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Με διοργανωτή τον ∆ήµο Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου 
και τον ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ 

∆ΙΕΞΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ

Ο 5ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 
13.700 μ., ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΤΟΥ 

ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ-ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΝ∆ΕΝΙΤΣΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΩΝΑ 18.30
Το Σάββατο 13 Αυγούστου µε αφετηρία και τερµατισµό την κεντρική 
πλατεία της Μενδενίτσας και ώρα 18.30, θα διεξαχθεί ο  5ος Αγώ-
νας  ∆ρόµου απόστασης 13.700 µ. διάσχισης του Καλλίδροµου. Η 
διαδροµή του αγώνα είναι µία από τις οµορφότερες µέσα στα αιω-
νόβια  έλατα  του Καλλίδροµου µε  εκκίνηση στα  520 µ.,  ακόλουθα 
µέχρι τα 7.000 φθάνει στα 810 µ. για να ξαναγυρίσουµε µε συνεχή 
ήπια κατηφορική κλίση στην πλατεία της Μενδενίτσας.
Θα  υπάρχουν  4  σηµεία  στη  διαδροµή  (2,3,  6,0,  7,0,10.900)  και 
στον τερµατισµό µε νερό-χυµούς, ενώ δείκτες (σε 6 σηµεία) θα φυ-
λάσσουν τη διαδροµή που έχει 3 χλµ. άσφαλτο και 10,7 χλµ. καλά 
στρωµένο χωµάτινο δρόµο. Μετά το τέλος του αγώνα θα ακολου-
θήσει δεξίωση µε άφθονα  τοπικά  εδέσµατα, ψητά, κρασί,  µπύρα, 
πίτες, µέλι, µπανάνες προσφορά της DOLE Α.Ε. που είναι και από 
τους χορηγούς της διοργάνωσης, ενώ από τις µικροφωνικές εγκα-
ταστάσεις θα ακούγονται τραγούδια από τη δηµοτική και λαϊκή µου-
σική παράδοση της πατρίδας µας.

Συνέχεια στη 2η

•••••
Η ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ

ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ο Άτλας κατά την εκδοχή του Ησιόδου, ήταν γιος του Ιαπετού και της 
Κλωμένης, αδελφού του Προμηθέα, του Επιμηθέα και του Μενοίτιου. 
Στην Τιτανομαχία, ο Άτλας έχασε και ο Δίας τον καταδίκασε να φέρει 
για πάντα στους ώμους του, τον Ουράνιο Θόλο. Υποθέτουμε ότι θα 
ήταν τεράστιος, αλλά οπωσδήποτε ασήμαντος σε σχέση με το μέγεθος 
του Ουράνιου Θόλου. Άρα ήταν κυρίως υπόθεση δύναμης και όχι όγκου 
αυτό το επίτευγμα. Άλλωστε ο πολύ μικρότερος -το δέμας- Ηρακλής 
που τον φανταζόμαστε στις διαστάσεις κανονικού ανθρώπου, κατάφερε 
κι αυτός να σηκώσει για λίγο την ουράνια σφαίρα, μέχρι να πεταχτεί ο 
Άτλας να του φέρει τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων.
Η Ελλάδα δεν είναι φυσικά ένας Άτλας. Το ειδικό της βάρος σε όρους 
οικονομίας και δημογραφίας είναι ασήμαντο στον πλανήτη. Τα 11 εκα-
τομ. κατοίκων της αντιστοιχούν μόλις στο 0,17% του παγκόσμιου. Το 
χρέος της είναι μικρότερο από το 0,8% του παγκόσμιου χρέους, που 
φθάνει τα 43 τρις δολάρια, ενώ το ΑΕΠ αντιστοιχεί στο 0,45 του πα-
γκόσμιου.
Το Ελληνικό Χρέος αντιστοιχεί μόλις στο 2,5% των 16 τρις δημοσίου 
χρέους όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόλις στο 5,5% στο χρέος 
που έχουν οι τρεις στυλοβάτες της (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία που ανέρ-
χεται στα 7 τρις).

Συνέχεια στη 2η

         Η ιστοσελίδα της Οµοσπονδίας µας είναι 
www.eoslmay.gr

Η Ο∆ΥΣΣΕΙΑ
ΚΑΙ Η ΙΘΑΚΗ ΜΑΣ

Περιγραφή µιας 
αλησµόνητης διήµερης 

εκδροµής 28-29 Μάη
 Σάββατο ώρα 08.50 – Πλατεία ∆αβάκη στο Αιγάλεω. Ο τόπος 

εκκινήσεων των οµαδικών εκδροµών του Συλλόγου µας. 
Εικοσιδύο αποφασισµένοι να ταξιδέψουν σε µια “αλλόκοτη” 

εκδροµή και συµµετοχή σε δύο αγώνες σε λιγότερη από 14 ώρες 
διαφορά. Αιγάλεω-Κουφάλια Θεσσαλονίκης – 520 χιλιόµετρα... 

Ώρα άφιξης 16.40, ο αγώνας στις 18.00. Ενδιάµεσες στάσεις στη 
Σκάλα Αταλάντης και στο Μακρυχώρι Λάρισας. Ο οδηγός ο 

Γιώργος κεφάτος... Μέσα στο λεωφορείο έντονος ο 
προβληµατισµός για το βραδινό ταξίδι και την ώρα άφιξης στη 

Λευκάδα.
80 ∆ροµείς στην αφετηρία στον Βαθύλακκο. Επαφές και 

συζητήσεις µε τους συλλόγους της ΕΟΣΛΜΑ-Υ από τη Μακεδονία 
µας. Εκεί ο Αριστοτέλης Κακογεωργίου, οι διοργανωτές του 

Συλλόγων ∆ροµέων και Πεζοπόρων Κουφαλίων, οι συνάδελφοι 
από τον Σ∆Υ Κοζάνης, από τον Σ∆Ο Εορδαίας, από τον 

επανενεργοποιηµένο Σ∆Υ Θεσσαλονίκης, από την Οµάδα 
Μαραθωνίου Γιαννιτσών, από τον ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, από τους φίλους 

τόσων περιοχών της Βορείου Ελλάδος και της Θεσσαλίας.

Συνέχεια στην 3η σελίδα

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΛΑΤΑΙΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΜΒΟ ΤΟΥ 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ (37 χλµ.) 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2011
Συνέχεια στην 4η
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ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ 
ΚΟΥΒΑ για τον ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ και τον 
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΒΑΝΑΣ (20 
ΝΟΕΜΒΡΗ 2011) Συνέχεια στην 8η

Site: www.apollonrunnersclub.gr – E-mail: info@apollonrunnersclub.gr

∆ιµηνιαία Αθλητική Έκδοση του Α.Π.Σ. "ΑΠΟΛΛΩΝ" ∆υτ. Αττικής - Μνησικλέους 22 - 122 43 Αιγάλεω
Τηλ/FAX: 210-5900.685 – Τεύχος 67 - Ιούλιος 2011

Site: www.apollonrunnersclub.gr – E-mail: info@apollonrunnersclub.gr
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
- Ο αγαπηµένος συνάδελφος Αριστείδης Μάρας και η σύντρο-
φός του Ελένη πάντρεψαν την κόρη τους Αγλαΐα µε τον αγαπη-
µένο της Γιάννη στον Ιερό Ναό Αγ. Φανουρίου, στη Ν. Ερυθραία 
το Σάββατο 4 Ιούνη.
Η µεγάλη οικογένεια του ΑΠΣ ΑΠΟΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ εύχεται 
ΟΛΟΨΥΧΑ στους νεόνυµφους νάναι καλορίζικοι, πάντα αγαπη-
µένοι και να αποκτήσουν µια πολυµελή οικογένεια γεµάτη µε χα-
ρές και ευτυχία.
Να ζήσουν.
- Μια σπουδαία επιτυχία για την αγαπηµένη κόρη του µέλους 
µας και φίλου Αλέξανδρου Θεοφανίδη.
Η Φαιαντώρα Θεοφανίδη επεράτωσε µε επιτυχία και ορκίστηκε 
στο Μεταπτυχιακό Τµήµα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου µε 
θέµα “Ιστορική Έρευνα-∆ιδακτική Αρχειονοµία και Νέες Τεχνολο-
γίες”.
Της ευχόµαστε καλή σταδιοδροµία και να έχει πάντα τέτοιες επι-
τυχίες στη ζωή της και καλορίζικο το Πτυχίο.
Συγχαρητήρια από την οικογένεια του ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ο 5ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 13.700 μ., 
ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ

Συνέχεια από την 1η
Ενώ µετά τις βραβεύσεις θα ακολουθήσει ΜΕΓΑΛΗ Λαϊκή Συ-
ναυλία και Γλέντι, µε τη Λαϊκή Κοµπανία Τρίπολης, µε επικε-
φαλής τον πολύ καλό φίλο, Συνάδελφο, πρόεδρο του Σ.∆.Υ. 
Τρίπολης Παναγιώτη Παπαντωνίου που θα ερµηνεύσει πα-
λιές και νέες Λαϊκές επιτυχίες µε τους βιρτουόζους συνεργάτες 
του που υπόσχονται ένα αξέχαστο βράδυ.
Θα υπάρχουν ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ µε έπαθλα, Κύπελλο στον 
πρώτο, µετάλλιο-δίπλωµα  και  στους  τρεις  πρώτους-πρώτες,  ενώ 
αναµνηστικά  µετάλλια,  διπλώµατα  θα  δοθούν  σε  ΟΛΟΥΣ.  Είναι 
αξιοσηµείωτο ότι πριν τον αγώνα των 13.700 µ. θα διεξαχθεί µε 
ώρα  εκκίνησης  ο  παραδοσιακός  γύρος  της  Μενδενίτσας, 
απόστασης 1.700 µ. για τους µικρούς δροµείς-περιπατητές µε 
τις ανάλογες βραβεύσεις (νήπια, παιδιά έως και 9 ετών, έως και 
12 ετών και από 13-16 ετών.
Σας  περιµένουµε  όπως  και  πέρσι  µε  ΟΛΗ  µας  τη  φιλόξενη 
διάθεση  για µια  αξέχαστη  εµπειρία  στην πανέµορφη Μενδενί-
τσα, την αετοφωλιά του Καλλίδροµου. Η Μενδενίτσα βρίσκεται 
13 χιλιόµετρα από την ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΑΘΗΝΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ (500 
µ.  πριν  το  χωριό  Θερµοπύλες  στην  κατεύθυνση  προς  Λαµία, 
στρίβουµε αριστερά (ή 500 µέτρα µετά τις Θερµοπύλες µε κα-
τεύθυνση για Αθήνα στρίβουµε δεξιά) και ακόλουθα φθάνουµε 
στη Μενδενίτσα, ή µπορούµε να στρίψουµε προς τον Μώλο δε-
ξιά και ακόλουθα περνώντας κάτω από την Εθνική να ανεβούµε 
σε  καλό ασφάλτινο  δρόµο  11 χλµ.  προς  τη  Μενδενίτσα,  περ-
νώντας από το χωριό Καραβίδια).

Η ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ Η ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ Η ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ Η ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Συνέχεια από την 1η

Τέλος, το Ελληνικό Χρέος µοιάζει να είναι ένας µικρός λεκές (350 
δις €, έναντι 14,3 τρις, χώρια τα Ασφαλιστικά) µπροστά σε αυτό 

των ΗΠΑ.
Εποµένως, µε τίποτα η Ελλάδα δεν είναι ο Άτλας που κουβαλά 
στους ώµους της την ανισορροπία του παγκόσµιου χρέους. Κι 
όµως έτσι ακριβώς αντιµετωπίζεται απ' όλες τις δυνάµεις της 

διεθνούς πολιτικής ελίτ, της πλουτονοµίας και της χρεοκρατίας. 
Όταν ο πρόεδρος Οµπάµα προτρέπει την καγκελάριο Μέρκελ, ότι 

η δέσµευση της Ελλάδας είναι ζωτική για τη διατήρηση της 
διεθνούς και της αµερικανικής ανάκαµψης, τότε κάτι σοβαρό τρέχει 

εδώ. Όταν η γερµανική ηγεσία απευθύνει έκκληση στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα “για ένα γενναίο πακέτο διάσωσής 

της” κάτι µεγάλο παίζεται. Όταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, ο Τρισέ στυλώνει τα πόδια στην προτροπή 

της γερµανικής ηγεσίας, κάτι υπονοείται για το πραγµατικό 
πρόβληµα και τους ώµους που το σηκώνουν σ' αυτή την 

παγκόσµια ισορροπία τρόµου.
Ποια είναι η τροµακτική υπερδύναµη που κάνει τον Οµπάµα να 
φοβάται, τη Μέρκελ να ξεχνάει την προτεσταντική της εγκράτεια 
και να πιέζει τους βουλευτές της να ψηφίζουν για τη διάσωση της 

Ελλάδας; Μήπως είναι η ίδια η Ελλάδα αυτή η υπερδύναµη;
όχι βέβαια, ιδιαίτερα αν πάρει κανείς υπόψη τα στοιχεία που τόση 

βαρύτητα έχουν για τους ιεροψάλτες της δηµοσιονοµικής 
ορθοδοξίας.

Μήπως είναι τα µυστηριώδη CDS και οι βαµµένοι µε χρώµατα του 
πολέµου “παίκτες” του η δύναµη αυτή; Εν µέρει ναι. Τα “ανοιχτά” 
συµβόλαια CDS που ποντάρουν στην Ελληνική χρεοκοπία έχουν 

“επενδύσει” κάτι παραπάνω από 5 δις δολάρια, σε ένα 
“στοίχηµα”, αξίας 78 δις δολάρια. Τόσα προσδοκούν να πάρουν 

τα αρπακτικά αυτής της αρρύθµιστης αγοράς από ένα “πιστωτικό 
γεγονός” επί των ελληνικών οµολόγων.

Ωστόσο το ποσόν αυτό είναι µάλλον ασήµαντο µπροστά στα 100 
δις δολάρια που έχουν στοιχηµατίσει οι ίδιοι “κακοί” για κάποια 
ανάλογα “πιστωτικά γεγονότα” στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην 

Ισπανία, στην Πορτογαλία, στο Βέλγιο, στην Αυστρία και την ίδια 
τη Γερµανία. και γι' αυτές το διακύβευµα -στοίχηµα- είναι πάνω 

από 800 δις δολάρια. Γιατί λοιπόν δεν στοχοποιήθηκε κάποια από 
τις χώρες αυτές που η χρεοκοπία της θα απέφερε πολλαπλάσια 

κέρδη;
Τα CDS είναι προφανώς µέρος του προβλήµατος, αλλά το όλο 
πρόβληµα, στον πυρήνα του, είναι η ίδια η µηχανή παραγωγής 

χρήµατος: το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Η τραπεζοκρατία, 
ιδιαίτερα από τη δεκαετία του '70 και µετά, οπότε οι Αµερικανοί 

εγκατέλειψαν το νοµισµατικό σύστηµα του Μπρέτον Γουντς, για να 
πληµµυρίζουν τον κόσµο µε δολάρια κατά βούληση, εξελίχθηκε σε 

σχεδόν αποκλειστικό “παραγωγό” χρήµατος, στις άπειρες 
οβιδιακές µορφές του, που µοναδική τους ουσία έχουν το ίδιο το 
χρέος, ιδιωτικό ή δηµόσιο. Η φούσκα του χρέους που εκτρέφεται 

αδιαλείπτως εδώ και τέσσερις δεκαετίες φθάνει τώρα στα όριά της. 
Όχι γιατί έχει προσβάλει αδύναµες παραγωγικά ισχνές χώρες, 

όπως η Ελλάδα. Αλλά γιατί πλήττει το σκληρό πυρήνα του 

“∆ΡΟΜΕΑΣ”

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ Α.Π.Σ. “ΑΠΟΛΛΩΝ 
∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Μνησικλέους 22 – Αιγάλεω – Τ.Κ. 122 43 – 
τηλ./FAX 5900.685

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΟΣΛΜΑ-Υ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ

Υπ. Ύλης: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΜΙΟΣ
∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΑ

Κάθε φίλος – φίλη ή Σύλλογος – Φορέας ∆ροµέας 
µπορεί να στέλνει σαν συνδροµή το ποσό των 20 € 
(ατοµικά) ή το ποσόν των 50 € για 10 εφηµερίδες, 

80 € για 20 και 100 € για 30 εφηµερίδες για να 
βοηθήσει το Σύλλογο και την εφηµερίδα µας. Τα 
ονόµατα και το ποσόν θα αναγράφονται σε κάθε 

επόµενο τεύχος).



∆ΡΟΜΕΑΣ Σελίδα 3

ιστορικού καπιταλισµού, της ατµοµηχανής αναπαραγωγής του, τις 
ΗΠΑ, τη Γερµανία ή την Ιαπωνία.

Οι πολιτικές ηγεσίες µόλις τώρα συνειδητοποιούν ότι έχουν 
παραδώσει στη ∆ιεθνή της τοκογλυφίας, αυτή την τροµακτική 

δύναµη. Αλλά δεν έχουν καµία απολύτως βούληση να την 
τιθασεύσουν. Συνειδητοποιούν ότι έχουν εµπιστευθεί στους 

Banksters (συνδυασµό των Bankers και Gangsters) ένα όπλο 
µαζικής καταστροφής, αλλά ευελπιστούν ότι θα κρατήσουν την 

καταστροφική του ενέργεια µακριά από τις γραµµές Μαζινό, στην 
περιφέρεια του διεθνούς καπιταλισµού. Αντιλαµβάνονται ότι αργά 

ή γρήγορα, η λύση µπορεί να δοθεί µε δύο τρόπους: ή ένα 
παγκόσµιο deal για την απαλοιφή µέρους ή του όλου χρέους, αλλά 

µε όλα τα στοιχεία αναπαραγωγής του ανέπαφα, ή µε έναν 
γενικευµένο πόλεµο χρεών, όπου θα ισχύει µόνον το “ο σώζων 

εαυτόν σωθήτω”.
Το πιθανότερο είναι ότι θα ζήσουµε έναν συνδυασµό και των δύο. 
Και χρεοπόλεµο και µια “συνθήκη ειρήνης” για όσους επιζήσουν 
από τον πρώτο. Προς το παρόν, οι πολιτικές και οικονοµικές ελίτ 
επιχειρούν να στήσουν αναχώµατα -και η Ελλάδα είναι το έσχατο 
ανάχωµα στο οποίο χρησιµοποιούνται ως οχυρωµατικά υλικά όλα 
τα κεκτηµένα της µεταπολεµικής ευηµερίας: το κοινωνικό κράτος, 

οι ελάχιστες εγγυήσεις εισοδήµατος, η κοινωνική διαπραγµάτευση 
για τον µισθό, το ασφαλιστικό σύστηµα, τα δηµόσια αγαθά, ο 

δηµόσιος πλούτος, η εθνική κυριαρχία και τελικά η ίδια η 
κοινοβουλευτική δηµοκρατία.

Από την άποψη αυτή, η Ελλάδα είναι όντως η πραγµατική 
υπερδύναµη αυτής της κρίσης. Έχει στα χέρια της ένα τροµακτικό 

πλεονέκτηµα, ένα απίστευτης ισχύος διαπραγµατευτικό χαρτί. 
Από τη στιγµή που τυχαία ή εσκεµµένα, επελέγη ως ο άξονας του 
παγκοσµίου παιχνιδιού για το χρέος, έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας 
να εκβιάσει όχι απλά τη διάσωσή της, αλλά τη ριζική αλλαγή των 

κανόνων. Την αποφασιστική αφαίρεση της ισχύος από τη 
χρηµατοπιστωτική δικτατορία. Την ανάκτηση της πολιτικής 

δύναµης από την πολιτική και τελικά από την ίδια τη δηµοκρατία. 
Τη δηµοκρατία που ανακτά το κοινωνικό της περιεχόµενο στο 

τρίπτυχο των Αγανακτισµένων. Ισότητα, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια.
Ακούγεται ουτοπικό; Όχι και τόσο, αν σκεφτεί κανείς ότι αν η 

Ελλάδα εξαπολύσει τα πυρά της από το µοναδικό όπλο που έχει 
στα χέρια της, θα ακολουθήσει ένα ασύλληπτο ντόµινο 

καταρρεύσεων, ένας συστηµικός Αρµαγεδδών, που είναι απίθανο 
να διακρίνει “αθώους” και “ενόχους” ισχυρούς και ανίσχυρους.

Το δίληµµα που θα θέσει είναι απλούστατο: “Θέλετε να 
δοκιµάσουµε το κακό σενάριο;”. Υποθέτω ότι τώρα πια λίγοι είναι 

αυτοί που θα πουν “ναι”.
Η Ελλάδα είναι λοιπόν, η υπερδύναµη της κρίσης. Αλλά όχι γιατί 

το πολιτικό της σύστηµα είναι ικανό και έτοιµο να χειριστεί το όπλο 
της, ασκώντας επιδέξιους “εκβιασµούς” στη διεθνή 

Τραπεζοκρατία ή στους πολιτικούς ντίλερ της. Ίσα-ίσα το πολιτικό 
σύστηµα εξελίσσεται πιθανότατα στο µεγαλύτερο θύµα της κρίσης 

αυτής, µε τον διαδραµατιζόµενο µπροστά στα µάτια µας αργό 
θάνατό του. Από τον οποίο φαίνεται απίθανο να γλυτώσει, όσους 
τόνους πολιτικής συναίνεσης κι αν επιστρατεύσει. Η κοινωνική 

συναίνεση µοιάζει να έχει χαθεί δια παντός, και η αγανάκτησή της 
θα απαιτούσε µια ταχυδακτυλουργική ανασυγκρότηση του 

πολιτικού συστήµατος άφθαρτου “σωτήρες”. Αλλά ο χρόνος δεν 
το επιτρέπει και η πρώτη ύλη σε “πρόσωπα και µηχανισµούς” 

µοιάζει να έχει εξαντληθεί. Φυσικά, υπάρχει και η εναλλακτική της 
αυταρχικής εκτροπής, αλλά ποιος τη ρισκάρει σε µια κοινωνία σε 

κατάσταση παροξυσµού;
Κι αυτός ο κοινωνικός παροξυσµός, ακατέργαστος, πολιτικά 

θρασύς, ιδεολογικά ανάµεικτος, είναι τελικά η υπερδύναµη της 
κρίσης. Αν γλυτώσει από τη φθορά, την κόπωση, την πατρωνία, 

την κολακεία, από τις αναπόφευκτες συγκρούσεις µε τους 
επαγγελµατίες προβοκάτορες, αν τα θυµωµένα όχι βρουν τη 

συνέχειά τους δοµικά αποφασιστικά ναι, σε µια συντεταγµένη 
διεκδίκηση µιας ευρύτατης οικονοµικής και πολιτικής αλλαγής, αν 

η ελληνική κοινωνία πετύχει να µεταδώσει τον ιό της οργής σε 
ΟΛΗ την ΕΥΡΩΠΗ, τότε µπορεί να γίνει µια απροσδόκητη 

υπερδύναµη του κόσµου µας.
Όχι ως ο Άτλας που σηκώνει καρτερικά στους ώµους το 

οικονοµικό µας σύστηµα και σύµπαν. Αλλά ως θυµωµένος 
Ηρακλής που τον αφήνει να πέσει, αδιαφορώντας για τα µέλη της 

Εσπερίας. Και Γαία και ουρανός πυρί µειχθήτω...

•••••
ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ επόµενων µηνών

►ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΗ – ∆ΡΟΜΟΣ ΜΕΝΕΛΑΪ∆ΑΣ 13 ΧΛΜ., ΚΕ∆ΡΟΣ - 
ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ-∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪ∆ΑΣ.
►ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΗ – ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΕΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ 
6,4 ΧΛΜ. - ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΤΗΛ. ΠΛΗΡ.  

ΒΛ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 6942.633465
►ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 16-17 ΙΟΥΛΗ –  CAMPING  ∆ΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ. ΚΟΛΥΜΠΙ, ΟΜΑ∆ΙΚΟ ΤΡΕΞΙΜΟ,  
ΧΑΠΕΝΙΝΓΚ,  ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ,  ∆ΡΟΜΙΚΟ ∆ΕΚΑ-
ΘΛΟ, ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο,ΤΙ  
ΑΛΛΟ ΗΘΕΛΕ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΘΕ ∆ΡΟΜΕΑ... ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΟΣΛΜΑ-Υ. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210.5900685 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΑΜΙΟ, ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ  
ΕΟΣΛΜΑ-Υ, 210.5317826.
►ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΗ – ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΣΤΟ ΚΡΙΚΕΛΟ ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ – ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 
ΜΑΡΑΘΩΝΑ. ΤΗΛ. ΠΛΗΡ. ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 6942.633.462.
►ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΗ – ∆ΡΟΜΟΣ 25 ΧΛΜ. ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΚΟΖΑ-
ΝΗΣ –  ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ)  –  ∆.∆.  
ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ – ΣΑΚΗΣ ∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ, ΤΗΛ. 693.4141.392.
►ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΛΗ – ΚΩΠΑΙΑ 10 ΧΛΜ. - ΚΑΣΤΡΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. ΤΗΛ.  
ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6983.703.626
►ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 5ος ∆ΡΟΜΟΣ ∆ΙΑΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙ-
∆ΡΟΜΟΥ 13,7 ΧΛΜ. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ – ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥ – Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
►ΚΥΡΙΑΚΗ 21 Ή 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ∆ΙΚΤΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 24 ΧΛΜ.  
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο.Υπεραποστάσεων Κρήτης.
►ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ – ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΕΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ 10 ΧΛΜ 
– ΤΡΙΠΟΛΗ – ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Σ∆Υ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
►ΣΑΒΒΑΤΟ  10  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  -  ∆ΡΟΜΟΣ  ΘΥΣΙΑΣ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
2011,  15.600 Μ.  -  ΟΜΑ∆Α ΜΑΡΑΘΩΝΙΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ∆ΗΜΟΣ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ,  ΤΗΛ.  23820.27777  ΣΑΜΑΡΤΖΙ∆ΗΣ  ΜΠΑΜΠΗΣ.  FAX 
23820.21544
►ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ – ΜΙΛΤΙΑ∆ΕΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΤΙΜΗΣ 37 
ΧΛΜ. - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ (ΜΕΣΩ ΣΤΑΜΑΤΑΣ-∆ΡΟΣΙΑΣ 
κ.λπ.)  ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΕΟΣΛΜΑ-Υ  (ΠΛΗΡ.  ΣΤΟΝ  ΕΠΟΜΕΝΟ  “∆ΡΟ-
ΜΕΑ”, ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΗ 2011).
►ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ – ΑΓΩΝΑΣ 30 ΧΛΜ. ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΛΙ-
ΜΝΗΣ  ΠΑΜΒΩΤΙ∆ΑΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  –  ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ – Α.Ο. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
►ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ – ΑΓΩΝΑΣ 14 ΧΛΜ. ΣΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ – 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΣ ∆ΡΟΜΕΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
►ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ – 1 ΟΚΤΩΒΡΗ, ΣΠΑΡΤΑ-
ΘΛΟΝ 2011
►ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΗ – ΠΤΩΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ – ΚΑΣΤΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ-
-ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ – ∆.∆. 
ΚΑΣΤΡΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ-ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ.  ΤΗΛ.  ΠΛΗΡ.  ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ  ΜΑ-
ΡΑΣ 8072434
►ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΗ – ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΕΛΛΑ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ.  
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
►ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΗ – ΑΓΩΝΑΣ 14 ΧΛΜ. ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ - ΠΡ. ΑΕ-
ΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ – ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Σ∆Υ ΠΕΙ-
ΡΑΙΑ.
►ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΗ – ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ  
ΑΓΩΝΑΣ 5 ΚΑΙ 10 ΧΛΜ.
►ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΗ (ΚΑΤΑ ΠΑΣΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ) ΑΓΩΝΑΣ 10 
ΧΛΜ. Σ∆ΥΑ
►ΚΥΡΙΑΚΗ 4  ∆ΕΚΕΜΒΡΗ –  ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΓΙΑΝ-
ΝΟΥΛΗ-ΛΑΡΙΣΑ
►ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ – ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ 63,3 ΧΛΜ. -  
ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ-ΜΕΓΑΡΑ – ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 
∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ.
►ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 – 13ος ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ 10 ΧΛΜ. 
στο ∆ΑΦΝΙ - ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ.
►ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 50+  
ΧΛΜ. και 100+ ΧΛΜ. - ΨΑΘΑ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (5 γύροι Χ 20 χλµ., 2,5 γύ-
ροι Χ 20 χλµ.). ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ.
(Για αλλαγές ή αναβολές, παρακαλούµε να ενηµερώνεστε από τις ∆ροµι-
κές ιστοσελίδες).

=================================================

Η Ο∆ΥΣΣΕΙΑ ΚΑΙ Η ΙΘΑΚΗ ΜΑΣ
Περιγραφή µιας αλησµόνητης διήµερης εκδροµής 28-

29 Μάη
Συνέχεια από την 1η

Ο αγώνας κανονικά στις 18.00. Η διαδροµή µε µεγάλο βαθµό δυσκολί-
ας, ανηφοροκατηφόρες, λίγο η ζέστη και η υγρασία, αλλά και έλλειψη 
νερού, την έκανε πιο “ηρωική” (έλειπαν τουλάχιστον 2 σταθµοί στο 4ο 

και στο 10ο χλµ., αφού ΟΛΟΙ βρήκαν τους 2 υπάρχοντες σταθµούς στο 
7ο και στο 13ο χλµ. πολύ λίγους), παρ' όλ' αυτά καλή η διοργάνωση, η 
προσπάθεια, η υποδοχή στα Κουφάλια. Όµορφη περιοχή, καλός εργα-
τικός και φιλοπρόοδος κόσµος, καλοί και οι Συνάδελφοι που προσπα-

θούν να εµφυσήσουν το πνεύµα της Λαϊκής Συµµετοχής µέσω του ∆ρο-
µικού Κινήµατος... Υπόσχεση για ακόµα καλύτερη οργάνωση και συµ-
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µετοχή του χρόνου... Στις 20.30, όπως είχαµε προγραµµατίσει, αναχω-
ρούµε... Μέσω ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ και της πα-

νέµορφης Βέρροιας, βγαίνουµε στην Εγνατία Οδό. Στις 22.35 φθάνουµε 
στην Κοζάνη.

Στάση για φαγητό µέσα στην πόλη... Σύµπτωση στο πρώτο φανάρι, 
ρωτάµε περαστικό για το πού θα φάµε και πέφτουµε πάνω σε ιδιοκτήτη 

ταβέρνας!!! που είχε βγει να αγοράσει τσιγάρα... Πάµε στο µαγαζί του 
στα 500 µέτρα, έτοιµα τα φαγητά, αφού είχε προηγηθεί τραπέζι βάφτι-
σης... Βλέπουµε το ηµίχρονο του ευρωπαϊκού τελικού και τη Μπάρτσα 

µε εκείνο το απίστευτο Playstation παιχνίδι της να κερδίζει δίκαια...
Στις 23.25 αναχωρούµε... Βγαίνουµε στην Εγνατία κι εκεί αρχίζει πραγ-

µατική Οδύσσεια... Από Κοζάνη µέσω Ιωαννίνων, Λούρου, Φιλιπ-
πιάδας, Άρτας, Πρέβεζας µε µηδενισµένο σχεδόν το ρεζερβουάρ, σε µια 

αγωνιώδη πορεία 200 και βάλε χιλιοµέτρων να βρούµε πετρέλαιο σε 
πάνω από 150 βενζινάδικα κλειστά µέσα στη νύχτα. Και από απέναντι 
στη Λευκάδα, η Νοητή ΙΘΑΚΗ να µας περιµένει σ' ένα ξενοδοχείο που 

δεν ξέραµε...
Με άδειο το ρεζερβουάρ φθάνουµε στις 04.30 το πρωί στο ξενοδοχείο... 
Έχουν προηγηθεί αυτές οι ώρες της απόλυτης σουρεαλιστικής αγωνίας 
αλλά και το κέφι της παρέας µας που διακωµωδούσε την όλη κατάστα-

ση σ' ένα πρωτόγνωρο για όλους µας σκηνικό...
Χειροκροτήµατα ενθουσιασµού και γρήγορη εγκατάσταση στο ξενοδο-

χείο... Σε λίγα λεπτά, ύπνος στα κατάκοπα σώµατά µας... Γύρω στις 
ο7.30 έγερση... Λιγότερο από 2,5 ώρες ξεκούρασης και µετά µε τα 

πόδια µέχρι την αφετηρία...
Κι εκεί η έκπληξη της χρονιάς... Εκατοντάδες οι πολίτες-εθελοντές της 

Λευκάδας µε επικεφαλής τον αγαπητό σε όλους µας συνάδελφο Σπύρο 
Μαραγκό να έχουν στήσει έναν πανέµορφο αγώνα... ∆εκάδες οι χορη-

γοί-υποστηρικτές, χιλιάδες οι Λευκαδίτες οι ντόπιοι αλλά και οι επι-
σκέπτες-τουρίστες που χειροκροτούσαν, που ΧΑΜΟΓΕΛΟΥΣΑΝ, που 

εµψύχωναν...
Εκπληκτικές σκηνές µιας ΑΛΛΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ που δεν παίζει σε κανένα 
ΤΡΟΜΟ-ΛΑΓΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ των 8... ΜΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ χαµογελαστής, 

πρόσχαρης, αισιόδοξης, ονειροπόλας αλλά και σοβαρής, που ξέρει να 
χαίρεται αλλά και να σχεδιάζει, να αγαπά αλλά και να φιλοξενεί όσους 
ΑΓΑΠΟΥΝ το ΩΡΑΙΟ... Αυτή η εικόνα στη Λευκάδα µε το πολυάριθµο, 

πολύχρωµο πλήθος των ∆ροµέων απ' όλη την Ελλάδα που ξεπέρασαν 
τα 700 άτοµα (Ηµιµαραθώνιο και 5 χλµ.) αλλά και τους χιλιάδες ΦΙΛΑ-

ΘΛΟΥΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ σε ένα πανέµορφο τοπίο, θα 
µείνει ανεξίτηλα γραµµένη στις Μνήµες ΟΛΩΝ...

Ξαφνικά όλοι εµείς οι κατάκοποι ταξιδιώτες αισθανθήκαµε όπως όταν ο 
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ έφθασε επιτέλους στην ΙΘΑΚΗ του... τη δική µας κούραση 

στα πονεµένα – κουρασµένα σώµατα διαδέχθηκε η ΑΓΑΛΛΙΑΣΗ που 
νοµίζω ότι είναι η καταλληλότερη ΛΕΞΗ που περικλείει το γνήσιο ΣΥ-

ΝΑΙΣΘΗΜΑ που µας πληµµύρισε. Ξάφνου η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ και ο τερ-
µατισµός σ' αυτόν τον ΑΓΩΝΑ έγινε κάτι παραπάνω από έναν ακόµα 

ΑΓΩΝΑ στους πολλούς που έχουµε τρέξει στη ζωή µας.
Έγινε ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε µια ΗΡΩΙΚΗ-ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ στιγµή, µια ΙΣΤΟΡΙ-
ΚΗ ΣΤΙΓΜΗ στις Ζωές ΟΛΩΝ ΜΑΣ που είναι µια ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ-

-ΚΑΜΠΗ στην ΠΟΡΕΙΑ αυτού του Χώρου, του Κινήµατος των ∆ΡΟΜΕ-
ΩΝ.

Η Λευκάδα απελευθέρωσε µια ΤΕΡΑΣΤΙΑ πηγή ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ που είναι 
σίγουρο πια ότι σαν ΝΤΟΜΙΝΟ θα συµπαρασύρει και ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ σ' 

ένα ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ (µε Κ κεφαλαίο) τρόπο σκέψης και ∆ράσης.
Ο αγώνας ξεκίνησε κανονικά στις 10 και ο Κόσµος στα πεζοδρόµια, στις 
Αυλές, στα µαγαζιά, στα µπαλκόνια, χαµογελαστός έδινε τον τόνο στους 
εκατοντάδες πανευτυχείς δροµείς. Ανάµεσά τους κι εµείς που παρά την 
κούραση, την αϋπνία, την ταλαιπωρία, µπήκαµε στον αγώνα τον ΚΑΛΟ 
και χαιρόµαστε γιατί η αποκοτιά µας µας βγήκε σε τέτοιο ∆ΡΟΜΟ. Είµα-

σταν και θα είµαστε σε µια ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ στιγµή που θα µείνει ανεξίτηλα 
γραµµένη στις Μνήµες ΟΛΩΝ µας. Ο τερµατισµός του καθενός µας, 

ανεξάρτητα χρόνου και θέσης, σήµαινε και τη δικαίωση της µεγάλης µας 
πορείας που κατέληξε γύρω στις 11 το βράδυ στην επάνοδο στην Αθή-

να.
Είχαν προηγηθεί 1.300 περίπου χιλιόµετρα, 21 ώρες µέσα στο λεωφο-
ρείο, 37 (16+21) αγωνιστικά χιλιόµετρα µέσα σε 18 ώρες, 6 χιλιόµετρα 
περπάτηµα από και προς το ξενοδοχείο-Λευκάδα, 2,5 ώρες ύπνου, 4 

σαραντάλεπτες στάσεις, δεκάδες συναντήσεις µε συλλόγους, µε συνα-
δέλφους, µε προέδρους και µέλη ∆. Συµβουλίων, µοίρασµα 300 εφηµε-
ρίδων και πάνω απ' όλα ένα απίστευτο µόνιασµα και κέφι µέσα στο λε-
ωφορείο που µας µετέφερε σ' αυτή την Απίστευτη Πορεία-Οδύσσεια...
Ο αποχωρισµός το βράδυ της Κυριακής, επώδυνος αλλά αναγκαίος... 

