
NEWSLETTER 
ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

Το καλοκαίρι μπήκε με όλη του 
την ορμή για τα παιδιά του 

ΝΟΑ, τα «Νοάκια» όπως τα λέμε 
χαριτολογώντας και σκόρπισε 
χαρά και συγκίνηση στον 
Όμιλό μας, στα παιδιά και τους 
γονείς τους, τους προπονητές 
και τα μέλη μας. Παγκόσμιο 
μετάλλιο για την Σύλια Κανέλλου 
Κοκκινάκη και δύο ευρωπαϊκές 
διακρίσεις σε ένα μήνα για την 
Σοφία Καραουλάνη. 

Διαβάστε παρακάτω 
ή …scroll down



Το Σημείωμα του Προέδρου

Αγαπητά μέλη
Έφτασε το καλοκαίρι κι ήρθε η ώρα να ζωντα-
νέψει ο Όμιλος με τα ανταμώματα, τα τραπέζια 
και τις εκδηλώσεις. Μπορεί η πανδημία να μη μας 
ξέχασε αλλά με προσοχή θα προσπαθήσουμε να 
επανέλθουμε  στις συνήθειες που μας στέρησε. 
Ήδη ετοιμάζεται ο χορός του Δεκαπενταύγου-
στου, το πάρτι του dj Αυγουστίνου και ο Διεθνής 
Αγώνας ´Άνδρου, με την καθιερωμένη 4 ήμερη 
διάρκεια και την μοναδική φιλοξενία. Το κτήριο 
μας φρεσκαρίστηκε, η «Ακάστη» άνοιξε και σιγά 

- σιγά γεμίζει χαρούμενα πρόσωπα.
Η ομάδα optimist και laser έφτασε να αριθμεί 46 αθλητές, πι-
στεύουμε ρεκόρ για τον ΝΟΑ, ενώ υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον 
κι από άλλα παιδιά για ξεκίνημα τον Σεπτέμβριο. Καταφέρνο-
ντας δύο πανευρωπαϊκές διακρίσεις σε ένα μήνα η Σοφιά Κα-

ραουλάνη αγωνίστηκε με την Εθνική ομάδα στο Πανευρωπαϊκό 
laser στην Πολωνία, ενώ το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο 
Optimist στην Αλικαρνασσό έφερε στην χώρα μας και στον 
ΝΟΑ η Σύλια Κανέλλου Κοκκινάκη. Οι ανάγκες του τμήματος 
αυξάνουν τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε δαπάνες, 
όμως είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βρεθούν κι άλλοι κατάλληλοι 
εκπαιδευτές να ενισχύσουν τον Όμιλο και φίλοι υποστηρικτές 
να συνεχίσουν την βαθιά ελληνική παράδοση των χορηγιών. 
Ξεκίνησαν ήδη τα θερινά μαθήματα ιστιοπλοΐας και κολύμβη-
σης.
Παράλληλα ο ΝΟΑ φροντίζει σε συνεργασία με εξαιρετικές 
σχολές του νησιού, να παρέχει μαθήματα scuba diving, wind 
surfing και SUP, σε ειδικές τιμές για τα μέλη μας.
Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι σε όλους κι αν υπάρχουν εκπλήξεις 
να είναι μόνο ευχάριστες.

Φαίδων Ταμβακάκης

Από την γέφυρα
Editorial

Παγκόσμιο αργυρό μετάλλιο για 
την αθλήτριά μας Σύλια Κανέλλου 
Κοκκινάκη η οποία κατάφερε την 

διεθνή διάκριση για την χώρα μας και 
τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου. Συγκεκριμένα 
η Σύλια τερμάτισε 2η στα κορίτσια και 
37η στη γενική σε σύνολο 276 σκαφών, 
ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του 
βάθρου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 
Optimist που διεξήχθη στην Αλικαρνασ-
σό/ Bodrum από 27/6 – 7/7/2022.

 Περισσότερα στο site μας... 

ΣΥΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ  
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ_

ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ_

Την ώρα που η μικρή Σύλια Κανέλλου Κοκκινάκη αγωνιζόταν στην 
Αλικαρνασσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Optimist μια ακόμη 
αθλήτρια του ΝΟΑ έδωσε τον καλύτερο εαυτό της στο Πανευρω-

παϊκό ILCA 6, Πρόκειται για την Σοφία Καραουλάνη που παρά το γεγονός 
ότι βρέθηκε στην συγκεκριμένη κατηγορία για πρώτη φορά αγωνιζόμενη 
κατάφερε να φέρει ένα μεγάλο αποτέλεσμα για τον Όμιλο κατακτώντας 
την 7η θέση στη κατηγορία U17 προσθέτοντας και δεύτερο ευρωπαϊκό 
τίτλο στην αθλητική της καριέρα μέσα σε ένα μήνα.

Περισσότερα στο site μας... 

https://www.noa.com.gr/παγκόσμια-πρωταθλήτρια-η-σύλια-κανέλ/
https://www.noa.com.gr/συνεχίζονται-οι-επιτυχίες-για-τον-νοα/


Καλοκαίρι 2022

Τ ο καλοκαίρι είναι εδώ. Σημείο 
συνάντησης ο Ναυτικός μας 
Όμιλος. Ο Ναυτικός Όμιλος 

όλων των εποχών, όλων των μελών 
και των φίλων του. Είναι ο  ΝΟΑ 
των μικρών μας αθλητών που τα 
πανάκια τους αρμενίζουν ολοχρονίς 
στον κόλπο του Νειμποριού. Είναι 
οι γονείς που τα περιμένουν στην 
«Ακάστη» με έναν καφέ κι ένα 
κινητό απαθανατίζοντας τα. Είναι 
οι βραδιές του φεγγαριού, με το 
δροσερό μελτέμι να ανακατεύει 
μυρωδιές κι αλμύρα. Είναι η 
Χώρα που χάνεται στο φως του 
καλοκαιρινού ήλιου κι αγναντεύει 
το πέλαγος. Είναι το πάρτι του  
Αυγουστίνου που ξεφαντώνει τις 
νύχτες μας κι ο 15Αύγουστος με 
τον παραδοσιακά λαμπερό χορό 
του ΝΟΑ. Είναι η κορύφωση του 
τέλους του καλοκαιριού με τον 
Δ.Ι.Α. «Ιωάννης Β. Γουλανδρής»  
να φέρνει στην Άνδρο πανέμορφα 
σκάφη, αγωνιστικά ιστιοπλοϊκά 
και ονόματα του διεθνούς jet 
set διαφημίζοντας το νησί στο 
πανελλήνιο και όχι μόνο. Είναι ο 
Όμιλος και το καλοκαίρι του 2022 
στο οποίο προσβλέπουμε για μια 
καινούρια αρχή κι ελπίδα στην 
καθημερινότητά μας. 

ΜΦΜ

Posidonia Cup 
Ίσως με τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό από ποτέ τα φετινά Ποσειδώνια 

ήταν τα πιο «φασαριόζικα» από όλα μετά από 4 χρόνια, καθώς το 2020 
είχαν αναβληθεί λόγω covid. Posidonia Cup και άλλη μια (εξ αγχιστείας) 
ανδριώτικη πρωτιά για το σκάφος Daphnes Smile στο φετινό Cup! Στο πλή-
ρωμα ήταν και το μέλος μας Άλεξ Πορφυράτος. 

 Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ     

https://www.noa.com.gr/πρωτιά-στο-posidonia-cup-2022/


Aegean 600 μίλια σε έναν αγώνα – θρύλο
και «άνθρωπος στη θάλασσα» 

Στον αγώνα-θρύλο 600 ναυτικών μιλίων όπου τα 
τελευταία δύο  χρόνια συμμετέχει και η χώρα μας 
με το Aegean 600 πήραν μέρος ο πρόεδρος του ΝΟΑ 

