
Η Κρήτη γιόρτασε τον δεύτερο
μαραθώνιο της

Με το πλήθος των συμμετοχών να ξεπερνά τους 3.500 εγγεγραμμένους δρομείς,
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Απριλίου, με μεγάλη επιτυχία ο 2ος Μαραθώνιος
της Κρήτης.

Ο αγώνας διοργανώθηκε από τον ΣΔΥ Χανίων, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια
Χανίων, τους Δήμους της Περιφερειακής ενότητας, την θεσμική συνεργασία με την
Εκπαιδευτική Κοινότητα και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, του ΕΟΤ, της
ΕΟΣΛΜΑ-Υ και του ΣΕΓΑΣ.

Tο αγώνισμα των 10 χλμ. ήταν αφιερωμένο στην μνήμη του Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη.

Αναλυτικά οι εγγεγραμμένοι δρομείς ήταν: Μαραθώνιο Δρόμο 344 και Μαραθώνια
Συμμετοχική Ποδηλατοδρομία, 57 στον Αγώνα Δρόμου 10χλμ. 686, στον Αγώνα
Δρόμου 5 χλμ. 1.157  (391 Μαθητές/τριες Γυμνασίων & Λυκείων) και στον Αγώνα
Δρόμου 2,5 χλμ. 1.289 (487 μαθητές/τριες Δημοτικών σχολείων). Σύνολο: 3.533
εγγεγραμμένοι δρομείς. Σε αυτά τα νούμερα θα πρέπει να υπολογίσουμε και 10δες
πολίτες και επισκέπτες, ιδιαίτερα στις μικρές κατηγορίες των αγώνων οι οποίοι
δήλωσαν συμμετοχή και αγωνίστηκαν την τελευταία στιγμή, και εμφανίζονται μέσα
στο πλήθος των εκκινήσεων στο video του αγώνα.

Έπειτα από την επιτυχημένη πορεία 2 ετών, η διοργάνωση με τις παράλληλες
τιμητικές    (Λαμπαδηδρομία), πολιτιστικές (κοπή του Κότινου από την αρχαία ελιά
των Βουβών – Τελετή έναρξης – Μουσικό πρόγραμμα) δράσεις της, έχει καθιερωθεί
ως θεσμός στα αθλητικά δρώμενα της χώρας και αποτελεί πια την μεγαλύτερη
αθλητική γιορτή της Κρήτης αλλά και ετήσιο αθλητικό και τουριστικό προορισμό.

Ο Μαραθώνιος της Κρήτης με την πιστοποίηση των διαδρομών του, έχει ενταχθεί στο
αγωνιστικό ημερολόγιο της Παγκόσμιας Ένωσης Διεθνών Μαραθωνίων (AIMS).



 

Πλήθος δρομέων έτρεξαν στον Μαραθώνιο και την διαδρομή των 10 χλμ., αλλά και
μεγάλη ήταν η συμμετοχή στα 5χλμ. Στα 2,5 χλμ. οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε
προσδοκία, με κάθε είδους δρομέων να απογειώνουν το κλίμα της πόλης των Χανίων!
Μικροί, μεγάλοι, αλλά και τα παιδιά όλων των σχολείων. Πλήθος παιδιών δημοτικής
εκπαίδευσης, αλλά και ΑΜΕΑ έδωσαν δυναμικά το παρόν στα 2,5 χλμ.

Την παραμονή του αγώνα η Λαμπαδηδρομία και η τελετή έναρξης (παρά το κρύο), με
τα Μουσικά συγκροτήματα: «Ο ΜΑΡΣΥΑΣ»,  και οι «DRAGONS», αλλά και τον
Παγκρήτιο Όμιλο Βρακοφόρων Χανίων και τον Χορευτικό Σύλλογο «Ψηλορείτης»
συγκέντρωσε πλήθος κόσμου στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς Χανίων.

