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ΔΗΜΟ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    
                                               Π. ΦΑΛΗΡΟ,13/4/2018 
 

ΔΕΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 
 

ςνένηεςξη  ηύπος  για ηον  9Ο  Ποζειδώνειο  Ημιμαπαθώνιο 

 
Σπλέληεπμε  ηύπνπ  ελόςεη  ηνπ  9Οπ  Πνζεηδσλίνπ  Ζκηαξαζσλίνπ  ν  νπνίνο  
ζα  πξαγκαηνπνηεζεί  ηελ  Κπξηαθή  22  Απξηιίνπ  2018 , δόζεθε  ζηνλ  
Πνιπρώξν  ηνπ  Γήκνπ  Παιαηνύ  Φαιήξνπ  από ηελ  Οξγαλσηηθή  Δπηηξνπή  
ηεο  εθδήισζεο  θαη  ηελ Αληηδεκαξρία  Παηδείαο &  ηνπ  Γήκνπ  Παιαηνύ  
Φαιήξνπ. 
 
Ο  Πνζεηδώληνο  Ζκηκαξαζώληνο  θαζώο  θαη νη παξάιιειεο  εθδειώζεηο  πνπ  
έρνπλ  πξνγξακκαηηζηεί  απνηεινύλ ηελ πιένλ δεκνθηιή δηνξγάλσζε 
ηξεμίκαηνο, ε  νπνία  δηνξγαλώλεηαη  γηα έλαηε ρξνληά πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζθέξεη ζε εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο δξνκείο ηελ επθαηξία λα 
δνθηκάζνπλ ηηο ηθαλόηεηεο ηνπο ζε έμη δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο  πνπ 
αγθαιηάδνπλ ηνλ Φαιεξηθό Όξκν αιιά θαη λα απνιαύζνπλ ηελ εκπεηξία ηεο 
άζιεζεο δίπια ζηε ζάιαζζα. 
 
Θα  πξέπεη  λα  ζεκεησζεί  όηη  ιόγσ ηεο πξνλνκηαθήο ζέζεο ζηελ νπνία 
δηεμάγεηαη ν αγώλαο, πξνζθέξεη ζηνπο ζπκκεηέρνληέο ηνπ ηελ επθαηξία λα 
ηξέμνπλ κηα αλάζα από ηελ παξάιηα  ελώ   ε δηνξγάλσζε επεθηείλεηαη πέξα 
από ηα δξνκηθά όξηα, αγγίδνληαο ηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνύ, ηεο πγείαο θαη 
ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο, αλάγνληαο ηειηθά ηνλ Πνζεηδώλην Ζκηκαξαζώλην 
ζε έλα πνιύπιεπξν event. 
 
Τν γεγνλόο απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηε ιεπηνκέξεηα πσο πξόθεηηαη γηα ηνλ 
πξώην ηζηνξηθά εκηκαξαζώλην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα, ηνλ 
θαζηζηά κηα κνλαδηθή δξνκηθή εθδήισζε γηα ηελ Αηηηθή!  
 
Ζ δηνξγάλσζε, ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ, ηνπ Γήκνπ 
Αιίκνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ηνπ Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Τνπξηζκνύ 
(ΔΟΤ), ηεο Διιεληθήο Γηαβεηνινγηθήο Δηαηξίαο, ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη 
ηεο Δζληθήο Οιπκπηαθήο Αθαδεκίαο (ΔΘΝ.Ο.Α.).Δπίζεο, ην αγσληζηηθό 
ηκήκα, θέξεη ηε ζθξαγίδα ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο «Αζιεηηζκόο γηα 
όινπο» (UESpT) αιιά θαη ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Σπιιόγσλ Λατθνύ 
Μαδηθνύ Αζιεηηζκνύ – Υπεξαπνζηάζεσλ (ΔΟΣΛΜΑΥ).  
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ημανηικέρ είναι και  οι Παπάλληλερ Δπάζειρ πος  έσοςν  
ππογπαμμαηιζηεί  και  οι  οποίερ  είναι  οι  εξήρ: 
 

1. Ζ Μαξία Πνιύδνπ, ε παλειιεληνλίθεο δξνκέαο, θάηνρνο ηνπ 

παλειιελίνπ ξεθόξ ζηνλ καξαζώλην γπλαηθώλ, ζηεξίδεη ηνλ 9ν 

Πνζεηδώλην Ζκηκαξαζώλην από ηε ζέζε ηεο πξέζβεηξαο ηεο 

δηνξγάλσζεο! Παξάιιεια, ηελ Κπξηαθή 22 Απξηιίνπ ε νκάδαο ηεο 

Marathon Team Greece by Maria Polyzou, ζα ζηεζεί ζηελ γξακκή ηεο 

εθθίλεζεο ζην Πνιηηηζηηθό θαη Αζιεηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Παιαηνύ 

