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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 
Εξαιρετική εμφάνιση, με ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο, πραγματοποίησε η αποστολή του τμήματος 
αγωνιστικής Ιστιοπλοΐας του ΝΟΑ στην “Egypt International Regatta” που διοργανώθηκε στο συγκρότημα Porto 
Marina στο El Alamein της Αιγύπτου το διάστημα 7 – 13 Σεπτεμβρίου 2015. 
 
Η ομάδα του ΝΟΑ, ως μοναδική προσκεκλημένη από την Ελλάδα, της Αιγυπτιακής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας 
συμμετείχε στην διεθνή Regatta με τους αθλητές της κατηγορίας σκαφών Laser 4.7 Δολιανίτη Ευάγγελο και 
Χατζηκωνσταντίνου Γεώργιο. Την αποστολή συνόδευσε ο πρόεδρος του ΝΟΑ Χατζηκωνσταντίνου 
Κωνσταντίνος. 
 
Στο αγωνιστικό μέρος μετά από τέσσερις ημέρες αγώνων με 12 συνολικά ιστιοδρομίες σε ιδιαίτερες συνθήκες 
(βόρειο άνεμο 12 – 16 knots, υψηλή υγρασία και ισχυρό κυματισμό) οι αθλητές του ΝΟΑ κατάφεραν να 
προσαρμοστούν γρήγορα και να διακριθούν καταλαμβάνοντας ο Δολιανίτης Ευάγγελος την 1η θέση γενικής 
κατάταξης και ο Χατζηκωνσταντίνου Γεώργιος την 2η θέση γενικής κατάταξης. Η Ελληνική αποστολή όπως 
εκπροσωπήθηκε από το δίδυμο των αθλητών του ΝΟΑ, απέσπασε τα συγχαρητήρια όλων των ξένων 
αποστολών για το επίπεδο της και το αθλητικό πνεύμα με το οποίο αγωνίστηκε, ενώ ταυτόχρονα αποκόμισε 
πολύτιμες εμπειρίες για το μέλλον.  
 
Η “Egypt International Regatta” έκλεισε με μια λαμπρή τελετή λήξης και απονομής των επάθλων κατά την οποία 
ακούστηκε ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδος προς τιμή των αθλητών του ΝΟΑ. Παράλληλα στα πλαίσια της ίδιας 
τελετής ο πρόεδρος του ΝΟΑ κ. Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος είχε την ευκαιρία να παραδώσει στον 
πρόεδρο της Αιγυπτιακής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας αναμνηστικό αγαλματίδιο με την Νίκη της Σαμοθράκης για 
την υπέροχη φιλοξενία που έτυχε η ομάδα του ΝΟΑ. 
 
Στα πλαίσια της παραμονής της η Ελληνική αποστολή συνοδευόμενη από τον Έλληνα διεθνή κριτή κ. Παύλο 
Σκυλίτση δεν παρέλειψε να επισκεφθεί τόσο το Συμμαχικό Νεκτροταφείο και το Πολεμικό Μουσείο της ιστορικής 
μάχης του El Alamein, όσο και το Ελληνικό Νεκτροταφείο των ναυτικών μας που χάθηκαν κατά την διάρκεια του 
Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.  
 
Παράλληλα όμως με την ξεχωριστή εμφάνιση της ομάδας του ΝΟΑ στο αγωνιστικό μέρος, δόθηκε η ευκαιρία 
στην Ελληνική αποστολή να συνάψει σχέσεις φιλίας με μια πληθώρα ξένων αποστολών από τον Αραβικό 
κόσμο, την Βόρεια Αφρική και την Κίνα και να τους προσκαλέσει να συμμετάσχουν στην επόμενη “8th NOA 
Regatta Alexandroupolis 2016” που θα διοργανωθεί από τον ΝΟΑ το επόμενο καλοκαίρι το διάστημα 27 – 31 
Ιουλίου 2016. Ήδη μάλιστα οι αποστολές της Κίνας, του Μαρόκο και βεβαίως της Αιγύπτου εκδήλωσαν έντονο 
σχετικό ενδιαφέρον. 
 
 

 
 


