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LADIES RUN

2017

Κυριακή πρωί. 1.000 Ladies, φορώντας 
πολύχρωμα κολάν και φουτουριστικά 

παπούτσια, και έχοντας τα fitness αξεσουάρ 
τους «ετοιμοπόλεμα», ανηφορίζουν την οδό 
Απόλλωνος και «μπλέκονται» στα πεζοδρόμια 
με ανθρώπους που δίνουν μια μικρή παράταση 
στο καλοκαίρι τους καθώς ετοιμάζονται για 
μια πρωινή βουτιά στη Βουλιαγμένη. Για μια 
ακόμη φορά, ο καιρός έκανε το θαύμα του, 
καθώς θύμιζε δροσερό καλοκαιράκι και 
αποδείχθηκε σχεδόν ιδανικός για έναν αγώνα 
5 χλμ. Άλλωστε, ο προορισμός όλων αυτών 
των γυναικών δεν ήταν άλλος από την Astir 
Beach, την πιο premium παραλία της Αττικής. 
Και την μοναδική διοργάνωση της χώρας 
όπου οι γυναίκες τρέχουν για να εμπνεύσουν 
άλλες γυναίκες, και να βοηθήσουν να 
συγκεντρωθούν πόροι που θα κατευθυνθούν 
σε όσες το έχουν ανάγκη, μέσω του σωματείου 
ΔΕΣΜΟΣ.

Πρωταθλήτριες του στίβου, διασημότητες, 
bloggers, καθημερινά κορίτσια, γυναίκες κάθε 
ηλικίας και φυσικής κατάστασης ομόρφυναν 
την Astir Beach, έτρεξαν, χαλάρωσαν, 
διασκέδασαν, φωτογραφήθηκαν, δοκίμασαν 
τα fitness πιάτα και τα smoothies του «Forty» 
bar restaurant, και προπαντός στήριξαν το 
φιλανθρωπικό έργο του Ladies Run. 

Ανάμεσα τους ήταν πολλές γνωστές αθλήτριες 
όπως η πρωταθλήτρια των αποστάσεων Ντενίζ 
Δημάκη και η ρέκορντ-γούμαν του μαραθωνίου 
Μαρία Πολύζου, ηθοποιοί όπως η Γιούλικα 
Σκαφιδά και η Τζένη Θεωνά, παρουσιάστριες 
όπως η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου η 
Χριστίνα Βραχάλη και η Ειρήνη Ζαρκαδούλα, 
τραγουδίστριες όπως η Ειρήνη Παπαδοπούλου 
και η Θωμαή Απέργη, δημοσιογράφοι, 
bloggers, social media influencers, όλες τους 
παθιασμένες με το τρέξιμο! 

Λίγο πριν το ρολόι δείξει 10 ακριβώς, οι 
Ladies στοιχήθηκαν πίσω από την αψίδα της 
Samsung, χρυσού χορηγού του θεσμού, 
φορώντας -όπως κάθε χρόνο- το συλλεκτικό 
adidas dry fit T-shirt, που φέτος είχε το χρώμα 
της μέντας. Η μεγάλη πρόκληση για τις Ladies 
ήταν η νέα, ανανεωμένη αλλά όχι εντελώς 
διαφορετική διαδρομή της διοργάνωσης, που 
τις οδήγησε ως το τέρμα του Λαιμού, μέσα 
από τη μαρίνα, αλλά και μέσα από το ιστορικό 
συγκρότημα του Αστέρα.

Οι δρομείς είχαν σε κάθε βήμα τους την 
τεχνολογική βοήθεια και τα fitness αξεσουάρ 
του Χρυσού Χορηγού της διοργάνωσης, της 
Samsung. Στους σταθμούς ανεφοδιασμού, 
το νερό Contrex από τα γαλλικά βουνά 
των Βοσγίων ήταν εκεί, για να προσφέρει 
ενυδάτωση με τα πολύτιμα ιχνοστοιχεία του 
και μια ανάσα δροσιάς. Ενώ, σε ένα από τα 
πιο δύσκολα σημεία της διαδρομής, όταν τα 

πόδια άρχισαν να «βαραίνουν» στην έξοδο από 
τη μαρίνα, δίπλα στις Ladies βρέθηκε ο νέος 
χορηγός της διοργάνωσης, ο ΟΠΑΠ, που μαζί 
με το συγκρότημα κρουστών Quilombo έδιναν 
ρυθμό και δύναμη στις συμμετέχουσες. 

