∆ΡΟΜΕΑΣ

Σελίδα 1

∆ιµηνιαία Αθλητική Έκδοση του Α.Π.Σ. "ΑΠΟΛΛΩΝ" ∆υτ. Αττικής - Μνησικλέους 22 - 122 43 Αιγάλεω
Τηλ/FAX: 210-5900.685 – Τεύχος 69 - Νοέµβριος 2011
Site: www.apollonrunnersclub.gr – E-mail: info@apollonrunnersclub.gr
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012, ΩΡΑ 10.00

13ος ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ
10.000 Μ. ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ 2.000 Μ. ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
(ΝΗΠΙΑ-∆ΗΜΟΤΙΚΑ-ΓΥΜΝΑΣΙΑ) ΚΑΙ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
∆ΡΟΜΕΙΣ – ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΓΙΑ 10.000 Μ.

ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ∆ΑΦΝΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Για δέκατη τρίτη συνεχή χρονιά ο ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
προσκαλεί κάθε Έλληνα και Ελληνίδα στον όµορφο αγώνα 10.000
µ. για ΑΘΛΗΤΕΣ και 2000 µ. για παιδιά νηπίου-δηµοτικών-Γυµνασίων και αρχαρίων δροµέων και πεζοπορία 10.000 µέτρων στο Άλσος ∆αφνίου.
Ο τόπος αυτός συνδυάζει την ήρεµη βλάστηση του Αττικού τοπίου
και από την αρχαιότητα ήταν η είσοδος της πόλης των Αθηνών,
σηµείο περιπάτου και ενατένισης, εκδροµών και υψηλών αισθητικών απολαύσεων. Από το σηµείο που διεξάγεται ο Αγώνας περνούσε τµήµα της Ιεράς Οδού και στο σηµείο αναστροφής της διαδροµής (περίπου στα 3800 µ.) υπάρχει ο αρχαίος χώρος των Ρειτών
που κατά την αρχαία παράδοση παρέδιδαν οι Ιεροφάντες των Ελευσινίων Μυστηρίων τα Άχραντα στους Άρχοντες των Αθηνών και
την ποµπή των Παναθηναίων.
Είναι γνωστός ο Ναός του ∆αφναίου Απόλλωνα στο ∆αφνί και ο
Ναός της Αφροδίτης στην περιοχή Αφαία (Σκαραµαγκά).
Σε αυτό τον πανέµορφο τόπο σας καλούµε ΟΛΟΥΣ και ΟΛΕΣ
Ο ΛΕΣ να έλθετε
να τρέξετε και να περπατήσετε την Κυριακή 15 Ιανουαρίου και ώρα
10.00.
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ 2Η ΣΕΛΙ∆Α)
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””“

7ος ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ 2011

ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ, ΝΙΚΙΟΥ 56, ΑΙΓΑΛΕΩ. ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 11.00
ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ 15ΜΕΛΟΥΣ ∆.Σ. ΚΑΙ 3ΜΕΛΟΥΣ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΓΑΣ (ΚΑΙ
ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΟΣΛΜΑ-Υ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ στα τηλέφωνα 210.5900685 (εργάσιµες ηµέρες και
ώρες) Κωνσταντίνο Σάµιο, 2105317826 (Γραφεία συλλόγου
κάθε εργάσιµη ηµέρα 20.30-21.30) και στο κινητό 6977.360245
κ. Γιώργο ∆ιαµαντή).
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ΜΙΛΤΙΑ∆ΕΙΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ- ΑΝΑΒΙΩΣΗ
Κυριακή 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2011. 2501 χρόνια µετά την εποποιία των
10.000 ανδρών των Αθηναίων και Πλαταιέων ελευθέρων πολιτών, βρεθήκαµε 67 Έλληνες και 5 ξένοι (4 Ιταλοί και 1 Νοτιοαφρικανός) συνάδελφοι δροµείς στον Τύµβο του Μαραθώνα. Ώρα 05.30 έγινε το προσκλητήριο. Είχαµε ξεκινήσει από τις 03.30 από το Πεδίο του Άρεως έχοντας ναυλώσει λεωφορείο που µας µετέφερε στο Μαραθώνα.
Συνέχεια στην 4η

63.293 Μ. (1,5 Μαραθώνιος)
Ο Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ σε συνεργασία µε τους ∆ήµους
Μεγάρων και Ελευσίνας, διοργανώνει το Σάββατο 10 ∆εκεµβρίου 2011
Αγώνα ∆ρόµου Υπεραπόστασης 63.293 µ. (1,5 Μαραθωνίου). Ο Αγώνας
διεξάγεται µε τη συµπαράσταση του ΣΕΓΑΣ και των ∆ήµων Ελευσίνας,
και Μεγάρων και είναι σύµφωνος µε τους διεθνείς κανονισµούς. Θα διεξαχθεί κατά µήκος της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών -Κορίνθου κατά τα
πρώτα 40.600 µ. και γυρισµός προς το Εθνικό Στάδιο Μεγάρων όπου θα
γίνει και ο τερµατισµός. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 7.00 από τον Αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας (κεντρική πλατεία) και ο τερµατισµός στο
Εθνικό Στάδιο Μεγάρων θα είναι στις 14.45 (7.45 ώρες όριο αποκλεισµού). Σηµεία ανεφοδιασµού και ελέγχου των αθλητών θα υπάρχουν 14
σε όλη τη διαδροµή.
(συνέχεια στην 3η)
=======================================================================================

8ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ
100+ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 2ος 50+
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΑ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ-ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α
Της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΪΚΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
Ο αγώνας θα πραγµατοποιηθεί στη διαδροµή Ψάθας-Αλεποχωρίου Μεγάρων σε επίπεδη (µηδενική κλίση) παραθαλάσσια διαδροµή 10 χλµ. µε το
σύστηµα πήγαινε-έλα, δηλαδή 20 χλµ. ο κάθε γύρος επί 5 φορές για τον
αγώνα των 100+ χλµ. και για 2,5 φορές για τον αγώνα των 50+ χλµ. Στο
τελευταίο δεκάρι και για λόγους εγκυρότητας του αγώνα για την IAU θα
προστεθούν 200 µ. και για τους δυο αγώνες
(συνέχεια στην 3η)

KOΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ
ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012, ΩΡΑ 19.00
ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ “Γ.
ΡΙΤΣΟΣ”, (∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ∆ΙΠΛΑ
ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ, 400 µ. από το
ΜΕΤΡΟ και την Πλατεία Εσταυρωµένου)

Γ

ια άλλη µια χρονιά, µια εκδήλωση-θεσµός για τον Σύλλογό µας
που καλεί όλους και όλες τους φίλους και φίλες του, τα µέλη και
Αθλητές του στην ετήσια εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης
πίτας.
Παράλληλα, θα βραβεύσει σηµαντικούς του Αθλητές αλλά και παράγοντες που βοήθησαν τόσο τον ίδιο τον Σύλλογο, όσο και τον
Ελληνικό Αθλητισµό και την ελληνική κοινωνία, διαχρονικά.

ΝΕΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΑΝΤΟΥ
Κοντά στη µεγάλη αγκαλιά της Οµοσπονδίας µας κι άλλος ένας
σύλλογος της περιφέρειας που ανέβασε κι άλλο τον πήχυ στους
40 εγγεγραµµένους συλλόγους. Συγκεκριµένα µέσα στο προηγούµενο δίµηνο (Σεπτέµβρης-Οκτώβρης) ο Πολιτιστικός-Αθλητικός
Σύλλογος “Ο ΠΥΡΓΟΣ” από τον Πύργο Κορινθίας αποφάσισε να ενταχθεί στην Ελληνική Οµοσπονδία Συλλόγων Μαζικού Λαϊκού Αθλητισµού-Υπεραποστάσεων, κάνοντας αίτηση εγγραφής.
Συνέχεια στη 2η

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

∆ΡΟΜΕΑΣ

ΝΕΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΑΝΤΟΥ
Συνέχεια από την 1η
Ο σύλλογος του ΠΥΡΓΟΥ µε πλούσια δράση από τα µέλη του στην
περιοχή του Ιστορικού Πύργου όπου βρίσκεται και ο τάφος του
θρυλικού Στέλιου Κυριακίδη και διοργανώνεται κατ' έτος Αγώνας
∆ρόµου στη µνήµη του, είναι σίγουρο ότι θα προσφέρει στην ανάπτυξη του Λαϊκού Μαζικού Αθλητισµού και των Υπεραποστάσεων στην πατρίδα µας.
Η συνεργασία µαζί του-µαζί µε τους υπολοίπους 39 ήδη υπάρχοντες στη δύναµη της ΕΟΣΛΜΑ-Υ- είναι δεδοµένη και προοιωνίζει
τη ∆ύναµη της Ενότητας και της Αλληλεγγύης µπροστά στις ∆ύσκολες και Σκληρές εποχές του Σήµερα και του Αύριο για Όλους
και για Όλες.
Και ο στόχος για ακόµα µεγαλύτερη συσπείρωση µε τη σταδιακή
ένταξη κι άλλων συλλόγων απ' όλη την Ελλάδα συνεχίζει να εκπλήσσει ευχάριστα. Σε λίγο καιρό -λίγους µήνες- και η Λευκάδα, η
Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, ο Ευκλής Νοτίων Προαστίων, στον
Ασπρόπυργο, στα Μέγαρα, αλλά και οι νέες οµάδες που δηµιουργούνται στη Μαλεσίνα, τον Ωρωπό, τη Σάµο, την Πρέβεζα, το
Ακραίφνιο, το Χαλάνδρι, παντού όπου υπάρχουν και συσπειρώνονται ∆ροµείς, η Οµοσπονδιακή Ιδέα αναπτύσσεται και αναπτύσσει. Νέοι σύλλογοι σηµαίνει Νέοι Αγώνες, Νέες ∆ιοργανώσεις, Νέοι
∆ροµείς, Νέες φρέσκιες ιδέες, Νέες πρωτοβουλίες, Νέες συσπειρώσεις. Αυτός ο Άνεµος µε Νέα Πρόσωπα που ξεπροβάλλουν από
κάθε γωνιά της Ελλάδας, σηµαίνει πολλά για τη δουλειά των εκατοντάδων σκαπανέων του χώρου, από τις παλιές εποχές. Τώρα
πια µπορεί να καµαρώνουν ότι ο ιδρώτας τους, ο τίµοος ανιδιοτελής αγώνας τους δεν πήγε επί “µαταίω”.
Το Καινούργιο είναι εδώ λοιπόν. Το καλωσορίζουµε κάθε µήνα µ'
ένα νέο σύλλογο που ιδρύεται. Με ένα νέο αγώνα σε κάθε διαδροµή, σε κάθε µέρος, µε εκατοντάδες συµµετοχές (και σε ορισµένες
περιπτώσεις χιλιάδες!!!).
Με πάνω ήδη από 100 αγώνες δροµικού περιεχοµένου σε κάθε απόσταση, και µε µεγάλη την ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ µας γι' αυτό το απίστευτο Κίνηµα από τα Κάτω που φωνάζει από µακριά, το µεγάλο
Κύµα, το “τσουνάµι” που έρχεται. µε χιλιάδες τους δροµείς σε κάθε
χώρο, µε πολλαπλές διοργανώσεις και πρωτοβουλίες αξιοθαύµαστες.
Μέσα σ' αυτό το απίστευτο (για πολλούς Άπιστους Θωµάδες) τοπίο, η Ενότητα, η Αλληλεγγύη και η Συνέργεια ΟΛΩΝ για ΟΛΑ είναι
το Στοίχηµα που κερδίσαµε και κερδίζουµε.
Καλωσορίσατε λοιπόν φίλοι, τους Συναδέλφους του ΠΑΣ “Πύργος” και περιµένουµε και άλλους... Και άλλους... Και άλλους...
======================================================

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012, ΩΡΑ 10.00

13ος ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ
ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ∆ΑΦΝΙΟΥ
Συνέχεια από την 1η
Θα υπάρχουν µετάλλια και διπλώµατα-ενθύµια για όλους. Κύπελλα θα δώσουµε στους πρώτους-πρώτες γενικής Ανδρών-Γυναικών-στα παιδιά Γυµνασίου και ∆ηµοτικού, ενώ στον τερµατισµό
όπως κάθε χρονιά θα σας περιµένει ζεστό τσάι, γλυκά και η ΑΓΑΠΗ
µας µαζί µ' ένα θερµό χειροκρότηµα. Σας περιµένουµε στο ΑΛΣΟΣ
∆ΑΦΝΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 100 µ. δεξιά και µετά ευθεία αριστερά

Σελίδα 2

στο πρώτο φανάρι µετά το Νοσοκοµείο Ψυχιατρικών Νοσηµάτων
στο ∆αφνί, µε κατεύθυνση προς Σκαραµαγκά (έξοδος Λεωφ. Αθηνών). ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. ∆ηλώσεις συµµετοχής, θα γίνονται δέκτες µέχρι και τις 8 Ιανουαρίου και µπορείτε να τις στείλετε στις ∆ιευθύνσεις του Συλλόγου
µας µε το Ταχυδροµείο ή µε το fax στο 210 5317826 ή 210
5900685 ή Ηλεκτρονικά: info@apollonrunnersclub.gr
2. Μετά την ηµεροµηνία αυτή και την ηµέρα του αγώνα δηλώσεις
δεν θα γίνονται δεκτές (οι αθλητές θα τρέξουν χωρίς αριθµό και δεν
θα πάρουν µετάλλιο και χρόνο για την διαδροµή.)
3. Οι συµµετοχές θα συνοδεύονται µε την υποχρεωτική καταβολή
του ποσού των 5 €, που θα καλύψει µέρος των εξόδων της διοργάνωσης.
4. Ο τρόπος καταβολής-συµµετοχής θα γίνεται ως εξής:
•
Ο συµµετέχων αθλητής θα αναγράφει το όνοµά του στο έντυπο κατάθεσης στα βιβλιάρια του συλλόγου του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου υπ' αριθµ. 00088570368-5 IBAN TT
GR950961101000000088570368-5 (Κωνσταντίνος Σάµιος
και Αριστείδης Μάρας) και θα το αποστέλλει στο τηλ-fax
210-5317826
kai
210-5900685
και
Ηλεκτρονικά:
info@apollonrunnersclub.gr
•
τηλεφωνώντας στο ίδιο τηλέφωνο κάθε βράδυ από τις
20:30-21:30 (τις εργάσιµες ηµέρες) για να τσεκάρει ότι ήρθε το fax.
•
Με την αυτοπρόσωπη δήλωση συµµετοχής του και την κατάθεση των 5 ευρώ στα γραφεία του συλλόγου κάθε βράδυ
από τις 20:30-21:30 (τις εργάσιµες µέρες)
•
Με την αυτοπρόσωπη δήλωση συµµετοχής και την κατάθεση των 5 ευρώ στα µέλη του συλλόγου στην ετήσια Γιορτή
της Κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο Πνευµατικό
Κέντρο “Γ. Ρίτσος” το Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2012 στο Αιγάλεω, ή σε οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία στο µεσοδιάστηµα
από τη δηµοσίευση της παρούσας προκήρυξης.
•
∆ηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται δεκτές τηλεφωνικά στα
τηλ. 210.5900685 κ. Κωνσταντίνο Σάµιο (εργάσιµες ηµέρες
και ώρες 8-12, 16:00-20:00 και στο τηλεφ. 5317826 (του
Συλλόγου) και ώρες 20:30-21:30 (τις εργάσιµες ηµέρες) µε
την υποχρέωση του συµµετέχοντα µέσα σε 2 εργάσιµες
ηµέρες µετά την υποβολή της δήλωσής του να αποστείλει
το τραπεζικό έντυπο κατάθεσης αναγράφοντας το όνοµά
του (όπως ορίζεται στην παράγραφο α
•
Για τον αγώνα των 2000 µ. για τα παιδιά του ∆ηµοτικού-Γυµνασίου δεν χρειάζονται χρήµατα για τη συµµετοχή, παρά
µόνο δήλωση συµµετοχής τηλεφωνικά ή µε fax στο τηλ.
του Συλλόγου µε το ονοµατεπώνυµο και την ηλικία µέχρι
και τη ∆ευτέρα 10 Ιανουαρίου.
•
Με τη φόρµα συµµετοχής που θα βρει στους δροµικούς
διαδικτυακούς τόπους, και την αποστολή της φόρµας στο
e-mail του Συλλόγου και την αποστολή του εντύπου κατάθεσης των 5 ευρώ µέσα σε 2 εργάσιµες ηµέρες στο τηλ.-

