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LADIES RUN 2018 
Ο ομορφότερος αγώνας της 

χρονιάς τα είχε όλα στον 
υπερθετικό βαθμό 

Νέα πρόσωπα στο βάθρο, απίθανες stylish εμφανίσεις, αλλαγές στη 
διαδρομή, αρσενικούς γκεστ - σταρ, φιλανθρωπική προσφορά, reunion 
γνωστών ηθοποιών, ακόμα και μια «κινηματογραφική» πρόταση γάμου στη 
νικήτρια, στον τερματισμό μπροστά στην Astir Beach! 

H ιστορία αυτής της Κυριακής κυλάει κάπως έτσι:

08:05. Οι γλάροι ήρθαν πρώτοι, πριν από όλους. Σε καλημερίζουν με τρία 
δυνατά κρωξίματα. Περνάς την είσοδο της Astir Beach, του Official Hub 
του αγώνα, και το πρώτο που βλέπεις είναι ένας αρχαίος ναός. Η επιγραφή 
σε πληροφορεί:  “Ναός Απόλλωνος Ζωστήρος”. Νιώθεις κάτι από την 
μαγεία του να σε διαπερνά. Δεν είναι τυχαία η ενέργεια που αιωρείται στη 
χερσόνησο του Λαιμού της Βουλιαγμένης, αυτόν τον ευλογημένο τόπο, 
γνωστό από την αρχαιότητα για τη μοναδική του αύρα.

08:10. Βρίσκεσαι στην περίφημη Astir Beach, την πιο κοσμοπολίτικη 
παραλία της Αττικής, με ιστορία δεκαετιών ως σημείο συνάντησης της 
Αθηναϊκής και της διεθνούς ελίτ. Εκατό μέτρα στα αριστερά σου όπως 
κοιτάς το γαλάζιο της θάλασσας, ξεδιπλώνεται ένα εντυπωσιακό νέο lounge 
bar με λευκά περιστύλια, που μόλις αποπερατώθηκε. Είναι το νέο στολίδι 
της παραλίας που ειδικά για το Ladies Run έχει μεταμορφωθεί σε sponsors 
village με ένα μεγάλο -και εν λειτουργία- μπαρ στο κέντρο. Το κάθε 
περιστύλιο είναι αφιερωμένο σε έναν από τους μεγάλους χορηγούς ενώ 
στο τέρμα του ξύλινου deck έχει στηθεί το βάθρο των απονομών. 

08:15. Πλησιέστερο στη γραματεία του αγώνα, το περίπτερο του ΟΠΑΠ 
φιλοξενεί κάτι σαν σαλόνι ομορφιάς: Επαγγελματίες hair stylists πλέκουν 
κοτσιδάκια, κάτω από την επιγραφή #zisetinempeiria. Η ουρά για την 
κόμμωση του Ladies Run μεγαλώνει. «Ελπίζω να βγάλει ήλιο» μονολογεί μια 
κυρία περιμένοντας. «Θα βγάλει όπως κάθε χρόνο», της απαντά η φίλη της.

08:20. Οργασμός κινητικότητας: Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές σε πόστα 
και περίπτερα. Ανακαλύπτεις: το περιστύλιο που είναι αφιερωμένο στον 
Banking Partner του θεσμού, την Εθνική Τράπεζα. Εκεί βρίσκεις το i-bank 
payband Visa, την πιο “tech-chic” προπληρωμένη κάρτα για εύκολες, 
γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές. Βεβαίως, το 7ο Ladies Run, είχε το 
δικό του, συλλεκτικό ροζ i-bank payband Visa. Στον ίδιο χώρο, η Εθνική 
Τράπεζα έχει στήσει και ένα διαφορετικό βάθρο απονομών, όπου οι 
δρομείς φωτογραφίζονται… γιατί όλες είναι νικήτριες!

08:25. Παραδίπλα, μια ομάδα Ladies που είναι ντυμένες στα μαύρα, 
προτείνουν το βελούδινο αλλά άπαχο ρόφημα Arla Protein, με υψηλή 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Eίναι η νέα «τρέλα» των αθλούμενων που 
απολαμβάνουν ένα σοκολατένιο -ή το λαχταριστό βανιλάτο- ρόφημα, 
που συμβάλει στην ανάπτυξη της μυϊκής τους μάζας. Το ρόφημα είναι 
ιδανικό μετά από κάθε αθλητική προσπάθεια, για ενυδάτωση, ενέργεια και 
αποκατάσταση. Και απόλαυση.

08:30. Ώρα για την αναμνηστική φωτογραφία των εθελοντών με την 
υπεύθυνη Χαρά Πολιτοπούλου, προτού φύγουν για τα πόστα τους: Εκατό 
χαρούμενα πρόσωπα, ντυμένα ασορτί με καπέλο Ladies Run TEAM της 
Samsung, T-shirts της adidas σε έντονο μπλε, και κομψά μαύρα αντιανεμικά 

τζάκετ, προσφορά της ERGO. Αυτό είναι το πιο όμορφο «οικογενειακό» κλικ 
κάθε χρόνο στο Ladies Run!

08:35. Πάνω από τις μισές κυρίες και δεσποινίδες, ήρθαν να παραλάβουν 
τα goodie bags, τα νούμερα και την εγγραφή τους, το Σάββατο, στο 
Official Hub του αγώνα, στην πανέμορφη Astir Beach. Οι υπόλοιπες που 
βρίσκονται; Θα προλάβουν; Τα παιδιά στην γραμματεία κοιτιούνται με 
αγωνία.  

08:40. Εν τω μεταξύ οι πρώτες Ladies ανοίγουν το προσωπικό τους 
goodie bag και προβάρουν το πρώτο δώρο τους, το τεχνικό Τ-shirt της 
adidas: Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Climalite που απομακρύνει την 
υγρασία, θα τις κρατήσει στεγνές στον αγώνα. Αποκλειστικά σχεδιασμένο 
για ladies, στο θηλυκό χρώμα της terracotta, διαθέτει γυναικεία «μεσάτη» 
γραμμή όπερ σημαίνει πως ταιριάζει “γάντι” σε όλες.

08:50. Μάθε στο drone πώς να πετάει:  Τα παιδιά της σκηνοθετικής 
ομάδας προσπαθούν να το ανεβάσουν, αυτό ακουμπά σχεδόν πάνω σε μια 
σκεπή και ρίχνει «αγκαλιές» φύλλων. Καλό φθινόπωρο…

08:53. Ο ήλιος βγαίνει πίσω από τα δέντρα. Ήρθε η ώρα να φορέσεις 
τα γυαλιά σου. Ξεκινά το πρόγραμμα της Μαρίας Παπιδάκη, DJ από 
ιδρύσεως του θεσμού: Ο ρυθμός ανεβαίνει… Η Μαρία -που έχει αποκτήσει 
και μωβ ανταύγειες στα μαλλιά- αρπάζει το μικρόφωνο και αρχίζει τα 
καλωσορίσματα, τις πρώτες οδηγίες και τις απαραίτητες ευχαριστίες, με 
στυλ ροκ σταρ.