Γυρισµός στο σπίτι και η υπερένταση δεν σου αφήνει περιθώρια... 
Πρέπει να γράψεις, πρέπει να περιγράψεις, να καταγράψεις, να πεις 

ΟΛΑ ΑΥΤΑ που δεν γράφονται, περιγράφονται, καταγράφονται... Γιατί 
πολλές φορές αυτά που βιώνουµε δεν µπορούν όλα να ειπωθούν ή να 

περιγραφούν... Ας τα έχουµε λοιπόν ΜΕΣΑ σ' αυτές τις γραµµές, φυλαγ-
µένα για ΠΑΝΤΑ...

Κυριακή προς ∆ευτέρα 29-30 Μάη 2011
Κωνσταντίνος ∆. Σάµιος

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΤΩΝ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΜΒΟ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 
ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 

(37 χλµ.) ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2011

Συνέχεια από την 1η
“Ελλήνων προµαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνι χρυσοφόρων Μή-

δων εστόρεσαν δύναµιν”
Σιµωνίδης ο Κείος

2501 χρόνια µετά την επική µάχη του Μαραθώνα, η Ελληνική Οµο-
σπονδία Συλλόγων Μαζικού Λαϊκού Αθλητισµού-Υπεραποστάσεων 
προσκαλεί κάθε Έλληνα και Ελληνίδα συναθλητή και φίλο να συµµε-
τάσχει στην ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗ της πορείας της Φάλαγγας των 
Αθηναίων και Πλαταιέων Ελευθέρων Πολιτών που µετά από τη νίκη 
τους στην πεδιάδα του Μαραθώνα, ξεκίνησαν ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ και ΕΤΡΕ-
ΞΑΝ να Υπερασπίσουν την Αθήνα από τον ηττηµένο µεν στον Μα-
ραθώνα,  αλλά επευλάνοντα µε τα πλοία  του Περσικό στρατό και 
στόλο κατά της Αθήνας.

Η ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗ δεν έχει τον χαρακτήρα ΑΝΤΑΓΩΝΙ-
ΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ, δεν θα προσφέρει ΚΥΠΕΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΑ, ΧΡΟ-
ΝΟΥΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ.

Θα συνεγείρει τις Μνήµες και τα κύτταρα. Την αίσθηση της ΣΥ-
ΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑΣ και της αλληλεγγύης. Την ανδρεία και τη µεγαλω-
σύνη εκείνων που πολέµησαν µε µονάχο εφόδιό τους την ΑΡΕΤΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΛΜΗ για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, το Υπέρτατο Ιδανικό, για ΠΑ-
ΝΤΑ και για ΟΛΟΥΣ.

Θα θυσιάσει το ΕΓΩ για το ΕΜΕΙΣ. Θα αγκαλιάσει την Ι∆ΕΑ, ΤΑ 
ΟΡΑΜΑΤΑ, ΤΑ ΘΕΛΩ και την Α∆ΑΜΑΣΤΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ ΠΙΣΤΗ αυ-
τού του Υπέροχου Λαού, του δικού µας που στάθηκε εκεί, στον Μα-
ραθώνα, πολέµησε και Νίκησε...
Σήµερα, Φέτος, Εµείς, 100 γενιές µετά , θα σταθούµε χαράµατα ώρα 
05.30 το πρωί, δίπλα στον Τύµβο των Αθηναίων... Θα ακούσουµε 
αυλούς να παιανίζουν πολεµικούς παιάνες και ηρωικά τραγούδια και 
τότε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, σε ΟΛΗ τη διαδροµή των 37 περίπου χιλιοµέτρων, 
θα διατρέξουµε για να ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ, Όλοι µαζί, εκεί στο Καλλιµάρ-
µαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, δίπλα στο λόφο του Κυνοσάργους, όπως 
και οι  τότε προπάτορες...  ∆ΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ, χρυσοφόροι  ΜΗ-
∆ΟΙ...

Χρήσιµες πληροφορίες χρηστικές
Για τη µεταφορά των αθλητών-αθλητριών θα ναυλωθούν Λεω-

φορεία που θα τους µεταφέρουν από το Πεδίο του Άρεως, στις 
03.30 το πρωί, προς τον Τύµβο του Μαραθώνα. Για να “κλείσουµε” 
τα Λεωφορεία και να µην υπάρξει πρόβληµα, σας παρακαλούµε να 
επικοινωνήσετε µε τα τηλέφωνα 210-5900685 κ. Κ. Σάµιο, ώρες 8-
12, 16.00-20.00 κάθε εργάσιµη ηµέρα ή µε το τηλέφωνο 
210.5317826, 21.00-22.00 (γραφεία ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ κάθε εργάσιµη ηµέρα) µέχρι την Πέµπτη 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2011. Οι υπεύθυνοι των Οµαδικών εγγραφών και των Συλλόγων θα 
έχουν ξεχωριστή επικοινωνία µε τους υπευθύνους της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 05.30 και ο τερµατισµός αναµένεται 
για τις 10.15-10.25.

Σε όλη τη διαδροµή θα υπάρχουν νερά, ιατρική υπηρεσία και 
ισοτονικά διαλύµατα σε οχήµατα-Λεωφορεία που θα προηγούνται 
της εκδήλωσης.

Η διαδροµή που θα ακολουθηθεί θα είναι η εξής: Τύµβος Μα-
ραθώνα, Τύµβος Πλαταιέων, Αφορισµός, Σταµάτα, ∆ροσιά, Εκάλη, 
Ν. Ερυθραία, Κηφισιά, Μαρούσι, Ψυχικό, Αµπελόκηποι, Καλλιµάρ-
µαρο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Εκεί στον τερµατισµό θα µας περιµένουν Μουσικά Σύνολα το 
Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου και θα δοθούν Αναµνηστικά Εν-
θύµια της Εκδήλωσης.

Παράκληση: Οι συνάδελφοι που θα συµµετάσχουν, παρακα-
λούνται να συνεισφέρουν µε το συµβολικό ποσό των 10 € ο κα-
θένας για να καλυφθούν τα έξοδα της όλης εκδήλωσης (λεωφορεία, 
αναµνηστικά ενθύµια συµµετοχής κ.λπ.) κι αυτό γιατί η ΕΟΣΛΜΑ-Υ 
είναι η µοναδική Αθλητική Οµοσπονδία που δεν επιχορηγείται (αυ-
τό άλλωστε δεν αποτελεί τροχοπέδη, αφού στηρίζεται στα Μέλη 
Συλλόγους και τους χιλιάδες ∆ροµείς) από ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΦΟ-
ΡΕΑ του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ.

Ας στηρίξουµε λοιπόν αυτή την ιστορική Αναβίωση από το 
υστέρηµά µας. 

Για κάθε άλλη πληροφορία και διευκρίνιση µπορείτε να 
επικοινωνείτε µε τα τηλέφωνα που προαναφέραµε ή στις ηλε-
κτρονικές διευθύνσεις µε ηλεκτρονικά µηνύµατα σε όλους τους 

∆ροµικούς διαδικτυακούς τόπους.



∆ΡΟΜΕΑΣ Σελίδα 5

Τα σαθρά 
επιστηµονικά 
θεµέλια του 
ρατσισµού

Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ
Αναδηµοσίευση από Ελευθεροτυπία

Η αναξιοπιστία και η ανακρίβεια του επιστηµο-
νικού λόγου πρέπει να θεωρούνται δεδοµένες 
όταν δεν καταφέρνει -ή µάλλον, όταν δεν επι-
θυµεί- να διαφοροποιηθεί από την κυρίαρχη 
ιδεολογία και τις κοινωνικές ψευδαισθήσεις της 

εποχής.
Πριν από δύο εβδοµάδες παρουσιάσαµε την 
τραγική ιστορία της «Αφροδίτης των Οτε-

ντότων» (βλ. «Ε» 07-05-11), της νεαρής Αφρι-
κανής Σάαρτζι, η οποία στις αρχές του 19ου 
αιώνα αναγκάστηκε να επιδεικνύει τα ογκώδη 
προκλητικά της οπίσθια και τη δήθεν «ζωώδη» 
φύση της σε κακόγουστες παραστάσεις για κοι-
νωνικά εξαθλιωµένους Ευρωπαίους θεατές.
Αυτή η απροκάλυπτα ρατσιστική και σεξιστική 
αντιµετώπιση της Σάαρτζι δεν εκδηλώθηκε 
µόνο από αµόρφωτα και κοινωνικά αλλοτριω-
µένα άτοµα, αλλά και από τους πιο καλλιεργη-
µένους και διαπρεπείς επιστήµονες της επο-
χής· οι τελευταίοι, µολονότι εξέτασαν επιστα-
µένως το σώµα της Σάαρτζι, µε µεγάλη προθυ-
µία θυσίασαν την αντικειµενικότητα της επιστη-
µονικής περιγραφής στον βωµό των πολιτισµι-
κών και ρατσιστικών προκαταλήψεών τους.
Για παράδειγµα, ο Ζορζ Κιβιέ (Georges 

Cuvier), ο πιο διάσηµος Γάλλος ανατόµος και 
παλαιοντολόγος της εποχής, συνέκρινε ορι-
σµένα ανατοµικά χαρακτηριστικά της Σάαρτζι 
µε αυτά των ουραγκοτάγκων, για να καταλήξει 
στο συµπέρασµα ότι η νεαρή Αφρικανή (και οι 
όµοιοί της) έχει στενότερη συγγένεια µε τους 
ανθρωποειδείς πιθήκους (όπως π.χ. οι ουρα-
γκοτάγκοι) παρά µε τους ανθρώπους. Στην 
προκειµένη περίπτωση, αυτό που εντυπω-
σιάζει δεν είναι τόσο το ίδιο το συµπέρασµα 
όσο η ανάγκη του Κιβιέ να το τεκµηριώσει επι-
στηµονικά βάσει «αδιάψευστων» ανατοµικών 

δεδοµένων.

Επινοώντας τις 
φυλετικές διαφορές

Ετσι, η πεπλατυσµένη µύτη, το σχετικά µικρό 
κρανίο, κυρίως όµως οι ογκώδεις γλουτοί (στε-
ατοπυγία) και τα προεξέχοντα εξωτερικά γεννη-
τικά όργανα της νεαρής γυναίκας φαίνεται να 
επιβεβαιώνουν τις ρατσιστικές και σεξιστικές 
προκαταλήψεις του επιφανούς ειδικού.

Το αξιοπερίεργο είναι ότι όλοι οι ειδικοί της επο-
χής παρέβλεψαν συστηµατικά µια σειρά από 
δεδοµένα, όπως για παράδειγµα ότι το «µικρό» 
κρανίο της ήταν απολύτως φυσιολογικό για µια 
γυναίκα ύψους µόλις 1 µέτρου και 40 εκατο-
στών. Οσο για τους ογκώδεις γλουτούς και τα 
διογκωµένα γεννητικά όργανα, αυτά αποτελού-
σαν (και εξακολουθούν να αποτελούν) για τα 
µέλη των «πρωτόγονων» αφρικανικών φυλών 
σαφείς σωµατικές ενδείξεις θηλυκότητας και 
µεγάλης γονιµότητας και συνεπώς έτειναν να 
επιλέγονται και να ενισχύονται από γενιά σε γε-

νιά.
Γιατί άραγε, η Σάαρτζι και οι όµοιοί της, ενώ 
διαθέτουν εµφανώς ανθρώπινη συνείδηση, 
πλούσια συναισθήµατα και ικανότητα λόγου, 
έπρεπε να διαφέρουν µόνο ελάχιστα από τους 
πιθήκους; Και πώς δικαιολογείται ένα τόσο δια-
δεδοµένο, αν και εξόφθαλµα εσφαλµένο, «επι-

στηµονικό» συµπέρασµα;
Πολύ απλά, τον 19ο αιώνα, εποχή που πραγ-
µατοποιούνται αυτές οι ανατοµικές έρευνες, οι 
φυλές των νέγρων θεωρούνταν, τόσο ως προς 
την εξωτερική τους εµφάνιση όσο και ως προς 
την ατοµική ή την κοινωνική τους συµπεριφο-
ρά, το ακριβώς αντίθετο του κυρίαρχου λευκού 
ανθρώπου. Συνεπώς, ελάχιστα µόνο διέφεραν 

από τα «άγρια κτήνη».
Το δυστύχηµα είναι ότι και στην εποχή µας, πα-
ρά την τεράστια πρόοδο των γνώσεών µας για 
την ποικιλοµορφία του ανθρώπινου είδους, δεν 
έχουν καθόλου εξαλειφθεί παρόµοιες ρατσιστι-
κές προκαταλήψεις και εθνοκεντρικές ιδεοληψί-
ες. Αντίθετα, φαίνεται πως έχει επιστρέψει στη 
µόδα και προπαγανδίζεται συστηµατικά µια 

επιστηµονικά ανανεωµένη έννοια της ανθρώπι-
νης «φυλής».

Σήµερα, όλοι οι ειδικοί θεωρούν δεδοµένο ότι, 
παρά την ποικιλοµορφία τους, όλα τα ανθρώπι-
να όντα ανήκουν σε ένα και µοναδικό ανθρώπι-
νο είδος. Αποψη απολύτως επιβεβαιωµένη, η 
οποία ωστόσο, επί πολλούς αιώνες, ήταν κάθε 
άλλο παρά προφανής: µέχρι πρόσφατα οι πε-
ρισσότεροι ειδικοί ήταν πεπεισµένοι ότι οι λευ-
κοί άνθρωποι έχουν διαφορετική καταγωγή 

από τους νέγρους της Αφρικής και συνεπώς ότι 
ανήκουν σε διαφορετικά βιολογικά είδη.

Μήπως δεν είναι αλήθεια, υποστήριζαν, ότι οι 
άνθρωποι διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους 
σε ό,τι αφορά τα ανατοµικά χαρακτηριστικά 
τους: στο χρώµα του δέρµατος, στο ύψος, στα 
µαλλιά, τα µάτια και στις ποικίλες κρανιοσκοπι-
κές µετρήσεις; Κανείς δεν θα συνέχεε ποτέ 
έναν Εσκιµώο µε έναν Αφρικανό, έναν Κινέζο 

µε έναν Ευρωπαίο!
Εύκολα λοιπόν θα µπορούσαµε να χωρίσουµε 
τους ανθρώπους σε διαφορετικές µεταξύ τους 
οµάδες, µε βάση ορισµένα ιδιαίτερα εξωτερικά 
χαρακτηριστικά, κοινά στην κάθε οµάδα. Στη 
θεωρία, φαίνεται µάλλον λογικό και ίσως αρκε-
τά απλό να ταξινοµούµε τους ανθρώπινους 
πληθυσµούς σε διαφορετικές «φυλές». Οι 

πραγµατικές δυσκολίες αρχίζουν µόλις αναγκα-
στούµε να προσδιορίσουµε τα ταξινοµικά µας 
κριτήρια, δηλαδή βάσει ποιων συγκεκριµένων 
και µοναδικών χαρακτηριστικών επιβάλλεται να 
χωρίζουµε το ανθρώπινο είδος σε επιµέρους 

ανθρώπινες φυλές.
Πράγµατι, µόλις ταξινοµήσουµε τους ανθρώπι-
νους πληθυσµούς σε διαφορετικές φυλές, σχε-
δόν αυτόµατα διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν τε-
ράστιες διαφορές και στο εσωτερικό τής κάθε 
µεµονωµένης φυλής. Για παράδειγµα, τα εξω-
τερικά χαρακτηριστικά των λευκών Ευρωπαίων 
διαφέρουν σηµαντικά ανάλογα µε το αν είναι 
Βόρειοι ή Μεσογειακοί, και το ίδιο ακριβώς 

ισχύει για τους Ασιάτες ή τους Αφρικανούς. Και 
το χειρότερο, εµφανείς «φυλετικές» διαφορές 
παρατηρούνται ακόµη και στο εσωτερικό της 
κάθε µεµονωµένης ανθρώπινης φυλής που ζει 

στην ίδια γεωγραφική περιοχή!

Από την ανατοµία στα 
γονίδια

Από τη εποχή που ο Πλάτων στον «Θεαίτητο» 
χώρισε τους ανθρώπους σε Αθηναίους και 

Βαρβάρους µέχρι τα πιο πρόσφατα ταξινοµικά 
συστήµατα, οι ειδικοί δεν κατάφεραν να συµ-
φωνήσουν σε έναν κοινά αποδεκτό ορισµό τού 
τι πρέπει να θεωρείται ανθρώπινη «φυλή», και 
µε ποια ασφαλή κριτήρια -βιολογικά, ιστορικά ή 
ανθρωπολογικά- µπορούµε να την προσδιορί-

σουµε.
Μήπως τελικά ένας ακριβής ορισµός της αν-
θρώπινης φυλής είναι πρακτικά ανέφικτος επει-
δή η ίδια η «φυλή» ως επιστηµονική κατηγορία 

είναι ανυπόστατη;
Στη βιολογία, πάντως, ως «φυλή» ορίζεται η 
οµάδα ή ο πληθυσµός των ζώων που, ενώ 
ανήκουν στο ίδιο είδος, παρουσιάζουν ορι-

σµένα διακριτά βιολογικά χαρακτηριστικά (φυ-
λή = υποείδος). Και το γεγονός ότι επί αιώνες 
οι επιστήµονες δεν κατάφεραν να καταλήξουν 
σε µία κοινά αποδεκτή και ασφαλή ταξινόµηση 
των ανθρώπινων πληθυσµών ίσως, στην 

πραγµατικότητα, να οφείλεται στην ανυπαρξία 
διακριτών «φυλών» µέσα στο ανθρώπινο εί-

δος.
Κατά το δεύτερο ήµισυ του 20ού αιώνα οι ειδι-
κοί άρχισαν να προσφεύγουν ολοένα και πιο 
συχνά στη συγκριτική και στατιστική ανάλυση 
του ανθρώπινου DNA θεωρώντας ότι, σε τε-
λευταία ανάλυση, τα γονίδια είναι υπεύθυνα για 

τις διαφορές µεταξύ των ανθρώπων.
Μία από τις πιο συστηµατικές µελέτες πραγµα-
τοποιήθηκε από τον Ρίτσαρντ Λιούοντιν (R. 

Lewontin), τον διάσηµο γενετιστή στο Πανεπι-
στήµιο του Χάρβαρντ. Αυτός ο προοδευτικός 
και ιδιοφυής ερευνητής κατάφερε, κατά τη δε-
καετία του 1970, να επινοήσει µια αποτελεσµα-
τική µέθοδο ακριβούς συσχέτισης της αν-
θρώπινης ποικιλοµορφίας µε τα γονίδιά µας. 
Κατάφερε δηλαδή να συσχετίσει και να αναλύ-
σει γενετικά τις διαφορές µεταξύ ανθρώπινων 

φυλών.
Το εντυπωσιακό συµπέρασµα των πρωτοπο-
ριακών ερευνών του (οι οποίες επιβεβαιώθη-
καν µετέπειτα και από πολλές άλλες σχετικές 
έρευνες) ήταν ότι η γενετική ποικιλοµορφία µε-
ταξύ διαφορετικών και γεωγραφικά αποµονω-
µένων πληθυσµών είναι ελάχιστη, ενώ η γενε-
τική ποικιλότητα µεταξύ ατόµων του ίδιου πλη-
θυσµού είναι αναλογικά πολύ µεγαλύτερη!
Πιο πρόσφατες έρευνες στατιστικής και γεω-
γραφικής γενετικής, όπως αυτές του Λ.Κ. 

Σφόρτσα (L.C. Sforza) και των µαθητών του, 
επιβεβαίωσαν ότι οι διαφοροποιήσεις στη γενε-
τική και ανατοµική ποικιλοµορφία δεν συµβαί-
νουν σε γεωγραφικά προκαθορισµένα «πα-
κέτα», δηλαδή σε διαφορετικές φυλές του αν-
θρώπινου πληθυσµού: περίπου οι ίδιες γονι-
διακές παραλλαγές εµφανίζονται σταθερά κα-
τανεµηµένες σε όλους τους υπάρχοντες αν-
θρώπινους πληθυσµούς που ζουν σε κάθε µή-

κος και πλάτος του πλανήτη µας.
Από γενετικής τουλάχιστον απόψεως, όλοι οι 
άνθρωποι δεν είναι ίδιοι (ευτυχώς!)· ενώ, από 
πολιτικής ή ηθικής απόψεως, θα έπρεπε προ-
φανώς να θεωρούνται όλοι ίσοι. Το γεγονός αυ-
τό, η απίστευτη δηλαδή γενετική και µορφολο-
γική ποικιλοµορφία του ανθρώπινου είδους, 
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δεν εξηγείται ούτε µε απλοϊκά επιστηµονικά ού-
τε µε ύποπτα κοινωνικά ιδεολογήµατα, όπως 

είναι οι ανθρώπινες «φυλές».
Αν λοιπόν πρέπει κάπου να αναζητήσουµε τις 
«ανθρώπινες φυλές» είναι µάλλον στις δυτικές 
κοινωνίες της ανισότητας και στη ρατσιστική 
νοοτροπία, µε την οποία επιχειρείται η νοµιµο-
ποίηση των ανισοτήτων, και όχι βέβαια στη 

βιολογία µας.

Μεταξύ φύσεως και 
πολιτισµού

Μάταια θα αναζητούσε κανείς τα «γονίδια» της 
ρατσιστικής συµπεριφοράς, αφού κανένας 

άνθρωπος δεν γεννιέται ρατσιστής.
Αντίθετα, όπως πρόθυµα θα επιβεβαίωναν οι 
απροκατάληπτοι γονείς και παιδαγωγοί, από 
την πιο τρυφερή ηλικία µας εκδηλώνουµε 
αυθόρµητα την έµφυτη περιέργεια και τη 
φυσική προδιάθεση να γνωρίσουµε τους 

«άλλους», όσους δηλαδή διαφέρουν εµφανώς 
από εµάς.

Η δυσπιστία και ο φόβος απέναντι στους 
«διαφορετικούς» συνανθρώπους µας 

εκδηλώνονται αργότερα ως συνέπεια της 
αγωγής και των, ενίοτε τραυµατικών, 

εµπειριών που συσσωρεύονται κατά την 
κοινωνικοποίησή µας.

Πώς ωστόσο θα µπορούσαµε ή πώς θα 
έπρεπε να εξηγήσουµε τα τόσο διάχυτα 

σήµερα συναισθήµατα φόβου ή δυσπιστίας 
απέναντι στους «άλλους»; Υπάρχει άραγε µια 

ικανοποιητική επιστηµονική εξήγηση ή, 
ενδεχοµένως, µια βιολογική ερµηνεία για το 
τσουνάµι ρατσιστικών αισθηµάτων που 

εκδηλώνονται πλέον -µαζικά και απροκάλυπτα- 
όχι µόνο στους δρόµους των µεγαλουπόλεων, 
στις σχολικές τάξεις, στους χώρους εργασίας, 

αλλά και µέσα στο ίδιο µας το σπίτι;
Αν όντως, όπως έχει κατ' επανάληψη 

διαπιστωθεί, οι εκδηλώσεις του ρατσισµού 
εντείνονται σε περιόδους κοινωνικοοικονοµικής 
κρίσης, τότε κάθε άλλο παρά αδιάφορο είναι να 
κατανοήσουµε πώς η σύγχρονη επιστηµονική 
σκέψη επιχειρεί να «εξηγήσει» τη διαχρονική 

παρουσία αυτού του φαινοµένου.

Κοινωνιοβιολογικές 
πανουργίες

Στο προηγούµενο άρθρο µας (βλ. «Ε» 21-05-
11) εστιάσαµε το ενδιαφέρον µας στην 

ψευδοεπιστηµονική έννοια των «ανθρώπινων 
φυλών» και στα ανύπαρκτα ανατοµικά και 
γονιδιακά τεκµήρια που υποτίθεται ότι την 
επιβεβαιώνουν. Υποστηρίξαµε µάλιστα ότι η 
παντελής αδυναµία των ειδικών να καταλήξουν 

σε µια κοινά αποδεκτή ταξινόµηση των 
ανθρώπινων πληθυσµών υποδηλώνει σαφώς 
την ανυπαρξία διακριτών βιολογικά «φυλών» 

µέσα στο ενιαίο ανθρώπινο είδος.
Τα κοινά ανατοµικά και νοητικά χαρακτηριστικά 
όλων των πλασµάτων που ανήκουν στο είδος 
µας (Homo sapiens) βασίζονται προφανώς 
στην κοινή γονιδιακή κληρονοµιά που 

µοιραζόµαστε ως ανθρώπινα όντα. Και αυτή η 
κοινή γενετική κληρονοµιά µας οφείλεται 

προφανώς στην κοινή βιολογική καταγωγή και 
εξέλιξη των ανθρώπινων γονιδιωµάτων.

Αν, ωστόσο, η ενότητα και η ισότητα όλων των 
ανθρώπινων όντων καθορίζονται αποκλειστικά 

από τα κοινά τους γονίδια, τότε πώς εξηγούνται 
η µεγάλη ποικιλοµορφία του είδους µας, αλλά 

και η ουσιαστική µοναδικότητα κάθε 
µεµονωµένου ανθρώπινου όντος;

Η απάντηση σε αυτό το αποφασιστικό 
ερώτηµα εξαρτάται από την αποκάλυψη των 
περίπλοκων σχέσεων ανάµεσα στα γονίδια και 

τη συµπεριφορά: πώς δηλαδή σε κάθε 
ζωντανό οργανισµό ο γονότυπος, δηλαδή το 
σύνολο των γονιδίων του, συνδιαµορφώνει 
µαζί µε το περιβάλλον τον φαινότυπο, δηλαδή 

το σύνολο των ανατοµικών και των 
συµπεριφορικών χαρακτηριστικών του 

οργανισµού.
Η ανακάλυψη των περίπλοκων εξελικτικών 
µηχανισµών, και ειδικότερα των βρόχων 
ανάδρασης που συνδέουν την έκφραση 
συγκεκριµένων γονιδίων µε την κοινωνική 

συµπεριφορά κάθε οργανισµού, αποτέλεσε το 
στόχο ενός νέου, εξαιρετικά φιλόδοξου 
ερευνητικού προγράµµατος που, µάλλον 
πρόωρα και προκλητικά, βαφτίστηκε 

«κοινωνιοβιολογία».
Από τη δεκαετία του 1970 οι κοινωνιοβιολόγοι, 
βασιζόµενοι στις µέχρι τότε κατακτήσεις της 
γενετικής των πληθυσµών και κυρίως στις 

καλά εδραιωµένες εξελικτικές θεωρίες της νέας 
σύνθεσης (νεοδαρβινισµός), πίστεψαν ότι 
διέθεταν επαρκή θεωρητικά και ερευνητικά 

εργαλεία για να πραγµατοποιήσουν ένα νέο και 
αποφασιστικό βήµα: να εξηγήσουν µε αυστηρά 
βιολογικούς όρους την πολύπλοκη κοινωνική 
συµπεριφορά σχεδόν όλων των έµβιων 
οργανισµών, από τα µυρµήγκια και τις 
µέλισσες µέχρι τους ανθρώπους!
Αν τα γονίδια συγκροτούν τα άτοµα, 

αλληλεπιδρώντας τόσο µεταξύ τους όσο και µε 
το περιβάλλον, και τα άτοµα συγκροτούν τις 
κοινωνίες, τότε στα γονίδια και µόνο σε αυτά 

θα πρέπει, σε τελευταία ανάλυση, να 
αναζητήσουµε την εξήγηση της ανθρώπινης 
κοινωνικής συµπεριφοράς, όσο περίπλοκη κι 

αν µας φαίνεται!
Πρόκειται για έναν φαινοµενικά άψογο, από 
λογικής απόψεως, συλλογισµό που ωστόσο 
υποκρύπτει µια σειρά από ουσιαστικές 

παρανοήσεις και επιστηµονικά σφάλµατα, αλλά 
και ορισµένα αυθαίρετα επιστηµολογικά 

άλµατα. Για παράδειγµα, ουδείς γνώριζε τότε 
(εξάλλου ούτε και σήµερα γνωρίζει!) πόσα ή 
ποια συγκεκριµένα γονίδια εµπλέκονται στην 
εκδήλωση συγκεκριµένων ανθρώπινων 

συµπεριφορών.
Επιπλέον, αν, όπως όλα δείχνουν, πίσω από 
κάθε ιδιαίτερη νοητική ή ψυχολογική µας 
ικανότητα κρύβεται ο µεγάλος ανθρώπινος 
εγκέφαλός µας, τότε πώς τα γονίδιά µας 
µπορούν να καθορίζουν τις δοµές και τις 
λειτουργίες του εγκεφάλου µας; Σε αυτό το 
ερώτηµα κανένας κοινωνιοβιολόγος δεν ήταν, 
ούτε είναι ακόµη και σήµερα, σε θέση να 
απαντήσει. Και το χειρότερο, οι σχετικές 
έρευνες των νευροεπιστηµών φαίνεται να 
διαψεύδουν οριστικά κάθε ελπίδα να 

εξηγήσουµε τη δοµή και τη λειτουργία του 
εγκεφάλου µέσω της εξέλιξης των γονιδίων!

Πέρα από τα 
«εγωιστικά» γονίδια

Θα ήταν ωστόσο άδικο να καταδικάσει κανείς 

το σύνολο του κοινωνιοβιολογικού 
προγράµµατος επειδή απέτυχε να εξηγήσει τις 
ιδιαιτερότητες της ανθρώπινης φύσης (βλ. 

ειδικό πλαίσιο). Σε πολλές άλλες περιπτώσεις 
οι έρευνες των κοινωνιοβιολόγων 

αποδείχτηκαν εξαιρετικά γόνιµες και κατάφεραν 
να ανανεώσουν σε σηµαντικό βαθµό τις 

περιορισµένες γνώσεις µας σχετικά µε τους 
βιολογικούς καθορισµούς της συµπεριφοράς 

διάφορων κοινωνικών ειδών.
Για παράδειγµα, οι πρωτοποριακές έρευνες 
των W.D. Hamilton, Ε.Ο. Wilson, R. Trivers, R. 

Alexander πρόσφεραν µια αρκετά 
ικανοποιητική εξελικτική εξήγηση της 
ακατανόητης µέχρι τότε αλτρουιστικής 
συµπεριφοράς αλλά και των περίπλοκων 
οικογενειακών σχέσεων γονέων-τέκνων στα 

διάφορα είδη κοινωνικών ζώων.
Στην πραγµατικότητα αυτές οι έρευνες 

ανοίγουν το δρόµο για τη διαµόρφωση στο 
απώτερο µέλλον µιας νέας και συνθετικής 

βιοπολιτισµικής θεώρησης.
Στο πλαίσιο αυτής της θεώρησης οι επιµέρους 
εξελικτικές, γενετικές, νευροβιολογικές και κοι-
νωνιοβιολογικές προσεγγίσεις ίσως κατα-
φέρουν να συνδυαστούν ισότιµα και χωρίς 

προκαταλήψεις µε τις κατακτήσεις των ανθρω-
πολογικών επιστηµών. Μόνο τότε η επιστηµο-
νική σκέψη θα αρχίσει να διαφωτίζει το αίνιγµα 
της ανθρώπινης ιδιαιτερότητας, η οποία είναι 

ταυτόχρονα βιολογική και πολιτισµική.
=============================

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ...  

ΝΕΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΝΕΟΙ  

ΑΘΛΗΤΕΣ-

ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

ΠΑΝΤΟΥ
Μόνο ως απίστευτο µπορεί να χαρακτηρί-
σει το γεγονός της αθρόας οργάνωσης εκα-
τοντάδων πια αγώνων σε  ετήσια βάση σε 
κάθε γωνιά της πατρίδας µας.
Σε ασφάλτινους δρόµους, σε βουνά, σε πε-
διάδες, σε κάθε απόσταση από λίγα χιλιόµε-
τρα έως τους “απαιτητικούς” αγώνες υπε-
ραποστάσεων.  Με  αιχµή του δόρατος  και 
βασική συνιστώσα τους πάνω από 80 αγώ-
νες που διοργανώνονται είτε αποκλειστικά 
από τους ίδιους είτε σε συνεργασίες µε ∆ή-
µους και τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις 
ή  µε  άλλους  φορείς,  τους  Συλλόγους  της 
Ελληνικής Οµοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού 
Μαζικού Αθλητισµού-Υπεραποστάσεων.
∆ίπλα και κοντά, υπάρχουν άλλες ανεξάρτη-
τες πρωτοβουλίες από άλλους φορείς (ιδιώ-
τες,  εταιρείες,  ορειβατικοί  σύλλογοι 
Μ.Κ.Ο. κ.λπ.) που έρχονται να συµπληρώ-
σουν την εικόνα και να δώσουν περισσότε-
ρες ακόµα ευκαιρίες, αλλά και να συγκρι-
θούν σαν οργάνωση-ιδέα και καινοτοµία µε 
τους Αγώνες τών συλλόγων της ΕΟΣΛΜΑ-
Υ και εν τέλει να δηµιουργήσουν µια πρω-
τόγνωρη  και  ασύλληπτη  µέχρι  πριν  λίγα 
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χρόνια φανταστική ατµόσφαιρα.
Με  σαββατοκύριακα  που  σε  όλη  την  Ελ-
λάδα είχαµε 12!!! αγώνες σε όλα σχεδόν τα 
γεωγραφικά  διαµερίσµατα  µε  πάνω  από 
5000  συµµετέχοντες  και  πάνω  από  2000 
υποστηρικτές-εθελοντές (28-29 Μάη).
Με  αγώνες  που  δεν  είχαν  τίποτε  να  ζη-
λέψουν από οργανωτικής πλευράς από τους 
καλύτερους  του  εξωτερικού.  Με  χιλιάδες 
ΝΕΟΥΣ και ΝΕΕΣ Αθλητές-Αθλήτριες που 
ανακαλύπτουν την ΕΥΤΥΧΙΑ που χαρίζει η 
ΑΘΛΗΣΗ,  η  συντροφικότητα  των  ΑΓΩ-
ΝΩΝ που διοργανώνονται σε κάθε σπιθαµή 
της Ελληνικής Γης, που ξεφεύγουν από τη 
µίζερη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ και την απί-
στευτη αποχαύνωση της  τηλεοπτικής ισο-
πέδωσης και της κενότητας του “καναπέ”.
Μέσα σ' αυτό το τοπίο έρχεται και η οικο-
νοµική κρίση του Κρατικοδίαιτου Αθλητι-
σµού και Πρωταθλητισµού να υποδηλώνει 
την οριστική Πτώχευση του Μοντέλου που 
πάνω του στήθηκε αυτό το Ματαιόδοξο Νε-
οπλουτιστικό  Οικοδόµηµα  των  “Μεταλλί-
ων” και τών “Κυπέλλων” και που η σηµερι-
νή του έκπτωση και παρακµή έρχεται να δι-
καιώσει  τη  δική  µας  ΕΠΙΜΟΝΗ  προ-
σπάθεια δεκαετιών για το ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΤΙΚΟ-ΑΥΤΟΝΟΜΟ και στηριγµένο στην 
ΑΝΙ∆ΙΟΤΕΛΕΙΑ  και  τον  ΕΘΕΛΟΝΤΙ-
ΣΜΟ,  µοντέλο  του  ΛΑΪΚΟΥ  ΜΑΖΙΚΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,  µέσα  από  την  ανάπτυξη 
κάθε είδους Αθλητικής πρωτοβουλίας, προ-
σπάθειας, Αγώνα µε ή χωρίς Ιστορικό-Συµ-
βολικό  πρότυπο,  σε  ΟΛΗ την Ελλάδα,  µε 
κύριο  εκφραστή  (όπως  προείπαµε)  τους 
Συλλόγους ∆ΡΟΜΕΩΝ.
Από  τα  τέλη  του  '70  µέχρι  σήµερα,  µια 
ολόκληρη γενιά µαχητών της Λαϊκής-Μαζι-
κής  Άθλησης,  έχει  πετύχει  πολλά.  Ο  κα-
θένας έχει βάλει το δικό του, µικρό ή µε-
γάλο λιθαράκι για την ανάπτυξη και προ-
ώθηση  αυτού  του  εναλλακτικού  µοντέλου 
ζωής, άθλησης, δηµιουργίας.
Με το µεγαλύτερο επίτευγµα που ίσως δί-
νουµε και τη µικρότερη -άθελά µας- σηµα-
σία είναι η συντροφικότητα. Είναι αυτή η 
συνύπαρξη  τόοσ  διαφορετικών  ανθρώπων 
που έρχονται να συµµετέχουν σε Γνήσιους 
Λαϊκούς  Αγώνες  τρέχοντας  για  τη  “ΦΑ-
ΝΕΛΛΑ”. Είναι αυτή η αίσθηση της Οικο-
γένειας,  της  Φιλίας,  της  Γειτονιάς,  της 
Αλάνας των παιδικών µας χρόνων.
Μαζί µε το Χαµόγελο της παρέας, τα πει-

ράγµατα και τα γλέντια, αλλά και η συγκί-
νηση  και  η  αναδροµή  στους  Αγώνες  µε 
ιστορικό περιεχόµενο. Όλ' αυτά που παρα-
πέµπουν σε µια ΑΛΛΗ ΕΛΛΑ∆Α, µια δια-
φορετική θελκτική, παράξενη και παράται-
ρη στους Μίζερους Ορθολογικούς και περί-
εργους Καιρούς που βιώσαµε και βιώνουµε 
τα τελευταία χρόνια.
Αυτή η Αίσθηση που φέρνει πια κοντά χι-
λιάδες και αύριο-µεθαύριο -σε λίγα χρόνια- 
δεκάδες χιλιάδες είναι και ατό που διαφο-
ροποιεί τον ΧΩΡΟ µας και του δίνει απόλυ-
τη Υπεροχή. ∆εν υπάρχει άλλος χώρος που 
η Συµµετοχική παρουσία είναι το παν, µα-
κριά  από  σκοπιµότητες,  καιροσκοπισµούς, 
συµφέροντα και ανταγωνισµούς.
Απόλυτα  σύµφωνο  µε  το  Ι∆ΕΑΤΟ  ΜΟ-
ΝΤΕΛΟ της Αρχαίας Πόλης και των Πολι-
τών που ασκούντο, όχι µόνο στο σώµα αλλά 
και στο µυαλό, µέσα στα Αρχαία Γυµνάσια.
Αυτός ο χώρος µας που τον έχουν λαµπρύ-
νει σπουδαίες προσωπικότητες και θα ανα-
δείξει τα πιο καλύτερα από τα χαρακτηρι-
στικά του Λαού µας, περιµένει ΟΛΟΥΣ και 
ΟΛΕΣ µε ΧΑΜΟΓΕΛΟ και ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ. 
Ιδιαίτερα σ' αυτή την τόσο δύσκολη εποχή 
για ΟΛΟΥΣ, αυτό έρχεται να τονίσει τη συ-
νεισφορά  των  ΑΓΩΝΩΝ  ∆ΡΟΜΟΥ,  των 
Συλλόγων και των Ανθρώπων που µοχθούν 
µε απαράµιλλη αυτοθυσία και ανιδιοτέλεια 
για  την  Ανάπτυξη  και  Αναβάθµιση  της 
ΑΘΛΗΣΗΣ,  αυτού  του  ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΥ, 
λαϊκού ∆ικαιώµατος.

