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Tο επετειακό Ladies Run στον Αστέρα, ήταν 
μια έκρηξη χρώματος και θηλυκότητας! 
Εκατοντάδες αθλήτριες, πρωταθλήτριες, 
διασημότητες, γυναίκες κάθε ηλικίας και 
φυσικής κατάστασης έτρεξαν με πάθος για 
να στηρίξουν άλλες γυναίκες και να γιορ-
τάσουν τα πέμπτα γενέθλια του δικού τους, 
λαμπερού αγώνα. 

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, 1200 δυναμι-
κές Ελληνίδες πλημμύρισαν τον Αστέρα 
Βουλιαγμένης, μας χάρισαν fit και stylish 
στιγμές, ίδρωσαν, γυμνάστηκαν, διασκέ-
δασαν, φωτογραφήθηκαν, χαλάρωσαν και 
προπαντός ένωσαν τις δυνάμεις τους για 
καλό σκοπό, συμμετέχοντας στο Ladies 
Run: Στην επετειακή διοργάνωση που ήταν 
sold out όπως κάθε χρόνο, σημειώθηκε 
ρεκόρ συμμετοχών αλλά και χρημάτων που 
συγκεντρώθηκαν και προσφέρθηκαν στο 
σωματείο ΔΕΣΜΟΣ. 

5 χρόνια πρόσφόρασ 
Στα πλαίσια των απονομών, είχα για μια 
ακόμα χρονιά την τιμή να επιδώσω στη 
διοίκηση του σωματείου ΔΕΣΜΟΣ αποδει-
κτικό κατάθεσης 4.055 ευρώ. Με τη δωρεά 
αυτή, η κοινότητα του Ladies Run πλησιάζει 
τις 20.000 ευρώ προσφοράς, από ιδρύσεως 
του θεσμού.

Ευχαριστώντας μας για τη δωρεά, το μέλος 
του ΔΣ του ΔΕΣΜΟΥ Άννι Σκουρλέτη 
ανακοίνωσε τους φορείς που η ομάδα του 
Ladies Run επέλεξε να στηρίξει για φέτος: 
Τον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών Πει-
ραιά, που φιλοξενεί 18 γυναίκες με τα παι-
διά τους. Την Amurtel Hellas, μια παγκόσμια 
οργάνωση ανακούφισης από καταστροφές 
που απαρτίζεται από γυναίκες και επικε-
ντρώνεται αποκλειστικά στις ανάγκες γυ-
ναικών και παιδιών. Το Σύλλογο Ατόμων με 
Αναπηρία “Περπατώ” που με αφετηρία την 
Κομοτηνή έχει γίνει ο πιο δυναμικός φορέας 
συσπείρωσης και υποστήριξης ΑμΕΑ στη 
χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Και το Ειδικό 
Πρόγραμμα Εξαρτημένων Γυναικών (18 και 
άνω), στο οποίο προσφεύγουν εξαρτημένες 
γυναίκες και μητέρες για τη θεραπεία τους. 

3, 2, 1, παμε 
Μόλις το ρολόι έδειξε 10.00, την Κυριακή 
16 Οκτωβρίου, το στίγμα της δύναμης των 
Ladies δόθηκε από την αθλήτρια με κινητικά 
προβλήματα Γεωργία Καλτσή, που έτρεξε 
τα πέντε δύσκολα και με αρκετές ανηφό-
ρες χιλιόμετρα του αγώνα, με το χειρήλατο 
αμαξίδιό της.

Ένα λεπτό αργότερα, το πρωτοποριακό 
Nissan Juke ως Official Car της διοργάνω-
σης, «άνοιξε» τη διαδρομή και εκατοντάδες 

γυναίκες ξεχύθηκαν στην παραδεισένια 
διαδρομή, ως το τέρμα του Λαιμού και μέσα 
από την εντυπωσιακή Astir Marina. 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. 

Με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας και το 
πράσινο των πεύκων, οι Ladies απόλαυσαν 
τη διαδρομή τρέχοντας με ανεβασμένη 
διάθεση και ακμαίο ηθικό. Μόνο που φέτος 
είχαν δίπλα τους και τη Samsung, το νέο 
Χρυσό Χορηγό της διοργάνωσης, που τους 
σύστησε τους ιδανικούς «συναθλητές»: Το 
“έξυπνο” ρολόι Gear Fit2 και τα φουτουρι-
στικά, ασύρματα ακουστικά Gear IconX. 

Με τις hype μουσικές επιλογές της DJ Μαρί-
ας Παπιδάκη κατέφθασαν πρώτες στη γραμ-
μή τερματισμού οι σπουδαίες αθλήτριες που 
καταχειροκροτήθηκαν: Μεγάλες νικήτριες 
του Ladies Run 2016 ήταν η Ελευθερία 
Πετρουλάκη για τα 5χλμ με χρόνο 17:56 και 
η Ντενίζ Δημάκη με 38:27 στα 10χλμ. Την 
πρώτη απονομή των μεταλλίων της Links of 
London έκανε ο οικοδεσπότης του θεσμού, 
Διευθύνων Σύμβουλος του Αστέρα, Πολυ-
χρόνης Γριβέας. 