“∆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
fax 210.5317826.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΑΠΟΛΛΩΝ» ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΙΟΥ 56 – 122 43 – ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ./FAX: 2105317826-210.5900685
Email: info@apollonrunnersclub.gr
13ος ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ
Της 15ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΗ
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 10 ΧΛΜ
□
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 2 ΧΛΜ
□
ΣΤΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ 10 χλµ □
ΕΠΩΝΥΜΟ:_________________________________________
ΟΝΟΜΑ: ___________________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ___________________________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:_____________________________
ΦΥΛΛΟ:
ΑΝ∆ΡΑΣ □
ΓΥΝΑΙΚΑ □
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:_________________________________________
ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ/ΠΟΛΗ:_________________________________
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ή ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ:____________________________
ΤΗΛ: ____________________ΚΙΝ: ____________________
EMAIL: _____________________________________________
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ: ∆ηλώνω ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ότι παίρνω µέρος στον
13ο ΛΑΪΚΟ ΑΓΩΝΑ ∆ΡΟΜΟΥ,
αποκλειστικά µε δική µου ευθύνη για κάθε τυχόν τραυµατισµό που ενδεχοµένως θα µου συµβεί και παραιτούµαι ατοµικά και για λογαριασµό των
δικαιούχων µου από κάθε σχετική αποζηµίωση. Επίσης δηλώνω πως έχω
πρόσφατη βεβαίωση εξειδικευµένου ιατρού για την καλή µου υγεία και
φυσική κατάσταση, που απαιτείται για τη δοκιµασία του Αγώνα που επέλεξα, την οποία και θα προσκοµίσω προ του Αγώνα στην Οργανωτική
Επιτροπή.
Επίσης δηλώνω ότι επιτρέπω να χρησιµοποιηθεί το όνοµά µου και η
φωτογραφία µου ελεύθερα από τους διοργανωτές προς τα µέσα ενηµέρωσης και οπουδήποτε κριθεί σκόπιµο απ’ αυτούς.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……………………………… ΥΠΟΓΡΑΦΗ
- Παρακαλούµε να σταλεί στις ∆ιευθύνσεις του Συλλόγου µας µε το
Ταχυδροµείο ή µε το fax στο 210 5317826 ή 210 5900.685 έως 8
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012.
Ηλεκτρονικά: info@apollonrunnersclub.gr
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ ∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

7ος ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ
Συνέχεια από την 1η
Ενδιάµεσο όριο αποκλεισµού ορίστηκε το σηµείο που οι αθλητές
θα έχουν συµπληρώσει Μαραθώνιο δρόµο µε χρονικό όριο αυτό
των 5 ωρών.
Οι συµµετοχές θα συνοδεύονται µε την υποχρεωτική καταβολή του ποσού των 20€, που θα καλύψει µέρος των εξόδων
της διοργάνωσης.
Ο τρόπος καταβολής-συµµετοχής θα γίνεται ως εξής:
Ο συµµετέχων αθλητής θα αναγράφει το όνοµά του στο έντυπο κατάθεσης στα βιβλιάρια του συλλόγου του Ταχυδροµικού
Ταµιευτηρίου υπ' αριθµ. 00088570368-5 και στο IBAN TT
GR9509611010000000885703685 και θα το αποστέλλει στο
τηλ-fax 210-5317826 ή Ηλεκτρονικά:
info@apollonrunnersclub.gr
(Με αφορµή ερωτήµατα αθλητών κρίνεται σκόπιµο να διευκρινιστεί ότι ο λογαριασµός του ταχυδροµικού ταµιευτηρίου
στον όποιο γίνεται η κατάθεση χρηµάτων τόσο για τον αγώνα
7ος ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ που διεξάγεται το Σάββατο 10 ∆εκεµβρίου 2011, οσο και για τον αγώνα 13ος ΛΑΪΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ∆ΑΦΝΙΟΥ που διεξάγεται 15
Ιανουαρίου 2012, βγαίνει στα ονόµατα ΣΑΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΡΗΣ ΜΑΡΑΣ).
Για την εξυπηρέτηση των αθλητών - αθλητριών θα υπάρχουν
λεωφορεία που θα τους µεταφέρουν δωρεάν από Αθήνα προς
Ελευσίνα και από Μέγαρα προς Αθήνα και Ελευσίνα (για να
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πάρουν τα αυτοκίνητα τους όσοι έρθουν µ' αυτά) µετά το τέλος του αγώνα και παρακαλούνται οι συµµετέχοντες να µας
το δηλώνουν για να προβούµε έγκαιρα στη ναύλωση των λεωφορείων.
Τόπος συνάντησης έµπροσθεν του ξενοδοχείου «Στάνλεϊ»
Πλατεία Καραϊσκάκη - Μεταξουργείο και ώρα 05.00 πρωινής
αναχώρησης... Η επιστροφή περίπου 15:30 από Μέγαρα.
ΕΠΑΘΛΑ: α) Στους 6 πρώτους άνδρες και 3 πρώτες γυναίκες
θα απονεµηθούν κύπελλο - µετάλλιο και δίπλωµα.
β) Σε όλους τους τερµατίσαντες αθλητές - αθλήτριες θα απονεµηθούν µετάλλιο και δίπλωµα.
γ) Μετά την απονοµή και σε χώρο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα, θα υπάρξουν ξεχωριστές βραβεύσεις µε κύπελλο στον Αθλητή που δεν νίκησε και στο Σύλλογο µε τη µεγαλύτερη παρουσία, θα ακολουθήσει δεξίωση.
Σηµαντική υπενθύµιση: Ορίζεται το Σάββατο 3 ∆εκεµβρίου ως
η τελευταία ηµέρα υποβολής αιτήσεων συµµετοχής στον αγώνα. Μετά τη λήξη της προθεσµίας αυτής καµία αίτηση δεν
θα γίνει δεκτή.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΑΠΟΛΛΩΝ» ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΙΟΥ 56 – 122 43 – ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ./FAX: 210.5900685 FAX 2105317826
Email: info@apollonrunnersclub.gr
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΗ
Στον 7ο ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ∆ΡΟΜΟΥ
63.293 µ. (1,5 Μαραθώνιο)
Της 10ης ∆εκεµβρίου 2011
ΕΠΩΝΥΜΟ:_________________________________________
ΟΝΟΜΑ: ___________________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ___________________________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:_____________________________
ΦΥΛΛΟ:
ΑΝ∆ΡΑΣ □
ΓΥΝΑΙΚΑ □
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:_________________________________________
ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ/ΠΟΛΗ:_________________________________
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ή ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ:____________________________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Σταθερό____________________
Κινητό_____________________
EMAIL: _____________________________________________
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ: ∆ηλώνω ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ότι παίρνω µέρος 7ο
ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ∆ΡΟΜΟΥ αποκλειστικά µε δική µου ευθύνη για
κάθε τυχόν τραυµατισµό που ενδεχοµένως θα µου συµβεί και παραιτούµαι ατοµικά και για λογαριασµό των δικαιούχων µου από κάθε σχετική αποζηµίωση. Επίσης δηλώνω πως έχω πρόσφατη βεβαίωση εξειδικευµένου
ιατρού για την καλή µου υγεία και φυσική κατάσταση, που απαιτείται για
τη δοκιµασία του Αγώνα που επέλεξα, την οποία και θα προσκοµίσω προ
του Αγώνα στην Οργανωτική Επιτροπή.
Επίσης δηλώνω ότι επιτρέπω να χρησιµοποιηθεί το όνοµά µου και η
φωτογραφία µου ελεύθερα από τους διοργανωτές προς τα µέσα ενηµέρωσης και οπουδήποτε κριθεί σκόπιµο απ’ αυτούς.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……………………………… ΥΠΟΓΡΑΦΗ
- Παρακαλούµε να σταλεί στις ∆ιευθύνσεις του Συλλόγου µας µε το
Ταχυδροµείο ή µε το fax στο 210 5900.685 ή 2105317826 έως 3 ∆εκεµβρίου 2011.
Ηλεκτρονικά: info@apollonrunnersclub.gr

8ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ
100 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 2ος 50
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
Συνέχεια από την 1η
Θα µετρηθούν τόσο τα 100 χλµ. όσο και τα 100,2 χλµ.
αλλά και τα 50 χλµ. και τα 50,2 χλµ.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι Έλληνες Ελληνίδες δροµείς καθώς
και αθλητής από άλλες χώρες, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον έναν τερµατισµό σε Μαραθώνιο την τελευταία 5ετία, κάτω από 5 ώρες.
Όριο τερµατισµού για τα 50+ χλµ. ορίζονται οι 6 ώρες και για τα 100+ οι 12.30
ωρες.