Φαιήξνπ, ζπκκεηέρνληαο ζρεδόλ ζε όιεο ηηο δηαδξνκέο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα ηεο εκέξαο. Ζ πξνζπάζεηά ηνπο 

σζηόζν ζηνπο ζηίβνπο ζα ζπλδπαζηεί κ’ έλαλ ζεκαληηθό ζθνπό, 

ζηέιλνληαο έηζη ερεξό κήλπκα πξνζθνξάο θαη ηξέρνληαο κε Όξακα 

θαη Διπίδα! Φηινδνμώληαο λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ην θνηλό ώζηε λα 

εγγξαθνύλ εζεινληέο δόηεο κπεινύ ησλ νζηώλ, ζα ηξέμνπλ γηα ηνλ 

ζύιινγν «Όξακα Διπίδαο», θάλνληαο έλαλ δηθό ηνπο «Μαξαζώλην 

δσήο». 

2. Πξνθεηκέλνπ λα γηγαλησζεί ν Αγώλαο Κνηλσληθήο Πξνζθνξάο ε 

νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ Πνζεηδσλίνπ ζπκπξάηηεη κε ηελ Διιεληθή 

Αζηπλνκία. Ζ Αζηπλνκία ζα εθπξνζσπεζεί από ηελ Υπεξεζία Φπζηθήο 

Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ (Υ.Φ.Α.Α.) πνπ αλήθεη ζηελ Γηεύζπλζε 

Δπηθνηλσλίαο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.Έηζη, ηελ 

Κπξηαθή 22 Απξηιίνπ, ζηελ εθθίλεζε ηνπ Αζιεηηθνύ θαη Πνιηηηζηηθνύ 

Κέληξνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ ζα ζηεζνύλ 15 δηαθεθξηκέλνη αζηπλνκηθνί – 

αζιεηέο ηεο Υπεξεζίαο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ ηεο 

Αζηπλνκίαο ώζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ κεηάδνζε ησλ κελπκάησλ ηνπ 

«Άικαηνο».  Πξόθεηηαη γηα Οιπκπηνλίθεο θαη Παγθόζκηνπο 

Πξσηαζιεηέο πνπ ππεξεηνύλ ζην ζώκα θαη πξνβάιινληαο ην 

θνηλσληθό πξόζσπν ηεο Αζηπλνκίαο, ζπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δξάζεηο. Απηνί νη ζεκαληηθνί αζιεηέο, ζην Παιαηό Φάιεξν 

ζα παξνπζηάζνπλ επίζεο ηα αζιήκαηα ηνπο ζηνπο παξεπξηζθόκελνπο, 

δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο ιηιηπνύηεηνπο δξνκείο. Αθόκα, ζα 

θάλνπλ ζπδήηεζε ζρεηηθή κε ηελ αμία ηεο άζιεζεο θαη ηελ ζεκαζία ηεο 

ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ δηαβήηε θαη ηεο παρπζαξθίαο. 

3. Ζ πην ραξαθηεξηζηηθή πνιηηηζηηθή εθδήισζε ηνπ Πνζεηδσλίνπ είλαη ν 

Παλειιήληνο Γηαγσληζκόο Εσγξαθηθήο γηα παηδηά ειηθίαο 4-14 εηώλ. 

Με ζέκα «Τν ηξέμηκν είλαη παηρλίδη, είλαη ραξά! Τν ηξέμηκν κε ηελ 

παξέα καο είλαη κεγαιύηεξε ραξά!», νη κηθξνί ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ 

λα ζρεδηάζνπλ ή λα δσγξαθίζνπλ εηθόλεο από ην κάζεκα ηεο 

δσγξαθηθήο ζηα ζρνιεία ή από θάπνηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε αγώλα 

δξόκνπ. Απνηύπσζαλ αγαπεκέλα ηνπο πξόζσπα πνπ έρνπλ δξνκηθή 
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δξάζε ή άιισλ πνπ έρνπλ δεη λα ηξέρνπλ. Τα πην κεγάια παηδηά, είραλ 