Εν τω μεταξύ, οι elite αθλήτριες είχαν ήδη 
φτάσει στην γραμμή του τερματισμού, κάτω 
από τα χειροκροτήματα των θεατών και τους 
beat ήχους της DJ Μαρίας Παπιδάκη. Μεγάλη 
νικήτρια στα 5 χλμ. του Ladies Run 2017 ήταν 
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Ελευθερία 
Πετρουλάκη με χρόνο 18:34, ενώ την αρχική 
3αδα ολοκλήρωσαν η Ελένη Λευκοπούλου 
(18:46) και η Ντενίζ Δημάκη (19:34). Οι νικήτριες, 
εκτός των μεταλλίων της Links of London, αλλά 
και τα επίχρυσα ορειχάλκινα στεφάνια ελιάς 
φιλοτεχνημένα από τον Valaes, έλαβαν από τη 
Samsung ως δώρο το πρωτοποριακό Gear Fit2 
Pro. 

Για μια ακόμη χρονιά, δίπλα στις Ladies 
βρέθηκε ο 7 φορές πρωταθλητής Ελλάδας 
στο μαραθώνιο, Νίκος Πολιάς και η All About 
Running, για να επιβλέψουν τη χρονομέτρηση 
και την αξιόπιστη εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 
(Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα του Ladies 
Run 2017 στο http://www.ladiesrun.gr/live-
apotelesmata-2017/). 

Όπως κάθε φθινόπωρο από το 2012, όλες 
οι δρομείς επιβραβεύτηκαν με το συλλεκτικό 
βραχιόλι της Links of London (επίσημου 
προμηθευτή των Ολυμπιακών Αγώνων του 
Λονδίνου). Μετά το τέλος του αγώνα, οι 
μπανάνες Fyffes, βοήθησαν στην ομαλή 
αποκατάσταση της ενέργειας των δρομέων, 
ενώ η pilates instructor Μάντη Περσάκη, με την 
εξειδικευμένη ομάδα της, φρόντισε οι δρομείς 
να χαλαρώσουν, να απαλλαγούν από τη μυϊκή 
καταπόνηση και να επιστρέψουν σε ήρεμους 
ρυθμούς. Με fun ασκήσεις και μπάλες pilates 
προσφορά του ΟΠΑΠ, κάλεσε κάθε Lady να 
“Ζήσει το Παιχνίδι”! 

Παράλληλα, η make up artist Σοφία 
Κοσσάδα, ήταν στη διάθεση των Ladies και 
ζωγράφισε στα χέρια τους τις αγαπημένες 
φράσεις τους, το τυχερό τους νούμερο, αλλά 
και εμπνευσμένα motto δίνοντας το απαραίτητο 
χρώμα στη διοργάνωση, αλλά και το σύνθημα 
να “Ζήσουν την Εμπειρία”. 

Για πρώτη φορά φέτος οι Ladies απέκτησαν 
εντελώς δωρεάν ένα πρωτοποριακό, μοντέρνου 
σχεδιασμού wearable, το i-bank payband 
της Εθνικής Τράπεζας. Ένα φούξια βραχιόλι-
prepaid card που φορούσαν στο χέρι σαν 
stylish αξεσουάρ και τους έδινε τη δυνατότητα 
να κάνουν τις αγορές τους εύκολα, γρήγορα 
και με ασφάλεια, απολαμβάνοντας το τρέξιμο, 
τις βόλτες και την παραλία, χωρίς να κρατούν 
πορτοφόλι. 

Για έκτη χρονιά, ο κορυφαίος ασφαλιστικός 
όμιλος Ergo εγγυήθηκε την κάλυψη κάθε 
συμμετέχουσας έναντι προσωπικού ατυχήματος 
αλλά και αστικής ευθύνης, προσφέροντας την 
απαραίτητη ασφάλεια στις Ladies. Το ΙΑΣΩ, το 
νοσοκομείο που βρίσκεται δίπλα στις γυναίκες 
στις πλέον σημαντικότερες στιγμές της ζωής 
τους, διέθεσε δύο ασθενοφόρα επανδρωμένα 
με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, για παν 
ενδεχόμενο, κάνοντας της κάθε συμμετέχουσα 
να νιώσει σιγουριά. Επιπλέον, ομάδα της 
Lifequard Hellas και δεκάδες χαμογελαστοί 
εθελοντές με στολές adidas, ήταν διάσπαρτοι 
στη διαδρομή έτοιμοι να προσφέρουν τις 
πρώτες βοήθειες. 

