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Ήταν για 4Ή φορα, ο ομορφοτερος 
αγώνας τΉς χρονιας!  Και όπως κάθε 
φθινόπωρο ήταν sold πολλές ημέρες πριν. 
Απο νωρίς το πρωί της 18ης Οκτωβρίου, 
εκατοντάδες Ladies πληµµύρισαν την 
καρδιά της “Αθηναϊκής Ριβιέρα”, αποφα-
σισµένες να τρέξουν για καλό σκοπό. Ο 
Αστέρας, η µαρίνα µε τα πολυτελή γιοτ και ο 
Λαιµός της Βουλιαγµένης ώς την άκρη του, 
γέµισαν ζωντάνια, πολύχρωµες εµφανίσεις, 
χαµόγελα και αύρα θηλυκότητας.

τον αγώνα τιμΉςε για δεύτερΉ 
χρονια ο θρύλος τών αποςταςεών, 
μαρια πολύζού, κάτοχος του πανελλη-
νίου ρεκόρ στο µαραθώνιο και η µόνη γυναί-
κα που έχει ολοκληρώσει τον Φειδιππίδειο 
άθλο (Αθήνα - Σπάρτη - Αθήνα, απόσταση 
540 χιλιοµέτρων). Ακόµα, στο Ladies Run 
έτρεξαν για καλό σκοπό διασηµότητες που 
αγαπούν το τρέξιµο όπως οι δηµοσιογρά-
φοι Σία Κοσιώνη και Άννα Μπουσδούκου 
και η ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή. Νεαρές 
celebrities έδωσαν επίσης µια χαρούµενη 
νότα καθώς ανάµεσα στα γελαστά πρόσωπα 
στην εκκίνηση διακρίνονταν η Άννα Πρέλε-
βιτς και η Νικολέττα Ράλλη μαζί με πολλές 
ακόμα bloggers με επιρροή στο γυναικείο 
κοινό, όπως η Muse Rebelle και η Φιλιώ 
Μέτση και εκατοντάδες λαμπερές κυρίες 
που κατέφθασαν στον Αστέρα από όλη την 
Ελλάδα. Μάλιστα, την εκκίνηση έδωσαν οι 
εντυπωσιακές πρωταθλήτριες του στίβου 
Αναστασία Μαρινάκου και Ελισάβετ Πεσι-
ρίδου. 

ο αγώνας ξεκινΉςε ςτις 10 το πρώι 
αφού εκατοντάδες Ladies που φορούσαν τα 
μπλε-μωβ τισερτ της adidas µε το λογότυπο 
του ΔΕΣΜΟΥ και του ASTIR PALACE, στοι-
χήθηκαν πίσω απο την αψίδα της εκκίνησης. 
Στην πρώτη σειρά των δρομέων διακρίνο-
νταν πολλές εν ενέργεια πρωταθλήτριες 
του στίβου, που κάθε χρόνο επισφραγίζουν 
με την αίγλη τους το (ιδιαίτερα απαιτητικό) 
αγωνιστικό κομμάτι. 

για πρώτΉ φορα απο το 2012, η κο-
ρυφαία μαραθωνοδρόμος και τριαθλήτρια 
Ντενίζ Δημάκη “αποκαθηλώθηκε” από το 
βάθρο, καθώς η νεαρή αθλήτρια που την 
προηγούμενη χρονιά είχε κατακτήσει το 
αργυρό μετάλλιο Γιώτα Βλαχάκη, τερμάτισε 
μπροστά της στα 10 χλμ, με καθαρό χρόνο 
00:37:57. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Χαρά 
Σκουλαρίκη. Στο πεντάρι, το χρυσό κατέ-
κτησε η Ελευθερία Πετρουλάκη με χρόνο 
00:18:21, ακολουθούμενη από τη Φωτεινή 
Δαγκλή Παγκότο στη δεύτερη θέση και την 
Ελένη Νικολοπούλου τρίτη στο βάθρο.