09:10. Στην κούνια του περιπτέρου της adidas, οι κυρίες αιωρούμενες 
ανακαλύπτουν τα πρωτοποριακά μοντέλα Parley for the Oceans, 
αθλητικά παπούτσια από ανακυκλωμένο πλαστικό. Καλύτερα να φοράς 
το παραπανίσιο πλαστικό, παρά να καταλήγει στο βυθό της θάλασσας 
σκέφτηκε η adidas, και δεν υπάρχει ειδυλλιακότερος τόπος για να 
υπογραμμιστεί το μήνυμα, από την πιο premium παραλία της Αττικής. Στο 
περίπτερο του Sports Partner του Ladies Run “συχνάζουν” και φέτος όπως 
κάθε χρόνο δεκάδες bloggers, influencers και ποθητές Instagrammers που 
διαπρέπουν στο στυλ, στο fitness ή και -συχνότερα- στα δύο.

09:18. Η ουρά στην γραμματεία έχει ξεπεράσει τον εαυτό της. Προφανώς 
και ήρθαν και οι τελευταίες Ladies, όλες μαζί. Μέσα στο φάκελο με τον 
αριθμό συμμετοχής, υπάρχει και αυτοκόλλητο, με την υπογραφή της ERGO, 
ασφαλιστικού συνεργάτη του Ladies Run για να επικολληθεί στο goodie 
bag (επίσης προσφορά της ERGO) και να παραδοθούν τα προσωπικά 
αντικείμενα των δρομέων στη γκαρνταρόμπα. Αυτές οι λεπτομέρειες μαζί 
με το ασφαλιστικό συμβόλαιο που καλύπτει κάθε συμμετοχή για προσωπικό 
ατύχημα και αστική ευθύνη, όπως κάθε χρονιά από το 2012, έχουν κάνει 
την ERGO έναν από τους πολυτιμότερους «αγγέλους» των Ladies.

09:19. Μιλάς με Μάγδα Γκούμα, project manager του αγώνα, και την 
Κατερίνα Κοντοσταυλάκη, διευθύντρια συντονισμού. Όσο προλαβαίνεις 
δηλαδή γιατί η θέση τους απαιτεί να είναι ταυτόχρονα σε δέκα σημεία. Και 
είναι.

09:20 Εθελοντές και δρομείς βγάζουν σέλφι με μανία μπροστά σε 
banners χορηγών και στη θάλασσα. Το #ladiesrungreece πλημυρίζει το 
Ιnstagram.

09:23. Ξεκινά το ζέσταμα των δρομέων στο γρασίδι από την Μάντη 
Περσάκη, μια Lady η οποία δεν έχει μόνο γνώση του αντικειμένου της ως 
διδάκτωρ φυσικής αγωγής αλλά είναι και μια περσόνα που μαγνητίζει και 
κάνει την “αγκαρεία” των διατάσεων, παιχνίδι, με την υπογραφή του ΟΠΑΠ.

09:30. Πυκνώνουν τα όμορφα μπλουζάκια του ΙΑΣΩ running team που 
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μαζί με το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και το ασθενοφόρο που 
σταθμεύει στην είσοδο έχουν κάνει δυναμική εμφάνιση στην Astir Beach, 
εμπνέοντας θηλυκότητα και σιγουριά. Το ΙΑΣΩ, ένας θεσμός της υγείας 
για Ladies, έχει ήδη κάνει πλήρη εργομετρικό έλεγχο και πελματογράφημα 
σε όσες δρομείς έσπευσαν στο νέο physio κέντρο του, τις προηγούμενες 
μέρες, ώστε να είναι πανέτοιμες για την αναμέτρηση. 

09:55. Επιδίδεις το αποδεικτικό της κατάθεσης της φετινής ενίσχυσης 
στην Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΔΕΣΜΟΥ, Αλέξια Κατσαούνη και εξηγείς 
στις συγκεντρωμένες Ladies ότι και με το φετινό έμβασμα ο θεσμός 
έχει προσφέρει 25.000 ευρώ σε ευπαθείς ομάδες γυναικών. Η Αλέξια 
Κατσαούνη παίρνει το μικρόφωνο και ανακοινώνει την πρώτη πρωτοβουλία 
Ladies Run & ΔΕΣΜΟΥ για φέτος: Πέντε νεαρές οικότροφοι του Λύρειου 
Ιδρύματος που καταστράφηκε μαζί με τα υπάρχοντά τους στις φωτιές του 
καλοκαιριού, θα αποκτήσουν νέους υπολογιστές καθώς πέρασαν στο 
πανεπιστήμιο και σε σχολές.

09:58. Ο σπουδαίος αθλητής Κώστας Γκελαούζος, πρώτος Έλληνας στον 
τελευταίο κλασικό Μαραθώνιο (και πρώτος -με ρεκόρ- στον Ημιμαραθώνιο), 
έχει φτάσει στην Astir Beach προσκεκλημένος της Arla, και ετοιμάζεται να 
δώσει το πρόσταγμα της εκκίνησης.

10:00. Ο αγώνας ξεκινά -όπως κάθε χρόνο- ακριβώς στην ώρα του. Τα 
μπλουζάκια της adidas στο ζεστό χρώμα της terracota πλημμυρίζουν την 
Απόλλωνος, τα κορίτσια τρέχουν προς την πανέμορφη οδό Λητούς, έπειτα 
ακολουθούν αντίθετη πορεία ως το Τέρμα του Λαιμού, περνάνε από την 
Astir Marina με τα πολυτελή γιοτ… Και ξαφνικά διακρίνονται οι μοτοσικλέτες 
της Τροχαίας και το ηλεκτρικό Nissan Leaf, επίσημο course car του αγώνα, 
να φτάνουν στην αψίδα με την προπορευόμενη Lady Κατερίνα Μπερδούση 
να “καλπάζει” πίσω τους!

10:20. Εκτός από τη νίκη και το μετάλλιο, τη νικήτρια περιμένει και μια 
αρμαθιά κόκκινα μπαλόνια, παρέα με πρόταση γάμου από τον σύντροφό 
της: Αμέσως πέφτει στην αγκαλιά του δακρυσμένη. Δεύτερη τερματίζει η 
πολυνίκης του θεσμού, η «σιδηρά κυρία» του Ladies Run Ντενίζ Δημάκη. 
Τρίτη κόβει το νήμα η Στέλλα Αλεξανδρίδου, μια ακόμα εντυπωσιακή Lady 
που θα ανεβεί φέτος για πρώτη φορά (όπως και η Κατερίνα Μπερδούση) 
στο βάθρο.

11:00. Σχεδόν όλες οι δρομείς έχουν τερματίσει και επιστρέφουν 
συντεταγμένες στην Astir Beach για να παραλάβουν το αναμνηστικό τους: 
Το νέο, συλλεκτικό δώρο του θεσμού, ένα stylish μενταγιόν που βλέπουμε 
για πρώτη φορά σε αγώνα.