Ωστόσο, πίσω από τα χρώματα, την 
θηλυκότητα και το fitness, κρύβονταν και φέτος 
ένας πολύ σημαντικός σκοπός: Άλλωστε η 
φιλανθρωπική αξία του Ladies Run συνοδεύει 
την διοργάνωση από ιδρύσεως. Έτσι φέτος, 
και όπως πάντα σε συνεργασία με το Μη 
Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ, το Ladies 
Run δώρισε €5 πλην ΦΠΑ από κάθε εγγραφή, 
ώστε να καλυφθούν ανάγκες κοινωφελών 
οργανισμών που υποστηρίζουν γυναίκες, αρχής 
γενομένης από τον Ξενώνα Κακοποιημένων 
Γυναικών του Δήμου Αθηναίων. Μάλιστα, κατά 
την διάρκεια της χρονιάς θα ανακοινωθεί η 
στήριξη μέσω του Ladies Run και σε άλλους 
φορείς που στηρίζουν γυναίκες. 

Ο ετήσιος θεσμός του Ladies Run τελεί υπό 
την ομόφωνη αιγίδα του δημοτικού συμβουλίου 
του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. 
Ενώ, το πιο μεγάλο ευχαριστώ αρμόζει στους 
εθελοντές, χωρίς τους οποίους η μεγάλη γιορτή 
του Ladies Run δεv θα μπορούσε να διεξαχθεί, 
για έκτη χρονιά, με τόση επιτυχία. 

Editorial



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 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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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ

ΕΛΕΑΝΝΑ ΛΙΜΑ ΓΚΟΥΣΕΤΗ

To Site 
Πορτρέτα αθλητριών 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ
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To Site
Πορτρέτα προσωπικοτήτων 

ΠΟΛΥ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΙΑΝ ΔΡΑΚΟΥ

ΡΑΦΑΗΝΤΙΝΑ ΠΑΤΡΙΚΕΛΛΗ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΙΔΑΚΗ
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ΛΙΛΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΔΑΝΑΗ ΣΚΙΑΔΗ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΠΑΝΟΥ

To Site
Πορτρέτα διασημοτήτων

14
ΘΩΜΑΗ ΑΠΕΡΓΗ



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 12.000 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

LADIES RUN

2017
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12.000+ organic friends χωρίς 
πληρωμένη προώθηση και 

διαφημιστικά τρίκ.

12.000+

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. 

Tα Social Media

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. 
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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. 



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.

LADIES RUN

2017
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Ο Αγώνας Ο Αγώνας
Η διαδρομή

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ο αγώνας άλλαξε venue και εκατοντάδες
Ladies με στυλ και θετική ενέργεια πλημμύρισαν την ομορφό-
τερη παραλία της Αττικής.

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 είδη πρώτης ανάγκης αξίας άνω των 
3.000 ευρώ στον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου 
Αθηναίων και σε άλλους φορείς μέσω του σωματείου ΔΕΣΜΟΣ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ έλαβε χώρα στις 10 το πρωί της Κυριακής 22
Οκτωβρίου, στο ομορφότερο ίσως σημείο της Αττικής, στο
Λαιμό της Βουλιαγμένης, μπροστά στην Astir Beach.

ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ είχαν την ευκαιρία να περάσουν για λίγο και 
μέσα από το μυθικό συγκρότημα του Αστέρα που τελεί υπο 
πλήρη ανακαίνιση. 

Ο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ, οι απονομές καθώς 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 Ελλάδας 
στο μαραθώνιο Νίκου Πολιά, που εγγυάται τα αποτελέσματα 
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 
επιτελείο της προσκάλεσαν όλες τις δρομείς σε ένα
χαλαρωτικό πρόγραμμα διατάσεων αποθεραπείας στο
γρασίδι πίσω από την παραλία υπό τους ήχους του DJ set της 
Μαρίας Παπιδάκη.

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 22/10/17 εκατοντάδες Ladies απόλαυσαν για 6η συνεχό-
μενη φορά τον πιο όμορφο και πιο premium αγώνα της χρονιάς.  

Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ δόθηκε μπροστά στην Astir Beach που φιλοξέ-
νησε και τη γραμματεία του αγώνα σε ειδικά
διαμορφωμένη αίθουσα.

ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ανηφόρισαν την Απόλλωνος,  έτρεξαν μέσα από 
τους πευκόφυτους δρόμους του Αστέρα και εξήλθαν από την 
κεντρική είσοδο με κατεύθυνση νότια.

ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ του Λαιμού της Βουλιαγμένης έκαναν αναστροφή 
και ακολούθησαν την Απόλλωνος ως την πανέμορφη Astir 
Marina.

ΕΤΡΕΞΑΝ μέσα από τη μαρίνα δίπλα στα σκάφη και σε όλο το 
μήκος του λιμενοβραχίονα, και από εκεί επέστρεψαν στην Astir 
Beach ολοκληρώνοντας την απόσταση των 5 χλμ.

ΤΟ ΡΥΘΜΟ στο event έδωσε για πέμπτη 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
Έκτη χρονιά επιτυχίας!

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

είπαμε ότι είναι εύκολος!



LADIES RUN

2017

26 27

Φέτος το Ladies Run δώρισε 3.000 ευρώ στον ΔΕΣΜΟ 
και μαζί θα τα διαθέσουμε για να στηρίξουμε φορείς που 

βοηθούν ευπαθείς ομάδες γυναικών με πρώτο τον ξενώνα 
κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Αθηναίων. 

Με τη δωρεά αυτή, η κοινότητα του Ladies Run ξεπέρασε 
τις 22.000 ευρώ προσφοράς, από ιδρύσεως του θεσμού!

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

ανάφερε χαρακτηριστικά: 
«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».

Ο Αγώνας
Η Προσφορά

Ο Αγώνας
Τα Αποτελέσματα

ΓΕΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
- Χρυσό: ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 18:34
- Αργυρό: ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 18:46

- Χάλκινο: ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ 19:34       

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18-29 (F1)
- Χρυσό: ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 18:34
- Αργυρό: ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 18:46

- Χάλκινο: ΠΑΣΠΑΤΗ ΔΑΝΑΗ 22:21(NET 22:20)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30-39 (F2)
- Χρυσό: ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 21:30 (NET 21:28)
- Αργυρό: ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 21:46 (NET 21:44)
- Χάλκινο: ΝΑΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 22:53 (NET 22:50) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-49 (F3)
- Χρυσό: ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ 19:34       

- Αργυρό: ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΟΥΛΙΔΟΥ 21:07
- Χάλκινο: ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 23:44 (NET 23:40)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50+ (F4)
- Χρυσό: ΣΤΑΘΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 25:07 (NET 25:03)

- Αργυρό: ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 28:03 (NET 27:54)
- Χάλκινο: ΤΖΕΛΑΛΗ ΝΤΙΑΝΑ 29:17 (NET 29:07)

 

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 



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.

LADIES RUN

2017
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Η Αφίσα

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Το Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:00

ÐñïóÝ ëåõóç óôç ãñáµµáôåß á ôïõ Ladies Run óôçí Astir Beach, 
ãéá ôçí ðáñáëáâÞ  ôùí starter packs.

09:30
«Girl Power» æÝóôáµá áðü ôç ÌÜíôç ÐåñóÜêç êáé ôçí ïµÜäá ôçò, 

óôï ãêáæüí ôçò Astir Beach.

10:00
Åêêß íçóç Ladies Run 2017 åðß ôçò ïäïý Áðüëëùíïò, 

µðñïóôÜ óôçí åßóïäï ôçò Astir Beach.

10:30
¸ íáñîç áðïèåñáðåß áò «ÆÞóå ôï Ðáé÷íßäé» áðü  ôçí ÌÜ íôç ÐåñóÜ êç 

êáé ôçí ïµÜ äá ôçò, óôï ãêáæüí ôçò Astir Beach.

11:30
Åðßäïóç ôçò åðéôáãÞò µå ôçí ðñïóöïñÜ ôïõ Ladies Run 2017, óôï Óùµáôåßï 

ÄÅÓÌÏÓ êáé áðïíïµÞ  µåôáëëß ùí óôéò íéêÞ ôñéåò ôïõ áãþ íá.

DJ: Ìáñßá ÐáðéäÜêç
Óõíå÷Þò åíçµÝñùóç óôï www.facebook.com/LadiesRunGreece

Instagram hashtag #ladiesrungreece

ASTIR MARINA

BANKING PARTNER EXPERIENCE PARTNER

HEALTH PARTNER

OFFICIAL HUB
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LADIES RUN

2017To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Tα Banners

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Οι Σημαίες

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

2017
22.10

LADIES 
RUN

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

OFFICIAL HUB

BANKING PARTNER ExPERIENCE PARTNER

ASTIR MARINA

OFFICIAL HUB

2017
22.10

BANKING PARTNER

HEALTH PARTNER

EXPERIENCE PARTNER

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
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LADIES RUN