ςτον αγώνα ςύμμετειχαν τοςο 
εμπειρες οςο και αρχαριες 
δρομεις, 18 ετών και άνω. Διαλέγοντας 
απόσταση -5 ή 10 χιλιόµετρα- απόλαυσαν 
την καταπράσινη διαδροµή στον Αστέρα 
και στο Λαιµό της Βουλιαγµένης, δίπλα στο 
γαλάζιο της θάλασσας, που είχε πάντως 
ορισµένες έντονες διακυµάνσεις στην κλίση 
του εδάφους µαζί µε αρκετές στροφές, 
ώστε να θεωρείται από την κοινότητα των 
δρομέων μια αρκετά δύσκολη, εκτός από 
πανέμορφη αναμέτρηση. Με την εγγραφή 
της, κάθε Lady είχε ασφαλιστεί αυτόµατα 
για τον αγώνα από τον όµιλο ERGO, επί-
σηµο ασφαλιστή του Κλασικού Μαραθωνίου 
της Αθήνας. 

με το ςΉμα τού αφετΉ, το πολύ-
χρωµο θηλυκό ποτάµι κύλησε γοργά πίσω 
απο τις προπορευόµενες πρωταθλήτριες. 
Βγαίνοντας απο τον Αστέρα µε προορισµό 
το τέρµα του Λαιµού της Βουλιαγµένης, 
οι Ladies συνάντησαν το πρώτο σηµείο 
ανεφοδιασµού µε νερό Contrex. Μετά 
την αναστροφή στο τέρµα του Λαιµού, 
οι δροµείς έτρεξαν µέσα απο την Astir 
Marina και απο εκεί, µετά απο µια δεύτερη 
αναστροφή πάνω απο τον Ν.Ο.Β, επέστρε-
ψαν στο συγκρότηµα του Αστέρα απο την 
κεντρική πύλη. Τερµατίζοντας, άκουγαν το 
χειροκρότηµα των παρισταµένων να µπλέκει 
µε τις «ανεβαστικές» µελωδίες του DJ set 
της Μαρίας Παπιδάκη.

ςτο finish line, τις ladies περιμε-
ναν δύο… gentlemen του TV Partner 
FoxLife, προσφέροντάς τους πετσέτες σε 
“αγορίστικο” μπλε! Αντί µεταλλίου, κάθε 
Lady που τερµάτιζε λάµβανε ως αναµνηστι-
κό το συλλεκτικό, Ολυµπιακό βραχιόλι της 
Links of London (επίσηµου προµηθευτή των 
London Olympics 2012) σε ειδική -λαχα-
νί- έκδοση με εγχάρακτο το ολογότυπο 
του θεσμού. Στο χώρο της αποθεραπείας, 
personal trainers του Vari Sports Club εκτε-
λούσαν πρόγραµµα διατάσεων, ενώ στις 
δροµείς προσφέρονταν µπανάνες Chiquita, 
το υγιεινό σνακ των δροµέων αντοχής.

τις απονομες ςτις πρώτες νικΉτρι-
ες στη γενική κατάταξη έκαναν ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος του Αστέρα Πολυχρόνης 
Γριβέας και ο Διευθυντής Μάρκετινγκ και 
Δηµοσίων Σχέσεων, Λευτέρης Βαρέλης. Το 
ονειρεµένο resort της Αθηναϊκής ριβιέρα, 
εργαζόµενοι του οποίου έχουν συστήσει και 
µια δυναµική running team, πρόσφερε στις 
κορυφαίες και ένα πολύτιμο κλαδί ελιάς από 
χαλκό και ορείχαλκο, φιλοτεχνηµένο απο 
τον γλύπτη Κωνσταντίνο Βαλαή.

ςτο πλαιςιο τών απονομών, το 
μέλος του ΔΣ του ΔΕΣΜΟΥ Άννι Σκουρλέτη 
ευχαρίστησε τον διοργανωτή του αγώνα για 
την ενίσχυση που προσφέρει ο θεσμός σε 
ευπαθείς ομάδες γυναικών, επιδίδοντάς του 
την απόδειξη είσπραξης της δωρεάς €3.670 
για φέτος. Ήδη, απο την παραµονή του αγώ-
να, το Ladies Run είχε ανακοινώσει ότι τα 
χρήματα του 2015 θα διατεθούν στο δίκτυο 
Μεταναστριών Γυναικών Melissa Network 
για να προσφερθούν είδη πρώτης ανάγκης 
σε μητέρες πρόσφυγες και στα παιδιά τους.

ο ομιλος ergo εγγυήθηκε την κάλυψη 
κάθε συμμετοχής από τυχόν προσωπικά 
ατυχήματα, προσφέροντας την απαραίτητη 
ασφάλεια σε κάθε Lady. Ενώ εξειδικευμένο 
ιατρικό προσωπικό με επικεφαλής τον Γεώρ-
γιο Τριανταφύλλου και ασθενοφόρο του 
Mediteranneo Hospital, στάθμευε επί της 
διαδρομής. Μαζί με μία Ladies Only ομάδα 
διάσωσης της Lifeguard Hellas. 

