13ος
Ποσειδώνιος
Ημιμαραθώνιος: Κατακλύσθηκε η
παραλία του Παλαιού Φαλήρου
από χιλιάδες δρομείς
Από απόλυτη επιτυχία και διεθνή μαζική συμμετοχή περισσοτέρων
από 3.300 δρομέων, επαγγελματιών, πρωταθλητών πολλών εξ’
αυτών, καθώς και πλειάδας ερασιτεχνών, από 39 χώρες του
κόσμου, συνοδεύτηκε η δυναμική επιστροφή του Poseidon Half
Marathon, ύστερα από την αναγκαστική διετή διακοπή της
διοργάνωσης εξαιτίας της πανδημίας.

Ήταν η 13 η διοργάνωση ενός παραδοσιακού πλέον θεσμού του
δρομικού κινήματος, που αναγνωρίζεται εδώ και χρόνια ως το
κορυφαίο αθλητικό γεγονός της Νότιας Αθήνας και αποτέλεσε

πολύπλευρο κοινωνικό γεγονός, με πλήθος δράσεων και
προγραμμάτων που προάγουν την Υγεία, την Παιδεία και τον
Πολιτισμό.

Ειδικότερα φέτος οι αγώνες ήταν αφιερωμένοι στην προσπάθεια
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στην πρόληψη, διάγνωση και
αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη και της Παχυσαρκίας, αλλά
και στην ανάγκη ένταξης του καθημερινού προγράμματος όλων μας,
σε πλαίσιο δραστηριοτήτων άσκησης και άθλησης.
Ξεχωριστό μήνυμα ότι «στον αγώνα της ζωής, όσοι προσπαθούν
είναι νικητές» έστειλαν μέσα από την άκρως αξιέπαινη συμμετοχή
τους, τα παιδιά του Πανελληνίου Συλλόγου Προσαρμοσμένων
Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ».

Η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα των Δήμων Παλαιού Φαλήρου
και Αλίμου, της Περιφέρειας Αττικής, του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού, της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της
Ελληνικής Αστυνομίας, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας “Αθλητισμού

για Όλους” (UESpT) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων
Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑΥ) και
περιλαμβάνεται στο επίσημο καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, αφού
ου

ευχαρίστησε όλους όσοι συνετέλεσαν στην επιτυχία του 13
Poseidon Half Marathon, απηύθυνε συγχαρητήρια στον Πρόεδρο της

διοργάνωσης, Κώστα Λιαπή, ο οποίος είναι ο εμπνευστής και
«ψυχή» της διοργάνωσης επί 13 χρόνια, στους εθελοντές του
Ημιμαραθωνίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στους άνδρες
του ΕΚΑΒ, καθώς και στο Πολιτιστικό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου
μας.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλάμβανε αγώνες Ημιμαραθωνίου (21,1
χλμ.) , Σκυταλοδρομίας Ημιμαραθωνίου (21,1 χλμ.), Τέταρτο
Ημιμαραθωνίου (10 χλμ.),
Δρόμου Novo Nordisk (5 xλμ.),
Δυναμικό Βάδισμα Novo Nordisk (5 χλμ.), Chiquita Αγώνα Παιδιών
(1 χλμ.) και Αγώνα Κοινωνικής Προσφοράς(1 ή 2 χλμ.)

Οι σημαντικότερες και μαζικότερες ομαδικές συμμετοχές ήταν της
Ελληνικής Αστυνομίας, της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών και του
γυναικείου εξωραϊστικού συλλόγου Παλαιού Φαλήρου «Αθηνά».
Υπουργός, βουλευτές, Περιφέρεια

Την εκκίνηση του αγώνα, δίπλα στον Φαληρικό Όρμο, έδωσαν ο
Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, η
Αντιπεριφερειάρχης Νότιας Αθήνας Δήμητρα Νάνου και η
Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος για θέματα Αθλητισμού &
Πολιτισμού Μαργαρίτα Βάρσου, ενώ η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με
τις απονομές Κυπέλλων και επάθλων στους νικητές, τις οποίες
έκαναν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος
και οι βουλευτές του Νοτίου Τομέα, Διονύσης Χατζηδάκης, Άννα
Καραμανλή και Βασίλης Σπανάκης, που τίμησαν με την παρουσία
τους το μεγάλο αυτό γεγονός.

«Μια γιορτή για τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου»
Για την διοργάνωση μίλησε στην ΕΡΤ 1 και στην εκπομπή «Με νέα

Ματιά», ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, ο
οποίος τόνισε ότι «ο Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος είναι ένας
αγώνας που δεν συγκαταλέγεται απλά στην αθλητική λίστα ως
δρομικό γεγονός αλλά αποτελεί ουσιαστικά γιορτή για την
οικογένεια και τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου».
Ο κ. Φωστηρόπουλος επισήμανε ακόμα ότι «παράλληλα με τον
Ημιμαραθώνιο ο κόσμος απολαμβάνει τις ομορφιές του Αλίμου, του
Παλαιού Φαλήρου και της Καλλιθέας» και πρόσθεσε: «Οι αγώνες
έχουν εξάλλου μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθώς ακόμα
και τα πλαστικά μπουκαλάκια του νερού συλλέγονται».
Παρακολουθείστε εδώ την συνέντευξη του Δημάρχου Παλαιού
Φαλήρου στη Δημόσια Τηλεόραση.
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