια αγνώριστη Άνδρο 
με παντελή άπνοια. Άρχισαν τα αστεία για το πόσο αργός θα 
είναι ο αγώνας και ότι δεν θα προφτάσουν το όριο τερματι-
σμού. Όμως ο Αίολος είχε τα κέφια του. Τα σκάφη κινήθηκαν 
με χαμηλή ταχύτητα μέχρι το Κόρθι κι ως εκεί πάλι χώρισαν 
οι πελαγίσιοι από τους στεριανούς. Φτάνοντας στο Στενό ο 
καιρός φρέσκαρε για όλους και τα σκάφη πέταξαν προς τον 
τερματισμό στο Δύσβατο. Παρότι το δεύτερο σκέλος ήταν 
μικρότερο σε μίλια, η βαρύτητα στη βαθμολογία έκανε τον 
αγώνα ντέρμπυ και η τελική βαθμολογία ήρθε να επιβεβαιώ-
σει ότι «it ain’t over till it’s over». Πρώτο γενικής κατάταξης το 
Velos Eurobank Private Bank με τους Μάντη Καγιαλή, με δεύ-
τερο το Optimum 3 Samos Steamship, με κυβερνήτες τους 
Μαυρογεώργη και Νικολόπουλο (τη νέα γενιά που συνεχίζει 
την παράδοση των Λιβά και Λάζου) και τρίτο το Pete με τον 
καλό φίλο της Άνδρου, Δούκα Παλαιολόγο.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα τους ξαναδούμε και στον 55ο ΔΙΑ τον 
Αύγουστο 2022.

Φ.Τ.

εκκίνηση

αναμονή

άφιξη
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Νέα από τα Τρίγωνα 

Με το δεξί για 
τον Όμιλο 
μας και 

την αθλήτρια 
μας Κανέλου 
Κοκκινάκη 
Σύλια ξεκίνησε ο 
πρώτος αγώνας του 
2022. Η αθλήτριά 
μας ήρθε πρώτη στη 
γενική κατάταξη.

 Περισσότερα  
 στην σελίδα μας 

Στον Open Πανελλήνιο 
Διασυλλογικό Αγώνα,  
“7ο Κύπελλο Εις Μνήμη 

Νικολάου Σαρικαβάζη” συμμετείχε 
η ομάδα του Optimist στις 11-13 
Φεβρουαρίου 2022. Ο Καλλιβρούσης 
Γεώργιος τερμάτισε 3ος U16 και 8ος 
Γενική και η Κανέλου-Κοκκινάκη Σύλια 
2η U13 και 13 Γενική σε σύνολο 127 
αθλητών.

 Περισσότερα  στην σελίδα μας 

Μπορεί οι συνθήκες της covid-19 
να έχουν ανακόψει τις δρα-
στηριότητες μας, σε πολλούς 

τομείς, ο Όμιλός μας όμως φροντίζει 
να ανταπεξέρχεται στις ναυταθλητικές 
του υποχρεώσεις προς τα παιδιά μας 
με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.
Συγκεκριμένα:

Το κλείσιμο του 2021 χάρισε σαν δώρο 
στον Όμιλο το χρυσό μετάλλιο της μι-
κρής μας αθλήτριας Έλενας Μαγουλά 
στις κορασίδες U10  στα Καλαμάκεια 
2021 που διοργανώθηκαν από τον 
Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου 17 -19 Δε-
κεμβρίου 2021. 

Περισσότερα στην σελίδα μας 

Με μετάλλια επέστρεψαν 
στην Άνδρο οι μικροί μας 
αθλητές από το Open 

«Πανελλήνιου Διασυλλογικου 
Αγώνα- Αθηνά Δηλαβέρη 2022» 
που διεξάχθηκε 5 – 6 Φεβρουαρί-
ου 2022 από το Ναυτικό Αθλητικό 
Σύνδεσμο.

Περισσότερα στην σελίδα μας

Αν ήταν ποδόσφαιρο θα το έλεγες 
ντέρμπυ! Η αλήθεια είναι ότι η 
ομάδα του Ναυτικού Ομίλου 

‘Άνδρου έφθασε πολύ κοντά στο να βρεθεί 
στην 1η, 2η, και 3η θέση αλλά ο αέρας 
γύρισε και την Άνδρο «προσπέρασε» η 
Πάρος με τον ‘Ομιλό μας να καταλαμβάνει 
τελικά την 3η, 4η και 5η θέση στην 
Γενική κατάταξη στο Περιφερειακό 
Πρωτάθλημα Νήσων Αιγαίου & Κρήτης 
2022  διοργανώθηκε από το Ναυτικό 
Όμιλο Πάρου το τριήμερο 24-26 
Φεβρουαρίου 2022.

Περισσότερα στην σελίδα μας

https://www.noa.com.gr/%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%bf%ce%ba%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%87%ce%b5/ 
https://www.noa.com.gr/%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%bf%ce%ba%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%87%ce%b5/ 
https://www.noa.com.gr/%ce%b1%ce%ba%cf%8c%ce%bc%ce%b7-%ce%b4%cf%85%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bd%ce%bf%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%b2%cf%81/ 
https://www.noa.com.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf-%cf%87%cf%81%cf%85%cf%83%cf%8c-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%ae%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%82/ 
https://www.noa.com.gr/%ce%b4%cf%85%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%cf%87%ce%ac%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bd%ce%bf%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf/ 
https://www.noa.com.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%bd%ce%b7%cf%83%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%b9-2/ 


Η Συνδρομή 
του Ν.Ο.Α.

