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    Αρτέμιδα, 20/07/2017 

Δελτίο Τύπου 

Πανελληνιονίκης και Παγκόσμιος ο ΝΟΑΣ  

Ολοκληρώνοντας τη σειρά των Πανελλήνιων, Πανευρωπαϊκών και Παγκόσμιων 
Πρωταθλημάτων, ο Ναυταθλητικός Όμιλος Αρτέμιδος Σπάτων έχει να επιδείξει, αξιόλογη επίδοση 
των αθλητών του, κάνοντας και φέτος γνωστή την περιοχή της Αρτέμιδας, Παγκοσμίως. 

• Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist 2017 (11χρονων) στον 
Μαραθώνα με τον αθλητή του Σταθόπουλο Γρηγόρη (τερμάτισε 19ος ανάμεσα σε 208 αθλητές). 

 

• Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist 2017 στην Παλαιά Φώκαια 
Αναβύσσου, με τους αθλητές: Δέδε Χριστίνα, Παπαδάκη Στελλίνα, Τσιασιώτη Βασιλική, 
Τσιασιώτη Ευθυμία και Γαρμπή Λάμπρο.  

 

• Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Techno 293, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Techno 293 plus+ και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα RS:X 2017 στην Βάρκιζα, με τον αθλητή του 
Αλέξανδρο Καλπογιαννάκη ο οποίος και στέφτηκε Πανελληνιονίκης.  



1ος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Techno 293 
2ος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Techno 293 plus+ 
3ος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Techno 293 

• Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RS:X 2017 στην Ιταλία με τον αθλητή του 
Αλέξανδρο Καλπογιαννάκη, ο οποίος και κατέλαβε την 6η Θέση.  

• Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Techno 293 plus+ 2017 στην Γαλλία, με 
τον αθλητή του Αλέξανδρο Καλπογιαννάκη, ο οποίος και κατέλαβε την 5η Θέση.  

 

• Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Bug 2017, στην Ραφήνα, με την αθλήτρια 
του Τσιασιώτη Βασιλική, η οποία και στέφτηκε Πανελληνιονίκης  

3η στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Bug, κατηγορία Κορασίδων.  
 

  
 

Ο ΝΟΑΣ, μέσα από τα αγωνιστικά και τμήματα αρχαρίων, θα στηρίζει, όπως είναι ο 
αυτοσκοπός του,  παιδιά που επέλεξαν να δώσουν τον δικό τους αγώνα, με τον άνεμο και τα 
κύματα της Θάλασσας,  σε Φυσικό Περιβάλλον, μέσα από το άθλημα της Ιστιοπλοΐας. Θα στέκεται 
στο πλευρό τους, ανοίγοντας δρόμους, μακριά από ουσίες εισιτήριο σε ψεύτικους κόσμους και την 
τεχνολογική-εικονική πραγματικότητα, αποβλάκωσης και αποχαύνωσης.  

Συγχαρητήρια στους αθλητές και τους ανθρώπους που στηρίζουν των Ναυταθλητικό Όμιλο 
Αρτέμιδος – Σπάτων με κάθε τρόπο. Σταθείτε δίπλα μας, τα παιδιά της Αρτέμιδος και γενικότερα, 
είναι μαχητές, έχουν να προσφέρουν πολλά στην ανθρώπινη κοινωνία. Αν ο κόσμος που 
δανειστήκαμε, έγινε απάνθρωπος από τα δικά μας λάθη και δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε, 
μπορούμε να δείξουμε τον δρόμο στα παιδιά, για να αλλάξουν τον δικό τους κόσμο, που τους 
χρωστάμε. 

  

 
 