ο ετΉςιος θεςμος τού ladies run 
τελει ύπο τΉν αιγιδα τού δΉμού 
ΒαρΉς, Βούλας, ΒούλιαγμενΉς. Τον 
αγώνα τίμησε και η σύζυγος του Δημάρχου, 
Κωνσταντίνα Γιάτση – Κωνσταντέλλου. Ενώ, 
το πιο μεγάλο ευχαριστώ αρμόζει στους 40 
εθελοντές, χωρίς τους οποίους ο θεσμός 
του Ladies Run δεv θα μπορούσε να διεξα-
χθεί με τόση επιτυχία!

Editorial

“λ. Βαρέλης, χ. γριβέας, 
κ. φραγκάκης
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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 150 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 Site 
Πορτρέτα πρωταθλητριών 

δΉμΉτρα γιαννακιδού

τζενΉ μπούλμετΉ

αναςταςια μαρινακού

κώνςταντινα τούντα
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To Site
Πορτρέτα προσωπικοτήτων 

ςονια καζονι

δΉμΉτρΉς λαγιοπούλος

ΒιΒιαν δρακού-πολύ χατζογλού 

αλεξανδρα δρακού



2015

16 17

To Site
Πορτρέτα διασημοτήτων

λιλα κούντούριώτΉ

manth περςακΉγιούλικα ςκαφιδα

αννα πρελεΒιτς
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Tα Social Media

Η σελίδα του Ladies Run στο facebook.com/ladiesrungreece 
αποτελεί πλατφόρμα επικοινωνίας για μια ολόκληρη κοινότητα 

μοντέρνων γυναικών κάθε ηλικίας. Σκοπός της είναι να 
εμπνεύσει τα μέλη της -που έχουν ξεπεράσει τα 10.000 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!
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10.000+ organic friends 
χωρίς πληρωμένη 

προώθηση και 
διαφημιστικά τρίκ.

10.000+

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. 

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. 

Tα Social Media
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Tα Social Media

facebook analytics 

Τα καθημερινά posts στη σελίδα του Ladies Run ξεπερνούσαν 
στη διάρκεια της χρονιάς σε reach τα 3.000 άτομα ή τα 6.000 

άτομα την περίοδο του αγώνα, με δεκάδες ή εκατοντάδες likes & 
shares. αρκετά post ξεπέρασαν σε -organic- reach τις 25.000 

άτομα. Συνολικά οι φωτογραφίες του αγώνα ξεπέρασαν τις 
350.000 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. 
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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.

2015
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Ο Αγώνας Ο Αγώνας
Η διαδρομή

με τΉ ςύμμετοχΉ τούς στον αγώνα εκατοντάδες 
γυναίκες µε επιµονή και θετική ενέργεια έστειλαν µήνυµα 
αισιοδοξίας κόντρα στις δυσκολίες της εποχής.

tο ladies run, δεν είναι άλλος ένας αγώνας δρόµου. 
Δυναµικές δροµείς έτρεξαν µε σκοπό να εµπνεύσουν αλλά 
και να στηρίξουν άλλες γυναίκες. Χάρη στη συµµετοχή 
τους στον αγώνα προσέφεραν, µέσω του φιλανθρωπικού 
σωµατείου ΔΕΣΜΟΣ, είδη πρώτης ανάγκης (ρουχισμού, 
προσωπικής υγιεινής κ.α.) αξίας άνω των 3.600€ για 
ανήλικους πρόσφυγες και τις μητέρες τους μέσω του Δικτύου 
Μεταναστριών Ελλάδος Melissa Network.. 

ο αγώνας έλαβε χώρα στις 10 το πρωί της Κυριακής 18 
Οκτωβρίου, στο οµορφότερο ίσως σηµείο της Αττικής, στο 
Λαιµό της Βουλιαγµένης.

οι δρομεις αγνωνίστηκαν σε δύο αποστάσεις (5&10χλ.) 
που είχαν ως αφετηρία και τερµατισµό το εµβληµατικό 
συγκρότηµα του «Αστέρα».

το παρκινγκ, η έναρξη, ο τερµατισµός, οι απονοµές 

καθώς και η γραµµατεία του αγώνα φιλοξενήθηκαν εντός του 
παραδεισένιου συγκροτήµατος του Astir Palace.