2017To Eπικοινωνιακό Υλικό 
H Αψίδα

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Το Bib

LADIES RUN 

2017
LADIES RUN 

2017

158
ΠΑΡΑΣΚ

ΕΥΗ

LADIES RUN 2017
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LADIES RUN

2017To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Το Backdrop

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Τα Online-banners
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LADIES RUN

2017To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Τα Laneyards

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Το Aυτοκόλλητο

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

LADIES RUN

2017

ExpEriEncE partnEr

LADIES RUN

2017

OFFICIAL JEWELER

LADIES RUN

2017

OFFICIAL HUB

LADIES RUN

2017

INSURANCE PARTNER

LADIES RUN

2017

HEALTH PARTNER

LADIES RUN

2017

BANKING PARTNER

LADIES RUN

2017

OFFICIAL DRINK

LADIES RUN

2017

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

LADIES RUN

2017

123
RUN LIKE A LADY!
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LADIES RUN

2017To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Το Δίπλωμα

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Τα Κάγκελα

LADIES RUN

2017
XXXXXXXXXXXXXXXX

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΟ LADIES RUN 2017 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 OKTΩΒΡΙΟΥ 2017
ΣΤΟ ASTIR PALACE ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

LADIES RUN 2017

Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

Kίμων Φραγκάκης

ΜΕ ΧΡΟΝΟ

XXXXXX

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
OFFICIAL HUB

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

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

2017To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Τo Newsletter

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Οδική Σήμανση

ASTIR MARINA

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
5 ΧΛΜ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
08:00π.μ. - 11:00π.μ

Η ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΘΑ
ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ 
(ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΛΗΤΟΥΣ)

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

LADIES RUN

2017

marina.indd   1 14/10/2017   9:49:35 πµ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 5ΧΛΜ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22
 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

08:00π.μ. - 11:00π.μ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΘΑ 
ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

LADIES RUN

2017

dhmos1.indd   1 14/10/2017   9:50:10 πµ
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LADIES RUN

2017To Eπικοινωνιακό Υλικό 
H Πρόσκληση

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Το Βάθρο

Την Κυριακή 22/10 στις 12:30, μετά τον τερματισμό και τις απονομές, 
για finger food & refreshments, στο 40Forty Bar Restaurant 

της Astir Beach, για να γιορτάσουμε μαζί τη λήξη του 6ου Ladies Run!

Διεύθυνση: Astir Beach, Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

FORTY DAYNIGHT BARRESTAURANT



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 νερό Contrex και
μπανάνες Fyffes στη διαδρομή και στην τελετή των απονομών.

Σε κάθε lady που τερμάτιζε, η Links of London προσέφερε για έκτη
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 15 νικήτριες του αγώνα. 
Για πρώτη φορά η Εθνική Τράπεζα πρόσφερε και ένα πρακτικό, stylish 

αξεσουάρ, το i-bank payband με branding του Ladies Run!

LADIES RUN

2017
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LADIES RUN

2017Τα Δώρα 
Το Goodie Bag

Τα Δώρα 
Τo Τ-Shirt
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LADIES RUN

2017Τα Δώρα 
Τα Μετάλλια

Τα Δώρα 
Τα Βραχιόλια τερματισμού
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LADIES RUN

2017Τα Δώρα 
Τo Payband



Το Pre Publicity
Τα ΜΜΕ αγκάλιασαν με ενθουσιασμό για έκτη 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.

LADIES RUN

2017
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LADIES RUN

2017To Pre Publicity

Καθημερινή

Real Life

37

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
 Reallife www.real.grΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

10
ΖΕΤΑ 
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ 
Η Ζέτα Μακρυπούλια 
ήταν χωρίς δεύτερη 
σκέψη η πιο καλοντυµένη 
παρουσία που είδαµε 
στην παρουσίαση 
του προγράµµατος 
του ΑΝΤ1. Ξέφυγε 
από την πεπατηµένη, 
πειραµατίστηκε στιλιστικά 
φορώντας ένα πολύ 
ιδιαίτερο σύνολο και το 
αποτέλεσµα τη δικαίωσε. 
Θεά!

ΗΤΑΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ του 2012 όταν το blog 
του Ladies Run ξεκίνησε να προβάλλει γυναί-
κες που τρέχουν για να εμπνεύσουν άλλες γυ-
ναίκες. Και το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς, 
το όνειρο ενός αγώνα μόνο για γυναίκες έγι-
νε πραγματικότητα. Επειτα από 5 χρόνια επι-
τυχίας, προσφοράς και ευεξίας με επίκεντρο 
το συγκρότημα του Αστέρα, ο θεσμός γυρίζει 
σελίδα και μας προετοιμάζει για εκπλήξεις: ο 
φετινός αγώνας θα έχει αφετηρία και τερμα-
τισμό την ομορφότερη παραλία της Αττικής, 
την Astir Beach. Οι Ladies όχι μόνο θα τρέ-

ξουν έως το τέρμα του Λαιμού και μέσα από 
τη μαρίνα, αλλά θα περάσουν και μέσα από το 
ιστορικό συγκρότημα του Αστέρα. Και βέβαια, 
μετά τον τερματισμό το event θα εξελιχθεί σε 
ένα αξέχαστο beach party με 1.000 fit & stylish 
γυναίκες να γιορτάζουν, να φωτογραφίζονται 
με φόντο τη θάλασσα, να παίζουν στην άμμο 
και να βουτούν. Το Ladies Run έγινε θεσμός, 
με το event να είναι μόνιμα sold out και τα χρή-
ματα που συγκεντρώνονται για τη στήριξη ευ-
παθών ομάδων γυναικών να αυξάνονται χρό-
νο με τον χρόνο, φτάνοντας τα 20.000 ευρώ.

n.sideri@realnews.gr

Επιµέλεια: ΝΑΝΕΛΑ ΣΙ∆ΕΡΗ

ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ 

Η ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ για άλλη µία φορά αποδεικνύει ότι 
ο τίτλος του fashion icon τής ανήκει δικαιωµατικά! Γνωρίζει τις 
τάσεις της µόδας, αλλά το µαγικό είναι πως τις φέρνει πάντοτε 
στα δικά της µέτρα, µε αποτέλεσµα να µη χάνει ποτέ την προ-
σωπική ταυτότητα του στιλ της. Αψογη στιλιστικά, λοιπόν, κοµ-
ψή και κούκλα. Τι άλλο να ζητήσουµε εµείς;  

7

Κόκκινες σατέν 
γόβες: η επιτομή 
της θηλυκότητας.

Απλά 
πανέμορφη… 

Ενα τόσο 
έντονο 
ρούχο απαιτεί 
στιλιστική 
απλότητα στην 
αντιμετώπισή 
του και η Ζέτα 
το ξέρει… Τι 
ωραία εικόνα!

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΡΑΛΛΗ 
Η ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΡΑΛΛΗ εµφανίστηκε µε µαύρη κρουαζέ µπλού-
ζα, ψηλόµεσο floral παντελόνι και γόβες µε πολύ ψηλό τακούνι. 
Εξαιρετική προσπάθεια! Εάν µάλιστα είχε επιλέξει ένα ζευγάρι 
λεπτοκαµωµένα πέδιλα αντί για τις γόβες και το ντεκολτέ ήταν 
λίγο πιο κλειστό, τα πράγµατα θα ήταν ακόµη καλύτερα και θα 
είχε ανέβει επίπεδο στυλιστικά.

Οι γυναίκες τρέχουν για καλό σκοπό!

9,5
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BENETTON
Γυναικείο πουλόβερ µε γράµµατα 

INTIMISSIMI
Σατέν κορµάκι €65,90

TOMS
Γυαλιά ηλίου Mackenzie Cream Tortoise Teal Fade €142

MERRELL
Αθλητικό παπούτσι µε σουέντ λεπτοµέρειες 

Η Benetton στην Εβδοµάδα 
Μόδας του Μιλάνου 

Tην έκθεση «I See Colors Everywhere» 

παρουσίασε η Benetton, στην Εβοµάδα Μόδας 

στο Μιλάνο. Εκεί, παράλληλα µε τη συλλογή 

Άνοιξη Καλοκαίρι 2018, παρουσιάστηκαν 50 

έργα σπουδαστών της Fabrica, του  Ερευνη-

τικού Κέντρου Τέχνης και Επικοινωνίας της 

Benetton. Η έκθεση γιόρτασε την κληρονοµιά 

του brand και το χρώµα που έχει σε όλες του 

τις εκφράσεις: από τα λαµπερά πλεκτά που 

έφεραν την επανάσταση στη µόδα, µέχρι τις 

αµφιλεγόµενες εκστρατείες που προωθούσαν 

τον πολυφυλετισµό. 

