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Λεωνίδας Τσορτανίδης: 
Με φόντο την «πράσινη»  
Ολυμπιάδα του Παρισιού 2024

Και πανελληνιονίκης, ο παγκό-
σμιος πρωταθλητής και αθλη-

τής του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου 
Λεωνίδας Τσορτανίδης έρχεται 
πλέον «μια αναπνοή» από την 
Ολυμπιάδα 2024 στο Παρίσι με 
την πρόκρισή του στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα IQFoil που διεξάχθη-
κε 3-9 Νοεμβρίου 2022 στον Ναυ-
τικό Όμιλο Βουλιαγμένης. 
Το γεγονός περιποιεί τιμή για τον Όμιλό μας ενώ 
διευρύνει και την ευθύνη μας έναντι του αθλη-
τή μας, να σταθούμε αρωγοί στην προσπάθειά 
του, είτε συνεισφέροντας οικονομικά ως Όμιλος, 
είτε τα μέλη και οι φίλοι μας -όσοι έχουν την 
δυνατότητα και ενδιαφέρονται- ως χορηγοί του. 
Ρεαλιστικά σκεπτόμενος εύκολα αντιλαμβάνεται 
κανείς ότι οι αθλητικές επιδόσεις για να επιτευ-
χθούν είναι και κοστοβόρες. Στην προσπάθεια 
του Λεωνίδα Τσορτανίδη για την Ολυμπιάδα 2024 
θα είμαστε συμπαραστάτες και υποστηρικτές. 

 Περισσότερα στο site μας... 

https://www.noa.com.gr/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%bf%cf%82-%ce%bf-%ce%bb%ce%b5%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b4%ce%b1%cf%82-%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%81%cf%84/


Το Σημείωμα του Προέδρου

Αγαπητά μέλη
Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη 
σας, που με φέρνει για 5η φορά στο Δ.Σ. του 
ΝΟΑ. Η τιμή είναι μεγάλη. Το αίσθημα της 
ευθύνης είναι επίσης μεγάλο. 
Πρωταρχικός στόχος είναι η προαγωγή του 
αθλήματος της ιστιοπλοΐας, του ναυταθλη-
τισμού και της αγάπης στη θάλασσα και την 

Άνδρο.  Πρέπει να συγχαρώ τον προπνητή μας Φώτη Σταυρί-
δη, την βοηθό προπονητού Ελένη Στεφάνου τους αθλητές μας, 
τους γονείς  και τους τεχνικούς συμβούλους και συνεργάτες 
μας για τα άριστα αποτελέσματα. 
Επίσης να συγχαρώ τον αθλητή μας Λεωνίδα Τσορτανίδη που 
οδεύει ολοταχώς για την Ολυμπιάδα 2024 στο Παρίσι και την 
αθλήτρια μας Σύλια Κανέλλου Κοκκινάκη που επελέγη ως μια 
από τους Κορυφαίους του Ελληνικού Αθλητισμού για το 2022.  
Έχουμε ήδη ξεκινήσει προεργασίες και επαφές για το μεγάλο 
αθλητικό γεγονός του καλοκαιριού, τον Διεθνή Ιστιοπλοϊκό 

Αγώνα Άνδρου.
Γίνονται μελέτες για την λειτουργική και αισθητική αναβάθμι-
ση του υπαίθριου χώρου του κτηρίου του ΝΟΑ με μία σειρά 
από επεμβάσεις όσον αφορά στη σκίαση και ανεμοπροστασία. 
Πάντα με σεβασμό στις λιτές γραμμές του κτηρίου του αρχιτέ-
κτονα Αντώνη Κριεζή.
Επανερχόμαστε στην ενεργό κοινωνική μας δράση και επαφή 
με τα μέλη μας διοργανώνοντας σειρά εκδηλώσεων ποικίλλων 
θεμάτων  με την προσπάθεια να προσεγγίσουμε τα ενδιαφέρο-
ντα όλων. 
Στόχος μου είναι να κρατήσουμε τον Όμιλο μας αυτό που ήταν 
πάντα, το σπίτι μας,
αλλά συγχρόνως να διατηρήσω την συνέχεια και ομαλή λει-
τουργία του πολύτιμου αυτού Ομίλου.
Θερμές ευχές για χρόνια πολλά, Χαρούμενα Χριστούγεννα Και 
ευτυχισμένο  2023 με υγεία και όμορφες στιγμές.

