
6Η GOLDEN ΝΟΑ REGATTA - 50 χρόνια Ν.Ο. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Με την τελετή έναρξης των αγώνων ξεκίνησε χθες η 6η GOLDEN ΝΟΑ REGATTA, 
παρουσία πλήθους κόσμου και των αρχών της περιοχής. Μεταξύ άλλων το παρόν 
έδωσαν ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κος Άνθιμος και  η αντιπεριφερειάρχης 
Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης  , ενώ εκ μέρους της Ε.Ι.Ο. παρευρέθησαν ο 
Αντιπρόεδρος Βορείου Ελλάδος  Α. Πατητάρος και ο Γεν. Γραμματέας Α. 
Παπαθανασίου. 

Χαιρετισμό απήθυνε ο Πρόεδρος του Ν.Ο. Αλεξανδρούπολης ο oποίος αναφέρθηκε 
στην συνεχή ετήσια αύξηση των συμμετοχών χωρών και αθλητών η οποία οφείλεται 
στις ενέργειες του ∆Σ αλλά κυρίως της προσφοράς των εθελοντών. Στην συνέχεια 
αναφέρθηκε στην συμπλήρωση των 50 χρόνων από την ίδρυση του Ν.Ο.Α. και στο 
τεράστιο κοινωνικό έργο που επιτελείτε μέσω του αθλητισμού. Τέλος ευχήθηκε καλή 
διαμονή και επιτυχία στους ξένους και Έλληνες αθλητές, καθώς και ούριο άνεμο 
στους αγώνες. 

Εν συνεχεία εκ μέρους της Ομοσπονδίας τον λόγο πήρε ο κος Πατητάρος  ο οποίος 
κήρυξε την έναρξη των αγώνων τονίζοντας τα εξής : 

«Εκ μέρους της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας χαιρετίζω τον 6ο διεθνή αγώνα 
Golden ΝΟΑ regatta που φέτος έχει μάλιστα πανηγυρικό χαρακτήρα, λόγω της 
συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση του Ν.Ο. Αλεξανδρούπολης. 

Η ΕΙΟ από την πρώτη στιγμή, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία 3 χρόνια, στηρίζει 
ουσιαστικά και υλικά τη διοργάνωση αφενός μεν διασφαλίζοντας την άψογη 
διοργάνωση των αγώνων στη θάλασσα με το έμπειρο προσωπικό της, αφετέρου με 
την παρουσία πολλών μελών του ∆.Σ. της στον αγώνα. 

Εξάλλου, η ΕΙΟ αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση το γεγονός ότι τόσο η 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης όσο και ο ∆ήμος Αλεξανδρούπολης 
στέκονται στο πλευρό του ΝΟΑ σ’ αυτήν τη διοργάνωση, όπως οφείλει να κάνει η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση ,ιδιαίτερα στη δύσκολη συγκυρία που περνά η πατρίδα μας 
σήμερα. 

Οι ανωτέρω παράγοντες σε συνδυασμό με την αφοσίωση και τον αγώνα τόσο του 
Προέδρου και των μελών του ∆.Σ. του ΝΟΑ όσο και των εθελοντών , έχουν ως 
αποτέλεσμα η 6η Golden ΝΟΑ regatta να έχει σήμερα ρεκόρ συμμετοχών, γεγονός 
που  την καθιστά τη μεγαλύτερη διεθνή ιστιοπλοϊκή  διοργάνωση στην Ελλάδα και 
βέβαια στην περιφέρεια ,αν εξαιρέσουμε τα παγκόσμια και ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα που έχουν διεξαχθεί στη χώρα μας, καθώς και το ATHENS 
EUROLYMP WEEK παρελθόντων ετών. Γι’ αυτό η ΕΙΟ γνωρίζει από τώρα το νικητή 
πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας: είναι η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.» 

Οι ιστιοδρομίες ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται την Κυριακή. Στους αγώνες 
συμμετέχουν 170 ιστιοπλόοι από 9 χώρες (Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ελβετία, 
Κουβέιτ, Κύπρος, Ρουμανία, Σερβία και Τουρκία. 
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