===============================

ΠΑΝ∆ΑΙΣΙΑ 
ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ 

ΚΑΘΕ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΤΗΣ ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ 
ΜΑΣ ΕΦΕΡΕ Ο 

ΦΕΤΙΝΟΣ ΜΑΗΣ
Μόνο χαρά και... έναν απίστευτο προβλη-
µατισµό για  το  που  να  συµµετάσχει  κα-
νείς, έφερε ο φετινός Μάης στη ∆ροµική 

Κοινότητα της χώρας.
Κάθε Σάββατοκύριακο παντού σε όλη 
τη χώρα, ωραίοι  αγώνες και  διοργα-
νώσεις, σε κάθε διαµέρισµα που συ-
γκέντρωσαν χιλιάδες δροµείς.
Με  µπροστάρηδες  τους  Συλλόγους 
της  ΕΟΣΛΜΑ-Υ,  της  Οµοσπονδίας 
µας αλλά και µε συµπαραστάτες τους 
Ανθρώπους  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκη-
σης (∆ηµοτικές και Περιφερειακές Αυ-
τοδιοικήσεις),  αλλά  και  άλλους  ανε-
ξάρτητους  φορείς  (ιδιωτικές  εταιρίες, 
συλλόγους ορειβατικούς και φυσιολα-
τρικούς κ.λπ.).  Ο φετινός Μάης ήταν 
και είχε το κάτι άλλο.
Μετρήσαµε  πάνω  από  30  ∆ροµικές 
εκδηλώσεις!!! σε όλη την Ελλάδα, ενώ 
οι  συµµετοχές συνολικά έφθασαν τις 

7.500 περίπου (ξεχωριστοί Αθλητές-Αθλή-
τριες σε µία ή περισσότερες συµµετοχές).
Οι  υποστηρικτές-συµπαραστάτες  στις 
διοργανώσεις  αυτές  έφθασαν  στον  απί-
στευτο αριθµό των περίπου 3.000!!! εθε-
λοντών, ενώ σηµαντικό επίσης και πρέπει 
να αναφερθεί είναι ότι σε πολλούς αγώνες 
περιφερειών  είχαµε  µεγάλη  µετακίνηση 
(µέσω των οργανωµένων εκδροµών των 
Συλλόγων)  µε  τελική  ωφέλεια  εκατο-
ντάδων επιχειρήσεων στους τόπους διε-
ξαγωγής των Αγώνων, πράγµα που από 
µόνο του είναι πολύ σηµαντικό, τη ∆ύσκο-
λη αυτή εποχή της οικονοµικής ασφυξίας.
Αυτή η πραγµατική Άνοιξη του Λαϊκού Μα-
ζικού  Αθλητισµού  έχει  κι  ένα  καινούργιο 
θεαµατικό στοιχείο.  Την είσοδο  χιλιάδων 
ΝΕΩΝ Αθλητών ∆ροµέων που στρέφονται 
στις “∆ΙΚΕΣ ΜΑΣ” διοργανώσεις,  βλέπο-
ντας τη σοβαρότητα αλλά και την ολοένα 
ποιοτικότερη  δουλειά  που  γίνεται  απ' 
όλους τους Συλλόγους και τους διοργανω-
τές.
Οι  εκτιµήσεις  και  οι  προβλέψεις  για  το 
Μέλλον, µόνο θετικές µπορεί να είναι. Οι 
Νέοι  Σύλλογοι  που έρχονται,  που  οργα-
νώνονται, που µπολιάζουν την ΕΟΣΛΜΑ-
Υ µε ΝΕΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, µε ΝΕΕΣ (φρέσκιες 
Ι∆ΕΕΣ) και προτάσεις θα δώσουν ακόµα 
περισσότερη και αποφασιστική ΠΡΟΩΘΗ-
ΣΗ. Νέοι Αγώνες θα οργανωθούν σε κάθε 
περιφερειακό  ∆ήµο  είτε  της  ηπειρωτικής 
είτε της νησιωτικής Ελλάδας και χιλιάδες 
οι συµπολίτες θα στέρξουν στις προσπά-
θειες των Συλλόγων ∆ροµέων και των Το-
πικών  Αυτοδιοικήσεων  (στη  συντριπτική 
πλειοψηφία των εκδηλώσεων).
Ο σπόρος που έπεσε πριν µπόλικες δεκα-
ετίες  (εκεί  προς τα τέλη της 10ετίας του 
'70) έγινε δέντρο. Και το δέντρο έγινε δά-
σος... Ας χαιρόµαστε λοιπόν και ας προ-
βληµατιζόµαστε  για  το  πού θα  τρέξουµε 
κάθε Κυριακή της ΖΩΗΣ µας..., µαζί µε τα 
χιλιάδες ΝΕΑ παιδιά... Τα παιδιά µας...
ΕΥΟΙ...  ΕΥΑΝ...  Για  ΟΛΟΥΣ  ΜΑΣ  λοι-
πόν...

============================================

ΕΓΓΡΑΦΕΣΕΓΓΡΑΦΕΣΕΓΓΡΑΦΕΣΕΓΓΡΑΦΕΣΕΓΓΡΑΦΕΣΕΓΓΡΑΦΕΣΕΓΓΡΑΦΕΣΕΓΓΡΑΦΕΣΕΓΓΡΑΦΕΣ         
ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ         
ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ         
∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                  

Ο Σύλλογός µας καλεί κάθε συνάδελφο, φί-
λο-η ∆ροµέα να εγγραφεί -εφόσον το επιθυ-
µεί- στη ∆ύναµή του, στη µεγάλη οικογένεια 
του ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ. ∆εν έχει 
σηµασία αν µένει ή αν κατοικεί στα δυτικά 
προάστια της Αθήνας ή της Αττικής. Ήδη στη 
δύναµή του ανήκουν δεκάδες µέλη, συνά-
δελφοι από πολλές διαφορετικές περιοχές 
της Αθήνας, της Αττικής, αλλά και από δια-
φορετικές πόλεις της Ελλάδας.
Ο σύλλογος µας έχει γραφεία στην οδό Νικί-
ου 56 στο ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ. 210.5317826 και 
µπορεί όποιος-α επιθυµεί να τα επισκέπτεται 

ΝΕΕΣΝΕΕΣΝΕΕΣΝΕΕΣΝΕΕΣΝΕΕΣΝΕΕΣΝΕΕΣΝΕΕΣ         
ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

Κατάκη Σοφία Αργυρούπολη 20 €
∆ιακάτος Λάµπρος Πειραιάς 20
Σύλλογος ∆ροµέων Υγείας Κοζάνης 50
Αντωνόπουλος Σωτήριος Αθήνα 30
Σγουρός Γεώργιος Πειραιάς 20
Κουτελίδης Γρηγόρης Ναύπλιο 20
Κατσούλος Τίµος Πειραιάς 20
Τσεπαπαδάκης Χάρης Ψυχικό 20
Μαλλιάκης Μερκούρης Ρόδος 20
Μαραγκός Παύλος Γλυφάδα 20
Καλατζής Απόστολος Μαραθώνας 20
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κάθε ηµέρα και ώρες 20.30-21.30 (καθηµερι-
νά). Η οδός Νικίου είναι η τρίτη παράλληλος 
δεξιά της Ιεράς Οδού, στο ύψος της Πλατείας 
∆αβάκη στο Αιγάλεω, 500 µέτρα από τη δια-
σταύρωση Ιεράς Οδού και Θηβών µε κατεύ-
θυνση προς το Χαϊδάρι.
Επίσης µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη ∆ι-
εύθυνση της εφηµερίδας του Συλλόγου µας 
"∆ροµέας" στη διεύθυνση Μνησικλέους 22, 
Αιγάλεω, ΤΚ 12243, τηλ. 210.5900685 καθη-
µερινά, εργάσιµες ώρες 08.00-12.00 και 
16.00-20.00 κ. Κωνσταντίνο Σάµιο. Η οδός 
Μνησικλέους βρίσκεται κάθετα στη Λεωφόρο 
Αθηνών (Καβάλας), 600 µέτρα πριν το Πα-
λατάκι Χαϊδαρίου.
Για την εγγραφή σας χρειάζονται: 4 φωτο-
γραφίες, µια φωτοτυπία της ταυτότητας ε-
µπρός-πίσω, επικυρωµένη από Αστυνοµικό 
Τµήµα ή το ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟ-
ΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ όπου κατοικείτε, και 20 
€ ετήσια συνδροµή, θα λάβετε έπειτα από λί-
γες ηµέρες την κάρτα µέλους που θα ανανε-
ώνεται κάθε χρόνο, η οποία θα σας προσφέ-
ρει είσοδο σε όλους τους αθλητικούς χώ-
ρους, έκπτωση από εταιρίες που θα συµ-
βληθούµε ή έχουµε ήδη συµφωνήσει και όλα 
τα δικαιώµατα των οργανωµένων µελών κά-
θε Συλλόγου (εκλέγειν -εκλέγεσθαι-οργανω-
µένες εκδροµές σε Ελλάδα-εξωτερικό-την ε-
φηµερίδα ∆ΡΟΜΕΑΣ, δωρεάν απλές ιατρι-
κές εξετάσεις για τις οποίες θα φροντίζουµε 
εµείς από ιατρούς του Συλλόγου µας κλπ.). 
Ο ΑΠΣ Απόλλων διοργανώνει από µόνος 
του ή συµµετέχει στη διοργάνωση, σε 10 α-
γώνες ετήσια σε ΟΛΗ την Ελλάδα, διοργα-
νώνει 15 ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ σε αγώ-
νες άλλων συλλόγων ή φορέων σε ΟΛΗ την 
ΕΛΛΑ∆Α, 1 ή 2 οµαδικές εκδροµές στο εξω-
τερικό, εκδίδει την εφηµερίδα ∆ΡΟΜΕΑΣ (67 
εκδόσεις µέχρι σήµερα, διµηνιαία, συνδρο-
µητική εφηµερίδα), είναι µέλος του ΣΕΓΑΣ 
(από το 1999) και της ΕΟΣΛΜΑ-Υ (από το 
2006) ενώ από τον Σεπτέµβρη φέτος (2008) 
διαθέτει τον µοναδικό ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΡΑ∆ΙΟ-
ΦΩΝΙΚΟ Σταθµό από την ιστοσελίδα του 
στο ∆ιαδίκτυο www.apollonrunnersclub.gr 
την οποία µπορείτε να επισκέπτεστε για έ-
γκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση και για οποια-
δήποτε πληροφορία ζητάτε.
Σας περιµένουµε για κάθε διευκρίνιση, πλη-

ροφορία στα τηλέφωνα και τη διεύθυνση 
που σας περιγράψαµε.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΩΣΤΕ 

ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΤΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Συνέχεια από την 1η
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΠΕΜΠΤΗ 

17 ΝΟΕΜΒΡΗ
ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 

ΝΟΕΜΒΡΗ
8 διανυκτερεύσεις, 3 στην Αβάνα, 1 
στο Τρινιδάδ και 4 στο Βαραδέρο.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 30 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2011. ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ) 1.300 € ΠΟΥ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, 
ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ, ΒΙΖΑ). 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΩΣ 
31 ΙΟΥΛΗ – 600 € ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ 

ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ.
∆ηλώσεις συµµετοχής: Κωνσταντίνος 
Σάµιος (εργάσιµες ηµέρες και ώρες) 
210.5900685, και στα γραφεία του 

Συλλόγου 210.5317826 20.30-21.30 κάθε 
βράδυ)

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 
ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 2012 
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
Οµαδική µετάβαση στο ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑΣ για τον φηµισµένο 

Μαραθώνιο.
Αναχώρηση: Πέµπτη 5 ΑΠΡΙΛΗ. 
Επάνοδος: ∆ευτέρα 9 ΑΠΡΙΛΗ.

∆ηλώσεις συµµετοχής το αργότερο έως 
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ (µετά από παράταση 
που πήραµε από την Οργανωτική 

Επιτροπή), µε την κατάθεση του ποσού 
των 100 € ως παράβολο συµµετοχής 
στον Μαραθώνιο στον λογαριασµό 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 735/304148-43 

(Κωνσταντίνος Σάµιος, Ειρήνη Ιωάννου).
Ειδοποίηση-πληροφορίες-δηλώσεις 

συµµετοχής στο τηλ. 5900.685 (εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες 8-12, 16.00-20.00).

∆ΙΕΘΝΗΣ 
ΧΡΥΣΟΣ 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 

2012
14 ΙΟΥΛΗ 2012

100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΟΥ 2012, 

Ο ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΤΗΣ 
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ 
∆ΡΟΜΕΑ ΝΑ ∆ΗΛΩΣΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Επειδή το ενδιαφέρον για 
τον συγκεκριµένο αγώνα είναι τεράστιο, 
λόγω του επετειακού χαρακτήρα, και 
προβλέπεται ρεκόρ αιτήσεων, πρέπει 
ΑΜΕΣΑ την πρώτη ηµέρα κιόλας που θα 

ανοίξει η λίστα συµµετοχών, να 

δηλώνουµε συµµετοχή, κι αυτό θα γίνει 
την Πέµπτη 14 ΙΟΥΛΗ 2011.

Άρα όσοι ενδιαφέρονται, πρέπει να 
δηλώσουµε µέχρι την Τετάρτη 13 ΙΟΥΛΗ, 
ονοµατεπώνυµο, όνοµα πατέρα, ακριβή 

στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας, 
τηλέφωνα, καλύτερη επίδοση σε 

Μαραθώνιο δρόµο την τελευταία διετία, 
για να συµπληρωθούν οι λίστες 
συµµετοχής και να καλύψουµε-
κρατήσουµε τις δηλώσεις για τη 

συµµετοχή µας εκεί.
Παρακαλούµε επικοινωνήστε στα τηλ. 
210.5900.685 Κωνσταντίνο Σάµιο (8-12, 

16.00-20.00, εργάσιµες ηµέρες) ή στο τηλ. 
5317.826 (20.30-21.30, ∆ευτέρα, Τρίτη, 
Τετάρτη, Πέµπτη, γραφεία ΑΠΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ).

4ος 
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ 
ΜΟΥΡΙΚΙΟΣ 
∆ΡΟΜΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
25 ΧΛΜ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 9:00 ΠΜ
Η διαδροµή είναι 25 χλµ δασικός δρόµος, 
χωµατόδροµος, εκ των οποίων τα 700 µέτρα 
µονοπάτι. Οι αθλητές θα τρέχουν σε όλο το 
µήκος της διαδροµής κάτω από τη σκιά 
δέντρων. Υπάρχει υψοµετρική διαφορά 800 
µέτρων, η αφετηρία είναι στα 680 µέτρα και 
το υψηλότερο σηµείο της διαδροµής στα 
1480 µέτρα. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι 
αθλητές τρέχουν µε δική τους ευθύνη και θα 
υπογράψουν την ηµέρα του αγώνα αντίστοιχη 
δήλωση.
Στους τρεις πρώτους/πρώτες της γενικής 
κατάταξης θα δοθούν αναµνηστικά κύπελλα 
και δε θα συµµετέχουν στις ειδικές 
κατηγορίες. Στους πρώτους/πρώτες όλων των 
ειδικών κατηγοριών θα δοθούν κύπελλα. 
Όλοι οι δροµείς που θα τερµατίσουν, θα 
λάβουν βεβαίωση συµµετοχής και µετάλλιο.
(Οι αθλητές - αθλήτριες µπορούν να 
χρησιµοποιούν τα αποδυτήρια του γηπέδου 
για µπάνιο).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΣΕ ΕΤΗ: έως 29, 
30-39, 40-49, 50-59, 60-65,66-70, 71 & άνω

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΕΤΗ: έως 
29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 & άνω.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 18/07/2011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

∆ήµος Εορδαίας Νοµού Κοζάνης τηλ: 24633-
50501, 24633-50527
ΦΑΞ: 24633-50502, 24633-50511 ∆ανιηλίδης 
Αθανάσιος τηλ: 24630-62102, 6934141392, 
Αθλητής, Υπεύθυνος διεξαγωγής του αγώνα
Για διανυκτέρευση, υπάρχουν ξενοδοχεία 
στην περιοχή µας.
Στο τέλος του αγώνα ο ∆ήµος Εορδαίας θα 
παραθέσει γεύµα σε όλους τους αθλητές

ΧΟΡΗΓΟΣ: ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

    Soccer Soccer Soccer Soccer 
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΓΙΑ  ΠΑΙΑΚΑΔΗΜΙΕΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΓΙΑ  ΠΑΙΑΚΑΔΗΜΙΕΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΓΙΑ  ΠΑΙΑΚΑΔΗΜΙΕΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΓΙΑ  ΠΑΙ----

ΔΙΑ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝΔΙΑ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝΔΙΑ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝΔΙΑ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑ-

ΦΟΡΑ  ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ.  ΑΓΩΑΓΩΑΓΩΑΓΩ----

ΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ  ΣΕ  ΓΗΠΕΔΑΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ  ΣΕ  ΓΗΠΕΔΑΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ  ΣΕ  ΓΗΠΕΔΑΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ  ΣΕ  ΓΗΠΕΔΑ    

ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΒΑΒΑΒΑΝΟΥΝ 3 ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5ΝΟΥΝ 3 ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5ΝΟΥΝ 3 ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5ΝΟΥΝ 3 ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5    

ΚΑΙ  ΕΚΑΙ  ΕΚΑΙ  ΕΚΑΙ  ΕΝΑ 8Χ8.ΝΑ 8Χ8.ΝΑ 8Χ8.ΝΑ 8Χ8. ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

SOCCER ACTION ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 

ΟΡΦΕΩΣ 210 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ. ΓΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΤΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΤΩΝ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ:  ΚΟΚΟΚΟΚΟΛΟΚΟΛΟΚΟΛΟΚΟΛΟΚΟΤΡΩΤΡΩΤΡΩΤΡΩΝΗΣΝΗΣΝΗΣΝΗΣ    

ΣΠΥΣΠΥΣΠΥΣΠΥΡΟΣ: 6945238435, ΣΑΜΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ:ΡΟΣ: 6945238435, ΣΑΜΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ:ΡΟΣ: 6945238435, ΣΑΜΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ:ΡΟΣ: 6945238435, ΣΑΜΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ:    

6932233099, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ:6932233099, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ:6932233099, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ:6932233099, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ:    

6944.192.0966944.192.0966944.192.0966944.192.096
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΑΡΓΕΙΑΚΟΥ - 
ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΥ 

∆ΡΟΜΟΥ
21,1 km

8 ΜΑΪΟΥ 2011
1       ΣΙΝΑΝΗΣ             ΣΠΥΡΟΣ             01:19:06  
2       ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ       01:19:32  
3       ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        01:20:57  
4       ΒΑΡ∆ΑΛΑΣ           ΝΙΚΟΛΑΟΣ         01:21:41  
5       ΒΛΑΧΟΣ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ           01:25:25  
6       ΠΡΕΒΕΝΤΑΣ          ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     01:26:03  
7       ΜΠΑΤΑΣ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ           01:27:00  
8       ΓΚΟΤΖΙΑΣ            ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ          01:27:01  
9       ΣΚΟΡ∆ΑΣ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ           01:27:30  
10     ΚΥΡΙΑΖΗΣ            ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ         01:27:59  
11     ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ.         01:28:10  
12     ΜΕΡΤΙΚΑΣ            ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      01:28:20  
13     ΚΟΤΣΩΝΗΣ          ΙΩΑΝΝΗΣ           01:28:24  
14     ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ            01:28:35  
15     ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ           01:28:42  
16     ΧΑΡΜΠΗΣ            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      01:29:02  
17     ΣΚΟΥΠΑΣ             ΜΙΧΑΛΗΣ           01:29:32  
18     ΓΚΟΦΑΣ               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      01:29:47  
19     ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ.     01:29:56  
20     ΒΑΜΒΑΚΑΣ           ΦΩΤΗΣ              01:32:43  
21     ΚΟΛΑΪΤΗΣ            ΓΕΩΡΓΙΟΣ           01:34:03  
22     ΤΡΟΙΖΗΣ              ΡΑΛΛΗΣ             01:34:11  
23     ΜΗΤΣΑΚΗΣ           ΣΕΡΑΦΕΙΜ          01:34:25  
24     ∆ΡΙΚΟΣ                ΝΙΚΟΣ               01:34:47  
25     ΠΑΡΘΕΝΗΣ           ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ      01:34:56  
26     ΚΛΑ∆ΗΣ               ΧΑΡΗΣ               01:34:57  
27     ΚΑΠΡΑΛΟΣ           ΣΠΥΡΟΣ             01:35:02  
28     ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ       ΣΠΥΡΟΣ             01:35:25  
29     ΠΙΠΕΡΟΣ              ΧΡΗΣΤΟΣ           01:36:24  
30     ΚΟΥΝΑΣ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ           01:36:29  
31     ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ      01:37:00  
32     ΚΟΚΜΟΤΟΣ          ΙΩΑΝΝΗΣ           01:37:00  
33     ΑΝΤΩΝΙΟΥ           ΒΑΣΙΛΗΣ            01:37:09  
34     ΚΑΡΑΦΛΟΣ           ΧΡΗΣΤΟΣ           01:37:25  
35     ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ     ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ          01:38:59  
36     ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ        01:39:13  
37     ΝΤΑΡΟΥΤΣΟΣ        ΘΩΜΑΣ              01:39:35  
38     ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛ.         01:39:50  
39     ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ        ΑΝΤΩΝΙΟΣ         01:40:06  
40     ΚΑΡΤΑΛΗΣ           ΑΛΕΞΙΟΣ            01:40:42  
41     ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ         ΙΩΑΝΝΗΣ           01:42:22  
42     ΣΑΠΙΟΥ               ΒΗΘΛΕΕΜ           01:42:36  
43     ΨΥΧΑΡΗΣ             ΧΡΗΣΤΟΣ           01:43:09  
44     ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ     01:43:19  
45     ΚΟΥΤΑΛΙ∆ΗΣ        ΓΡΗΓΟΡΗΣ          01:43:29  
46     ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ           01:43:32  
47     ΜΑΜΜΩΝΑΣ         ΙΩΑΝΝΗΣ           01:43:55  
48     ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ          01:44:01  
49     ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      01:44:06  
50     ΧΡΥΣΟΣ               ΓΡΗΓΟΡΗΣ          01:44:16  
51     ΖΑΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          01:44:36  
52     ΒΕΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           01:45:24  
53     ΜΙΧΕΛΟΓΓΩΝΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ         01:45:48  
54     ∆ΡΑΓΩΝΑΣ           ΑΝΤΩΝΙΟΣ         01:46:04  
55     ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ         ΣΤΑΜΑΤΗΣ         01:46:27  
56     ΜΠΟΥΣΤΑ             ΑΝΝΑ                 01:46:57  
57     ΣΟΛΩΜΟΣ            ΙΩΑΝΝΗΣ           01:47:09  
58     ΣΙΓΑΛΑΣ              ΛΟΥΚΑΣ             01:47:18  
59     ∆ΑΜΑΛΑΣ             ΣΩΤΗΡΗΣ           01:47:27  
60     ΚΑΝΕΛΗΣ             ∆ΗΜΗΤΡΗΣ         01:47:47  
61     ΣΤΑΘΑΤΟΣ           ΑΛΕΞΑΝΑΡΟΣ      01:48:21  
62     ΤΣΙΜΠΡΗΣ            ΜΙΧΑΛΗΣ           01:49:04  
63     ΣΑΚΑΛΗΣ             ΒΑΣΙΛΗΣ            01:49:06  
64     ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      01:49:24  
65     ΣΟΥΡΣΟΣ             ΗΡΑΚΛΗΣ           01:49:49  
66     ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ          ΚΩΣΤΑΣ             01:49:57  
67     ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      01:50:45  
68     ΤΣΙΡΤΣΗΣ            ΓΕΩΡΓΙΟΣ           01:51:19  
69     ΤΖΑΒΕΛΑΣ            ΓΕΩΡΓΙΟΣ           01:51:27  
70     ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  01:51:39  
71     ΧΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ             01:51:58  
72     ΜΠΕΚΟΣ              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ         01:52:31  
73     ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ          01:52:58  

74     ΜΠΟΥΣ∆ΡΗΣ         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ        01:53:17  
75     ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ        ΚΩΣΤΑΣ             01:53:28  
76     ΜΟΥΣΧΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  01:53:44  
77     ΣΥΛΛΑΙΟΣ            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      01:54:02  
78     ΠΑΟΥΡΗΣ             ΑΝ∆ΡΕΑΣ            01:54:36  
79     ΣΟΥΛΕΛΕΣ           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      01:55:02  
80     ΣΙΑΤΕΡΛΗΣ          ΜΙΧΑΛΗΣ           01:55:20  
81     ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ           01:55:27  
82     ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ         ΝΙΚΟΛΑΟΣ         01:55:28  
83     ΓΚΙΝΗΣ                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      01:55:46  
84     ΜΑΡΓΕΤΗΣ           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      01:55:46  
85     ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ           01:56:01  
86     ΠΑΣΠΑΤΗΣ           ΜΙΧΑΗΛ             01:56:07  
87     ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      01:56:10  
88     ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ        ΣΤΑΥΡΟΣ            01:56:35  
89     ΤΕΡΖΑΚΗΣ            ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ        01:56:58  
90     ΜΠΟΛΩΤΗ            ΛΙΛΑ                  01:56:58  
91     ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ           ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ        01:57:02  
92     ΦΡΑΓΚΟΥ             ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ        01:57:22  
93     ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ          ΕΡΡΙΚΟΣ            01:57:53  
94     ΚΥΡΙΑΚΟΣ            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        01:58:17  
95     ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ         01:58:19  
96     ΤΑΓΑΡΗΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ           01:59:01  
97     ΤΑΓΑΡΗΣ              ΕΥΘΥΜΙΟΣ          01:59:01  
98     ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ         ΑΘΑΝΑΣΙΑ          01:59:08  
99     ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ      ΧΡΗΣΤΟΣ           01:59:35  
100  ΑΤΜΑΤΖΙ∆ΗΣ       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        02:00:09  
101  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘ.     02:00:17  
102  ΝΤΟΒΑΣ              ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ        02:00:37  
103  ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ       ΦΩΤΗΣ              02:01:07  
104  ΑΛΕΞΙΟΥ             DENNY               02:02:03  
105  ΓΚΡΕΟΥΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       02:02:29  
106  ΓΕΡΤΟΣ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ           02:02:41  
107  ΚΛΗΣΑΡΗ            ΜΑΤΑ                 02:02:51  
108  ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ     ΦΙΛΙΠΠΟΣ          02:03:08  
109  ΚΟΡ∆ΑΣ              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        02:03:17  
110  ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ         ΓΕΩΡΓΙΟΣ           02:03:43  
111  ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ     02:04:11  
112  ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ        02:04:11  
113  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ         02:04:34  
114  ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ      02:04:46  
115  ΚΟΠΙΤΩΡΗΣ        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      02:04:57  
116  ΒΕΝΙΤΗ-ΣΑΝΟΥ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ         02:06:09  
117  ΣΤΕΛΑΤΟΣ          ΜΙΧΑΛΗΣ           02:07:03  
118  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ          02:07:18  
119  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      02:07:19  
120  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     02:07:19  
121  ΠΡΕΑΡΗΣ            ΝΙΚΟΛΑΟΣ         02:07:25  
122  ΣΑΜΙΟΣ              ΚΩΝ/ΝΟΣ           02:07:25  
123  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ  ∆ΙΟΝΥΣΙΑ           02:07:47  
124  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        02:07:47  
125  ΣΙΑΧΑΜΗΣ          ΝΙΚΟΛΑΟΣ         02:07:59  
126  ΝΤΡΟΥ∆ΗΣ          ΝΙΚΟΛΑΟΣ         02:08:49  
127  ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ         ΙΩΑΝΝΗΣ           02:09:52  
128  ΚΑΤΣΙΚΗΣ           ΧΡΗΣΤΟΣ           02:11:28  
129  ΒΟΥΡ∆ΟΥΛΑΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ           02:12:55  
130  ΒΟΓΙΑΤΣΗΣ         ΘΕΟΦΑΝΗΣ        02:12:55  
131  ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        02:13:09  
132  ∆ΟΥΛΟΣ             ΝΙΚΟΣ               02:13:50  
133  ΜΠΟΥΡ∆ΕΡΗΣ      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        02:14:50  
134  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ          02:15:47  
135  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ       ΜΑΝΘΟΣ            02:15:57  
136  ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        02:16:03  
137  ΓΚΟΤΖΙΑΣ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ           02:16:26  
138  ΜΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ         02:16:32  
139  ΜΗΤΣΑΚΗΣ         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        02:16:33  
140  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ         02:18:31  
141  ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ        ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ        02:18:31  
142  ΜΕΝΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ           02:19:24  
143  ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ.  02:19:24  
144  ∆ΑΣΚΑΡΟΛΗΣ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        02:19:36  
145  ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      02:19:44  
146  ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ       ΣΤΕΛΙΟΣ            02:19:52  
147  ΤΣΕΡΜΠΕΣ          ∆ΗΜΗΤΡΗΣ         02:21:05  
148  ΤΣΙΩΡΟΣ             ΓΙΩΡΓΟΣ            02:23:28  
149  ΑΛΕΞΙΟΥ             ΑΡΗΣ                 02:24:32  
150  ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ      ΒΑΣΙΛΗΣ            02:24:59  
151  ΓΚΟΤΣΗΣ            ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ      02:25:00  
152  ΜΠΕΛΛΟΣ           ΗΛΙΑΣ                02:25:59  
153  ΣΚΟΥΡΑΣ            ΓΙΩΡΓΟΣ            02:29:49  
154  ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ       ΚΩΣΤΑΣ             02:29:54  
155  ΣΤΑΓΑΚΗΣ          ΜΑΝΩΛΗΣ          02:31:05  
156  ΒΑΖΑΣ                ΝΙΚΟΣ               02:32:27  
157  ΣΙ∆ΕΡΗΣ             ΝΙΚΟΛΑΟΣ         02:32:38  
158  ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ      ΜΙΧΑΛΗΣ           02:32:38  
159  ΠΑΤΣΑΛΗΣ          ΚΥΡΙΑΚΟΣ          02:32:45  
160  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ       ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     02:33:49  
161  ΛΑΜΠΡΟΥ           ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ       02:33:52  
162  ΑΛΕΞΙΟΥ             ΜΙΡΕΛΑ              02:37:16  

163  ΑΛΕΞΙΟΥ             EDDY                 02:37:16  
164  ΑΚΑΚΤΣΕ            ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ         02:42:19  
165  ΛΑΓΟΥΡΟΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      02:43:50  
166  ΤΣΕΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ        02:53:55  
167  ΜΠΑΜΠΑΣ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ           3:21¨50  
168  ΤΗΛΙΑΚΟΣ           ΘΕΟΦΙΛΟΣ         03:35:24  

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΕΙΑ 
2011

ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ

22-5-2011
1       ∆ΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ.                01:40:26  
2       ΣΙΝΑΝΗΣ           ΣΠΥΡΟΣ                  01:42:32  
3       Α∆ΑΜ               ∆ΗΜΗΤΡΗΣ             01:43:05  
4       ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ.                01:43:47  
5       ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ             01:47:11  
6       ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ         ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ           01:49:09  
7       ΛΑΓΟΣ              ΙΩΑΝΝΗΣ                01:49:32  
8       ΠΡΩΙΟΣ             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ            01:50:15  
9       ΜΠΑΚΟΣ           ∆ΗΜΗΤΡΗΣ             01:51:58  
10     ΚΟΤΣΩΝΗΣ       ΓΙΑΝΝΗΣ                 01:52:37  
11     ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ             01:52:43  
12     ΜΗΤΣΑΚΗΣ       ΣΕΡΑΦΕΙΜ              01:52:50  
13     ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ              01:54:08  
14     ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ     ΤΙΜΟΣ                    01:54:12  
15     ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ               01:54:16  
16     ΚΟΛΑΙΤΗΣ         ΓΕΩΡΓΙΟΣ               01:54:44  
17     ΡΩΜΑΣ             ΣΤΑΜΑΤΗΣ             01:54:46  
18     ΦΟΡΜΟΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ               01:54:50  
19     ΝΤΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ               01:55:27  
20     ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ               01:55:44  
21     ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ                01:57:01  
22     ΒΛΑΧΟΣ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ               01:57:27  
23     ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ               01:57:27  
24     ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ             01:57:27  
25     ΠΑΤΣΗΣ            ΑΝ∆ΡΕΑΣ               01:57:28  
26     ∆ΡΑΖΙΩΤΗΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                01:58:04  
27     ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ      ΚΩΣΤΑΣ                  01:58:24  
28     ∆ΡΙΚΟΣ             ΝΙΚΟΣ                     01:58:56  
29     SHPATA            FATOS                    01:59:01  
30     ΣΥΡΡΑΚΟΣ        ΑΡΙΣΤΟΜΕΝ.           01:59:12  
31     ΣΚΟΥΠΑΣ         ΜΙΧΑΛΗΣ                01:59:23  
32     ΜΕΣ∆ΑΝΙΤΗΣ  ΒΑΙΟΣ                     02:00:05  
33     ΚΑΣΣΙΜΗ          ΣΟΦΙΑ                    02:00:05  
34     ΚΟΥΤΑΛΙ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ              02:03:12  
35     ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             02:03:18  
36     ΚΑΡΕΛΟΣ          ΝΙΚΟΛΑΟΣ              02:04:01  
37     ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡ.               02:04:04  
38     ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ              02:04:21  
39     ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ             02:04:23  
40     ∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ       02:04:57  
41     ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ     02:05:24  
42     ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝ.        02:05:32  
43     ΡΑΠΤΗΣ            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ        02:05:46  
44     ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ          02:06:19  
45     ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ     ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  02:06:27  
46     ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ02:06:41  
47     ΒΟΡΡΙΑΣ           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          02:08:01  
48     ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ     ΠΕΤΡΟΣ                  02:08:01  
49     ΜΠΡΟΚΟΣ         ΝΙΚΟΛΑΟΣ              02:08:27  
50     ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          02:10:00  
51     ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ  ΣΤΕΛΛΑ                  02:11:32  
52     ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          02:10:45  
53     ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       02:11:56  
54     ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  02:12:03  
55     ΦΙΛΙΠΠΟΥ         ΓΕΩΡΓΙΟΣ               02:12:09  
56     ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          02:12:26  
57     ∆ΑΡΑΣ              ΜΙΧΑΛΗΣ                02:12:58  
58     ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛ.      02:13:55  
59     ΓΕΝΝΑΤΟΣ        ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ             02:14:01  
60     ΓΚΡΕΚΑΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          02:14:40  
61     ΖΑΡΓΑΝΗΣ        ΙΩΑΝΝΗΣ                02:15:04  
62     ΣΙΟΥΤΗΣ           ΣΤΕΡΓΙΟΣ                02:15:06  
63     ∆ΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Π. ( ΣΥΝΟ∆ΟΣ)     02:15:06  
64     ΜΠΟΥΣΤΑ         ΑΝΝΑ                     02:16:13  
65     ΜΑΡΑΓΚΟΣ       ΝΙΚΟΛΑΟΣ              02:16:27  
66     ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ     ∆ΗΜΗΤΡΗΣ             02:16:48  
67     ΑΡΑΟΥΖΟΣ       ΝΙΚΟΣ                     02:16:50  
68     ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ            02:17:18  

