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Νέα Σμύρνη, 26/09/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«7.000 δρομείς θα τρέξουν στον 4ο Αγώνα Ιστορικής Μνήμης Νέας Σμύρνης»

Η Νέα Σμύρνη είναι έτοιμη να υποδεχθεί 7.000 δρομείς, την Κυριακή 14
Οκτωβρίου, στον 4ο αγώνα Ιστορικής Μνήμης που φέτος αναμένεται να
σπάσει και πάλι ρεκόρ συμμετοχών, όπως επισήμανε στην παρουσίαση του
αγώνα, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού της Νέας
Σμύρνης Βαγγέλης Χατζατουριάν:
«Ο αγώνας Ιστορικής Μνήμης της Νέας Σμύρνης έχει καταφέρει τα τελευταία
χρόνια να γίνει η πιο μεγάλη και οργανωμένη γιορτή αθλητισμού και
πολιτισμού στην Αθήνα, εκτός του Μαραθωνίου και του Ημιμαραθωνίου της
Αθήνας. Αυτός ο αγώνας έχει καταφέρει σε τέσσερα μόλις χρόνια ζωής, με
όπλο του την αγάπη για τον αθλητισμό και το μεράκι κάποιων ανθρώπων, να
απογειωθεί και να προσελκύει δρομείς όχι μόνο από τη Νέα Σμύρνη, αλλά από
την υπόλοιπη Αθήνα, αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Αυτό έγινε με πολλές προσπάθειες, αλλά για μένα η καλύτερη προβολή του
αγώνα, έγινε από στόμα σε στόμα και για μας αυτό, αποτελεί την καλύτερη
επιβράβευση και ηθική ικανοποίηση. Από 2.500 δρομείς το 2015, 4.000 το 2016,
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6.000 το 2017, φέτος ο αγώνας θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και τους 10.000
καθώς υπάρχει μία τεράστια δυναμική.
Ο στόχος μας είναι για φέτος οι 7.000 δρομείς και θα βάλουμε εκεί το όριο, γιατί
θέλουμε να διατηρήσουμε το πολύ υψηλό επίπεδο διοργάνωσης καθώς και τις
εξαιρετικές παροχές προς τους δρομείς. Δίνουμε λοιπόν βάρος στην αύξηση
των συμμετοχών, χωρίς όμως, να διαταράξουμε τη χαρά και την ικανοποίηση
του μέσου δρομέα που τρέχει σε μία επαγγελματικά στημένη διοργάνωση».
Στο πρόγραμμα του 4ου Αγώνα Ιστορικής Μνήμης Νέας Σμύρνης, υπάρχουν
αγωνίσματα 2,5 χλμ., 5 χλμ. και 10 χλμ. Ο κ. Χατζατουριάν αναφέρθηκε και
στο μοναδικό μήνυμα που στέλνει ο αγώνας. «Πρόκειται για τον μοναδικό
αγώνα σε όλη την Αθήνα που είναι αφιερωμένος στις αλησμόνητες πατρίδες.
Εδώ και τρεις μήνες έχουμε δώσει μεγάλο βάρος στην καμπάνια με
πληροφοριακό υλικό που αφορά το μεγάλο αυτό τραγικό ιστορικό γεγονός
για τον ελληνισμό. Ένας άλλος λόγος που επιλέγει κανείς να τρέξει στη Νέα
Σμύρνη, είναι για την υψηλού επιπέδου οργάνωση, αλλά και για τις παροχές
στους δρομείς. Όλα αυτά εξασφαλίζονται από την εξαιρετική οργανωτική
επιτροπή που την απαρτίζουν ο Περικλής Μπάκας, χρόνια διευθυντής στον
ΣΕΓΑΣ και ο άνθρωπος που κρυβόταν πίσω από κάθε μεγάλη διοργάνωση της
ομοσπονδίας. Επίσης η Ιωάννα Καριοφύλλη, με μεγάλη διαδρομή σε επιτελικές
θέσεις και βέβαια ο τεχνικός διευθυντής που είναι ταυτόχρονα τεχνικός
διευθυντής και στον Μαραθώνιο της Αθήνας, Βαγγέλης Παπαποστόλου. Να
τονίσω επίσης την πραγματική και ουσιαστική συμβολή του ΣΕΓΑΣ σε αυτό τον
αγώνα».
Για τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, ο αγώνας της
Νέας Σμύρνης κάνει τη διαφορά, γιατί: «Οι δρομείς επιλέγουν τον αγώνα μας
για την κοινωνικοποίηση του, κάτι που λείπει από τις περισσότερες
διοργανώσεις κι αυτό επιτρέψτε μου να το λέω ως μαραθωνοδρόμος. Εμείς
στήνουμε μία γιορτή για να κρατήσουμε τον δρομέα παραπάνω από τρεις
ώρες στο χώρο που νωρίτερα είχε τρέξει. Mετά τον τερματισμό ο δρομέας μαζί
με τους συνοδούς του, μπορεί να πιει ένα αφέψημα που δίνουν οι χορηγοί μας
και να πάρει μέρος σε συναυλίες και happenings, σε πάρτι αεροβικής αλλά και
σε εναλλακτικές μορφές γυμναστικής, ενώ τα παιδιά που μετέχουν στον παιδικό
αγώνα και φτάνουν τα 2.500, μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα
κουκλοθεάτρου, καραγκιόζη και πολλά άλλα»
Ο κ. Χατζατουριάν τόνισε ότι τελευταία ημέρα εγγραφών είναι η Παρασκευή 28
Σεπτεμβρίου – αν και μπορεί να δοθεί μία μικρή παράταση - και κάλεσε τον
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κόσμο να γραφτεί σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, ενώ αναφέρθηκε και στο βραβείο
του «δρομέα πνεύματος» που έχει θεσπιστεί από την πρώτη χρονιά: «Είναι
αγώνας που μεταφέρει μηνύματα ταύτισης του αθλητισμού και του πνεύματος.