Αντίκλεια Τρικόγλου

Από την γέφυρα
Editorial

Ένα «δικό» μας παιδί του Ναυτικού Ομίλου Άν-
δρου, η Σύλια Κανέλου Κοκκινάκη,  ψηφίστηκε 
και βραβεύτηκε μεταξύ άλλων από τον Πανελ-

λήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου  στην 69η Ετήσια 
Γιορτή του Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε στο 

Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών (Αίθουσα 
«Banquet»), την 
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 
καθώς ολοκληρώθη-
κε η ψηφοφορία των 
Αθλητικών Συντα-
κτών – Μελών του 
ΠΣΑΤ για την ανάδει-
ξη των Κορυφαίων 
του Ελληνικού Αθλη-
τισμού για το 2022.   

Κορυφαία αθλήτρια (11η)  
η Σύλια Κανέλου Κοκκινάκη

Θέλουμε να γνωρίζετε ότι…
ü Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε με 
την αποδρομή της πανδημίας να επανέλθουμε στις 
κοινωνικές μας επαφές και δραστηριότητες, διοργα-
νώνοντας σειρά εκδηλώσεων και δράσεων που έχει 
στόχο την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ μας. 
Για κάθε δράση θα σας ενημερώνουμε εγκαίρως με 
email.

ü Επιδιώκουμε την μεταξύ μας επικοινωνία. Ως 
εκ τούτου σας προτρέπουμε να επικοινωνείτε με 
τον Όμιλό μας για ό,τι σας απασχολεί που αφορά 
στην λειτουργία του ΝΟΑ, τα αθλητικά δρώμενα, τις 
εκδηλώσεις, τις εγκαταστάσεις κ.λπ.

ü Φροντίζοντας το καλύτερο για τα μέλη μας θέ-
λουμε να σας ενημερώσουμε ότι βρισκόμαστε στην 
διαδικασία αναζήτησης προκειμένου το εστιατόριό 
μας να λειτουργεί επί τα βελτίω. 

ü Δώρα από τη λαχειοφόρο αγορά του καλοκαι-
ριού παραμένουν στις εγκαταστάσεις μας περιμένο-
ντας τους τυχερούς παραλήπτες τους να τα παραλά-
βουν. 

 Δείτε την τελετή εδώ...  

 Διαβάστε εδώ... 

https://www.ertflix.gr/en/vod/vod.233887-psat-e-giorte-ton-koruphaion-2021 
https://psat.gr/ta-apotelesmata-tis-psifoforias-gia-tin-anadeiksi-ton-koryfaion-tou-ellinikou-athlitismou-to-2022/ 


Νέο Δ.Σ. Ν.Ο.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου για την διετία 2021-
2023 έφερε στο αξίωμα του προέδρου δύο ισοψηφίσαντες, τους κ.κ. Φαίδωνα Ταμβακάκη και Αντίκλεια Τρικό-
γλου  Σαρρή.

Ο κ. Φαίδων Ταμβακάκης εξέτισε την θητεία του την χρονική περίοδο 2021-2022 και η κ Αντίκλεια Τρικόγλου ανέλαβε 
την προεδρεία του Ομίλου το χρονικό διάστημα 2022-2023.

Επίσκεψη στον Ιερό 
Βράχο της Ακρόπολης 

Η πρώτη εκδήλωση που διοργανώθηκε 
από τον Όμιλο μας είναι η επίσκεψη 
στον Ιερό Bράχο της Ακρόπολης και 

τα μνημεία του. Το Ασκληπιείο και το Θέατρο 
του Διονύσου. 

Η ανταπόκριση ήταν άμεση και η  συμμετοχή 
μεγάλη.... 

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε  
σε σώμα ως εξής:  
 Πρόεδρος: Τρικόγλου Αντίκλεια 