11:10. Σε ειδικά διαμορφωμένες ξαπλώστρες, οι trainers της Μάντης 
Περσάκη αναλαμβάνουν την αποθεραπεία των δρομέων, πάνω σε γαλάζια 
στρώματα με το σήμα του ΟΠΑΠ και την προτροπή #zisetinempeiria. Έχετε 
ακούσει για πολυτελέστερο stretching μετά από αγώνα;

11:15. Η ουρά στα κοτσιδάκια έχει μεγαλώσει κι άλλο (μάλλον δεν θα 
σταματήσει, ούτε όταν «κλείσει» η παραλία). Παράλληλα, οι διασημότητες 
συνωστίζονται στο περίπτερο της Samsung, Χρυσού Χορηγού του αγώνα: 
Η εντυπωσιακά γυμνασμένη τραγουδίστρια Θωμαΐς Απέργη αλλά και η 
γλυκιά Survivor Ειρήνη Κολιδά. Και ακόμα, τρεις από τις πρωταγωνίστριες 
του “Νησιού”, μιας από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τηλεόρασης: Η 
Ευγενία Δημητροπούλου, η Αναστασία Τσιλιμπίου και η Γιούλικα Σκαφιδά, 
συναντήθηκαν ξανά στο φετινό Ladies Run, και τέσταραν τα απίθανα 
smartwatches της Samsung.

11:30. Ξεκινούν οι βραβεύσεις στις νικήτριες της γενικής κατάταξης και 
στις νικήτριες στις ηλικιακές κατηγορίες άνω των 18, άνω των 30, άνω των 
40 και άνω των 50 ετών. Την πρώτη απονομή κάνει τιμητικά ο Αντιδήμαρχος 

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Νίκος Βάσσης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι 
για 7 χρόνια το δημοτικό συμβούλιο θέτει ομόφωνα υπό την αιγίδα του το 
Ladies Run. Οι πρωταθλήτριες ανεβαίνουν στο βάθρο για να τιμηθούν με 
το μετάλλιο τους: Ένα πραγματικό έργο τέχνης του Κωνσταντίνου Βαλάη, 
εμπνευσμένο από τον αρχαίο κότινο (στεφάνι) που προσέφεραν στους 
νικητές των Ολυμπιακών αγώνων.

12:00. Το 7ο -και τυχερό!- Ladies Run έχει περάσει στην ιστορία. Οι 
συμμετέχουσες επιστρέφουν για μια ακόμα βόλτα στα περίπτερα των 
χορηγών, για μια ακόμα γουλιά δροσερού νερού Contrex ή μια θρεπτική 
μπανάνα Fyffes. Άλλες χαλαρώνουν στις άνετες ξαπλώστρες της Astir 
Beach απολαμβάνοντας τη θέα του Μικρού Καβουρίου, ενώ πολλές 
σπεύδουν στα εστιατόρια της παραλίας για να απολαύσουν το μεσημεριανό 
τους γεύμα: Γιορτάζοντας τη λήξη ενός ακόμα πολύχρωμου αγώνα 
προσφοράς, στυλ και ευεξίας, μόνο για Ladies!

Σημείωση: Ο ετήσιος θεσμός του Ladies Run τελεί υπό την ομόφωνη αιγίδα 
του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Κάθε 
χρόνο 5 ευρώ αφαιρουμένου του ΦΠΑ από κάθε συμμετοχή, διατίθενται 
μέσω του σωματείου ΔΕΣΜΟΣ (www.desmos.org) για τη στήριξη ευπαθών 
ομάδων γυναικών, κακοποιημένων, τοξικοεξαρτημένων, φυλακισμένων κ.α. 
Το πιο μεγάλο ευχαριστώ αρμόζει στους εθελοντές, χωρίς τους οποίους η 
μεγάλη γιορτή του Ladies Run δεv θα μπορούσε να διεξαχθεί, για έβδομη 
χρονιά, με τόση επιτυχία!  



To Website
Όλα ξεκίνησαν το 2012 από το www.ladiesrun.gr, την πρώτη ελληνική

ιστοσελίδα αποκλειστικά για γυναίκες δρομείς.
Στα τέσσερα πρώτα χρόνια λειτουργίας της φιλοξένησε περισσότερα

από 160 πορτρέτα: πρωταθλήτριες του στίβου, διάσημες γυναίκες, αλλά
και προσωπικότητες κάθε είδους, που έχουν κάνει το τρέξιμο τρόπο

ζωής. Μαζί με νέα και προτάσεις που συνδυάζουν το fitness και το στυλ.
Ταυτόχρονα η σελίδα παρέχει ολοκληρωμένη ενημέρωση γύρω από το
πρακτικό σκέλος της διοργάνωσης: Από την πλήρως αυτοματοποιημένη,

ηλεκτρονική εγγραφή και πληρωμή, ως την αναζήτηση των επίσημων
αποτελεσμάτων και το downloading του αναμνηστικού διπλώματος με την
ατομική επίδοση κάθε συμμετέχουσας. Ακόμα, στην ιστοσελίδα του Ladies

Run γίνεται 12μηνη παρουσίαση των χορηγών του αγώνα με hyperlink
στο website του καθενός. Τα λογότυπα των χορηγών δεσπόζουν σε κάθε

σελίδα του site (και όχι σε κάποια ξεχασμένη ενότητα υποστηρικτών).
Την εικόνα ολοκληρώνουν πλούσιο φωτογραφικό υλικό και video gallery

από τον αγώνα, αλλά και τις περασμένες διοργανώσεις.
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To Website
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ΕΛΕΝΗ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ

Πορτρέτα 
προσωπικοτήτων 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ

To Website
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ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ

Πορτρέτα 
προσωπικοτήτων 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΤΛΗ

To Website
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Πορτρέτα 
προσωπικοτήτων To Website

ΘΩΜΑΗ ΑΠΕΡΓΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΛΙΔΑΜΑΝΤΗ ΠΕΡΣΑΚΗ
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ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΠΑΣΠΑΤΗ

Πορτρέτα 
προσωπικοτήτων 

ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΕΓΓΙΤΣΗ

To Website



Tα Social Media
Οι σελίδες του Ladies Run στο Facebook και στο Instagram

αποτελoύν πλατφόρμα επικοινωνίας για μια ολόκληρη κοινότητα
μοντέρνων γυναικών κάθε ηλικίας. Σκοπός τους είναι να εμπνεύσουν τα 

μέλη τους -που έχουν ξεπεράσει τα 13.000 άτομα και
αυξάνονται συνεχώς με organic (όχι promoted) ανάπτυξη- μέσα

απο τις ιστορίες αληθινών γυναικών, και να τις ενθαρρύνει να
γίνουν οι ίδιες “πρέσβειρες’’ του δρομικού κινήματος. Κάνοντας

τον αγώνα Ladies Run και τις δράσεις του, talk of the town 12
μήνες το χρόνο.

Είσαι Lady και τρέχεις; Μην ξεχνάς το hashtag! #ladiesrungreece
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Tα Social Media

14.000+
organic friends χωρίς 

πληρωμένη προώθηση και 
διαφημιστικά τρίκ.

Οι fans της σελίδας δραστηριοποιούνται έντονα στα social media. 
Απο επώνυμους αθλητές και influential bloggers ως καθημερινές 
γυναίκες που αγαπούν το τρέξιμο και μεταδίδουν θετική ενέργεια 

με τα ενθουσιώδη posts τους. 

