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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«3ος Παραποτάμιος δρόμος Άρδα στο πλαίσιο της 24ης Συνάντησης Νέων ‘’Άρδας 2018’’» 
 

  

 Ο Δήμος Ορεστιάδας διοργάνωσε στις 28-7-2018 τον 3ο Παραποτάμιο δρόμο στις όχθες 
του ποταμού  Άρδα για τρίτη συνεχή χρονιά υπό την αιγίδα του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αν. Μακεδονίας 
Θράκης, με στόχο να καθιερωθεί ως ένα κοινωνικό και αθλητικό γεγονός. Και τη φετινή χρονιά ο 
δρόμος ήταν εμπλουτισμένος με δύο διαδρομές των 10 και 3 χλμ. και 177 δρομείς είχαν την 
ευκαιρία να τρέξουν μια πανέμορφη παραποτάμια διαδρομή, δίπλα στον ποταμό Άρδα, 
παρουσία κριτών εκπροσώπων του ΣΕΓΑΣ.  

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η κ. Μαρία Πολύζου, η πρώτη Ελληνίδα που 
αγωνίστηκε σε μαραθώνιο δρόμο, σε Ολυμπιακούς Αγώνες,  στην Ατλάντα το 1996 και ο κ. 
Σπύρος Ζαγάρης Πρέσβης της Φλόγας Μαραθωνίου δρόμου, μέλος της Οργανωτικής επιτροπής 
του Αυθεντικού Μαραθώνιου και Επίτιμος  Δήμαρχος για την Ειρήνη. Η κ. Πολύζου συμμετείχε 
στο δρόμο των 10 χλμ. φορώντας μαύρη κορδέλα ως ένδειξη πένθους για τους πληγέντες της Αν. 
Αττικής και τερμάτισε 1η στην γενική κατηγορία.  

Σκοπός του αγώνα ήταν α) η ευαισθητοποίηση, αθλητών, θεατών, και εθελοντών, στην 
προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την προαγωγή της υγείας, υιοθετώντας την 
άσκηση ως τρόπο ζωής και συμμετέχοντας βιωματικά όλες τις εποχές του έτους να ζήσουν  την 
αξία του σπάνιου και μοναδικού οικοσυστήματος της περιοχής μας, αναλαμβάνοντας  ενεργό 
δράση για την προστασία του, β) η παροχή προτύπων σε παιδικές ηλικίες και η ενίσχυση της 
αυτοπεποίθησης τους και του αθλητικού ιδεώδους, γ) η παροχή ευκαιριών σ’ όλους τους 
εμπλεκόμενους να γνωρίσουν την παράρδια περιοχή, του ιδιαίτερου φυσικού κάλους, της 
φιλοξενίας  και της ξεχωριστής παράδοσης και δ) η τουριστική προβολή της περιοχής.  



Την εκδήλωση πλαισίωσε ο Σύλλογος Όραμα Ελπίδας με εκπροσώπους των Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, ενημερώνοντας το κοινό για τις 
δράσεις τους και συλλέγοντας δείγματα μυελού των οστών.  

Αποτελέσματα: 

Στην κατηγορία των 3 χλμ. Ανδρών 1ος νικητής ήταν ο Δημητριάδης Γιάννης (χρόνος 
10.10,16), 2ος ο Ματζαρίδης Γιώργος (χρόνος 10.11,11)και 3ος ο Καλαϊτζίδης Παρις (χρόνος 
10.36,57). 

Στην κατηγορία των 3 χλμ. Γυναικών 1η νικήτρια ήταν η Γιαλαματζή Ευαγγελία (χρόνος 
12.22), 2η νικήτρια η Παπαπαναγιώτου Αγγελική (χρόνος 12.32) και 3η η Γραμματέα Όλγα(χρόνος 
13.47) . 

Στην κατηγορία των 10 χλμ. Ανδρών έως 45 ετών 1ος νικητής ήταν ο Μανουσίδης 
Θεόδωρος (χρόνος 44.38,45) και 1ος γενικής κατηγορίας, 2ος ο Κεραμίδης Παναγιώτης (χρόνος 
46.07,73) και 3ος ο Σκουρβουλιανάκης Στέφανος (χρόνος 48.24,23). 

Στην κατηγορία των 10 χλμ. Ανδρών άνω των 45 ετών 1ος νικητής ήταν ο Κερέμης 
Δημήτριος (χρόνος 47.58,82), 2ος ο Παναγιωτίδης Κων/νος (χρόνος 48.40,57) και 3ος ο Χρήστου 
Ιωάννης (χρόνος 49.30,89). 

Στην κατηγορία των 10 χλμ. Γυναικών έως 40 ετών 1η νικήτρια ήταν η Λαμπούδη Μαρία 
(χρόνος 48.52), 2η νικήτρια η Χριστοδουλή Βασιλεία (χρόνος 54,59) και 3η η Μπάϊμπου Ανθή 
(χρόνος 56,25)  . 

Στην κατηγορία των 10 χλμ. Γυναικών άνω 40 ετών 1η νικήτρια ήταν η Πολύζου Μαρία 
(χρόνος 48.15) και 1η γενικής κατηγορίας, 2η νικήτρια η Στεργίου Κωνσταντία (χρόνος 54.39),  και 
3η η Ζελεσιάδου Ευσταθία (χρόνος 55.12). 

Οι νικητές όλων των κατηγοριών είχαν την τιμή μαζί με τη μετάλλιο και το κύπελλό τους 
να παραλάβουν από τον κ. Ζαγάρη και ένα στεφάνι ελιάς από τον Τύμβο του Μαραθώνα. 

Ο Δήμος Ορεστιάδας ευχαριστεί την 16η Μεραρχία Πεζικού Διδυμοτείχου, την 3η Μ/Κ 
Ταξιαρχία ΡΙΜΙΝΙ Καβύλης, την Τακτική Διοίκηση 21ου Συντάγματος της Πλάτης για την 
υλικοτεχνική υποδομή, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την παροχή Πρώτων Βοηθειών στους 
Αθλητές, τους κριτές του ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τους εθελοντές για την 
συμβολή τους. 

Οι χρόνοι όλων των δρομέων έχουν αναρτηθεί στο site του Δήμου Ορεστιάδας 
(www.orestiada.gr) και στη σελίδα στο fb της Συνάντησης Νέων «Άρδας 2018». 


