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0 Ναυτικός Ομιλος

η σημαντική
πρωτοβουλία οι αθλητές

ΜΟΝΑΚΟ
ΑΘΗΝΑ
PADDLE BOARD
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
νερά της Μεσογείου τα
οποία είναι γαλάζια ήρεμα
κάποιες όμως φορές
αγριεύουν αποκτώντας
γκρίζες και μαβιές αποχρώσεις
είναι πανέτοιμα να
φιλοξενήσουν ένα σπουδαίο εγχείρημα
Το τολμηρό για πολλούς αυτό εγχείρημα
που φέρει τον τίτλο The Monaco Athens
Crossing on Paddle Board αποτελεί
πρωτοβουλία έξι ταλαντούχων νεαρών
αθλητριών όλες τους επαγγελματίες
ναυαγοσώστριες με τίτλους πρωταθλητριών
στο άθλημα του Paddle Board και
υποστηρίζεται από τον γνωστό επιχειρηματία
Κωνσταντίνο Τσουβελεκάκη Ο
πολυπράγμων λοιπόν κύριος Τσουβελε
κάκης θέλησε και εκείνος μέσω της
πρωτοβουλίας να βοηθήσει
στην ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου
Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα στην
Ελλάδα και του ιδρύματος της πριγκίπισσας
Σαρλίν στο Μονακό Η συγκεκριμένη
πρωτοβουλία έρχεται να διαδώσει ένα
μήνυμα ότι δηλαδή μέσω του αθλητισμού
και των σπορ μπορούμε να βοηθήσουμε
τα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν
ανάγκη Η ομάδα των έξι αθλητριών 5
έως 20 Ιουνίου 2022 θα διανύσει μια απόσταση
1.890 χιλιομέτρων στη θάλασσα
Τα τολμηρά κορίτσια οι σπουδαίες αυτές
αθλήτριες συνεχώς και ασταμάτητα θα
διανύσουν μια απόσταση 1 890 χιλιομέτρων
στη θάλασσα Στα ήρεμα γαλάζια
αλλά και στα φουρτουνιασμένα γκρίζα
κάποιες φορές νερά έστω και αν είναι
καλοκαίρι

Τα

συγκεκριμένης

Οι πρωταθλήτριεβ Alexandra Lux και Stephanie Barneix με τον δήμαρχο

Πειραιά Γιάννη Μώραλη και τον επιχειρηματία Κωνσταντίνο Τσουβελεκάκη

Η παρουσίαση σιον Ναυτικό

Ομιλο EXXàôas
Η σπουδαία διεθνής πρωτοβουλία

παρουσιάστηκε

στον Ναυτικό Ομιλο
παρουσία της Stephanie Geyer
Ελλάδας

Barneix πρωταθλήτριας στο Paddle Board
μακρινών αποστάσεων Long Distance

Crossing Ο Κωνσταντίνος Τσουβε
λεκάκης μίλησε για τη σημαντική αυτή
πρωτοβουλία που θα στρέψει το ενδιαφέρον
των διεθνών media στην Ελλάδα
Η κυρία Geyer που ήταν εκεί είναι μια
διάσημη αθλήτρια που μαζί με την ομάδα
της έχουν διανύσει τεράστιες θαλάσσιες
αποστάσεις σε όλο τον κόσμο Η Σοφία
Τσουβελεκάκη είναι αυτή που μαζί με
άλλες προσωπικότητες θα ενεργοποιήσουν
όλο αυτόν τον κόσμο από το
Μονακό στην Αθήνα ώστε η πρωτοβουλία
να κινηθεί άψογα βοηθώντας σε πολύ
μεγάλο βαθμό τους κοινωνικούς σκοπούς
δύο ιδρυμάτων Αθλητισμός κοινωνική
ευαισθησία και επιστήμη σε ένα εξαιρετικό
γεγονός Το επίσημο πρόγραμμα θα
ξεκινήσει από το Μονακό Ευχόμαστε κάθε
επιτυχία Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε
την πρωτοβουλία

Το ιδιωτικό δείπνο
του τραπεζίτη τα Bvlgari
οι bodyguards
Το δείπνο διοργανώθηκε στο γνωστό εστιατόριο
Aleria από κορυφαίο τραπεζικό
στέλεχος Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα πριν

Stephanie Barneix Χριστόφοροβ
Στράτοβ Σοφία Βαχάρη
Τσουβελεκάκη Alexandra Lux

Ευγενία Χανδρή Αγγελική
Κανελλοπούλου Σάκκαρη
ο επιφανής τραπεζίτης και η σύζυγός του

οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις την
αναγκάζουν να περνάει μέρος του χρόνου
στο εξωτερικό δέχθηκαν 40 καλεσμένους
στενούς τους φίλους στην αίθουσα του
δημοφιλούς resto με την ιδιαίτερη κουζίνα
To dinner ήταν καθαρά ιδιωτικό δεν
είχε καμία σχέση με την τράπεζα και
υποχρεώσεις Μια όμορφη
ζεστή βραδιά Οι επιχειρηματίες πάντως
που ήταν εκεί συνοδευόμενοι από τις
τους ανήκουν στους ισχυρούς της
χώρας Αναχωρούμε για άλλες πολιτείες
Οι ρώσοι ολιγάρχες μετά τις κυρώσεις
που τους επιβλήθηκαν αγοράζουν σαν
επαγγελματικές

συζύγους

τρελοί ρολόγια και πανάκριβα κοσμήματα
δείχνοντας προτίμηση στον οίκο Bvlgari
Οι άνδρες αγοράζουν τα μεγάλα ρολόγια
με τα εντυπωσιακά περίτεχνα καντράν
οι γυναίκες εκείνα σε σχήμα φιδιού που
αγκαλιάζουν το χέρι Το φίδι παίζει πολύ
στον ιστορικό ιταλικό οίκο αφού και τα
βραχιόλια και τα κολιέ γεμάτα σμαράγδια
πραγματικά θεαματικά έχουν το
συγκεκριμένο σχήμα Στα μεγάλα πάντως
κοσμηματοπωλεία της Μόσχας γίνεται
πραγματικός χαμός καθώς έξω από τα
καταστήματα υπάρχουν ατελείωτες ουρές
από πολυτελή αυτοκίνητα και θηριώδεις
bodyguards