Πάνω απο το 90% των συνδρομητών της σελίδας είναι νέες γυναίκες, 
ηλικίας κυρίως 25-44, με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και με 

ενδιαφέροντα, εκτός απο το τρέξιμο, το fitness, τη διατροφή και το στυλ. 
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FACEBOOK ANALYTICS 

Τα καθημερινά posts στη σελίδα του Ladies Run ξεπερνούσαν 
στη διάρκεια της χρονιάς σε reach τα 3.000 άτομα με 

δεκάδες likes & shares. Αρκετά post ξεπέρασαν σε -organic- 
reach τις 25.000 άτομα. Συνολικά οι φωτογραφίες του αγώνα 

ξεπέρασαν τις 300.000 προβολές.

INSTAGRAM & PINTEREST

Οι Ladies τρέχουν και στα νέα social media. Τα pinboards 
στο www.pinterest.com/ladiesrungreece επεκτείνονται 

διαρκώς προσελκύοντας ένα δυναμικό, μοντέρνο κοινό με 
ενδιαφέρον για το fitness και το στυλ. Ενώ το instagram.

com/ladiesrungreece μεγιστοποιεί την επιρροή του 
στους social runners που δεν σταματούν να post-άρουν 
από το smartphone τους, ακόμα και στην καθημερινή 

προπόνηση. Δεν είναι τυχαίο ότι τα hashtags #ladiesrun 
και #ladiesrungreece “έπαιξαν” έντονα και την ημέρα του 

Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας. 

Tα Social Media



Ο Αγώνας
Oι αγώνες δρόμου είναι η πιο ελπιδοφόρα νέα τάση στην

Ελλάδα της κρίσης και ταυτόχρονα το ταχύτερα αναπτυσσόμενο
μαζικό άθλημα παγκοσμίως. Οι γυναίκες δίνουν διεθνώς την
ώθηση. Ενώ κάποτε ήταν ασυνήθιστο να λαμβάνουν μέρος σε

αγώνες αποστάσεων, σήμερα συμμετέχουν ισότιμα και στις ΗΠΑ
ξεπερνούν τις αντρικές συμμετοχές! Ο αγώνας Ladies Run που
εγκαινιάστηκε το 2012 ειναι η δυναμική Ελληνική προσθήκη στο

παγκόσμιο σιρκουί των αγώνων αποκλειστικά για γυναίκες.
Με αφετηρία το ομώνυμο site κατάφερε μέσα σε λιγους μήνες

να κάνει το τρέξιμο ακόμα ελκυστικότερο για τις Ελληνίδες και να
αναδείξει νέες “σταρ” του αθλήματος. Σε μια εποχή που η κοινωνία

αναζητά εναλλακτικούς τρόπους ενδυνάμωσης, απόδρασης
και προσωπικής βελτίωσης, εκατοντάδες γυναίκες δίνουν κάθε

φθινόπωρο το παράδειγμα.



26 27

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ο αγώνας φιλοξενήθηκε στην Astir 
Beach Ladies με στυλ και θετική ενέργεια πλημμύρισαν την 
ομορφότερη παραλία της Αττικής.

TΟ LADIES RUN, δεν είναι άλλος ένας αγώνας δρόμου. 
Δυναμικές δρομείς έτρεξαν με σκοπώ να εμπνεύσουν αλλά 
και να στηρίξουν άλλες γυναίκες. 
Χάρη στη συμμετοχή τους στον αγώνα προσέφεραν είδη 
πρώτης ανάγκης αξίας άνω των 3.000 ευρώ στο ΛΥΡΕΙΟ 
Ίδρυμα και σε άλλους φορείς μέσω του σωματείου ΔΕΣ-
ΜΟΣ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ έλαβε χώρα στις 10 το πρωί της Κυριακής 21 
Οκτωβρίου, στο ομορφότερο ίσως σημείο της Αττικής, στο 
Λαιμό της Βουλιαγμένης, μπροστά στην Astir Beach.

ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και ένα κομμάτι 
του Καβουρίου, τρέχοντας για πρώτη φορά έξω από τον Λαιμό, 
στο πράσινο τετράγωνο γύρω από τις οδούς Λητούς και Αυγής.  

Ο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ, οι απονομές και η γραμματεία του 
αγώνα φιλοξενήθηκαν στις παραδεισένιες Εγκαταστάσεις 

της Astir Beach.

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ των 5 χιλιομέτρων χρονομετρήθηκε από την 
εταιρεία AllAboutRunning του 7 φορές πρωταθλητή Ελλά-
δας στο μαραθώνιο Νίκου Πολιά, που εγγυάται τα αποτελέ-
σματα του Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ εθελοντές με ειδική 
εμφάνιση adidas συμβούλευαν τις δρομείς και τις εμψύχωναν 
«φορώντας» το καλύτερό τους χαμόγελο!

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ, η Μάντυ Περσάκη και το επιτε-
λείο της προσκάλεσαν όλες τις δρομείς σε ένα χαλαρωτικό 
πρόγραμμα διατάσεων αποθεραπείας στο γρασίδι δίπλα 
στον αρχαίο ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ:
Τη διοίκηση της Τροχαίας Ελληνικού, Τη διοίκηση της 
Δημοτικής Αστυνομίας Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Τη 
διοίκηση του Λιμεναρχείου Βουλιαγμένης, Τη διοίκηση του 
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, Για την πολύτιμη 
συνδρομή τους.

Η ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ παραλία της Αττικής Astir Beach, άνοιξε τις 
πύλες της για να φιλοξενήσει τις γυναίκες δρομείς σ’ έναν αγώνα 
που διοργανώθηκε για καλό σκοπό!

ΣΤΙΣ 21/10/18 εκατοντάδες Ladies απόλαυσαν για 7η συνεχό-
μενη φορά τον πιο όμορφο και πιο premium αγώνα της χρονιάς.  

Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ δόθηκε μπροστά στην Astir Beach που φιλοξένησε 
και τη γραμματεία του αγώνα μπροστά στην άμμο!

ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ανηφόρισαν την Απόλλωνος ως το τέρμα της χερ-
σονήσου, έτρεξαν μέσα από την πανέμορφη Astir Marina δίπλα 
στα σκάφη και σε όλο το μήκος του λιμενοβραχίονα, ανηφόρισαν 
την οδό Λητούς προς το Καβούρι και επέστρεψαν στην Astir 
Beach ολοκληρώνοντας την απόσταση των 5 χλμ.

ΤΟ ΡΥΘΜΟ στο event έδωσε για έβδομη χρονιά η DJ Μαρία 
Παπιδάκη που μας ανέβασε με τις μουσικές της επιλογές αλλά και 
την θετική ενέργεια που μετέδιδε καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Έβδομη χρονιά επιτυχίας!

LADIES ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ
Είπαμε ότι είναι ο πιο όμορφος αγώνας. 

Δεν είπαμε ότι είναι εύκολος!

Ο Αγώνας Η διαδρομήΤο official HUB Ο Αγώνας
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Φέτος το Ladies Run δώρισε 3.016 ευρώ στον ΔΕΣΜΟ και 
μαζί θα τα διαθέσουμε για να στηρίξουμε φορείς που 

βοηθούν ευπαθείς ομάδες γυναικών με πρώτο το ΛΥΡΕΙΟ 
Ίδρυμα παιδικής προστασίας. 