Φαίδων Ταμβακάκης με τους αθλητές του Ομίλου, Στέλιο 
Μαρκουΐζο, Γιώργο Μπεναρδή και Δημήτρη Τσέγκα με το 
σκάφος Foxy Lady.
Η άσκηση «άνθρωπος στη θάλασσα» έμελλε να γίνει …
εμπράκτως στο Foxy Lady.
Το σκάφος ταξίδευε με 8 κόμβους στα όρτσα, ο άνεμος 
ανέβαινε στους 30 κόμβους και το κύμα ψηλό. Βρισκόμα-
σταν 7 μίλια ανατολικά από την Κανδελιούσσα τα μεσά-
νυχτα στην αλλαγή βάρδιας. Ο Στέλιος Μαρκουίζος βγαί-
νει από την φάλκα έτοιμος με νιτσεράδα και σωσίβιο και 
κοιτάει προς την Κανδελιούσσα ψάχνοντας τον φάρο του 
νησιού όταν ακούγεται η φωνή του τιμονιέρη «Κύμααα». 
Ο Στέλιος Μαρκουίζος δεν έχει προλάβει να δεθεί. Το κύμα 
είναι πελώριο, σκεπάζει το σκάφος κι όπως όλοι πιάνονται 
στο κουπαστάεισμα ο Στέλιος Μαρκουίζος παρασύρεται 
στη θάλασσα πάνω από τα σταβέντο ρέλια χωρίς κανείς 
να προλάβει να τον σταματήσει. 
Ο καπετάνιος φωνάζει αμέσως «άνθρωπος στη θάλασσα» 
και πατάει τα δύο κουμπιά MOB στο πλότερ. Παίρνει το 
τιμόνι ενώ κάποιος ασχολείται να κοιτάει τον Στέλιο Μαρ-
κουίζο να απομακρύνεται γρήγορα. Το σωσίβιο έχει λει-
τουργήσει σωστά, το φωτάκι που ανάβει είναι πολύ δυ-
νατό και ξεπερνάει τα κύματα. «Σε βλέπουμε, ερχόμαστε” 
φωνάζει ο καπετάνιος και αργότερα ο Στέλιος Μαρκου-
ίζος μας λέει ότι καθώς έβλεπε το σκάφος να φεύγει με 
ταχύτητα, αυτή η φράση τον καθησύχασε και διατήρησε 
την ψυχραιμία του. Στο μεταξύ σπεύδει όλο το πλήρωμα 
στο κατάστρωμα, ένας ετοιμάζει το μπαλονομάνταρο σε 
περίπτωση που γίνει η ανέλκυση από την πάντα, άλλος 
μαζεύει το φλόκο, άλλος ανάβει τη μηχανή και πέφτει η 
μαίστρα. Το σκάφος μπορεί τώρα να επιστρέψει προς τον 
Στέλιο Μαρκουίζο. 
Το δεκαμελές πλήρωμα αποτελείται από πέντε έμπει-
ρους κυβερνήτες, ένας με RYA Ocean Safety Certificate, 
και πέντε έμπειρους ιστιοπλόους με σφαιρικές γνώσεις 
σε θάλασσα και βουνό. Δύο από τα μέλη έχουν παρακο-
λουθήσει το σεμινάριο ασφαλείας του Aegean600 τόσο 
το φετινό όσο και το περυσινό. Η άσκηση «άνθρωπος στη 
θάλασσα» έχει συζητηθεί αρκετές φορές στις προπονή-
σεις κι έχει συμφωνηθεί η αντιμετώπιση χωρίς να έχουν 
οριστεί συγκεκριμένοι ρόλοι. Ανάλογα με την περίσταση 
όλοι ξέρουν τι πρέπει να γίνει και παρά το σοκ, όλοι συμ-
μετέχουν χωρίς καθυστέρηση.
Φτάνοντας στον Στέλιο Μαρκουίζο που περιμένει οδηγίες, 
αποφασίζεται η προσέγγιση, γίνεται αναγνωριστική περι-
στροφή γύρω από τον άνθρωπο, και το σκάφος τοποθε-
τείται σοφράνο και πετιέται το sling που το αρπάζει ο Στέ-
λιος Μαρκουίζος με την πρώτη και γρήγορα τον τραβούν 
προς το σκάφος ενώ η μηχανή έχει μπει στο κράτει, κι έχει 

