
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Ακινα, 3 Μαΐου 2018  

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Συνζντευξη Τφπου για το ΟΠΑ Run, τον 1ο Αγώνα Δρόμου ςτο Πεδίο του Άρεωσ 

από το Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών 

 

Πραγματοποιικθκε ςιμερα θ ςυνζντευξθ τφπου για το ΟΠΑ Run, τον 1ο  Αγϊνα 

Δρόμου που ςυνδιοργανϊνουν το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΟΠΑ) και θ 

Περιφζρεια Αττικισ ςτο Πεδίο του Άρεωσ τθν ερχόμενθ Κυριακι 6 Μαΐου 2018.  

 

Εκπρόςωποι των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ παρακολοφκθςαν τθ ςυνζντευξθ 

τφπου ςτθν οποία ςυμμετείχαν ο Πρφτανθσ του ΟΠΑ Κακθγθτισ κ. Εμμανουήλ 

Γιακουμάκησ, θ Αντιπεριφερειάρχθσ Κεντρικοφ Σομζα Ακθνϊν κυρία Ερμίνα 

Κυπριανίδου, ο Διμαρχοσ Ακθναίων κ. Γιώργοσ Καμίνησ, ο Πρόεδροσ του 

Πανελλινιου Γυμναςτικοφ υλλόγου κ. Αλζξησ Αλεξόπουλοσ και ο ακλθτισ και 

απόφοιτοσ του ΟΠΑ κ. Κώςτασ Φιλιππίδησ. 

 

Με κεντρικό κζμα ςτισ ειςθγιςεισ τουσ τον Αγϊνα Δρόμου ΟΠΑ Run, που τελεί 

υπό τθν αιγίδα του Διμου Ακθναίων με τθν υποςτιριξθ του Οργανιςμοφ 

Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και Νεολαίασ του Διμου Ακθναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και του 

Πανελλθνίου Γυμναςτικοφ υλλόγου, οι ομιλθτζσ πζραςαν το δικό τουσ μινυμα 

ςτο πλαίςιο τθσ  προςπάκειασ να δθμιουργθκεί μια καινοφρια αντίλθψθ για το 

ιςτορικό Πεδίο του Άρεωσ. 

 

τθν τοποκζτθςι του ο Πρφτανθσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 

Καθηγητήσ Εμμανουήλ Γιακουμάκησ, τόνιςε ότι οι προςπάκειεσ τθσ κοινότθτασ 

του Πανεπιςτθμίου ςτρζφονται προσ τθν ετιςια κεςμοκζτθςθ του Αγϊνα 

Δρόμου ςτο Πεδίο του Άρεωσ και ςυνεχίηοντασ ανζφερε  χαρακτθριςτικά: «Σο 

ιςτορικό πάρκο του Πεδίου του Άρεωσ πρζπει να αποτελζςει ξανά χϊρο φιλικό 

προσ τον επιςκζπτθ, φιλόξενο και δθμιουργικό για τα παιδιά, χϊρο αναψυχισ για 

τουσ κατοίκουσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, ελκυςτικό για τουσ νζουσ και τισ νζεσ και 

ευρφτερα για τουσ πολίτεσ τθσ Ακινασ». υνοψίηοντασ τόνιςε, «H παρουςία του 

Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςτο κζντρο τθσ πόλθσ, ωσ πνευματικοφ 

ιδρφματοσ και ωσ φάρου Γνϊςθσ και Πολιτιςμοφ, αποτελεί παράγοντα 

αναβάκμιςθσ τθσ κοινωνικισ ηωισ και τθσ κακθμερινότθτασ, ανάπλαςθσ του 

δθμόςιου χϊρου και αποκατάςταςθσ του κάλλουσ τθσ ιςτορικισ πόλθσ των 

Ακθναίων». 

Διοργάνωςθ: 

 
 
 
 
Μζγασ Χορθγόσ: 
Radisson Blu Park Hotel 
Athens 
 
Χορθγοί: 
Ticketmaster, Ζakcret, 
Μαυρογζνθσ ΑΕ, Αφοί 
Χαΐτογλου Μακεδονικόσ 
Χαλβάσ 
 
In kind: 
Coca Cola 3Ε, Thinking 
Cup, οκολάτεσ 
Παυλίδθσ 
 
Χορθγοί επικοινωνίασ: 
ΕΡΣ, Πρϊτο Πρόγραμμα, 
ΕΡΑ ςπορ, Kosmos, 
Περιοδικό Chill Out, 
sport24.gr, 
runningnews.gr 
 
Τποςτθρικτζσ 
επικοινωνίασ: 
Planet Fitness, Steps 
Productions, Snaphoto 
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Η Αντιπεριφερειάρχθσ κυρία Ερμίνα Κυπριανίδου, υποςτιριξε ότι: «Με 

εκδθλϊςεισ όπωσ το ΟΠΑ Run, υλοποιοφμε τθν βαςικι μασ αντίλθψθ, ο δθμόςιοσ 

χϊροσ, το ιςτορικό Πεδίο του Άρεωσ, να αποδοκεί ςτουσ πολίτεσ τθσ Ακινασ. 

Παράλλθλα με το δρομικό δρϊμενο, ολοκλθρϊνεται μια ευγενισ προςπάκεια 

αναηωογόνθςθσ, ανάταξθσ του πάρκου που κα επιδιϊξουμε τα επόμενα χρόνια 

να γίνει κεςμόσ». 

  

«Σο μεγάλο πρόβλθμα του Πεδίου του Άρεωσ είναι θ διακίνθςθ και θ δθμόςια 

χριςθ ναρκωτικϊν» τόνιςε ςτθ ςυνζντευξθ τφπου ο διμαρχοσ Ακθναίων              

κ. Γιώργοσ Καμίνησ και ςυνεχάρθ τον πρφτανθ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν, κ. Γιακουμάκθ, τόςο για τθν πρωτοβουλία να διεξαχκεί τθν ερχόμενθ 

Κυριακι ο αγϊνασ δρόμου όςο και για τθ γενικότερθ επιμονι του να παραμείνει 

το ίδρυμα ςτον αςτικό ιςτό τθσ πρωτεφουςασ».  

 

Ο πρόεδροσ του Πανελλθνίου Γυμναςτικοφ υλλόγου κ. Αλζξησ  Αλεξόπουλοσ 

υποςτιριξε ότι ο φλλογοσ επικυμεί να αναπτφξει ςυνεργαςία με όλουσ τουσ 

φορείσ τθσ περιοχισ, χαιρετίηει τθν πρωτοβουλία του ΟΠΑ και από τθν μεριά του 

κα κάνει  ότι είναι δυνατόν για να πετφχει τόςο ςτο αγωνιςτικό κομμάτι όςο και 

ςτο πολιτιςτικό. «Είναι κάτι το οποίο το οφείλουμε ςτθ γειτονιά μασ, 

προκειμζνου το Πεδίο του Άρεωσ να αποκτιςει ηωντάνια και να γίνει 

προςβάςιμο ςτουσ πολίτεσ τθσ Ακινασ». 

 

Σζλοσ, ο πρωτακλθτισ Ελλάδοσ και απόφοιτοσ του ΟΠΑ κ. Κώςτασ Φιλιππίδησ, 

υποςτιριξε: «με τον ςυγκεκριμζνο αγϊνα το Πανεπιςτιμιο κζλει να περάςει το 

μινυμα πωσ ακλθτιςμόσ και ςπουδζσ μποροφν να ςυμπορευκοφν και να 

οδθγιςουν ςτθν επιτυχία». 

 

 

Σμιμα Δθμοςίων χζςεων ΟΠΑ  

 