Ή διαδρομΉ χρονοµετρήθηκε από την εταιρεία 
AllAboutRunning του 7 φορές πρωταθλητή Ελλάδας στο 
µαραθώνιο Νίκου Πολιά, που εγγυάται τα αποτελέσµατα του 
Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας. 

ςτούς ςταθμούς ανεφοδιαςμού εθελοντές µε ειδική 
εµφάνιση adidas συµβούλευαν τις δροµείς και τις εµψύχωναν 
«φορώντας» το καλύτερό τους χαµόγελο! 

μετα τον τερματιςμο, οι personal trainers του 
Vari Sports Club προσκάλεσαν όλες τις δροµείς σε ένα 
χαλαρωτικό πρόγραµµα διατάσεων αποθεραπείας στο 
γρασίδι του Αστέρα.

εύχαριςτούμε:
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.

το εμΒλΉματικο ξενοδοχειακό συγκρότηµα της 
Βουλιαγµένης Astir Palace, άνοιξε και πάλι τις πύλες του 
για να φιλοξενήσει τις γυναίκες δροµείς σ’ έναν αγώνα που 
διοργανώθηκε για καλό σκοπό!

ενα απο τα μικρα μύςτικα των ενοίκων του Westin 
Athens και του Arion Resort είναι ότι το «κρατίδιο» του Αστέρα 
προσφέρει ορισµένες από τις ωραιότερες διαδροµές για 
τρέξιµο στην Αττική, ανάµεσα στα πεύκα και στη θάλασσα.

ςτις 18/10/15 εκατοντάδες γυναίκες δροµείς ανακάλυψαν 
αυτό τον κρυφό παράδεισο δίπλα στην πόλη.

Ή εκκινΉςΉ δόθηκε εντός του Αστέρα µπροστά στο Arion 
Resort που φιλοξένησε και τη γραµµατεία του αγώνα σε ειδικά 
διαµορφωµένη αίθουσα.

οι δρομεις έτρεξαν µέσα από τους πευκόφυτους δρόµους 
του συγκροτήµατος και εξήλθαν από τη δεύτερη είσοδο µε 
κατεύθυνση νότια.

ςτο τερμα του Λαιµού της Βουλιαγµένης (σηµείο 
ενδιάµεσης χρονοµέτρησης) έκαναν αναστροφή και 
ακολούθησαν την Απόλλωνος ως την πανέµορφη Astir Marina.

ετρεξαν µέσα από τη µαρίνα δίπλα στα σκάφη και από 
εκεί επέστρεψαν στον Αστέρα µέσω της κεντρικής εισόδου, 
ολοκληρώνοντας εντός του συγκροτήµατος την απόσταση των 
5 χλµ. (επί δύο για τα 10 χλµ.).

το ρύθμο στο event έδωσε για τέταρτη 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
Τέταρτη χρονιά επιτυχίας!

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

είπαμε ότι είναι εύκολος!
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ςτις 30 νοεμβρίου γράφτηκε ο συγκινητικός επίλογος του Ladies Run 
για το 2015 με την υλοποίηση της φιλανθρωπικής μας προσφοράς.

ςε μια ζεστή μονοκατοικία στα πατήσια που αποτελεί 
εστία αγάπης για γυναίκες μετανάστριες και τα παιδιά τους, 
συναντηθήκαμε με τον ΔΕΣΜΟ, με τον PR Manager του Αστέρα 
Λευτέρη Βαρέλη και με τις νικήτριες του Ladies Run Ελευθερία 
Πετρουλάκη και Γιώτα Βλαχάκη. 

Όλοι μαζί, βοηθήσαμε τις εθελόντριες του σωματείου melissa 
network να φτιάξουν σακίδια με είδη πρώτης ανάγκης (αδιάβροχα, 
σετ προσωπικής υγιεινής, σφυρίχτρες κ.α.) που αγοράστηκαν χάρη 
στην προσφορά των Ladies, για μετανάστες και πρόσφυγες που 
περνούν από τη χώρα μας στο δύσκολο ταξίδι τους προς τη βόρεια 
και δυτική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, προσφέραμε 600 σακίδια, 350 
παιδικά αδιάβροχα και 270 οδοντόβουρτσες.

την επιτροπή του ladies run υποδέχτηκε εγκάρδια στον ξενώνα 
η συνιδρίτρια του του Melissa Network Ντέμπορα Βαλένσια που 
έχει μακρά ιστορία προσφοράς στις κοινότητες των μεταναστών 
στη χώρα μας καθώς η ίδια ήρθε στην Ελλάδα πριν πολλά χρόνια, 
από τις Φιλιππίνες. 