69     ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ      ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ         02:17:38  
70     ΜΑΡΝΤΙΡΟΣΙΑΝ ΠΑΥΛΟΣ                     02:18:04  
71     ΒΟΓΑΣ              ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ         02:18:05  
72     ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ                  02:18:18  
73     ΜΙΧΕΛΟΓΚΟΝΑΣ ΝΙΚΟΣ                02:18:41  
74     ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ                02:18:56  
75     ΑΣΤΕΡΗΣ          ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ             02:19:09  
76     ΚΑΡΕΛΟΣ          ΧΡΗΣΤΟΣ                02:19:59  
77     ΚΑΡΕΛΟΣ          ΙΩΑΝΝΗΣ                02:20:02  
78     ΠΑΣΠΑΤΗΣ       ΜΙΧΑΗΛ                  02:20:11  
79     ΤΕΚΤΟΝΙ∆ΗΣ     ∆ΗΜΗΤΡΗΣ             02:20:12  
80     ΠΙΣΧΟΣ             ΑΓΗΣ                      02:20:12  
81     ΖΑΝΝΗΣ           ΑΛΕΞΗΣ                  02:20:24  
82     ΡΕΝΤΙΦΗΣ         ΣΕΡΑΦΕΙΜ              02:20:58  
83     ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         02:21:06  
84     ΚΥΠΡΙΟΥ           ΧΡΥΣΑ                   02:21:27  
85     ΚΑΨΗΣ             ΠΑΝΤΕΛΗΣ             02:21:53  
86     ΞΑΝΘΑΚΟΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ               02:22:10  
87     ΞΑΝΘΑΚΟΣ       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      02:22:10  
88     ΣΑΚΑΛΗΣ         ΒΑΣΙΛΗΣ                 02:22:36  
89     ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.       02:22:44  
90     ΚΑΡΓΣΤΕΝ        ΑΝ∆ΡΕΑΣ               02:23:01  
91     ΤΑΖΑΡΤΕΣ        ΝΙΚΟΛΑΟΣ              02:23:14  
92     ΤΡΑΝΤΑΛΟΣ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          02:23:58  
93     ΤΖΗΚΑΣ            ΙΩΑΝΝΗΣ                02:23:59  
94     ΜΠΟΖΙΚΑΣ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ               02:24:21  
95     ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ            02:24:42  
96     ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ     ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ        02:25:15  
97     ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ              02:25:52  
98     ΚΑΣΑΝΗΣ         ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ             02:25:52  
99     ΜΑΝΙΑΣ            ΓΕΩΡΓΙΟΣ               02:26:15  
100  ΧΟΥΜΑΣ          ΝΙΚΟΣ                     02:27:26  
101  ΣΚΕΝΤΖΟΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ               02:27:32  
102  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣ.       02:28:34  
103  ΠΙΠΕΡΗΣ          ΒΑΣΙΛΗΣ                 02:29:07  
104  ΒΙΓΚΟΣ            ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ            02:29:13  
105  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆Ρ.       02:29:15  
106  ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ       ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ              02:29:19  
107  ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  02:29:25  
108  ΣΥΛΑΙΟΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          02:29:31  
109  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ               02:29:35  
110  ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ          02:30:20  
111  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  02:30:34  
112  ΞΥΛΑ               ΝΤΕΜΥ                   02:30:51  
113  ΚΑΠΙΖΩΝΗΣ      ΜΑΝΩΛΗΣ              02:31:34  
114  ΝΤΕΛΗΣ           ΗΛΙΑΣ                     02:31:36  
115  ΚΑΡΕΛΟΣ         ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ             02:32:20  
116  ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ       ΕΡΡΙΚΟΣ                 02:32:28  
117  ΣΥΡΙΝΙ∆ΗΣ       ΝΙΚΟΣ                     02:32:34  
118  ΚΡΙΕΖΗΣ           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          02:33:05  
119  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ        02:33:22  
120  ΡΕΙΖΗΣ             ΚΥΡΙΑΚΟΣ              02:34:02  
121  ΝΕΣΤΟΡΙ∆ΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                02:34:16  
122  ΚΑΤΣΙΡΟΣ        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ         02:34:26  
123  ΨΥΧΑΡΗΣ         ΧΡΗΣΤΟΣ                02:36:28  
124  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ  ΜΑΝΘΟΣ                02:36:53  
125  ΠΕΤΣΑΣ           ΣΤΕΛΙΟΣ                 02:38:09  
126  ΠΡΕΑΡΗΣ         ΝΙΚΟΣ                     02:38:27  
127  ΛΑΡ∆ΗΣ           ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ             02:38:50  
128  ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ        ΣΑΒΒΑΣ                 02:39:24  
129  ΣΤΕΡΓΙΟΥ         ΝΑΣΟΣ                   02:39:33  
130  ΜΠΑΤΖΗΣ        ΒΑΙΟΣ                     02:40:33  
131  ΤΣΕΛΛΟΣ         ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ             02:41:01  
132  KISKY              HASAN                   02:41:48  
133  ΜΠΑΦΙΤΗΣ       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          02:41:54  
134  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ             02:42:22  
135  ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ ΘΩΜΑΣ                 02:42:59  
136  ΜΑΣΟΥΡΑΣ      ΝΙΚΟΣ                     02:43:00  
137  ΧΟΥΒΑΡ∆Α      ΕΛΕΝΗ                   02:43:03  
138  ΚΩΣΤΕΛΙ∆ΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                02:43:13  
139  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ       02:43:16  
140  ΜΠΑΚΑΛΗΣ      ΙΩΑΝΝΗΣ                02:43:18  
141  ΚΑΛΤΣΑ           ΧΡΙΣΤΙΝΑ                02:43:33  
142  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ.      02:43:47  
143  ΑΡ∆ΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             02:44:19  
144  ΣΥΝΤΕΤΟΣ       ∆ΗΜΗΤΡΗΣ             02:44:31  
145  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          02:44:41  
146  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ       02:45:16  
147  ΤΕΡΖΗΣ            ΓΕΩΡΓΙΟΣ               02:45:17  
148  ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ               02:45:19  
149  ΤΣΙΟΚΑΣ          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      02:45:56  
150  ΚΛΑ∆Η             ΝΕΚΤΑΡΙΑ               02:47:32  
151  ΜΑΡΑΓΚΟΣ      ∆ΗΜΗΤΡΗΣ             02:47:33  
152  ΘΕΟΧΑΡΗΣ      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          02:48:18  
153  ΣΤΑΜΟΥΛΗ      ΜΑΡΙΑ                    02:49:56  
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154  ΦΥΤΙΛΗΣ          ∆ΗΜΗΤΡΗΣ             02:54:28  
155  ΘΕΟΦΑΝΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ        02:54:43  
156  ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ                  02:56:24  
157  ΒΑΖΑΣ             ΝΙΚΟΛΑΟΣ              03:00:03  
158  ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                     03:00:06  
159  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ          03:00:37  
160  ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ                 03:02:01  
161  ΤΣΩΝΗΣ           ΗΛΙΑΣ                     03:03:01  
162  ΕΥΘΥΜΙΟΥ       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      03:03:34  
163  ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ        03:04:52  
164  ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  03:05:44  
165  ΚΟΥΛΙΚΗΣ        ΜΑΤΘΑΙΟΣ              03:06:21  
166  ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ            03:07:40  
167  ΛΟΥΛΟΥ∆ΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ               03:17:26  
168  ΣΑΜΙΟΣ            ΑΓΓΕΛΟΣ                03:18:00  
169  ΨΑΡΡΟΣ           ΝΩΝΤΑΣ                 03:18:45  
170  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ         03:19:55  
171  ∆ΙΑΚΟΥΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              03:23:26  
172  ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ              03:24:22  
173  ΑΚΑΚΤΣΕ         ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ             03:33:07  

2ος Ποσειδώνιος 
Ηµιµαραθώνιος

1-5-11
1 ΡΗΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:21:22
2 ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:21:24
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1:23:23
4 ΚΑΛΟΕΙ∆ΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 1:24:35
5 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1:24:57
6 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ 1:26:20
7 ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1:26:20
8 ΜΑΤΣΑΣ ΜΙΝΩΣ 1:26:37
9 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1:27:11
10 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:28:24
11 ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1:28:39
12 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1:29:22
13 KERVENNAL Pierre 1:29:32
14 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1:29:49
15 ANGELOPOULOS XALENT 1:30:19
16 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:31:00
17 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1:31:07
18 ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:31:15
19 Surname20480 Name20480 1:31:34
20 ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:31:34
21 ΒΑΛΑΣΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 1:31:57
22 ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ 1:32:24
23 ΒΑΚΙΡΤΖΙ∆ΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:33:44
24 Α∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:33:56
25 ΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:34:07
26 ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:34:17
27 ΜΠΑΣ∆ΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1:34:27
28 ΤΡΟΙΖΗΣ ΡΑΛΛΗΣ 1:34:45
29 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1:34:45
30 ΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1:35:10
31 ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 1:35:10
32 ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:35:11
33 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1:35:19
34 ΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1:35:31
35 ΓΙΑΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:35:44
36 ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:35:51
37 ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1:36:10
38 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1:36:19
39 ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 1:36:40
40 ΠΑΛΛΗΣ ΑΝΤΙ 1:36:57
41 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΝΝΗΣ 1:37:05
42 ΡΙΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:37:15
43 ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΦΕΙ∆ΙΑΣ 1:37:16
44 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1:37:19
45 ΜΑΚΡΙ∆Η ΕΛΙΝΑ 1:37:35
46 ΛΙΑΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1:37:35
47 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:37:53
48 ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:38:04
49 ΞΑΝΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1:38:08
50 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:38:36
51 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:38:49
52 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:39:04
53 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:39:06
54 ΜΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:39:11

55 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ 1:39:17
56 ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:39:20
57 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:39:29
58 ΓΚΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:39:29
59 ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1:39:30
60 ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:39:30
61 ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:39:33
62 ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:39:57
63 ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1:40:30
64 ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:40:31
65 ΚΟΚΩΣΗΣ ΘΟ∆ΩΡΗΣ 1:40:39
66 ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:40:33
67 ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:40:45
68 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:41:03
69 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1:41:04
70 ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥ ΓΙΟΥΞΕΛ 1:41:05
71 ΓΑΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:41:28
72 ΤΣΙΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:41:34
73 ΚΑΠΙΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:42:04
74 Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:42:01
75 ΤΑΖΑΡΤΕΣ ΝΙΚΟΣ 1:42:37
76 ΖΑΒΟΛΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1:42:38
77 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:42:48
78 ΜΑΡΝΤΙΡΟΣΙΑΝ ΠΑΥΛΟΣ 1:42:50
79 ΜΙΣΕΝΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:42:51
80 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:42:53
81 ΠΙΣΧΟΣ ΑΓΙΣ 1:42:57
82 ΣΕΡΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1:43:02
83 ΝΤΑΛΙΠΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1:43:02
84 ΜΠΕΡΕ∆ΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:43:05
85 STEPHENS DAVID 1:43:13
86 ΣΑΛΠΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1:43:21
87 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:43:24
88 ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΓ∆Α 1:43:36
89 ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1:43:54
90 ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:44:00
91 ΠΟΝΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1:44:04
92 ΠΡΙΜΙΚΗΡΗ ΗΡΩ 1:44:19
93 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1:44:19
94 ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1:44:25
95 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:44:31
96 ΜΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:44:34

97 ΜΠΟΛΛΑΣ ΜΑΝΟΣ 1:44:35
98 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1:45:02
99 ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1:45:23
100 Ιερωνυµάκης Σταύρος 1:45:27
101 ΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:45:38
102 ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:45:41
103 ΒΙΣΒΑΡ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:45:43
104 ΠΑΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1:45:48
105 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:45:48
106 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:45:48
107 ΛΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:45:49
108 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:45:53
109 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:46:01
110 ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  1:46:08
111 ΤΣΟΥΝΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ 1:46:12
112 ΚΙΝ∆ΗΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:46:14
113 ΛΑΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1:46:18
114 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:46:20
115 ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1:46:25
116 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:46:27
117 ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:46:32
118 ΚΑΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:46:33
119 ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:46:35
120 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1:46:45
121 ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:46:57
122 ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:47:04
123 ΣΑΝΟΥ∆ΟΥ ΖΗΝΙΑ 1:47:08
124 ∆ΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1:47:08
125 ΖΑΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:47:21
126 ΝΤΕΒΕΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1:47:29
127 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:47:29
128 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:47:51
129 ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ  1:47:56
130 ΜΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:48:19
131 ΠΑΤΛΙΤΖΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:48:30
132 ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:48:38
133 ΚΟΣΜΑ∆ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1:48:41
134 ΠΑΛΑΜΗ∆ΗΣ ΜΑΝΟΣ 1:48:56
135 ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ 1:49:08
136 ΖΗΝ∆ΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:49:13
137 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:49:27
138 ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1:49:36

139 ΒΑΒΥΛΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ 1:49:37
140 ΚΥΠΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑ 1:49:37
141 ΤΣΑΤΣΑΡΟΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:49:46
142 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ 1:49:49
143 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:49:57
144 ΤΟΠΑΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:49:59
145 ΣΙΓΑΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1:50:00
146 ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:50:06
147 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1:50:14
148 ΣΤΕΛΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1:50:25
149 ΓΚΕΡ∆ΟΥΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1:50:25
150 ΜΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 1:50:35
151 ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:50:39
152 ΚΑΡΟΥΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:50:43
153 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:50:49
154 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1:50:52
155 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:51:06
156 ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:51:09
157 ΣΑΛΠΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1:51:11
158 Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:51:17
159 ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:51:18
160 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1:51:39
161 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1:51:46
162 ΠΟΥΤΑΧΙ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:51:46
163 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΒΙΚΥ 1:52:20
164 ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1:52:24
165 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ANTΩΝΗΣ 1:52:24
166 ΜΑΡΙΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 1:52:27
167 ΡΗΓΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1:52:36
168 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 1:52:37
169 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1:52:39
170 ΒΟΛΟΝΑΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ 1:52:44
171 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:52:46
172 ΜΟΣΧΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1:52:48
173 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1:52:49
174 ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:52:56
175 ΚΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:52:59
176 ΦΟΥΡΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1:53:21
177 ΠΑΪ∆ΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:53:22
178 ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1:53:36
179 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1:53:41
180 ΣΑΡΕΙ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1:53:52
181 Παπαδόπουλος Παναγιώτης 1:54:02
182 ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:54:15
183 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1:54:17
184 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:54:17
185 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ 1:54:19
186 ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:54:26
187 ∆Ε∆ΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:54:29
188 ΚΟΚΚΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:54:32
189 ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:54:56
190 NIKOLAOU HARRY 1:55:12
191 ΛΥΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1:55:12
192 ΣΑΓΟΣ ΝΙΚΟΣ 1:55:27
193 ΓΚΡΙΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:55:30
194 ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 1:55:38
195 ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:55:44
196 ΜΠΟΖΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:55:45
197 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:56:02
198 ERGKIOYNGER Fatma 1:56:03
199 ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ ∆ΡΟΣΟΣ 1:56:05
200 ΤΣΑΜΗ ΜΑΡΘΑ 1:56:08

Τα υπόλοιπα αποτελέσµατα µπορείτε
να τα βρείτε στις δροµικές ιστοσελί -
δες.

...............................

1ος Ηµιµαραθώνιος 
Ολυµπιακού Χωριού

5 Ιουνίου 2011
1 STAN FIJNAUT 01:25:26.780
2 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 01:29:02.4
3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ 01:29:33.481
4 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 01:32:10.54
5 ANDREAS BAUER 01:33:12.149
6 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 01:33:24.41
7 ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 01:34:10.966
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ 01:34:44.347
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9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΚΑΝΑΣ 01:35:13.187
10 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 01:35:59.202
11 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΑΪΤΗΣ 01:36:00.699
12 ΤΙΜΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 01:36:26.551
13 ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΠΟΝΟΜΑΡΕΒ 01:37:08.836
14 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 01:37:17.906
15 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ 01:37:35.250
16 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ 01:38:02.480
17 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΚΙΡΤΖΙ∆ΕΛΛΗΣ 01:38:10.32
18 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΛΗΣ 01:38:31.564
19 ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ 01:38:41.238
20 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ 01:40:51.799
21 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ 01:41:33.760
22 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΝΝΗΣ 01:41:47.780
23 ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 01:41:58.221
24 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 01:42:08.636
25 ΚΩΣΤΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 01:42:16.12
26 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΝΓΚΛΜΠΑΟΥΕΡ 01:43:27.653
27 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 01:43:48.256
28 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ 01:44:01.707
29 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 01:44:07.651
30 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ 01:44:30.802
31 ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΟΚΟΣ 01:45:18.686
32 ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ 01:45:19.691
33 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 01:45:41.534
34 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ 01:45:44.917
35 ΑΝΤΙ ΠΑΛΛΗΣ 01:45:56.491
36 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ 01:46:00.41
37 ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ 01:46:11.818
38 ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΚΕΡΗΣ** 01:46:12.630
39 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΗΣ 01:48:45.337
40 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΓΑΝΗΣ 01:49:56.836
41 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ 01:50:03.166
42 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΧΑΚΗΣ 01:50:19.396
43 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΑΣ 01:50:27.596
44 ΑΚΑΤΑΧΩΡΗΤΟΣ ΑΚΑΤΑΧΩΡΗΤΟΣ 01:51:13.128
45 ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ 01:51:43.227
46 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΛΕΤΖΑΣ 01:51:54.287
47 ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ 01:52:08.262
48 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙ∆ΗΣ 01:52:32.516
49 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΙΝΙΚΟΣ 01:52:43,854
50 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ 01:54:40.700
51 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ 01:54:48.524
52 ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 01:54:56.812
53 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 01:55:02.298
54 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΛΠΕΑΣ 01:55:05.339
55 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΟΦΟΣ 01:55:09.898
56 ΗΛΙΑΣ ΤΥΛΙΓΑ∆ΑΣ 01:55:13.444
57 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 01:55:44.145
58 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΖΥΚΑΣ 01:57:34.770
59 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ 01:58:24,264
60 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ 01:58:24,264
61 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ 01:58:45.710
62 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 01:59:13.804
63 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 01:59:16.471
64 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ 01:59:24.188
65 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ 01:59:41.643
66 ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΟΥΛΗΣ 02:00:15.234
67 ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΟΥΚΑΣ 02:01:21.262
68 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ 02:01:22.304
69 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΝΗΣ 02:01:25.240
70 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙΡΟΥΖ 02:01:44.924
71 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΗΜΙΡΙΩΤΗΣ 02:01:47.532
72 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ* 02:02:05.530
73 ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ 02:02:28,493
74 ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΑΡΑΛΗΣ 02:02:51.952
75 ΦΩΤΗΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ 02:02:57.308
76 ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 02:03:00.663
77 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 02:05:04.562
78 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 02:05:24.736
79 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ 02:06:04.772
80 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ 02:06:04.775
81 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛ∆ΑΡΗΣ 02:06:10.44
82 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ 02:06:18.116
83 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ 02:06:19.836
84 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΙΣΗΣ 02:06:26.811
85 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙ∆ΗΣ 02:08:08.447
86 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΝΤΗΣ 02:08:21.220
87 ΣΟΛΩΝ ΡΑΚΚΑΣ 02:08:24.76
88 ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΠΠΑ 02:08:29.100
89 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥ∆ΗΣ 02:08:30.796
90 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΠΟ∆ΑΣ 02:08:34.491

91 ΕΛΕΥΘΕΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 02:08:45.683
92 DRAGAN MILICEVIC 02:09:36.954
93 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ 02:09:40.858
94 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 02:09:47.9
95 ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 02:09:55.414
96 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΙΤΣΟΓΛΟΥ 02:10:06.430
97 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 02:10:13.301
98 ΜΕΛΙΝΑ ΓΑΛΕΑ∆Η 02:10:23.5
99 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 02:11:29.472
100 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΣΗΣ 02:12:01.319
101 ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 02:12:30.333
102 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 02:13:04.990
103 ΝΙΚΟΣ ΝΤΟΥΣΛΕΛΗΣ 02:13:14.294
104 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 02:13:36.688
105 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΤΣΑ 02:14:19.650
106 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 02:14:44.483
107 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 02:14:56.216
108 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ 02:15:35.227
109 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ 02:15:54.79
110 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΥΛΗΣ 02:16:39.464
111 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ 02:17:10.451
112 ΘΩΜΑΣ ΤΟΥΣΙΟΣ 02:17:18.667
113 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 02:17:18.670
114 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΣΚΑΣ 02:18:26.359
115 ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙ∆Η 02:18:26.800
116 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΑΥΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 02:19:25.563
117 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΟΣ 02:19:25.567
118 ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΖΟΣ 02:19:46.10
119 ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 02:23:32.509
120 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΥ 02:24:14.275
121 ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 02:24:40.875
122 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΕΝ∆ΡΗΣ 02:24:40.987
123 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ* 02:26:21.582
124 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΝΟΣ 02:26:31.469
125 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ 02:32:23.527
126 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΕΡΗΣ 02:32:52.808
127 ΙΩΝΑΣ ΝΑΝΟΥΡΗΣ 02:34:13.257
128 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΚΑΤΣΙΚΑΣ 02:34:15.336
129 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΜΜΗΣ 02:34:28.352
130 ΦΩΤΗΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ 02:37:35.957
131 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 02:37:51.460
132 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 02:40:32.531
133 ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΕΜΜ ΨΑΛΤΗΣ 02:43:31.722
134 ΜΙΧΑΛΗΣ ∆ΗΜΑΚΟΣ 02:47:11.220
135 ΚΩΣΤΑΣ ∆ΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 02:48:31.732
136 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΣΕΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 02:51:27.749
137 DINO CAUSHLLARI 02:54:46.706

...............................

15 Μαΐου 2011
2ος Αγώνας 

∆ρόµου «∆ίον»
∆ιοργάνωση: ΑΠΣ∆ Πιερίας 

ΖΕΥΣ
1 ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 49"37
2 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 52"46
3 ΠΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55"17
4 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 56"50
5 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 57"40
6 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 57"58
7 ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 58"53
8 ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 59"15
9 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 59"31
10 ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1"00"51
_ ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1"00"51
_ ΠΑΤΟΥΛΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1"00"51
13 ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1"01"35
14 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1"01"54
15 ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1"02"02
_ ΓΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1"02"02
17 ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1"02"23
18 ΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΟΣ 1"02"56
19 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1"03"43
20 ΤΡΕΜΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1"04"43
21 ΒΕΛΙΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1"05"06
22 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1"05"28
23 ΖΙΛΕΛΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1"05"40
24 ΣΟΦΙΑΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1"05"42

25 ΤΣΙΧΟΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1"05"51
26 ∆Α∆ΑΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1"05"53
27 ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1"06"00
28 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1"06"03
29 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1"06"07
30 ΜΟΛΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1"06"45
31 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1"06"50
32 ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1"07"05
33 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1"07"10
34 ΜΠΕΡΕ∆ΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1"07"12
35 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1"07"34
36 ΝΟΤΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1"07"38
37 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1"08"00
38 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1"08"02
39 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1"08"05
40 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1"08"06
41 ΓΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1"08"07
42 ∆ΑΒΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1"08"08
43 ΤΖΗΤΗΡΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1"08"09
44 ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 1"08"10
45 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1"08"15
46 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1"08"21
47 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1"08"35
48 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1"08"36
49 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1"08"37
50 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1"08"40
51 ΠΑΤΣΙΑΛΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1"08"53
52 ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1"08"54
53 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ 1"08"55
54 ΠΑΜΠΟΥΚΙ∆ΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1"09"00
55 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1"09"40
56 ΚΟΛΟΒΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1"09"42
57 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1"09"43
58 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1"09"53
59 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1"09"55
60 ΜΩΥΣΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ 1"10"00
61 ΟΥΖΟΥΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1"10"05
62 ΦΡΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1"10"14
63 ΜΥΣΤΡΙ∆ΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1"10"15
64 ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1"10"21
65 ΚΑΛΑΠΑΝΙ∆ΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1"10"22
66 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1"10"27
67 ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 1"10"40
68 ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1"10"55
69 ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1"10"57
70 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1"11"00
71 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1"11"20
72 ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1"11"25
73 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 1"11"45
74 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1"11"55
75 ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1"11"57
76 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1"11"58
77 ΜΠΙΓΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1"12"05
78 ΟΥΖΟΥΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1"12"06
79 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1"12"07
80 ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1"12"10
81 ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1"12"12
82 ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1"12"13
83 ΠΑΓΚΑΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1"12"14
84 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1"12"25
85 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1"12"27
86 ΤΣΑΓΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1"12"38
87 DAWSON RICHARD 1"12"40
88 ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1"12"42
89 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1"12"46
90 ΚΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1"13"10
91 ΜΑΛΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1"13"25
92 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1"13"30
93 ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1"13"25
94 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1"13"31
95 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1"13"45
96 ΚΟΥΠΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1"13"50
97 ΑΜΒΡΟΣΙΑ∆ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1"14"04
98 ΜΠΙΛΙΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1"14"05
99 ΓΚΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1"14"05
100 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1"14"21
101 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1"14"22
102 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 1"14"28
103 ΛΑΠΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1"14"30
104 ΣΤΟΙΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ 1"14"42
105 ΚΑΡΑ∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1"15"00
106 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΤΑΣΟΣ 1"15"20

107 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 1"15"52
108 ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1"15"55
109 ΓΟΥΝΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1"16"09
110 ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 1"16"10
111 ΜΕΛΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1"16"40
112 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΗΣ 1"17"15
113 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 1"17"18
114 ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1"17"19
115 ΠΟΝΤΖΗΣ ΒΥΡΩΝ 1"17"51
116 ΤΑΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1"17"53
117 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1"18"12
118 ΤΣΙΦΛΙ∆ΟΥ ΚΟΥΛΑ 1"18"20
119 ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1"18"22
120 ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1"18"30
121 ΓΚΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1"18"34
122 ΜΠΑΛΚΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1"18"40
123 ΤΣΕΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1"18"41
124 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1"19"00
_ ΠΑΛΛΑΣ ∆ΗΜΟΣ 1"19"00
_ ΚΟΥΡΙΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1"19"00
_ ∆ΡΑΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1"19"00
128 ΜΑΧΑΙΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1"19"15
129 ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1"19"32
130 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1"19"41
131 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1"20"05
132 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1"20"05
133 ΜΑΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1"20"10
134 ΡΟ∆ΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1"20"15
_ ∆ΗΜΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1"20"15
136 ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΟΝΟΡΙΟ 1"20"22
_ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 1"20"22
138 ΜΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1"20"25
139 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1"20"50
140 ΦΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1"20"52
141 ΠΑΤΣΑΒΟΥ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1"21"13
142 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1"21"20
143 ΚΟΥΣΑΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1"21"28
144 ΜYΛΩΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟΤΙΜΟΣ 1"21"30
145 ΝΙΚΗΦΟΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1"21"45
146 ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙ∆ΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 1"22"05
147 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 1"22"25
148 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1"22"25
149 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ∆Υ 1"22"26
150 ∆ΙΒΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1"22"45
151 ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1"22"55
152 ΓΑΙΤΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1"22"58
153 ΤΖΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1"23"09
154 ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1"23"11
155 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1"23"26
156 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1"24"00
_ ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1"24"00
158 ∆ΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1"24"30
159 ΝΤΑΡΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 1"24"32
_ ΚΟΥΚΟ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1"24"32
161 ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1"24"33
162 ΒΑΜΒΑΚΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1"24"35
163 ΛΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1"24"44
_ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1"24"44
165 ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1"25"00
_ ΝΤΟΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1"25"00
_ ΛΙΑΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 1"25"00
_ ΣΙΟΓΓΟΣ ΗΛΙΑΣ 1"25"00
169 ΠΕΝΤΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1"25"10
170 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1"25"12
_ ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1"25"12
172 ∆ΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1"25"20
173 ΠΑΝΤΕΚΙ∆ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1"26"30
174 ΤΣΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1"26"40
175 ΤΖΕΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1"27"03
176 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1"27"30
177 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΦΩΤΗΣ 1"27"35
178 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1"27"45
179 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1"27"50
180 ΛΑΣΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1"28"29
181 ΚΑΣΤΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1"28"35
182 ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1"28"40
183 ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1"28"45
184 ΤΕΛΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1"29"34
185 ∆ΑΟΥ∆ΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1"29"35
186 ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1"29"40
187 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 1"29"46
188 ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1"29"51
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189 ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1"30"00
_ ΓΟΚΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1"30"00
191 ΜΑ∆ΥΤΙΝΟΣ ΖΗΣΗΣ 1"30"32
192 ΞΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1"30"36
193 ΤΟΛΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1"31"00
_ ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ 1"31"00
195 ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1"31"35
196 ΚΟΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1"32"00
197 ΜΥΣΤΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1"32"04
_ ΜΠΟΥΝΤΩΛΑ ΜΕΡΟΠΗ 1"32"04
199 ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1"32"20
200 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1"32"25

Τα υπόλοιπα αποτελέσµατα µπορείτε  
να τα βρείτε στις δροµικές ιστοσελί -

δες.
...............................

4o ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΞΙΟΥ 
2011

28 ΜΑΪΟΥ 2011
ΚΟΥΦΑΛΙΑ

1 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 00:57:38
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 00:59:22
3 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:01:23
4 ΦΟΥΡΤΑΝΑΣ 01:03:19
5 ΠΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:03:19
6 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:04:34
7 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:06:22
8 ΣΟΥΠΙΑ∆ΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 01:06:43
9 ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 01:07:13
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 01:07:30
11 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:07:50
12 ΤΕΝΤΖΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 01:07:57
13 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:08:30
14 ΡΟ∆ΙΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:08:52
15 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:09:15
16 ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:09:47
17 ΟΥΖΟΥΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:11:18
18 ΜΥΓ∆ΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:11:20
19 ΣΙΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 01:11:46
20 ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 01:11:56
21 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:11:58
22 ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 01:12:24
23 ΚΟΥΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:12:37
24 ΜΥΣΤΡΙ∆ΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 01:12:40
25 ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:12:50
26 ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:13:08
27 ΠΙΤΣΑΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:13:30
28 ΜΠΟΥΛΓΚΟΥΡΙ∆ΗΣ 01:14:27
29 ΠΑΤΣIΑΛΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 01:14:27
30 ΠΑΜΠΟΥΧΙ∆ΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 01:14:41
31 ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:14:51
32 ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 01:14:51
33 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:14:51
34 ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:15:07
35 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:15:07
36 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:15:07
37 ΑΡΒΑΝΙΤΗ 01:15:07
38 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:16:00
39 ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:16:42
40 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΗΣ 01:16:58
41 ΣΥΚΟΒΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 01:17:40
42 ΚΕΤΣΕΠΗΣ 01:17:41
43 ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:17:44
44 ΣΑΡΗΠΑΝΙ∆ΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 01:18:04
45 ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ 01:18:23
46 ΟΥΖΟΥΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:18:32
47 ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 01:18:45
48 ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:19:00
49 ΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:19:02
50 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 01:19:22
51 ΒΑΛΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:19:22

52 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:20:04
53 ΤΥΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:20:08
54 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 01:20:10
55 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:20:30
56 ΘΩΪ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:20:37
57 ΘΕΟΦΑΝΙ∆ΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ 01:20:41
58 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 01:20:54
59 ΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:20:54
60 ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:21:27
61 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:21:47
62 ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΑ 01:21:52
63 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 01:21:57
64 ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:21:59
65 ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 01:22:15
66 ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:22:30
67 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:22:30
68 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:23:18
69 ΑΡΜΕΝΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:23:40
70 ΠΑΠΑΛΙΩΖΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 01:23:53
71 ΠΑΓΚΑΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:24:25
72 ΤΣΙΦΛΙ∆ΟΥ ΚΟΥΛΑ 01:24:25
73 ΚΟΥΠΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:25:26
74 ∆ΗΜΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:25:47
75 ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:25:50
76 ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:26:15
77 ΜΥΣΤΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:27:15
78 ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 01:27:15
79 ΠΟΛΥΖΩΪ∆ΗΣ ΖΩΗΣ 01:28:08
80 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 01:28:30
81 ΚΟΥΣΑΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:29:00
82 ΣΟΦΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:29:30
83 ΛΑΜΠΡΙΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:29:30
84 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 01:29:30
85 ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:29:40
86 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 01:30:00
87 ΜΥΛΩΝΙ∆ΗΣ ΤΙΜΟΣ 01:30:40
88 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:31:15
89 ΦΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:31:18
90 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 01:31:30
91 ΤΖΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 01:32:20
92 ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:32:30
93 ΣΕΒΑΣΤΙΑ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 01:32:50
94 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:33:07
95 ∆ΗΜΗΤΡΩΦ ΘΑΝΑΣ 01:33:20
96 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 01:33:20
97 ΠΕΡΠΕΡΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 01:34:41
98 ΚΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 01:34:30
99 ΣΑΜΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:35:15
100 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΑΝΘΟΣ 01:35:15
101 ΤΣΙΡΤΣΙΜAΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 01:35:30
102 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:35:50
103 ΚΟΡΝΙΣΙΟΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:36:25
104 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:37:30
105 ΠΑΤΣΙΑΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 01:38:28
106 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΟΣ 01:39:15
107 ΜΑΣΛΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:40:00
108 ΓΩΚΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:40:30
109 ΤΖΙΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:41:25
110 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:41:25
111 ΛΑΣΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 01:42:40
112 ΘΕΟΦΑΝΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 01:43:18
113 ΜΠΟΧΩΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:43:18
114 ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:43:19
115 ΚΑΛΕΝΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 01:43:19
116 ΒΑΪΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:43:20
117 ΠΟΥΛΙΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 01:45:30
118 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 01:47:30
119 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:47:30
120 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 01:50:35
121 ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 01:50:35
122 ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 01:50:36
123 ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:50:41
124 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 01:50:41
125 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 02:01:40
126 ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ 02:09:37

◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙

8 Μαΐου 2011
8oς  

∆ιαδηµοτικός  
Αγώνας  

∆ρόµου 17,5 
χλµ, Ψαχνά –  
Αρτάκη -  
Χαλκίδα

1 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 01:05:07
2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 01:08:59
3 ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:10:55
4 ΚΟΚΚΑΛΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:11:48
5 ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:14:24
6 ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:14:25
7 ΚΩΝΣΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 01:14:48
8 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:14:54
9 ΜΕΤΑΞΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 01:15:38
10 ΜΑΚΡΟ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:15:48
11 ΚΙΟΥΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 01:16:17
12 ΚΑΣΜΑΣ ΜΑΡΚΕΛΟΣ 01:16:33
13 ΚΙΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 01:16:50
14 ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:17:41
15 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:19:25
16 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 01:20:06
17 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 01:20:22
18 ΚΟΥΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:20:39
19 ΚΑΤΣΙΜΗΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:21:10
20 ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 01:21:45
21 ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ01:21:56
22 ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 01:21:59
23 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 01:22:16
24 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣΘΕΟΦΑΝΗΣ 01:23:01
25 ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:23:27
26 ΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:24:55
27 ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:25:03
28 ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 01:25:04
29 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:25:05
30 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:25:06
31 ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 01:25:49
32 ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 01:26:29
33 ΚΑΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:27:19
34 ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ 01:27:23
35 ΝΤΕΣΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:28:07
36 ΖΩΓΡΑΦΙ∆ΟΥ ΒΙΚΥ 01:28:11
37 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ 01:28:27
38 ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:28:28
39 ΜΑΝΕΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 01:28:39
40 ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 01:29:13
41 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:30:01
42 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΗΣ 01:30:09
43 ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:30:12
44 ∆ΙΑΛΕΧΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:30:24
45 ΜΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 01:30:38
46 ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:30:52
47 ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ 01:31:02
48 ΓΚΡΙΕΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 01:31:31
49 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:31:55
50 ΛΩΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:31:56
51 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:31:59
52 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:32:57
53 ΝΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01:32:58
54 ΓΙΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 01:32:59
55 ΠΛΕΙΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:33:02
56 ΚΑΤΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:33:30
57 ΠΕΠΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:34:05

58 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:34:37
59 ΚΟΤΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 01:37:13
60 ΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 01:37:50
61 ΒΑΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:38:37
62 ΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:38:53
63 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:38:54
64 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 01:39:13
65 ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:39:37
66 ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:40:15
67 ΜΑΖΑΡΑΚΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:40:58
68 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:41:17
69 ΡΑΛΛΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:42:22
70 ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:43:22
71 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:45:06
72 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:46:46
73 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 01:47:06
74 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:47:15
75 ΘΕΟΦΑΝΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 01:47:59
76 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:48:01
77 ΓΛΩΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:50:13
78 ΧΑΡΕΜΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01:50:14
79 ΛΑΜΠΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:51:50
80 ΠΑΣΣΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01:52:12
81 ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:52:18
82 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΚΗ ΤΕΡΕΖΑ 01:52:40
83 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:53:05
84 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:54:41
85 ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:55:06
86 ΓΡΑΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:55:07
87 ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:56:07
88 ΣΦΥΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:57:34
89 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 01:58:22
90 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ 01:58:28
91 ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 02:00:17
92 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΟΣ 02:00:54
93 ΚΟΝΖΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:00:54
94 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 02:01:20
95 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 02:07:44
96 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 02:07:54
97 ΒΕΡΝΕΖΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 02:11:47
98 ΤΣΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:16:10
99 ΠΑΡ∆ΑΛΗΣ ∆ΑΜΗΤΡΗΣ 02:16:11
100 ΒΟΥΤΣΑ ΕΦΗ 02:16:40

...............................