Ο 7 φορές πρωταθλητής Ελλάδας στο 
μαραθώνιο, Νίκος Πολιάς, ήταν παρών στον 
αγώνα, για να επιβλέψει τη χρονομέτρηση 
και την αξιόπιστη εξαγωγή των αποτελεσμά-
των. (Μπείτε εδώ για  να δείτε τα αναλυτικά 
αποτελέσματα των 5χλμ., και  των 10χλμ.)

πόλύ παραπανω από ενασ απλόσ 
αγωνασ 
Οι συμμετέχουσες χρωμάτισαν το Λαιμό της 
Βουλιαγμένης φορώντας το εκτυφλωτικά 
ροζ, με μεσάτη γραμμή και θηλυκή λαι-
μόκοψη t-shirt της adidas, Sports Partner 
του θεσμού. Ανάμεσα τους ήταν πολλές 
γνωστές αθλήτριες, ηθοποιοί, παρουσιά-
στριες, δημοσιογράφοι και social media 
influencers όπως οι Τζένη Θεωνά, Γιούλικα 
Σκαφιδά, Θωμαΐς Απέργη, Έλενα Γαλύφα, 
Άννα Πρέλεβιτς, Ευαγγελία Τσιορλίδα, Νικο-
λέττα Ράλλη, Ειρήνη Ζαρκαδούλα, Χριστίνα 
Βραχάλη, Κλέλια Πανταζή, Πηγή Δεβετζή, 
Μαρία Πολύζου κ.α. 

Το παρών έδωσαν και κορυφαίες δρομείς 
που δεν έτρεξαν φέτος αλλά θέλησαν να 
στηρίξουν τις συναθλήτριές τους, όπως η 
πρώτη νικήτρια του Ladies Run 2012 Αθηνά 
Κοΐνη, η εμποδίστρια Ελισάβετ Πεσιρίδου 
και η πολυνίκης δρομέας Φωτεινή Δαγκλή 
– Παγκότο. Μαζί με γοητευτικούς και fit 
κυρίους όπως ο Δημήτρης Λαγιόπουλος και 
ο Γιώργος Καραβάς. 

Όπως κάθε χρόνο, όλες οι δρομείς επιβρα-
βεύτηκαν με το συλλεκτικό βραχιόλι της 
Links of London (επίσημου προμηθευτή των 
Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου). Μετά 
το τέλος του αγώνα, οι μπανάνες Fyffes, ένα 
νέο υγιεινό σνακ για την Ελληνική αγορά 
που έκανε πρεμιέρα στον Αστέρα, βοήθησε 
στην ομαλή αποκατάσταση της ενέργειας 
των δρομέων. Ενώ η celebrity trainer 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 
ασκήσεις pilates. 

Ο όμιλος Ergo εγγυήθηκε την κάλυψη 
κάθε συμμετέχουσας έναντι προσωπικού 
ατυχήματος αλλά και αστικής ευθύνης, προ-
σφέροντας την απαραίτητη ασφάλεια στις 
Ladies. Ενώ ασθενοφόρο του ΙΑΣΩ General 
επανδρωμένο με εξειδικευμένο ιατρικό 
προσωπικό, στάθμευε επί της διαδρομής. 

Ο ετήσιος θεσμός του Ladies Run τελεί υπό 
την αιγίδα του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βου-
λιαγμένης. Ενώ, το πιο μεγάλο ευχαριστώ 
αρμόζει στους 100 εθελοντές, χωρίς τους 
οποίους η μεγάλη γιορτή του Ladies Run 
δεv θα μπορούσε να διεξαχθεί με τέτοια 
επιτυχία. 

Το ίδιο βράδυ, μέσα από χιλιάδες πολύ-
χρωμα posts στα social media, οι συμμε-
τέχουσες διέδωσαν κάτι από τη μαγεία και 
τη θετική ενέργεια του αγώνα, δίνοντας 
την υπόσχεση να είναι και του χρόνου στη 
γραμμή της εκκίνησης, για μια νέα πενταετία 
Ladies Run! 

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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To Site
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Ζωή ανδρικόπόύλόύ

To Site 
Πορτρέτα πρωταθλητριών 

ελεύθερια πετρόύλακή
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Ζωή ανδρικόπόύλόύ

ελισαβετ πεσιριδόύ
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To Site
Πορτρέτα προσωπικοτήτων 

ελενα γαλύφα

χριστινα βραχαλή
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ελενα γαλύφα

ειρήνή Ζαρκαδόύλα



λιλα κόύντόύριωτή

τΖενή θεωνα

To Site
Πορτρέτα διασημοτήτων

16
θωμαή απεργή
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τΖενή θεωνα

νικόλεττα ραλλή 





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 της είναι να

εμπνεύσει τα μέλη τουςς -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
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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. όι 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.
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Ο Αγώνας 

με τή σύμμετόχή τόύσ στον αγώνα εκατοντάδες
γυναίκες με επιμονή και θετική ενέργεια έστειλαν μήνυμα
αισιοδοξίας κόντρα στις δυσκολίες της εποχής.
tό 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 αξίας άνω των 
4.055 ευρώ στον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών Πειραιά, 
στην Amurtel Hellas, στο Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία 
“Περπατώ” και στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξαρτημένων 
Γυναικών (18 και άνω).