τον αστέρα Βουλιαγμένης, οικοδεσπότη του πρώτου αγώνα 
αποκλειστικά για γυναίκες, εκπροσώπησε ο Λευτέρης Βαρέλης, PR & 
Marketing manager του συγκροτήµατος.

ο διοργανωτής του ladies run, Κίµων Φραγκάκης, ευχαρίστησε το 
ΔΕΣΜΟ για την ευκαιρία που έδωσε στο θεσµό να προσφέρει ενίσχυση 
σε πρόσφυγες και μετανάστες, στο αποκορύφωμα της ανθρωπιστικής 
αυτής κρίσης. Κατα ευτυχή σύμπτωση, λίγες μόλις ημέρες μετά ο 
Υπουργός Εξωτερικών των Η.Π.Α. John Kerry βρέθηκε στον ίδιο 
χώρο για να τιμήσει το έργο των Μ.Κ.Ο. στο προσφυγικό ζήτημα και 
“συνέχισε” συμβολικά το γέμισμα των σακιδίων που εμείς ξεκινήσαμε! 

ςτην επιστολή της προς κάθε συμμετέχουσα στον αγώνα, 
η Πρόεδρος του ΔΣ του ΔΕΣΜΟΥ Αλεξία Κατσαούνη ανάφερε 
χαρακτηριστικά: “Ο αγώνας του Ladies Run πρεσβεύει το πρότυπο 
της σύγχρονης και δυναμικής γυναίκας, η οποία διακατέχεται από 
πνεύμα ευγενούς αθλητισμού αλλά και ευαισθησία για την προσφορά 
σε συνανθρώπους μας. Η συνεργασία του Ladies Run με το Δεσμό και 
φέτος, στοχεύει στη μεταλαμπάδευση του ανθρωπιστικού ιδεώδους από 
γυναίκες δρομείς σε μητέρες που αγωνίζονται από ευάλωτη θέση και 
χρειάζονται την υποστήριξη όλων μας (…) Η συμμετοχή σας συμβάλει 
στην ανακούφιση συνανθρώπων μας”.

Ο Αγώνας
Η Προσφορά

Ο Αγώνας
Τα Αποτελέσματα

5.000 μέτρα, γενικΉ καταταξΉ:
-Χρυσό: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ

-Αργυρό: ΦωΤΕΙΝΗ ΔΑΓΚΛΗ-ΠΑΓΚΟΤΟ
-Χάλκινο: ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

5.000 μέτρα, ΉλικιακΉ κατΉγορια 18-29:
-Χρυσό: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ
-Αργυρό: ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ

-Χάλκινο: ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΜΑΡΓΑΡωΝΗ

5.000 μέτρα, ΉλικιακΉ κατΉγορια 30-39:
-Χρυσό: ΦωΤΕΙΝΗ ΔΑΓΚΛΗ ΠΑΓΚΟΤΟ

-Αργυρό: ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
-Χάλκινο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΛΑΜΟΥ

5.000 μέτρα, ΉλικιακΉ κατΉγορια 40-49:
-Χρυσό: ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΟΥΛΙΔΟΥ

-Αργυρό: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑΚΗ
-Χάλκινο: ΡΕΒΕΚΑ ΚΟΥΤΣΗ

5.000 μέτρα, ΉλικιακΉ κατΉγορια 50+:
-Χρυσό: ΜΙΡΑΝΤΑ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ
-Αργυρό: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ

-Χάλκινο: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ-ΚΑΤΣΑΜΠΗ

10.000 μέτρα, γενικΉ καταταξΉ:
-Χρυσό: ΓΙωΤΑ ΒΛΑΧΑΚΗ

-Αργυρό: ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ
-Χάλκινο: ΧΑΡΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ

10.000 μέτρα, ΉλικιακΉ κατΉγορια 18-29:
-Χρυσό: ΓΙωΤΑ ΒΛΑΧΑΚΗ

-Αργυρό: ΧΑΡΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ
-Χάλκινο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ

10.000 μέτρα, ΉλικιακΉ κατΉγορια 30-39:
-Χρυσό: ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ

-Αργυρό: ΡΑΝΝΕΛΛΕ ΜΑΚΚΟΗ
-Χάλκινο: ΔΑΝΑΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ

10.000 μέτρα, ΉλικιακΉ κατΉγορια 40-49:
-Χρυσό: ΣωΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ

-Αργυρό: ESTER ROSA
-Χάλκινο: ΜΕΛΙΝΑ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ

10.000 μέτρα, ΉλικιακΉ κατΉγορια 50+:
-Χρυσό: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙωΤΟΥ

-Αργυρό: ΕΡΑΤω ΤΑΤΗ
-Χάλκινο: ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ



2015
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 στον Αστέρα 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 
γενικού διευθυντή του Αστέρα Βουλιαγμένης.