κατέβει η πρυμνιά εξέδρα. Δεν υπάρχει σκάλα κι έτσι τρεις 
μαζί χρειάζονται για να ανεβάσουν τον Στέλιο Μαρκουίζο 
στην εξέδρα. Είναι σε καλή κατάσταση με λίγους μώλω-
πες. Τον  εξετάζει ο γιατρός του σκάφους και πηγαίνει να 
αλλάξει και να ξαπλώσει.
Η διάρκεια της επιχείρησης δεν ξεπέρασε τα 15 λεπτά. Η 
εμπειρία και η προετοιμασία, η ψυχραιμία και η ταχύτητα 
ήταν κρίσιμες για να μην υπάρξουν δυσάρεστες συνέπει-
ες. Κανείς δεν είχε αντιμετωπίσει μια πραγματική περί-
πτωση ανθρώπου στη θάλασσα, αλλά όσοι δεν την είχαν 
προβάρει σε μάθημα, την είχαν σκεφτεί και προβάρει 
πολλές φορές με το μυαλό. Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά 
δύσκολες, το πλήρωμα κουρασμένο μετά από 400 μίλια 
αγώνα και τρεις μέρες με δύσκολη θάλασσα, όμως δεν 
υπήρχαν περιθώρια σφάλματος  και ολιγωρίας.
  Διαβάστε εδώ  την περσινή εμπειρία του Στέλιου Μαρ-
κουΐζου, όπως την αποτύπωσε στην ΑΝΔΡΙΑΚΗ Εφημε-
ρίδα ο νυν τεχνικός σύμβουλος ανοιχτής θαλάσσης του 
ΝΟΑ.

https://andriakipress.gr/2021/07/18/o-stelios-markoyizos-istiodromei-sta-600-nm/




Νέα από τα Τρίγωνα 
Σοφία Καραουλάνη:  
στο χρυσό στόλο  
και 10η στο βάθρο  
του Πανευρωπαϊκού
Στο χρυσό στόλο του Πανευρωπαϊκού προκρίθηκε 

η Σοφία Καραουλάνη ύστερα από την εξαιρετική 
της εμφάνιση τις πρώτες τρείς μέρες των αγώνων. 
 Περισσότερα ΕΔΩ 

Παράλληλα ίσως για πρώτη φορά ανέβηκε στο 
βάθρο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ILCA 4 
αθλήτριά μας στην  κατηγορία των U16 κατακτώντας 
παράλληλα την 36η θέση στην  γενική κατάταξη. 
 Περισσότερα ΕΔΩ 

• Χορηγός μας η  Motodynamics 

Σύλια Κανέλλου Κοκκινάκη:  
Οι επιτυχίες συνεχίζονται
Την 3η πανελλήνια νίκη έφερε στον Όμιλό μας η  

αθλήτρια μας Κανέλλου Κοκκινακη Σύλια στην 
κατηγορία Optimist U13. 

 Περισσότερα ΕΔΩ 

Ακόμη ένα μετάλλιο  
για τη Σύλια Κανέλλου 
Κοκκινάκη
Η Σύλια Κανέλλου Κοκκινάκη τερμάτισε 3η 

στην κατηγορία της και 19η overall στη 12η 
International NOA Regatta 2022 που συμμετείχε 
με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος. Η Reggata 
διεξάχθηκε στην Αλεξανδρούπολη 12 – 16 Ιουλίου 
2022 και συμμετείχαν συνολικά 117 αθλητές. 

Περισσότερα EΔΩ 

55th ANDROS INTERNATIONAL YACHT RACE 
“JOHN B. GOULANDRIS”

25 - 29 AUGUST 2022 
Sponsorship Proposal

55th ANDROS INTERNATIONAL YACHT RACE 
“JOHN B. GOULANDRIS”

25 - 29 AUGUST 2022 
Sponsorship Proposal

Ο 55ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας 
Άνδρου «ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ» 
στις 25-29 Αυγούστου 2022 
 Διαβάστε την Προκήρυξη ΕΔΩ 

https://www.noa.com.gr/χρυσό-στόλο-για-τη-σοφία-καραουλάνη/
https://www.noa.com.gr/σημαντική-διάκριση-της-σοφίας-καραου/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02BsL9Ayov9su56d6TsfYHJ1NNGrWq5aUmKFUwYaocdK11XWnzUwQsBVqFn52GDQ7kl&id=100075957228524
https://www.noa.com.gr/πανελλήνια-νίκη-για-την-σύλια-κανέλλο/
https://www.noa.com.gr/ακόμη-ένα-μετάλλιο-για-τη-σύλια-κανέλλ/
https://www.noa.com.gr/androsrace/55ος-διεθνής-ιστιοπλοικός-αγώνας-άνδρο/