ό αγωνασ έλαβε χώρα στις 10 το πρωί της Κυριακής 16
Οκτωβρίου, στο ομορφότερο ίσως σημείο της Αττικής, στο
Λαιμό της Βουλιαγμένης.

όι δρόμεισ αγνωνίστηκαν σε δύο αποστάσεις (5&10χλ.)
που είχαν ως αφετηρία και τερματισμό το εμβληματικό
συγκρότημα του ≪Αστέρα≪.

τό παρκινγκ, η έναρξη, ο τερματισμός, οι απονομές

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

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

στόύσ σταθμόύσ ανεφόδιασμόύ εθελοντές με ειδική
εμφάνιση adidas συμβούλευαν τις δρομείς και τις εμψύχωναν
≪φορώντας≪ το καλύτερό τους χαμόγελο!

μετα τόν τερματισμό, η Μάντυ Περσάκγ και το 
επιτελείο της προσκάλεσαν όλες τις δρομείς σε ένα
χαλαρωτικό πρόγραμμα διατάσεων αποθεραπείας στο
γρασίδι του Αστέρα.

εύχαριστόύμε:
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.

ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Πέμπτη χρονιά επιτυχίας!
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Ο Αγώνας
Η διαδρομή

τό εμβλήματικό 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 από 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 16/10/15 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.

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

στό 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.).

τό ρύθμό 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.

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

είπαμε ότι είναι εύκολος!



28

Φέτος το Ladies Run δώρισε 4.055 ευρώ στον ΔΕΣΜΟ και μαζί 
τα διαθέσαμε για να στηρίξουμε τους εξής φορείς: Τον Ξενώνα 
Κακοποιημένων Γυναικών Πειραιά, που φιλοξενεί 18 γυναίκες 
με τα παιδιά τους. Την Amurtel Hellas, μια παγκόσμια οργάνωση 
ανακούφισης από καταστροφές που απαρτίζεται από γυναίκες και 
επικεντρώνεται αποκλειστικά στις ανάγκες γυναικών και παιδιών. 
Το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία “Περπατώ” που με αφετηρία 
την Κομοτηνή έχει γίνει ο πιο δυναμικός φορέας συσπείρωσης 
και υποστήριξης ΑμΕΑ στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Και το 
Ειδικό Πρόγραμμα Εξαρτημένων Γυναικών (18 και άνω), στο οποίο 
προσφεύγουν εξαρτημένες γυναίκες και μητέρες για τη θεραπεία 
τους. 

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

Στην επιστολή της προς κάθε συμμετέχουσα στον αγώνα,
η Πρόεδρος του ΔΣ του ΔΕΣΜΟΥ Αλεξία Κατσαούνη ανάφερε
χαρακτηριστικά: “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” .

Ο Αγώνας
Η Προσφορά
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Ο Αγώνας
Τα Αποτελέσματα

5.000 μέτρα, γενική καταταΞή:
-Χρυσό: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ

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

5.000 μέτρα, ήλικιακή κατήγόρια 18-29:
-Χρυσό: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ
-Αργυρό: ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ

-Χάλκινο: ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ

5.000 μέτρα, ήλικιακή κατήγόρια 30-39:
-Χρυσό: ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΑΓΚΛΗ ΠΑΓΚΟΤΟ

-Αργυρό: ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
-Χάλκινο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΛΑΜΟΥ

5.000 μέτρα, ήλικιακή κατήγόρια 40-49:
-Χρυσό: ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΟΥΛΙΔΟΥ

-Αργυρό: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑΚΗ
-Χάλκινο: ΡΕΒΕΚΑ ΚΟΥΤΣΗ

5.000 μέτρα, ήλικιακή κατήγόρια 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 κατήγόρια 18-29:
-Χρυσό: ΓΙΩΤΑ ΒΛΑΧΑΚΗ

-Αργυρό: ΧΑΡΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ
-Χάλκινο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ

10.000 μέτρα, ήλικιακή κατήγόρια 30-39:
-Χρυσό: ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ

-Αργυρό: ΡΑΝΝΕΛΛΕ ΜΑΚΚΟΗ
-Χάλκινο: ΔΑΝΑΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ

10.000 μέτρα, ήλικιακή κατήγόρια 40-49:
-Χρυσό: ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ

-Αργυρό: ESTER ROSA
-Χάλκινο: ΜΕΛΙΝΑ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ

10.000 μέτρα, ήλικιακή κατήγόρια 50+:
-Χρυσό: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΟΥ

-Αργυρό: ΕΡΑΤΩ ΤΑΤΗ
-Χάλκινο: ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ





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 δεσμόσ και την υπογραφή του
γενικού διευθυντή του Αστέρα Βουλιαγμένης.
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Η Αφίσα

16.10.2016
ΔΗΛΩΣΤΕ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
LADIESRUN.GR

ASTIR MARINA

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ



33

To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Το Πρόγραμμα

ASTIR MARINA
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Tα Banners

16.10.2016
OFFICIAL CAR

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ WELLNESS PARTNEROFFICIAL SNACK