∆ΡΟΜΕΑΣ
Ώρα εκκίνησης από την Παραλία της Ψάθας ορίζονται οι 07.00 και για τους
δυο αγώνες (100 και 50 χλµ. αντίστοιχα).
Θα υπάρχουν σταθµοί ελέγχου-ανεφοδιασµού στην Ψάθα ο 1ος, στο 2,5 χλµ. ο
2ος, στο 5ο χλµ. ο 3ος, στο 7,5 χλµ. ο 4ος και στο Αλεποχώρι, δηλ. στο 10ο
χλµ. ο 5ος, µε νερά, ισοτονικά, γλυκά, αλµυρά, φρούτα, σταφίδες, µέλι, αλάτι,
χυµούς, αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεται ο κάθε δροµέας.
Κόστος συµµέτοχης 30 € για τον αγώνα των 100 χλµ και 20 € για τον αγώνα
των 50 χλµ.
Κάθε τερµατίσας θα λάβει µετάλλιο και ενθύµιο (δίπλωµα) της συµµετοχής
του, ενώ στους 6 πρώτους άντρες και στις 3 πρώτες γυναίκες και στους δυο
αγώνες θα απονεµηθούν κύπελλα.
Μετά τον αγώνα θα δοθεί πρόχειρο γεύµα. Η µετάβαση από Αθήνα προς Ψάθα
θα γίνει µε λεωφορείο (το κόστος περιλαµβάνεται στο κόστος συµµέτοχης) για
τους αθλητές στις 5.00 το πρωί, µπροστά από το ξενοδοχείο Στάνλεϊ, στην
Πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο (Αθήνα) και το ίδιο θα γίνει το βράδυ
στις 20.00 µετά το τέλος του αγώνα και τις απονοµές από την Ψάθα προς Αθήνα.
∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι και την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου µε αποστολή
στο τηλ.-fax 210.5317826 – 210.5900.685 ή στο e-mail του συλλόγου µε τη
φόρµα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του συλλόγου µας
www.apollonrunnersclub.gr και σε όλες τις δροµικές ιστοσελίδες.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΑΠΟΛΛΩΝ» ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΙΟΥ 56 – 122 43 – ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ./FAX: 2105900685 FAX 2105317826
Email: info@apollonrunnersclub.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΗ
8ος ΑΓΩΝΑΣ ΨΑΘΑ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ
100 ΧΛΜ
□
50 ΧΛΜ
□
Της 18ης Φεβρουαρίου 2011
ΕΠΩΝΥΜΟ:_________________________________________
ΟΝΟΜΑ: ___________________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ___________________________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:_____________________________
ΦΥΛΛΟ:
ΑΝ∆ΡΑΣ □
ΓΥΝΑΙΚΑ □
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:_________________________________________
ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ/ΠΟΛΗ:_________________________________
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ή ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ:____________________________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Σταθερό____________________
Κινητό_____________________
EMAIL: _____________________________________________
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ: ∆ηλώνω ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ότι παίρνω µέρος Στον
αγώνα 100 - 50 χλµ, αποκλειστικά µε δική µου ευθύνη για κάθε τυχόν
τραυµατισµό που ενδεχοµένως θα µου συµβεί και παραιτούµαι ατοµικά
και για λογαριασµό των δικαιούχων µου από κάθε σχετική αποζηµίωση.
Επίσης δηλώνω πως έχω πρόσφατη βεβαίωση εξειδικευµένου ιατρού για
την καλή µου υγεία και φυσική κατάσταση, που απαιτείται για τη δοκιµασία του Αγώνα που επέλεξα, την οποία και θα προσκοµίσω προ του Αγώνα
στην Οργανωτική Επιτροπή.
Επίσης δηλώνω ότι επιτρέπω να χρησιµοποιηθεί το όνοµά µου και η φωτογραφία µου ελεύθερα από τους διοργανωτές προς τα µέσα ενηµέρωσης
και οπουδήποτε κριθεί σκόπιµο απ’ αυτούς.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……………………………… ΥΠΟΓΡΑΦΗ
- Παρακαλούµε να σταλεί το αργότερο έως 12 Φεβρουαρίου 2011, στις
∆ιευθύνσεις του Συλλόγου µας µε το Ταχυδροµείο ή µε το fax στο 210
5900.685 ή 2105317826
Ηλεκτρονικά: info@apollonrunnersclub.gr
Μετά την ανωτέρω ηµεροµηνία καµία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Ο αγαπηµένος φίλος µας και µέλος του ∆.Σ. του Συλλόγου µας, ο Μιχάλης
Πασπάτης, πήρε µια από τις µεγαλύτερες χαρές της ζωής του από την κόρη
του Κωνσταντίνα που παντρεύτηκε το Σάββατο 5 Νοεµβρίου µε τον
αγαπηµένο της Κωνσταντίνο Βουτζουλίδη.
Ευχόµαστε στον Μιχάλη και στους νεόνυµφους να χαίρονται την Αγάπη
τους και ανάλογες χαρές και στ' άλλα παιδιά του που ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ,
όπως ο ευτυχής µπαµπάς, είναι συνάδελφοι ∆ΡΟΜΕΙΣ... Καλορίζικα και
ταχέως απογόνους για να µεγαλώσει το ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ...
- Θέλουµε να εκφράσουµε δηµόσια την ευχή στην αγαπηµένη συνάδελφο
∆ροµέα Σοφία Κατάκη που πέρασε µια µεγάλη περιπέτεια µε την υγεία
της, πρόσφατα, για ταχεία ανάρρωση. Η βετεράνος Συνάδελφος είναι
σίγουρο ότι θα ξεπεράσει τα προβλήµατα και γρήγορα θα την έχουµε πάλι
κοντά µας... Σιδερένια, µε την ΑΓΑΠΗ ΟΛΩΝ των ∆ΡΟΜΕΩΝ στο
πλευρό της...
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ΜΙΛΤΙΑ∆ΕΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣΑΝΑΒΙΩΣΗ
Συνέχεια από την 1η
Συγκίνηση όταν πατήσαµε τα άγια χώµατα. στο νου µας έρχονταν σιγά-σιγά οι αέναες µνήµες, οι παραδόσεις, τα ακούσµατα από γενιά σε
γενιά για τον θρύλο των µαραθωνοµάχων… Αυτή την επική µάχη σώµα µε σώµα που έδωσαν 10.000 αποφασισµένοι άνδρες να σώσουν
την πατρίδα τους. Την πρώτη µάχη που ελεύθεροι πολίτες µε δική
τους απόφαση ρίχτηκαν στον ένδοξο αγώνα, διακινδυνεύοντας τα
πάντα και πάνω απ’ όλα ένα ιδανικό που δεν το είχε πριν απ’ αυτούς
ποτέ κανένας, την ελευθερία τους.
Αυτή τους φλόγιζε τα στήθη, πυρπολούσε τα κύτταρα του µυαλού, ξεσήκωνε σώµατα και δυνάµωνε πεποιθήσεις. Αυτή κυβερνούσε και διέταζε κι αυτή τους έστειλε εκεί στον Μαραθώνα να τρέχουν χαράµατα το πρωί στις 11
ή 12 Σεπτέµβρη του 490 π.χ., πριν από 2501 χρόνια ή 100 γενιές από
εµάς, να σταθούν αντίκρυ στη δεσποτική δύναµη που είχε ταξιδέψει 3000
χιλιόµετρα για να κατακτήσει και την δική τους πατρίδα, όπως είχε κάνει µε
τόσες πατρίδες και έθνη.
Εµείς όλοι µε κόµπο στα χείλη, σταθήκαµε ταπεινοί προσκυνητές δίπλα
στο άγαλµα του Μιλτιάδη, του γηραιού στρατηγού και αφού αναλύσαµε το
σχέδιό του, το πανούργο αυτό σχέδιο, έναν πίνακα στρατηγικής ιδιοφυΐας,
όπως το ονόµασε κάποτε ο στρατηγός Πάτον, αφού κάναµε τις χοές µε
κόκκινο κρασί από την Αττική γη και στάρι από το Θριάσιο Πεδίο, κάναµε
προσκλητήριο νεκρών ηρώων κι ανάµεσά τους τον αρχιστράτηγο Καλλίµαχο, τον στρατηγό Στησίλαο, τους στρατηγούς των Πλαταιέων ηρώων
Αρχία και Αρίµνηστο, τον Αισχύλο, τον διάσηµο τραγωδό που στον τάφο
του χρόνια µετά τη µάχη είχε ζητήσει να γραφτεί µονάχα µια λέξη, “µαραθωνοµάχος”, τον αδελφό του, τραγικό θύµα τού ιερού µένους, τον Κυναίγειρο, τους διάσηµους στρατηγούς του αθηναϊκού κέντρου που διακρίθηκαν
στην τακτική της µάχης Θεµιστοκλή και Αριστείδη, τον τοπικό ήρωα Εχετλαίο, τους 188 υπόλοιπους, από τους 192 ήρωες που έπεσαν) στρατιώτες
της φάλαγγας του Μιλτιάδη και στους 10.000 που πολέµησαν εκεί, στον
ήρωα γοργοπόδαρο Φειδιππίδη, στον ηµεροδρόµο που έφερε το άγγελµα
της νίκης, στον ίδιο τον στρατηγό Μιλτιάδη, ψάλαµε τον εθνικό ύµνο µας,
κρατήσαµε ένα λεπτό σιγή, κι αφού δώσαµε τεχνικές οδηγίες, αρχίσαµε
στις 06.00 ακριβώς, την πορεία µας προς την Αθήνα µέσω τύµβου Πλαταιέων, Βρανά, Αφορισµού Σταµάτας, ∆ροσιάς, Εκάλης, Ν. Ερυθραίας, Κηφισιάς, Χαλανδρίου, Ψυχικού, Αµπελοκήπων και τερµατισµό στο Καλλιµάρµαρο.
Η γρήγορη πορεία µας έφερε σε 4 ώρες και 40′ περίπου στον τελικό µας
προορισµό εκεί δίπλα στον λόφο του Αρδηττού από τον λόφο του Κυνοσάργους που όπως έγραψε ο Ηρόδοτος έφθασε µετά από γοργή πορεία το
στράτευµα για να προλάβει τα πλοία και τον στρατό των Περσών που έλαµναν για να εισβάλλουν στην Αθήνα από τον όρµο του Φαλήρου, κάτι που
έγινε κι όταν είδαν οι Πέρσες τους χιλιάδες αναµµένους δαυλούς από τον
στρατό που ήδη είχε φθάσει πριν απ’ αυτούς στην Αθήνα, ανέκρουσαν
πρύµνα και έφυγαν για τη µικρά Ασία, τερµατίζοντας την εκστρατεία τους.
Στον δρόµο µας είχαµε φέτος την ευχάριστη έκπληξη µε την ενεργό συµπαράσταση του ∆ήµου ∆ιονύσου, αφού στην περιοχή της Σταµάτας από το
8,5 περίπου χιλιόµετρο µέχρι το 17ο χιλιόµετρο είχε οργανώσει µε πλήρη
ανεφοδιασµό τρεις σταθµούς µε νερά, γλυκά, ισοτονικά, µε κόσµο και υπαλλήλους-εργαζόµενους του δήµου, µε όλο τον ενθουσιασµό του δηµάρχου και του δηµοτικού συµβουλίου, έπειτα από τη συνεργασία µας που ξεκίνησε όλους τους καλοκαιρινούς µήνες και ευχόµαστε και ελπίζουµε να
συνεχιστεί και στο µέλλον, όχι µόνο στον Μιλτιάδειο δρόµο, αλλά

Α.Π.Ο. ΙΕΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές!!!
τμήματα
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
ΠΑΙΔΩΝ
ΝΕΩΝ

έτος γέννησης
2004, 2005, 2006
2001, 2002, 2003
1999, 2000
1997, 1998
1994, 1995, 1996

Υπεύθυνοι λειτουργίας Ακαδημίας Ποδοσφαίρου
Σπύρος Κολοκοτρώνης, τηλ.: 6945 238435
Γιάννης Σάμιος, τηλ.: 6932 233099

Οι εγγραφές είναι δωρεάν!!!

∆ΡΟΜΕΑΣ

και σε άλλες δροµικές εκδηλώσεις στον δήµο ∆ιονύσου, αφού και µεράκι υπάρχει και διάθεση
συνεργασίας.
Το ίδιο συνέβη και στο 22ο χιλιόµετρο της διαδροµής στα όρια της Ν. Ερυθραίας-Κηφισιάς, όπου είχαµε την αµέριστη βοήθεια και ανεφοδιαστήκαµε από τον δήµο Κηφισιάς-Ν. Ερυθραίας.

Αυτό που µπορεί να γίνει και
σ’ έναν επόµενο σταθµό στα
όρια του δήµου, στο 25ο
χιλιόµετρο στο
µέλλον. Στα υπόλοιπα χιλιόµετρα στο 28ο
και 32ο και
στον τερµατισµό, είχαµε τα
δικά µας υγρά,
στα οποία µας
βοήθησε ο δάσκαλος Παναγιώτης Σκουλής, η Στέλλα
Καρανάσιου και το λεωφορείο
µας.
Θέλοντας να εκφράσουµε την
ευγνωµοσύνη µας για τη συµµετοχή µας στους συλλόγους
ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ Σ∆ΥΜ ΘΗΒΑΣ,
ΣΤΟΝ ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΣΤΟ Σ∆Π ΨΑΧΝΩΝ
και σε όλους τους συναδέλφους που συµµετείχαν, ελπίζουµε του χρόνου να συµµετέχουν πολύ περισσότεροι και
από άλλες περιοχές της πατρίδας µας.
Συγκινητική η συµµετοχή αθλητών συναδέλφων από την Ιταλία και τη νότιο Αφρική που
συµµετείχαν στον αγώνα µνήµης. Θερµά συγχαρητήρια σε
όλους.
Υ.Γ: Η πρότασή µας είναι η
δεύτερη Κυριακή του Σεπτέµβρη, να µη διεξάγεται άλλος
δροµικός αγώνας από συλλόγους-µέλη της οµοσπονδίας,
σαν φόρο τιµής σ’ αυτή την ειδική µέρα, εθνικής µνήµης που
συνδέεται -µέσω του Φειδιππίδη- µε όλο το δροµικό κίνηµα
και χώρο. Η πρόταση θα τεθεί
στην τακτική γενική συνέλευση
της οµοσπονδίας µας στα τέλη
Γενάρη -αρχές Φλεβάρη του
2012, κι έτσι πιστεύουµε ότι θα
υλοποιηθεί η ελπίδα για τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή όλων στον συµβολικό αυτό δρόµο, τον δρόµο που διήνυσε ο
Μιλτιάδης και τα παλικάρια του
στις 11 ή 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ του
490 π.Χ.
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ
ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ
ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ,
ΤΥΜΒΟΣ - ΠΛΑΤΑΙΕΣ (37 ΧΛΜ.) ΚΥΡΙΑΚΗ 11
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2011
1. Σκουλής Παναγιώτης
2. Σάµιος Κωνσταντίνος
3. Πετρίδης Αθανάσιος
4. Κωστελίδης Χρήστος
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5. Ηλιάδης Μιχάλης
6. Μανιάς Γιώργος
7. Καλτσά Χριστίνα
8. Κουρουκλής Αθανάσιος
9. Σκανδαράς Γιάννης
10. Χαυλίδης Ευριπίδης
11. Πατρίκος ∆ιονύσης
12. Πάλλης Άντι
13. Κιουλαφής Στάθης
14. Νικολάου Χάρης
15. ∆ιαµαντής Γιώργος
16. Τζινιόλης Ερρίκος
17. ∆αµιανός Αναστάσιος
18. Σταγάκης Μανώλης
19. Πανάγος Κωνσταντίνος
20. Χαραλαµπόπουλος Ελευθέριος
21. Τηλιακός Θεόφιλος
22. Cu-Yong-’Un
23. Γιαννούλας Μπάµπης
24. Γιαννούλας Μάνθος
25. Ρίζος Νικόλαος
26. Καρακυριάκος Θέµος
27. Τράνταλος Παναγιώτης
28. Λουλούδας Γιώργος
29. Στάµος Κωνσταντίνος
30. Πρεάρης Νίκος
31. Καλοµοίρης Μιχάλης
32. Μάρας Αριστείδης
33. Στέλλας Χρυσόστοµος
34. Λιπάης Κωνσταντίνος
35. Σιβρής Γιάννης
36. Καρανάσιου Στέλλα
37. Αντωνόπουλος Σωτήρης
38. Βάζας Νίκος
39. Σπυρόπουλος Σπύρος
40. Στρούλης Παναγιώτης
41. Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης
42. Υφαντίδης Ιωακείµ
43. Αλεξός Βαγγέλης
44. Καραβασίλης Βλάσσης
45. Μπαράκος Μιλτιάδης
46. Αθανασόπουλος Ηρακλής
47. Βασιλειάδης Ηρακλής
48. Βασιλείου Λουκάς
49. Κλουβάτος Νίκος
50. Μποτόπουλος Κωνσταντίνος
51. Φυτιλή Γιούλη
52. Κοτσύφης Χρήστος
53. Θεοδώρου Γιάννης
54. Νάκος Στέλιος
55. Λώλος Σπύρος
56. Παρασκευάς Κωνσταντίνος
57. Ντεζές Γιώργος
58. Κουτσοδήµος Παντελής
59. Μιχόπουλος Μάριος
60. Θεοδωρίδης Μάνος
61. Σάλτας Παναγιώτης
62. Παναγιωτίδης Αριστείδης
63. Ορφανός Αθανάσιος
64. Παπακωνσταντίνου Αριστείδης
65. Τσιόκας Χάρης
66. Κιούρκος Μανώλης
67. Αθανασίου Γιώργος
68. Duncan Bareable Ν. Αφρική
69. David Ce Nicola ITALY
70. Michele Kandarini ITALY
71. Alesandro Camilla ITALY
72. Teasigni Serrino ITALY
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ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ επόµενων
µηνών
►ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΗ - ΑΓΩΝΑΣ 10
ΧΛΜ. Σ∆ΥΑ
►ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΗ – ΜΙΝΩΙΤΗΣ ∆ΡΟΜΟΣ 70 ΧΛΜ. - ∆ΙΟΡΓ. ΣΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Τηλ.
πληρ. Καµπαξής Σπύρος 6970.838.779
►ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ – ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ-∆ΙΟΡΓ. ∆ΗΜΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
►ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ – ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
∆ΡΟΜΟΣ 63,3 ΧΛΜ. - ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ
►ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 – 13ος
ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ 10 ΚΑΙ 2 ΧΛΜ.
στο ∆ΑΦΝΙ - ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ.
►ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΛΕΒΑΡΗ-ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
ΒΟΥΝΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ. ∆ΙΟΡΓ. ∆ΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΦΛΟΓΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
►ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΛΕΒΑΡΗ – 1ος ΛΑΪΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ 10 ΧΛΜ ΚΑΙ 2 ΧΛΜ. ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ-∆ΙΟΡΓ. ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
►ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 50+ ΧΛΜ. και 100+
ΧΛΜ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΑΣ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΗΣ ΕΟΣΛΜΑ-Υ
►ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΗ-ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
ΣΤΟ ∆ΙΟΝ ΠΙΕΡΙΑΣ. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΣ ΖΕΥΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ.
►ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΗ-∆ΡΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ
ΚΟΛΠΟΥ, ΜΟΤΕΛ ΑΡ∆ΑΜΗ (ΜΥΛΟΙ)-ΝΑΥΠΛΙΟ 15,5 ΧΛΜ. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΒΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
►ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΗ, 20 ΧΛΜ. ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ-ΚΑΒΟΥΡΙ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΑΓ.
ΚΟΣΜΑΣ.
∆ΙΟΡΓ. Σ∆Υ ΑΘΗΝΑΣ – 5245403
►ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
∆ΙΑΚΟΠΤΟ-ΑΙΓΙΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΤΟ 1821. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣ ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ. Τηλ. πληρ. 6977.911662
Λαΐνης Χρήστος.
--- Σε εκκρεµότητα για το διάστηµα ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ είναι οι αγώνες Σταµοπούλειος Ηµιµαραθώνιος Τρικάλων, Ηµιµαραθώνιος Μυκήνες - Άργος Ηµιµαραθώνιος Μαινάλου, Βατικιώτικος Αγώνας ∆ρόµου, για τις οποίες περιµένουµε να οριστούν ηµεροµηνίες από τους συλλόγους διοργανωτές και θα ανακοινωθούν στο επόµενο χρονικό διάστηµα (ευελπιστούµε στο
φύλλο Γενάρη 2012)
►ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ 10 ΧΛΜ.
►ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΠΡΙΛΗ-ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛ. ∆ΡΟΜΕΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ “ΕΥΚΛΗΣ”
►ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΗ-∆ΕΡΒΕΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 11,5 ΧΛΜ ΟΙΝΟΗ-ΒΙΛΛΙΑ-∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
∆ΗΜΟΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
►ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΗ-ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΕΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
5 ΧΛΜ. ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α
ΤΗΣ ΕΟΣΛΜΑ-Υ
►ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΗ-ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΕΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΖΑΤΟΥΝΑ-ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Σ∆ΥΑ.
►ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΗ-2ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Σ. ΦΙΛΑΝ∆ΡΟΣ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
(Για αλλαγές ή αναβολές, παρακαλούµε να ενηµερώνεστε από τις ∆ροµικές ιστοσελίδες).