ηελ επθαηξία λα εθθξαζηνύλ κέζσ θνιιάδ θσηνγξαθηώλ ή 

απνζπαζκάησλ από έληππα γηα λα θάλνπλ πην πξσηόηππεο ηηο 

δεκηνπξγίεο ηνπο. Όια ηα έξγα δσγξαθηθήο ζα δεκνζηεπηνύλ ζην 

δηαδηθηπαθό ηζηόηνπν ηνπ Πνζεηδώληνπ Ζκηκαξαζώληνπ.  Τελ 

αμηνιόγεζε ησλ έξγσλ θάλεη επηηξνπή εηδηθώλ ελώ γηα ηνπο ηειηθνύο 

ληθεηέο ζα γίλεη θιήξσζε κεηαμύ ησλ επηθξαηέζηεξσλ δεκηνπξγηώλ. Τα 

έξγα πνπ πξνέθπςαλ από απηή ηε δηαδηθαζία, ζα παξνπζηαζηνύλ ζε 

εηδηθή έθζεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Πνιηηηζηηθό Κέληξν 

«Φινίζβνο» ηνπ Γήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ από ηηο 18 έσο 22 Απξηιίνπ.  

4. Ο 9νο Πνζεηδώληνο Ζκηκαξαζώληνο, γηα ηξίηε ρξνληά εθαξκόδεη ην 

πξόγξακκα «Μνπζηθή θαη Μνπζηθνί πάλσ ζην θύκα», εληζρύνληαο ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα κηα θαιή επίδνζε. Τελ Κπξηαθή 

22 Απξηιίνπ, νη δξνκείο ηνπ Ζκηκαξαζσλίνπ αιιά θαη ησλ παξάιιεισλ 

αγώλσλ, ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπληνλίζνπλ  ην βήκα ηνπο κε ηηο 

κεισδίεο πνπ ζα παίμνπλ δσληαλά ζπνπδαζηέο ηνπ Ωδείνπ Παιαηνύ 

Φαιήξνπ θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο θαη ζηελ Μαξίλα ηνπ Φινίζβνπ 

αιιά θαη ηνλ ξπζκό πνπ ζα δίλνπλ djs εληόο ηνπ Αζιεηηθνύ θαη 

Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ Γήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ. 

5. Δλαξκνληζκέλνο κε ηα ζύγρξνλα πξόηππα δηαρείξηζεο ηνπ ελεξγεηαθνύ 

απνηππώκαηνο, ν Πνζεηδώληνο Ζκηκαξαζώληνο από ηελ πξώηε θηόιαο 

δηνξγάλσζε έρεη νηθνινγηθό πξνζαλαηνιηζκό. Έηζη θαη θέηνο, 

ζπλερίδεηαη ε δξάζε «ECO Πεξηβάιινλ. Σηάζε δσήο!» όπνπ 

απνθεύγεηαη ε ρξήζε έληππσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα θαη όιεο 

νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο πξαγκαηνπνηνύληαη ειεθηξνληθά. Αθόκα, 

όια ηα αλαθπθιώζηκα πιηθά πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηελέξγεηα ηνπ 

αγώλα όπσο ηα κπνπθάιηα λεξνύ ή αλαςπθηηθώλ, ζπγθεληξώλνληαη ζε 

εηδηθνύο θάδνπο θαη πξνσζνύληαη γηα αλαθύθισζε. Σε ζπλεξγαζία κε 

ην «Ηλζηηηνύην Οκάδα γηα ηνλ Κόζκν – Πεξηβαιινληηθή Σπκκαρία 

2004+», θαη ηε ζπλεηζθνξά ηεο Colgate-Palmolive ζα ζηεζνύλ 

πεξηζζόηεξνη από 80 θάδνη γηα ην εζεινληηθό πξόγξακκα ζπιινγήο θαη 

αλαθύθισζεο πιαζηηθώλ κπνπθαιηώλ κε ζηόρν λα ζπκβάινπλ όινη 

ζηε κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ απνηππώκαηνο ηεο δηνξγάλσζεο, 

ζηελ Ηλζηηηνύην Οκάδα γηα ηνλ Κόζκν» αζθάιεηα βάδηζεο ησλ 

δξνκέσλ θαη ζην γξήγνξν θαζαξηζκό θαη άλνηγκα ησλ δξόκσλ.Τα 

νξγαληθά απνξξίκκαηα ζα ηνπνζεηνύληαη ζηνπο θάδνπο κε ηελ 

θαηάιιειε ζήκαλζε. Παξάιιεια ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζα 

ηνπνζεηήζεη ζηελ αθεηεξία-ηεξκαηηζκό δνρεία ζπιινγήο πιενλάδνληνο 

λεξνύ ζηα νπνία ζα ζπγθεληξώλεηαη λεξό ην νπνίν ζα νδεγεζεί γηα ην 

πόηηζκα ησλ θήπσλ θαη ρώξσλ πξαζίλνπ ηνπ Φαιεξηθνύ Όξκνπ. 