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

16.10.2016

OFFICIAL CAR

ΑΘΛΟΘΕΤΗΣ

ASTIR MARINA

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

WELLNESS PARTNER

OFFICIAL SNACK

ΑΘΛΟΘΕΤΗΣ

OFFICIAL SNACK

ASTIR MARINA

OFFICIAL CAR 

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

16.10
2016

WELLNESS PARTNER
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Οι Σημαίες

shmaia BEACH.indd   4 6/10/2016   8:40:49 µµ
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
H Αψίδα

apsida.indd   1 7/10/2016   7:43:25 µµ
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Τα Bibs

123
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

bibs_FINAL.indd   1 19/2/2017   1:08:43 µµ

123
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

bibs_FINAL.indd   2 19/2/2017   1:08:52 µµ
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Το Backdrop

backdrop.indd   1 6/10/2016   10:41:48 µµ
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Τα Online-banners
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Τα Laneyards

INSURANCE PARTNER

laneyards1.indd   6 6/10/2016   9:10:29 µµ

OFFICIAL CAR

laneyards1.indd   5 6/10/2016   9:10:16 µµ

ACCOMODATION PARTNER

laneyards1.indd   2 6/10/2016   9:09:38 µµ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

laneyards1.indd   17 7/10/2016   7:38:23 µµ

laneyards1.indd   3 6/10/2016   9:09:52 µµ

OFFICIAL JEWELLER

laneyards1.indd   7 6/10/2016   9:10:41 µµ

OFFICIAL SNACK

laneyards1.indd   9 6/10/2016   9:11:10 µµ

SPORTS PARTNER

laneyards1.indd   4 6/10/2016   9:10:05 µµ
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Το Aυτοκόλλητο

123
RUN LIKE A LADY!
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Το Δίπλωμα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΟ LADIES RUN 2016 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 OKTΩΒΡΙΟΥ 2016
ΣΤΟ ASTIR PALACE ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

LADIES RUN 2016

Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

Kίμων Φραγκάκης
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΜΕ ΧΡΟΝΟ

0:17:57

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ

Πολυχρόνης Σ. Γριβέας
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Τα Κάγκελα

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

kagkela.indd   2 6/10/2016   8:50:47 µµ
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Τo Newsletter
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Οδική Σήμανση

dhmos.indd   1 6/10/2016   8:52:49 µµ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 
5&10ΧΛΜ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16
 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09:30π.μ. - 11:30π.μ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΘΑ 
ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
H Πρόσκληση

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΎΜΕ

ΤΗΝ ΚΎΡΙΑΚΗ 16/10 ΣΤΗ 13:00, 

μετά τον τερματισμό και τις απονομές, 
για finger food & refreshments, στο 
Tennis Club του Astir Palace, για να 

γιορτάσουμε μαζί τη λήξη του 
5ου Ladies Run.

ΔΙΕΎΘΎΝΣΗ:  
ASTIR RESORT, 

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 40, ΒΟΎΛΙΑΓΜΕΝΗ
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To Eπικοινωνιακό Υλικό 
Το Βάθρο

Untitled-7   1 7/10/2016   8:46:02 µµ Untitled-7   1 7/10/2016   8:46:02 µµ

Untitled-7   2 7/10/2016   8:45:26 µµ

Untitled-6   1 7/10/2016   8:48:38 µµ
Untitled-6   2 7/10/2016   8:48:49 µµ





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 πέμπτη
συνεχή χρονιά το iconic όλυμπιακό 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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Τα Δώρα 
Το Goodie Bag
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Τα Δώρα 
Τo Τ-Shirt

LR2016
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Τα Δώρα 
Τα Μετάλλια
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Τα Δώρα 
Τα Βραχιόλια τερματισμού





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.



56

andro.gr

To Pre Publicity
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joytv.gr
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To Pre Publicity

big fish

Μοιάζουν Με άνθρωπάκιά που στεκοντάι Με τά χεριά κάι τά  
ποδιά άνοιχτά. εχουν ενάν φωτεινο γλοΜπο γιά κεφάλι κάι κυκλοφο- ρουν 
σε πολλά κάι ωράιά χρωΜάτά. τι εινάι; τά νεά φωτιστικά του άυτοδηΜι- ουρ-
γητου κάλλιτεχνη χρηστου νοΜπελη

Η πατέντα του καλλιτέχνη μπορεί αρχικά να φαίνεται απλή, είναι όμως εντυ- πωσια-
κή και ταυτόχρονα μοναδική. ο χρήστος νόμπελης πήρε σκληρά ξύλα υψηλής πυκνό- τητας, 
τα πέρασε με λάδι και δημιούργησε γλυπτά ανθρωπάκια σε φυσικό χρώμα, ενώ άλλα τα έβα-
ψε ή τα ζωγράφισε σε υπέροχα χρώματα. πρόσθεσε και έναν γλόμπο για κεφάλι και χρωματιστά καλώδια 
και εγένετο φωτιστικό! τα φωτιστικά Lightman είναι όλα χειροποίητα και ξεκινούν από 43 εκατοστά ύψος, 
ενώ μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 2 μέτρα. το φως τους είναι LED και τα καλώδιά τους μεταξωτά, σε 
χρώματα αντίστοιχα με τα φωτιστικά. είναι κατάλληλα τόσο για εσωτερικό όσο και για εξωτερικό χώρο. 

