
 

  
 

 

 

 
 

 

Ανασκόπηση των δραστηριοτήτων του 

ΔΙΑΓΟΡΑ, Παναττικού Αθλητικού 

συλλόγου Μεταμοσχευμενων και 

Νεφροπαθών της χρονιάς που φεύγει. 

Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ το 2018 συμμετείχε: 

 Στους 10
ους

 Πανευρωπαϊκους  αγώνες που 

πραγματοποιήθηκαν στο Κάλλιαρι της 

Ιταλίας. 

 Στούς 30
ους

  Πανελλήνιους Αγώνες Μεταμο-

σχευμένων & Αιμοκαθαιρομένων. 

 Εκπροσωπήθηκε με δύο αθλητές του στον 

36ο Μαραθώνιο της Αθήνας. 

 Στον  αγώνα Cardio Run. 

 Στην εκδήλωση «Βήματα καρδιάς Ανάσες 

ζωής»  

 Στον 5
ο
  αγώνα δρόμου «Γρηγόρης 

Λαμπράκης». 

 Στον 2
ο
 απογευματινό Αγώνας Δρόμου 

Ανωμάλου Εδάφους 4 χλμ 

 Τα μέλη του σύλλογου μας συνδυάζοντας 

τον αθλητισμό με τον πολιτισμό περπάτησαν 

και εξερεύνησαν τον Εθνικό Κήπο και την 

Αρχαία Αγορά. 
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30
ο
 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων 

 
Από της 21-02-2018 έως 24-02-2018 πραγματοποιήθηκε 

στην Αθήνα  το 30ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεφρο-

παθών και Μεταμοσχευμένων, το οποίο ήταν το  1ο  

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διοργάνωσε  η νεοϊδρυ-

θείσα Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και 

Μεταμοσχευμένων (Α.Ο.Ν.Μ.). 

Στο  30ο  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεφροπαθών συμμε-

τείχαν αθλητές που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, 

περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμό-

σχευση οργάνου σώματος και αγωνίζονται σε κατηγορίες 

αναλόγως της  ηλικίας τους. Τα αθλήματα που οι αθλητές 

πήραν μέρος είναι: Στίβος, Κολύμβηση, Ποδηλασία, 

Μπόουλινγκ και Επιτραπέζια Αντισφαίριση. 

Πρωταρχικός στόχος των αγώνων είναι η διάδοση 

της δωρεάς οργάνων καθώς και η ανάπτυξη του 

ευγενούς πνεύματος αλληλεγγύης και συναγωνισμού 

μεταξύ των αιμοκαθαιρόμενων και μεταμοσχευμένων 

αθλητών.  

 

Η αθλητική οικογένεια των Νεφροπαθών 

και Μεταμοσχευμένων μεγαλώνει. Νέος 

Αθλητικός Σύλλογος ιδρύθηκε στην 

Λάρισα. Τούς ευχόμαστε καλή επιτυχία 

με νικηφόρους αγώνες! 

 

Αγώνες bowling. 

 

Επιτραπέζια αντισφαίριση (πινγκ-πονγκ). 

 

Αγώνας στίβου, βάδην.  

 

 

 

36
ος

  Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 
 

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στις 11 
Νοεμβρίου ο 36ος αυθεντικός Μαρα-
θώνιος Αθήνας.  

 

Στον Αγώνα Δρόμου των 5 χλμ 
(πρωί) ο σύλλογος ΔΙΑΓΟΡΑΣ 
εκπροσωπήθηκε από τους 
αθλητές Κακολύρη Πέτρο, που 
συμμετείχε με την ομάδα δωρεάς 
οργάνων και τον Χριστόφορο 
Πολυδώρου.  

Ο αθλητής Χριστόφορος Πολυδώ-
ρου τερμάτισε σε χρόνο 25′ και 57” 
κατατάσσοντας τον στην 21η  θέση 
στην ηλικιακή του κατηγορία.  
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10
οι

  Πανευρωπαϊκοί Αγώνες 

Αιμοκαθαιρόμενων & Μεταμοσχευμένων 

Στους 10ους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Αιμοκαθαιρομένων 
και Μεταμοσχευμένων που πραγματοποιήθηκαν στο 
Κάλιαρι της Σαρδηνίας από 17/06 έως 24/06 υπό την 
αιγίδα της Πανευρωπαϊκής Αθλητικής Ομοσπονδίας  
Αιμοκαθαιρομένων και Μεταμοσχευμένων (ETDSF) 
αναγνωρισμένης από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή 
(I.O.C.). συμμετείχαν 423 αθλητές και αθλήτριες από 25 
χώρες.

 

Τελετή  έναρξης 10ων  Πανευρωπαϊκών  Αγώνων. 

 
Ο Γ. Αρκάς, η Ν. Γούλιου και ο Α. Αναχουρλής  πρόεδροι  

του Δρομέα, του ΔΙΑΓΟΡΑ και του Σ.Α.Ν. με   τον 
υπεύθυνο  των αγώνων Μπόουλινγκ. 

   
Ο Θεόδωρος Κατσαρός με τα δύο χρυσά μετάλλια που 

κατέκτησε στη κολύμβηση. 

Ο  Χ. Πολυδώρου, Π. Νερατζάκης και  Τίμης Αμερικάνος 
πανηγυρίζουν μαζί με τον Σ. Τζουγανάκη για το χρυσό 
μετάλλιο που κατέκτησε στο στίβο. 

 

Ο Κώστας Καμουτσής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο 
βάδην. 

 
Η ελληνική αποστολή με τον πρόεδρο της 

Παγκόσμιας Αθλητικής Ομοσπονδία (WTGF), Chris 

Thomas. 