29 ΜΑΪΟΥ 2011
14ος Σταΐκιος ∆ρόμος
1 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 2:03:40
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 2:08:50
3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2:09:51
4 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 2:10:32
5 ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:11:56
6 ΓΙΑΚΙΜΗΣ ΗΛΙΑΣ 2:16:18
7 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:17:38
8 ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2:20:16
9 ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2:22:42
10 ΓΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:25:39
11 ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2:26:29
12 ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΤΑΣΟΣ 2:28:01
13 ΖΕΡΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 2:31:45
14 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2:32:19
15 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2:33:47
16 ΜΟΛΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2:35:55
17 ΛΥΤΣΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2:37:00
18 ΝΤΑΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:37:12
19 ΤΖΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:37:46
20 ΞΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:37:48
21 ΜΠΡΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2:38:42
22 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:39:32
23 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 2:40:07
24 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2:42:03
25 ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:43:26
26 ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 2:46:17
27 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2:46:42



∆ΡΟΜΕΑΣ Σελίδα 13

28 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2:46:42
29 ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2:46:51
30 ΣΙΑΚΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝ 2:47:20
31 ΛΑΠΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2:47:32
32 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2:49:15
33 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΡΗΣ 2:49:49
34 ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:52:40
35 ΣΤΑΧΟΣ ΝΩΝΤΑΣ 2:55:30
36 ΦΡΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:56:35
37 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 2:57:55
38 ΚΥΡΙΛΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:58:18
39 ΜΩΥΣΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ 2:59:50
40 ∆Α∆ΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2:59:50
41 ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3:01:14
42 ΚΟΥΜΠΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3:03:47
43 ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3:04:49
44 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΝΑ 3:05:04
45 ΝΤΟΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3:06:06
46 ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 3:07:52
47 ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ ΕΛΕΝΑ 3:08:49
48 ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 3:11:12
49 ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3:16:46
50 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3:20:22
51 ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3:22:58
52 ΓΚΟΥΝΤΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3:28:56
53 ΤΖΕΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 3:35:07
54 ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3:35:09
55 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 4:02:58

...............................

29 Μαΐου 2011
∆ρόµος του 

Επαµεινώνδα 2011
Κατάταξη ανδρών
1. ΚΟΤΣΟΛΑΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:25.43¨
2. ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:27.49¨
3. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:29.00¨
4. ΚΩΝΣΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1:29.35¨
5. ΤΡΩΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΑ 1:34.12¨
6. ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:34.29¨
7. ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1:35.55¨
8. ΣΟΥΛΕΛΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:36.01¨
9. ΣΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:36.40¨
10. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:38.57¨
11. ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1:40.06¨
12. ΤΣΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:40.07¨
13. ΜΑΚΡΟ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:41.34¨
14. ΜΕΣ∆ΑΝΙΤΗΣ ΒΑΪΟΣ 1:41.48¨
15. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:43.29¨
16. ΚΑΡΑΤΣΩΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΟΣ 1:43.29¨
17. ΓΚΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:43.29¨
18. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:43.37¨
19. ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:44.50¨
20. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:46.21¨
21. ΦΙΛΙΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:47.24¨
22. ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:47.44¨
23. ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1:48.09¨
24. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1:48.21¨
25. ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 1:48.23¨
26. ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:49.27¨
27. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 1:49.50¨
28. ΚΑΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:49.50¨
29. ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ 1:49.50¨
30. ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ 1:49.56¨
31. ΤΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1;50.09¨

32. ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 1:51.07¨
33. ΜΠΕΚΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:51.08¨
34. ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:51.28¨
35. ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1:51.41¨
36. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:52.12¨
37. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1:52.31¨
38. ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1:52.31
39. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:53.51¨
40. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΚΩΣΤΑΣ 1:54.11¨
41. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:55.00¨
42. ΜΠΟΥΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 1:55.29¨
43. ΝΤΕΖΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:55.29¨
44. ΓΙΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1:55.29¨
45. ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1:56.35¨
46. ΜΑΡΙΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:56.56¨
47. ΒΑΒΥΛΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 1:56.56¨
48. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:56.56¨
49. ΣΥΡΙΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:57.04¨
50. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:58.08¨
51. ΜΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1;58.28¨
52. ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1:58.28¨
53. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:59.32
54. ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ 1:59.52¨
55. ΣΟΥΛΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:00.27¨
56. ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΑΚΗΣ 2:01.58¨
57. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣΣΟΛΩΝ 2:01.59¨
58. ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2:02.56¨
59. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣΠΕΤΡΟΣ 2:03.05¨
60. ΛΑΪΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2:03.05¨
61. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:03.06¨
62. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:04.15¨
63. JIANU DANIEL 2:04.15¨
64. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:04.30¨
65. ΠΑΠΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΗΣ 2:04.46¨
66. ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2:05.20¨
67. ΛΩΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2:05.39¨
68. ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:05.40¨
69. ΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2:05.59¨
70. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ 2:06.06¨
71. ΨΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:06.08¨
72. ΒΥΓΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2:06.08¨
73. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓ 2:06.19¨
74. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓ 2:06.19¨
75. ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 2:06.24¨
76. ∆ΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:08.29¨
77. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 2:08.31¨
78. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:09.35¨
79. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ 2:10.20¨
80. ΞΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:13.33¨
81. ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:13.58¨
82. ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. 2:16.30¨
83. ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2:16.54¨
84. ΝΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2:16.54¨
85. ΚΑΣΜΑΣ ΜΑΡΚΕΛΟΣ 2:16.54¨
86. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΩΦ 2:16.54¨
87. ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:17.07¨
88. ΡΑΠΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2:17.18¨
89. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:20.05¨
90. ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2:20.25¨
91. ΝΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:21.17¨

92. ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2:24.31¨
93. ΛΑΜΠΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:24.32¨
94. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:26.08¨
95. ΡΑΛΛΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2:26.39¨
96. ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 2:26.50¨
97. ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2:29.10¨
98. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2:29.10¨
99. ΦΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2;29.10¨
100. ΠΟΛΑΤΣΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:30.30¨
101. ΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2:34.15¨
102. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:39.41¨
103. ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:41.15¨
104. ΤΣΕΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2:44.23¨
105. ∆ΕΦΙΓΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2:45.46¨
106. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ 2:46.30¨
107. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2:46.30¨

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. ΚΑΣΙΜΗ ΣΟΦΙΑ 1:41.48¨
2. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ 1:57.29¨
3. ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 2:09.18¨
4. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΛΙΑΝΑ 2:15.20¨
5. ΚΑΛΑΤΖΗ ΣΜΑΡΟΥΛΑ 2:26.49¨
6. ∆ΕΛΗΜΠΟΓΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 2:41.15¨

...............................

15 Μαΐου 2007
Ο μαραθώνιος στην 

Πράγα
M E N :
1  O r n e l a s  H E L D E R  P O R  2 : 1 1 : 4 9
2  L u k a  K  C H E L I M O  K E N  2 : 1 2 : 3 6
3  Pa u l o  C  G O M ES  P O R  2 : 1 2 : 5 1
4  J o s e p h  M  R I R I  K E N  2 : 1 3 : 5 0
5  T h o m a s  C H E M I T E I  K E N  2 : 1 7 : 3 1
6  J o a c h i m  N I S H I R I M A N A  B U R  2 : 1 7 : 3 8
7  Pave l  FAS C H I N G BAU E R  CZ E  2 : 1 8 : 5 5
8  Ah m e d  N AS E F  M A R  2 : 1 9 : 3 4
9  M a r t i n  M U T W I R I  K E N  2 : 2 2 : 2 9
10  Pav e l  N OVA K  CZ E  2 : 2 3 : 3 8
WOM E N :
1  N a i l ya  Y U L A M A N OVA  R U S  2 : 3 3 : 1 0
2  Ma l g o r z at a  S O BA N S K A  P O L  2 : 3 5 : 0 2
3  Ve r o n i k a  B RYC H C I N OVA  CZ E  2 : 4 0 : 5 0
4  Pet r a  H AV LOVA  CZ E  3 : 0 5 : 4 4
5  A n n a  BAC OVA  CZ E  3 : 0 6 : 1 0
6  C r i s t i n a  M A R I O L A  I TA  3 : 1 0 : 3 6

Η κατάταξη των Ελλήνων :
V E R I K A K I S  N I KO L AO S  A M m  3 : 1 8 : 5 0
PA PA M AT H E O U  G I A N N I S  M M 5 0  S DY 
P I R A E U S  3 : 2 2 : 5 2
M PA RT Z I O K AS  E YAG E LO S  M M 5 5 
S .D . T R I K A LO N  3 : 2 3 : 4 1
M I S I C H RO N I S  D I M O ST H E N I S  M M 4 0 0 
3 : 2 5 : 3 1
C H ATZ I S  P E T RO S  M M 4 0  3 : 3 6 : 4 1
K R I T I KO P O U LO S  L AZ A RO S  M M 4 0  S DY 
P I R A E U S  3 : 3 7 : 4 4
TS IL I K I D I S  C H R I STO S  M M 4 0  3 : 5 0 : 3 8
G E O RG ATO S  C H R I STO S M M  5 5  S DY 
P I R A E U S  3 : 5 1 : 2 8
FAG R I DAS  C O N STA N T I N O S  M M 3 5 
S .D . T R I K A LO N  3 : 5 4 : 3 0
S I K I AS  K I R I L LO S  M M 4 0  3 : 5 7 : 4 0
KO U T S I O U KO S  G E O RG I O S  M M 4 5 
04 : 0 9 : 0 7
TS IL I S  YA N N I S  M M 4 5  4 : 1 1 : 0 5

PA PA D O P O U LO S  N I KO S  M M 4 5  4 : 1 7 : 3 2
ROYSA M A N H S  C O N STA N T I N O S  M M 3 5 
S .D . T R I K A LO N  4 : 2 7 : 5 0
MES DA N I T I S  VA I O S  M M 4 0  4 : 3 5 : 4 9
GE ROYA N N I S  VAS S I L I S  M M 5 5  5 : 3 6 : 0 9

◊◄▼◄◊◊◄▼◄◊◊◄▼◄◊◊◄▼◄◊◊◄

22 ΜΑΪΟΥ 2011

18ος ∆ΡΟΜΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

1 ΤΣΙΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 0.57.29
2 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1.01.09
2 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 1.01.09
4 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.02.36
5 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 1.03.34
6 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.05.57
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1.06.54
8 ΑΜΠΑΤΖΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ 1.07.08
8 ΤΑΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1.07.08
10 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.09.26
11 ΒΟΡ∆ΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1.10.08
12 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1.10.40
13 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.11.06
14 ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1.11.12
15 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.13.57
16 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 1.14.20
17 ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1.14.38
18 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 1.15.00
19 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1.15.38
20 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1.16.16
21 ΤΖΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.17.13
22 ΜΠΟΓ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1.17.50
23 ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.18.07
24 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1.18.13
25 ΤΑΛΑ∆ΙΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1.19.52
26 ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.19.57
27 ΜΠΑΤΑΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 1.20.01
28 ∆ΑΓ∆ΗΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1.20.19
28 ∆ΑΓ∆ΗΛΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.20.19
30 ΛΑΠΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1.20.25
31 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΡΗΣ 1.20.43
32 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 1.21.00
33 ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1.21.00
34 ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ 1.21.00
35 ΣΤΑΧΟΣ ΝΩΝΤΑΣ 1.21.53
36 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1.22.12
37 ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1.23.01
38 ΝΤΟΣΩΝ ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ 1.23.02
39 ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.23.12
40 ΤΟΥΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1.23.22
41 ΓΚΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.23.36
42 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1.24.23
43 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1.24.23
44 ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1.25.02
45 ΕΣΜΑΝΙ ΝΑΣΣΕΡ 1.25.55
46 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1.26.05
46 ∆ΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.26.05
46 ΤΑΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1.26.05
49 ΧΥΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1.26.55
50 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1,27.00
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51 VON CALDERON 1.27.22
52 ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 1.27.35
53 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1.27.37
54 ΜΑΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 1.28.18
55 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.29.15
56 ΓΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1.30.13
57 ΧΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1.30.43
58 ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.30.51
59 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1.30.57
60 ΤΑΣΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1.31.20
60 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 1.31.20
62 ΠΛΑΚΟΥΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1.31.56
63 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 1.32.35
63 ΚΑΓΚΕΛΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.32.35
65 ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1.33.22
65 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1.33.22
67 ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1.33.43
68 ∆ΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.34.20
69 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.36.30
69 ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΧΑΡΗΣ 1.36.30
71 ΜΥΣΤΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.38.31
72 ΜULLER MATTHIAS 1.39.07
73 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΟ∆ΥΣΣΕΑΣ 1.39.25
74 ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1.41.01
75 ΜΠΟΥΝΤΩΛΑ ΜΕΡΩΠΗ 1.41.10

76 ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ1.44.27
77 ΒΑΪΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.44.53
77 ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
1.44.53
79 PUTZ CATHERINE 1.45.10
80 ΛΑΝΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.53.10
81 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ 1.54.47
82 ΒΡΑΤΣΙΣΤΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1.55.19
83 ΚΑΦΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1.56.39
84 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ
1.57.08

85 ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΛΕΝΗ 2.00.50
86 ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2.02.00

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Σκλάβος λαός, 
αλώβητος πλούτος

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ
∆ύο-τρία χρόνια πριν τελειώσει η δεύ -
τερη χιλιετία, ένας υπουργός της κυ -
βέρνησης Σηµίτη, µέσα σ' ένα από τα  
καινούργια τότε αστυνοµικά ελικόπτε -
ρα, έκανε µια διαγώνια χαµηλή πτήση  
από την Αττική προς τα βορειοδυτικά.
Αναρωτιόταν σχεδόν απεγνωσµένος  
«πώς διάολο θα φυλαχθούν όλα αυ -
τά;» και «πώς βγαίνουν αυτά τα λε -

φτά;», εννοώντας µια αδιάλειπτη δό -
µηση κατά µήκος 200 µιλίων. Πόλεις,  
χώρια, εξοχικά, επαύλεις σε ακτές,  

πύργοι σε δάση, νέες εύπορες τάξεις  
και οι λίγοι φτωχοί στα πρωινάδικα  
ως εµπορεύσιµο είδος. Στις αλάνες  
των Μεσογείων η Αστυνοµία συγκέ -

ντρωνε Αλβανούς και έφτιαχνε κονβόι  
πούλµαν για την Κακαβιά. Στην πλα -

τεία Συντάγµατος τα οικονοµικά επιτε -
λεία έσφιγγαν τους προϋπολογισµούς  
για να συγκλίνουµε στο έλλειµµα, να  
µπούµε στην ΟΝΕ, που σήµερα απο -
δεικνύεται δαντική κόλαση για το µε -

γαλύτερο τµήµα της κοινωνίας.
Οι νότες µιας ενοχλητικής παραβατι -

κότητας, µε στόχο τα περιουσιακά  
στοιχεία στα αµέτρητα σπίτια, ηχού -
σαν έντονα στα αυτιά του κόσµου. Τα  
εξαρτηµένα παιδιά άρπαζαν τσάντες  
για τη δόση πριν από την εποχή της  
µεθαδόνης. Πολλοί άρχισαν να πονη -
ρεύονται πως ήρθε η εποχή να απο -
κτήσουν τα πάντα, έστω και για ένα  
λεπτό στις κλίµακες του χρόνου. Χι -
λιάδες κυβικά στα µοτέρ των οχηµά -
των και σκάφη χωρίς τεκµήριο, µεζο -

νέτες, γύροι του κόσµου. Οι αγρότες α -
πέκτησαν τζάµπα σκλάβους και το 'ρι -
ξαν στο ροκάνισµα των επιδοτήσεων.  

Στα νησιά, οι κάθε λογής ευρωφο -
νιάδες πονήρευαν άσχηµα τους Ευρω -

παίους. Στις επαρχίες, οι κοινωνίες  
µάχονταν τα αιολικά πάρκα. ∆ηλαδή  
γεωργία, τουρισµός, ενέργεια, αυτά  
και µόνα που µπορούσαν και µπο -
ρούν να δώσουν µέλλον σ' αυτή τη  

χώρα, απαξιώθηκαν.
Σήµερα τα ελικόπτερα κάθονται λόγω  
έλλειψης ρευστού για συντήρηση, το  
Σ∆ΟΕ ψάχνει πισίνες από το δορυ -

φόρο και λογαριασµούς στην Ελβετία,  

ενώ η τρόικα συναίνεση ως προϋπό -
θεση για να δανείσει κι άλλα. Οι πολι -
τικοί των αγορών, µε προεξάρχοντα  
τον διψασµένο για πρωθυπουργιλίκι  
αρχηγό της αντιπολίτευσης, µιλούν  

εµµονικά για επανεκκίνηση. Αν η οικο -
νοµία µας ήταν µοτέρ, πολλοί αφελείς  
θα λέγαµε ότι έχει χτυπήσει µπιέλα.  
∆ηλαδή δεν υπάρχει επανεκκίνηση,  
όσο καύσιµο κι αν ρίξεις, κερδίζουν  
µόνο οι πωλητές του. Θα ευλογήσει  

µόνο τη µαταιοδοξία του όποιος καθί -
σει στο τιµόνι να γυρνάει, σαν τον τρε -
λό, τη µίζα. Οπως τη µαταιοδοξία του  
φάνηκε πως ευλόγησε και ο τωρινός  

πρόεδρος της κυβέρνησης, τους πρώ -
τους έξι µήνες που πειραµατιζόταν µε  

το σαραβαλιασµένο όχηµα.
Στις µέρες µας, ολοένα και περισσότε -
ροι περνούν στην κοινωνία της φτώ -
χειας, παραδίνονται στους εφιάλτες  

της ανεργίας, βλέπουν το πάλαι ποτέ  
όνειρο κάθε είδους βόλεψης να καίγε -

ται µια για πάντα. Αντιλαµβάνονται  
πολλοί πως, αφού ούτε και τώρα η κυ -
βέρνηση δεν θέλει ή δεν µπορεί να αγ -

γίξει τον πραγµατικό πλούτο, παρά  
φορολογεί την γκαζόζα των παππού -
δων, την πορτοκαλάδα των παιδιών,  

τη θέρµανση της γιαγιάς και χαρατσώ -
νει αλύπητα το µόχθο έντιµων ανθρώ -
πων αρπάζοντάς τους το µισό µισθό,  
τότε δεν θα το κάνει ποτέ. Και όµως,  
πλούτος υπάρχει, όπως χρόνος και  

τρόποι υπήρχαν να κατανεµηθούν δί -
καια τα βάρη. Μηχανισµοί δεν υπάρ -

χουν, γιατί το πελατειακό σύστηµα δι -
ακυβέρνησης τους έστησε κατ' εικόνα  

και οµοίωσή του.
Σήµερα οι Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι α -
ναρωτιούνται φωναχτά αν η δηµόσια  
περιουσία της χώρας µπορεί να καλύ -
ψει το χρέος των 354 δισ. ευρώ και οί -
κοι που ελέγχουν την παγκόσµια κυ -

κλοφορία χρήµατος υποβαθµίζουν συ -
νεχώς τις τράπεζες. Στα όµορφα µέρη  
της χώρας οι Ευρωπαίοι αγοραστές,  

µικροί-µεγάλοι, περιµένουν καλύτερες  
τιµές. Σε ό,τι αφορά τη δηµόσια πε -

ριουσία, οι πιστωτές τις έχουν ήδη πε -
τύχει.

Στις µέρες µας µπορούµε να µιλάµε  
πια για δύο κοινωνίες: τη λεηλατηµέ -
νη των φτωχών (υποψήφιων και ήδη)  
από τη µία και των ανέγγιχτων πλου -
σίων από την άλλη. Θα χρειαστούν  

κάποιοι από µηχανής θεοί για να µην  
αλληλοσπαραχθούν.

gimar@enet.gr
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54ος Μαραθώνιος 
Φίλιπποι-∆ράµα

10-4-2011
1ος Σταυριανίδης Χρήστος 02:48:00
2ος Καλαµπάκας Σταύρος 02:55:47
3ος Κασµερίδης Νικόλαος 02:56:19
4ος Γούλας Απόστολος 03:00:29
5ος Αγγελούσης Κωνσταντίνος 03:02:26
6ος Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος 03:07:08
7ος Στόικος Μιλτιάδης 03:10:32
8ος Παπαδόπουλος Χαράλαµπος 03:11:27
9ος Αλεξιάδης Σταύρος 03:14:50
10ος Γεωργούλης Φίλιππος 03:15:46
11ος Κιόρογλου Παναγιώτης 03:21:15
12ος Τσιµπλής Γιάννης 03:22:00
13ος Συράκης ∆ηµήτριος 03:27:16
14ος ∆αγληλέλης Λουκάς 03:27:42
15ος ∆αγδηλέλης Αθανάσιος 03:27:42
16ος Κιόρογλου ∆ηµήτριος 03:34:27
17ος Μπάρος Ιωάννης 03:34:37
18η Αντωνοπούλου Ελευθερία 03:34:39
19ος Alber Werner 03:39:55
20ος Κιόρρης Λεωνίδας 03:40:41
21η Τσιφλίδου Κούλα 03:42:21
22ος Γκαµπιτσάκης Ζαχαρίας 03:47:46
23ος Θανασάκης Κώστας 03:50:27
24ος Γιάννης Μαυροκεφαλίδης 03:54:08
25ος Νάτσιος Γεώργιος 03:55:37
26ος Λάµπρου ∆ηµήτριος 04:00:25
27ος Γοργίας Νίκος 04:03:32
28ος Παπακωνσταντίνου Αγγελική 04:04:15
29ος Ζαχαρόπουλος Αναστάσιος 04:04:16
30ος Τριανταφύλου Νικόλαος 04:04:46
31ος Κουρδούπαλος Σωτήριος 04:07:36
32ος Παπαδόπουλος Μιχαήλ 04:10:17
33ος Παγκαλίδης Κωνσταντίνος 04:12:08
34ος Ψαρός Επαµεινώνδας 04:12:08
35ος Αντωνόπουλος Παναγιώτης 04:36:18
36ος Καλαντζής ∆ηµήτριος 04:40:20
37ος Κουσίδης Παναγιώτης 04:40:30
38ος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 04:40:55

============
1ος 

ΠΡΑΣΙΝΟΣ 
ΗΜΙΜΑΡΑ-
ΘΩΝΙΟΣ 
∆ΡΟΜΟΣ
ΛΕΥΚΑ∆Α 

29/5/11
1 ΚΑΡΑΒΙ∆ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:13:06
2 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:16:28
3 ΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:18:36
4 ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1:20:00
5 ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:22:09
6 ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:24:03
7 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ1:24:13
8 ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1:24:14
9 ΜΠΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 1:24:47
10 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:25:26
11 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1:25:32
12 ΤΣΙΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:25:40
13 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1:26:51

14 ΛΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1:26:57
15 ΜΠΑ∆ΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1:27:01
16 ∆ΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΪΝΤΙ 1:27:33
17 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 1:27:35
18 ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:28:32
19 ΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1:29:11
20 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 1:29:16
21 ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:29:47
22 ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1:29:47
23 ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:29:50
24 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:30:05
25 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1:30:12
26 ΠΟΣΟΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:30:12
27 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:30:28
28 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:30:33
29 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:31:26
30 ΣΙΩΜΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 1:31:37
31 ΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:31:46
32 ΛΕΝΤΙ∆ΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 1:31:52
33 ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1:32:16
34 ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:32:18
35 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 1:32:23
36 ΠΟΥΛΙ∆ΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 1:32:44
37 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:32:52
38 ΤΣΟΥΜΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:32:55
39 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1:32:55
40 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ. 1:33:23
41 ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1:33:39
42 ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1:33:42
43 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ 1:33:52
44 ΒΡΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:34:19
45 ΜΑΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. 1:34:25
46 ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:34:26
47 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:34:28
48 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡ. 1:34:56
49 ΒΕΝΕΤΗΣ ΠΑΡΗΣ 1:35:06
50 ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:35:10
51 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 1:35:57
52 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ1:36:17
53 ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1:36:17
54 ΚΑΚΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:36:37
55 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ1:36:39
56 ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:36:39
57 ΠΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1:36:40
58 ΧΡΟΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:36:48
59 ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:36:57
60 ΚΕΛΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1:37:03
61 ΤΕΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1:37:07
62 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡ. 1:37:13
63 ΛΙΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1:37:15
64 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:37:24
65 ΓΑΖΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1:37:28
66 ΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1:37:32
67 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:37:34
68 ΓΚΡΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1:37:39
69 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:37:56
70 ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:37:56
71 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:37:56
72 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:38:03
73 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1:38:41
74 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:38:47
75 ΣΑΡΑΝΤΑΡΑΣ ΜΑΚΗΣ 1:39:03
76 ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:39:03
77 ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1:39:22
78 ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:39:33
79 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:39:42
80 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:40:13
81 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:40:15
82 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1:40:18
83 ΤΣΕΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:40:24
84 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:40:28
85 ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ1:40:51
86 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1:41:11
87 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:41:17
88 ΚΟΚΩΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1:41:17
89 ΠΑΠΑ∆ΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:41:44
90 ΤΣΙΤΣΙΜΠΡΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:41:59
91 ΓΡΑΨΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1:42:00
92 ΚΟΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:42:10
93 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:42:12
94 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ 1:42:13
95 ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:42:15
96 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:42:19
97 ΧΑΛΙΜΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1:42:35
98 ΛΑΙΜΟ∆ΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:43:00
99 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:43:05

100 ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:43:10
101 ΛΑΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:43:41
102 ∆ΡΟΣΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 1:43:44
103 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:43:50
104 ΣΟΛΩΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:43:57
105 ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ1:44:04
106 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1:44:12
107 ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ1:44:14
108 ΠΑΙ∆ΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:44:18
109 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:44:21
110 ∆ΙΑΚΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1:44:24
111 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1:44:24
112 ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:44:26
113 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1:44:42
114 ΤΣΟΥΝΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ 1:44:46
115 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1:44:48
116 ΒΑΘΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1:44:48
117 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:44:50
118 ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:45:14
119 ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1:45:18
120 ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:45:41
121 ΤΟΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:45:44
122 ΚΟΥΡΛΕΣΗ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ 1:46:15
123 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1:46:27
124 ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:46:28
125 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1:46:32
126 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΖΩΗ 1:47:09
127 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:47:16
128 ΖΟΥΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 1:47:20
129 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1:47:38
130 ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1:47:42
131 ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1:47:54
132 ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:48:09
133 ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:48:14
134 ΠΑΠΑ∆ΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ1:48:19
135 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1:48:25
136 ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ1:48:27
137 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΣΙΜΕΩΝ 1:48:29
138 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:48:42
139 ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1:48:44
140 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1:48:47
141 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:48:51
142 ΓΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:48:53
143 ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1:49:02
144 ΒΑΛΑΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:49:08
145 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 1:49:26
146 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘ 1:49:32
147 ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1:49:37
148 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1:49:38
149 ΤΟΥΦΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:49:39
150 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:49:39
151 ΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:49:50
152 ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:49:56
153 ΞΑΝΘΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:50:08
154 ΤΣΙΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:50:12
155 ΣΑΛΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1:50:16
156 ΤΟΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1:50:29
157 ΠΙΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:50:30
158 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:50:31
159 ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1:50:33
160 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:50:34
161 ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1:50:42
162 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1:50:48
163 ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:50:52
164 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡ 1:51:04
165 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤ 1:51:16
166 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:51:17
167 ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:51:24
168 ΣΑΠΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ 1:51:27
169 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1:51:32
170 ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:51:32
171 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:51:35
172 ΤΣΙΤΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 1:51:45
173 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1:51:48
174 ΒΑΓΕΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1:52:09
175 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1:52:26
176 ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:52:47
177 ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:52:50
178 ΜΑΛΕΣΙΑ∆ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:52:53
179 ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:52:56
180 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1:52:56
181 ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:52:58
182 ΡΟΣΕΝΗ ΜΑΡΚΟ 1:53:00
183 ΜΠΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1:53:03
184 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1:53:18
185 ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1:53:28

186 ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:53:29
187 ΚΑΡΑΜΗΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:53:30
188 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:53:32
189 ΒΑΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:53:32
190 WIECLΑW GRZEGORZ 1:53:43
191 ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 1:53:51
192 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:54:07
193 ΓΙΑΣΕΜΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1:54:24
194 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:54:31
195 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1:54:37
196 ΚΟΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:54:37
197 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1:55:01
198 ΖΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:55:09
199 ΜΑΛΦΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 1:55:10
200 ΒΑΣ∆ΕΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:55:12
Τα υπόλοιπα αποτελέσµατα, στις δροµι-
κές ιστοσελίδες.

■■■■■

2ος ΛΑΪΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ 
∆ΡΟΜΟΥ 
ΛΑΡΙΣΑΣ
29/5/11

1 ΤΣΙΟΥΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  37,45
2 ΚΑΡΑΖΗΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  41,16
3 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  43,25
4 ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  45,02
5 ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ  ΝΙΚΟΣ  45,24
6 ΓΚΟΥΖΙΩΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  45,53
7 ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ  45,59
8 ΑΖΑΣ  ΠΕΤΡΟΣ  46,14
9 ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜ.  46,23
10 ΦΗΛΙΜΕΓΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  46,37
11 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  46,42
12 ΚΥΡΙΑΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  46,5
13 ΚΑΡΑΜΕΤΡΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  46,51
14 ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ  47,34
15 ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  48,11
16 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ  48,55
17 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ  ΛΟΥΚΑΣ  49,13
18 ΚΟΛΟΒΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  49,31
19 ΡΗΜΠΑΜΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  49,4
20 ΚΟΛΕΣΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  49,46
21 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  49,49
22 ΤΣΙΧΟΥΡΙ∆ΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  50,08
23 ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  50,17
24 ΛΑΜΑΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  50,37
25 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣ.  51,1
26 ΣΤΡΑΓΓΑΛΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ  51,11
27 ΣΕΪΤΑΝΙ∆ΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  51,15
28 ΝΑΤΣΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  51,16
29 ΝΤΑΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  51,26
30 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ  ΗΛΙΑΣ  51,45
31 ΠΑΤΣΙ∆ΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  51,57
32 ΚΑΠΑΝΙ∆ΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ  52,22
33 ΚΑΡΕΤΣΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  52,22
34 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  52,26
35 ∆ΡΑΜΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  52,38
36 ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  52,48
37 ΖΑΦΕΙΡΗΣ  ΧΑΡΙΣΙΟΣ  53,17
38 ΠΑΤΣΙΚΑΣ  ΜΑΝΟΣ  53,33
39 ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  53,35
40 ∆ΕΜΙΡΗΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  54,06
41 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  54,41
42 ΠΕΛΗΧΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  54,49
43 ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΦ.  54,5
44 ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  55,16
45 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  55,26
46 ΚΕΜΟΣ  ΣΩΤΗΡΗΣ  55,46
47 ΠΑΝΤΟΣΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  55,55
48 ΓΚΙΣΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  55,55
49 ΣΤΡΑΓΓΑΛΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ  56,25
50 ΤΟΣΙΛΙΑΝΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ  56,41
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51 ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ  56,54
52 ΓΟΥΝΑΡΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  57,12

53 ΠΕΤΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ  57,3
54 ΡΑΥΤΑΚΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ  57,4
55 ΚΙΤΣΙΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  57,4
56 ΡΑΓΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  58,04
57 ΣΤΡΑΓΓΑΛΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  58,06
58 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ  58,4
59 ΦΛΩΡΑΣ  ΘΑΝΟΣ  58,57
60  58,57
61 ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤ.  59,14

62 ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ  ΓΚΟΡΝΤΑΝΑ  59,15
63 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  59,25
64 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ  ΦΩΤΗΣ  59,9
65 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  59,51
66 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 59,52
67 ∆ΕΣΥΝΙΩΤΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  100,01
68 ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  100,09
69 ΠΡΑΝΤΖΟΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  100,23
70 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  100,27
71 ΠΑΠΟΥΤΑΣ  ΠΕΤΡΟΣ  100,47
72 ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ101,42
73 ΠΛΑΤΣΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  101,42
74 ΜΠΑΝΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  102
75 ∆ΟΞΑΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  102,07
76 ΝΑΣΙΑΚΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  102,08
77 ΚΥΡΙΤΣΗΣ  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ  102,31
78 ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ  102,5
79   102,5
80 ΝΤΟΥΡΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  102,57
81 ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣ.  103,12
82 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  104,16
83 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  104,16
84 ΝΑΝΟΥΛΗΣ  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 104,43
85 ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  104,47
86 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  105,03
87 ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  105,51
88 ΠΑΠΑΚ/ΝΤΙΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ  106,13
89 ΛΙΑΠΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ  106,31
90 ΚΑΤΣΙΑΚΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ  107
91 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑ  ΜΕΡΟΠΗ  107
92 ΠΑΛΛΑ  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  107,6
93 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΠΑΝΟΣ  107,3
94 ΒΑΪΟΥ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  107,37

95 ΣΠΥΡΟΥ  ΜΙΧΑΛΗΣ  107,37
96 ΙΩΝΑΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  107,59
97 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ  108,14
98 ΧΑΤΖΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  108,45
99 ΚΑΣΤΡΟΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ  108,5
100 ΓΚΙΓΚΙΟΥΛΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  109,32
101ΠΑΤΟΥΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  109,39
102ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  109,39
103ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  109,43
104ΜΥΛΩΝΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  109,43
105ΑΛΕΞΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  110,1
106ΚΑΨΙΩΧΑΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ  110,2
107ΕΣΕΡΜΠΕΚΟΓΛΟΥ  ΕΥ∆ΟΚ.  111,08
108ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ  ∆ΗΜΟΣ  111,29
109ΑΚΡΙΒΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  111,31
110 ΚΟΚΚΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  111,5
111 ΚΟΥΤΣΙΑΝΗΣ  ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ  112,26
112 ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  112,54
113 ΓΚΑΝΤΣΙ∆ΟΥ  ΘΕΟ∆ΩΡΑ  113,5
114 ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ  114,15
115 ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  114,15
116 ΓΚΑΡΣΙ∆ΗΣ  ΠΑΣΧΑΛΗΣ  117,46
117 ΚΟΥΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  120,3
118 ΑΥΓΕΡΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  120,31
119 ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΛΕΝΗ  123,1
120ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  125,04
121ΜΟΥΧΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  132,3
122  -  132,3
123ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ  ΝΙΚΗΦΟΡ.  133,1
124ΜΠΛΑΝΤΑΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ  134,5

================
Το αύριο στις πλατείες
ΓΙΑ πέµπτη συνεχή µέρα ο λαός -ένας
συγκεκριµένος λαός- συγκεντρώνεται
µπροστά στη Βουλή, εκεί που στις 3 Σε-
πτεµβρίου του 1843 ο επαναστατηµένος
λαός του Μακρυγιάννη υπό τον ∆ηµήτρη
Καλλέργη απαίτησε από τον Οθωνα και
πήρε Σύνταγµα.
ΤΟ 1843 δεν είναι 2011 και η Ελλάδα δεν
γεννάει πια Μακρυγιάννηδες. Γεννάει, ό-
µως, λαό. Ο λαός αυτός που συγκεντρώ-
νεται στις πλατείες δεν είναι προνοµιού-
χος. Είναι αυτός που υφίσταται τον ζυγό
µιας αλαζονικής εξουσίας, η οποία φρο-
ντίζει µόνο τους πελάτες της. Πελάτες της
είναι κοντά τα δύο δέκατα του ελληνικού
πληθυσµού, που ζουν και τρέφονται πα-
ρασιτώντας πάνω στον κορµό του λαού,
διαφθείροντας µε τη σειρά τους και άλλο
ένα κοµµάτι του, που αδικοπραγεί για να
επιζήσει.
ΑΥΤΗ η Καµόρα, που δηλητηριάζει όλο
το σώµα του λαού εδώ και χρόνια, βρί-
σκεται σήµερα αντιµέτωπη µε αυτό ακρι-
βώς το σώµα του λαού που γεµίζει τις
πλατείες.
ΕΝΑ σώµα που σιχάθηκε εδώ και καιρό
τα ρουσφέτια, τα γλειψίµατα, τις παπαρο-
λογίες των πολιτικών και των κρατικοδίαι-
των συνδικαλιστών, την αρπαχτή των
κατ' ευφηµισµόν επαγγελµατιών σε
βάρος του, την αγένεια, την έλλειψη σε-
βασµού, τον αυταρχισµό τού κάθε τίποτε,
που φοράει µια στολή ή κάθεται σε µια

καρέκλα, το ροκάνισµα εκατοµµυρίων
κονδυλίων, που δικαιούνται όλοι, την
κουτοπονηριά σαν κυρίαρχη νοοτροπία
συναλλαγής.
ΕΝΑ σώµα, που βαρέθηκε να το διοικεί η
βλακεία και η ανειλικρίνεια, η κοροϊδία και
η αµορφωσιά. Ναι, η αµορφωσιά.
ΕΝΑ σώµα, που διεκδικεί τον Πολιτισµό,
που πιστεύει ότι του αξίζει.
ΑΥΤΟ το σώµα του λαού, που γεµίζει την
πλατεία για πέµπτη µέρα, δεν έχει καµιά
σχέση µε το άρρωστο, κουρασµένο, διε-
φθαρµένο, ραγιάδικο, τριτοκοσµικής νοο-
τροπίας ελληνικό κατεστηµένο, που έχει
καταντήσει τη χώρα νότια Αλβανία.
ΑΥΤΟ το σώµα δεν παραµυθιάζεται από
τις ηλιθιότητες των ρητόρων στα «πα-
ράθυρα», στα έδρανα και στα βήµατα του
δήθεν λόγου. Ούτε περιµένει να ζήσει
από τα ταξίµατα των βου-λεφτάδων.
ΑΥΤΟ το σώµα του λαού είναι το αύριο.
Το σάπιο πολιτικό σύστηµα πεθαίνει και
λείπει µόνο µια µικρή σπρωξιά για να
πάψει να ζει.
ΑΥΤΟ το σώµα λοιδορείται ότι έχει µιαν
άρνηση, αλλά όχι µια λύση. Αυτοί που το
λοιδορούν θα 'πρεπε να παρακαλούν να
έχει µια λύση. Κι ακόµα σηµαντικότερο:
Θα 'πρεπε να ξέρουν ότι αυτό το σώµα,
όπως όλα τα σώµατα στην ιστορία, αυτή
τη στιγµή είναι ό,τι πιο πολύτιµο έχει η
χώρα: Είναι το χώµα, έτοιµο να υποδε-
χτεί το σπόρο τού αύριο. Ο σπόρος συ-
χνά αργεί. Αλλά έρχεται και φυτρώνει
όταν υπάρχουν το έδαφος και το κλίµα.
ΑΥΤΟ το σώµα, σ' αυτή την καµπή τής,
όχι µόνο ελληνικής, ιστορίας είναι το ώρι-
µο χώµα σε ένα πρόσφορο κλίµα.
Η ΕΛΛΑ∆Α, ο Τρίτος Κόσµος της Ευ-
ρώπης, έτσι όπως την κατάντησαν αυτοί
που διαπαιδαγωγούν τον λαό εδώ και
πολλές δεκαετίες, αντικρίζει στη γεµάτη
πλατεία το µέλλον της.
ΕΝΑ µέλλον, που ονειρεύεται να ζήσει
αξιοσέβαστο, δηµοκρατικό, αξιοκρατικό,
µε κοινωνική συνείδηση και όχι φιλοτοµα-
ρικό, µε διεκδίκηση του δίκιου του στην
καθηµερινότητα και όχι µε ραγιαδισµό.
ΑΥΤΟ το σώµα, που γεµίζει τις πλατείες,
είναι ένα καλύτερο αύριο. Και πολλοί από
τον σάπιο κόσµο θα προσπαθήσουν να
το υποτάξουν, να το εκµεταλλευτούν και
να το λερώσουν.
ΑΚΟΜΑ πιο επικίνδυνο: Κάποιοι µέσα σ'
αυτό το σώµα θα θελήσουν να το εκµε-
ταλλευτούν για να αρχηγέψουν.
ΑΥΤΟ το σώµα, όµως, ενός πολιτι-
σµένου, φιλειρηνικού και δηµοκρατικού
ξεσηκωµού είναι το αύριο. Είτε βρίσκεται

στις πλατείες είτε στο σπίτι του.
ΚΑΙ µακάρι να κυριαρχήσει.

Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΕΤΡΑ∆ΗΣ
==============================

Η ελληνική 
µαθηµατική ιδιοφυΐα 
αυτοπροσώπως

Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ
Στη διεθνή επιστηµονική σκηνή ο ∆ηµή-
τριος Χριστοδούλου θεωρείται σήµερα
από τους πλέον διακεκριµένους και δη-
µιουργικούς µαθηµατικούς.
Το πρωτοποριακό έργο του αναγνωρίζε-
ται παγκοσµίως και έχει κατ' επανάληψη
τιµηθεί µε τις µεγαλύτερες επιστηµονικές
διακρίσεις (βλ. βιογραφικό πλαίσιο).
Μάλιστα, µόλις πριν από λίγες ηµέρες,
του απένειµαν το διεθνές βραβείο Shaw
για τα µαθηµατικά που θεωρείται ισότιµο
µε το βραβείο Νόµπελ για τις θετικές επι-
στήµες (εξάλλου δεν υπάρχει βραβείο
Νόµπελ για τα µαθηµατικά). Το φετινό
βραβείο ο ∆. Χριστοδούλου το µοιράζεται
από κοινού µε τον επίσης διάσηµο Αµε-
ρικανό µαθηµατικό Ρίτσαρντ Χάµιλτον. Η
διάκριση συνοδεύεται από χρηµατικό
βραβείο ύψους ενός εκατοµµυρίου δολα-
ρίων (500 χιλιάδες δολάρια για τον κάθε
βραβευθέντα).
Με µεγάλη προθυµία ο διαπρεπής Ελλη-
νας µαθηµατικός δέχτηκε να µοιραστεί
µε τους αναγνώστες της στήλης µας τις
βαθύτερες σκέψεις και τις προβλέψεις
του σχετικά µε τις εξελίξεις στα µαθηµα-
τικά και το πώς αυτές επηρεάζουν την
πρόοδο της επιστηµονικής γνώσης.
Απολαύστε τον.
■ Το ερευνητικό σας έργο κινείται στο
µεταίχµιο µεταξύ µαθηµατικών και
φυσικής. Με ποιον τρόπο τα αφηρη-
µένα και ανεξάρτητα από εµπειρι-
κούς περιορισµούς νοητικά εργαλεία
των µαθηµατικών συµβάλλουν -ή µή-
πως καθορίζουν- στην ανάπτυξη
µιας εξ ορισµού εµπειρικής επιστή-
µης όπως η φυσική;
«Εχετε δίκιο, τα µαθηµατικά διαφέρουν
όντως από τη φυσική. Μεγάλο τµήµα
των µαθηµατικών αναζητήσεων δεν σχε-
τίζεται, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως,
µε τις τρέχουσες αναζητήσεις της φυσι-
κής. Τα µαθηµατικά, ωστόσο, συνέβαλαν
και συµβάλλουν στην ανάπτυξη της φυ-
σικής µε δύο τουλάχιστον βασικούς
τρόπους.
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Ενα καλό ιστορικό παράδειγµα του
πρώτου τρόπου µε τον οποίο τα µαθη-
µατικά επηρεάζουν τις εξελίξεις στη φυ-
σική είναι η γεωµετρία του Ρίµαν (Β.
Riemann 1826-66).
Πρόκειται για µια γεωµετρία εξαιρετικής
οµορφιάς η οποία όµως αρχικά, δηλαδή
την εποχή που διατυπώθηκε, ήταν εντε-
λώς άσχετη µε την πραγµατικότητα.
Ωστόσο, πάνω σε αυτή τη ρηµάνεια γε-
ωµετρία ο Αϊνστάιν οικοδόµησε, αργότε-
ρα, τη γενική θεωρία της σχετικότητας.
Ο δεύτερος τρόπος, συµπληρωµατικός
του πρώτου, έχει να κάνει µε την πιεστι-
κή ανάγκη να επινοούνται συνεχώς νέοι
τρόποι επίλυσης των συγκεκριµένων εξι-
σώσεων που περιγράφουν τα εµπειρικά-
φυσικά φαινόµενα. ∆εν τονίζεται ποτέ
επαρκώς το γεγονός ότι οι φυσικοί, ενώ
καταφεύγουν στα µαθηµατικά για να δια-
τυπώσουν γενικούς φυσικούς νόµους,
κατόπιν επιστρέφουν και πάλι στα µαθη-
µατικά για να συσχετίσουν τους καθολι-
κούς και αφηρηµένους νόµους µε τα επι-
µέρους εµπειρικά δεδοµένα και τα πει-
ράµατα».
■ Ωστόσο, προκύπτει αµέσως το
ερώτηµα: Τα µαθηµατικά αντικείµενα
που επινοεί ή περιγράφει µια µαθη-
µατική θεωρία υπάρχουν και στον
πραγµατικό κόσµο; Αραγε, η περί-
πλοκη «γλώσσα» των µαθηµατικών
είναι η γλώσσα της φύσεως ή απλώς
η γλώσσα των φυσικών επιστηµών;
«Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον ζή-
τηµα που κατά καιρούς έχει γεννήσει
πολλές παρεξηγήσεις. Οι µαθηµατικές
δοµές που περιγράφονται λεπτοµερώς
από µια µαθηµατική θεωρία δεν υπάρ-
χουν κατ' ανάγκη στον πραγµατικό
κόσµο: άλλες υπάρχουν και άλλες όχι!
Μπορεί κανείς να περιγράψει µε αυστη-
ρά λογικό και αυτοσυνεπή τρόπο πλήθος
µαθηµατικών δοµών οι οποίες παρ' όλα
αυτά δεν αντιστοιχούν στη φυσική πραγ-
µατικότητα.
Οσο για το δεύτερο σκέλος του ερωτή-
µατός σας, είναι σαφές ότι, από την επο-
χή του Γαλιλαίου και έπειτα, οι φυσικοί
θεωρούν τα µαθηµατικά "γλώσσα", αλλά
δεν είναι έτσι. Τα µαθηµατικά δεν αποτε-
λούν µια γλώσσα ανάµεσα στις άλλες,
αντίθετα πιστεύω ότι είναι ένα σύστηµα
δοµών».
■ Ο µεγάλος θαυµασµός σας για τα
αρχαία ελληνικά µαθηµατικά οφείλε-
ται µόνο στο τυχαίο γεγονός ότι είστε

Ελληνας ή, αντίθετα, ως δηµιουργι-
κός µαθηµατικός αναζητείτε και βρί-
σκετε κάτι παραπάνω σε αυτό το
ιστορικά «ξεπερασµένο» στιλ άσκη-
σης των µαθηµατικών; Πόσο επίκαι-
ρη και επωφελής είναι σήµερα η µε-
λέτη των αρχαίων µαθηµατικών;
«Μελετώντας τα πολλά και µεγαλειώδη
επιτεύγµατα των αρχαίων Ελλήνων µα-
θηµατικών ένας σύγχρονος µαθηµατικός
εντυπωσιάζεται από την απίστευτη αυ-
στηρότητα και την απόλυτη λογική συ-
νέπεια που χαρακτηρίζει τη σκέψη τους.
Για πολλούς αιώνες µετά την ύστερη αρ-
χαιότητα η µαθηµατική σκέψη σε κάθε
γωνιά του πλανήτη απώλεσε αυτή την
αυστηρότητα. Για παράδειγµα, ο Λέο-
ναρντ Οϊλερ (L. Euler 1707-83), ο οποίος
ήταν αναµφίβολα ο µεγαλύτερος µαθη-
µατικός του δεκάτου ογδόου αιώνα, υπο-
λείπεται καταφανώς σε αυστηρότητα σε
σχέση µε τη µαθηµατική αυστηρότητα
ενός Αρχιµήδη ή ενός Απολλώνιου.
Μόνο κατά το δεύτερο ήµισυ του δε-
κάτου ενάτου αιώνα η µαθηµατική επι-
στήµη επανέκτησε ανάλογη αυστηρότη-
τα!
Ιστορικά, η ουσιαστικότερη πρόοδος στη
µαθηµατική σκέψη των αρχαίων Ελλή-
νων ήταν η εισαγωγή αλγεβρικών µε-
θόδων από τους Αραβες. Ωστόσο, οι
Αραβες δεν αξιοποίησαν τις αλγεβρικές
µεθόδους που οι ίδιοι επινόησαν.
Πρώτος ο Οϊλερ αξιοποίησε επιστηµονι-
κά τις δυνατότητες της αλγεβρικής προ-
σέγγισης.
Πάντως, παρά τη µεγάλη πρόοδο και τις
ποικίλες εφαρµογές της µαθηµατικής
σκέψης, σήµερα αποδεικνύεται ζωτικής
σηµασίας η επιστροφή στη γεωµετρικο-
ποίηση της µαθηµατικής σκέψης, που
πρώτοι εισήγαγαν οι αρχαίοι Ελληνες».
■ Σε κάθε ιστορική περίοδο -ας πού-
µε κάθε αιώνα- αναδύονται ορισµένα
µόνο θεµελιώδη επιστηµονικά ερω-
τήµατα-προβλήµατα. Ποια είναι, κατά
τη γνώµη σας, τα µεγαλύτερα ερωτή-
µατα της φυσικής για τα οποία υπάρ-
χουν βάσιµες ελπίδες ότι θα επιλυ-
θούν τον 21ο αιώνα χάρη στην πρό-
οδο των µαθηµατικών;
«Είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψει
κάποιος τις πιο σηµαντικές εξελίξεις ή τις
µεγάλες τοµές στην επιστηµονική σκέψη
ακόµη και στο άµεσο µέλλον, και αυτό
γιατί η ιστορία και η δυναµική της
ανάπτυξης της επιστήµης δεν είναι σχε-

δόν ποτέ γραµµική.
Παρ' όλα αυτά, ένας τοµέας έρευνας
όπου αναµένω σηµαντική πρόοδο των
γνώσεών µας είναι η υδροδυναµική. Για
µια σειρά από πολύ οικεία φαινόµενα,
όπως π.χ. η τυρβώδης ροή και οι στρο-
βιλισµοί των υγρών, δεν διαθέτουµε κα-
µία απολύτως ικανοποιητική επιστηµονι-
κή περιγραφή. Οµως είµαι πεπεισµένος
ότι έχουν πλέον ωριµάσει οι συνθήκες
που θα επιτρέψουν, κατά τα επόµενα
χρόνια, την επίτευξη ουσιαστικής προ-
όδου όσον αφορά την περιγραφή αυτών
των εξαιρετικά πολύπλοκων φαινο-
µένων.
Πάντως αυτό που ελπίζω και εύχοµαι
ολόψυχα να συµβεί στο µέλλον είναι να
καταφέρουµε επιτέλους να βρούµε ένα
αυστηρό µαθηµατικό πλαίσιο που θα
µας επιτρέψει να ενοποιήσουµε τις δύο
µεγαλύτερες θεωρίες της σύγχρονης φυ-
σικής, την κβαντοµηχανική και τη σχετι-
κότητα».
■ Σε µια περίοδο βαθύτατης οικονο-
µικής-κοινωνικής κρίσης αλλά και
απαξίωσης της πατρίδας µας, τι ση-
µαίνει για εσάς, ως Ελληνα επιστή-
µονα, η επιβράβευση του έργου σας,
και µάλιστα µε το διεθνούς κύρους
βραβείο Shaw;
«Αυτή η τελευταία αναγνώριση µου προ-
σέφερε διττή χαρά: όχι µόνο ως επιστή-
µονα-ερευνητή αλλά και ως Ελληνα. Και
αυτό γιατί είµαι πεπεισµένος ότι η διε-
θνής επιβράβευση κάθε Ελληνα επιστή-
µονα αποτελεί µια ευκαιρία και, ώς ένα
βαθµό, µπορεί να συµβάλει στο να προ-
βληθούν οι εγγενείς αρετές, οι δυνατότη-
τες του λαού και του τόπου µας.
Η ελπίδα µου αυτή, εξάλλου, επιβε-
βαιώνεται και από το γεγονός ότι την
απονοµή του βραβείου Shaw τη συνο-
δεύει πάντα η δηµιουργία ενός εκτενούς
ντοκιµαντέρ που προβάλλεται µαζικά
στην τηλεόραση και στο ∆ιαδίκτυο. Ενα
ντοκιµαντέρ που δεν επικεντρώνεται
αποκλειστικά στην προσωπικότητα ή στο
έργο του βραβευθέντος, αλλά εστιάζει
εξίσου στη χώρα καταγωγής και τον πο-
λιτισµό της».

Μια ζωή αφιερωµένη  
στη µαθηµατική φυσική
Ο ∆ηµήτρης Χριστοδούλου γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1951. Ενώ ήταν ακόµη
µαθητής της Ε' Γυµνασίου (16,5 ετών!)
έφυγε στις ΗΠΑ για πανεπιστηµιακές

σπουδές στο Πανεπιστήµιο του Πρίν-
στον. Το 1970 πήρε µάστερ στη φυσική,
ενώ το 1971, σε ηλικία µόλις 19 ετών,
έλαβε το διδακτορικό του στη φυσική.
Στη συνέχεια εργάζεται ως υπότροφος
ερευνητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο
της Καλιφόρνιας (CalTec), ως καθηγητής
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, ως επι-
σκέπτης ερευνητής στο CERN της Γε-
νεύης και στο ∆ιεθνές Κέντρο Θεωρητι-
κής Φυσικής στην Τεργέστη της Ιταλίας
και κατόπιν στο Ινστιτούτο Max Planck
του Μονάχου.
Το 1982 γίνεται έκτακτο µέλος του περί-
φηµου Μαθηµατικού Ινστιτούτου Courant
της Νέας Υόρκης, στο οποίο θα επι-
στρέψει ως τακτικός καθηγητής το 1988.
Το 1992 εκλέγεται τακτικός καθηγητής
στο Μαθηµατικό Τµήµα του Πανεπιστη-
µίου Πρίνστον. Ενα χρόνο µετά (το
1993) κερδίζει το βραβείο MacArthur για
το πρωτότυπο ερευνητικό έργο του, ενώ
είχε ήδη βραβευθεί µε το «µετάλλιο Otto
Hahn» στη µαθηµατική φυσική και το
βραβείο «Βασίλης Ξανθόπουλος» για τις
µελέτες του στη γενική σχετικότητα. Από
το 2001 µοιράζει τον χρόνο του µεταξύ
Ελλάδας (όπου εργάζεται µοναχικά) και
Ελβετίας (όπου διδάσκει µαθηµατική φυ-
σική στο Οµοσπονδιακό Πολυτεχνείο της
Ζυρίχης).
Οσο για την πρόσφατη βράβευσή του µε
το φετινό κινεζικό βραβείο Shaw για τα
µαθηµατικά, αυτή αποτελεί αναµφίβολα
τη µέγιστη διεθνή αναγνώριση µιας ζωής
αφιερωµένης στην κατανόηση της φύσης
µέσω των µαθηµατικών.
==============================

ΕΓΙΝΑΝ...
ΕΓΙΝΑΝ...
ΕΓΙΝΑΝ...

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΗ... 
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 

ΑΡΧΑΙΕΣ 
ΜΥΚΗΝΕΣ - 

ΑΡΓΟΣ. 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Σ.∆. 

ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ – 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΡΓΟΥΣ-

ΜΥΚΗΝΩΝ
ΜΙΑ ακόµα διοργάνωση που έγι-
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νε θεσµός και συγκεντρώνει αρ-
κετούς δροµείς απ' όλη την Ελ-
λάδα, σε µια όµορφη ιστορική 
διαδροµή, διεξήχθη την Κυριακή 
8 Μάη από τον δραστήριο Σύλ-
λογο της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, το Σύλλο-
γο ∆ροµέων Αργολίδας και τη 
∆ηµοτική Αυτοδιοίκηση Άργους-
Μυκηνών.
Ο Αγώνας άρτια διοργανωµένος 
συγκέντρωσε περίπου 180 ∆ρο-
µείς που ήλθαν κοντά στο κάλε-
σµα των διοργανωτών µε συµ-
µετοχές απ' όλους τους όµο-
ρους νοµούς, τη λεική και τη 
Στερεά Ελλάδα.
Άσχηµη εντύπωση ήταν για µια 
ακόµα φορά η ασυνέπεια ορι-
σµένων που ενώ είχαν δηλώσει 
συµµετοχή, δεν προσήλθαν δη-
µιουργώντας πρόβληµα στους 
διοργανωτές, κι αυτό είναι κάτι 
που πρέπει αν το δούµε σε 
βάθος χρόνου γιατί έχει γίνει 
πια, µόνιµο φαινόµενο.
Ευχόµαστε να είµαστε όλοι καλά 
και του χρόνου, πολύ περισ-
σότεροι να τρέξουµε στον αγώ-
να αυτό και να τιµήσουµε την 
προσπάθεια των συναδέλφων 
από το Άργος και τις γύρω πε-
ριοχές στον όµορφο αυτό 
αγώνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΗ... 
2ος 

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΕΙΟΣ 
∆ΡΟΜΟΣ 

ΖΑΤΟΥΝΑ-
ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ 24,5 

ΧΛΜ. - 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Σ∆Υ 

ΑΘΗΝΑΣ-
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά δι-
οργανώθηκε µε απόλυτη επιτυ-
χία ο αγώνας δρόµου στην πε-
ριοχή που έζησε τα µαύρα χρό-
νια της δικτατορίας, ο µεγάλος 
Έλληνας Μουσικοσυνθέτης - 
Μουσουργός και πολιτικός, ο 
Μίκης Θεοδωράκης. Από την ι-
στορική Ζάτουνα, δίπλα στην 
ηρωική ∆ηµητσάνα, στο πανέ-
µορφο Βαλτεσινίκο, σε µια α-
πόσταση 24,5 χιλιοµέτρων, πά-
νω από 200 ∆ροµείς απ' όλη την 
Ελλάδα, τίµησαν µε την παρου-
σία τους και τη συµµετοχή τους, 
τον µεγάλο Έλληνα που σφρά-
γισε µε την παρουσία του δυνα-
στείες ολόκληρες, τον χώρο του 
Πολιτισµού στην Πατρίδα µας.
Στον ∆ύσκολο απαιτητικό Αγώ-
να εκείνο που µέτρησε και µε-
τράει, ήταν η συµµετοχή και η 
πραγµατική συγκίνηση του τερ-
µατισµού στο πανέµορφο Βαλ-

τεσινίκο.
Οι διοργανωτές µε µπροστάρη 
τον Σ∆Υ Αθήνας και τους αν-
θρώπους του, τους εθελοντές 
από τη γύρω περιοχή, τους 
πρόθυµους χορηγούς, τους ε-
πώνυµους και ανώνυµους συ-
νεργάτες του φιλόξενου ∆ηµάρ-
χου και του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου του ∆ήµου Γορτυνίας, έκα-
ναν τα πάντα για να πετύχει ο 
αγώνας και τα κατάφεραν. Αρω-
γούς στην προσπάθειά τους εί-
χαν τους Συλλόγους ∆ροµέων 
που βοήθησαν στη διοργάνω-
ση, οργανώνοντας ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ 
Εκδροµές και µεταφορές Αθλη-
τών-Αθλητριών που ενίσχυσαν 
την προσπάθεια.
Πιστεύουµε και ελπίζουµε στην 
καθιέρωση του Αγώνα στην πε-
ραιτέρω ενίσχυσή του και στην 
ολοένα και µεγαλύτερη συµµετο-
χή των συναδέλφων.
Συγχαρητήρια σε ΟΛΟΥΣ τους 
συναδέλφους.

2ος αγώνας 
∆ρόµου Γύρος 

∆άφνης-
Υµηττού 2011
Αγαπητοί δροµείς
Συγχαρητήρια για την συµµετοχή σας
και σας ευχαριστούµε για την στήριξή
σας!
Στον φετινό αγώνα οι συµµετοχές έ-
φτασαν 300 περίπου άτοµα. Είχαν δη-
λώσει εγγραφή 380 άτοµα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 3 ΠΡΩ-
ΤΟΥΣ ΚΑΙ 3 ΠΡΩΤΕΣ ∆ΡΟΜΕΙΣ
Για τους άντρες:
Πρώτος νικητής ήταν: ο Κώστας Ρήγας
∆εύτερος νικητής ήταν: ο ∆ιοµήδης
Μπακατσέλος
Τρίτος νικητής ήταν: ο Νικόλας Θανά-
σης
Για τις γυναίκες:
Πρώτη νικήτρια ήταν: η Rihma Annika
∆εύτερη νικήτρια ήταν: η Κορόζη Α-
ντωνία
Τρίτη νικήτρια ήταν: η Μπασιούκα ∆ή-
µητρα.
Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να παρα-
καλέσουµε την κα Μπασιούκα να επι-
κοινωνήσει µε τον διοργανωτή κ. Κιου-
λαφή για να της παραδώσει το µετάλ-
λιο και το κύπελλό της και να ζητήσου-
µε συγγνώµη από την κα ∆αλέκα.
Όπως σας είχαµε ενηµερώσει δεν εί-

χαµε τη δυνατότητα να διαθέσουµε
ηλεκτρονική χρονοµέτρηση φέτος και
σας είχαµε ενηµερώσει να βασιστείτε
σε δικά σας χρονόµετρα.
Έστω και τελευταία στιγµή όµως θελή-
σαµε να προσπαθήσουµε να καλύ-
ψουµε την χρονοµέτρηση µε χρονόµε-
τρο. Θα γνωρίζετε ασφαλώς όµως
πως η µέθοδος αυτή συχνά έχει κά-
ποιες αποκλίσεις και σε αυτό θα θέλα-
µε την κατανόησή σας.
Σας γνωρίζουµε ότι υπήρξαν προβλή-
µατα στην κατάταξη των δροµέων και
στην αντιστοιχία µε συγκεκριµένη επί-
δοση. Το χρονόµετρο έχει χτυπήσει
τους χρόνους όλων των δροµέων που
τερµάτισαν. ∆υστυχώς όµως µερικοί α-
ριθµοί αθλητών δεν καταγράφηκαν και
υπάρχουν κενά που δεν διασφαλίζουν
την αντιστοιχία των χρόνων µε τους
αριθµούς. Βέβαια ένας σηµαντικός λό-
γος ήταν και το γεγονός πως τα αυτο-
κόλλητα νούµερα δεν κολλούσαν σω-
στά οπότε είναι απαραίτητες οι παρα-
µάνες µελλοντικά.
Για το λόγο αυτό επιλέξαµε να παρα-
θέσουµε µε ασφάλεια τους 3 πρώτους
και τις 3 πρώτες δροµείς και ζητάµε
την κατανόησή σας.
Σας ευχόµαστε να περάσετε ένα καλό
καλοκαίρι µε τις οικογένειες σας και
περιµένουµε να ξαναβρεθούµε του
χρόνου και να ζήσουµε την χαρά του
τρεξίµατος.

Σας ευχαριστούµε
Στάθης Κιουλαφής

6944 56 73 70

Κωπαία 2011
Σάββατο 30 

Ιούλη
1ος Λαϊκός 

Αγώνας 
∆ρόµου 
Κάστρου 

Βοιωτίας, 10 
χλµ.

Ώρα εκκίνησης: 19.00, Πνευµατι-
κό Κέντρο, 110ο χλµ. Εθνικής 

Οδού Αθηνών-Λαµίας.
Αρνί-µπύρες, δωρεάν.

Τηλ. συµµετοχής: 6983.703.626 
Γεώργιος Τάτσης

ΤΑ ΝΕΑ 
ΤΟΥ 

ΣΠΑΡΤΑ-
ΘΛΟΝ

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆Η 
ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2011 - 30/9 & 1 Οκτω-

βρίου
Αποκλειστικός ∆ωρητής το Ι∆ΡΥΜΑ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Αγαπητά Μέλη και Φίλοι, 
ΑΓΩΝΑΣ
Με οµόφωνη απόφαση του ∆. Σ. ορί-
στηκε ως Αλυτάρχης του αγώνα ο κ.
Γιώργος Παπαδόπουλος.
Ολοκληρώθηκε η παραλαβή των αιτή-
σεων συµµετοχής στις 31/05/11.Έντο-
νο εκδηλώνεται το ενδιαφέρον για συµ-
µετοχή στον αγώνα από διάφορες
χώρες του κόσµου, από παλιούς αλλά
και νέους δρόµείς.
Ήδη παραλάβαµε τις αιτήσεις από 380
αθλητές, ανάµεσα τους είναι διακριθέ-
ντες, κατά το παρελθόν, αθλητές από
39 χώρες. Σύµφωνα µε την απόφαση
του ∆.Σ., γίνονται δεκτές οι πρώτες
350. Ανάµεσα τους είναι 46 Έλληνες.
Οι προετοιµασίες µας είναι έντονες και
ήδη δεσµεύσαµε µε προκαταβολές ξε-
νοδοχεία στην Αθήνα και τη Σπάρτη,
ώστε να ικανοποιηθούν οι αυξηµένες
ανάγκες µας.
Για την καλύτερη λειτουργία των σηµεί-
ων ελέγχου και υποστήριξης των αθλη-
τών, κρίναµε σκόπιµο να ενισχύσουµε
τα πληρώµατα της Παρασκευής µε
πρόσθετο αριθµό ατόµων, εντάσσο-
ντας εθελοντές από τους Ολυµπιακούς
Αγώνες καθώς και Προσκόπους των
παρακείµενων πόλεων.
∆ΙΑΦΟΡΑ
Μετά την επιτυχηµένη µετάδοση των
στοιχείων µε Η/Υ, η εφαρµογή θα ε-
φαρµοστεί φέτος διευρυµένη µε χρήση
chips και χρήση ταπήτων στους κεντρι-
κούς σταθµούς και τον τερµατισµό, για
αυτόµατη µετάδοση των περασµάτων
και των τερµατισµών µέσω Internet.
Σας καλούµε να προετοιµαστείτε και
να δηλώσετε εγκαίρως τη συµµετοχή
σας στον αγώνα.
              Καλό Καλοκαίρι!

Με φιλικούς χαιρετισµούς
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Φιγούρες  από  το  παρελθόν  θα  έλεγε κά-
ποιος, αµετανόητοι ροµαντικοί, κάποιος άλ-
λος µαζοχιστές, κάποιος άλλος ακόµα, κακά 
παραδείγµατα  του  Ανθρώπινου  γένους, 
κάποιος άλλος από πλευράς ιατρικής, ευ-
καιρία για ζωντανά πειραµατόζωα και κά-
ποιος ίσως η Ανθρώπινη ύπαρξη µέσα από 
την  καθηµερινότητα,  την  αγωνιστικότητα, 
τον πρωταθλητισµό. Όπως και να 'χει, µια 
οµάδα ανθρώπων, µια οικογένεια παγκό-
σµια µαζεύτηκε εκεί στο Ελληνικό από τις 3 
Απριλίου και έδωσε ένα παρόν και ένα µά-
θηµα ταυτόχρονα σε εµάς τους ίδιους τους 
αθλητές παλεύοντας µε το χρόνο και  τον 
ίδιο τον εαυτό µας. Θέλω να µοιραστώ και 
να δώσω όλα αυτά που έζησα 48 ώρες για 
202 χλµ. και επιπλέον να βάλω τον εαυτό 
µου υποθήκη, για µια ακόµα φορά να στεί-
λω ένα µήνυµα σε όλους µας ότι πράγµατι 
αξίζει κανείς να δικαιώνει την ύπαρξή του 
στο χώρο και στο χρόνο. Εκεί µέσα ζει κάθε 
αθλητής στο δικό του κόσµο µακριά απ' ό-
λα, δεν τον αγγίζει τίποτα. Μόνος εγώ και ο 
στόχος, ο σκοπός, το αποτέλεσµα που ί-
σως θέλω. Βρίσκονται µαζί µου άνθρωποι 
που µε στηρίζουν κάθε λεπτό µε κάθε µέσο 
και  τρόπο.  Εκεί  µέσα  βγαίνουν  διάφορα 
πολλές φορές. Περνά η ζωή σου όλη µπρο-
στά από τα µάτια σου σαν ταινία και όταν 
εκεί στην προσπάθεια χάνεις τον προσανα-
τολισµό σου, προσπαθείς να κεντράρεις και 
δεν µπορείς, το Σώµα αρνείται, τότε πρέπει 
να φύγεις, να πας σε άλλη διάσταση από το 
σώµα  σου,  πρέπει  να  ακολουθήσεις  την 
ψυχή σου, την καρδιά σου, να πας εκεί που 
θέλει το όνειρο και αν κατορθώσεις να το 
παντρέψεις  µε  τη  φαντασία τότε  το  απο-
τέλεσµα είναι θαυµάσιο, βγάζεις το πάθος 
και τον πόθο, την αγάπη και τον έρωτα για 
αυτό που κάνεις. Τρέχουν στο αίµα σου και 
όπως  αυτό  θέλει  το  οξυγόνο  του  για  να 
φτάσει σε κάθε άκρο του σώµατος, έτσι όλα 
αυτά τα αισθήµατα και τα συναισθήµατα κυ-
λούν στις φλέβες σου και φτάνεις να τρέχεις 
για 46 ώρες και να λες Ναι µπορώ, Ναι Ζω 
και θέλω ακόµα 18 χλµ. για να πιάσω το 
στόχο.  Και προσπαθείς να κάνεις ύστερα 
απ' όλα αυτά 4,5 λεπτά το χιλιόµετρο και 
διαπιστώνεις ότι δεν πονάς, ότι µπορείς, ότι 
αντέχεις  και  βρίσκεις  το  κουράγιο  να  λες 
Ναι θέλω θα Ζήσω για να Νικήσω τον Αν-
θρώπινο πόνο σε όποια µορφή. Προσπα-
θείς και στέλνεις ένα µήνυµα στους γύρω 
σου, στους δικούς σου ανθρώπους. Αυτούς 

που αγαπάς και είναι δίπλα σου, µαζί σου 
σ' αυτούς που έχεις αδυναµία,σ' όσους σ' 
έχουν προδώσει και πληγώσει, σ' αυτούς 
που σου έχουν κάνει κακό ή καλό, σ' αυ-
τούς που θέλεις να έλεγες ευτυχία, χάος, α-
γάπη, ζωή είναι η ελπίδα που καλλιεργήθη-
καν µε τόσο πόνο και κόπο, ότι βρήκα επι-
τέλους το µέσο για να ζητήσω συγνώµη και 
να αρχίσω πάλι µια νέα ζωή µε νέες προο-
πτικές όπου τα λάθη µαζί µε τη γνώση ας 
δώσουν την ευκαιρία στην εµπειρία πλέον 
για ένα νέο ξεκίνηµα, για µια νέα ζωή. Αυτή 
η αλλαγή είναι τόσο απαραίτητη αλλά και 
τόσο  συναρπαστική  γιατί  µας  φιλτράρει, 
µας εξαγνίζει. Με το πέρασµα του χρόνου 
ξεσκαρτάρει τις σκέψεις, τις ιδέες, τις από-
ψεις, τις επιδράσεις και µας αφήνει σηµάδια 
οδηγούς που πρέπει να στήσουµε ή να πα-
τήσουµε για να πραγµατοποιηθεί  αυτό το 
µοναδικό,  µοναχικό ίσως ταξίδι  της ζωής. 
Τα λόγια στερεύουν γιατί η δύναµη η σωµα-
τική χάνεται, σβήνει, αλλά ο σύµµαχός µας, 
η Σκέψη κατορθώνει και σκορπάει απλόχε-
ρα τις ψευδαισθήσεις, το πιο ισχυρό ναρ-
κωτικό που χρειάζεται πλέον η Ανθρώπινη 
ύπαρξη για να µπορέσει να βρει το απόλυ-
το καταφύγιό της. Και τότε διαπιστώνεις ότι 
όλα είναι δυνατά, υπαρκτά και τέλεια βαλ-
µένα  πάνω µας  από  το  δηµιουργό  Θεό 
µας. Τότε αγγίζεις το ίδιο σου το Σώµα και 
αναρωτιέσαι πώς. Και η απάντηση έρχεται 
πάντα, µα πάντα από µέσα σου και λέει ότι 
πρέπει να ξεπεράσουµε τον εαυτό µας, να 
νικήσουµε τα πάθη µας και τα λάθη µας. 
Λυτρωµένοι έτσι, κάθε κύτταρό µας πάλλε-
ται στο ρυθµό της επιθυµίας για αυτό που 
προσπαθούµε να κάνουµε. Τότε διαπιστώ-
νουµε τη µια και µοναδική αλήθεια που υ-
πάρχει και αν την αντέχεις συνεχίζεις, αλ-
λιώς απλώς σταµατάς και τούτη είναι: ο κα-
θένας µπορεί να πάρει τη ζωή και τη µοίρα 
στα χέρια του, να τη βελτιώσει, να την αλ-
λάξει, να τη συνεχίσει, να τη διαθέσει ή να 
τη χρησιµοποιήσει για ιδία χρήση ή όχι. Ευ-
χαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους και 
όλες για αυτή τη φανταστική εµπειρία. Αγα-
πητοί φίλοι, φίλες συναθλητές ίσως να ναι 
µονόδροµος η ζωή µας. Χιλιάδες ερωτήµα-
τα πλανώνται για τέτοιου είδους προσπά-
θειες και αγώνες. Οι ειδικοί ίσως έχουν πολ-
λά να πούνε. Εγώ προσπαθώ να µεταφέ-
ρω τις προσωπικές µου εµπειρίες βγαλµέ-
νες από τη διαδικασία και την προσπάθεια. 
Έκλεψα απ' τον καθένα κάτι. Απ' τους δι-

κούς µου την αγωνία,  το  γιατί,  τον πόνο 
µου. Από τον Καζούρη τον ∆ηµήτρη την α-
πίστευτη προσπάθεια µε το χρόνο και τα χι-
λιόµετρα. Από τη ∆ήµητρα, την γυναίκα του, 
τη φροντίδα της και το ξενύχτι της. Απ' τον 
Γιώργο το Χαλβαδάκη την πρώτη του δοκι-
µασία και την αγωνία του. Απ' τη Γιαπω-
νέζα, το απόλυτο πρόγραµµά της. Απ' τον 
προπονητή  της  τα  λόγια  που  της  έλεγε: 
«Πάµε». Την κόρη του Γιώργου του Πάνου 
το  πανηγύρι  στην προσπάθεια του  µπα-
µπάκα  της.  Από  σένα,  Κώστα,  την  προ-
σπάθειά σου στις 6 ώρες και τη συµπαρά-
στασή σου. Από τον Κανέλλο την αγωνία 
για τις πανελλήνιες του γιου του. Από τον 
αγαπητό Νικήτα την πορεία του µετά τον 
τραυµατισµό του. Από τον Νίκο τον Θάνο, 
το νεότερο ίσως δάσκαλο σ' αυτού του εί-
δους τον αγώνα, την υποµονή του και την 
ανεκτικότητά του, τη συµβουλή του.
Από τον Νικολάκη τον Κρητικό, µε το πε-
ντάµηνο µωρό του, την τρέλα τους σαν ζευ-
γάρι µε τη γυναίκα του να δοκιµάσουν τις α-
ντοχές τους σε ακραίες συνθήκες. Από τον 
φίλο µου τον Αδάµ το Χατζή τη συγκίνηση 
που µου προσέφερε στις απονοµές που εί-
χε τη δύναµη να πει δυο ζεστά λόγια. Από 
τον Κώστα τον Μπαξεβάνη το πείσµα του 
να κάνει όλους µας να ξεπεράσουµε τον ε-
αυτό µας. Το Στράτο τον Καραγιαννόπουλο 
που µε την αυτοπεποίθησή του ότι ο δρό-
µος για την καρδιά είναι  το αυτί,  δηλαδή 
πρέπει  να ακούµε για να µαθαίνουµε. Τα 
χείλη προσπαθούν να ψιθυρίσουν: Σας ευ-
χαριστώ όλους γιατί µπόρεσα να µεταβάλ-
λω τους όρους της σηµερινής πραγµατικό-
τητας. Καλή αντάµωση.
Αφιερωµένος αυτός ο αγώνας και η προ-
σπάθεια στους µύστες της φανταστικής α-
πόδρασης,  στους  µεγάλους  δασκάλους 
µου Γιάννη Κούρο, Τάκη Σκουλή και ∆ηµή-
τρη Μαραγκό και σε όλους εσάς που µε βο-
ηθήσατε, ο καθένας µε το δικό του ξεχωρι-
στό τρόπο. Σας ευχαριστώ.