Ο άνθρωπος πίσω από το «ανθρωπάκι» 
ο χρήστος νόμπελης σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός, αλλά πάντα του άρεσε να φτιάχνει πράγματα 
με τα χέρια του. εχει κατασκευάσει πολλά μηχανήματα για εργοστάσια, τα οποία έντυνε με χρώματα 
ώστε να μοιάζουν με υπερμεγέθη γλυπτά, ενώ έφτιαχνε και διάφορες κατασκευές για το σπίτι και τους 
φίλους του. οι δημιουργίες του χαρακτηρίζονται από γεωμετρία και μαθηματικά, ενώ το φως είναι κάτι 
που του αρέσει να ενσωματώνει σε πολλές από αυτές. 
το project «Lightman» εξελίσσεται συνεχώς με νέες 
εφαρμογές. -νάντιά λιάργκοΒά

Δεν μπορεί να είναι κανείς 
σίγουρος αν η πληθώρα των 
δρομικών events που αυξά-
νονται και πληθαίνουν χρόνο 
με τον χρόνο καταδεικνύουν 
ότι οι σύγχρονοι Ελληνες είναι 
γνήσιοι επίγονοι του Φειδιπ-
πίδη ή απλώς υποδεικνύουν 
πως όλοι από κάτι/κάποιον/
κάπου θέλουν να ξεφύγουν - 
γι’ αυτό και λιώνουν τις σόλες 
των παπουτσιών τους. Σε κάθε 
περίπτωση το τρέξιμο είναι - 
με lifestyle όρους- το νέο σεξ 
- ίσως και καλύτερο από αυτό. 
Ωστόσο, πόσοι αγώνες είναι 
αποκλειστικά αφιερωμένοι στις 
γυναίκες; Ενας. Το Ladies Run.
Ηταν Ιανουάριος του 2012 
όταν το blog του Ladies Run 
ξεκίνησε να προβάλλει μονα-
δικές γυναίκες που τρέχουν 
για να εμπνεύσουν άλλες  
γυναίκες. Και το φθινόπωρο 
της ίδιας χρονιάς το όνειρο 
ενός αγώνα μόνο για γυναίκες 
έγινε πραγματικότητα. Στο ιδα-
νικό σκηνικό του «Astir Palace» 
εκατοντάδες κυρίες που έχουν 
κάνει το τρέξιμο τρόπο ζωής 
έτρεξαν με στυλ δίπλα σε 
δυναμικές αθλήτριες, πρωτα-
θλήτριες του στίβου, αλλά και 
πολλές διασημότητες. Ηταν 
ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, 
αλλά, όπως αποδείχθηκε, ήταν 
μόνο η αρχή. Το Ladies Run τα 
επόμενα χρόνια έγινε θεσμός, 
με το event να είναι μονίμως 
sold out και τα χρήματα που 
συγκεντρώνονται για τη στή-
ριξη ευπαθών ομάδων γυ-
ναικών να αυξάνονται χρόνο 
με τον χρόνο. Από τη γέννηση 
του θεσμού μέχρι και σήμερα 
οι γυναίκες δρομείς έχουν 
προσφέρει πολλά σε άλλες 

γυναίκες μέσω του Ladies Run, 
ενώ φέτος σκοπός του είναι 
η ενίσχυση του Σωματείου 
Δεσμός. Για τον -επετειακό-  
πέμπτο αγώνα το «Astir Palace» 
θα προσφέρει στις νικήτριες 
της γενικής κατάταξης ορει-
χάλκινα στεφάνια ελιάς, φιλο-
τεχνημένα από τον διεθνούς 
φήμης καλλιτέχνη Valaes. Για 
την ιστορία του θεσμού, αξίζει 
να αναφέρουμε ότι το ρεκόρ 
διαδρομής για τα 10 χλμ.  
κατέχει η Ντενίζ Δημάκη με 
χρόνο 00:37:40, ενώ αντίστοιχα 
για τα 5 χλμ. η Τίνα Κεφαλά  
με χρόνο 00:18:20. Περισσότε-

ρες πληροφορίες  
και δηλώσεις συμμετο-
χής στο www.ladiesrun.gr. 

Τh
e R
AC
E

Γιατί τρέχουν
τα κορίτσια;

Για πέμπτη χρονιά οι γυναίκες 
αποχωρίζονται τις ψηλοτάκουνες  
γόβες τους, φορούν φόρμες και αθλητικά 
παπούτσια και τρέχουν για καλό σκοπό  
στις 16 Οκτωβρίου με φόντο τον Λαιμό Βουλιαγμένης

Από αριστερά oι δημοσιο-
γράφοι Ελενα Παπαδημη-

τρίου, Σία Κοσιώνη και Αννα 
Μπουσδούκου συμμετείχαν 
στο περσινό δρομικό event
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10
ΤΖΕΝΗ 
ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ  
Η ιέρεια της κοµψότητας 
Τζένη Μπαλατσινού έκανε 
και πάλι το θαύµα της! 
Πραγµατοποίησε έναν 
µοναδικό, διαχρονικό 
συνδυασµό και συγχρόνως 
τόσο φρέσκο που την έκανε 
να δείχνει ακριβώς όσο 
υπέροχη είναι! 