Ο ΤΑΣΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΟ IRON MAN
Ο φίλος και συναθλητής µας Τάσος Σταθόπουλος στις 10-7 τερµάτισε στο RΟΤΗ της Γερµανίας το 6° του ΙRΟΝΜΑΝ
τρίαθλον. Στον αγώνα αυτόν έτρεξε για
φιλανθρωπικό σκοπό και τον αφιέρωσε
στον Σύλλογο Γονέων-παιδιών µε νεοπλασµατική ασθένεια ΦΛΟΓΑ που πριν
λίγο καιρό είχε επισκεφτεί. Σκοπός του
ήταν να µεταφέρει πρωτίστως στα πάσχοντα παιδιά και στους γονείς τη στοιχειώδη δύναµη ελπίδας για ζωή, και συνάµα τη χαρά που ο δικός τους αθλητής
θα ολοκλήρωνε το δυσκολότερο ολοήµερο αγώνισµα που γίνεται στον κόσµο.
Στόχος του επίσης η οικονοµική ενίσχυση της ΦΛΟΓΑΣ για το τεράστιο έργο
που επιτελεί. Την προσπάθειά του αυτή
τη στήριξαν στο µέγιστο και τα µέσα
ενηµέρωσης που έστειλαν αρκετούς συνανθρώπους µας προς βοήθεια. Εκτός τη
µερική αναπηρία στην δεξιά ακρωτηριασµένη του παλάµη, που τον δυσκολεύει
στο κολύµπι και την ποδηλασία, πριν τρία χρόνια είχε σοβαρό τροχαίο ατύχηµα.
Μετά από χειρουργική επέµβαση αφαιρέθηκε η περόνη από το δεξί του πόδι, επιπλέον τώρα το πόδι του είναι τρεις πόντους πιο κοντό από το άλλο. Για αυτό
και στο δεξί παπούτσι φοράει ειδικό πάτο
που τον βοηθάει οριακά στο τρέξιµο.
Παρόλα αυτά ήταν παρών στην εκκίνηση του αγώνα ανάµεσα σε 3.350 αρτιµελείς τριαθλητές από διάφορες χώρες. Μέσα σε 13'03'32 συνεχόµενες ώρες που είναι και νέο ατοµικό του ρεκόρ, κολύµπησε 3.800 µέτρα, ποδηλάτησε 180 χιλιόµετρα και έτρεξε τον µαραθώνιο δρόµο
των 42.195 µέτρων. Στον αγώνα έτρεξαν
18 Έλληνες και τερµάτισαν όλοι µε επιτυχία. Ο Τάσος ήταν "µε διαφορά εικοσαετίας" ο πρεσβύτερος της ελληνικής
αποστολής και παραµένει µοναδικός βετεράνος Βαλκάνιος ΙRΟΝΜΑΝ στην κατηγορία του.
"Στην εκκίνηση και κατά τη διάρκεια
του αγώνα, η σκέψη µου ήταν στα παιδιά µε καρκίνο και στους γονείς αυτών.
Αποδείχτηκε ότι η φανέλα της ΦΛΟΓΑΣ
στο στήθος µου, µπόλιασε και εµένα από την υπέρµετρη δύναµη για ζωή που
καταθέτουν τα παιδιά αυτά, τα οποία και
µε έστειλαν στα 60 µου χρόνια, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά στον τερµατισµό. Έδωσα µία σταγόνα και έλαβα...
ωκεανό ολόκληρο από ποικίλα συναισθήµατα. Για τον λόγο αυτόν τους ευχαριστώ από καρδιάς. Ήταν µία
επιπλέον ευκαιρία να διαπιστώσω ότι
αθλητισµός δεν είναι µόνο έπαθλα και
ρεκόρ, είναι και µαθήµατα ζωής που κάνει την ανθρώπινη επικοινωνία καλύτερη.
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Ο αγώνας διεξήχθη παρουσία 40.000
φίλων του τριάθλου και όχι µόνο, κατά
µήκος και των τριών αγωνισµάτων που
ενθάρρυναν συνεχώς τους αθλητές. Το
κολύµπι έγινε σε κανάλι και η ποδηλασία δύο γύροι των 90 χλµ. ενδιάµεσα
στα Βαυαρικά χωριά. Υπήρξαν 2.500 εθελοντές, µεταξύ αυτών οικογένειες ολόκληρες, όπως και στρατιώτες-αξιωµατικοί που τιµής ένεκεν ήταν παρών
στα σέρβις και τροφοδοτούσαν τους “σιδερένιους-ανθρώπους”. Ο... Ζορµπάς ε-

πίσης, ήταν και πάλι παρών όπως συνηθίζεται για τους Έλληνες, στα δύσκολα ποδηλατικά κοµµάτια, όπως και
στον τερµατισµό µε τα δυνατά µεγάφωνα και τους θεατές να συµµετέχουν ρυθµικά. Ήταν µία διοργάνωση ισάξια των
αθλητών που επιζητούν τη δοκιµασία µε
κέρδος το µεγαλείο του τερµατισµού, απολαµβάνοντας σεβασµό-αναγνώριση
ακόµα και από τη γερµανική ΤV που µε
τη βοήθεια ελικοπτέρων µετέδιδε τον αγώνα ζωντανά.

∆ΥΟ ΘΑΥΜΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ ∆ΡΟΜΕΩΝ
ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
“ΕΥΚΛΗΣ” ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΑ ΤΟ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Στους χαλεπούς καιρούς που
ζούµε, είναι παρήγορα τα κινήµατα αντίστασης στην ισοπεδωτική λογική
του ξεπουλήµατος των πάντων και συνάδελφοι ∆ροµείς, όπως αυτοί του νεοσύστατου Συλλόγου ∆ροµέων Νοτίων
Προαστίων “ΕΥΚΛΗΣ” να προ(σ)χωρούν στη λογική αυτή της αντίστασης
και να οργανώνουν τις δυνάµεις του
χώρου, διεκδικώντας έναν από τους ελάχιστους χώρους που έχουν αποµείνει στο ταλαίπωρο Αττικό Λεκανοπέδιο,
αυτού δηλαδή που ορίζεται από τις
6.350 στρέµµατα έκτασης του πρώην
αεροδροµίου Ελληνικού.
Οι συνάδελφοι λοιπόν, εντάσσοντας τις δικές τους δυνάµεις στην Επι-
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τροπή Αγώνα που έχει συσταθεί, οργάνωσαν την Παρασκευή 16 Σεπτέµβρη συµβολικό, οµαδικό τρέξιµο µε 80
περίπου στον χώρο του Ελληνικού, απόστασης 9.000 µ. που παράλληλα µε
τους 10.000 που ήλθαν στη συναυλία
προς τιµήν του Μίκη Θεοδωράκη που
παρευρέθη και µίλησε στην εκδήλωση,
διετράνωσαν την αντίθεση και την αντίστασή τους σε κάθε επίδοξο πωλητή
και αγοραστή της Αττικής Γης στο Ελληνικό.
Λίγες εβδοµάδες µετά, στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Ελληνικού-Αργυρούπολης και παρόντων εκπροσώπων-µελών των ∆.Σ. των Συλλόγων
Σ∆Υ ΑΘΗΝΑΣ, Σ∆Υ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΑΦΑΝΣ και
Συλλόγου Ελλήνων Ηµεροδρόµων, η
ερευνητική οµάδα του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου παρουσίασε την
πρότασή της για την ανάδειξη του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού σε µια
πληρέστατη παρουσίαση που ανέδειξε
όλες τις πτυχές και τις προεκτάσεις του
τεράστιου ζητήµατος για την ποιότητα
ζωής ΟΛΩΝ των κατοίκων του Λεκανοπεδίου.
Στον γόνιµο διάλογο που επακολούθησε, εκφράστηκε η διάθεση των
παρευρισκοµένων και τέθηκαν οι προβληµατισµοί και η αγωνία για το αύριο
του ΧΩΡΟΥ αλλά και του ΑΓΩΝΑ για
την ευαισθητοποίηση ΟΛΩΝ των ∆ΡΟΜΕΩΝ σαν απαραίτητο συστατικό αυτού του ΑΓΩΝΑ. Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια ανακοινώθηκε η οργάνωση εν΄ςο
ΑΓΩΝΑ ∆ΡΟΜΟΥ µέσα στον χώρο του
Πάρκου από τους συναδέλφους του
ΕΥΚΛΗ στις αρχές ΑΠΡΙΛΗ (8 ΑΠΡΙΛΗ) µε τη διοργάνωση παράλληλα µε
τον αγώνα πολιτιστικών και ενηµερωτικών εκδηλώσεων για το Μητροπολιτικό
Πάρκο Ελληνικού.
Πρέπει να είµαστε παρόντες ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ και από τώρα να προσπαθήσουµε να αναδείξουµε τον ΑΓΩΝΑ που µε τη φορά που έχουν πάρει
τα πράγµατα, θα κλιµακωθεί...
Συγχαρητήρια λοιπόν στους συναδέλφους του ΕΥΚΛΗ και όλοι µαζί
στον ΑΓΩΝΑ τους...

ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΨΕΜΑ: Η «επένδυση» στο Ελληνικό
θα φέρει την ανάπτυξη της χώρας
ΑΛΗΘΕΙΑ: Τα προβλεπόµενα έσοδα
από την ιδιωτικοποίηση του χώρου
του πρώην αεροδροµίου Ελληνικού αντιστοιχούν στους τόκους… τριών µηνών, που πρέπει να πληρωθούν για
το σηµερινό χρέος της χώρας µας. Αντίθετα, τα εκατοµµύρια τετραγωνικά
µέτρα που προβλέπεται να οικοδοµηθούν εκεί, θα είναι ορατά για δεκαετίες.
Η Αθήνα έχει ανάγκη από αποκέντρωση και βελτίωση του περιβάλλοντός
της. Οι όποιες επενδύσεις, πρέπει να
γίνουν στην περιφέρεια της χώρας και
να αφορούν παραγωγικές δραστηριότητες. Το Μητροπολιτικό Πάρκο που
προτείνουµε, είναι αναπτυξιακό έργο
και σε συνδυασµό µε το άνοιγµα του
θαλάσσιου µετώπου και την ανάδειξη
των σηµαντικών αρχαιολογικών χώρων της ευρύτερης περιοχής, µπορεί
να αποτελέσει σηµαντικό πόλο έλξης
τουριστών και λόγο παραµονής τους
στην Αθήνα που σήµερα, λόγω της περιβαλλοντικής της υποβάθµισης, τους
απωθεί.
ΨΕΜΑ: Η εκποίηση δηµόσιας γης θα
αποφέρει έσοδα στο δηµόσιο
ΑΛΗΘΕΙΑ: Προηγούµενες επιχειρήσεις
«αξιοποίησης» της δηµόσιας περιουσίας έχουν καταλήξει σε καταστρατήγηση των σχετικών όρων από τους «επενδυτές» και ανυπαρξία δηµοσίων
εσόδων. Οι επενδυτές, µε προσφυγές
στη δικαιοσύνη, ζητούν αποζηµιώσεις
πολλαπλάσιες από όσα έχουν δώσει.
Τέτοιος επενδυτής είναι και το επενδυτικό Fund του Κατάρ το οποίο, σε αντίστοιχη «αξιοποίηση» σηµαντικής δηµόσιας έκτασης της Λευκωσίας, βρίσκεται σε διαµάχη µε το κυπριακό κράτος. Οι επενδυτές δεν είναι εθνικοί ευεργέτες, αλλά θέλουν να βγάλουν µεγαλύτερο κέρδος, χρησιµοποιώντας,
χωρίς να την πληρώσουν, τη δηµόσια
γη.
ΨΕΜΑ: Ο χώρος του πρώην αεροδροµίου Ελληνικού µπορεί να δοµηθεί
κι άλλο
ΑΛΗΘΕΙΑ: Στο Ελληνικό
υπάρχουν
ήδη 480 κτήρια, κάποια πολύ µεγάλα
και εκτεταµένο οδιΠειραιάς
20 €
κό δίκτυο. Η υπάρΑθήνα
30
χουσα δοµηµένη εΠειραιάς
20
πιφάνεια ξεπερνά
Πειραιάς
20
τα 400.000 τ.µ.! Στο
Ελληνικό δεν χωρά
Κοζάνη
50
άλλη δόµηση. ∆εν
Κοµοτηνή
30
χρειάζεται δηλαδή
Ναύπλιο
20
να κτίσουµε αλλά να
Παπάγος
20
γκρεµίσουµε!
Παπάγος
20
ΨΕΜΑ:
Η καταΧαϊδάρι
20
σκευή και η συντήΧαϊδάρι
20
ρηση του Πάρκου
είναι τόσο ακριβές
∆άφνη
20
που το καθιστούν αΑλεξανδρούπολη20
νέφικτο
Καλαµάτα
30
ΑΛΗΘΕΙΑ: Το πάρΚαισαριανή
20
κο υπερκοστολογήΚαλαµαριά
30
θηκε συνειδητά, εΘεσσαλονίκη 30
νώ, παράλληλα, πο-

ΝΕΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ
Σγουρός Γεώργιος
Αντωνόπουλος Σωτήριος
Κατάκη Σοφία
∆ιακάτος Λάµπρος
Σύλλογος ∆ροµέων Υγείας Κοζάνης
Χατζηελευθερίου Κοσµάς
Κουτελίδης Γρηγόρης
Τσεπαπαδάκης Χάρης
Αναγνωστόπουλος ∆ηµήτρης
Ρούσσος Παντελής
Μουζίκας Γεώργιος
Παντέλογλου Αρίστος
Σταθάτος Γρηγόρης
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Τραϊανός Βασίλης
Μπλίσκας Χαράλαµπος
Αρβανιτίδης Αριστοτέλης
Μανιαδάκης Χρήστος