Με τη δωρεά αυτή, η κοινότητα του Ladies Run ξεπέρασε τις 
25.000 ευρώ προσφοράς, από ιδρύσεως του θεσμού!

Στην επιστολή της προς κάθε συμμετέχουσα στον αγώνα, η 
Πρόεδρος του ΔΣ του ΔΕΣΜΟΥ Αλέξια Κατσαούνη ανάφερε 

χαρακτηριστικά:
«Κοινός στόχος του LADIES RUN και του Δεσμού είναι, με τη 
βοήθεια κάθε μίας από εσάς να φωτίσουμε τις ζωές κοριτσιών 
και γυναικών που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας μας και να 
τους δώσουμε τα εφόδια να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της 
καθημερινότητας και να βελτιώσουν σημαντικά τη ζωή τους». 

ΓΕΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
- Χρυσό: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ 18:54

- Αργυρό: ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 19:16
- Χάλκινο: ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ 20:46       

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18-29 (F1)
- Χρυσό: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ 18:54

- Αργυρό: ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ 20:46
- Χάλκινο: ΔΑΝΑΗ ΠΑΣΠΑΤΗ 21:33

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30-39 (F2)
- Χρυσό: ΧΑΡΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ 21:30

- Αργυρό: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ 21:51
- Χάλκινο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΑΣΤΟΥ 22:13 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-49 (F3)
- Χρυσό: ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 19:16       

- Αργυρό: ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΟΥΛΙΔΟΥ 21:50
- Χάλκινο: ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗ 23:30

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50+ (F4)
- Χρυσό: ΜΕΛΙΝΑ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 25:32
- Αργυρό: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΛΙΑΛΗ 26:57

- Χάλκινο: ΜΑΙΡΗ ΛΙΑΡΟΥ 27:54

 

www.desmos.org ● www.desmosdirect.org 
 info@desmos.org ● T: +30 216 8090840  

      thessaloniki@desmos.org ● T: +30 2310 527 620             
 

 
To LADIES RUN δωρίζει 5€ με κάθε εγγραφή  

στο Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός 
 

“The challenge and the energy running requires may be a selfish one, but it actually motivates me to be 
stronger in my relationships." 

Joan Benoit Samuelson, winner of the 1st Olympic women's marathon  
 
Αγαπητές συμμετέχουσες,  
 
Ο αγώνας του LADIES RUN είναι ένας αγώνας για εσάς τις σύγχρονες και δυναμικές γυναίκες που όχι μόνο 
ενδιαφέρεστε για τον εαυτό σας, φροντίζοντας την σωματική σας υγεία αλλά και για τους συνανθρώπους 
μας που έχουν ανάγκη. 
 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος χάρις στη συμμετοχή σας στον αγώνα του LADIES RUN θα καλυφθούν μέσω 
του Δεσμού ανάγκες κοινωφελών οργανισμών που υποστηρίζουν γυναίκες αρχής γενομένης από τον Ξενώνα 
Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Αθηναίων1.  
 
Κάθε χρόνο περίπου 13 εκατομμύρια γυναίκες στην ΕΕ πέφτουν θύματα σωματικής βίας και περίπου 3,7 
εκατομμύρια γυναίκες έχουν υποστεί σεξουαλική βία . Η λειτουργία των ξενώνων φιλοξενίας στην ελληνική 
επικράτεια είναι ένα σημαντικό καταφύγιο για γυναίκες που δεν έχουν στήριξη στο οικογενειακό 
περιβάλλον ή/και δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης. 
 
Πιο συγκεκριμένα, ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους του Δήμου 
Αθηναίων ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 2013. Έκτοτε λειτουργεί καθημερινά και παρέχει στις 
γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο 
προσωπικό. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική με την παραπομπή στα 
Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ή άλλων φορέων.  
 
Η πολύτιμη προσφορά σας στηρίζει έμπρακτα την προσπάθειά μας για την ανακούφιση και την κάλυψη των 
αναγκών συνανθρώπων μας που βιώνουν στο μέγιστο την ανθρωπιστική κρίση της χώρας μας.  
 
Σας ευχαριστούμε θερμά. 
 
Με εκτίμηση,   

 
Αλέξια Κατσαούνη 
Πρόεδρος Δ.Σ. Δεσμού 
 
Ο Δεσμός είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο με αποστολή να κάνει την προσφορά εύκολη και αποτελεσματική για όποιον θέλει να 
βοηθήσει, οπουδήποτε στην Ελλάδα. Ο Δεσμός διασφαλίζει επαγγελματισμό και απόλυτη διαφάνεια τόσο για δωρεές σε είδος όσο και 
για χρηματικές δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες και ιδρύματα. Μέσα στα 5 χρόνια λειτουργίας του, ο Δεσμός έχει αποκτήσει εκτενή 
γνώση και κατανόηση του τρίτου τομέα στη χώρα, ενώ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εθνικής εμβέλειας με στόχο την κάλυψη 
αναγκών στους χώρους της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της ενδυνάμωσης των νέων κοκ. Από το 2012 μέχρι και σήμερα, χάρις 
στις δωρεές χιλιάδων ιδιωτών και πάνω από 240 εταιρειών, ο Δεσμός έχει στηρίξει πάνω από 700 οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας 
και 300.000 επωφελούμενους. Η αξία των αγαθών που έχει προσφέρει ο Δεσμός σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη ξεπερνά τα 
3.500.000€.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.desmos.org. 

                                                 
1 Κατά την διάρκεια της χρονιάς θα καλυφθούν ανάγκες και άλλων κοινωφελών οργανισμών που στηρίζουν γυναίκες, για τις οποίες 
θα ενημερωθείτε μέσω του www.ladiesrun.gr και του www.desmos.org 

Η ΠροσφοράΟ Αγώνας Τα ΑποτελέσματαΟ Αγώνας



Το Επικοινωνιακό Υλικό 
Ο αγώνας ξεδίπλωσε τα μηνύματά του σε ένα πολυεπίπεδο

πλάνο ξεκινώντας με την αποστολή ενημερωτικών newsletters εκ
μέρους του Ladies Run και του περιοδικού Runner. Προβλήθηκαν

διαφημιστικά banners σε websites όπως τα www.andro.gr και
www.runnermagazine.gr. Δημοσιεύτηκαν άρθρα σε δεκάδες

sites και έντυπα. Σημαίες και banners που έφταναν τα 10 μέτρα
αναρτήθηκαν στην Astir Beach και αφίσες στόλισαν τους δρόμους
στην είσοδο του Λαιμού σε συνεργασία με τον Δήμο. Σχεδιάστηκαν

διπλώματα με την ατομική επίδοση κάθε αθλήτριας, το έμβλημα
του φιλανθρωπικού σωματείου ΔΕΣΜΟΣ και την υπογραφή του

Διοργανωτή του Αγώνα.