n.sideri@realnews.gr

Επιµέλεια: ΝΑΝΕΛΑ ΣΙ∆ΕΡΗ

Οι γυναίκες τρέχουν... για καλό σκοπό

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ 
Η ΓΛΥΚΥΤΑΤΗ και πανέµορφη Κατερίνα Παπουτσάκη µε µίνι 
φορεµατάκι, ζακέτα και χοντροκοµµένα µαύρα πέδιλα. Αχ, αυτή 
η εποχή! Εκεί που είσαι έτοιµη να φύγεις από το σπίτι, λες «ουπς, 
την έχει τη δροσιά του έξω» και παίρνεις ό,τι βρίσκεις µπρο-
στά σου για να ζεσταθείς. Αυτό βέβαια κάποιες φορές βγαίνει 
σε καλό στιλιστικά και κάποιες όχι. Εδώ τείνουµε προς το όχι... 

6

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ. Υπέρβαση 
και ανταμοιβή. Εννοιες που χαρίζουν λάμ-
ψη σε εκατοντάδες γυναικεία πρόσωπα στο 
τέλος της διαδρομής κάθε Ladies Run. Φέ-
τος, που ο θεσμός σβήνει τα πέντε κεράκια 
του, ο αθλητισμός, το στιλ, το γυναικείο πά-
θος και η κοινωνική αλληλεγγύη θα ενωθούν 
και πάλι με φόντο τη μαγευτική διαδρομή 
του «Astir Palace», της «Astir Marina» και του 
Λαιμού της Βουλιαγμένης. Ηταν Ιανουάρι-

ος 2012 όταν το blog του Ladies Run ξεκί-
νησε να προβάλλει γυναίκες που τρέχουν 
για να εμπνεύσουν άλλες γυναίκες. Και 
το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς το όνειρο 
ενός αγώνα μόνο για γυναίκες έγινε πραγ-
ματικότητα! Το Ladies Run είναι πλέον θε-
σμός, με το event να είναι μόνιμα sold out 
και τα χρήματα που συγκεντρώνονται για 
τη στήριξη ευπαθών ομάδων γυναικών να 
αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ 
Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ φόρεσε ψηλόµεσο τζιν, το οποίο 
συνδύασε µε διάφανο πουκάµισο και µαύρα booties. Οτι πρό-
κειται για µια εντυπωσιακή παρουσία, αυτό δεν µπορεί να αµ-
φισβητηθεί. Οτι πραγµατοποίησε µια φιλότιµη προσπάθεια, επί-
σης. Ακόµα κι αν δεν αγαπάµε ούτε το µακιγιάζ-µάσκα ούτε τις 
µίζερες µπουκλίτσες, πιστεύουµε ότι το look της είχε αυτό το κάτι. 

Το πολύ λεπτό 
τιραντάκι, 
πόσο σέξι 
λεπτομέρεια; 
Και πόσο σικ; 

Εχει μεγάλη 
αδυναμία στα 
σανδάλια και τα 
υποστηρίζει με τον 
καλύτερο τρόπο.

Ω ναι, λατρεύουμε 
τις πλισέ φούστες!

7
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To Event
Το ομορφότερο και πιο exclusive resort της Αττικής άνοιξε τις πύλες τους για να υποδεχτεί

για πέμπτη 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 

€20.000 μετρητοίς. 
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To After Publicity
Τον πέμπτη 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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105



106

To After Publicity

44 A.V. 20 - 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Σε γνωρίζω...

Αβαντάζ. 41χρονος Δημόσιος Υπάλληλος, 
πολύ ωραίας εμφάνισης, ψηλός, με δύο μετα-

πτυχιακά, ευκατάστατος, 1.500 μηνιαίως, Ι.Χ. 
και ακίνητη περιουσία, αναζητά νέα έως 36 
ετών με σκοπό το γάμο. «Πάππας», Ομήρου 
38, Κολωνάκι, 210 3620147, www.pappas.gr 

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 210 3617.369 (11.00-18.00)  
Χρεώσεις: œ 34 οι 20 πρώτες λέξεις και œ 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: œ 45.

Μικρες αγγελίες

Mόνό και μόνό 
για Σένα 
Στην παράσταση. Δεν ξέρω 
το όνομά σου, αλλά θα ήθε-
λα να το μάθω. Ελπίζω να το 
δεις. Στείλε εδώ. 