Αθήνα

20
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τέ δεν αναζητήθηκαν πόροι για την
χρηµατοδότησή του. Μελέτη του ΕΜΠ
(αναρτηµένη
στο
www.arch.ntua.gr/envlab) αποδεικνύει
ότι η κατασκευή και συντήρηση του
Πάρκου µπορούν να καλυφθούν από
τα έσοδα – βάσει των συµβάσεων που
έχουν ήδη υπογραφεί – των εγκαταστάσεων που ήδη λειτουργούν µέσα
σε αυτό (Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε και
ΕΤΑ Α.Ε). ∆ηλαδή το Πάρκο µπορεί να
είναι αυτοχρηµατοδοτούµενο.
ΨΕΜΑ: Η δηµιουργία ενός µητροπολιτικού πάρκου στο Ελληνικό δεν είναι
χωροταξικά δίκαιη
ΑΛΗΘΕΙΑ: Η διχόνοια για το πώς θα
µοιράσουµε το Ελληνικό «δίκαια»
στους πολίτες της Αθήνας, καλλιεργείται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις µε
στόχο το ξεπούληµα του χώρου σε κάποιο επίδοξο επενδυτή. Η αλήθεια είναι ότι για να λυθούν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήµατα της Αθήνας, απαιτούνται 10πλάσιοι χώροι
πράσινου (50.000 στρ.) από την έκταση του Ελληνικού. Μόνο όµως τα µητροπολιτικά πάρκα, µεγάλες δηλαδή
εκτάσεις βιοποικιλότητας και πρασίνου,
µπορούν να επηρεάσουν τις δυσµενείς
περιβαλλοντικές συνθήκες της πόλης.
Και δυστυχώς στην Αθήνα δεν έχει αποµείνει άλλος µεγάλος ελεύθερος χώρος.
Η πρόταση για απαλλοτρίωση οικοδοµικών τετραγώνων στο κέντρο της
Αθήνας και δηµιουργία µικρών πάρκων, είναι εξ’ άλλου κοινωνικά και οικονοµικά ανέφικτη ενώ απαιτεί χρόνια για
να υλοποιηθεί. Έως ότου γίνουν οι απαλλοτριώσεις, το Ελληνικό θα έχει
κτισθεί οριστικά. Η επικαλούµενη δικαιοσύνη είναι ουσιαστικά πρόφαση
για να µην δηµιουργηθεί τώρα το πάρκο. Θυµίζουµε ότι την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, προβλήθηκε ως επιχείρηµα η δηµιουργία
«Ολυµπιακών Έργων Πρασίνου». Πόσο από αυτό το πράσινο δηµιουργήθηκε; Μόνο το 4,8% των προβλεπόµενων δένδρων και το 0,15% των θάµνων!!
ΨΕΜΑ: Το Ελληνικό δεν εκποιείται, δεν
πωλείται, απλά θα µισθωθεί
ΑΛΗΘΕΙΑ: Αν το Ελληνικό ήταν κτήριο,
θα µπορούσαµε να το εκµισθώσουµε
προσωρινά. Αν όµως κτιστεί ένας ελεύθερος χώρος, κτίζεται για πάντα.
Στην περίπτωση αυτή η απλή µίσθωση
ισοδυναµεί µε εκποίηση.
ΨΕΜΑ: Το Ελληνικό δεν θα βελτιώσει
στο περιβάλλον της Αθήνας διότι δεν
βρίσκεται στο κέντρο της
ΑΛΗΘΕΙΑ: Μελέτες του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών λένε
ακριβώς το αντίθετο. Εξ’ άλλου τα Ευρωπαϊκά µητροπολιτικά πάρκα βρίσκονται συνήθως σε ακτίνα 6-10 χλµ. από
το κέντρο των πόλεων, όπως το Ελληνικό.
ΨΕΜΑ: Θα δηµιουργηθούν 35.000 µόνιµες θέσεις εργασίας
ΑΛΗΘΕΙΑ: Ποτέ, καµία επένδυση δεν
έχει δηµιουργήσει τόσες θέσεις εργασίας, έστω προσωρινά. Το νούµερο είναι
εντυπωσιακό αλλά δεν προκύπτει από
καµία µελέτη. Η κυβέρνηση παίζει απλά µε τον πόνο των χιλιάδων ανέργων.
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35.000 ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ.
ΠΟΙΟΝ «∆ΟΥΛΕΥΟΥΝ»;
Σύµφωνα µε τα επίσηµα δηµοσιευµένα
στοιχεία των εταιρειών, συγκεντρώνοντας όλoυς µαζί τους εργαζόµενους
στα 5 “ΙΚΕΑ”, στα 25 “Carrefour”, στα
229 ”Μαρινόπουλος”, στα 104 “Κωτσόβολος”, στα ορυχεία Αιγαίου, Παρνασού και Γκιώνας και σε όλες τις υπηρεσίες και τα 882 τραπεζικά καταστήµατα
και υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς
στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια τότε συγκεντρώνονται 33.500 θέσεις εργασίας. Αναλυτικά:
* 3.000 εργαζόµενοι του Οµίλου
Φουρλής σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουµανίας, δηλαδή στα 5 πολυκαταστήµατα ΙΚΕΑ (1.900 θέσεις εργασίας), 55 καταστήµατα Intersport
(800 θέσεις εργασίας), την Genco Romania, τη Service One κ.α.
* 13.000 εργαζόµενοι του Οµίλου
Carrefour και των 25 πολυκαταστηµάτων “Carrefour” στην Ελλάδα, των 206
καταστηµάτων “Μαρινόπουλος” και
των 23 καταστηµάτων “5′ Μαρινόπουλος”
* 2.000 εργαζοµένοι των 104 πολυκαταστηµάτων και µεσαίων ή µικρών
καταστηµάτων “Κωτσόβολος”
* 2.000 εργαζόµενοι της µεγαλύτερης ελληνικής µεταλλευτικής βιοµηχανίας “Silber&Baryte-Βιοµηχανικά Ορυκτά” που περιλαµβάνει τα ορυχεία
Παρνασσού, Γκιώνας και Αιγαίου
* 13.500 εργαζόµενοι του Οµίλου
Πειραιώς στους οποίους περιλαµβάνονται οι 5.100 υπαλλήλοι της Τράπεζας
Πειραιώς στην Ελλάδα, οι 1.600 στις
θυγατρικές του εσωτερικού και οι
6.800 υπάλληλοι στις θυγατρικές του
Οµίλου στο εξωτερικό σε συνολικά 882
τραπεζικά καταστήµατα και υπηρεσίες.
Όλες αυτές οι εταιρείες αθροίζουν
33.500 θέσεις εργασίας
Η κυβέρνηση σύµφωνα µε τον υπουργό Χ. Παµπούκη θα δηµιουργήσει στο
Ελληνικό 35.000 νέες µόνιµες θέσεις
εργασίας! Τους πιστεύετε;
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
http://parkoellinikou.blogspot.com
parkoellinikou@gmail.com

Ένα πείραµα στο
Ελληνικό
Σε µια εποχή οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης, επιχειρούµε να οργανώσουµε τις παρεµβάσεις που απαιτούνται για
να γίνουν οι πόλεις πιο βιώσιµες, ξεκινώντας
από τη δηµιουργία ενός αυτοδιαχειριζόµενου
αγρού στο Ελληνικό.
Επιδιώκουµε ο «αυτοδιαχειριζόµενος αγρός
στο Ελληνικό» να λειτουργήσει ως:
• Σηµείο συνάντησης κοινωνικών κινηµάτων
για τη διαχείριση των ελεύθερων χώρων,
αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες για συζητή-

σεις, προβολές, γιορτές, παράλληλες εκδηλώσεις.
• Χώρος έκφρασης για δραστηριότητες “Κοινωνικής Οικονοµίας”, προωθώντας µορφές
συλλογικοτήτων κοινωνικής αλληλεγγύης
που αφορούν οµάδες άνεργων, νέων, γυναικών, συνταξιούχων, µεταναστών κ.ά.
• Χώρος αστικής κηπουρικής για κατοίκους
της ευρύτερης περιοχής, µε παράλληλη παρακολούθηση µαθηµάτων.
• Χώρος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για
τη δηµιουργία σχολικών κήπων, την ευαισθητοποίηση σε θέµατα κοµποστοποίησης,
ανακύκλωσης και προστασίας της βιοποικιλότητας.
• Τράπεζα διατήρησης του γενετικού πλούτου της χώρας µας, µε τοπικές ποικιλίες
σπόρων, κηπευτικών.
• Φυτώριο παραγωγής πολλαπλασιαστικού
υλικού οπωροκηπευτικών.
• Χώρος γευσιγνωσίας και προβολής των
προϊόντων της κηπουρικής, µε παράλληλη
λειτουργία συλλογικής κουζίνας.

Σελίδα 8
“Αντάρτες Κηπουροί”: Μια οµάδα ανθρώπων
άρχισαν να φυτεύουν λαχανικά και λουλούδια σε αδόµητους χώρους.
Σήµερα, µόνο στον πυρήνα της Νέας Υόρκης, υπάρχουν 600 δηµόσιοι αστικοί κήποι
που τους περιποιούνται πάνω από 20.000
πολίτες.
Στη συνοικία Κρόιτσµπεργκ του Βερολίνου,
δηµιουργήθηκε το 2009 από τη µη κερδοσκοπική οµάδα “Πράσινοι Νοµάδες”, η αστική φάρµα “Prinzessinnengarden”, η οποία
ωστόσο χρειάστηκε να -µετακοµίσει· προσωρινά στις αρχές του πολύ ζόρικου φετινού
χειµώνα σε µια γειτονική κλειστή αγορά,
προκειµένου να διασωθούν οι καλλιέργειες.
Η φάρµα είναι ανοιχτή στο κοινό, παρέχοντας χώρο σε όσους επιθυµούν να δουλέψουν στον κήπο, που καλλιεργείται χωρίς
φυτοφάρµακα ή τεχνητά λιπάσµατα, και τα
προϊόντα του διατίθενται προς πώληση.

Ελληνικές εµπειρίες

Στη χώρα µας. και ειδικότερα στην Αττική,
έχουν γίνει µέχρι σήµερα µια σειρά απόπειρες δηµιουργίας αστικών κήπων, κάποιες
Ο αγρός απέχει 100 µέτρα από το πολιτιστικό από τις οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη («Βοτακέντρο του πρ. ∆ήµου Ελληνικού και είναι πίσω νικός Κήπος·στην Πετρούπολη, «Αγρός· στο
ακριβώς από το γήπεδο σόφτµπολ. Μπαίνο- Πάρκο Τρίτση κ.ά.).
ντας στο πολιτιστικό κέντρο κατευθυνόµαστε
Σε κάποιες πόλεις της Περιφέρειας, επιχειπρος τα ξύλινα τραπεζοκαθίσµατα και την πέρ- ρούνται διαφόρων µορφών εγχειρήµατα:
γκολα. Πίσω από εκεί, υπάρχει ένα δροµάκι
Στην Αλεξανδρούπολη, προγραµµατίζεται
που οδηγεί στον ΑΓΡΟ.
από τον ∆ήµο να δοθεί για καλλιέργεια έκταΠως φτάνουµε στο Πολιτιστικό ση 20 στρεµµάτων σε 200 συνταξιούχους για
παραγωγή προϊόντων βιολογικής καλλιέρΚέντρο Ελληνικού
γειας.
Το 10% της παραγωγής θα δίνεται σε
- Με αυτοκίνητο
ένα
“Κοινωνικό
Παντοπωλείο” για τους
Κατευθυνόµαστε προς τη Γλυφάδα, µέσω της
Λεωφόρου Βουλιαγµένης. Στο ύψος του Ελληνι- απόρους, στους οποίους στην δεύτερη φάση
κού, πριν το σούπερµάρκετ του Βασιλόπουλου θα παραχωρηθεί έκταση µισού στρέµµατος
διακρίνουµε στο δεξί µας χέρι τη δεξαµενή της στον καθένα για να καλλιεργούν τα δικά τους
πρώην αµερικανικής βάσης. Πριν περάσουµε λαχανικά.
τη δεξαµενή στο ύψος της Τροχαίας Ελληνικού Οι ∆ήµοι Συκεών και Θέρµης Θεσσαλονίκης
στρίβουµε δεξιά. Σε 300 µέτρα περίπου βρίπρογραµµατίζουν να νοικιάζουν κάποιες
σκουµε στο αριστερό µας χέρι, το Πολιτιστικό
εκτάσεις έναντι συµβολικού ποσού σε κατοίΚέντρο Ελληνικού.
κους που θα καλλιεργούν οι ίδιοι τα λαχανικά
- Με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
τους.
Με το µετρό φτάνουµε στη στάση Αγιος ∆ηµήΣτην Κοµοτηνή, έχει κατατεθεί στον ∆ήµο
τριος/Αλέξανδρος Παναγούλης. Με τα λεωφοπρόταση για την δηµιουργία κήπων σε περεία Α3. Β3, 171 πηγαίνουµε προς Γλυφάδα.
Κατεβαίνουµε στη στάση αµερικάνικη βάση και ριαστικές εκτάσεις προς όφελος των κατοίγυρίζουµε πίσω µε κατεύθυνση προς Αθήνα. Σε κων. Αντίστοιχα σχέδια προωθούνται και σε
50 µέτρα περίπου, στο ύψος της Τροχαίας Ελ- διάφορες άλλες ελληνικές πόλεις.
ληνικού, στρίβουµε αριστερά. Σε 300 µέτρα πε- Ιστοσελίδα: agroselliniko.blogspot.com
ρίπου βρίσκουµε στο αριστερό µας χέρι το Πολι☛☞☺☛☞☺☼◀◁◂◃◄◅○●◗◦▻
τιστικό Κέντρο Ελληνικού.
–
Εναλλακτικά, από τη Λ. Βουλιαγµένης ΕΓΙΝΑΝ... ΕΓΙΝΑΝ... ΕΓΙΝΑΝ...
κάνετε δεξιά στην οδό Βενιζέλου και δεξιά στην
ΕΓΙΝΑΝ
31η οδό. Η 31η οδός είναι αδιέξοδος και οδηγεί
στο τέρµα της στον Αγρό.