ΟΛΑ ΣΤΟ «ΑΚΑΣΤΗ»
Με σεφ τον Δαμασκηνό Δημήτρη το «Ακάστη» της Έλλης Νικηφορίδη 

προετοιμάζει εξαιρετικά γεύματα και δείπνα με ειδική εκπτωτική τιμή - 10% 
για τα μέλη μας.  Ίσως το καλύτερο spot στην Άνδρο!  
• Ανοικτά από το πρωΐ 9:00 έως 3:00 π.μ.



Κοινωνικά
«Έφυγε» ο ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ 

Επίτιμο Μέλος Ευεργέτης και Δωρητής του ΝΟΑ
ΨΗΦΙΣΜΑ Ν.Ο.Α.

Με το θλιβερό άγγελμα του Θανάτου του
ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

Επιτίμου μέλους, ευεργέτη και δωρητή του Ναυτικού 
Ομίλου Άνδρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε εκτάκτως σήμερα 22 
Ιουνίου 2022 μετά από πρόσκληση του Προέδρου και 

αποφάσισε ομόφωνα
Να εκφραστούν  βαθύτατα συλλυπητήρια  

στην οικογένεια του εκλιπόντος.
Να κυματίζει μεσίστιος η σημαία του Ομίλου επί τριήμερον

Να δημοσιευθεί τον παρόν, στον έντυπο και  
ηλεκτρονικό ανδριακό τύπο.

Άνδρος, 22.06.2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο

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

Το φετινό καλοκαίρι ο ΝΟΑ έχει προγραμματίσει 
εκδηλώσεις για τα μέλη και τους φίλους τους. 

➣
Τετάρτη 10 Αυγούστου: Παρουσίαση του 
νέου βίβλου των  Άγγελου Συρίγου και Ευάνθη 

Χατζηβασιλείου “Μικρασιατική καταστροφή -  
50 ερωτήματα και απαντήσεις” 
(Εκδόσεις Πατάκη). Ελεύθερη είσοδος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
● Τα μέλη μας μπορούν να εξοφλούν την συνδρομή τους 
στην είσοδο του Ομίλου. 

● Η Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί 20 Αυγούστου 
2022 10:00 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου 

● Νέα Μέλη: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ,  
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΧΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΧΑΛΑΣ 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΒΟΛΙΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ, 
ΚΑΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΟΥΒΟΥ 
ΚΟΡΝΗΛΙΑ, ΕΦΗ ΚΥΡΤΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ,  
ROMAIN JORDAN, NATΑΛΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 
ΧΑΝΔΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΦΡΑΓΚΕΤΗ ΚΕΡΑΜΑ.

● Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση των αρχείων του ΝΟΑ  
με χορηγία της Unisystems. 

● Δωρητές – Χορηγοί: ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ SYNVIVA, 
FASTFERRIES, GOLDEN STAR FERRIES

➣
Σάββατο 13 Αυγούστου: Πάρτυ στον Όμιλο με  
τον DJ Αυγουστίνο.  [ Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ ]  

➣
Δευτέρα 15 Αυγούστου: Ο χορός του 
Δεκαπενταύγουστου. Μετά από δύο χρόνια 

πανδημίας οργανώνεται ο καθιερωμένος χορός του 
Δεκαπενταύγουστου. [ Τιμή εισιτηρίου 60 ευρώ ]

➣
Τετάρτη 17 Αυγούστου: Μουσική βραδιά αφιερωμένη 
στο Έλβις Πρίσλεϊ. [ Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ ] Τα έσοδα 

θα διατεθούν για την ενίσχυση της αθλητικής ομάδας ΝΟΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε 
στη Γραμματεία του ΝΟΑ ή στην είσοδο του Ομίλου.

Εκδηλώσεις

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


ΧΟΡΗΓΟΙ Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα 
«ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ»

SUPPORTERS

COMMUNICATION SPONSOR

MAIN SPONSOR

SPONSORS