To Eπικοινωνιακό 
Υλικό

To Eπικοινωνιακό 
Υλικό
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L NADIES RU
AT T H E  B E A C H

21-10-2018 - ASTIR BEACH
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

LADIESRUN.GR

OFFICIAL HUB

BANKING PARTNER EXPERIENCE PARTNER HEALTH PARTNER OFFICIAL DRINK

OFFICIAL SNACK ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ 
ΕΝΥΔΆΤΩΣΗΣ

ΓΙΆ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

HEALTH PARTNER OFFICIAL DRINK

OFFICIAL SNACK ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ 
ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗΣ

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η Αφίσα Το πρόγραμμα
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OFFICIAL SNACK

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

2018
21.10

HEALTH PARTNER OFFICIAL DRINK

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

HEALTH PARTNER

OFFICIAL SNACK

To Eπικοινωνιακό 
Υλικό

To Eπικοινωνιακό 
ΥλικόΤα Banners Οι σημείες
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LADIES RUN 2018

LADIES RUN 2018

LADIES RUN 2018
LADIES RUN 2018

LADIES RUN 2018
LADIES RUN 2018

LADIES RUN 2018

LADIES RUN 2018 LADIES RUN 2018 LADIES RUN 2018

LADIES RUN 2018

LADIES RUN 2018

ΠΑΡΑΣ
ΚΕΥΗ1588

To Eπικοινωνιακό 
Υλικό Η Αψίδα

START START

#ladiesrungreece  #ladiesrungreece  

To Eπικοινωνιακό 
Υλικό Το Βib
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To Eπικοινωνιακό 
Υλικό Το Backdrop

To Eπικοινωνιακό 
Υλικό

Τα Online
banners
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123
RUN LIKE A LADY!

To Eπικοινωνιακό 
Υλικό Tα Laneyards

To Eπικοινωνιακό 
Υλικό To Aυτοκόλλητο
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΟ LADIES RUN 2018 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 OKTΩΒΡΙΟΥ 2018
ΣΤΟ ASTIR PALACE ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

LADIES RUN 2018

Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

Kίμων Φραγκάκης

ΜΕ ΧΡΟΝΟ

18:54

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
OFFICIAL HUB

kagkela.indd   3 6/10/2016   8:51:01 µµ

kagkela.indd   3 14/10/2017   9:47:27 πµ

To Eπικοινωνιακό 
Υλικό Το Δίπλωμα

To Eπικοινωνιακό 
Υλικό To Κάγκελα
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To Eπικοινωνιακό 
Υλικό Τα Newsletter

To Eπικοινωνιακό 
Υλικό

Οδική 
Σήμανση
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LADIES RUN

2018
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Την Κυριακή 21/10 στις 12:30, μετά τον τερματισμό και τις απονομές, 
για finger food & refreshments, στο nice n easy seaside 

στην Astir Beach, για να γιορτάσουμε μαζί τη λήξη του 7ου Ladies Run.

Διεύθυνση: Astir Beach, Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη.

LADIES RUN OFFICIAL HUB

To Eπικοινωνιακό 
Υλικό Η Πρόσκληση

To Eπικοινωνιακό 
Υλικό Το Βάθρο



Τα Δώρα 
Το goodie bag -ένα μοντέρνο drawstring backpack προσφορά της ERGO- 

που δόθηκε δωρεάν στις συμμετέχουσες περιελάμβανε πολλές εκπλήξεις με 
κορυφαία το εξαιρετικό, μεσάτο dry-fit τεχνικό τισερτ του Sports Partner, 
adidas. Ακόμα, στις συμμετέχουσες προσφέρθηκαν λαχταριστά protein 

drinks της Arla, νερό Contrex και μπανάνες Fyffes στη διαδρομή και στην 
τελετή των απονομών.

Σε κάθε lady που τερμάτιζε, η διοργάνωση προσέφερε για έβδομη χρονιά 
ένα όμορφο κόσμημα: Αυτή τη φορά το λαιμό των Ladies στόλισε ένα 
μενταγιόν με τη μασκότ του θεσμού, την αεικίνητη δρομέα, που έχει 

σχεδιάσει η Έμιλυ Γιαννούκου. Ακόμα, ο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης 
Κωνσταντίνος Βαλαής φιλοτέχνησε τα μετάλλια για τις 15 νικήτριες του 

αγώνα: Επίχρυσα, επάργυρα και χάλκινα, ήταν εμπνευσμενα από τον κότινο 
των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων. 
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To Goodie BagΤα Δώρα Τo Τ-ShirtΟ Αγώνας
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Tα ΜετάλλιαΤα Δώρα Το κόσμημα 
τερματισμούΟ Αγώνας



Το Pre Publicity
Τα ΜΜΕ αγκάλιασαν με ενθουσιασμό για έβδομη χρονιά την
ανακοίνωση του αγώνα Ladies Run, αντιμετωπίζοντας το ως

είδηση πρώτου μεγέθους. Για τρεις μήνες έντυπα, ιστοσελίδες
και ραδιοφωνικές εκπομπές μετέδιδαν τα μυνήματα του αγώνα

που όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έγινε γρήγορα sold
out. Έμφαση δόθηκε στους χορηγούς του αγώνα, στις αξίες
που μοιράζονται με την κοινότητα των Lady Runners και στον

σημαντικό, φιλανθρωπικό σκοπό της διοργάνωσης.
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bovary.gr Forma magazine

To Pre Publicity
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To Pre Publicity

protothema.gr runnermagazine.gr
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To Pre Publicity

andro.gr
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To Pre Publicity

marieclaire.gr ladiesrun.gr
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To Pre Publicity

run247.gr valaes.gr
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joytv.gr

To Pre Publicity

techpress.gr
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To Pre Publicity

kourdistoportocali.com
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To Pre Publicity

womenonly.gr wefit.gr
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lifo.gr marieclaire.gr

To Pre Publicity
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mononews.gr popaganda.gr

To Pre Publicity
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runfun.gr runningnews.gr

To Pre Publicity
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runningpress.gr womanidol.com

To Pre Publicity
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mandypersaki.gr

To Pre Publicity

arlafoods.gr
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capital.grartandlife.gr



To Event
Το ομορφότερο παραλιακό τοπόσημο της Αττικής άνοιξε τις πύλες του 

για να υποδεχτεί τον πρώτο και μοναδικό αγώνα δρόμου για γυναίκες. Η 
γραμματεία, η έναρξη, ο τερματισμός, η πολύχρωμη τελετή των απονομών 
φιλοξενήθηκαν στην Astir Beach ενώ η και η δεξίωση μετά τον αγώνα ήταν 
μια προσφορά του Nice n’Easy Bar Restaurant στην πανέμορφη παραλία. 

Οι δρομείς έτρεξαν μια απο τις πιο όμορφες διαδρομές στην Ελλάδα σε όλο 
το μήκος του Λαιμού Βουλιαγμένης, πέρασαν μέσα από την μαρίνα με τα 
εντυπωσιακά σκάφη, και τερμάτισαν σε απόσταση αναπνοής από τον Ναό 

του Απόλλωνα Ζωστήρα δίπλα στη θάλασσα. 