Πρόσβαση στον Αγρό

Παλιές και νέες διεθνείς
εµπειρίες:
Σκαπανείς, Αντάρτες
Κηπουροί και Πράσινοι
Νοµάδες»
Εµπνευστής των αστικών κήπων θεωρείται ο
Τζέραρντ Γουϊνστάνλεϊ στην Αγγλία, ο οποίος το 1649 ηγήθηκε ενός κοινωνικού κινήµατος µε το όνοµα «Σκαπανείς». Αυτοί καταλάµβαναν ανεκµετάλλευτες εκτάσεις γης, τις
καλλιεργούσαν και µοίραζαν τη σοδειά στους
οπαδούς τους χωρίς κανένα αντίτιµο. Στην
εποχή µας. η δηµιουργία αστικών κήπων
επεκτάθηκε ραγδαία, αρχικά στις δυτικές µεγαλουπόλεις και στη συνέχεια, σχεδόν παντού στον κόσµο. Το 1974, η καλλιτέχνης Λιζ
Κρίστι ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη το κίνηµα
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ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΕΙΟΣ
∆ΡΟΜΟΣ 10 ΧΛΜ.∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Σ∆Υ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ο ΑΓΩΝΑΣ που παραδοσιακά ανοίγει τη νέα
περίοδο κάθε χρόνο, επεφύλασσε φέτος µια
ευχάριστη έκπληξη. Άρτια οργανωµένος σε
βαθµό που άγγιξε, αν όχι έφτασε, στο άριστα,
µε δεκάδες εθελοντές σε κάθε σηµείο της διαδροµής, στη γραµµατεία, στα αποτελέσµατα
γρήγορα, στο τέλος νερό, χυµοί, γλυκά, τοστάκια, όλα στην εντέλεια και η συµµετοχή να
αγγίζει τους 250 ∆ροµείς απ' όλη την Ελλάδα.
Στο κύκνειο άσµα µετά από 15ετή και πλέον
θητεία του εξαίρετου συναδέλφου (γιατρού-δροµέα) Παναγιώτη Παπαντωνίου που σφράγισε όσο κανείς άλλος την εξέλιξη του δραστή-

∆ΡΟΜΕΑΣ
ριου και πρωτοπόρου επαρχιακού
αδελφού Συλλόγου, του Σ∆Υ ΤΡΠΟΛΗΣ. Ο Παναγιώτης Παπαντωνίου που αποχωρώντας µεν από
την προεδρία του Συλλόγου, αλλά
πάντα κοντά στους διαδόχους που
ελπίζουµε και προσµένουµε να
συνεχίσουν την πορεία που αυτός
χάραξε, το εξαίρετο ήθος και τη
συνέπεια που έδειξε στα νοήµατα
του γνήσιου Λαϊκού Μαζικού Αθλητισµού.
Σ' αυτόν τον από κάθε άποψη τέλειο αγώνα, ο ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ από τυχαίο λάθος
της γραµµατείας πήρε το Κύπελλο
της µαζικότερης συµµετοχής, το
οποίο όµως ανήκε στον Σ∆Υ ΠΕΙΡΑΙΑ, στον οποίο και παραδόθηκε
αµέσως µετά την ανακοίνωση (έπειτα από λίγες µέρες) των οριστικών αποτελεσµάτων, να ευχόµεθα
τέτοια µαζική συµµετοχή νάναι
πάντα το µοναδικό µέληµά µας
και ο απώτερος στόχος-σκοπός
µας και τέτοια “λάθη” να φέρνουν
πιο κοντά τους Συλλόγους µας...
Θερµά συγχαρητήρια σε ΟΛΟΥΣ
τους συντελεστές του Αγώνα της
Τρίπολης και στον Αδελφό Σύλλογο Σ∆Υ ΤΡΙΠΟΛΗΣ πάντα τέτοια,
στη νέα δε διοίκησή του πάντα τέτοιες επιτυχίες, στον δε Παναγιώτη Παπαντωνίου ένα ΜΕΓΑΛΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ απ' όλους µας για
ό,τι προσέφερε, είναι λίγο...

οικούντες του δραστηρίου Αδελφού Συλλόγου του Α.Ο. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και κύρια ο
πρόεδρος Ηλίας Σπυριούνης και η
ψυχή της διοργάνωσης κ. Ευτυχία
Μαυροπούλου (κόρη του αγαπηµένου φίλου-συναδέλφου Λευτέρη
Μαυρόπουλου) που αγκάλιασαν
το όραµα του αείµνηστου Γιώργου
Ντανίκα (που έφυγε πέρυσι από
κοντά µας) του Νίκου Μίχου και
των άλλων Γιαννιωτών ∆ροµέων
και κάνοντάς το πράξη το µεταλαµπάδευσαν στους χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες δροµείς.
Ελπίζουµε του χρόνου οι συµµετέχοντες να φθάσουν τους 2.000!!!
και κάθε χρόνο να κατακτώνται νέες κορυφές.
Πάντα επιτυχίες... Θερµά συγχαρητήρια εκ µέρους όλων των δεκάδων συλλόγων της ΕΟΣΛΜΑ-Υ
που συµµετείχαν στον εκπληκτικό
αυτόν αγώνα και σε κάθε µεµονωµένο Συνάδελφο.
Και του χρόνου.

Μια διοργάνωση που άγγιξε (αν
δεν ξεπέρασε) το άριστα σε µια εκπληκτική ηµέρα-γιορτή για τους
∆ροµείς και τους ∆ρόµους της πατρίδας µας, έζησαν οι τυχεροί που
παρευρέθηκαν στα Ιωάννινα στις
24 Σεπτέµβρη. Απίστευτη συµµετοχή που ξεπέρασε τα 1000!! άτοµα (834 ξεκίνησαν στο 30άρι, 121
δροµείς στο 5άρι και 60 περιπατητές), πάνω από 200 οι εθελοντές
µε παιδιά γονείς - εθελοντές διασώστες – Αστυνοµία – Τροχαία ΕΚΑΒ, ταχύτητα αποτελεσµάτων,
όλα σε µια πρωτοφανή οργάνωση. Το ίδιο και την προηγούµενη
µέρα (Σάββατο απόγευµα) µε τη
συµµετοχή 600 παιδιών στα δικά
τους δροµικά αγωνίσµατα (1000,
1500, 2000, 3000 µ., 4000 µ. για
δηµοτικά-γυµνάσια-λύκεια).
Σηµαντική η συµβολή της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ηπείρου,
των χορηγών αλλά και όλων των
συντελεστών που συνετέλεσαν
στην απίστευτη αυτή οργανωτική
επιτυχία.
Αξίζουν κάθε συγχαρητήρια οι δι-

φετινή διοργάνωση που µπορεί να
χαρακτηριστεί ίσως από τις καλύτερες (ή µάλλον η καλύτερη) και από τις 12 διοργανώσεις. Πάνω από 450 οι συµµετοχές (374 εντός
χρόνου και περί τους 70 και πλέον
εκτός του ορίου των 2.30 που είχε
τεθεί), πάνω από 150 οι εθελοντές
της εθελοντικής οµάδας Α.Ο.
ΚΟΥΡΟΣ, του Σώµατος Έρευνας
∆ιάσωσης ΣΕ∆, των προσκόπων,
των οδηγών, των στρατευσίµων
της Σχολής Πυροβολικού υπό τη
διοίκηση του Ταξίαρχου κ. Οικονόµου, της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Τροχαίας, των εργαζοµένων
του ∆ήµου, των Κριτών του ΣΕΓΑΣ, της ∆ιοίκησης της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, του Α.Ο. ΜΕΓΑΡΩΝ, του ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ, των διοικήσεων των
δυο ∆ήµων και των Νοµικών Προσώπων για τον Αθλητισµό (Μεγάρων, Ελευσίνας), των εθελοντών
στα τραπέζια ανεφοδιασµού, τον
γιατρό του αγώνα, ΟΛΟΥΣ αυτούς
που αψηφώντας το κρύο και τον
παγωµένο δυνατό αέρα, διοργάνωσαν για µια ακόµη φορά τον ό-
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ΟΚΤΩΒΡΗ
12ος
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
∆ΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΜΕΓΑΡΑ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΡΕΚΟΡ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ,
5ο ΑΓΩΝΑ ΛΙΜΝΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΣ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο Α.Ο.
ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ.
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ, Α.Ο.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18
Απίστευτη συµµετοχή δροµέων,
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΣΤΑ απίστευτη συµµετοχή εθελοντών,
απίστευτη συµµετοχή κόσµου, στη
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

µορφο αγώνα που συνδέει δυο από τις ιστορικότερες πόλεις της
Ελλάδας, την Ελευσίνα µε τα Μέγαρα, όπως τα περιέγραψε ο περίφηµος περιηγητής Παυσανίας
στα “ΑΤΤΙΚΑ” του στο 2ο µ.Χ. αιώνα.
Και ήταν µια πολύ επιτυχηµένη διοργάνωση γιατί κατάφερε να αντιµετωπίσει µε απόλυτη επιτυχία
τον χειρότερο εχθρό της, τα αυτοκίνητα επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.
Φέτος και για πρώτη φορά, τα αυτοκίνητα, χάρη στις προσπάθειες
της Οργανωτικής Επιτροπής και
της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Μεγάρων που µε συντονισµένες
προσπάθειες τα εξέτρεψαν στο
ρεύµα εισόδου στο 17ο χµ. της
διαδροµής (µε κατεύθυνση τον
Σταθµό του Προαστιακού της Ν.
Περάµου) κι έτσι ο κυκλοφοριακός
φόρτος έπεσε στο 20% από τις
προηγούµενες διοργανώσεις.
Σηµαντική η συµµετοχή των οργανωµένων Συλλόγων της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, αλλά και των Συλλόγων του
ΣΕΓΑΣ που “κατέβασαν” εκατοντάδες ∆ροµείς στον Αγώνα και
προετοίµασαν για τον Κλασικό
Μαραθώνιο που θα διεξαχθεί σε
λιγότερο από ένα µήνα.
Ένας ακόµα όµορφος αγώνας
που ήλθε να προστεθεί σ' αυτή
την αλυσίδα που ενώνει χιλιάδες
Έλληνες ∆ροµείς σε µια αδιάσπαστη ενότητα.
Συγχαρητήρια και του χρόνου πολύ περισσότεροι.
ΥΓ.: Για τα λάθη των αποτελεσµάτων, η συγνώµη των διοργανωτών δεν φτάνει να τους αποζηµιώσει για την προσπάθειά τους
και οφείλονται τα λάθη αυτά στην
ασυγχώρητη αµέλεια των κριτων
του ΣΕΓΑΣ που για µια ακόµη φορά φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Ελπίζουµε του χρόνου η
συνεργασία µαζί µας µε τους εκπροσώπους του ∆ήµου Μεγάρων
και Ελευσίνας, θα επιτρέψει να
δηµοσιευθούν έγκαιρα, µέσα στο
πρώτο 24ωροκαι έγκυρα (χωρίς
λάθη στους χρόνους και στην κατάταξη) τα αποτελέσµατα του αγώνα.
Γι' αυτό και δεν δηµοσιεύουµε τα
τελείως λανθασµένα αποτελέσµατα του 12ου Ηµιµαραθώνιου ∆ρόµου “Στα χνάρια του Παυσανία”.

Το πρώτο ρήγµα
στη θεωρία της
Σχετικότητας
Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ
Πριν από µία εβδοµάδα µια οµάδα
φυσικών που εργάζονται στο CERN
της Γενεύης έκαναν µια εντυπωσια κή ανακοίνωση που αναστάτωσε τη
διεθνή επιστηµονική κοινότητα (βλ.
«Ε» 24-09-11).
Ο επικεφαλής της οµάδας, καθηγη τής Ντάριο Αουτιέρο (Dario Autiero),
περιέγραψε λεπτοµερώς πώς ο
ίδιος και οι συνεργάτες του διαπί στωσαν έκπληκτοι πριν από έξι µή -
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νες ότι τα νετρίνα µπορούν να κι νούνται λίγο ταχύτερα από το φως.
Μόλις ολοκληρώθηκε η πολυαναµε νόµενη παρουσίαση των λεπτοµε ρειών και των δεδοµένων του πει ράµατος το λόγο πήρε πρώτος ο
βραβευµένος µε Νόµπελ Φυσικής
Σάµιουελ Τινγκ (Samuel Ting), ο ο ποίος, αφού εκθείασε το µεθοδολο γικά άµεµπτο πείραµα, δήλωσε ρη τά ότι ο ίδιος δεν έχει τίποτα να α ντιτείνει στα άκρως ανατρεπτικά συ µπεράσµατα, υπό τον όρο βέβαια
ότι θα επιβεβαιωθούν και από άλλα
ανάλογα πειράµατα. Παρόµοιες ή ταν και οι αντιδράσεις των επιφα νών φυσικών που έλεγξαν µε µε γάλη κριτική διάθεση τα νέα πειρα µατικά δεδοµένα.
Γιατί όµως η ανακάλυψη υποατοµι κών σωµατιδίων, τα οποία, ενώ δια θέτουν κάποια ελάχιστη µάζα, µπο ρούν τα ταξιδεύουν ταχύτερα από
το φως, θεωρείται τόσο απροσδό κητη και αποτελεί σοβαρή απειλή
για τη θεωρία της Σχετικότητας του
Αϊνστάιν;
Από όταν διατυπώθηκε η θεωρία
της Σχετικότητας µέχρι σήµερα, η
µη υπέρβαση της ταχύτητας του
φωτός αποτελούσε το βασικό και α παράβατο αξίωµα της σύγχρονης
φυσικής. Στο σχετικιστικό Σύµπαν,
όπου κανένα απόλυτο σύστηµα α ναφοράς δεν υπάρχει, η µόνη από λυτη και ανυπέρβλητη συµπαντική
σταθερά ήταν η ταχύτητα του φω τός. Σύµφωνα µε την ειδική Σχετι κότητα, αν ένα υλικό σώµα µπορού σε να ταξιδεύει µε ταχύτητα ίση ή
µεγαλύτερη του φωτός, τότε αφ'
ενός θα αποκτούσε άπειρη µάζα και
αφ' ετέρου θα παραβιάζονταν η
χρονική αλληλουχία και ο ντετερµι νισµός των φυσικών νόµων. Και
µέχρι πριν από µία εβδοµάδα τίπο τα δεν φαινόταν να διαψεύδει αυτό
το θεµελιώδες αξίωµα.
Αρχίζουµε λοιπόν να κατανοούµε
γιατί θεωρήθηκαν τόσο ανατρεπτικά
τα αποτελέσµατα του πειράµατος
CNGS (Cern Neutrino to Gran Sas so), η αποστολή δηλαδή χιλιάδων
δεσµίδων νετρίνων από τον επιτα χυντή του CERN στη Γενεύη προς
τον ισχυρό ανιχνευτή OPERA στο
Gran Sasso της Ιταλίας.

Μήπως έκανε λάθος ο
Αϊνστάιν;
Αν η ακρίβεια των µετρήσεων του
OPERA επιβεβαιωθεί και από άλλα
πειράµατα (που ήδη έχουν προ γραµµατιστεί στις ΗΠΑ και την Ια πωνία), ποιες συνέπειες θα έχει αυ τό για τη θεωρία της Σχετικότητας
και το κυρίαρχο µοντέλο εξήγησης
της σύγχρονης Φυσικής;
Θέσαµε αυτό το ερώτηµα στον κα θηγητή Χρήστο Τουραµάνη, διαπρεπή Ελληνα φυσικό που από χρόνια
πρωταγωνιστεί στην έρευνα των νε τρίνων. Το πιο πρόσφατο πείραµά
του είναι το περίφηµο Τ2Κ στην Ια πωνία.
Να τι µας δήλωσε για τις πρόσφα τες εξελίξεις στην έρευνα των νετρί νων: «Το αποτέλεσµα του OPERA
ήταν τελείως απρόσµενο και εντυ πωσιακό. Για να γίνει όµως αποδε κτή µια τόσο σηµαντική παρατήρη ση πρέπει να επιβεβαιωθεί από
πολλές ανεξάρτητες µετρήσεις. Το
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πείραµά µου στην Ιαπωνία, το Τ2Κ,
και το πείραµα MINOS στις ΗΠΑ θα
πραγµατοποιήσουν σύντοµα µετρή σεις της ταχύτητας των νετρίνων,
αλλά για να επιτύχουµε την απαι τούµενη ακρίβεια θα πάρει κάποιο
χρόνο. Παράλληλα η ηγεσία του
CERN συζητά τρόπους για να ελεγ χθεί το παρόν αποτέλεσµα από α νεξάρτητους ειδικούς σε συνεργα σία µε το πρόγραµµα OPERA.
Εάν οι µετρήσεις που ανακοινώθη καν είναι σωστές, πρόκειται για
πραγµατική επανάσταση στον τρό πο που κατανοούσαµε µέχρι σήµε ρα τον κόσµο µας: θα πρέπει να ε γκαταλείψουµε οριστικά την αντίλη ψη ότι ζούµε σε έναν τετραδιάστατο
χωρόχρονο όπου η θεωρία της Σχε τικότητας έχει απόλυτη ισχύ για κά θε σώµα και κάθε φαινόµενο. Η
Σχετικότητα θα γίνει απλώς µια κα λή προσέγγιση στο πλαίσιο µιας µε γαλύτερης θεωρίας µε ευρύτερη
ισχύ, κατά τον ίδιο τρόπο που η
κλασική µηχανική είναι µια καλή
προσέγγιση της Σχετικότητας στην
καθηµερινή µας ζωή (µε την εξαίρε ση του GPS).
Επίσης θα αλλάξει ριζικά η κατα νόηση του κόσµου σε επίπεδο στοι χειωδών σωµατιδίων, καθώς το πα ρόν αποτέλεσµα «δείχνει» την ύ παρξη έξτρα διαστάσεων (πέρα α πό τις 4 του «κανονικού» µας χωρο χρόνου) ή νέων πεδίων (αλληλεπι δράσεων). Η Νέα Φυσική που ανα ζητούµε στο Μεγάλο Αδρονικό Επι ταχυντή (LHC) ίσως τελικά να µη
βρίσκεται εκεί αλλά στα νετρίνα! ∆ε καετίες πειραµάτων θα απαιτηθούν
για να εξερευνήσουµε τη νέα πτυχή
του κόσµου που ανοίγεται µπροστά
µας, για να επιβεβαιώσουµε τις λε πτοµέρειές της και για να µετρήσου µε τις παραµέτρους της. Η κατάστα ση που διαµορφώνεται σήµερα στη
φυσική θυµίζει τον πρώτο Ευρω παίο που πέρασε τις Ηράκλειες
στήλες και ανοίχτηκε στον Ατλαντι κό...».