Αγαπητά μας μέλη, η συνδρομή 
σας εξακολουθεί να είναι πάντα ο 
ουσιαστικός Μέγας Χορηγός του 

ΝΟΑ. Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με 
σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ομίλου, του 
Δεκεμβρίου 2021, η ετήσια συνδρομή έχει 
διαμορφωθεί στα €250. Η ετήσια συνδρομή 
για μέλη έως 30 ετών είναι €125.
Οι συνδρομές παρακαλούμε να 
καταβάλλονται με έμβασμα στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς  του ομίλου,  
που αναγράφονται στη διπλανή στήλη 
(η καταβολή με μετρητά στις εγκαταστάσεις 
του Ομίλου καλό είναι να αποφεύγεται).

Κοινωνικά
Το τελευταίο διάστημα «έφυγε» από κοντά μας 
το μέλος του Ομίλου μας και πρόεδρος των Ιδρυμάτων 
Π.&Μ. Κυδωνιέως και Δ.&Λ. Μωραϊτη Άνδρου  
ΝΙΚΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ. 

Απευθύνουμε τα θερμότερα συλλυπητήρια  
στην οικογένειά του.

Γραφείο ΝΟΑ – Γραμματεία: 
Τηλ: 210-4293910 | Κιν: 6985 083377
Email: info@noa.com.gr
Website: www.noa.com.gr/
ALPHA BANK 
Λογαριασμός Ναυτικού Ομίλου Άνδρου 
IBAN: GR9001406220622002002002595 
Swift/BIC: CRBAGRAAXXX 
Δικαιούχος: ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 
Beneficiary: ANDROS YACHT CLUB

EUROBANK 
Acc.: 026.0425.96.0200197058 
IBAN: GR19 0260 4250 0009 6020 0197 058 
Δικαιούχος: ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 
Beneficiary: ANDROS YACHT CLUB

Επιμέλεια Έκδοσης Newsletter ΝΟΑ: 
Μαριάννα Φωτοπούλου-Μαργέτη
 
Σχεδιασμός: Αργύρης Κριθαρούλας

Πάσχα προ 
των πυλών

Το Διοικητικό Συμβούλιο  
του Ν.Ο.Α. σας εύχεται  

Καλή Ανάσταση  
και Καλή Αντάμωση  

το Πάσχαστην Άνδρο!

Προσαρμοσμένη στα πρωτόκολλα των 
μέτρων που αφορούν στην αποφυγή 
διασποράς του κορωνοϊού έγινε η 

κοπή της βασιλόπιτας των αθλητών μας στο 
εντευκτήριο του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου  
την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022. Έτσι με 
μάσκες και rapid test ο προπονητής μας Φώτης 
Σταυρίδης και οι αθλητές μας έκοψαν την 
βασιλόπιτα, ευχόμενοι Καλή Χρονιά, Επιτυχίες 
στον Όμιλό μας και του χρόνου ...χωρίς μάσκες.
Το φλουρί «έπεσε» στον Δημήτρη Βούλγαρη.  
Στον μικρό Δημήτρη το τυχερό ήταν....  
Σε όλα τα παιδιά αλλά και στον προπονητή μας 
προσφέρθηκαν δωράκια για την  
«Καλή Χρονιά».
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσώπησε  
ο Έφορος Τριγώνου κ. Γιάννης Καραουλάνης 
και η Τεχνική Σύμβουλος Μαριλή Φυρίου.

Η βασιλόπιτα  
των αθλητών μας

mailto:info@noa.com.gr
https://www.noa.com.gr/


Την MOΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ -Επίσημη Αντιπρόσω-
πο στην Ελλάδα της Porsche, Yamaha και 
Sixt- για την μεγάλη της δωρεά στον ΝΟΑ 
δύο αγωνιστικών σκαφών Optimist Winner, 
πλήρως εξοπλισμένων, τα οποία αναμένουμε 
πριν το Πάσχα να βρίσκονται στο νησί μας.

 
Την εταιρεία Λογισμικού Unisystems που μας προ-
σέφερε αδαπάνως την ψηφιοποίηση των αρχείων 
του Ομίλου και η οποία αναμένεται να ολοκληρω-
θεί μέχρι τέλος Απριλίου, υπό την επίβλεψη του  
κ. Στέφανου Κωνσταντινίδη.

Τους κ.κ. Αντώνη και Λεωνίδα Βροντίση για την προσφορά καινούργιου σκάφους Laser

Τους δωρητές - μέλη του Ομίλου -που θέλουν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους και η συνολική 
τους προσφορά προσεγγίζει το ποσό των 40.000,00 €

Τον κ. Λεονάρδο Λουλούδη για το ποσό των 1.000,00 € εις μνήμην ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΟΛΕΜΗ 

Τέλος ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές των δώρων / λαχνών για την ενίσχυση του αθλη-
τικού μας τμήματος οι οποίες έχουν ξεπεράσει τις 150, υπό την επίβλεψη της κ. Μίνας Μωραΐτη.

Δωρεές, Χορηγίες, Προσφορές
Ευχαριστούμε θερμά όλους, όσοι με οποιονδήποτε τρόπο προσφέρουν 

στον Όμιλό μας ώστε ο Ν.Ο.Α. να μπορεί να επιτελεί απρόσκοπτα 
το ναυταθλητικό έργο του συνεισφέροντας παράλληλα και  

στην κοινωνική ζωή και δράση στην Άνδρο, που όλοι αγαπάμε. 

Ευχαριστούμε θερμά 
Τον κ. Nick Εμπειρίκο για την προσφορά 
του, που αφορά στην αντικατάσταση της 
«κατά-ταλαιπωρημένης Mercury” του 
σκάφους AVON με μία νέα 80HP Yamaha. 



ΧΟΡΗΓΟΙ Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα 
«ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ»
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