Σωτήρης Αντωνόπουλος
ΥΓ.: Μια ακόµα ποιητική περιγραφή βγαλ-

µένη από τα σώψυχα του φίλου Συναθλητή 
Σωτήρη Αντωνόπουλου, που µέσα από την 

υπερβατική εµπειρία των συµµετοχών του 
σε αγώνες Υπερ-απόστασης, έδωσε και 

πήρε τέτοιες εικόνες-αισθήµατα και µοναδι-
κές στιγµές σε ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ που είτε έτρε-

ξαν µαζί του, είτε διαβάζουν αυτές τις γραµ-
µές που σε κάνουν να αναρωτιέσαι.

Πόσο πραγµατικά σε πλουτίζει µε Ανώτερες 
αξίες και συναισθήµατα, αυτός ο Αθλητι-

σµός.
Εύγε σου Σωτήρη και να 'σαι πάντα γε-

ρός κι εσύ και η οικογένειά σου που σου 
συµπαραστέκεται για ΟΛΗ τη ΖΩΗ ΣΟΥ.

◘

25η Μαρτίου 1821
“Λεβέντικα” και “λαϊκά”
Χοντρικά, η άθληση  της εποχής χωρίζεται 
σε  δυο  κατηγορίες:  «λεβέντικη» και  «λαϊ-
κή». Η πρώτη, των Κλεφταρµατωλών. Μία 
σταθερή  έκφραση  στα ορεινά  ληµέρια,  µε 
βασικό  στόχο  της  την  «καλλιέργεια»  της 
σωµατικής ρώµης ενόψει των µαχών. Καθ' 
όλα λογικό. ∆ιαχρονικό συνήθειο -από αρ-
χαιοτάτων- η χρησιµοποίηση της «γυµνασί-
ας» για λόγους «στρατιωτικής» προετοιµα-
σίας. Η δεύτερη ήταν τουλαού. Παιδιές και 
αγωνίσµατα, κοµµάτι µιας εθιµοτυπίας που 
πλαισίωνε  θρησκευτικές  εορτές  και  πανη-
γύρια. Με υποσυνείδητο στόχο, πέραν της 
(αυτονόητης)  ψυχαγωγίας,  τη  διατήρηση 
της εθνικής ενότητας - ταυτότητας στα χρό-
νια απ'  το σκοτάδι. Μεν και δε επιβίωσαν 
ίσαµε τις µέρες µας. Είτε µετεξελιγµένα είτε 
πιστά  στις  λαϊκές  παραδόσεις  της  υπαί-
θρου. Και ως ατόφια δρώµενα εποχής, µέ-
σα απ' τις καταγραφές των Γάλλων περιη-
γητών  (Didot,  Pouqoueville,  Fourier),  και 
κυρίως την άπατη δεξαµενή των δηµοτικών 
τραγουδιών µας. Όπως τη διέσωσε (ή ανέ-
δειξε δευτερευόντως) το λαογραφικό µεράκι 
(ενδεικτικά)του Νικολάου Γ. Πολίτη, του ∆η-
µήτρη  Λουκάτου,του Κώστα Τσιαντά  ή ξέ-
νων όπως ο  Franz Passow, σταχυολογή-
µατα από εκεί...

Ο ΛΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Συµµετείχαν και... Τούρκοι!
Ρούµελη, Μοριάς, Ήπειρος, Κρήτη και νη-
σιά. Πανηγύρια και γιορτές, σε Κυριακές και 
σχόλες. Πιο επίσηµα και µεγαλόπρεπα, σε 
γιορτές (παίρνοντας τον χαρακτήρα «δηµο-
σίων θεαµάτων»). Κυρίωςτο Πάσχα...
«Σήµερα ∆ήµο µ' πασχαλιά., σήµερα πανη-
γύρι, τα παλικάρια στο χορό, τ' αγόρια στο 
σηµάδι». Ή λίγο µετά, του Αη Γιώργη, µετά 
την εκκλησιά. Σε εξωκλήσιες αυλές, αλώνια 
ή  πλατέµατα,  «στοιχείο  συµπληρωµατικό 
προς τον χορό, τη µουσική,  το  τραγούδι» 
(Χρ. Κουλούρη, «Αθλητισµός και όψεις της 
αστικής κοινωνικότητας»). Συχνά συµµετεί-
χαν και Τούρκοι! Εντονο τότε το πατριωτικό 
στοιχείο. Ή έστω έστεκαν, παρακολουθού-
σαν και έριχναν επευφηµίες! Τόσο τους κα-
λάρεσαν... Αγωνίσµατα, τα πάντα. Ανάλογα 
την περιοχή. Συχνά, σε διαφορετικές κατη-
γορίες, αναλόγως ηλικίας. Μερικές αναφο-
ρές... 
-Ο  Πέτρος  Λινάρδος  («Βήµα»,  φ. 
03/04/2010),  παραπέµπει  σε  βενετσιάνικη 
έκδοση του 1815 («Αρχαιολογία»), όπου ο 
Ηπειρώτης καλόγερος Γρηγόρης Παλιουρί-
της περιγράφει αγώνες, ανήµερα του Αη Γι-
ώργη,  σε  χωριό  των  Ιωαννίνων:  Στάδιο 

Σκέψεις, θέσεις, αποτελέσµατα από ένα ταξίδι 
του νου, της ψυχής και του κορµιού από το 

Φεστιβάλ Υπεραποστάσεων του 2011
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(«όθεν εβγήκαν οι χωριάτες εις εν επίπεδον 
να τρέξωσι το στάδιον» - το αρχαίο στά-δι-
ον ίσο µε 192µ.), άλµατα «στες τρεις», σκο-
ποβολή - βόλι µέσα από (ψηλά) πεταµένο 
δαχτυλίδι (το αποκαλεί «νυσόνι»).
- Ο Θεόδωρος Χάτζηµιχάλης («Ενα πανη-
γύρι στα χρόνια της σκλαβιάς») καταγράφει 
το πανηγύρι των Αγ. Αντωνίων στην Αγιά, ο 
δε Κώστας Τσιαντάς («Τα αγωνίσµατα των 
κλεφταρµατωλών  ως  προσφορά  και  ως 
έπος στην εθνεγερσία») αυτό του Αγ. Γεωρ-
γίου στην Αράχωβα, όπου «τελούνται αγώ-
νες δρόµου (σε ανηφοριά - µικρή για τους 
ηλικιωµένους, µέση  για τους µεσόκοπους, 
µεγάλη  για  τους  νέους),  λιθάρι,  πήδηµα, 
πάλη κ.λπ.».
Ο  Τίµος  Μωραΐτης  («Αθλητική  Ηχώ»,  φ. 
03/04/1953) σηµειώνει αγώνες ανω-
µάλου  δρόµου  τη  δεύτερη  του  Πά-
σχα  σε  συνοικία  της  Λιβαδειάς  «µε 
την ευκαιρία του εορτασµού της εκ-
κλησίας  του  Αγίου  Γεωργίου».  -Ο 
Φλωρεντινός  Μπουοντελµόντι  («Ο 
γύρος της Κρήτης»), εορτή στον Αγ. 
Κωνσταντίνο  (Ρέθυµνο,  15ος  αιώ-
νας): «Ενώ ο κόσµος χαίρεται, οι νέοι 
βάζουν τα  δυνατά  τους να  ξεπερά-
σουν  τους  συντρόφους  τους  στην 
παλαίστρα και στο τόξο. Υπό τον ήχο 
των τύµπανων, κάτω απ' το µάτι των 
γερόντων».

∆ΡΟΜΟΙ
Το κυνήγι του λαγού!
«Τρέξιµο», «πηλάλα» ή «γλάκιο» (ανάλογα 
τον τόπο), ποιος θα πάει γρηγορότερα έως 
την πηγή, τον λόφο απέναντι, τον πλάτανο. 
Ετσι µετριούνταν οι αποστάσεις. Πέραν του 
Ανδρούτσου, ο µύθος έσωσε κι αυτό: Κά-
ποτε, λέει, ένας Σουλιώτης, κάλυψε σε µία 
νύχτα 120 χλµ. (από τα Γιάννενα στο Σού-
λι), προκειµένου να ειδοποιήσει τους συνα-
γωνιστές του για τη σύλληψη του Λάµπρου 
Τζαβέλα! Στη λαϊκή εκδοχή του, το τρέξιµο 
απαντάται  και  µετ'  εµποδίων(φυσικά  για 
τους  «ληµερίτες»,  τεχνητά  ή  φυσικά  για 
τους«πανηγυρτζήδες»),  -  σε  ανηφοριά  ή 
αυτό: «το κυνήγι του λαγού»! Επρεπε, λέει, 
να  τον  πιάσουν,  δίχως  να  χρησιµοποιή-
σουν όπλα ή άλογο. Με τά χέρια...
«Κάµετ' ατσάλι την καρδιά και σίδερο τα  
πόδια,  τριώ µερώ πορπατηξιά,  µια νύ-
χτα να την πάµε».

ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Τα πόδια στα... αυτιά!
Ζαχαρίας  Μπαρµπιτσιώτης  (1789  -1805). 

Μωραϊτης πρωτοκλέφτης, απ1 τον Πάρνω-
να. Οι Μανιάτες τον είχαν σαν δικό τους. Ο 
απροσκύνητος  «δάσκαλος»  της  Κλεφτου-
ριάς, µε «µαθητές» Κολοκοτρώνη, Νικητα-
ρά  και  Μητροπέτροβα.  Όταν  έτρεχε,  λέει, 
έµοιαζε  να µην πατά στο  χώµα.  Αλλά να 
πετάει! «Οσοι τον γνώρισαν κι έγραψαν γι' 
αυτόν»,  σηµειώνει  ο  Σαράντης  Καργάκος 
(οµιλία στη Σπάρτη, 16/5/1998), «πέρα από 
τη φυσική οµορφιά του, µιλούν µε θαυµα-
σµό για την "ωκυποδία" του». Κάπως έτσι 
σώθηκε  κι  αυτό:  «Είχε  το  χαρακτηριστικό 
να ακουµπούν τα πόδια του κατά τη διάρ-
κεια  του  δρόµου  στα...  αυτιά  του!  Φαντα-
σθήτε  διασκελισµό!»  («Αθλητική  Ηχώ», 
φ.25/3/1950). Θρυλείται  ότι ο Ανδρούτσος 
τον παραδεχόταν ως καλύτερο του...

ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ
Πήδησε  πάνω  από 
επτά άλογα
Νίκος  Τσάρας,  περίφηµος  άρµατολός  του 
Ολύµπου (1774-1807). Μέγας δροµέας και 
άλτης, έστω κι αν η παράδοση φρόντισε να 
διανθίσει το µύθο του µε υπέρµετρους βερ-
µπαλισµούς:  Είχε,  λέει,  την  ικανότητα  να 
τρέχει όσο  και τα καλπάζοντα άλογα, ενώ 
εκπληκτική  είναι  η  αναφορά  του  Ανδρεό-
πουλου  («Αρµατολίτικος  και  Κλέφτικος  α-
θλητισµός»), πως «δια τον Νικοτσάρα διη-
γούνται ότι ηδύνατο να υπερπηδήσει επτά 
συγχρόνους  ίππους  στοιχηδόν  τεταγµέ-
νους»! Ευθεία παραποµπή  στο σύγχρονο 
Αλµα Ιππου (φόρα, πάτηµα, πτητική φάση, 
προσγείωση),  «υπόθεσις,  δηλαδή,  κατά 
τους µετριότερους υπολογισµούς άνω των 
δέκα µέτρων εκτός του ύψους!» («Αθλητική 
Ηχώ», φ. 25/3/1950). Σώθηκε, µάλιστα, και 
το έτος του... ρεκόρ: 1807. 0 Βυτίναρος (φ. 
25/3/1987)  προσθέτει  µια  «παραλλαγή»: 
«Τρεις  φορτηγές  άµαξες  πηδούσε  µε  ένα 
άλµα».

==============

Ο χορός των αριθµών
Οι  αποστάσεις  στο  Σύµπαν  είναι  τερά-
στιες. Αστρονοµικά µεγάλες.
Η µονάδα του χιλιοµέτρου, µέσα στο δια-
στηµικό χώρο παίρνει την έννοια του χι-
λιοστού, αν όχι και του µικρού. Γι'  αυτό 
µετρώντας τις διαστηµικές αποστάσεις α-
ναπόφευκτα  χρησιµοποιείται  η  αστρονο-
µική  µονάδα, που  είναι  ίση  µε  την  από-
σταση από τη Γη ως τον Ήλιο, δηλαδή µε 
150 εκατοµµύρια χιλιόµετρα.
Το ίδιο και µε τις ταχύτητες. ∆εν είναι δυ-
νατόν  να  µετριούνται  µε  χιλιόµετρα  την 
ώρα. Γι' αυτό κι έχει ληφθεί σαν µονάδα 
η  ταχύτητα  του  ηλιακού  φωτός.  ∆ηλαδή 
τα  300.000 χιλιόµετρα  το  δευτερόλεπτο. 
Τον αριθµό αυτό µπορούµε να τον κατα-
λάβουµε  αν  τον  µεταφράσουµε  σε  κάτι 
πιο  απτό.  Στις  7,5  δηλαδή  περιστροφές 
της Γης µέσα σε ένα δευτερόλεπτο.
Έτσι και το έτος φωτός αντιστοιχεί στην 
απόσταση,  που  µπορεί  να  διανύσει  το 
φως  µέσα  σε  ένα  χρόνο.  Ένας  τέτοιος 
χρόνος αντιστοιχεί µε  9 τρισεκατοµµύρια  
486 δισεκατοµµύρια  χιλιόµετρα. Με αριθ-
µούς,  ο  χρόνος  αυτός  θα  παριστανόταν 
έτσι: 9.486.000.000.000 χιλιόµετρα.
Εγκαταλείποντας  το  Ηλιακό  σύστηµα  µε 
κατεύθυνση προς το αχανές άπειρο, οι α-
ποστάσεις αυτές γίνονται ακόµη πιο  «τε-
ρατώδεις».
Όλες αυτές οι µυριάδες των άστρων, που 
σπινθηροβολούν  µέσα  στην  καθάρια  νύ-
χτα,  βρίσκονται  σε  ασύλληπτες,  για  το 
µυαλό  του  ανθρώπου,  αποστάσεις  µα-
κριά.
Αρκεί να σηµειωθεί ότι  ο  Εγγύτατος  τον  
Κενταύρου,  που  είναι  ο  πλησιέστερος 
προς  τη  Γη,  απέχει  4,3  έτη  φωτός.  Και 
αυτό σηµαίνει ότι αν το ηλιακό φως χρει-
άζεται  οκτώ λεπτά  για να  µας έλθει  από 
τον Ήλιο, το φως, που βλέπουµε από τον 
Εγγύτατο του Κενταύρου απόψε, έχει ξε-

κινήσει τον δρόµο του πριν από 4,3 χρό-
νια.
Το  συµπέρασµα  που  µπορεί  να  βγει  από 
τον έξαλλο αυτό χορό των αριθµών µέσα 
στο  ∆ιάστηµα,  σε  συνδυασµό  και  µε  τα 
στοιχεία,  τα  οποία  συγκεντρώνει  τα  τε-
λευταία χρόνια η αστρονοµία, είναι ένα:
Τίποτε δεν  θα  ήταν πιο παράλογο από το  
να  αποκλείσει  κανείς  την  ύπαρξη  εξωγήι-
νων κόσµων.  Το  ραδιοτηλεσκόπιο, η ρα-
διοεπικοινωνία  είναι  το  πιο  βολικό  µέσο 
επικοινωνίας για αποστάσεις διαστηµικές.
Σε ορισµένο στάδιο αναπτύξεώς του, κά-
θε  πολιτισµός  ανακαλύπτει  και  χρησιµο-
ποιεί τη ραδιοεπικοινωνία. Κι αν υποτεθεί 
ότι στο Σύµπαν υπάρχουν πολιτισµοί, που 
αναζητούν κάποια  επαφή, κάποια  ανταλ-
λαγή  πληροφοριών,  και  στην  περίπτωση 
µάλιστα  των  υπερπολιτισµών,  διατηρούν 
άµεση επαφή  µε τους αστροναύτες τους, 
τότε στα σίγουρα τα ραδιοτηλεσκόπια θα 
είναι  εκείνα,  που  θα  µας  βοηθήσουν  να 
συνδεθούµε µαζί τους.

Όλα  αυτά  αποτελούν  δεδοµένα  πια.  Γι' 
αυτό και τα τελευταία χρόνια καταβάλλε-
ται  µια  συστηµατική  προσπάθεια  αναζή-
τησης εξωγήινων  πολιτισµών  µε  ραδιοα-
στρονοµικά µέσα. Η διαστηµική ανάταση 
του ανθρώπου  τον  έκανε να  περιφέρεται 
στα  πιο  κοντινά  περίχωρα  του  πλανήτη 
του.  Οι  παρυφές  όµως  του  Ηλιακού  του 
συστήµατος απέχουν πάρα πολύ. Αλλά τί-
ποτε δεν τον εµποδίζει να φανταστεί τους 
εξωγήινους πολιτισµούς, ίσως ακόµη και 
υπερπολιτισµούς,  που  ενδεχοµένως  να 
µας παρακολουθούν µε τα τελειότατα ρα-
διοτηλεσκόπιά τους.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩ∆ΕΣ ΣΥΜΠΑΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΧΙΟΣ

Πτυχ. Πολυτεχνείου Ζυρίχης
Μέλος της Ελληνικής Αστρονοµικής Ένωσης
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Συνέχεια από το προηγούµενο
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Μόνο που δεν έχουν έλθει ακόµη σε επα-
φή µαζί µας. Ίσως επειδή περιµένουν και 
τον άνθρωπο να αποµακρυνθεί κάπως πε-
ρισσότερο από το σπίτι του.
Ίσως  πάλι  γιατί κι  αυτοί, µπορεί  να  µην 
έχουν φθάσει στο επίπεδο εκείνο της τε-
χνολογίας, που θα τους επέτρεπε ένα τό-
σο µακρινό ταξίδι.
Ο επόµενος πλανήτης που πιθανολογείται 
να έχει ζωή, απέχει 1.500 έτη φωτός από 
τη Γη. Εάν θέλουµε να στείλουµε ένα µή-
νυµα για να τους πούµε µόνο ένα: «Γεια 
σας! Πως είστε;» θα χρειάζονταν 1.500 έ-
τη φωτός και άλλα τόσα για να µας απα-
ντήσουν  κι  αυτοί:  «Ευχαριστούµε,  εσείς 
πως είστε;»!
Εν τω µεταξύ θα είχαν περάσει για την α-
νταλλαγή  µόνο  αυτού  του  χαιρετισµού 
3.000 χρόνια! Που σηµαίνει ότι για τη Γη 
θα  είχαν  αλλάξει  σκυτάλη  20 εκατοµµύ-
ρια γενεές.
Ποιος  ξέρει  µετά  από 3.000 χρόνια, πως 
θα  είναι οι  άνθρωποι στη  Γη,  εάν  υπάρ-
χουν βέβαια και τι θα έλεγαν!

Ταχύτητες (φωτός και 
βαρύτητας)

Σύµφωνα µ' αυτήν, δηλαδή τη θεωρία της 
σχετικότητας, πρόκειται  για τη λεγόµενη 
«συµπίεση  του  χρόνου».  Ο  χρόνος  για 
τους  αστροναύτες  κυλάει  πιο αργά  παρά 
για εκείνους που µένουν στη Γη. Έστω ό-
τι ένα διαστηµόπλοιο ξεκινάει από τη Γη 
µε επιτάχυνση ίση µε της βαρύτητας (µε 
εκείνη δηλαδή που πέφτει ένα αντικείµε-
νο προς το έδαφος), και ότι µπορεί να δι-
ατηρήσει αµετάβλητη αυτή την επιτάχυν-
ση για απεριόριστο χρονικό διάστηµα. Θα 
διατρέξει τότε µια απόσταση 9 ετών φω-
τός σε 3 χρόνια, 60 ετών φωτός σε 5 χρό-
νια και 10.000 ετών φωτός σε 10 χρόνια. 
Σε 20 χρόνια, θα έχει κάνει µια διαδροµή 
1 δισεκατοµµυρίου ετών φωτός!
Με τέτοιες  συνθήκες λοιπόν, µπορεί, όχι 
µόνο  να  φτάσει  σε  άλλο  γαλαξία,  αλλά 
και να εξερευνήσει ολόκληρο το Σύµπαν. 
Η διάµετρος του Σύµπαντος από την µια 
άκρη στην άλλη είναι 35 δισεκατοµµύρια 
έτη φωτός.
Αυτός όµως ο υποθετικός τρόπος εξερεύ-
νησης  του  Σύµπαντος  παρουσιάζει  και 
µερικά  «ανάποδα».  Προπάντων  δε  το  ε-
ξής: Αν θελήσει ο αστροναύτης να σταµα-
τήσει για να κοιτάξει µια οποιαδήποτε πε-
ριοχή  του  Σύµπαντος,  θα  χρειαστούν  γι' 

αυτό άλλα 20 χρόνια αρνητικής επιταχύν-
σεως  (επιβραδύνσεως) και  εποµένως  άλ-
λη µια διαδροµή 1 δισεκατοµµυρίου ετών 
φωτός.
Και κάτι άλλο: Στο µεταξύ, για τους αν-
θρώπους  που  έµειναν  στη  Γη,  θα  έχουν 
περάσει 1 δισεκατοµµύρια χρόνια. Οπότε 
είναι πολύ αµφίβολο αν θα υπάρχει ακό-
µη ανθρωπότητα , τουλάχιστον σαν αυτή 
που ξέρουµε.
Και τρίτον: Ποια δύναµη θα εξασφαλίσει 
τόσο τεράστια και συνεχή προώθηση στο 
διαστηµόπλοιο;
Από όσα είπαµε λοιπόν πιο πάνω - δίχως 
να λογαριάσουµε και ένα σωρό άλλα δευ-
τερεύοντα προβλήµατα - βγαίνει το ακλό-
νητο  συµπέρασµα  ότι  αποκλείονται  τα 
ταξίδια  στα  άλλα  άστρα,  και  ακόµη  πε-
ρισσότερο  η  µετανάστευση  µας  σε  άλ-
λους πλανήτες.

Πόσων χρόνων είναι το 
Σύµπαν;

Όλα τα πράγµατα στο Σύµπαν - από τους 
γαλαξίες  ως  τ'  άτοµα  -  πρέπει  να  ταιρι-
άζουν µεταξύ τους όπως οι λεπτοµέρειες 
ενός κινέζικου αινίγµατος. Και το αίνιγµα 
είναι, ότι το Σύµπαν έχει πολλές διαστά-
σεις. Η διάσταση του χρόνου µας βοηθάει 
να συναρµολογούµε όλα τα κοµµάτια µε 
τη  σωστή  σειρά  τους.  Όταν  θέλουµε  να 
διανύσουµε µια απόσταση γρήγορα, παίρ-
νουµε κάποιο µέσο µεταφοράς, αυτοκίνη-
το  ή αεροπλάνο.  Την  κίνησή  µας  την  α-
ντιλαµβανόµαστε  από  τα  δένδρα  και  τα 
σύννεφα που βλέπουµε να περνούν δίπλα 
µας αστραπιαία.
Προσπαθήστε  όµως  να συγκρίνετε τα  α-
πτά  αυτά  πράγµατα  µε  τον  ανεξιχνίαστο 
χρόνο. Είµαστε ανίκανοι να ελέγξουµε το 
πέρασµά του. Καµιά ανθρώπινη αίσθηση 
δεν µπορεί να αντιληφθεί το πέρασµα του 
χρόνου  όσο  κι  αν η εναλλαγή της  µέρας 
από τη νύχτα και της µιας εποχής από την 
άλλη,  αποτελούν  ένα  είδος  φυσικών  ρο-
λογιών, που σε αδρές γραµµές µας δίνουν 
να νοιώσουµε το πέρασµα του χρόνου. Α-
πό  όλα  τα  βασικά  φυσικά  µεγέθη  (από-
σταση, µάζα, χρόνος,  θερµοκρασία, ηλε-
κτρικό ρεύµα) ο χρόνος είναι ο πιο απα-
τηλός και φευγαλέος.
Παρ'  όλα  αυτά  έχουµε  ανάγκη  από  µια 
κλίµακα  χρόνου  για  να  καταλάβουµε  τι 
έχει  γίνει  στο  παρελθόν  και  κατά  προ-
έκταση να προβλέψουµε τι µας περιµένει 
στο  µέλλον.  Φυσικά  τον  χρόνο  τον  µε-

τρούµε µε  ρολόι, αλλά  στην  αστρονοµία 
θέλουµε  να  µετρήσουµε  τον  χρόνο  προς 
τα πίσω, τον συσσωρευµένο δηλαδή χρό-
νο. Τα συνήθη ρολόγια, µας δείχνουν µό-
νο το πέρασµα του χρόνου.
Επαναλαµβάνονται κάθε δώδεκα ή είκοσι 
τέσσερις ώρες. Από την ιστορία, τη γρα-
πτή ιστορία, έχουµε στοιχεία για µερικές 
χιλιάδες χρόνια, αλλά αυτά δεν είναι πα-
ρά ένας κόκκος άµµου µέσα στην κλεψύ-
δρα της κοσµολογίας. Έχουµε ανάγκη α-
πό  διερευνητές  του  χρόνου  που  να  µε-
τρούν δισεκατοµµύρια χρόνια προς τα πί-
σω.

Οι διάφορες κλίµακες που χρησιµοποιού-
νται  για  τη  µέτρηση  του  χρόνου  ταξινο-
µούνται ανάλογα µε το τµήµα της ιστορί-
ας στο οποίο αναφέρονται και κατά πόσο 
έχουν να κάνουν µια απλή µέτρηση (όπως 
είναι οι δακτύλιοι των δένδρων) ή κάποιο 
συσσωρευµένο αποτέλεσµα (όπως είναι η 
ραδιοϊσοτοπική αποσύνθεση).
Βασική βέβαια προϋπόθεση για τη µέτρη-
ση της προγήινης και προηλιακής εποχής, 
είναι η αποδοχή ότι οι φυσικές διεργασίες 
έχουν µείνει αναλλοίωτες µε το πέρασµα 
του  χρόνου.  Στη  ραδιοϊσοτοπική  χρονο-
µέτρηση π.χ., παραδεχόµαστε ότι το ρεύ-
µα  κοσµικών  ακτίνων  προς  τη  Γη  παρέ-
µεινε σταθερό µε αποτέλεσµα να  µεταλ-
λάξει  τα στοιχεία κατά ένα σταθερό ρυθ-
µό. Μετρώντας την ερυθρά απόκλιση των 
αποµακρυσµένων  γαλαξιών  αναλύουµε 
µε  φως,  που  ξεκίνησε  πριν  από  δισεκα-
τοµµύρια  χρόνια.  Αν  όµως  οι  ηλεκτρο-
στατικές δυνάµεις, που  κρατούσαν τα  η-
λεκτρόνια  δεσµευµένα  στους  πυρήνες  ή-
ταν  ασθενέστερες,  τότε  και  η  µέτρηση 
της  ερυθράς  αποκλίσεως  δεν  µας  δίνει 
ορθά αποτελέσµατα.
Γι'  αυτό  έχει  σηµασία  ο  χρόνος  να  µε-
τράει  όχι  από  ένα  µόνο  είδος  ρολογιού, 
αλλά  µε  διάφορες  φυσικές  διαδικασίες. 
Κι  όσο  περισσότερο  συµπίπτουν  τα  δια-
σταυρούµενα αποτελέσµατα, τόσο πιο ή-
συχοι µπορούµε να είµαστε ότι βρισκόµα-
στε κοντά στην αλήθεια.

Μια  ιεράρχηση  του  χρόνου  θα  µας  βοη-
θούσε  στην  τακτοποίηση  των  «ρολογι-
ών». Ο  άνθρωπος  και  τα  έργα  του  είναι 
νεώτερα από τη Γη. Η Γη είναι νεώτερη 
από  το Ηλιακό  σύστηµα. Το Ηλιακό σύ-
στηµα  είναι  νεώτερο  από  τον  Γαλαξία 
µας. Κι ο Γαλαξίας µας είναι νεώτερος α-
πό το Σύµπαν στο σύνολο του.
Φυσικά  όλα  αυτά  είναι  υποθέσεις,  αλλά 
υποθέσεις αρκετά βάσιµες. ∆ιότι δύσκολα 
θα φανταζόταν κανείς ότι η Γη γεννήθηκε 
µέσα  σε  ένα  παλιότερο  σύστηµα  αστέ-
ρων, για να αιχµαλωτισθεί σε συνέχεια α-
πό  τον Ήλιο. Έτσι  οποιαδήποτε κλίµακα 
χρόνου κι αν επινοήσουµε για τη µέτρηση 
του, πρέπει να ταιριάζει µε την παραπάνω 
σειρά.