☼◀◁◂◃◄◅○●◗◦▻☼

Η ΙΕΡΑ
ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆Η
Σύντοµη αναφορά στον Πατριάρχη των
ΗΜΕΡΟ∆ΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ
Τα κοσµογονικά γεγονότα που συνέβησαν το 490 π.Χ. στην Ελλάδα
και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο µε η νικηφόρα Αντίσταση
των Αθηναίων και των Πλαταιέων
µαχητών, απέναντι στις επελαύνουσες ορδές, περιεγράφησαν µε
γλαφυρό τρόπο πρώτα από τον
Ηρόδοτο, του οποίου η διήγηση ενέταξε -από πρώτο χέρι- τις µαρτυρίες επιζήσαντων -γέρων πια-

της Μάχης του Μαραθώνα.
Παραδοχή πρώτη: Ο Ηρόδοτος
συνέγραψε την Ιστορία του ανάµεσα στο 451 (πολλοί αναφέρουν το
449 π.Χ.) και την τελείωσε δυο
χρόνια αργότερα, δηλαδή 449-448
π.Χ. Η απόσταση του από τη Μάχη του Μαραθώνα ήταν δηλαδή
40-42 χρόνια. Οι Μαχητές του Μαραθώνα -αρκετοί ήσαν εν ζωή- ήσαν τότε ανάµεσα στα 60-65 ετών
οι περισσότεροι και από εκείνους
άνλτησε πολύτιµες πληροφορίες
για πριν -κατά- και µετά τη Μάχη
του Μαραθώνα, ο ιστορικός.
Παραδοχή δεύτερη: Ο Ηρόδοτος
στο έκτο του βιβλίο, την Ερατώ (από το όνοµα της 6ης Μούσας)
στις παραγράφους 105 και 106
αναφέρεται στον Πατριάρχη των
Ηµεροδρόµων τον Φειδιππίδη, ο
οποίος στην παρ. 105 του ανέφερε τη συνάντησή του µε τον θεό
Πάνα στο όρος Παρθένιο, πάνω
από την Τεγέα, ενώ παρακάτω,
στην παράγραφο 106, του ανέφερε ότι έφθασε στην Σπάρτη “δευτεραίως” δηλαδή τη δεύτερη ηµέρα.
Παραδοχή τρίτη: Με δεδοµένα λοιπόν την εξιστόρηση του ιδίου-ζώντος ακόµα-Φειδιππίδη, ο οποίος
τότε θα βρισκόταν περίπου στα 65
χρόνια του, ο Ηρόδοτος εξιστόρησε-επέλεξε τα γεγονότα που προηγήθηκαν της Μάχης του Μαραθώνα. Και ένα ακόµα γεγονός κρίσιµο είναι ότι η Ιστορία της Συνάντησης του Πάνα µε τον Φειδιππίδη συνετέλεσε έτσι ώστε αµέσως µετά τη Μάχη του Μαραθώνα, σε ΟΛΑ τα ΣΠΗΛΑΙΑ της ΑΤΤΙΚΗΣ (Ακρόπολη, Πεντέλη, Πάρνηθα, Μαραθώνα, Ποικίλο Όρος,
Πάνειο όρος στην περιοχή των
Καλυβίων κ.λπ.) να ανεγερθούν
ναοί στον Πάνα! Προφανώς ο ίδιος ο Φειδιππίδης να επανέλαβε
την ιστορία του στην Εκκλησία του
∆ήµου και η Γενική Συνέλευση
των Αθηναίων, πιστεύοντας τη διήγησή του, τίµησε τον “αδικηµένο”
όπως ανέφερε ο ίδιος στον Φειδιππίδη, θεό µε τη λατρεία του
στα Σπήλαια της Αττικής.
Παραδοχή τέταρτη: Η λέξη κλειδί
στην παράγραφο 106 είναι “δευτεραίως”. Πολλοί την εξέλαβαν ως
την εποµένη ηµέρα. Όµως, ποια
είναι η επόµενη ηµέρα; Αν ο Φειδειππίδης έφυγε από Αθήνα απόγευµα προς βράδυ, τότε όλη η επιχειρηµατολογία “δείχνει” ότι έφθασε όχι κατά τη διάρκεια της επόµενης Ηλιακής ηµέρας, αλλά
νωρίς το πρωί της δεύτερης!!! ∆ηλαδή για να το κάνουµε λιανά, αν
υποθέσουµε ότι ο Φειδιππίδης έφυγε από την Αθήνα στο σούρουπο 7-8 το βράδυ, διήνυσε όλη την
απόσταση των 1200 σταδίων -όπου όλοι οι αρχαίοι τοποθετούσαν
την απόσταση Αθήνας-Σπάρτης

µε τους γνωστούς δρόµους και τα
µονοπάτια.
(1200 στάδια Χ192,27) Ολυµπιακό Στάδιο 230,724). Τότε το ερώτηµα που έρχεται είναι πότε συνάντησε τον Πάνα στο Παρθένιο
όρος, το οποίο σύµφωνα µε την
Αρχαία Τοπογραφία-Τοπολογία απείχε περίπου 70 χιλ. -200-210
στάδια- από τη Σπάρτη; ∆ηλαδή
το Παρθένιο όρος πάνω από την
Τεγέα, όπως αναφέρει Ηρόδοτος,
απείχε περίπου 170-175 χλµ. από
την Αθήνα. Πότε λοιπόν “είδε” οραµατικά-ενορατικά ο Φειδιππίδης
τον Πάνα; Ηµέρα να τον είδε ήταν
δύσκολο, λόγω ήλιου και ζέστης.
πρέπει λοιπόν να τον “είδε” νύχτα.
Ας έλθουµε λοιπόν στον πρώτο
συλλογισµό. Αν ο Φειδιππίδης ξεκίνησε νωρίς το βράδυ από Αθήνα
για Σπάρτη, νωρίς το πρωί, µετά
από 10 ώρες περίπου έφθασε
στην Αρχαία Κόρινθο. Εκεί ξεκουράστηκε, ήπιε νερό, έφαγε πρόχειρα και µετά από 1 ώρα περίπου,
έχοντας όλη την ηµέρα περίπου,
ξεκίνησε πάλι. Έχοντας µπροστά
του 85 δύσκολα κακοτράχαλα χιλιόµετρα και µε ενδιάµεσους σταθµούς τις Κλέωνες, τη Νεµέα, τη
Λύρκεια, διά µέσου της σηµερινής
χαράδρας του Νεοχωρίου (αριστερά στο τούνελ του Αρτεµισίου και
µε συνεχή ανηφορικό δρόµο από
Λύρκεια προς Παρθένιο-Τεγέα έφθασε αργά το απόγευµα-νωρίς
το βράδυ (δηλαδή περίπου την ίδια ώρα περίπου που ξεκίνησε από Αθήνα, 8-9 το βράδυ.
Εκεί φαίνεται ότι η εξάντληση της
ζεστής καλοκαιρινής ηµέρας, η
ψυχική κόπωση για την αποστολή
που είχε αναλάβει και κύρια η λεγόµενη κάτωση-µέθη των ∆ροµέων των Υπεραποστάσεων, τον κατέβαλλε.
“Κοιµήθηκε” λοιπόν ο Πατριάρχης
ων ∆ροµέων και οραµατικά µετά
από 2-3 ώρες βαθέος ύπνου, περίπου τα µεσάνυχτα, οραµατίστηκε τη συνάντηση µε τον θεό Πάνα.
Είναι η Ονειρική Φάση -RAM 2του βαθέος ύπνου που οι επιστήµονες προσδιορίζουν τη φάση
που εντυπώνονται τα σηµαντικά
όνειρα-γεγονότα που απασχολούν
τον άνθρωπο που η συνείδησή
του βρίσκεται σε στρες έντονο και
συνεχές.
“Βλέποντας τον Πάνα ο Φειδιππίδης, µε έντονη την ψυχική διέγερση, ξύπνησε και σιγά-σιγά ξεκίνησε για τη Σπάρτη για τα τελευταία
70 περίπου χιλιόµετρα (200-210
στάδια) όπου έφθασε “δευτεραίως”, δηλαδή τη δεύτερη ηµέρα,
µετά από 8-9 ώρες. ∆ηλαδή αν
έφυγε νωρίς τη νύχτα 7-8 έφθασε
στη Σπάρτη 8-9 το πρωί της µεθεπόµενης, σύνολο από 36-40 ώρες
(µο. 38 ώρες).
Εκεί φαίνεται να έµεινε όλη σχε-
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δόν την Ηµέρα, περιµένοντας την
Απόφαση των Εφόρων και της Απέλλας, η οποία του επιδόθηκε
αργά το απόγευµα προς βράδυ.
Έτσι ο Φειδιππίδης, γυρνώντας σε
δυο ηµέρες από τη Σπάρτη, φαίνεται να έφθασε την 5η ηµέρα
(νωρίς το απόγευµα προς βράδυ)
έχοντας πάει-έρθει σε κάτι λιγότερο από 5 ηµέρες (κι έχοντας ξεκουρασθεί περιµένοντας την απάντηση των Σπαρτιατών σε κάτι
λιγότερο από 12 ώρες.
Παραδοχή πέµπτη: Η πορεία του
Φειδιππίδη αποτέλεσε και αποτελεί προϊόν µελέτης και επισταµένης έρευνας. Ας ξεκινήσουµε τη
διερεύνηση. Ο Φειδιππίδης ξεκίνησε από την Αρχαία Αγορά και
τρέχοντας από τη ∆υτική Πύλη
(Κεραµεικός) της Αθήνας, πήρε
την Αρχαία Ιερά Οδό και συνέχισε
για Ελευσίνα, έχοντας ανεφοδιαστεί στο ιερό του ∆αφνείου Απόλλωνα στο ∆αφνί.
Μετά την Ελευσίνα ακολούθησε
πάνω-κάτω τη σηµερινή Παλαιά
Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου,
όπου ανεφοδιάστηκε στα Μέγαρα,
στην Κακιά Σκάλα (50 χλµ. - Σκιρώνειες Πέτρες – πηγή) και ακόλουθα στα Ίσθµια (70 χιλ.). Έπειτα ανεφοδιάστηκε στην Αρχαία
Κόρινθο. Εδώ λοιπόν, ακολούθησε την αρχαία οδό που οδηγούσε
από Αρχ. Κόρινθο προς ΚλέωνεςΑρχ. Νεµέα και όχι βέβαια µέσω
Ζευγολατιού-Χαλκείου (ανώφελος
κύκλος, ανωφερής.
Σίγουρα δεν πήγε αριστερά από
∆ερβενάκια-Άργος, αφού το Άργος
ήταν εχθρική πόλη προς τους
Αθηναίους και Σπαρτιάτες και δεν
θα επέτρεπε -µε ποινή θανάτουσε κανέναν Ηµεροδρόµο να περάσει µέσα από το έδαφός του για
να κατευθυνθεί προς τη Σπάρτη
δια µέσου του νοτιοανατολικού περάσµατος για το Παρθένιο όρος.
Εξάλλου και προς επίρρωση της
συγκεκριµένης άποψης, είναι το
γεγονός της εκστρατείας των 2000
Σπαρτιατών που ήλθαν σχεδόν
τρέχοντας για να προλάβουν (µετά
την πανσέληνο, όπως αναφέρει ο
Ηρόδοτος) στον Μαραθώνα (τελικά έφθασαν την επαύριο της Μάχης). Από πού πέρασαν οι Σπαρτιάτες; Σίγουρα όχι µέσα από το
Άργος και την επικράτειά του, γιατί
θα ακολουθούσε µάχη µε τους µηδίσαντες Αργείτες, κάτι που βέβαια δεν έγινε.
Ο αρχαίος δρόµος οδηγούσε ευθεία από την Αρχ. Νεµέα, προς
Λύρκεια-Καπαρέλι και από κει διαµέσου του περάσµατος του Νεοχωρίου, αριστερά και κάτω από το
σηµερινό χωριό Νεοχώρι έβγαινε
ανηφορικά πίσω από τη Νεστάνη
προς το Παρθένιο όρος, πάνω από την Τεγέα, όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος. Αυτός ο δρόµος σήµερα
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δεν υπάρχει. Έπαψε να χρησιµοποιείται για τελευταία εκατονταετία
στις αρχές του 20ού αιώνα. Άλλωστε γεωλογικές µεταβολές, νεροφαγιές, κατακρηµνίσεις, σεισµοί,
τον είχαν κάνει αδιάβατο, επικίνδυνο και µε βαθµό δυσκολίας απροσπέλαστο.
Αυτό ήταν που οδήγησε άλλωστε
τον σηµερινό αγώνα Σπάρταθλον,
να στρίψει δεξιά και να ανεβοκατέβει το Αρτεµίσιο για να πάει µετά
στην Πεδιάδα της Τρίπολης και να
κατευθυνθεί προς την Τεγέα.
Ακολουθώντας λοιπόν τα βήµατα
του Φειδιππίδη και αφού αυτός
“συναντήθηκε” µε τον Πάνα στο
Παρθένιο, συνέχισε µε κατεύθυνση πάνω-κάτω τη σηµερινή χάραξη του δρόµου Τρίπολης-Σπάρτης,
όπου και έφθασε στη φηµισµένη
πόλη.
Παραδοχή 6η: Χρονική στιγµή
που ο Φειδιππίδης επιτέλεσε το
πατριωτικό καθήκον.
Η πιθανότερη εκδοχή µε δεδοµένα
που πηγάζουν από πλήθος πηγών είναι ότι η Μάχη του Μαραθώνα διεξηχθη την 11η ή 12η Σεπτέµβρη του 490 π.Χ. Τότε προσδιορίζεται σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο και τα αστρολογικά του σηµειώµατα (οι Σπαρτιάτες απάντησαν στον Φειδιππίδη ότι δεν µπορούν να εκστρατεύσουν πριν την
πανσέληνο) άρα όταν εκστράτευσαν είχε ήδη περάσει η πανσέληνος και όταν έφθασαν στον Μαραθώνα δυο µέρες µετά, την προηγουµένη είχε ήδη γίνει η Μάχη του
Μαραθώνα. Πανσέληνους λοιπόν
το 490 π.Χ. είχαµε στις 9 ή 10 Σεπτέµβρη, στις 12 ή 13 Αυγούστου
και στις 7 ή 8 Οκτώβρη.
Σύµφωνα µε τις υπόλοιπες διηγήσεις του Ηροδότου, οι Πέρσες πολιόρκησαν και εκπόρθησαν την Ερέτρια (πριν αποβιβαστούν στον
Μαραθώνα) στα τέλη Ιούλη-αρχές
Αυγούστου. Εποµένως ήταν αδύνατο µέσα στις λίγες ηµέρες να ανασυνταχθούν, να αποβιβαστούν
στον Μαραθώνα και να γίνουν όλα
όσα αναφέρει ο Ηρόδοτος στην
Ερατώ.
Οι περισσότεροι των ιστορικών αποδέχονται σαν επικρατέστερη ηµεροµηνία την 11η ή 12η Σεπτέµβρη, πράγµα που σηµαίνει ότι ο
Φειδιππίδης, κάνοντας 5 ηµέρες
για να πάει και να έρθει, έφυγε από την Αθήνα περίπου στις 30 Αυγούστου ή στις 31 Αυγούστου και
αυτό γιατί 5 ηµέρες που πηγαινοήλθε + 1 ηµέρα που πήγε ο Στρατός των Αθηναίων στον Μαραθώνα + 6 ηµέρες που πέρασαν µέχρι
να έλθει η σειρά του Μιλτιάδη που
επικεφαλής της Οινηίδος Φυλής
στρατήγευσε και έδωσε τη Μάχη =
12 ηµέρες (Ερατώ παρ. 110-111).
Αφαιρώντας λοιπόν την 1η ή 12η
Σεπτέµβρη τις 12 ηµέρες, καταλή-