 Αντιπρόεδρος Α΄: Ταμβακάκης Φαίδων Θεόδωρος 

 Αντιπρόεδρος Β’ &  
Υπεύθυνος Τεχνολογίας: Ράλλης Γεώργιος 

 Γενικός Γραμματέας: Λουλούδης Λεονάρδος 

 Ταμίας: Μαρκιανός- Δανιόλος Ιωάννης 

 Έφορος Ιστιοπλοΐας: Κωνσταντινίδης Στέφανος 

 Σύμβουλος Ιστιοπλοΐας: Καραουλάνης Ιωάννης 

 Έφορος Εγκαταστάσεων: Παλαιοκρασσάς Ιωάννης 

 Νομικός Σύμβουλος: Τατάκης Κωνσταντίνος 

 Μέλος ΔΣ: Μωραΐτου Mίνα 

Επιπλέον ομόφωνα εγκρίθηκαν  
οι παρακάτω επιτροπές/τεχνικοί σύμβουλοι
 Επιτροπή ΔΙΑΑ: Κουρτέσης Ιάκωβος,  
 Κωνσταντινίδης Στέφανος,  
 Μαρκουίζος Στυλιανός,  
 Ταμβακάκης Φαίδων Θεόδωρος 
 Επιτροπή Εστιατορίου: Μαρκιανός - Δανιόλος Ιωάννης,  
 Παλαιοκρασσάς Ιωάννης,  
 Τατάκης Κωνσταντίνος 
 Τεχνικός Σύμβουλος  
 Μηχανοργάνωσης: Σαρρής Παναγιώτης 
 Τεχνική Επιτροπή  
 Τοπικών Εκδηλώσεων: Μανδαράκα Μαρία,  
 Φυρίου Μαριλή 
 Τεχνικός Σύμβουλος  
 Επικοινωνίας: Φωτοπούλου Μαριάννα



Αγίου
Νικολάου

Την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου  μετά τον 
εσπερινό ετελέσθη αγιασμός στις εγκα-
ταστάσεις του Ομίλου παρουσία μελών 

και φίλων μας. Την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου μετά 
τη λειτουργία και την περιφορά της εικόνας 
ο Όμιλος δέχθηκε το εκκλησίασμα, τις αρχές 
του τόπου, μέλη, μαθητές και πλήθος κόσμου 
στις εγκαταστάσεις του. Η ατμόσφαιρα ήταν 
εύθυμη με κεράσματα και ευχές να ανταλλάσ-
σονται ενώ ο καιρός ήταν ο απόλυτος σύμμα-
χος για να απολαύσει κανείς την ημέρα δίπλα 
στην θάλασσα. 
Στο μεταξύ το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο Γε-
νικός Έφορος Αθλητισμού κ. Στέφανος Κων-
σταντινίδης συναντήθηκε με γονείς των αθλη-
τών μας για θέματα που αφορούν στο τμήμα 
τριγώνου.



Αγίου Νικολάου



Αγίου Νικολάου



Νέα από τα Τρίγωνα 
æΗ Σοφία Καραουλάνη, ο Ζαννής 

Μπατής, ο Τικόπουλος Στέλιος, 
και ο Μαργέτης Νικόλαος από την 
ομάδα Laser πήραν μέρος στην 31η 
Athens International Sailing Week, 
10- 13 Νοεμβρίου με συνοδούς 
τους προπονητές Φώτη Σταυρίδη 
και Ελένη Στεφάνου πετυχαίνοντας 
ενδιαφέρουσες διακρίσεις. 

 Περισσότερα ΕΔΩ  

âΈνα αργυρό μετάλλιο για την 
Σύλια Κανέλλου Κοκκινάκη 

και τρία «χρυσά» παιδιά του ΝΟΑ! 
Η Σύλια Κανέλλου Κοκκινάκη, ο 
Τζώρτζης Καλλιβρούσης και ο Γιώργος 
Βασιλικός τα κατάφεραν περίφημα 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Optimist U16 2022 που διεξάχθηκε 
5-9 Οκτωβρίου από την Ελληνική 
Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

 Περισσότερα ΕΔΩ 

àΣε σύνολο 276 υψηλού 
επιπέδου αθλητών από όλο 

τον κόσμο η Κανέλλου Κοκκινάκη 
Σύλια και ο Καλλιβρούσης Τζώρτζης 
προκρίθηκαν στο Χρυσό στόλο ενώ ο 
Βασιλικός Γιώργος στο Χάλκινο στόλο, 
στο 5th Autumn Meeting Trofeo 
Ezio Torboli που διεξάχθηκε 14-16 
Οκτωβρίου 2022.

 Περισσότερα ΕΔΩ 

àΣτον Πανελλήνιο Δι-
ασυλλογικό Αγώνα 

«Κωνσταντίνος Πασσίσης»  που 
διοργάνωσε ο Ν.Ο. Δελφιναρίου 
1-2 Οκτωβρίου 2022 ο Όμιλός 
μας ξεκίνησε με το «δεξί» με 
την Μαγουλά Έλενα και την 
Κανέλλου Κοκκινάκη Σύλια να 
μας χαρίζουν ένα χρυσό και δύο 
αργυρά μετάλλια αντίστοιχα. 