Γι’ αυτό έχουμε εντάξει το βραβείο του «δρομέα του πνεύματος» και την πρώτη
χρονιά απονεμήθηκε στον Αλέκο Φασιανό που έχει φιλοτεχνήσει το λογότυπο
του αγώνα και στην Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, το 2016 στον Τίτο Πατρίκιο,
πέρσι στον Λευτέρη Παπαδόπουλο και φέτος, το βραβείο θα απονεμηθεί στον
Νεοσμυρνιώτη συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό και στον σκηνοθέτη και
κινηματογραφιστή Τάκη Παπαγιαννίδη, αμφότεροι καταξιωμένοι στον τομέα
των γραμμάτων, των τεχνών και του πολιτισμού της χώρας μας».
Τέλος, επισήμανε το κοινωνικό πρόσωπο του αγώνα: «Η Οργανωτική Επιτροπή
αποφάσισε να δοθεί το 70% από τα συνολικά έσοδα του αγώνα, ένα
πραγματικά πολύ μεγάλο ποσό, σε φορείς κοινωνικής ευθύνης και
ευαισθησίας, ξεκινώντας από την Actionaid, με αφορμή την επέτειο των 20
ετών από την ίδρυση της, μία οργάνωση που συνάδει απόλυτα με τους
συμβολισμούς και το μήνυμα του αγώνα μας. Επίσης ένα μεγάλο ποσό θα
δοθεί στην Παραολυμπιακή Επιτροπή».
Η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Πολιτισμού Ιωάννα Καριοφύλλη είπε: «Αυτός
ο αγώνας καταγράφει μία μοναδική δυναμική με τις ιστορικές και πολιτιστικές
του διαστάσεις που σε παρασύρουν κάθε χρόνο να γίνεις καλύτερος. Μία
πόλη σαν τη Νέα Σμύρνη, μία αθλητούπολη, όπως την αποκαλώ που οι
κάτοικοι της έχουν στο DNA τους τον αθλητισμό, έχει αγκαλιάσει τη
διοργάνωση και γι’ αυτό έχουμε αυτή τη μεγάλη συμμετοχή. Ο Δήμος έχει
υπογράψει συμφωνία με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, το Σύλλογο
Ελλήνων Ολυμπιονικών και το Πανελλήνιο Σωματείο Γυναικών «Καλλιπάτειρα»
και μας τιμούν με την παρουσία τους. Φέτος η Εθνική ομάδα ξιφασκίας με
αναπηρικό αμαξίδιο θα πάρει μέρος, καθώς και άλλοι αθλητές και δρομείς».
Ο τεχνικός διευθυντής του αγώνα, Βαγγέλης Παπαποστόλου, επισήμανε την
αθλοθέτηση επάθλων με την ονομασία «Καλλιπάτειρα», τα οποία θα δοθούν
στους πρώτους τρεις νικητές και νικήτριες των 10 χλμ (300 ευρώ, 200, 100).
Στη συνέντευξη Τύπου παρέστη και ο προπονητής της εθνικής ομάδας στίβου
των εφήβων Χρήστος Μελέτογλου, εκπροσωπώντας τον ΣΕΓΑΣ: «Αγωνιστικά,
είναι καλή η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα, αφού θα είναι μια καλή
πρόβα για την προετοιμασία των αθλητών ενόψει της συμμετοχής τους στον
Μαραθώνιο της Αθήνας. Εύχομαι καλή επιτυχία και κάθε χρόνο όλο και
καλύτερες συμμετοχές».
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Ο Χρήστος Καλλίας εκ μέρους των αθλητών, είπε: «Για άλλη μία χρονιά θα
είμαι στον αγώνα, στον οποίο άλλωστε έχω και το ρεκόρ στα 10 χλμ. Εύχομαι
στο μέλλον να συμμετάσχουν και ξένοι αθλητές και ο αγώνας να μεγαλώνει»
ενώ ο έτερος αθλητής Γιώργος Τάσσης δήλωσε: «Θα στηρίξουμε και φέτος τον
αγώνα, αφού συμμετείχα και πέρυσι και μου άρεσε πολύ. Ελπίζω να τα πάω
καλά. Τα έπαθλα στους νικητές είναι μια καλή κίνηση για την στήριξή τους».
Oι εγγραφές συνεχίζονται στο περίπτερο του Άλσους Νέας Σμύρνης και στον
Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Νέας Σμύρνης από 09:00 – 14:00, Ελ.
Βενιζέλου
16,
7ος
όροφος,
αλλά
και
στο
σύνδεσμο:
http://neasmirnihistoricrun.racemanager.gr/el/runner/register με ημερομηνία
λήξης την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου.
Στο πρόγραμμα του 4ου Αγώνα Ιστορικής Μνήμης Νέας Σμύρνης, που
διοργανώνει για τέταρτη συνεχή χρονιά ο Πολιτιστικός και Αθλητικός
Οργανισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης, υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και την
υποστήριξη από τον Πανιώνιος ΓΣΣ και τη Νεότητα του Ερυθρού Σταυρού,
υπάρχουν αγωνίσματα 2,5 χλμ., 5 χλμ. και 10 χλμ.
Για να συμμετάσχει κάποιος στα 5 χλμ. θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 12ο
έτος της ηλικίας του και στα 10 χλμ., το 15 ο έτος, ενώ στον αγώνα δρόμου των
2,5 χλμ., μπορούν να μετέχουν δρομείς όλων των ηλικιών.
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.neasmirnihistoricrun.gr
https://www.facebook.com/NeaSmyrniHistoricRun/
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