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ΔΕΛΤΙΟ    ΤΥΠΟΥ 
 

O Δήμος Καλλιθέας και ο Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» σε 

συνεργασία με το Φιλαθλητικό Σύλλογο Καλλιθέας, υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ (ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ 

Πειραιά)  και της UNICEF με τη μορφή δωρεάς μέρους των εσόδων, διοργάνωσαν με 

μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 1 Απριλίου τον 7ο Αγώνα σε Δημόσιο Δρόμο στην Καλλιθέα, 

ο οποίος είναι αναγνωρισμένος από την Διεθνή Ομοσπονδία Κλασσικού Αθλητισμού (IAAF) 

και την παγκόσμια ομοσπονδία μαραθώνιων διαδρομών με τον τίτλο, “Τρέχοντας στην 

Καλλιθέα «Kallithea Run»2018”. 

 

 



Πιστοί όλοι στο ραντεβού τους με τον 7ο πλέον αγώνα δρόμου «Kallithea Run» 

πλημμύρισαν τους δρόμους της Καλλιθέας περισσότεροι από 5.500 δρομείς όλων των 

ηλικιών. Συμμετείχαν συνολικά και στις τρείς διαδρομές των 2.500μ., 5.000μ , 10.000 

μέτρων, καθώς μεγάλη συμμετοχή είχε και η παιδική διαδρομή στο Πάρκο Δαβάκη. Το 

μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός, δίνει την δυνατότητα στους δημότες της Καλλιθέας και 

όχι μόνο,  να εκφράσουν την αγάπη τους για τον αθλητισμό και να στείλουν για 7η  

συνεχόμενη φορά το μήνυμα ότι η πόλη μας  μπορεί να γίνει πιο φιλόξενη και 

ανθρώπινη για τους κατοίκους της. 

Λάμψη στην μεγάλη αυτή εκδήλωση έδωσε με την παρουσία της η Ολυμπιονίκης  

Γκαμπριέλα Σάμπο καθώς και άλλοι πρωταθλητές που αγωνίστηκαν στις διαδρομές των 

5 και 10χλμ.  

Ο αγώνας αποτελούνταν από τρία μέρη: στις 08.30π.μ ξεκίνησε ο αγώνας δρόμου 

των 10χλμ και σκυταλοδρομίας 4Χ2,5χλμ και στις 10.00π.μ ξεκίνησε ο αγώνας 5χλμ 

με συνολική συμμετοχή περίπου 3.000 δρομέων.  

 

 

 

Αποτελέσματα 10χλμ: 

Γυναίκες: 
1η Ελευθερία Πετρουλάκη  00:37:16 
2η Λεβεντάκη Έλενα    (Παναθηναϊκός) 00:39:02 

3η Κολοβού Βίκυ  (Τατόι club)  00:40:53 

 
Άνδρες: 
1ος Δήμος Μαγγίνας  (Αθλητικός Όμιλος Μυκόνου) 00:31:28  
2ος Μίνος Γεώργιος  00:32:06 
3ος Σαμπάνης Δημήτρης  (ΝPRT)   00:35:29 
 
Αποτελέσματα 5χλμ: 
 
Γυναίκες: 
1η Σταυρούλα Χρυσαίδη  (ΟΦΚΑ Οδυσσέας Αγ.Δημητρίου) 00:18.25  
2η Καμούζα Ευδοξία (Γ.Σ Νίκη Βύρωνα)   00:21:07 
3η Κανούτα Γεωργία  (My athlete-Get fit Itea)  00:21:14 
 
Άνδρες: 
1ος  Γιώργος Ρουκλιώτης (ΑΟ Γλυφάδας Πάνθηρες) 00:16:34 
2ος Χριστοδουλάκης Γιάννης 00:17:05 
3ος  Ρόμπος Κωνσταντίνος (Ανδριακός ΟΦ)   00

 
 

 
 

 



Τις εκκινήσεις έδωσαν τόσο ο Δήμαρχος Καλλιθέας και Πρόεδρος της επιτίμου  
επιτροπής των αγώνων “Τρέχοντας στην Καλλιθέα «Kallithea Run»2018” Δημήτρης  
Κάρναβος και συγκεκριμένα έδωσε την εκκίνηση της διαδρομής των 5χλμ.. όσο και 
ο πρόεδρος του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» και 
Επίτιμο μέλος της επιτροπής των αγώνων “Τρέχοντας στην Καλλιθέα «Kallithea 
Run»2018”  Κωνσταντίνος Ευσταθίου που έδωσε, μαζί με τον πρόεδρο της 
Οργανωτικής επιτροπής των αγώνων  Παναγιώτη Δημάκο και την Ολυμπιονίκη 
Γκαμπριέλα Σάμπο,   την πρώτη εκκίνηση του αγώνα, αυτή της διαδρομής των 
10χλμ.  
Τέλος, την εκκίνηση του Λαϊκού αγώνα των 2,5χλμ. την έδωσε ο πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου, Γαιτάνης Αναστάσιος, μαζί με τον αντιδήμαρχο 
περιβάλλοντος, Κόκουλο Κωνσταντίνο, και τον αντιπρόεδρο του Οργανισμού 
Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» Σταύρο Ζάκα. 
 
Ακολούθησε στις 11.00 ο κοινωνικός αγώνας  στη διαδρομή των 2,5χλμ με 

περίπου 3500 δρομείς  και  με μεγάλη συμμετοχή, σχολειών , συλλόγων καθώς και 

των ΚΑΠΗ της πόλης μας. 

 

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή από τους μαθητές των σχολείων της Καλλιθέας που 

έδειξαν για ακόμα μια φορά την αγάπη τους για τον αθλητισμό. Τα Δημοτικά 

Σχολεία είχαν τις περισσότερες συμμετοχές στη διοργάνωση , ενώ ακολούθησαν τα 

Γυμνάσια. 

Επίσης  για τρίτη φορά πραγματοποιήθηκε και ο παιδικός αγώνας δρόμου για 
βρέφη και νήπια των παιδικών σταθμών του Δήμου μας «Kallithearun for kids 
2018». Σε μια διαδρομή 500 μέτρων που διαμορφώθηκε μέσα στο Πάρκο Δαβάκη 
συμμετείχαν 300 παιδιά των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών της Καλλιθέας μαζί με 
τους γονείς  τους.  
 
 
Σημαντική ήταν η συμβολή και η βοήθεια των μελών της Οργανωτικής επιτροπής των 
αγώνων “Τρέχοντας στην Καλλιθέα «Kallithea Run»2018” :  

 Παναγιώτης Δημάκος (Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής) 

 Γιώργος Κουτσογιάννης (Δημ. Σύμβουλος, Πρόεδρος Δευτερ. Σχολ. Επιτροπής) 

 Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος  (Δημ. Σύμβουλος, Πρόεδρος Πρωτ. Σχολ. Επιτροπής)  

 Ευσεβία Κοσμίδου (Πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Καλλιθέας) 

 Αριστέα Λαμέρα : (Μέλος Δ.Σ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πειραιά) 

 Ιακωβίδου Μαρίνα (μέλος Επιτροπής Ανάπτυξης ΣΕΓΑΣ). 

 Αθανάσιος Ιατρίδης  (Τεχνικός Σύμβουλος Ε.Ο.Ε). 

 