 Περισσότερα ΕΔΩ  

Από τη κορυφή του  
βάθρου αποχαιρετά  
ο ΝΟΑ το 2022  
à Χρυσό Μετάλλιο η Σύλια 

Κανέλλου Κοκκινάκη 
στον αγώνα Αφανούς 
Ναύτου 
à Ο προπονητής Φώτης 

Σταυρίδης βραβεύτηκε 
κατά την τακτική συνέ-
λευση του Πανελλήνιου 
Συνδέσμου Προπονητών 
Ιστιοπλοΐας για το έργο 
που επιτέλεσε κατά την 
Αγωνιστική Περίοδο 
2021 
à Η Σοφία Καραουλάνη με 

πανευρωπαϊκές διακρί-
σεις στο Ilca 4 στην Πο-
λωνία (10η νίκη) και στο 
Ιlca 6 στην Θεσσαλονίκη 
7η νίκη

 Περισσότερα ΕΔΩ  

 https://www.noa.com.gr/31rst-athens-international-sailing-week/ 
https://www.noa.com.gr/2%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%83%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bb%ce%bb/ 
https://www.noa.com.gr/5th-autumn-meeting-trofeo-ezio-torboli/
https://www.noa.com.gr/%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%cf%85%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b5-%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84/ 
https://www.noa.com.gr/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%85%cf%86%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%ac%ce%b8%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%ac-%ce%bf-%ce%bd/ 


Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας
«ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ» 

àΑν και ο καιρός ήταν 
φθινοπωρινός ο 

Αγώνας δεν άφησε κανέναν 
απογοητευμένο. Τόσο από πλευράς 
αγωνιστικότητας, όσο και από 
διασκέδαση. Ας μην ξεχνάμε ότι ο 
Αγώνας της Άνδρου είναι γιορτή για 
τον Όμιλό μας. 

«Ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας 
Άνδρου «Ιωάννης Β. Γουλανδρής» 
έχει χαρακτηριστεί ως «the 
toughest race» και κάθε χρόνο 
επιβεβαιώνει τη φήμη του. Έτσι 
και στην 55η διοργάνωση οι 
ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που 
επικράτησαν κατά την πρώτη 
ιστιοδρομία από τη Βουλιαγμένη 
μέχρι την Άνδρο δυσκόλεψαν τις 
προσπάθειες των ιστιοπλόων και 
κάποια σκάφη αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν καθώς η μπουνάτσα 
και τα μπουρίνια αποδείχθηκαν 
ανίκητοι αντίπαλοι. Η ολοκλήρωση 
της ιστιοδρομίας ανέδειξε νικητές 
το σκάφος «Velos Eurobank Private 
Bank»των ολυμπιονικών Τάκη 
Μάντη και Παύλου Καγιαλή». Στο 
μεταξύ Αποφασισμένοι να εξελίξουν 
ακόμα περισσότερο τον «Διεθνή 
Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Άνδρου» αλλά 
και να βοηθήσουν στην εξάπλωση 
της ελληνικής ιστιοπλοΐας είναι 
οι Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος και 
Ναυτικός Όμιλος Άνδρου. Έτσι, 
την επόμενη χρονιά, στην Άνδρο 
αναμένεται να αγωνιστούν και 
πάλι σκάφη από την κατηγορία 
Super Yacht ενώ ο Ναυτικός Όμιλος 
Ελλάδος σχεδιάζει το πρόγραμμα 
«Αίολος», μέσα από το οποίο θα 
μυηθούν στην ιστιοπλοΐα νέα παιδιά 
από όλη την Ελλάδα.

 Περισσότερα ΕΔΩ 

https://www.noa.com.gr/androsrace/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-55%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%bf/


Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας «ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ» 



Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας «ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ» 



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

Γραμματέας Ν.Ο.Α.: Ίλια Μαρκουίζου

Σχεδιασμός: Αργύρης Κριθαρούλας

àΑξίζει να σημειωθεί η άξια προσπάθεια 
που καταβάλλουν οι προπονητές μας Φώ-

της Σταυρίδης και Ελένη Στεφάνου στους οποί-
ους απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, στους 
γονείς που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους και 
στους χορηγούς του αθλητικού μας τμήματος 
για την συνεισφορά και την εμπιστοσύνη στον 
Όμιλό μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
âΠαρακαλούνται τα μέλη που δεν έχουν 

εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή τους για 
το έτος 2022 να σπεύσουν να το κάνουν εντός 
Δεκεμβρίου καταθέτοντας €250 στους λογαρια-
σμούς του Ομίλου.  
Όσον αφορά στην ετήσια συνδρομή του 2023, 
όπως και πέρσι, θα ισχύσει 10% έκπτωση για 
πληρωμές έως το τέλος Μαρτίου 2023.
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