2015
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Η Αφίσα

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Η Καταχώρηση

LADIES
RUN
18.10.2015

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ASTIR MARINA

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
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2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08:00
Προσέλευση στη γραμματεία (Arion Resort) για την παραλαβή των starter packs.

10:00
Ταυτόχρονη εκκίνηση αγώνων 5&10χλμ.

10:30 
Έναρξη προγράμματος διατάσεων από τους Τrainers του Vari Sports Club στο 
χώρο αναψυχής του Arion Resort, πάνω από την πισίνα του συγκροτήματος.

11:30
Έναρξη απονομής μεταλλίων στις νικήτριες, στον ίδιο χώρο.

DJ: Μαρία Παπιδάκη

Συνεχής ενημέρωση στο www.facebook.com/LadiesRunGreece 
Instagram hashtag #ladiesrungreece

ASTIR MARINA

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Το Πρόγραμμα

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Tα Banners

Προγραμμα αγΩΝα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

COMMUNICATIONS PARTNER

COMMUNICATIONS PARTNER
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2015To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Οι Σημαίες

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
H Αψίδα
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2015To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Τα Bibs

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Το Backdrop

ΟΝΟΜΑ123
LADIES RUN 2015

ΟΝΟΜΑ123
LADIES RUN 2015
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2015To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Τα Online-banners

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Οι Διαπιστεύσεις

LADIES
RUN
2015

TV PARTNER

LADIES
RUN
2015

OFFICIAL JEWELER

LADIES
RUN
2015

SportS partner 

LADIES
RUN
2015

WELLNESS PARTNER

ACCOMODATION PARTNER

LADIES
RUN
2015

LADIES
RUN
2015

LADIES
RUN
2015

communications partner

LADIES
RUN
2015

OFFICIAL SNACK

LADIES
RUN
2015

INSURANCE PARTNER
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2015To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Το Aυτοκόλλητο

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Το Αναμνηστικό δίπλωμα

123
RUN LIKE A LADY!

XXXXXXXXXXXXXXXX

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΟ LADIES RUN 2015 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 OKTΩΒΡΙΟΥ 2015
ΣΤΟ ASTIR PALACE ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΜΕ ΧΡΟΝΟ

XXXXXX

Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

Kίμων Φραγκάκης

ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥθΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ

Πολυχρόνης Σ. Γριβέας
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2015To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Τα Κάγκελα

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Οδική Σήμανση

LADIES
RUN

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 
5&10ΧΛΜ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18
 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09:30π.μ. - 11:30π.μ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΘΑ 
ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

LADIES
RUN

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 
5&10ΧΛΜ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
09:30π.μ. - 11:30π.μ

Η  ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ  ΘΑ 
ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ (ΑΠΟ 
ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΛΗΤΟΥΣ)

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ASTIR MARINA
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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, 

κάθε συμμετέχουσα έλαβε προσωπική πρόσκληση για δωρεάν trial στο Vari 
sports club. Και βέβαια στις συμμετέχουσες προσφέρθηκαν νερό contrex και 

μπανάνες chiquita στη διαδρομή και στην τελετή των απονομών. 

Σε κάθε lady που τερμάτιζε, η Links of London προσέφερε για τέταρτη 
συνεχή χρονιά το iconic ολυμπιακό βραχιολάκι της σε συλλεκτική έκδοση 
μόνο για τις συμμετέχουσες του Ladies Run, καθώς επίσης και τα βαρύτιμα, 

επίχρυσα και επάργυρα μετάλλια στις 30 νικήτριες του αγώνα.
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2015Τα Δώρα 
Το Goodie Bag

Τα Δώρα 
Τo Τ-Shirt
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2015Τα Δώρα 
Τα Μετάλλια

Τα Δώρα 
Τα Βραχιόλια τερματισμού
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Το Pre Publicity