550  
Παρασκευή απόγευμα. 
Είχες μια γνωστή σου που 
την έλεγαν Μαρίνα και την 
χαιρέτησες. Ήσουν μικρή, 
με καστανά ίσια μαλλιά, 
άσπρη μπλούζα με μαύρα 
μανίκια και μαύρο τζιν. Ή-
σουν στο πίσω μέρος αλλά 

ήρθες δίπλα μου μπροστά 
και έβγαζες σέλφις με τη 
γλώσσα έξω. Κατέβηκες 
στο Μέγαρο Μουσικής. 
550gnostimarina@outlook.
com.gr

ΠατήΣια 
11 Οκτωβρίου, 3 το πρωί, 
ψωνίζαμε μαζί στην πλατεία 
Αγίας Παρασκευής. Σου είπα 
ότι εσύ δεν περνάς απαρα-
τήρητη! 6972577083

Θέατρό 104 
Είσαι ηθοποιός και παίζεις 

στα «Βρώμικα Παραμύθια». 
Σε είδα και μαγεύτηκα. Εί-
σαι αδύνατη, μελαχρινή με 
ωραία μάτια. Ήρθα και είδα 
δεύτερη φορά…

καΦέ νόμιΣματικόΥ 
μόΥΣέιόΥ 
Στην όμορφη που έκλαιγε 
και της πήγε ο ξάδερφός 
μου ένα σουφλέ σοκολάτας 
για να την γλυκάνει...Μην τ’ 
αφήνεις τέτοια παλικάρια... 
Αν σ’ ενδιαφέρει να τον ξα-
ναδείς, γράψε εδώ και θα τη 
βρούμε την άκρη!

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με SMS: AVSE, κενό και το μήνυμά σου στο 54344
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο του αποστολέα.  κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,24 με ΦΠΑ

ςε είδα...

Ladies Run 
Έκλεισε τα 5 του χρόνια και συνεχίζει να τρέχει 

16 Οκτωβρίου, κατά τις 10 το πρωί, και 

όλη η περιοχή γύρω από τον Αστέρα Βου-

λιαγμένης είχε πάρει την απόχρωση του 

ροζ, από τα μπλουζάκια της Adidas που 

φορούσαν οι περίπου 1.200 συμμετέχου-

σες στο φετινό 5ο Ladies Run. Σε αγώνες 

δρόμου «είθισται» να αναφέρονται πρώ-

τα τα ονόματα των νικητών, για το Ladies 

Run όμως θα τα πάρουμε «ανάποδα» 

αφού πραγματικά είναι ένας αγώνας από 

γυναίκες για γυναίκες. 

Λ
ίγα περισσότερα από €4.000 
συγκεντρώθηκαν φέτος, παρα-
δόθηκαν από τον εμπνευστή της 
διοργάνωση, Κίμωνα Φραγκάκη, 

στο σωματείο Δεσμός και από εκεί θα 
μοιραστούν στον Ξενώνα Κακοποιημέ-
νων Γυναικών Πειραιά, στην Amurtel 
Hellas, μια παγκόσμια οργάνωση ανα-
κούφισης από καταστροφές που απαρ-
τίζεται από γυναίκες και επικεντρώνε-
ται αποκλειστικά στις ανάγκες γυναι-
κών και παιδιών, στο Σύλλογο Ατόμων 
με Αναπηρία «Περπατώ» και στο Ειδικό 
Πρόγραμμα Εξαρτημένων Γυναικών.  

Όσον αφορά τις νικήτριες, ήταν η Ε-
λευθερία Πετρουλάκη για τα 5χλμ. με 

χρόνο 17.56 και η Ντενίζ Δημάκη με 
38.27 στα 10χλμ. 
Στην επετειακή διοργάνωση, που ήταν 
sold out όπως κάθε χρόνο, συμμετείχαν 
αθλήτριες, πρωταθλήτριες, διασημότη-
τες, γυναίκες κάθε ηλικίας και φυσικής 
κατάστασης που έτρεξαν με πάθος για 
να στηρίξουν άλλες γυναίκες. Ανάμεσά 
τους οι Τζένη Θεωνά, Γιούλικα Σκα-
φιδά, Θωμαΐς Απέργη, Έλενα Γαλύφα, 
Άννα Πρέλεβιτς, Ευαγγελία Τσιορλίδα, 
Νικολέττα Ράλλη, Κατερίνα Γκαγκάκη,  
Ειρήνη Ζαρκαδούλα, Χριστίνα Βραχά-
λη, Κλέλια Πανταζή, Πηγή Δεβετζή, 
Μαρία Πολύζου κ.ά. 
Όπως κάθε χρόνο, όλες οι δρομείς επι-
βραβεύτηκαν με το συλλεκτικό βρα-
χιόλι της Links of London (επίσημου 
προμηθευτή των Ολυμπιακών Αγώ-
νων του Λονδίνου), ενώ ανάμεσα στους 
πρωταγωνιστές και οι περίπου 100 
εθελοντές. Το ίδιο βράδυ, μέσα από 
χιλιάδες πολύχρωμα posts στα social 
media, οι συμμετέχουσες διέδωσαν 
κάτι από τη μαγεία και τη θετική ενέρ-
γεια του αγώνα, δίνοντας την υπόσχε-
ση να είναι και του χρόνου στη γραμμή 
της εκκίνησης, για μια νέα πενταετία 
Ladies Run! A

Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με SMS: AVXE, κενό και το μήνυμά σου στο 54344
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο  του αποστολέα. κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,23 με ΦΠΑ

                   ξέρεις εςύ...

Ψάχνω την Κατερίνα, ανταλ-
λάξαμε ονόματα στο Harley 
Bike Show στο Περιστέρι, 
την Κυριακή 2/10. Άφησα 
τον ανιψιό σπίτι του, αλλά 
δεν σε ξαναείδα… κρίμα. 
6973276455

Όπως με έχεις αφουγκραστεί 
εσύ, Άγγελέ μου, δεν με έχει 
αφουγκραστεί κανένας.

