
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Δειηίν Τύπνπ 
Πέκπηε 28 Φεβξνπαξίνπ 2019 

 
 

Τν Aphrodite Cup γίλεηαη κνριόο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο  
γηα ηελ αζελαϊθή Ρηβηέξα θαη ην 2019 

 
Η δηνξγάλσζε πνπ πξνζειθύεη ζηελ Διιάδα εθαηνληάδεο αζιήηξηεο ηεο ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο από 
όιν ηνλ πιαλήηε θαη παξάιιεια δίλεη πλνή ζην Παιαηό Φάιεξν ράξε ζηνλ ηνπξηζηηθό, 
πεξηβαιινληηθό θαη θνηλσληθό ραξαθηήξα ηεο, βξίζθεηαη πξν ησλ ππιώλ: Από ηηο 15 κέρξη ηηο 17 
Μαξηίνπ, ην 5ν δηεζλέο ηνπξλνπά Aphrodite Cup πξόθεηηαη λα κεηαηξέςεη ην Οιπκπηαθό Κιεηζηό 
ηνπ Φαιήξνπ ζε επίθεληξν ηεο παγθόζκηαο ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο, αλαδεηθλύνληαο πνιύπιεπξα ηελ 
πεξηνρή ηεο αζελατθήο Ρηβηέξαο. 
 
Η είζνδνο ζα είλαη ειεύζεξε γηα ηνπο θηιάζινπο, νη νπνίνη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζαπκάζνπλ 
ηαιαληνύρεο αζιήηξηεο από 22 ρώξεο θαη λα γλσξίζνπλ έλα από ηα σξαηόηεξα Οιπκπηαθά 
αζιήκαηα. 
ηνπο αγώλεο ζα παξεπξεζνύλ ζπλνιηθά 360 κέιε απνζηνιώλ από πέληε επείξνπο -230 αζιήηξηεο 
θαη 130 πξνπνλήηξηεο θαη ζπλνδνί- πνπ ζα πξσηαγσληζηήζνπλ ζε έλα αζιεηηθό γεγνλόο πςεινύ 
επηπέδνπ θαη ηαπηόρξνλα ζα ηνλώζνπλ ζεκαληηθά ηελ ηνπηθή νηθνλνκία κέζα από ηελ παξνπζία 
ηνπο. 
 
Σν Aphrodite Cup πξαγκαηνπνηείηαη γηα 5ε ζπλερόκελε ρξνληά, κε ζπλδηνξγαλσηέο ηνλ Γ.Ο.Π.Φ. «Η 
Αξκνλία», ηελ Διιεληθή Γπκλαζηηθή Οκνζπνλδία θαη ηνλ Γήκν Παιαηνύ Φαιήξνπ, ππό ηελ αηγίδα ηνπ 
Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ, ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ θαη 
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ. Υνξεγνί επηθνηλσλίαο είλαη ε ΔΡΣ, ε ΔΡΑ ΠΟΡ θαη ε 
COSMOTE TV. 
 
Ο απεξρόκελνο Γήκαξρνο Παιαηνύ Φαιήξνπ, θ. Δηνλύζεο Φαηδεδάθεο, ν νπνίνο είρε θαζνξηζηηθή 
ζπκβνιή ζηε γέλλεζε θαη ζηελ θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνύ, κίιεζε γηα ην «δηθό ηνπ» Aphrodite Cup θαη 
γηα ηα πνιιαπιά νθέιε πνπ πξνζθέξεη ζηελ πεξηνρή:  
«Ο Δήκνο Παιαηνύ Φαιήξνπ από ηελ πξώηε ζηηγκή αγθάιηαζε ην Aphrodite Cup θαη κε πνιιή 
ραξά δηαπηζηώλνπκε όηη θάζε ρξόλν ε δηνξγάλωζε κεγαιώλεη, απνηειώληαο πιένλ ην 
ζεκαληηθόηεξν αζιεηηθό γεγνλόο ηεο πόιεο καο θαη ηεο ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο ζηε ρώξα καο, 
αιιά θαη έλαλ απόιπηα επηηπρεκέλν αζιεηηθό ζεζκό κε παγθόζκηα αλαγλώξηζε. Καη θπζηθά ε 
δηνξγάλωζε απνηειεί κηα κεγάιε γηνξηή γηα ηνλ Δήκν καο, θαζώο όινη καδί (Τνπηθή 
Απηνδηνίθεζε, ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, εζεινληέο) ζηεξίδνπκε θαη ζπκβάιινπκε ζηελ πινπνίεζή 
ηεο, κε νθέιε μερωξηζηά ζηελ πξνβνιή ηεο πόιεο καο, ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηθνύ ηδεώδνπο 
θαη ηελ εκπέδωζε ηνπ εζεινληηζκνύ ζηε πην αγλή κνξθή ηνπ», ηόληζε ν θ. Δηνλύζεο 
Φαηδεδάθεο, θάλνληαο εηδηθή κλεία ζηελ επηηπρεκέλε δξάζε ηνπ δηνξγαλσηή ζπιιόγνπ Γ.Ο.Π.Φ. «Η 
Αξκνλία». 
 