Τα ΜΜΕ αγκάλιασαν με ενθουσιασμό για τέταρτη 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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2015

rise.gr runnermagazine.gr

To Pre Publicity
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2015To Pre Publicity

runningnews.gr protothema.gr
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2015

clickatlife.grjenny.gr

To Pre Publicity
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2015

peoplegreece.com

To Pre Publicity

lifo.gr
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2015

sportevent.gr

To Pre Publicity

allyou.gr
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2015

in2life.gr

To Pre Publicity

3vita.gr
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2015

thetoc.grfitnesspulse.gr

To Pre Publicity
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2015

tlife.gr

To Pre Publicity

vimaonline.gr
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2015

instyle.grkmag.gr

To Pre Publicity
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2015To Pre Publicity

marymary.gr madamefigaro.gr
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2015To Pre Publicity

bizznews.grsportevent.gr



2015
To Event

Το ομορφότερο και πιο exclusive resort της Αττικής  άνοιξε τις πύλες τους για να υποδεχτεί 
για τέταρτη συνεχή χρονιά τον πρώτο και μοναδικό αγώνα δρόμου για γυναίκες. Το 

πάρκινγκ, η γραμματεία, η έναρξη, ο τερματισμός, η πολύχρωμη τελετή των απονομών και η 
δεξίωση μετά τον αγώνα φιλοξενήθηκαν στον αστέρα Βουλιαγμένης. Οι δρομείς έτρεξαν μια 
απο τις πιο όμορφες διαδρομές στην ελλάδα ξεκινώντας μέσα στον πευκόφυτο παράδεισο 

του Αστέρα. Συνέχισαν ώς το τέρμα του Λαιμού Βουλιαγμένης, πέρασαν μέσα από την μαρίνα 
με τα εντυπωσιακά σκάφη, και επέστρεψαν  στον Αστέρα από την κεντρική πύλη. 

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 

€14.000 μετρητοίς. Αυτή τη χρονιά, πάντοτε μέσω του σωματείου «ΔΕΣΜΟΣ», το Ladies Run 
πρόσφερε σακίδια με είδη πρώτης ανάγκης (αδιάβροχα, σετ προσωπικής υγιεινής, σφυρίχτρες 

κ.α.) για μετανάστες και πρόσφυγες.
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2015To Event
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2015To Event
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2015To Event
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2015To Event
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2015To Event
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2015To Event
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2015To Event
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2015To Event



2015
To After Publicity

Τον τέταρτο sold out αγώνα Ladies Run κάλυψαν εκατοντάδες 
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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2015To After Publicity
The Official Video
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2015To After Publicity
The Official Video
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2015To After Publicity

Kαθημερινή 
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2015

andro.gr yupiii.gr

To After Publicity
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2015To After Publicity

mr-green.gr missbloom.gr



106 107

2015To After Publicity

jenny.gr klik.gr
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2015

tanea.gr

To After Publicity

stivoz.gr
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2015To After Publicity

popaganda.gr infowoman.gr
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2015To After Publicity

faysbook.grinstyle.gr
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2015To After Publicity

hello magazine adidas.gr
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2015To After Publicity

foto-trexoume.gr naftemporiki.gr
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2015To After Publicity

desmos.gr faysbook.gr



120 121

2015

crashonline.gr

To After Publicity

newsbeast.gr

Τώρα το είδα! 
Βάλε τα ίδια καναλια με 
περυσι συν το Mega είναι η 
Σασα Σταματη;
Και το Fox!
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ladies run 2015
Διοργάνωση:

κίμων φραγκάκης - neW run
Project Manager: Μάγδα Γκούµα

Operations Manager: Νινέττα Γιακιντζή - Γιούλη Τζερµπίνου
Art director: Μενέλαος Νικόπουλος

Υπεύθυνη συντονισμού & εθελοντών: Χαρά Πολιτοπούλου
Τεχνική διεύθυνση: Νίκος Πολιάς

Ηλεκτρονική χρονοµέτρηση: All About Running
Υπεύθυνη γραµµατείας: Ιρέν Μαµφρεντός

Web development: Γιώργος Χατζόπουλος - Stonewave
Φωτογραφία:  Νίκος Καρανικόλας, Φιλιώ Σταµατοπούλου, Νίκος Βαρδακαστάνης, Νίκος Λιμπερτάς (sooc)

Υπεύθυνες απονομών: Φαίδρα Γάσπαρη, Κλαίρη Γάσπαρη.
Υπεύθυνες τερματισμού: Δώρα Κατσικογιάννη, Κωνσταντίνα Κατσικογιάννη.