Μην επιμένεις, Σοφία. Η από-
φαση είναι τελεσίδικη και δεν 
πρόκειται να αλλάξω γνώμη.

Κάτι σαν μαύρη αράχνη. 
Αφού μαθεύτηκε και οι πα-
ντρεμένες σκέφτονται να 
συνασπιστούν μήπως και σώ-
σουν τους άνδρες σου από τα 
σέξι δίχτυα σου.

Athens Voice έντυπη έκδοση
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ladies run 2016
Διοργάνωση:

κίμων φραγκάκης - neW rUn
Project Manager: Μάγδα Γκούµα

Operations Manager: Κατερίνα Κοντοσταυλάκη, Νινέττα Γιακιντζή, Γιούλη Τζερµπίνου, Αθηνά Γεωργιάδου
Art director: Μενέλαος Νικόπουλος

Web development: Γιώργος Χατζόπουλος - Stonewave
Φωτογραφία:  Νίκος Καρανικόλας, Πελαγία Καρανικόλα, Ιλιάνα Αλεξάνδρου, Κύνθια Κινδελή, Κωστής Φωκάς, Νίκος Λιμπερτάς (sooc), 

Παναγιώτης Γιαννούτσος, Σάκης Γαλάνης
Video: Ανδρέας Πετρόπουλος

Τεχνική διεύθυνση: Νίκος Πολιάς
Ηλεκτρονική χρονοµέτρηση: All About Running

Υπεύθυνη γραµµατείας: Ιρέν Μαµφρεντός
Υπεύθυνη εθελοντών: Χαρά Πολιτοπούλου

Event team: Mina Agnos, Αλέξανδρος Αγαπητός, Γιώργος Αγγελής, Εύα Αλεξανδρή, Άννα Αμπελακιώτη, Αριστέα Αναγνωστοπούλου, Ζωή 
Αντωνίου, Δήμητρα Βαρουδάκη, Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου, Μαριλένα Βραννά, Σίλια Βραχλιώτη, Ιάκωβος Βρούτσης, Κλαίρη Γάσπαρη, 

Φαίδρα Γάσπαρη, Δημήτρης Γεωργακόπουλος, Δήμητρα Γεωργίου, Στέλλα Γεωργοπούλου, Σοφία Γιαννακοπούλου, Λία Γκουβιέρου, 
Δημήτρης Γκούμας, Πέτρος Γρομιτσάρης, Φωτεινή Δαγκλή-Παγκότο, Παναγιώτα Δόγκα, Κατερίνα Ζαφείρη, Τζοάνα Θειακού, Ειρήνη 
Καμπουράκη, Ελένη Κανάκη, Ολυμπία Καππάτου, Σπύρος Καρύτσας, Μένια Κασωτάκη, Μαρίνα Κατσιαδράμη, Δώρα Κατσικογιάννη, 

Κωνσταντίνα  Κατσικογιάννη, Σπύρος Κατσούλης, Έλλη Κίκου, Θοδωρής Κοκώσης, Λάμπρος Κολοβός, Αναστασία Κορομπίλη, Παναγιώτης 
Κούκης, Ελένη Κυδωνάκη, Τάσος Λαζάρου, Δήμητρα Λιαμέτη, Θέμις Λιαμέτη, Θανάσης Λιοπύρης, Γιάννης Μακαρώνης, Γαβριέλα 

Μαραντίδη, Αφροδίτη Μιχωτά, Αλεξάνδρα Μιχωτά, Αγγελική Μπερτσουλάκη, Μαρία Μπερτσουλάκη, Αλεξάνδρα Μπούκα, Άννα Νάκο, 
Χρήστος Νάτσικας, Ελίζα Νικολοπούλου, Θεοδοσία Οικονόμου, Γιώργος Παπαμώρος, Νατάσσα Πατρίκη, Ευαγγελία Παυλοπούλου, Εβελίνα 

Πλέσσα, Κωνσταντίνος Πολυθοδωράκης, Σοφία Πουπάκη, Βίβιαν Ρουβέλα, Μαρία Ρουστάκη, Σπύρος Σαββίνος, Μιχάλης Σκαμαγκάκης, 
Γιώργος Σκαφίδας, Χρήστος Σπυρόπουλος, Κώστας Σταύρου, Νίκος Τουλγέρογλου, Αθηνά Τσιμπίδου, Ξανθή Τσιπούρα, Δήμητρα Φεύγα, 

Κωνσταντίνα Φίλντιση, Ναυσικά Χαλικιά, Γωγώ Χολέβα, Πελαγία Χριστοφίδου, Ελένη Χρουσαλά
DJ: Μαρία Παπιδάκη

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

Εκτυπώσεις: Γιάννης Ζάρας, PrintFair, Papadopoulos Flags

ευχαριστούμε θερμά:
- Τον Πρόεδρο Πολυχρόνη Γριβέα, τον πρώην Γενικό Διευθυντή Μιχάλη Μεταξά, 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

- Την Astir Μαρίνα, την Τροχαία Ελληνικού, το Αστυνομικό τμήμα Βουλιαγμένης και τον Δήμο 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.


