
Η EUROPA ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

“NAVARINO CHALLENGE”.  

Official Sponsor η Europa στην 10η χρονιά της μεγάλης διοργάνωσης NAVARINO 

CHALLENGE, που διοργανώνεται από 21- 23 Οκτωβρίου 2022, φιλοξενώντας σπουδαία 

ονόματα του αθλητισμού και πάνω από 40 δράσεις στην Costa Navarino. 

Η διοργάνωση σχετίζεται άμεσα με την προώθηση του αθλητισμού και του αθλητικού και 

ολυμπιακού πνεύματος. Αθλητές όλων των κατηγοριών και των ηλικιών συμμετέχουν σε 

μια γιορτή του αθλητισμού που σαν στόχο έχει να φέρει στο προσκήνιο τις ευγενείς αρετές 

και αξίες του αθλητισμού.  

Στο φετινό Navarino Challenge θα βρεθούν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του 

ελληνικού Αθλητισμού και πιο συγκεκριμένα: 

 Ο χρυσός και χάλκινος Ολυμπιονίκης, 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και 6 

φορές πρωταθλητής Ευρώπης στους κρίκους Λευτέρης Πετρούνιας 

 Ο χρυσός Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης στο 

άλμα εις μήκος Μίλτος Τεντόγλου 

 Ο χρυσός Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας Στέφανος Ντούσκος 

 Η πρωταθλήτρια στην ενόργανη γυμναστική Βασιλική Μιλλούση, με τρεις 

συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες και πολλές διακρίσεις σε παγκόσμια, 

ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σε Μεσογειακούς αγώνες  

 προπονητής της εθνικής ομάδας Πόλο Ανδρών που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες, της κορυφαίας ομάδας της υφηλίου σύμφωνα με τη 

FINA και κορυφαίας ομάδας στα βραβεία ΠΣΑΤ το 2021, Θοδωρής Βλάχος 

 Ο EuroLeague Legend Δημήτρης Διαμαντίδης 

 Ο πρώην διεθνής πρωταθλητής καλαθοσφαίρισης και κάτοχος ευρωπαϊκών τίτλων 

Γιώργος Πρίντεζης 

 Ο παγκόσμιος πρωταθλητής στην ποδηλασία πίστας Χρήστος Βολικάκης 

 Η τρεις φορές χάλκινη πρωταθλήτρια κόσμου στην πάλη Μαρία Πρεβολαράκη 

 Ο αργυρός πρωταθλητής κόσμου στην κολύμβηση Κριστιάν Γκολομέεβ. 

Μαζί τους οι Νάσος Γκαβέλας, Γρήγορης Πολυχρονίδης, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Περικλής 
Ιακωβάκης, Παναγιώτης Γιαννάκης, Εβίνα Μάλτση, Joe Arlauckas, Μιχάλης 
Τριανταφυλλίδης, Γεωργία Καλτσή, Γιώργος Λαζαρίδης, Γρηγόρης Σουβατζόγλου, 
συνθέτουν μια μοναδική ομάδα που θα γίνει ένα με τους συμμετέχοντες της διοργάνωσης 
στις 21 με 23 Οκτωβρίου.   
 
Παράλληλα η δράση στοχεύει σε μεγάλο βαθμό στην προώθηση της μεσογειακής διατροφής 
με διάφορα events στο πλαίσιο της διοργάνωσης αλλά και στην ανάπτυξη της οικολογικής 
και βιώσιμης στρατηγικής στην διενέργεια των αθλητικών διοργανώσεων, με στόχο να 
συνδυάσει αρμονικά το οικοσύστημα με τον αθλητισμού και την άσκηση σε μια ολιστική 
προσέγγιση προς το «ευ ζην» γενικότερα.  
 

Στο πλαίσιο του Navarino Challenge, η Europa ονοματοδοτεί 4 αθλήματα: (1)  

Beachathlon, (2) King of the Court Γυναικών Beach Volley Tournament, (3) 

King of the Court Ανδρών Beach Volley Tournament και (4) King of the 



Court Μεικτό Beach Volley Tournament με συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης 

Περικλή Ιακωβάκη, και στο beach volley με τον διεθνή Μιχάλη Τριανταφυλλίδη.  

 