Η κεγαιύηεξε δηεζλήο εθδήισζε ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο ζηελ Διιάδα απνηειεί, επίζεο, κία γηνξηή 
ηνπ γπλαηθείνπ αζιεηηζκνύ, αλαδεηθλύνληαο έλα άζιεκα «γέλνπο ζειπθνύ», κε ηηο εκεξνκελίεο 
δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ λα είλαη θνληηλέο ζηελ Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο.  
Αλαθεξόκελνο ζην μερσξηζηό κήλπκα πνπ ζηέιλεη ε δηνξγάλσζε, ν θ. Υαηδεδάθεο ηόληζε:  
«Τν γεγνλόο όηη ε ξπζκηθή γπκλαζηηθή, απηό ην θαηεμνρήλ γπλαηθείν άζιεκα, αλζεί ζηνλ Δήκν 
καο, ζίγνπξα καο θάλεη πεξήθαλνπο θαη καο ραξνπνηεί ηδηαίηεξα. Όια απηά ηα ρξόληα είρα ηελ 



ηύρε λα παξαθνινπζήζω ηελ ζνβαξή δνπιεηά πνπ γίλεηαη ζε όια ηα επίπεδα θαη ζε όιεο ηηο 
ειηθίεο από ηνλ Γ.Ο.Π.Φ. “Η Αξκνλία” θαη λα κνηξαζηώ καδί κε ηνπο αλζξώπνπο ηνπ 
ζπιιόγνπ κνλαδηθέο ζηηγκέο θαη επηηπρίεο, πνπ ηηκνύλ όρη κόλν ην Παιαηό Φάιεξν αιιά θαη 
νιόθιεξε ηελ Ειιάδα, αλαδεηθλύνληαο ζηελ πξάμε ην δηθαίωκα ηεο ζύγρξνλεο λέαο 
Ειιελίδαο λα αζιείηαη, λα αγωλίδεηαη, λα δηαθξίλεηαη». 
 
Ο Γήκαξρνο Παιαηνύ Φαιήξνπ ππνγξάκκηζε επίζεο ηελ ζεκαζία ησλ πεξηβαιινληηθώλ δξάζεσλ 
ηνπ Aphrodite Cup, πνπ θαη θέηνο πεξηιακβάλνπλ δελδξνθύηεπζε από ζπκκεηέρνπζεο ζηε 
δηνξγάλσζε αζιήηξηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Παιαηνύ Φαιήξνπ, κε απώηεξν ζηόρν ηε 
δεκηνπξγία ηνπ Γάζνπο ηεο Ρπζκηθήο:  
«Ο πξάζηλνο ραξαθηήξαο ηεο δηνξγάλωζεο εληζρύεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν κέζα από ηε 
δελδξνθύηεπζε. Είλαη κία εμαηξεηηθή πξωηνβνπιία πνπ μεθίλεζε από ηελ πεξζηλή 
δηνξγάλωζε, αγθαιηάζζεθε θαη πξνβιήζεθε ηδηαίηεξα θαη έρεη πιένλ θαζηεξωζεί, 
ζπκβνιίδνληαο ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ην πεξηβάιινλ αιιά θαη ηελ πξναγωγή ηνπ 
κελύκαηνο εηξήλεο πνπ ζηέιλεη ν αζιεηηζκόο, ζε θαηξνύο δύζθνινπο», ζεκείσζε ν θ. 
Υαηδεδάθεο. 
 
Σν δηεζλέο ηνπξλνπά ξπζκηθήο Aphrodite Cup 2019 πξνσζεί ηνπο ηόρνπο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο ησλ 
Ηλσκέλσλ Δζλώλ, έρεη εληαρζεί ζηε Β’ βαζκίδα ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο Green Sports League 
θαη απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο δηνξγαλώζεηο γπκλαζηηθήο, δηεζλώο. 
Παξάιιεια, πξόθεηηαη γηα ηε κνλαδηθή δηνξγάλσζε πνπ γίλεηαη επί ειιεληθνύ εδάθνπο θαη είλαη 
εληαγκέλε ζην επίζεκν αγσληζηηθό εκεξνιόγην ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Γπκλαζηηθήο (FIG). 
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