Η ελληνική αποστολή συμμετείχε με 18 αθλητές και 

αθλήτριες οι οποίοι αγωνίστηκαν στα αθλήματα του 

στίβου, της κολύμβησης, της ποδηλασίας, της 

επιτραπέζιας αντισφαίρισης και του μπόουλινγκ.  Η 

ελληνική αποστολή κατέκτησε 22 μετάλλια. Στο στίβο 

κατέκτησαν 2 χρυσά, 2 αργυρά και 1 χάλκινο. Στην 

κολύμβηση 2 χρυσά. Στην επιτραπέζια  αντισφαίριση 

2 χρυσά και 2 χάλκινα. Στην ποδηλασία 1 χάλκινο και 

στο bowling 4 χρυσά, 2 αργυρά και 5 χάλκινα.   
 

 
Ο Δημήτρης Κοντονίνας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο 

στην ποδηλασία.  

 
Ο Κωστας Καλός κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη 

Επιτραπέζια αντισφαίριση. 

 
Ο Χ. Πολυδώρου στην προσπάθεια του στα 100 μέτρα. 
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Επίσκεψη στον Εθνικό Κήπο. 

Στις 13 Μαΐου μέλη του ΔΙΑΓΟΡΑ επίλεξαν ένα 
διαφορετικό τρόπο άσκησης.  Επισκέφτηκαν και 
περπάτησαν μέσα  στον Εθνικό Κήπο, μια όαση στο 
κέντρο της Αθήνας .  
Ο  γεωπόνος  του Εθνικού  Κήπου,  Σπύρος Πέτσος, μας     
ξενάγησε και  έδωσε  χρήσιμες πληροφορίες τόσο για τα 
φυτά και  δέντρα που υπάρχουν στο κήπο όσο  και την 
ιστορία του κήπου στο πέρασμα του χρόνου.  

 

Πολιτιστικά Βήματα 

 
Την Αρχαία Αγορά, το Ναό του Ηφαίστου και τη Στοά του 
Αττάλου επισκέφτηκαν, στις 4 Νοεμβρίου, μέλη του 
συλλόγου μας,  ΔΙΑΓΟΡΑ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα μέλη έμειναν εντυπωσια-
σμένα τόσο από την ομορφιά και την ιστορία των μνη-
μείων όσο και από την εξαιρετική ξενάγηση που προ-
σέφερε αφιλοκερδώς η ξεναγός Καλλιόπη Μπόνα.

«Βήματα καρδιάς –Ανάσες ζωής» 

 

Η αθλητική μας Ομοσπονδία 

Νεφροπαθών και Μεταμοσχευ-

μένων συμμετείχε, την Κυριακή 23 

Σεπτεμβρίου, στην εκδήλωση «Βή-

ματα καρδιάς -Ανάσες ζωής» για τις 

ευεργετικές συνέπειες της καθη-

μερινής άσκησης, η οποία διοργα-

νώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία 

Χειρουργών θώρακος, καρδιάς -

αγγείων, την Ελληνική Καρδιολογική 

Εταιρεία και το γραφείο εθελο-

ντισμού Δήμου  Αμαρουσίου. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε  για 

να αναδείξει την αναγκαιότητα του  

Cardio Run 

 
Στον 5ο απογευματινό αγώνα δρό-

μου 8 χλμ συμμετείχε ο αθλητής του 

συλλόγου μας, Χριστόφορο Πολυ-

δώρου και ο αθλητής του Δρομέα, 

Σήφης Τζουγανάκης. 

καθημερινού περπατήματος που 

πρέπει να μπει στη ζωή μας για την 

υγεία μας. Μέλη του ΔΙΑΓΟΡΑ 

παραβρέθηκαν και βάδισαν περι-

μετρικά του Λόφου Φιλοπάππου. 

 
Μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

του ΔΙΑΓΟΡΑ  με  τους διοργανωτές 

κ. Σ. Πράπα, Καρδιοχειρουργό και κ. 

Γ. Πατούλη, δήμαρχο Αμαρουσίου. 

2
ος

  απογευματινός 
Αγώνας Δρόμου 

Ανωμάλου Εδάφους 4 χλμ 

 

Ο αθλητής του συλλόγου μας και 
γενικός γραμματέας, Χριστόφορο 
Πολυδώρου συμμετείχε στον αγώνα 
ανωμάλου δρόμου αφιερωμένο στη 
διάδοση της δωρεάς οργάνων, 
ιστών και κυττάρων. Επίσης είχε την 
τιμή να απονείμει τα μετάλλια! 

5
ος

 αγώνας δρόμου 

«Γρηγόρης Λαμπράκης». 

 
Στον 5ο αγώνα δρόμου «Γρηγόρης 

Λαμπράκης», που έγινε την Κυριακή 

9 Δεκεμβρίου στην Πλατεία Λαού 

στο Κερατσίνι συμμετείχαν στην 

διαδρομή των 5 χλμ οι αθλητές του 

ΔΙΑΓΟΡΑ, Παύλος Σκουλικίδης και 

Λύρος Λάμπρος.  

32
ος

  Γύρος της Αθήνας 
Στο 32ο  γύρω της Αθήνας στα 5χλμ. 

συμμετείχε ο αθλητή του ΔΙΑΓΟΡΑ,  

Λύρος Λάμπρος. 

 

Το παρόν Newsletter από-

στέλλεται στην διεύθυνσή σας με 

τη δική σας ρητή συγκατάθεση. 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε 

να το λαμβάνετε, παρακαλούμε 

για την αποστολή σχετικής 

δήλωσης εναντίωσής σας στο 

email του Συλλόγου μας:  

diagorasac@gmail.com 

 