Με τη συμμετοχή τους εξέπεμψαν μήνυμα αισιοδοξίας και βοήθησαν άλλες 
γυναίκες ανεβάζοντας τη συνολική προσφορά του θεσμού από το 2012 που 

ιδρύθηκε, σε πάνω από €25.000 μετρητοίς που δαπανούνται για να στηρίξουν 
γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί, που έχουν φυλακιστεί, που έχουν εθιστεί 

στα ναρκωτικά κ.α.
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To Event
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To Event
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To Event
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To Event
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To Event
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To Event
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To Event
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To Event



102 103

To Event



To After Publicity
Τον έβδομο sold out αγώνα Ladies Run κάλυψαν δεκάδες
ιστοσελίδες, τα κορυφαία έντυπα αλλά και τηλεοπτικές

εκπομπές. Ταυτόχρονα, το virality στα social media έσπασε
ρεκόρ με τις εκατοντάδες συμμετέχουσες να μοιράζονται

εμπειρίες, κατορθώματα και… selfies, προκαλώντας μια πλημμύρα
θετικής ενέργειας!
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The Official 
VideoTo After Publicity
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Bίντεο 
ΟΠΑΠTo After Publicity
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protothema.gr

To After Publicity

iefimerida.gr
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To After Publicity

businessnews.gr runnfun.gr
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bovary.gr

To After Publicity

allyou.gr
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andro.gr

To After Publicity
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Κεφάλαιο Γάμος:  
Τι σημαίνει ο γά-
μος για εσένα;
Γάμος για εμένα ση-
μαίνει πως αποφα-
σίζεις να μοιραστείς 
όλες τις όμορφες και 
άσχημες στιγμές με 
τον άνθρωπο που σε 
συμπληρώνει. Νιώ-
θεις την ασφάλεια 
πως ό,τι και να συμ-
βεί θα είναι δίπλα 
σου να σε στηρίζει. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ 
τυχερό που έχω βρει αυτόν τον άνθρωπο και σε 
σχετικά μικρή ηλικία. Με τον Γιώργο νιώθω πως 
εξελίσσομαι, βγάζω τον καλύτερό μου εαυτό και 
γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. 

Δεδομένου ότι είσαι ένα βήμα πριν από τα 
σκαλιά της εκκλησίας, ποια συμβουλή θα έδι-
νες σε άλλες brides-to-be;
Η συμβουλή που θα έδινα σε όλες τις brides-to-
be είναι να απολαύσουν το ταξίδι όσο περισσό-
τερο μπορούν, γιατί είναι πολύ όμορφο. Όλες οι 
γυναίκες αξίζει να ζήσουν αυτή τη μέρα ακριβώς 
όπως την έχουν ονειρευτεί... 

#yesidogr

«The winner Takes iT all!» Μπορεί η Κατερίνα Μπερδούση να τερΜατίσε πρώτη στο ladies 
run 2018 αλλα σίγούρα Κερδίσε Καί στην αγαπη. ο γίώργοσ την περίΜενε στη γραΜΜη τού 

τερΜατίσΜού γονατίστοσ, σύνθετοντασ το πίο ροΜαντίΚο σΚηνίΚο γία την πίο πρώτοτύπη 
Καί σύγΚίνητίΚη προταση γαΜού. εΜείσ δεν ΜπορούσαΜε παρα να ερθούΜε σε επαφη Με 

την Κατερίνα γία να Μασ Μίλησεί γία αύτη τη ΜοναδίΚη εΜπείρία τησ ζώησ τησ...

Από την Ιφιγένεια Ηλιάδη

One run can change your life!

Πρώτη θέση στην καρδιά του!

CREDITS

Photos | Πάνος Γεωργίου

Location | Astir Beach, Βουλιαγμένη

StoryTrue
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Κατερίνα Μπερδούση          ΓίώρΓοσ ΜούστοΓίαννησ

ευχαριστούμε θερμά τον Κίμωνα φραγκάκη

Κατερίνα μου, θα μπορούσες να πεις  
ότι περίμενες την πρόταση γάμου;
Είχαμε συζητήσει με τον Γιώργο ότι κάποια στιγ-
μή θα θέλαμε να προχωρήσουμε τη σχέση μας στο 
επόμενο στάδιο, αλλά η πρόταση τη συγκεκριμένη 
μέρα ήταν μια υπέροχη έκπληξη για εμένα. Δεν το 
περίμενα καθόλου και σίγουρα θα είναι μια στιγμή 
που θα τη θυμάμαι για πάντα! 

Πώς ένιωσες όταν τον είδες  
στη γραμμή του τερματισμού;
Η αλήθεια είναι πως, όταν τερμάτισα, δεν τον 
είδα να στέκεται εκεί με το δαχτυλίδι. Ο φωτο-
γράφος Πάνος Γεωργίου ήταν στη γραμμή του 
τερματισμού και μου είπε «κοίτα δεξιά» και εκεί-
νη τη στιγμή κατάλαβα τι γίνεται! Η χαρά μου 
ήταν πολύ μεγάλη και πραγματικά ευχαριστώ τον 
Γιώργο που έκανε αυτή την ημέρα τόσο ξεχωρι-
στή και για τους δυο μας. 

Θα άλλαζες κάτι από εκείνη την ημέρα;
Από εκείνη την ημέρα δε θα άλλαζα απολύτως 
τίποτα. Πάντα φανταζόμουν τη στιγμή της πρό-
τασης να είναι μοναδική και να τη θυμάμαι για 
πάντα. Νομίζω ότι ο Γιώργος το κατάφερε και με 
το παραπάνω. 

Πώς έχεις φανταστεί το νυφικό σου;
Ομολογώ ότι δεν έχω φανταστεί ακόμη πώς θα 
είναι το νυφικό μου. Επειδή είμαι λίγο  αναπο-
φάσιστη και συνάμα τελειομανής όσον αφορά τα 
ρούχα, πιστεύω ότι θα μου πάρει αρκετό καιρό να 
βρω το κατάλληλο νυφικό. 

Με τον Γιώργο 
νιώθω πως 

εξελίσσομαι, βγάζω τον 
καλύτερό μου εαυτό 

και γίνομαι καλύτερος 
άνθρωπος.

yes i do magazine

To After Publicity
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debop.gr fitnesspulse.gr

To After Publicity
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gala magazine insuranceworld.gr

To After Publicity
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irunmag.gr kontranews.gr

To After Publicity
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kourdistoportocali.com ladylike.gr

To After Publicity
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mandypersaki.gr lifo.gr

To After Publicity
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marieclaire.gr nextdeal.gr

To After Publicity
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runster.gr sportevent.gr

To After Publicity
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samsung.com

To After Publicity

olivemagazine.gr
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wefit.gr

To After Publicity

ladiesrun.gr
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asfalisinet.gr

To After Publicity

desmos.gr
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banks.com. gr

To After Publicity

marketingweek.gr
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newsone.gr

To After Publicity

denizdimaki.gr
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To After Publicity

dailyfax peoplegreece.gr
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insurance-eea.gr

To After Publicity

techpress.gr
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insuranceforum.gr

To After Publicity

instyle.gr



Χορηγίες 2018
Οι leaders της ελληνικής αγοράς στον τομέα του τουρισμού, της 

τεχνολογίας, των τραπεζών, των αθλητικών ειδών, των προγνωστικών, της 
υγείας, των ασφαλειών και των τροφίμων, στήριξαν ολόψυχα και συνδέθηκαν 

