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  Το σχολείο μας προσκαλέστηκε από τον Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ 

κο Κώστα Παναγόπουλο, να τιμήσει με την παρουσία του  την 

εκδήλωση Βράβευσης για τον Καλύτερο Μαραθωνοδρόμο του 

Κόσμου για το 2018, η οποία έγινε στο Μέγαρο Μουσικής , την 

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018.  

 Η πρόσκληση ήρθε ως επιστέγασμα των εθελοντικών 

προσπαθειών του Προγράμματος του Μαραθωνίου δρόμου, στο 

οποίο μετέχουν οι μαθητές του σχολείου μας τα τελευταία χρόνια. 

Με εκπρόσωπο την κα Πουρνάρα Αθηνά, καθηγήτρια Φυσικής  

Αγωγής και υπεύθυνη του σχολικού προγράμματος εθελοντισμού στο  

Μαραθώνιο Δρόμο, το σχολείο μας αποτέλεσε ένα συνδετικό κρίκο για την στήριξη  τέτοιων γεγονότων τα οποία τιμούν 

τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό σε γιορτές παγκόσμιου βεληνεκούς.  

 Η εκδήλωση η οποία  παρουσιάστηκε με επιτυχία, ευγένεια και απόλυτο επαγγελματισμό  από τον κο Αλέξη 

Κωστάλα και μεταδόθηκε ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο, ήταν μία  συνδιοργάνωση του ΣΕΓΑΣ με την Ένωση 

Μαραθωνίων Δρόμων AIMS. Πολλά σημαντικά πρόσωπα, διεθνείς προσωπικότητες και πρωταγωνιστές της πολιτικής, 

της αθλητικής, της καλλιτεχνικής ζωής, τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση. Ο  πρόεδρος της AIMS κος Paco 

Borao, ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, κος Κώστας Παναγόπουλος, ο Υπουργός ψηφιακής πολιτικής, κος  Νίκος Παππάς, ο 

γενικός γραμματέας της AIMS κος Χιου Τζονς, ο πολυνίκης στο πανελλήνιο πρωτάθλημα μαραθωνίου κος Νίκος Πολλιάς, 

η παρουσιάστρια κα Έλενα Μπουζαλά, η Περιφερειάρχης Αττικής, κα Ρένα Δούρου, ο πρόεδρος της οργανωτικής 

επιτροπής του ΑΜΑ κος Παναγιώτης Δημάκος , ο γενικός διευθυντής επιχειρησιακών λειτουργιών διεθνούς αερολιμένα 

Αθηνών, κος Αλεξανδρος Αραβανής.  

 Την εκδήλωση σφράγισε με την σπουδαία ερμηνευτική φωνή του ο τραγουδιστής  Μανώλης Μητσιάς. Με 

συνεργάτες τον Νεοκλή Νεοφυτίδη και Ηρακλή  Ζάκα, ξεσήκωσαν τους εκατοντάδες καλεσμένους στο Γκαλά της AIMS, 

παρουσιάζοντας τραγούδια σε στίχους Οδυσσέα Ελύτη, Άλκη Αλκαίου, Νίκου Γκάτσου και σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη 

και Θάνου Μικρούτσικου.  

 Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν οι:  ELIUD KIPCHOGE από την Κένυα, ο μαραθωνοδρόμος με το 

παγκόσμιο ρεκόρ 2.01.39 (καλύτερος άνδρας) και η GLADYS CHERONO από την Κένυα(καλύτερη γυναίκα) με την 

κορυφαία επίδοση στον κόσμο 2.18.11.  

Επίσης , δόθηκαν βραβεία  

 α. στους θρύλους των μεγάλων αποστάσεων, Hiroaki Chosa και Horst Milde, για την συνολική προσφορά τους 

στον αθλητισμό. 

 Στους  εκπροσώπους του Μαραθωνίου της Λουκέρνης Jost Humyler και Reto Schomo, για την οργανωμένη και 

ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική την οποία εφαρμόζουν  

 Στον εκπρόσωπο του προγράμματος «Ηρωες του Μαραθωνίου Δρόμου» Dejan Nikolic , για την κοινωνική 

προσφορά της διοργάνωσης του Βελιγραδίου, σε άτομα με αναπηρίες, ώστε να συμμετέχουν ισότιμα σε 

αθλητικές οργανώσεις και αγώνες. 

 Ιδιαίτερη συγκίνηση πλημμύρισε την αίθουσα, όταν βραβεύτηκαν και οι νεαροί πρεσβευτές του αθλητισμού, ως 

δρομείς υγείας. Τέσσερα  παιδιά από δημόσια και ιδιωτικά Δημοτικά σχολεία της Αττικής τα οποία συμμετείχαν για 

τρεις συνεχόμενες φορές στο δρόμο 1200 μέτρων με τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο και τα οποία εκπροσώπησαν 

με μεγάλη περηφάνια το σχολικό αθλητισμό.  
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Ευχαριστούμε πολύ τους οργανωτές για την τιμητική αυτή πρόσκληση στο σχολείο μας και υποσχόμαστε να είμαστε 

πάντα αρωγοί στα σπουδαία αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα, τα οποία προβάλλουν την Ελλάδα.    

 