Η Intimissimi ανακυκλώνει 
κι εµείς κερδίζουµε 

Ανακυκλώστε στους κάδους της 5 είδη (σουτιέν, 

εσώρουχα, µπλούζες, πιτζάµες) κι εκείνη θα 

σας δώσει ένα κουπόνι αξίας €10 για µελλοντι-

κές αγορές. Η ενέργεια ισχύει µέχρι και 30/11, 

ενώ κάθε κουπόνι µπορεί να εξαργυρωθεί έως 

31/12, µε συνολική απόδειξη αγοράς από €50.  

Εγκαινιάστηκε το Mi Store 
της Info Quest Technologies

Το ξεκίνηµα του πρώτου Mi Store στην Ελλάδα, 

στο εµπορικό κέντρο Golden Hall στο Μαρούσι, 

γιόρτασε η Info Quest Technologies. Εδώ θα 

βρείτε πια µια µεγάλη γκάµα προϊόντων Xiaomi, 

όπως Smartphones κορυφαίων χαρακτηριστι-

κών και απόδοσης, αξεσουάρ ήχου, ηλεκτρικά 

ποδήλατα και πατίνια, αλλά και έξυπνες συ-

σκευές για το σπίτι. 

Σχολικά στην «Κιβωτό του 
Κόσµου» από την Κωτσόβολος 

Πάνω από µισό τόνο µε σχολικά είδη παρέδω-

σαν οι εθελοντές της Κωτσόβολος για τα παιδιά 

της «Κιβωτού του Κόσµου», σε µια ενέργεια που 

επαναλήφθηκε για πέµπτη συνεχόµενη χρονιά. 

Ladies Run at the Beach 
Το Ladies Run φέτος (22/10) θα έχει αφετηρία 

και τερµατισµό την πιο premium παραλία της 

Αττικής, την Astir Beach! Οι Ladies θα τρέξουν 

ως το τέρµα του Λαιµού και µέσα από τη µα-

ρίνα, ενώ θα περάσουν και από το ιστορικό 

συγκρότηµα του Αστέρα. Για πληροφορίες και 

εγγραφές δείτε στο www.ladiesrun.gr

ALIMAR
Πουκαµίσα µε 

λουλούδια 
€22,99

SWATCH
Ρολόι χειρός 

Tet-Wrist €50

TEZENIS
Σουτιέν µε κέντηµα λουλούδια €16,90

CALZEDONIA
Σοσόνια µέχρι τον 
αστράγαλο, €3,95 
έως €5,95
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missbloom.gr shape.gr
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moneypress.gr mononews.gr

28/9/2017 Ladies Run: Για άλλη μια χρονιά οι γυναίκες τρέχουν για τις γυναίκες - mononews

http://www.mononews.gr/news-press-ladies-run-gia-alli-mia-chronia-ginekes-trechoun-gia-tis-ginekes/199760 1/10

Μετά από τα πρώτα 5 χρόνια επιτυχίας, προσφοράς και ευεξίας, για μια ακόμα χρονιά, οι

γυναίκες τρέχουν για τις γυναίκες, στο πλαίσιο του θεσμού Ladies Run. Φέτος, μάλιστα, ο

θεσμός γυρίζει σελίδα και ετοιμάζει  πολλές εκπλήξεις, πάντα για καλό σκοπό!

Η μεγάλη καινοτομία είναι πως ο φετινός αγώνας θα έχει αφετηρία και  τερματισμό την

ομορφότερη και πιο premium παραλία της Αττικής, την Astir Beach! Η διαδρομή δεν θα είναι

πολύ διαφορετική από την… παραδοσιακή, καθώς οι Ladies όχι μόνο θα τρέξουν ως το τέρμα του

Ladies Run: Για άλλη μια χρονιά οι γυναίκες τρέχουν για τις
γυναίκες
ASTIR BEACH ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Από  NewsRoom  - 23 Σεπτεμβρίου 2017 14:38

MORE IN CITY STORIES, PRESS, WOMEN

Λαμπερά εγκαίνια της έκθεσης
«Mujeres» του Marcelo Ricardo

Zeballos στη Mamush Gallery

Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα
εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής «Mujeres» του
διεθνούς Αργεντινού εικαστικού και καθηγητή
Marcelo Ricardo Zeballos, στη...
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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 40-Forty 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 €22.000 μετρητοίς που δαπανούνται για να 
στηρίξουν γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί, που έχουν φυλακιστεί, που έχουν 

εθιστεί στα ναρκωτικά κ.α.

LADIES RUN

2017
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To After Publicity
Τον έκτο 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!