με το ομορφότερο event της χρονιάς! Πολυεθνικές εταιρείες με έδρα την 
Κορέα, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ελβετία και την Δανία έδωσαν ψήφο 

εμπιστοσύνης στο Ladies Run.
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OFFICIAL HUBΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Χορηγίες 2018 Οι Official 
Partners
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BANKING PARTNER

Χορηγίες 2018 Οι Official 
Partners

EXPERIENCE PARTNER



156 157

Χορηγίες 2018 Οι Official 
Partners

SPORTS PARTNER INSURANCE PARTNER
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HEALTH PARTNER OFFICIAL DRINK

Χορηγίες 2018 Οι Official 
Partners
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΕΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΑΣ



Ladies Run 2018
Διοργάνωση:

Κίμων Φραγκάκης - NEW RUN
Project Manager: Μάγδα Γκούµα

Διεύθυνση εθελοντισμού: Χαρά Πολιτοπούλου
Front Desk Management: Κατερίνα Κοντοσταυλάκη, Irène Mamfredos, Αθηνά Γεωργιάδου

Art director: Μενέλαος Νικόπουλος
Web development: Γιώργος Χατζόπουλος - Stonewave

Φωτογραφία:   Νίκος Καρανικόλας, Πελαγία Καρανικόλα, Μιχαήλ Ανδρουλιδάκης, Βασίλης Κουρούπης.
Video: Βασίλης Καλλιντέρης

Τεχνική διεύθυνση: Νίκος Πολιάς
Ηλεκτρονική χρονοµέτρηση: All About Running

Event team: Αμπελικιώτη Άννα, Αναγνωστοπούλου Αριστέα, Αναστασίου Πασχάλης, Αναστασίου Μαρούσα, Αντωνόπουλος 
Κωστής, Αποστόλη Σωτηρία, Αποστόλου Χάρης, Βαλαβάνης Γιώργος, Βέκιου Μαριλένα, Βλάχου Μελίνα, Βρακά Κατερίνα, 

Γάσπαρη Φαίδρα, Γεωργακόπουλος Δημήτρης, Γεωργίου Δήμητρα, Γεωργοπούλου Στέλλα, Γκούμας Δημήτρης, Γκούμας 
Άγγελος, Γραίκος Σάββας, Δαμουλάκης Γιώργος, Δέμη Αλίκη, Διονυσόπουλος Γρηγόρης, Ζωγραφάκη Δήμητρα, Θεολογίτης 

Νικόλας, Καϊνη Μαρία, Καλτσώνης Χρήστος, Καμπουράκη Ειρήνη, Κανάκη Ελένη, Καππάτου Ολυμπία, Κατσιαδράμη 
Μαρίνα, Κατσούλης Σπύρος, Κίκου Έλλη, Κόνιαρη Μαίρη, Κουμπής Σπύρος, Κουμπής Στέφανος, Κουμπής Παναγιώτης, 

Κωνσταντινίδου Αριάδνη, Λάϊος Ηλίας, Λιαμέτη Δήμητρα, Λιαμέτη Θέμις, Λιοπύρης Θανάσης, Μαλάι Μαρία, Μισούλη Μπούφη  
Αθηνά,   Μιστρή Σοφία, Μπαρακάτ Εβίν, Μπερτσουλάκη Αγγελική, Μπερτσουλάκη Μαρία, Μπουρούσης Κώστας, Μπούφης 

Άλκης, Μυλωνάς Παναγιώτης, Μυστεγνιώτης Γεράσιμος, Μωραΐτης Χρήστος, Νάκο Κλοντιάνα, Οικονόμου Θεοδοσία, 
Παδουβάς Θανάσης, Παναγιώτου Ιλιάδα, Παναγιώτου Ρούλα, Παπαδημητρίου Στεφανία, Παπαϊωάννου Ελένη, Παπαμώρος 
Γιώργος, Παπαμώρου Καλλιόπη, Παυλοπούλου Ζήνα, Πολιτοπούλου Έφη, Πολυθοδωράκης Κωνσταντίνος, Πρέκα Ναταλία, 
Ρεπάνης Μάκης, Ρουβέλα Βίβιαν, Ρουμελιώτη Φωτεινή, Ρουστά Μαρία, Σαββίνος Αντώνης, Σαββίνος Σπύρος, Σκαμαγκάκης 
Μιχάλης, Τζίμας Αλέξανδρος, Τουλγέρογλου Νίκος, Τσιμπίδου Αθηνά, Τσιπούρα Ξανθή, Φεύγα Νατάσσα, Φεύγα Δήμητρα,   

Φίλντιση Κωνσταντίνα, Χαλικιά Ναυσικά.
DJ: Μαρία Παπιδάκη

Ηχητική κάλυψη: Αλέξανδρος Στριφτόµπολας - Podimatas audiovisual
Σχεδιασµός Lady Icon: Έµιλυ Γιαννούκου

Εκτυπώσεις: XLG print

Ευχαριστούμε θερμά:
- Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Αστέρα Στέλιο Κουτσιβίτη,  τη διευθύντρια Μάρκετινγκ Έφη Πρατσώλη, τη διευθύντρια της 
Astir Beach Βιβή Παππά, τον υπεύθυνο πωλήσεων Γιώργο Σαββίδη, τον Διευθυντη ασφάλειας Βασίλη Καπράλο και όλη τη 

διοίκηση και το προσωπικό του Αστέρα Βουλιαγµένης
- Την Astir Μαρίνα, την Τροχαία Ελληνικού, το Αστυνομικό τμήμα Βουλιαγμένης και τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

Official Hub: Astir Beach
Χρυσός Χορηγός: Samsung

Banking Partner: Εθνική Τράπεζα
Experience Partner: ΟΠΑΠ

Sports Partner: Adidas
Οfficial Drink: Arla Protein

Insurance Partner: Ergo Hellas
Health Partner: ΙΑΣΩ
Official Snack: Fyffes

Wellness Partner: Pilates by Mandy Persaki
Υποστηρικτής Ενυδάτωσης: Contrex

Αθλοθέτης: Κωνσταντίνος Βαλαής - Valaes
Υποστηρικτής πρώτων βοηθειών: Lifeguard Hellas

Υποστηρικτές επικοινωνίας: Runner magazine, www.andro.gr

Ο Ladies Run τελεί υπό την αιγίδα του Δήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης και του φιλανθρωπικού Σωµατείου ΔΕΣΜΟΣ. 

Υποστηρίζει την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, τους Γιατρούς του Κόσµου, τον Ξενώνα Κακοποιηµένων Γυναικών ΦΟΙΒΗ, 
τις µητέρες των Γυναικείων Φυλακών Ελαιώνα, τον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών Πειραιά, τον Ξενώνα Κακοποιημένων 
Γυναικών του Δήμου Αθηναίων,το Πρόγραμμα Απεξάρτησης Μητέρων 18 ΑΝΩ, τον Σύλλογο ΑμΕΑ ΠΕΡΠΑΤΩ, το ΛΥΡΕΙΟ 

ίδρυμα και το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα.


