
 

Σπουδαίοι αθλητές του SUP από τον Ελληνικό και Διεθνή 
αθλητικό χώρο θα φιλοξενηθούν (26 - 27 Μαίου) στον Άγιο 

Νικόλαο 
 

Για μία ακόμα χρονιά, ο Άγιος Νικόλαος ετοιμάζεται να υποδεχτεί το Agios Nikolaos on 
SUP, τη μεγαλύτερη διεθνή διοργάνωση για φίλους του SUP στην Ελλάδα, που 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Eurotour, έχοντας αξιολογηθεί με 3 αστέρια στην 
παγκόσμια κατάταξη!  
 
Το 4ο Agios Nikolaos on SUP θα διεξαχθεί στις 26, 27 και 28 Μαΐου 2018, στο μαγευτικό 
νησί της Κρήτης, έχοντας ως διοργανωτές τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου 
και τον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό Αγίου Νικολάου. 
 
Η εκδήλωση αναμένεται ν΄ανεβάσει υψηλά τον "πήχη" των συμμετοχών, ξεπερνώντας τις 
116 της περυσινής διοργάνωσης και προσελκύοντας, όπως κάθε χρόνο, μεγάλα ονόματα 
του Ελλαδικού και Διεθνούς αθλητισμού όπως οι : Νίκος Συρίγος, Αλέξανδρος Πράπας, 
Δήμητρης Απαλαγάκης, Μάνος Νερατζούλης, Βασίλης Κασκαμπάς και Ηλιάνα 
Λακαφώση.  
Πέραν  των Ελληνικών συμμετοχών, στην παραπάνω διοργάνωση αναμένεται να 
φιλοξενηθούν σπουδαίοι αθλητές του SUP από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα το «παρών»  
αναμένεται να δώσουν ο πρωταθλητής Michael Booth καθώς και ο Titouan Puyo 2ος στην 
παγκόσμια κατάταξη, ο παγκόσμιος πρωταθλητής ISA Bruno Hasulyo, o Leonard Nika και 
η παγκόσμια πρωταθλήτρια της ISA Olivia Piana, η Susak Molinero, ο Joep van Bakel, 
Paolo Marconi, η Caterina Stenta, η Susanne Lier και πολλοί άλλοι. 
 
Αναφερόμενος στην συγκεκριμένη διοργάνωση, ο πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης 
Εταιρείας (Δ.Α.Ε.Α.Ν) κ. Μιχάλης Φαρσάρης διευκρίνισε ότι : Η συγκεκριμένη διοργάνωση 
- δεν είναι αθλητικός αγώνας, δεν είναι αθλητική εκδήλωση - είναι μια Πανευρωπαική 
Γιορτή του SUP για τους συμμετέχοντες - μια επίδειξη στην οποία θα συμμετάσχουν 
διεθνείς αθλητές - Παγκόσμιοι πρωταθλητές, σε εξαιρετικές διαδρομές που ήδη έχουν 
σχεδιαστεί στο θαλάσσιο στίβο της περιοχής.  
 
Παράλληλα με το θαλασσινό χαρακτήρα της εκδήλωσης - όπως έκανε γνωστό, αυτό που 
την διαφοροποιεί από αντίστοιχες διοργανώσεις, είναι ο φιλανθρωπικός της χαρακτήρας, 
αφού όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, τα έσοδα της, θα διατεθούν για τη στήριξη και 
προώθηση των σκοπών του μη κερδοσκοπικού εθελοντικού σωματείου «Φίλοι 
Παιδόπολης Νεάπολης», καθώς και για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αγίου 
Νικολάου - δομή η οποία συμβάλλει καθ όλη της διάρκεια του χρόνου στην κάλυψη των 
βασικών αναγκών πολιτών που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση. 
 
Ο ίδιος απεύθυνε πρόσκληση σ΄όλους να επισκεφθούν τον Άγιο Νικόλαο, το τριήμερο του 
Αγίου Πνεύματος, προκειμένου να συμμετάσχουν στην παραπάνω διοργάνωση και να 
ζήσουν μια μοναδική θαλασσινή εμπειρία! 