Event team: Τάσος  Λαζάρου, Δήμητρα Γεωργίου, Αλεξάνδρα Μιχωτά, Αφροδίτη Μιχωτά, Εβελίνα Πλέσσα, Ζωή Αντωνίου, Ολυμπία 
Καππάτου, Ναυσικά Χαλικιά, Νατάσσα Πατρίκη, Ελίνα Τσόκαλη, Γιώργος Σκαφιδάς, Έφη Καλαντζή, Μελανία Χατζοβούλου, Εύη Μαρκάκη, 
Κλοντιάνα Νάκο, Νατάσσα Φεύγα, Δήμητρα Φεύγα, Θεοδοσία Οικονόμου, Ξανθή Τσιπούρα, Δήμητρα Λιαμέτη, Θέμις Λιαμέτη,  Παναγιώτα 

Δόγκα, Αθηνά Τσιμπίδου, Αλεξάνδρα Μαρούγκα, Μαρίνα Κατσιαδράμη, Evin Barakat, Άντη Χαιδεμένου, Μπέττυ Στυλιαρα, Άννα 
Αμπελακιώτη, Μένια Κασωτάκη, Ιάκωβος Βρούτσης, Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου, Μαριλένα Βρανά, Αναστασία Κορομπίλη, Βαγγέλης 

Φωτεινάκης, Καλλιόπη Παπαμώρου, Κωνσταντίνος Πολυθοδωράκης , Κατερίνα Δημητρακοπούλου, Ελίζα Νικολοπούλου, Βίβιαν Ρουβέλα, 
Χρήστος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Γκούμας, Άγγελος Γκούμας, Θανάσης Λιοπύρης, Λάμπρος Κολοβός, Κωστής Αντωνόπουλος, Νίκος 

Παπαδόπουλος, Αχιλλέας Τζενετόπουλος, Παναγιώτης Γιαννούτσος, Ολυµπία Καππάτου.
DJ: Μαρία Παπιδάκη

Ηχητική κάλυψη: Αλέξανδρος Στριφτόµπολας - Podimatas audiovisual
Video μοντάζ: Igor Longinidis

Σχεδιασµός Lady Icon: Έµιλυ Γιαννούκου
Εκτυπώσεις: XLG print

ευχαριστούμε θερμά:
- Τον Πρόεδρο Πολυχρόνη Γριβέα, τον Διευθυντή µάρκετινγκ και δηµοσίων σχέσεων Λευτέρη Βαρέλη, τον Διευθυντή πωλήσεων και 

µάρκετινγκ Μάρκο Λαµπίρη, την Events coordinator Όλγα Πολίτσου, τον Διευθυντη ασφάλειας Βασίλη Καπράλο και όλη τη διοίκηση και το 
προσωπικό του Αστέρα Βουλιαγµένης.

- Τον διευθυντή Ιωάννη Αλεξόπουλο και όλο το προσωπικό της Astir Marina

- Τον διοικητή και όλο το προσωπικό του λιµεναρχείου Βουλιαγµένης.

- Τoν διοικητή και όλο το προσωπικό της Τροχαίας Ελληνικού.

- Τη Διεύθυνση Συγκοινωνιακού του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών

-Την Πρόεδρο Αλεξία Κατσαούνη, το µέλος του ΔΣ ΕΆννι Σκουρλέτη, και όλους τους συνεργάτες και εθελοντές του σωµατείου ΔΕΣΜΟΣ.

- Τον Δήµαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και όλους τους εργαζοµένους, καθώς και τους δηµότες, του Δήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης

Official Sportswear: adidas
Official Jeweler: links of london

Insurance Partner: ergo hellas
Official Drink: contrex

Official Snack: chiquita
Wellness Partner: Vari sports club

TV Partner: fox life
Ιατρικός Υποστηρικτής: mediterraneo hospital

Υποστηρικτής πρώτων βοηθειών: lifeguard hellas
Υποστηρικτές επικοινωνίας: runner magazine, www.andro.gr

Αθλοθέτης: κωνσταντίνος Βαλαής - Valaes
Communications Partner: Plus more 360 communication. 

Ειδικός Υποστηρικτής: astir marina
Accommodation Partner: astir Palace

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, το Πρόγραμμα Απεξάρτησης Μητέρων 18 ΑΝω και τον 

Σύλλογο ΑμΕΑ ΠΕΡΠΑΤω.