6. Με ηνλ ίδην θνξέα, ην «Ηλζηηηνύην Οκάδα γηα ηνλ Kόζκν»,  

δηνξγαλώλεηαη γηα ηξίηε θνξά ην εζεινληηθό πξόγξακκα 
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επαλαρξεζηκνπνίεζεο αζιεηηθώλ παπνπηζηώλ πξνσζώληαο ηα γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε κε θύξην απνδέθηε ηνπηθνύο θνξείο ηνπ Γήκνπ 

Παιαηνύ Φαιήξνπ.  Οη άλζξσπνη ηνπ «ζα είλαη παξόληεο ηελ εκέξα 

ηνπ αγώλα ζπγθεληξώλνληαο από ηνπο δξνκείο θαη ηνπο ζεαηέο δεύγε 

αζιεηηθώλ παπνπηζηώλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, κε 

ζθνπό ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Τα δεπγάξηα αζιεηηθώλ 

παπνπηζηώλ αθνύ αμηνινγεζεί ε θαηάζηαζή ηνπο ζα πξνσζεζνύλ ζε 

νκάδεο ζπλαλζξώπσλ καο πνπ ηα έρνπλ αλάγθε όρη κόλν γηα λα 

ηξέμνπλ θαη λα αζιεζνύλ αιιά θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. 

7. Με ην ζύλζεκα «Τξέρσ & Βαδίδσ.  Γίλσ αμία ζηα βήκαηά κνπ!  Γξάζε 

γηα ην Γηαβήηε θαη ηελ Παρπζαξθία. Τώξα!» ε Διιεληθή Γηαβεηνινγηθή 

Δηαηξεία (ΔΓΔ) θαη ν Πνζεηδώληνο Ζκηκαξαζώληνο, ζε ζπλεξγαζία κε 

εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ θαη άιινπο 

θνξείο, ελώλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζηε κάρε ελαληίνλ ηνπ Γηαβήηε. Ζ 

ζπλεξγαζία όισλ ησλ πιεπξώλ βαζίζηεθε ζηελ επηζπκία γηα ηελ 

 επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ζηελ πξόιεςε,  

δηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ Σαθραξώδνπο Γηαβήηε θαη 

ηεο Παρπζαξθίαο, αιιά θαη ζηελ αλάγθε λα νδεγήζνπλ όιν θαη 

πεξηζζόηεξνπο Έιιελεο ζηε ζεκαζία ηεο θαζεκεξηλήο άζθεζεο θαη 

άζιεζεο. Ο Πνζεηδώληνο Ζκηκαξαζώληνο θαη νη Παξάιιεινη Αγώλεο 

απνηεινύλ έλα ηζρπξό θίλεηξν γηα λα έξζνπκε πην θνληά ζηνλ πγηεηλό 

ηξόπν δσήο αιιά θαη ζην λα κεηαθέξνπκε κελύκαηα ζηήξημεο θαη 

αλζξσπηάο ζηα άηνκα κε Γηαβήηε. 

8. Γηα λα πάξνπλ νη μέλνη δξνκείο κηα γεύζε ειιεληθνύ θνιθιόξ, γηα 

δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά εθπξόζσπνη ηνπ Σπιιόγνπ Κξεηώλ 

Παιαηνύ Φαιήξνπ θαη ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Σπιιόγνπ Ζπεηξσηώλ Νέαο 

Σκύξλεο θαη Παιαηνύ Φαιήξνπ ε «Τηηάλε»  ζα είλαη εθεί ώζηε λα 

βάινπλ ηελ μερσξηζηή πηλειηά ηνπο ζηελ ζύζηαζε ηνπ αγώλα. Νηπκέλνη 

κε παξαδνζηαθέο θνξεζηέο ηνπ ηόπνπ θαηαγσγήο ηνπο, ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ηειεηέο ησλ απνλνκώλ, θνπβαιώληαο ηα κεηάιιηα 

γηα όινπο ηνπο ληθεηέο θαη ππνζηεξίδνληαο κε ηελ εληππσζηαθή 

παξνπζία ηνπο ηελ δηαδηθαζία. Παξάιιεια, ζα θεξάζνπλ ηνπο ζεαηέο 

θαη ηνπο δξνκείο παξαδνζηαθέο ιηρνπδηέο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο ελώ ζα 

κνηξάζνπλ θαη ελεκεξσηηθό πιηθό γηα ηηο δξάζεηο ηνπο.   

 

 