LADIES RUN

2017
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The Official Video
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Χορηγίες 2017
Οι leaders της ελληνικής αγοράς στον τομέα του τουρισμού, της 

τεχνολογίας, των τραπεζών, των αθλητικών ειδών, των προγνωστικών, 
του κοσμήματος, 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 

Ιρλανδία έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στο Ladies Run.

LADIES RUN

2017
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2017Χορηγίες 2017
Οι Official Partners

OFFICIAL HUB ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
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Χορηγίες 2017
Οι Official Partners
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EXPERIENCE PARTNER OFFICIAL JEWELER

Χορηγίες 2017
Οι Official Partners
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HEALTH PARTNER INSURANCE PARTNER

Χορηγίες 2017
Οι Official Partners
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Οι Official Partners

OFFICIAL DRINK OFFICIAL SNACK
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΕΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΑΣ



Ladies Run 2017
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, TaphTeam, 
Video: Χρήστος Νεμποτάκης

Τεχνική διεύθυνση: Νίκος Πολιάς
Ηλεκτρονική χρονοµέτρηση: All About Running

Event team: Αγαπητός Αλέξανδρος, Αμπελικιώτη Άννα, Αναστασίου Μαρία, Αντωνόπουλος Κωστής, Βασιλοπούλου 
Κωνσταντίνα, Βρακά Κατερίνα, Βραχλιώτη Σίλια, Γάσπαρη Φαίδρα, Γάσπαρη Κλαίρη, Γεωργακόπουλος Δημήτρης, Γεωργιάδου 
Αθηνά, Γεωργίου Δήμητρα, Γιαννούτσος Παναγιώτης, Γκουβιέρου Λία, Γκούμας Δημήτρης, Γκούμας Άγγελος, Γραικός Σάββας, 

Γρομιτσάρης Πέτρος, Διονυσόπουλος Γρηγόρης, Ζωγραφάκη Δήμητρα, Καϊνη Μαρία, Καλαντζή Γεωργία, Καμπουράκη 
Ειρήνη, Κανάκη Ελένη, Καππάτου Ολυμπία, Καρκατσέλης Γιάννης, Κατσιαδράμη Μαρίνα, Κατσικογιάννη Δώρα, Κατσικογιάννη 

Κωνσταντίνα, Κατσούλης Σπύρος, Κίκου Έλλη, Κόνιαρη Μαίρη, Κορλού Δανάη, Κοσσάδα Σοφία, Κούκης Παναγιώτης, Κουμπής 
Σπύρος, Κουμπής Πάνος, Λιαμέτη Δήμητρα, Λιοπύρης Θανάσης, Μαραντίδη Γαβριέλα, Μισούλη Μπούφη Αθηνά, Μιστρή Σοφία, 
Μιχώτα Αλεξάνδρα, Μιχώτα Αφροδίτη, Μπερτσουλάκη Αγγελική, Μπουρούσης Κώστας, Μυλωνάς Παναγιώτης, Νάκο Κλοντιάνα, 

Οικονόμου Θεοδοσία, Παναγιώτου Ρούλα, Παπαμώρος Γιώργος, Παπαμώρου Καλλιόπη, Πατρίκη Νατάσσα, Παυλοπούλου 
Ευαγγελία, Παυλοπούλου Ζήνα, Πολιτοπούλου Έφη, Πολυθοδωράκης Κωνσταντίνος, Πρέκα Ναταλία, Ρεπάνης Μάκης, Ρουβέλα 

Βίβιαν, Ρουμελιώτη Φωτεινή, Σαββίνος Σπύρος, Σκαμαγκάκης Μιχάλης, Τζίμας Αλέξανδρος, Τουλγέρογλου Νίκος, Τσιμπίδου 
Αθηνά, Τσιπούρα Ξανθή, Φεύγα Νατάσσα, Χαλικιά Ναυσικά, Χολέβα Γωγώ

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
Official Jeweler: Links of London

Insurance Partner: Ergo Hellas
Health Partner: ΙΑΣΩ

Official Drink: Contrex
Official Snack: Fyffes

Wellness Partner: Pilates by Mandy Persaki
Υποστηρικτής πρώτων βοηθειών: Lifeguard Hellas

Υποστηρικτές επικοινωνίας: Runner magazine, www.andro.gr
Αθλοθέτης: Κωνσταντίνος Βαλαής - Valaes

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 και τον Σύλλογο ΑμΕΑ ΠΕΡΠΑΤΩ.