Μετρώντας τον χρόνο 
προς τα πίσω

Φυσικά θα ήταν γελοίο να προσπαθήσου-
µε να µετρήσουµε την ηλικία του Ήλιου 
µετρώντας τους δακτυλίους των δένδρων. 
Μ'  αυτούς  όµως  θα  µπορούσαµε  να  µε-
τρήσουµε εποχές  πάνω  στη  Γη  µας,  που 
έχουν τεράστια σηµασία για  την αρχαιο-
λογία. Όλες οι βασικές µετρήσεις του πα-
ρελθόντος γίνονται µε παρόµοια συσσω-
ρευτικά στοιχεία από φυσικές διεργασίες, 
που έγιναν κατά το παρελθόν. Για να αξι-
οποιήσουν π.χ. οι  επιστήµονες την ταχύ-
τητα αποσυνθέσεως των ραδιοϊσοτοπικών 
στοιχείων µε σκοπό τη µέτρηση του χρό-
νου,  χρησιµοποιούν  τα  συνηθισµένα  ρο-
λόγια.  Αν  δηλαδή  τη  ∆ευτέρα  υπάρχουν 
100 γραµµάρια κάποιου ραδιοϊσοτοπικού 
στοιχείου και την Παρασκευή έχουν µεί-
νει  µόνο  50,  αυτό  σηµαίνει  ότι  η  µισή 
ζωή του ισοτόπου Χ είναι τέσσερις µέρες. 
Ισότοπα  µε  µισές  ζωές  εκατοµµυρίων  ε-
τών, µπορούν έτσι να συνδεθούν µε συµ-
βατικά µας ρολόγια για να µετρήσουν τε-
λικά τον χρόνο προς τα πίσω. Το ίδιο γί-
νεται και µε τα γεωλογικά στρώµατα, τη 
συνεχή αποµάκρυνση της Σελήνης από τη 
Γη, τις µεταβολές στην ταχύτητα του φω-
τός.
Ο  άνθρωπος  µετρά  τις  µέρες  του  µε  το 
πέρασµα του Ήλιου και των άστρων πά-
νω από το κεφάλι του. Σηµειώνει τις µέ-
ρες  στο  ηµερολόγιο  για  να  έχει  έτσι  τα 
χρόνια και τους αιώνες. Μέσα στα 6.000 
χρόνια  της  γραπτής  ιστορίας  του  αν-
θρώπου,  διάφοροι  πολιτισµοί  επινόησαν 
διαφορετικά ηµερολόγια.
Οι διαφορές τους όµως µε το σηµερινό η-
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µερολόγιο εύκολα προσδιορίζονται µε τη 
βοήθεια  διαφόρων  αστρονοµικών  φαινο-
µένων που παρατηρούνται σε όλο τον κό-
σµο. Καθώς όµως το ενδιαφέρον µας για 
τον  χρόνο  επεκτείνεται  από  τις  µέρες 
στους αιώνες, τις χιλιετηρίδες και τα εκα-
τοµµύρια χρόνια, δηµιουργείται η ανάγκη 
µιας  όλο  και  µεγαλύτερης  κλίµακας.  Ό-
ταν  οι  γεωλόγοι  µέτρησαν  τα  διάφορα 
στρώµατα  της  Γης  και  τα  συνέδεσαν  µε 
την πολύµορφη κάλυψή της, βρήκαν ότι η 
ηλικία της Γης ανερχόταν σε πολλά εκα-
τοµµύρια  χρόνια  και  όχι  σε  λίγες  χιλιά-
δες,  που  προέβλεπε  το  Εβραϊκό  ηµερο-
λόγιο ή και δύο ακόµη εκατοµµύρια χρό-
νια,  στα  οποία  ανέβαζαν  την  ηλικία  της 
Γης οι Χαλδαίοι της Μεσοποταµίας.
Από το 1900 ακόµη οι επιστήµονες είχαν 
παραδεχτεί  ότι  ίσως ένα  δισεκατοµµύριο 
ακόµη  χρόνια,  να  µην  ήταν  αρκετά  για 
την  ψύξη  και  στερεοποίηση  της  Γης, ώ-
στε να βρίσκεται στη σηµερινή κατάστα-
ση της. Έχει και η αρχαιολογία τη χρονι-
κή ιεράρχησή της, διότι τα στρώµατα του 
εδάφους  θα  προηγήθηκαν  οπωσδήποτε 
από τους βράχους που την καλύπτουν.
Αυτό όµως δεν σήµαινε ότι ήταν δυνατό 
να µετριέται κατά κάποιο απόλυτο τρόπο 
και το µακρινό παρελθόν. Ευτυχώς όµως 
που το 1896 ο Ανρί Μπεκερέλ  ανακάλυψε 
τη ραδιενέργεια. Είχε σηµάνει πια η ώρα 
να µπει τάξη στην αταξία.
Η ραδιενεργός αποσύνθεση, κατά την ο-
ποία  ασταθείς  πυρήνες  µεταβάλλονται 
αυθόρµητα σε νέους πυρήνες, γίνεται χω-
ρίς να επηρεάζεται  από τη θερµοκρασία, 
την πίεση ή το χηµικό περιβάλλον. Οι γε-
ωλόγοι  θα  επωφελήθηκαν  από  την  ανα-
κάλυψη  αυτή  και  το  1913  είχαν  κατα-
σκευάσει κιόλας µια γεωλογική ποσοτική 
κλίµακα  χρόνου  µε  βάση  τη  φυσική  ρα-
διενέργεια.
Με τη µέθοδο αυτή προσδιορίστηκε η η-
λικία ανθρώπινων υπολειµµάτων σε µερι-
κές χιλιάδες χρόνια, όπως και ο παλιότε-
ρος  βράχος  στους  βράχους  του  Αγίου  
Παύλου  στον Ατλαντικό Ωκεανό, ηλικίας 
5,5 περίπου δισεκατοµµυρίων ετών. Έτσι 
τα  ραδιενεργά  ρολόγια  είναι  εκείνα  που 
µπορούν  να  χρησιµοποιούνται  στη  γεω-
χρονολογία.  Το  µόνο  αµετάλλακτο  στοι-
χείο  σε  ένα  ραδιοϊσότοπο  είναι  η  µισή 
ζωή  του.  Έτσι  για  το  ουράνιο-238 µισή 
ζωή σηµαίνει 4,5 δισεκατοµµύρια χρόνια. 
Για κάθε γραµµάριο ουρανίου που στερε-
οποιήθηκε παλιά  µέσα  στον  βράχο,  πρέ-
πει  να  έχει  αποµείνει  µισό  γραµµάριο  έ-

πειτα από 4,5 δισεκατοµµύρια χρόνια και 
1/4 ύστερα από 9 δισεκατοµµύρια χρόνια. 
Αλλά µόνο  το ουράνιο δεν  φτάνει. ∆ιότι 
από πού  µπορούµε να  ξέρουµε πόσο  ου-
ράνιο υπήρχε από την αρχή;

Υπάρχει όµως και ο µόλυβδος-206, που 
είναι το µόνιµο υποπροϊόν της αποσύνθε-
σης του ουρανίου-238. Αν φυσικά την ε-
ποχή της στερεοποίησης της Γης  υπήρχε 
µόλυβδος-206, τότε  η  κλίµακά  µας  ανα-
τρέπεται. Το ίδιο ισχύει αν µε το πέρασµα 
των γεωλογικών αιώνων µε τον ένα ή τον 
άλλο  τρόπο,  εξαφανίσθηκαν  ποσότητες 
ουρανίου και µολύβδου.
Έτσι κι αυτά τα ραδιενεργά ρολόγια µπο-
ρούν να µη µας λένε την αλήθεια, αν φυ-
σικά  έχει  γίνει λάθος στην κλίµακα, που 
πάνω  της  γυρίζουν  οι  δείκτες  τους.  Οι 
πρώτες ραδιοϊσοτοπικές µετρήσεις της η-
λικίας της Γης έφθασαν στα 2 δισεκατοµ-
µύρια  χρόνια,  τα  µισά  δηλαδή  από  αυτά 
που  υπολογίζουµε  σήµερα.  Ένας  από 
τους  λόγους  που  οδήγησαν  στον  λαθε-
µένο υπολογισµό, είναι ότι κατά την απο-
σύνθεση  του  ουρανίου-238  και  προτού 
δηµιουργηθεί ο µόλυβδος-206, παράγεται 
το αέριο ραδόνιο, που µπορεί να διαφύγει 
µέσα από τους βράχους, χωρίς να αφήσει 
κανένα ίχνος από το πέρασµα του. Σαν να 
µην έφθανε αυτό, προστέθηκαν και οι κά-
θε είδους φυσικές καταστροφές, κατά τις 
οποίες οι λιωµένοι βράχοι όχι µόνο ελευ-
θέρωναν  ραδόνιο,  αλλά  και  αποχώριζαν 
το ραδιοϊσότοπο -γονέα (το ουράνιο-238) 
από τη σταθερή θυγατέρα (µόλυβδο-206).
Μια από τις συνήθειες της επιστηµονικής 
εργασίας  βρίσκεται  στην  επιµονή  των 
επιστηµόνων  να  κάµουν  τις  ίδιες  µετρή-
σεις µε διάφορες µεθόδους.
Αν οι απαντήσεις είναι διαφορετικές, τότε 
δεν  ησυχάζουν  µέχρις  ότου  βρουν  πού 
βρίσκεται το λάθος. Έτσι και στην περί-
πτωση της µέτρησης της ηλικίας του πλα-

νήτη υπάρχουν πολλά ραδιοϊσότοπα µέσα 
στους βράχους.
Τέτοια  π.χ.  είναι  το  ουράνιο-238  και  ο 
µόλυβδος-206,  που  η  µισή  διάρκεια  της 
ζωής  τους αντιστοιχεί  σε  4,5  δισεκατοµ-
µύρια  χρόνια. Το  ουράνιο-235 και  ο  µό-
λυβδος-207 µε διάρκεια  επίσης  710  εκα-
τοµµύρια χρόνια. Το θόριο-232 και ο µό-
λυβδος-208 διαρκείας  14,1  δισεκατοµµύ-
ρια χρόνια. Το ρουµπίνιο-87 και το στρό-
ντιο-87 διάρκειας 47 δισεκατοµµυρίων ε-
τών.  Το  κάλι-40 και  το  αργό-40 ή  το  α-
σβέστιο-40 διάρκειας  1,3 δισεκατοµµυρί-
ου ετών. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώ-
σεις το πρώτο στοιχείο είναι το  «ραδιοϊ-
σότοπο - γονέας»  και το δεύτερο το στα-
θερό, «θυγατρικό» ισότοπο.
Από  ιστορικής  απόψεως  σηµασία  έχουν 
τα  τρία πρώτα ισότοπα, γιατί  µε αυτά έ-
καναν τις πρώτες χρονολογικές µετρήσεις 
τους οι  Α. Χόλµς  και  Α. Νήρ.  Το γεγονός 
ότι τα ραδιοϊσότοπα αυτά συναντώνται σε 
διάφορα πετρώµατα, όπως και ότι η διάρ-
κεια της µισής ζωής τους είναι διαφορετι-
κή για το καθένα, παρέχει τη δυνατότητα 
επαλήθευσης των αποτελεσµάτων.
Ένα  κοµµάτι  γρανίτη  π.χ.  µπορεί  να  πε-
ριέχει  και  τα  τρία  ραδιοϊσότοπα  µε  τα 
τρία  θυγατρικά  ισότοπα  σταθερού  µολύ-
βδου  µαζί  µε  τον  πρωτογενή  µόλυβδο, 
που  από  την  εποχή  της  στερεοποιήσεώς 
του  έµεινε αµετάβλητος.  Οι  τρεις ραδιο-
γενείς  µόλυβδοι  µπορεί  να  συνυπήρξαν 
µε τον πρωτογενή µόλυβδο-204 όταν στε-
ρεοποιήθηκε ο γρανίτης, µε την αποσύν-
θεση όµως των «γονέων ισοτόπων» οι πο-
σότητές τους, αυξάνονταν.
Η ραδιοενεργός χρονολόγηση βράχων της 
Γης µας οδηγεί 4 δισεκατοµµύρια χρόνια 
πίσω.  Αλλά  αυτή  δεν  µπορεί  να  είναι  η 
ηλικία της Γης, παρά µόνο η εποχή στε-
ρεοποίησης  των  βράχων,  που  µπόρεσαν 
να  κρατήσουν  µέσα  τους τα ραδιοϊσοτο-
πικά  ρολόγια.  Η  Γη  ενδεχοµένως  να  υ-
πήρξε επί  δισεκατοµµύρια χρόνια σε µια 
κατάσταση τήξεως προτού αρχίσει η στε-
ρεοποίηση.
Για τη µέτρηση του χρόνου αυτού υπολο-
γίζουµε  πόσα  χρόνια  χρειάζεται  για  µια 
ουσία σαν της Γης, την εποχή εκείνη, να 
«κρυώσει» και να σχηµατίσει την πρώτη 
κρούστα.
Φυσικά  η  κατάσταση  αυτή  δεν  υπολογί-
ζεται έτσι όπως διαµορφώνεται στο αρχι-
κό της στάδιο, παρά µόνο έπειτα από επα-
νειληµµένες στερεοποιήσεις και αφού πια 

η ύλη αυτή θα  έχει χάσει αρκετή θερµο-
κρασία  ώστε να µπορέσει  να  διατηρήσει 
τελικά την κρούστα.
Μεταξύ άλλων υπολογίζεται βέβαια και η 
θερµοκρασία  από  την  αποσύνθεση  του 
ραδιενεργού  καλίου-40  που  µπορεί  να 
προσθέσει  µερικές  εκατοντάδες  εκατοµ-
µύρια χρόνια ακόµη στην ηλικία του πλα-
νήτη  µας  και  να  της  ανεβάσει,  µε  ένα 
«κλικ» του ηλεκτρονικού διερευνητή, στα 
4,7 δισεκατοµµύρια χρόνια.

Οι µετεωρίτες
Ένα  άλλο  είδος  ρολογιού  βοηθάει  στην 
επιβεβαίωση  των  υπολογισµών  για  τη 
διάρκεια της ψύξεως και στερεοποιήσεως 
του  πλανήτη  µας.  Αν  υποθέσουµε  ότι  οι 
µετεωρίτες,  που  µας  έρχονται  από  το 
∆ιάστηµα, γεννήθηκαν από τον ίδιο κατα-
κλυσµό, που δηµιούργησε και τη Γη, και 
ότι λόγω του  µικρού τους µεγέθους στε-
ρεοποιήθηκαν αµέσως, τότε η ηλικία τους 
θα πρέπει να συµπίπτει µε την ηλικία της 
Γης.  Από  ραδιενεργές  µετρήσεις  που  έ-
χουν γίνει στους µετεωρίτες αυτούς, προ-
κύπτει  η ίδια  περίπου ηλικία των 5,5 δι-
σεκατοµµυρίων ετών.
Προφανώς οι µετεωρίτες είναι ό,τι το πα-
λιότερο  έχει  ο  άνθρωπος  στη  διάθεση 
του. Ο Ήλιος, ο Γαλαξίας µας και το Σύ-
µπαν,  πρέπει  βέβαια  να  είναι  πολύ  πιο 
ηλικιωµένα από τη Γη µας, να ξεπερνούν 
δηλαδή τα 5,5 δισεκατοµµύρια χρόνια.
Ξεκινώντας από τις γεωχρονολογικές µας 
µετρήσεις  θα  µπορούσαµε  άραγε  να 
βρούµε «ρολόγια» για τη µέτρηση αστρο-
νοµικών αντικειµένων, που δεν µπορούµε 
να αγγίξουµε και να τα αναλύσουµε ανι-
χνεύοντας την πιθανή ραδιενέργεια τους;
Η γεωχρονολογία ασχολείται µε κοµµάτια 
βράχων  που  υποβάλλονται  σε  αναλύσεις 
στα εργαστήρια.
Αλλά η ηλικία του Ήλιου πρέπει να βρε-
θεί  από  τις  ακτίνες  που  αυτός  εκπέµπει 
από  απόσταση  93 εκατοµµυρίων  µιλίων. 
Οι  ακτίνες  του  όµως  δεν  παρουσιάζουν 
καµιά  ιδιαίτερη  ιδιότητα  σαν  εκείνη  της 
ερυθράς  αποκλίσεως,  που  προκαλείται 
από την αποµάκρυνση κάποιου ουράνιου 
αντικειµένου.  Οι  αστρονόµοι  από  100 
τώρα  χρόνια,  προσπαθούν  µε  τα  φασµα-
τοσκόπια τους να συλλάβουν καµιά αλλα-
γή στο ηλιακό φάσµα.
Φαίνεται  όµως  ότι  αυτό  είναι  αδύνατο 
διότι ενώ η απόσταση µας από τον Ήλιο 
είναι  πολύ  µεγάλη, το  χρονικό  διάστηµα 
της  παρακολούθησής  του  είναι  πολύ  µι-
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κρό. Ο λόγος ανάµεσα σε απόσταση και 
χρόνο  είναι  εξαιρετικά  µεγάλος:  πάνω 
από  10  εκατοµµύρια.  Έτσι  οποιαδήποτε 
συσσωρευµένη  ηλιακή  ιδιότητα  δεν  θα 
ήταν  δυνατό  να  ανιχνευτεί  από  τον  άν-
θρωπο.  Η  µόνη  διέξοδος  στο  πρόβληµα 
αυτό µπορεί να δοθεί από τη µελέτη των 
άλλων άστρων.
Ο Ήλιος µας µοιάζει στη σύνθεσή του, τη 
λαµπρότητά του και το µέγεθός του µε δι-
σεκατοµµύρια άλλα άστρα, που έχουν µε-
λετηθεί λεπτοµερειακά.
Σύµφωνα  µε  τη  θεωρία  περί  εξελίξεως 
των  άστρων  υπάρχει  µια  περίοδος  «καύ-
σεως»,  κατά την οποία το άστρο κατανα-
λίσκει  τα  θερµοπυρηνικά  καύσιµα  που 
κληρονόµησε  κατά  τη  δηµιουργία  του. 
Γνωρίζοντας  τον  ρυθµό  της  καύσης, την 
ποσότητα  ενέργειας  κατά  µονάδα  µάζας 
των καυσίµων και τη συνολική ποσότητα 
των καυσίµων που καταναλώθηκαν, µπο-
ρούµε  να  υπολογίσουµε  τον  χρόνο  που 
χρειάζεται ένα άστρο ώστε από νέο να γί-
νει «µεσόκοπο», για να γεράσει και τέλος 
να  πεθάνει.  Είναι  σαν  να  ξέρουµε  πόση 
βενζίνη έχει  ένα αυτοκίνητο και ποια εί-
ναι η κατανάλωση της µηχανής του.
Και φυσικά κοιτώντας τον µετρητή βενζί-
νης µπορούµε πολύ εύκολα να πούµε πό-
σα χιλιόµετρα έκανε το αυτοκίνητο.

Ένα «µεσόκοπο» αστέρι
Κατά τη θεωρία λοιπόν της εξελίξεως των 
άστρων,  η  ηλικία  του  Ήλιου  µας  φθάνει 
τα  5,5  περίπου  δισεκατοµµύρια  χρόνια 
και  υπολογίζεται  ότι  θα  ζήσει  άλλα  5,5 
δισεκατοµµύρια  χρόνια.  Όπως  αρέσει 
στους αστρονόµους να λένε, ο Ήλιος µας 
είναι ένα µεσόκοπο αστέρι. Για την ώρα η 
ηλικία του Σύµπαντος ταιριάζει µε όλα τ' 
άλλα στοιχεία.
Υπολογίζεται  ότι  η  ηλικία  της  Γης  είναι 
5,5 δισεκατοµµύρια  χρόνια και  ότι  ο Ή-
λιος «άναψε» πριν από 5,5 δισεκατοµµύ-
ρια χρόνια. Κατά  την ίδια θεωρία πολλά 
από τα άστρα που βλέπουµε στον ουρανό 
πλησιάζουν τα 11 δισεκατοµµύρια χρόνια. 

Έπειτα από όλα αυτά θα µπορούσαµε να 
προσδιορίσουµε  την  ηλικία  του  Σύµπα-
ντος;
Θα αρχίσουµε και πάλι από ένα παλιό φί-
λο.  Την  ερυθρά  απόκλιση,  για  την  οποία 
έχει  γίνει  λόγος  σε  προηγούµενα  κεφά-
λαια  και  που προκαλείται  από την  ταχύ-
τητα  αποµάκρυνσης  των  ουράνιων  σω-
µάτων. Αν  υποθέσουµε ότι όλοι αυτοί οι 
γαλαξίες αποµακρύνονται από κάποιο αρ-
χικό σηµείο, ας πούµε από εκεί που έγινε 
το  ολοκαύτωµα  της  Μεγάλης  Έκρηξης, 
τότε µπορεί να γίνει κάποιος υπολογισµός 
της ηλικίας του Σύµπαντος. Όταν γνωρί-
ζουµε την απόσταση ενός γαλαξία και την 
ταχύτητα αποµάκρυνσής του, τότε η ηλι-
κία του θα προσδιοριζόταν από το πηλίκο 
της αποστάσεως δια της ταχύτητας. Φυσι-
κά  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  η  ταχύτητα 
αποµακρύνσεως  δεν  άλλαξε  καθ'  όλη  τη 
διάρκεια  της  αποµακρύνσεως  του  γαλα-
ξία από το σηµείο της Μεγάλης Έκρηξης.
Ο  Έντουϊν  Χάµπλ,  ο  πρωτεργάτης  αυτός 
στις µετρήσεις  των  αποστάσεων  και  των 
ταχυτήτων  αποµακρύνσεων  των  Γαλαξι-
ών, γενίκευσε τις διαπιστώσεις του, υπο-
θέτοντας ότι ο λόγος της ταχύτητας προς 
την  απόσταση  ήταν  σταθερός  για  όλους 
τους γαλαξίες. Με τον τρόπο αυτόν προσ-
διορίζεται  και  η  ηλικία  του  Σύµπαντος 
κάπου µεταξύ 15 και 20 δισεκατοµµυρίων 
ετών.  Το  αποτέλεσµα  αυτό  ταιριάζει  µε 
τη  θεωρία  των άστρων και  τις ραδιενερ-
γές  µετρήσεις  των  µετεωριτών,  αλλά  τα 
περιθώριά της είναι µάλλον µεγάλα.
Μια  άλλη  µέθοδος  για  τον  υπολογισµό 
της ηλικίας του Σύµπαντος στηρίζεται σε 
στατιστικά  στοιχεία  για  την  κατανοµή 
των  γαλαξιών  µέσα  στο  ∆ιάστηµα.  Με 
την υπόθεση ότι τα πάντα ξεκίνησαν από 
τη  Μεγάλη  Έκρηξη,  θα  περίµενε  κανείς 
να  υπάρχει  µεγάλη  αταξία  στον  τρόπο 
που  είναι  διασκορπισµένοι  οι  γαλαξίες, 
προϊόντα κι αυτοί της Μεγάλης Έκρηξης. 
Ένα ηλικιωµένο  Σύµπαν, µε το  πέρασµα 
του  χρόνου,  θα  είχε  εξοµαλύνει  µεγάλο 
αριθµό  των  αταξιών  αυτών.  Μοιάζει  µε 
την πέτρα που  πέφτει  µέσα  στο  νερό. Ο 
πρώτος  παφλασµός  σκορπίζει  γύρω  άτα-
κτα τα νερά, ενώ έπειτα από λίγο βλέπου-
µε  να  διαγράφονται  οµαλοί  οµόκεντροι 
κύκλοι  και  να  απλώνονται  σιγά  -  σιγά 
προς  τα  έξω  έως  ότου  χαθούν.  Η  στατι-
στική  µαζί  µε  τους  νόµους  της  φυσικής, 
µπορούν  να  περιγράψουν  τη  µετάβαση 
από την αταξία στην τάξη και να καθορί-
σουν και µια κλίµακα χρόνου για τη δια-

δικασία αυτή. ∆υστυχώς όµως η µέθοδος 
δεν είναι πολύ ακριβής διότι µας λέει µό-
νο ότι το  Σύµπαν είναι πολύ γηραιότερο 
από 0,1 δισεκατοµµύρια χρόνια και κατά 
πολύ  νεώτερο  από  100  δισεκατοµµύρια 
χρόνια.
Παρ'  όλα αυτά το αποτέλεσµα δεν είναι, 
τουλάχιστον, αντίθετο µε τους άλλους α-
νεξάρτητους  υπολογισµούς.  Τόσο  ο  χρό-
νος αποµακρύνσεως όσο και τα στατιστι-
κά  ρολόγια  προϋποθέτουν  την  ορθότητα 
της θεωρίας της Μεγάλης Έκρηξης.
Αλλά τι γίνεται αν υποτεθεί ότι η θεωρία 
της Σταθερής Κατάστασης είναι ορθή;
Η ηλικία του Σύµπαντος τότε θα ήταν α-
περιόριστη, ενώ µια εξέταση των άστρων 
θα τα αποκάλυπτε να έχουν όλες τις ηλι-
κίες. Θα συναντούσαµε άστρα νεογέννη-
τα,  άλλα  µεσόκοπα  και  άλλα  πολύ  ηλι-
κιωµένα.
Κι έτσι φαίνεται ότι πράγµατι είναι. Με-
ρικά είναι ηλικίας λίγων µόνο εκατοµµυ-
ρίων  ετών  και  άλλα  φέρουν  στην  πλάτη 
τους  πάνω  από  10 δισεκατοµµύρια  χρό-
νια. Αλλά οι παρατηρήσεις αυτές δεν µας 
λένε  τίποτε  για  την  ηλικία  του  Σύµπα-
ντος, το ίδιο όπως και οι διάφορες ηλικίες 
των  ανθρώπων  δεν  µας  λένε  τίποτε  για 
την ηλικία της ανθρωπότητας. Τα χρόνια 
των άστρων, όπως και τα χρόνια των αν-
θρώπων,  δεν  µπορούν  να  µας  αποκαλύ-
ψουν πόσες γενεές γεννήθηκαν και πόσες 
πέρασαν  κατά  τη  διάρκεια  της  ιστορίας 
του  Σύµπαντος, διότι  απλούστατα  δεν  υ-
πάρχει τρόπος να  µετρά κανείς το άπειρο  
µε περατούς κανόνες και ρολόγια.

Αν η θεωρία περί Σταθερής Κατάστασης 
τελικά εδραιωθεί µε στοιχεία, τότε θα α-
ναγκαστούµε να αποδεχτούµε τον ισχυρι-
σµό  της  ότι  το  Σύµπαν  είναι  άπειρο  σε 
χρόνο  και  σε  έκταση.  Οι  σηµερινές  µε-
τρήσεις  ούτε  επιβεβαιώνουν,  αλλά  ούτε 
και απορρίπτουν ένα τέτοιο Σύµπαν. Αλ-
λά και η θεωρία περί Μεγάλης Εκρήξεως 
ταιριάζει µε τις ηλικίες που βρέθηκαν για 
τη  Γη  και  τα  άστρα.  Τόσο  δε  πολύ  ται-
ριάζει, ώστε πολλοί να θεωρούν ότι απο-
τελούν και επιβεβαίωση της.

Υπάρχει  βέβαια  και  η  πιθανότητα  ενός 
παλλόµενου Σύµπαντος µε τις συµπυκνώ-
σεις του να αντιστοιχούν σε µια σειρά α-
πό Μεγάλες Εκρήξεις. Ο αστρονόµος Άλ-
λαν Σάντατζ,  που υποστηρίζει  τη  θεωρία 
του παλλόµενου  Σύµπαντος, πιστεύει  ότι 
οι Μεγάλες Εκρήξεις γίνονται κάθε 82 δι-
σεκατοµµύρια χρόνια και ότι τώρα έχου-
µε περάσει  ήδη κάπου 15 µε 20 δισεκα-
τοµµύρια  χρόνια  από  τη  φάση  της  Έ-
κρηξης.
Ανακεφαλαιώνοντας, θα έλεγε κανείς ότι 
η ηλικία του Σύµπαντος φαίνεται να βρί-
σκεται κάπου ανάµεσα στα 15 δισεκατοµ-
µύρια και  τα  20 δισεκατοµµύρια χρόνια. 
Ο αριθµός αυτός συµπίπτει µε όλες τις η-
λικίες που είµαστε σε θέση να µετρήσου-
µε απ' ευθείας και µε τη θεωρία της Με-
γάλης Έκρηξης και τις παραλλαγές της.
Ο χρόνος είναι ο πιο φευγαλέος παράγο-
ντας  της  ζωής  µας.  Είναι  δύσκολο  να 
συλλάβει κανείς µε το µυαλό του το πέ-
ρασµα 1.000 χρόνων και πολύ φυσικά λι-
γότερο 10 δισεκατοµµυρίων χρόνων. Όσο 
πιο πίσω πάµε σε χρόνο, τόσο πιο δύσκο-
λο είναι να κατασκευάσουµε ρολόγια που 
να  τους  έχουµε  εµπιστοσύνη.  Η  ιστορία 
της  χρονοµέτρησης µας  κάνει να ανησυ-
χούµε  ακόµη  περισσότερο.  Η  ηλικία  της 
ανθρωπότητας, η ηλικία της Γης και η η-
λικία  του  Σύµπαντος,  έχουν  σηµαντικά 
αυξηθεί  καθώς  νέα  ρολόγια  αντικαθι-
στούν τα παλιά.
Οι περισσότεροι από όσους ζουν σήµερα 
θυµούνται  την  εποχή  που  όλοι  υπολόγι-
ζαν  ότι  η  Γη  δεν  µπορούσε  να  ήταν  πιο 
µεγάλη από 2 δισεκατοµµυρίων ετών. Σή-
µερα  κι  αυτή  ακόµη  η ζωή  υπολογίζεται 
ότι είναι πιο γέρικη, ενώ η ηλικία της Γης 
υπολογίζεται  στα  5,5  δισεκατοµµύρια 
χρόνια.
Το  µόνο  ίσως  ενθαρρυντικό  για  σήµερα 
είναι ότι  όλες οι  µετρήσεις  µας, µε γεω-
λογικά, αστρονοµικά και φυσικά ρολόγια, 
φαίνονται  να  µας  δίνουν  τα  ίδια  αποτε-
λέσµατα. Κι αυτό είναι κάπως καθησυχα-
στικό.  Τα  ρολόγια  µας  γίνονται  όλο  και 
καλύτερα.
Ο Φίλος-Συνάδελφος Γιώργος Χίος είναι 
από τα ιδρυτικά μέλη του Κινήματος των 
Δρομέων από τα τέλη της δεκαετίας του 
'70 και τον ευχαριστούμε για τη συνεργα-
σία  για  την  καταπληκτική  του  εργασία 
που  δημοσιεύουμε  σε  συνέχειες  στον 
“ΔΡΟΜΕΑ”.

Συνεχίζεται
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“Φανερόν  ότι  των  φύσει  η  πόλις  
εστί και ότι ο άνθρωπος φύσει πο-
λιτικόν ζώον”

Αριστοτέλους “ΠΟΛΙΤΙΚΑ”

∆εν ελαφρολογούσε ο Μέγας Στα-
γειρίτης και δεν χρειάζεται να κατα-
τεθεί κι άλλη “αµεσότερη πολιτική 
πρόταση” όπως τη διετύπωσε εκεί-
νος εδώ και 2360 χρόνια.
Και αναφερόµαστε στην ολοένα και  
αυξανόµενη (επιτέλους) συµµετοχή 
του Ελληνικού Λαού, στις τάξεις 
των Αγανακτισµένων και στις συ-
γκεντρώσεις τους στις πλατείες.
Ούτε εξιδανικεύσεις ταιριάζουν 
όµως, ούτε µυθολογήσεις. Τέτοια 
πράγµατα βιαστικά και πρόχειρα,  
µόνο να νοθεύσουν µπορούν αυτό 
που όντως συµβαίνει µέρες τώρα 
στις πλατείες της Ελλάδας, καινο-
φανές, δυναµικό, πολυφωνικό, µε 
εσωτερικές αντιφάσεις και συ-
γκρούσεις, σε διαρκή ρευστότητα,  
ανάλογα µε τον κόσµο που προ-
σέρχεται κάθε µέρα ανανοηµατοδο-
τώντας το. Η ανάγνωση χρειάζεται  
τον χρόνο της πριν καταλήξει σε 
συµπεράσµατα...
Η ριζική ανατροπή της καθηµερι-
νότητας εκατοντάδων χιλιάδων πο-
λιτών δεν θα µπορούσε παρά να 
τους οδηγήσει να ξανασκεφτούν τα 
του βίου τους. Ένας χρόνος εφαρ-
µογής και πλέον του Μνηµονίου 
δεν έχει αφήσει το παραµικρό περι-
θώριο για ψευδαισθήσεις ούτε για 
τις βλέψεις των δανειστών µας-το-
κογλύφων ούτε για τη διαχειριστι-
κή-αυτοχειριαστική-ανικανότητα και  
την πολιτική µονοµέρεια- εις βάρος 
πάντα των συντριπτικά πολλών του 
Λαού- των κυβερνητών µας και 
όσων ονειρεύονται ότι θα τους αντι-
καταστήσουν αύριο-µεθαύριο, αλλά 
ούτε και για τα αγνά αισθήµατα 
όσων ευπατριδών κηρύσσουν τον 
νέο πατριωτισµό ενόσω εξασφαλί-
ζουν τα πλούτη τους -τα περισσότε-
ρα “µαύρα”- εξάγοντάς τα στις Ελ-
βετίες ή αγοράζοντας σπίτια στα 
Λονδίνα και τα Παρίσια... Να µένεις 
αδρανής µπροστά σε τέτοια επίθε-
ση είναι σαν να παρακολουθείς 
-εσύ ο ίδιος- σε αργή κίνηση, την 
πολτοποίησή σου, την υποβάθµισή 
σου σε κάτι πολύ λιγότερο από την 
αµοιβάδα. Να αναµένεις µήνες και  
µήνες, χρόνια πια, καθηλωµένος 
και πάλι σε κατοικίδια αδράνεια και  
αποχαύνωση τις ειδήσεις των οχτώ 
και να εκλιπαρείς την “εξ ύψους 
βοήθεια και σωτήρια, ότι δηλαδή 
κάποιοι άλλοι, κάποιοι ΑΛΛΟΙ θα 
αναλάβουν την υπεράσπισή σου, 

κόµµατα, µίντια, συνδικάτα, ο “κα-
πάτσος” βουλευτής σου, ότι µέχρι  
τώρα σε βόλευε εσένα τον ΠΕΛΑΤΗ 
στο λεγόµενο Πελατειακό Σύστηµα 
Κράτος, όλες αυτές οι επιλογές που 
τις ξανακάνει πολλές φορές στο 
άµεσο ή έµµεσο παρελθόν, αλλά 
τώρα πια ΕΧΟΥΝ ΠΙΑ ΣΤΕΡΕΨΕΙ.  
Να µηρυκάζεις τη ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ 
ΣΟΥ µόνος-µόνη στο σπίτι ή το πο-
λύ µε τους φίλους σου, το ξέρεις ότι  
τίποτα δεν σου προσφέρει πιο 
πέρα από τη φαρµακωµένη αίσθη-
ση του αδικηµένου, µια τρύπια αυ-
τοεπιβεβαίωση.
Να ποντάρεις πως η σωτηρία θ έρ-
θει από τη συστηµατικά προπαγαν-
διζόµενη “κυβέρνηση προσωπικο-
τήτων”, άλλη µια αποδοχή που η 
ψήφος σου, ο λόγος σου, η ευθύνη 
σου, το Σύνταγµά σου δεν έχουν 
καµιά σπουδαία αξία για τους τοκο-
γλύφους και τα παπαγαλάκια τους.
Και τότε αποφασίζεις να κοιτάξεις 
έξω. Στον δρόµο. Στις πλατείες. Και 
βγαίνεις ΕΞΩ, προς τον Κόσµο. 
Προς τους άλλους που σου 
µοιάζουν, αλλά παραµένουν διαφο-
ρετικοί, γιατί διαφορετική είναι η 
φύτρα του Θυµού στον καθένα, δια-
φορετικές και οι ιδέες που γεννάει  
µέσα του η υλική συνθήκη του βίου 
του. Βγαίνεις και τότε όλες αυτές οι 
αιτίες του θυµού του µοναδικού 
στον καθένα γίνεται ΠΟΤΑΜΙΑ, 
ΒΟΗ-ΚΡΑΥΓΗ, διονυσιακή έκρηξη 
που γλεντά πάνω από το Πτώµα 
του Καθεστηκυίου εκπεσόντος Πα-
ραδείσου. Χιλιάδες, εκατοντάδες χι-
λιάδες εκπεσόντες ΑΓΓΕΛΟΙ, άγνω-
στοι µέχρι ΧΤΕΣ-ΠΡΟΧΤΕΣ να καλύ-
πτουν πάλι το ΕΜΕΙΣ...
Και µαζί µ' αυτό την Τεράστια ∆ύνα-
µή τους. Μια δύναµη που όσο κι αν 
µόχθησαν για δεκαετίες ολόκληρες,  
δεν την ξερίζωσαν οι εκπρόσωποι 
της ΝΕΑΣ Τάξης Πραγµάτων και την 
Ψυχή αυτού του Απίστευτου Ελλη-
νικού Λαού.
...Και τότε η συναίθηση της διαφο-
ρετικότητας αυτού του Λαού, του 
εξεγερµένου Λαού, δίνει και τον 
τόνο της Σύνθεσης µιας Νέας Πραγ-
µατικότητας..., σε όλους τους άλ-
λους Λαούς και τους παρακινεί µε 
ιλιγγιώδη ταχύτητα να πραγµα-
τώσουν ΑΛΛΑΓΕΣ και Ι∆ΕΕΣ που 
µέχρι τώρα φάνταζαν ΟΥΤΟΠΙΚΑ 
προτάγµατα.
Με κύριο σύνθηµα τρεις ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΕΣ λέξεις που έρχονται να αντικα-
ταστήσουν τα κατακουρελιασµένα 
παλαιά συνθήµατα της Γαλλικής 
Επανάστασης “Ισότητα-Αδελφοσύ-
νη-Ελευθερία”, κι αυτές δεν είναι  

άλλες από το ΦΙΛΟΤΙΜΟ (πουθενά 
στη Γη δεν υπάρχει αντίστοιχη έν-
νοια-λέξη-νόηµα) ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, 
Αλληλεγγύη.
Ο επαναστάτης “πρίγκιπας” 
Πέτρος Κροπότκιν, πριν από ένα 
και πλέον αιώνα είχε γράψει 
πρώτος για την “ξεχασµένη αυτή 
τρίτη παγκόσµια σταθερά της εξέλι-
ξης των ιδεών στο έργο του “Αλλη-
λεγγύη”. Μόνο µ' αυτή ο Άνθρωπος 
έφυγε από τα Σπήλαια και µόνο µ' 
αυτή δεν θα γυρίσει ποτέ σ' αυτά”.
Όχι λοιπόν, δεν είναι µονόδροµος 
η Υποταγή, το ξεπούληµα, η διάλυ-
ση κάθε κοινωνικού µέτρου ή κα-
τάκτησης. ∆εν είναι µονόδροµος η 
αλητεία του τοκογλυφικού κερδο-
σκοπικού τυχοδιωκτικού διεθνούς 
Κεφαλαίου που προσπαθεί και επι-
διώκει να αρπάξει και να εκµεταλ-
λευθεί κάθε τι που έφτιαξε και δη-
µιουργικά επένδυσε σ' αυτό ο Ελ-
ληνικός Λαός για γενιές ολόκληρες.
Η µυριόστοµη παλλαϊκή απαίτηση 
είναι µία... όχι στις πολιτικές και 
τους πολιτικούς της Υποταγής, της 
Εξάρτησης και του πελατειακού 
αµοραλισµού. Φθάνει πια µε τις 
οσφυοκαµπτικές πρακτικές µπρο-
στά στους τοκογλύφους και τους 
µάνατζερ που προωθούν οι περι-
βόητες “Αγορές”.
Και στο ερώτηµα “τι να κάνουµε;” η 
απάντηση ήδη δόθηκε: ΦΙΛΟΤΙΜΟ-
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Θα 
πονέσουµε, θα κλάψουµε πτωχευ-
µένοι αλλά περήφανοι. Αλλά στο 
τέλος θα σηκωθούµε και θα ΑΝΑ-
ΓΕΝΝΗΣΟΥΜΕ αυτό τον Υπέροχο 
Τόπο. Και µε ΝΕΟΥΣ θεσµούς θα 
διασφαλίσουµε ότι ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ δεν 
θα ξαναπέσουµε στα χέρια των ΑΡ-
ΠΑΚΤΙΚΩΝ που σαν τον ΓΥΠΑ στον 
Προµηθεϊκό µύθο, µας έτρωγαν το 
συκώτι µας, εκατονταετίες ολόκλη-
ρες.
Εµπρός λοιπόν, Αγαπηµένοι Φίλοι-
Φίλες, Συναθλητές-Συναθλήτριες.  
Κάθε ένας από εσάς τους ξεχωρι-
στούς Έλληνες και Ελληνίδες µε τη 
δική σας αέναη δηµιουργικότητα ας 
γίνει το παράδειγµα ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 
ΑΝΑΤΑΣΗΣ και ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ.
Και το ΜΕΛΛΟΝ για εµάς και τα παι-
διά µας θα γίνει διαφορετικό... Ας το 
πιστέψουµε.

ΑΙΓΑΛΕΩ, Κυριακή µεσάνυχτα 5 
ΙΟΥΝΗ 2011

Λίγο µετά το ανεπανάληπτο Παλ-
λαϊκό Συλλαλητήριο των εκατο-

ντάδων χιλιάδων στο Σύνταγµα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜ. ΣΑΜΙΟΣ
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