Την ημέρα του αγώνα ξεχωριστή νότα έδωσε στην προσπάθεια μικρών και μεγάλων
ΑΘΛΗΤΩΝ!!! Η φιλαρμονική του Δήμου Χανίων και το συγκρότημα αφρικάνικων
τυμπάνων.

Η Οργανωτική Επιτροπή συγχαίρει τους αθλητές για τις επιδόσεις τους αλλά και
όλους τους δρομείς για την συμμετοχή και την προσπάθειά τους.

Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια αξέχαστη δρομική εμπειρία
με φόντο το Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία
αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, που αποτελεί σήμα κατατεθέν της περιφερειακής
ενότητας Χανίων.

Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί για την πολύ σημαντική συμβολή τους:



την Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, την Τροχαία Χανίων, το Λιμενικό Σώμα, τον
Ιατρικό Σύλλογο και το Γενικό Νοσοκομείο.

Την Εκπαιδευτική κοινότητα και ιδιαίτερα την Δ/νση Δευτεροβάθμιας και
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, για την συμμετοχή των Μαθητών της
Περιφερειακής ενότητας στην αθλητική γιορτή.

Τον Εμπορικό Σύλλογο και τις επαγγελματικές τάξεις, τον Σύλλογο Φαρμακοποιών,
τον Σύλλογο Ξενοδόχων.

Τους πολίτες που αγκάλιασαν την μεγάλη αθλητική γιορτή με την καθολική παρουσία
τους.

Το προσωπικό του Δήμου Χανίων και τον Δημοτικό Οργανισμού Αθλητισμού
Πολιτισμού του, την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης και τον ΣΚΚΑ Χανίων - Ρεθύμνου, τους
Εθελοντικούς φορείς (Ιατρικός σύλλογος Χανίων, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Εθελοντές
Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χανίων, Σύλλογο Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας και
όλους τους Εθελοντές και εθελόντριες οι οποίοι δήλωσαν ατομικά το παρόν για να
προσφέρουν στη Διοργάνωση).

Τους υπευθύνους Λαμπαδηδρομίας: για το Δήμο Κισσάμου: ΔΕΡΟΥΚΑΚΗ Μανώλη, για
το Δήμο Αποκορώνου: ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Γιάννη και για το Δήμο Πλατανιά:
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ Πολυχρόνη.

Το προσωπικό του Αγωνιστικού Τομέα που υλοποίησε τον Αγωνιστικό Σχεδιασμό
τηρώντας τις προδιαγραφές της IAAF & AIMS,  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για
την ασφαλή και αξιόπιστη διεξαγωγή όλων των Αγώνων δρόμου.

Ευχαριστεί ΟΛΟΥΣ τους ΧΟΡΗΓΟΥΣ

Μεγάλος χορηγός του 2ου Μαραθωνίου Κρήτης ήταν: η ΕΤΑΝΑΠ – νερό “Samaria”

Χορηγοί της διοργάνωσης: η ANEK LINES και Blue Star Ferries η INTERLIFE 
Ασφαλιστική, η attica bank, τα  SYNKA super market, η Αρτοποιία Τσατσαρωνάκη, ο
Ναύσταθμος Κρήτης, το Επιμελητήριο Χανίων.

Προμηθευτές: η ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου, η Ένωση Ξενοδόχων Χανίων, η HIGH5, η
AMSTEL Free, η SKODA

Χορηγοί Επικοινωνίας, ΕΡΤ3, ΕΡΤ Περιφέρεια, NOVA, NEA Τηλεόραση Κρήτης,
Χανιώτικα νέα, Sport24, Running News, ZARPANEWS.GR, HANIA news, 89,6 super fm,
eparxies.gr, tvCRETA, KΡΗΤΗTV, FlashNews.gr, Parakritika.gr, Kriti24.gr

Τέλος θα πρέπει να κάνουμε ειδική αναφορά στην ΝΕΑ τηλεόραση Κρήτης για την



προβολή των εκδηλώσεων και την 4ωρη ζωντανή αναμετάδοση των αγώνων

Καλή αντάμωση στον 3ο Μαραθώνιο Κρήτης το 2018
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