
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1ος Αγώνας Ιστορικής Μνήμης  

στη Νέα Σμύρνη 
 Αγαπητοί γονείς και αγαπητά μας παιδιά, 

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης διοργανώνει τον 1ο 
Αγώνα Ιστορικής Μνήμης για τις Χαμένες Πατρίδες « Historic Run – 
Τρέχοντας στην Ιστορία » στις 4 Οκτωβρίου 2015, υπο την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ 
και σε συνεργασία με το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Ν. Σμύρνης, το 
Σύλλογο Αθλούμενων Άλσους Νέας Σμύρνης (ΣΑΦΑΝΣ), το Τμήμα Νεολαίας 
Ερυθρού Σταυρού και τον Πανιώνιο Π.Γ.Σ.Σ. 

Τα 80 χρόνια εκπαιδευτικής προσφοράς του σχολείου μας είναι 
συνυφασμένα  με την ιστορία της πόλης μας. Άλλωστε η Σχολή Ξενοπούλου 
αποτελεί την καρδιά της Ν. Σμύρνης στέκοντας αρωγός στην ανιδιοτελή 
προσπάθεια όλων των κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων της πόλης. 

Η μοναδικότητα της Νέας Σμύρνης από  ιστορικής και πολιτιστικής 
άποψης μας ενθαρρύνει να συμμετέχουμε σε έναν αγώνα που επιθυμούμε 
να γίνει θεσμός ως μια μαζική διοργάνωση δρομέων, αθλητών, φιλάθλων, 
συλλόγων από την Νέα Σμύρνη και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. 

Για το λόγο αυτό προσκαλούμε τους γονείς και μαθητές του σχολείου να 
συμμετάσχουν ως δρομείς και έτσι να βιώσουν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία 
σε υψηλού επιπέδου διοργάνωση, εφάμιλλη μεγάλων αντίστοιχων 
διοργανώσεων. Ο αγώνας αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή στη γνώση και 
τη διαμόρφωση συνείδησης της ιστορικότητας της πόλης της Νέας Σμύρνης 
για τους πολίτες. 

Μετά τη λήξη θα ακολουθήσει μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και 
πολιτισμού. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια και σε όλο το μήκος της διαδρομής 
του αγώνα, επί των επτά κυρίως σταθμών του τραμ, συγκροτήματα και dj’s 
θα παίζουν ζωντανά μουσική, προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο στον 
αγώνα μια διάσταση γιορτής του πολιτισμού και αθλητισμού. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ 
 Αγώνας 10 Χλμ., αγώνας 5χλμ. (δυναμικό βάδισμα και αγώνα για 

μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων) και αγώνας 2,5χλμ για όλους, (δυναμικό 
βάδισμα και αγώνα για μαθητές Δημοτικών Σχολείων). 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Όλες οι διαδρομές, έχουν αφετηρία και τερματισμό το άγαλμα Ελευθερίου 
Βενιζέλου. 



ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Για να συμμετάσχει κάποιος στα 10χλμ.και 5χλμ. θα πρέπει 

να έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ 
στον αγώνα των 5χλμ., μετέχουν και οργανωμένα οι Μαθητές του 
Γυμνασίου – Λυκείου. 

Στον αγώνα δρόμου των 2,5 χλμ., μπορούν να μετέχουν 
δρομείς όλων των ηλικιών. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ μετέχουν οργανωμένα και 
οι Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου (Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξη),  
Ανήλικοι συμμετέχοντες κάτω των 10 ετών θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συνοδεύονται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες 
τους κατά τη συμμετοχή τους.  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι 
και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015. 
 
Το ατομικό κόστος συμμετοχής στους αγώνες 10χλμ, 5χλμ και 2,5 
χλμ είναι 12€, 10€, 8€ αντίστοιχα και περιλαμβάνει πέρα από τη 
συμμετοχή και την ηλεκτρονική χρονομέτρηση (για τα 10χλμ και 5 
χλμ), δώρα χορηγών, T-shirt διοργάνωσης, βαρύτιμο μετάλλιο 
Τερματισμού, αποτελέσματα στο διαδίκτυο. 
 
Προσοχή: Όλα τα παραπάνω οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
σχολείου μας τα απολαμβάνουν δωρεάν με μοναδική 
προϋπόθεση την ομαδική αποστολή συμμετοχών η οποία θα 
είναι δεκτή μόνο μέχρι την ως άνω ημερομηνία. 
  
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω Δήλωση 
Συμμετοχής προκειμένου το σχολείο μας να προβεί στην ομαδική 
αποστολή συμμετοχών του 1ου  Ιστορικού αγώνα μνήμης μέχρι 
την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015. 
 

Δ Η Λ Ω Σ Η   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  ΑΓΩΝΑΣ:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

          
          

         
   

         
        

           
         

           
   

   
 

        
      

 
          
           

          
       

    
 

          
       

         
       

  
      

         
          

    
 
 