γουµε ότι ο Φειδιππίδης έφυγε για
τη Σπάρτη την 31η ∆εκεµβρίου ή
την 30ή Αυγούστου.
Καµιά σχέση λοιπόν µε την καθιέρωση του γενικού όρου ότι στα τέλη του Σεπτέµβρη πήγε ο Φειδιππίδης στη Σπάρτη, εκτός κι αν δεχθούµε την άποψη της ελάχιστης
µειοψηφίας των ιστορικών που δέχονται σαν ηµεροµηνία της Μάχης
την 9η-10η Οκτώβρη, µια θέση
που αδυνατίζει πάρα πολύ λόγω
του επευλάνοντος χειµώνα, της
δυσκολίας επανόδου τω καραβιών
λόγω θαλασσίων ρευµάτων και
αδυναµίας απόπλου, της ανυπαρξίας τροφοδοσίας και κύρια της αποκοπής του εκστρατευτικού σώµατος των Περσών (που ήταν λίγοι τότε στη συγκεκριµένη εκστρατεία) που δεν θα τους επέτρεπε ακόµα και σε περίπτωση Νίκης
τους στον Μαραθώνα, να κεφαλαιοποιήσουν τη Νίκη αυτή, σταθεροποιώντας τις θέσεις τους...
Άρα καταλήγουµε ότι στις αρχές
του Σεπτέµβρη διαδραµατίστηκαν
αυτά τα κοσµογονικά γεγονότα και
ο πατριάρχης των ηµεροδρόµων
Φειδιππίδης έπαιξε πρωτεύοντα
ρόλο, µαζί βέβαια µε τον Μιλτιάδη
και τους 10.000 ήρωες του Μαραθώνα.
Αυτή η σύντοµη αναφορά στην Ιερή πορεία του Φειδιππίδη είναι και
µια απάντηση σε κάθε γνωστό ή
άγνωστο παραχαράκτη που τεντώνει ή µαζεύει κατά το δοκούν
τη διαδροµή, το χρονικό πλαίσιο,
την πορεία και κύρια τον τρόπο
που πήγε ο Φειδιππίδης στη
Σπάρτη. Αθόρυβα, σαν εξασκηµένος που ήταν, ανεφοδιαζόµενος
σε σίγουρα ασφαλή σηµεία που
ευτυχώς µέχρι σήµερα διασώζονται οι ονοµασίες τους (∆αφνί, Ελευσίνα, Μέγαρα, Σκιρώνειες Πέτρες, Ίσθµια, Αρχαία Κόρινθος,
Αρχαίες Κλεωνές, Αρχαία Νεµέα,
Λύρκεια, Τεγέα, Μανθυρέα, Σπάρτη) µ.ό. ανεφοδιασµού κάθε 1515,5 χλµ.) χωρίς φανφάρες και τυµπανοκρουσίες, χωρίς συνοδούς
και φωνασκίες, µε τόλµη και πατριωτικό καθήκον εκτέλεσε την αποστολή που του ανέθεσε η Πόλη
και µε το παραπάνω.
Και όταν, γέρος πια τη διηγήθηκε
στον Ηρόδοτο, ήταν τόσο γεµάτος
πίστη και ελπίδα πως η δική του
συµµετοχή δεν θα ξεχαστεί, δεν
θα περάσει στην αφάνεια. Και
φρόντισε ο Ηρόδοτος να µας αφήσει τα σηµάδια του, τα ίχνη του, τα
γνωρίσµατα αυτής της επικής πορείας για να ακουµπάµε µέχρι σήµερα, να εµπνεόµαστε, να εκστασιαζόµαστε και στα δικά του αυτά
ίχνη λεβεντιάς, ηρωισµού και Αυταπάρνησης να πορευόµαστε...
Βιβλιογραφία: Ηροδότου Ιστορίες
Βιβλίο 6ο-Ερατώ, παράγραφοι
105 – 120.
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Η “ΕΚΡΗΞΗ” ΤΩΝ
ΗΜΕΡΟ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΟ
ΦΕΤΙΝΟ ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ ΚΑΙ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ
ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΑΤΡΙ∆Α ΜΑΣ
Η φετινή θετική έκπληξη µε τον
πρωτοφανή τερµατισµό 19 ΕΛΛΗΝΩΝ (συν τον πολιτογραφηµένο
Έλληνα Kagota που έτρεξε ως
ΕΛΛΗΝ!!! στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ)
∆ροµέων, µόνο απρόσµενη δεν
µπορεί να θεωρηθεί.
Μάλιστα, αν το δούµε µε απόλυτους όρους, η αναλογία των Ελλήνων τερµατισάντων (20 στους 35
συµµετέχοντες) είναι η καλύτερη
ΟΛΩΝ των αποστολών (αφού οι
Ιάπωνες ∆ροµείς είχαν 24 στους
54 και οι Γερµανοί 17 στους 42). Η
φετινή λοιπόν χρονιά και µε δεδοµένο ότι είχαµε τη µεγαλύτερη εθνική συµµετοχή και σε άλλες διεθνείς διοργανώσεις, τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό µε
πάνω από 100 περίπου ∆ροµείς
(άνδρες-γυναίκες) που σηµειωτέον τερµάτισαν σε αγώνες άνω
των 100 χλµ., δείχνουν και την αυξανόµενη δυναµική των Υπεραποστάσεων στη χώρα µας.
Η πρωτοφανής συµµετοχή του
κοινού στο φετινό Σπάρταθλο και
η αναγνωρισιµότητα των Ελλήνων
και ξένων συναδέλφων καταδεικνύουν την ωφελιµότητα που έχει
από τέτοιες διοργανώσεις η πατρίδα µας.
Η καταξίωση του ∆ιεθνούς Αγώνα
100+ και 50+ χλµ. στην περιοχή
της Ψάθας-Αλεποχωρίου και η ένταξη των αγώνων στο ∆ιεθνές
καλεντάρι της IAU (Παγκόσµια Οµοσπονδία Υπεραποστάσεων), η
καθιέρωση του Φεστιβάλ Υπεραποστάσεων στο Ελληνικό µε τους
πολυήµερους και πολύωρους αγώνες σε πίστα, που διοργανώνονται άψογα και πιστά µε τις διεθνείς συνθήκες και κανονισµούς
της IAU από τον Σύλλογο Ελλήνων Ηµεροδρόµων, αλλά και άλλες διοργανώσεις Υπεραποστάσεων (όπως π.χ. στο Παρανέστι,
στο Πήλιο κ.ά.) έχουν φέρει κοντά
εκατοντάδες δροµείς και δηµιούργησαν τη µαγιά µέσα στην οποία
ζυµώθηκαν και ζυµώνονται νέοι
και νέες πρωταγωνιστές στις Υπεραποστάσεις.
Έτσι λοιπόν ειδωµένη η φετινή µοναδική επιτυχία των Ελλήνων
Ηµεροδρόµων στο Σπάρταθλον
δεν ήταν ούτε τυχαία ούτε µοναδι-

κή. Άλλωστε αυτό φαίνεται µε τους
αριθµούς, αφού κάθε χρόνο εδώ
και µια τριετία έχουµε συνεχή αύξηση των τερµατισάντων µε νέα
πρόσωπα που έρχονται να πλαισιώσουν τους (λίγο) παλαιότερους.
Και το κυριότερο φέτος, να πανηγυρίζουµε τη συµµετοχή και τον
τερµατισµό και των δυο Ελληνίδων συναδέλφων, της Αµαλίας
Ματθαίου και της Σοφίας Κυρίτση,
που ήσαν και οι πρώτες Ελληνίδες
στη µέχρι τώρα διοργάνωση του
συγκεκριµένου Αγώνα που κατάφεραν να τερµατίσουν.
Αξίζουν λοιπόν πολλά συγχαρητήρια ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ συνετέλεσαν στη
φετινή επιτυχία και πρώτ' απ' όλα
οι 20 αθλητές που τα κατάφεραν
αλλά και εκείνοι που δεν µπόρεσαν να φτάσουν στο Άγαλµα του
Λεωνίδα, αλλά και όλοι όσοι επέλεξαν άλλους Αγώνες εντός και
εκτός Ελλάδας να τρέξουν για τις
Υπεραποστάσεις, τιµώντας και εκπροσωπώντας την Πατρίδα µας
που το έχει όσο τίποτε άλλο ανάγκη τη σηµερινή εποχή.
Και κάτι άλλο που ίσως δεν το έχει
αντιληφθεί κανένας εκτός ίσως από τους “υποψιασµένους” που
τρέχουν, συµµετέχουν, βοηθούν,
ακολουθούν σαν θεατές αυτούς
τους Αγώνες σε όλη την Ελλάδα.
Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από την Αγάπη που φθάνει σε βαθµό Λατρείας των Ξένων Συναδέλφων για την πατρίδα µας, την Ιστορία της, τους Άγιους Τόπους
που έτρεξαν, πάλεψαν, αγωνίσθηκαν, πολέµησαν τόσες και τόσες
Γενιές Ηρώων.
Είδαµε λοιπόν φέτος, ντυµένους
Έλληνες αρχαίους πολεµιστές από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Ν.
Ζηλανδία, τη Ν. Αφρική, την Ιταλία, να κλαίνε στο εγερτήριο ψυχών, τα χαράµατα στο Άγαλµα του
Μιλτιάδη στον Μαραθώνα στην
πρόσφατη αναβίωση της 11/9.
Είδαµε ξέπνοους ∆ροµείς από 38
χώρες να φθάνουν στη Σπάρτη
και να φιλούν το ιερό χώµα της, να
αγκαλιάζουν τα πόδια του Λεωνίδα
και να φωνάζουν Νενικήκαµεν...
Είδαµε Κορεάτες να τρέχουν σαν
Έλληνες, να τερµατίζουν και να
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δηλώνουν ότι δεν έχουν ξαναζήσει
κάτι τέτοιο στη µέχρι τούδε ζωή
τους, τρέχοντας στα Άγια Χώµατα
της Πατρίδας µας, που από σήµερα και πέρα θα τη θεωρούν και δική τους Πατρίδα!!!
Είδαµε και ακούσαµε Συνοδούς
των Αθλητών που υποσχέθηκαν
ότι σύντοµα, την άλλη χρονιά ίσως, θα ήθελαν κι αυτοί να ΖΗΣΟΥΝ ό,τι πιο Αυθεντικό σε Γνήσιο Συναίσθηµα µπορεί να χαρίσει
σ' έναν Άνθρωπο, ένας τέτοιος αγώνας, µια τέτοια συµµετοχή.
Και όλ' αυτά συµβαίνουν την ίδια
ώρα που η κοιτίδα του παγκόσµιου Πολιτισµού, η Πατρίδα µας,
βάλλεται, λοιδωρείται, χλευάζεται,
ξεπουλιέται κάθε µέρα, κάθε βράδυ στον παγκόσµιο τηλεοπτικό
Μεσαίωνα που βιώνουν οι Λαοί σε
όλο τον Πλανήτη.
Κάποτε ο Φρειδερίκος Νίτσε είχε
γράψει εκείνο το ασύλληπτο για τα
Μάρµαρα του Παρθενώνα: “Αυτές
οι κολόνες οι µαρµάρινες, οξειδώνουν βαθιά, βαθιά και ανεξίτηλα,
κάθε Ανθρώπινη Σκέψη, κάθε Ανθρώπινη συνείδηση.
Τα λόγια του αντανακλούν στα συναισθήµατα των χιλιάδων ∆ροµέων Συναδέλφων που προσκυνούν κάθε χρόνο στην Πατρίδα
µας, τρέχοντας ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ Αγώνες (όπως το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ,
τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τους
Αγώνες του Φεστιβάλ Υπεραποστάσεων, στα 100 και 50 χλµ.
κ.ά.) στα Άγια Χώµατά της.
Και “γίνονται” ΕΛΛΗΝΕΣ και ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ... κι αυτοί, ίσως πιο βαθιά συνειδητοί και µε περισσότερη
ΠΙΣΤΗ και ΕΛΠΙ∆Α για τον τόπο
µας από πολλούς από εµάς...
Ας τους βλέπουµε λοιπόν σαν συν
- Έλληνες κι αυτούς... Άλλωστε οι
καλύτεροι Απόστολοι της Ελληνικής Ιστορίας είναι Αυτοί που τη
διατρέχουν συγκινούµενοι και συγκινούντες... Ας τους καλωσορίζουµε λοιπόν στην οικογένειά
µας...
Κ. Σάµιος
Πρόεδρος της ΕΟΣΛΜΑ-Υ
=========================

ΙΝ MEMORIAM – Στη
µνήµη του ∆άσκαλου
της Ιστορίας Κυριάκου
Σιµόπουλου – 10
χρόνια απουσίας του
“Προετοιµάζεται Παγκόσµια
υπερκυριαρχία των µεγαθηρίων του πλούτου που ελέγχουν
διεθνώς τις πολιτικές εξουσίες”.
Η διαφθορά των κρατούντων
µεταδίδεται σε όλες τις κοινωνίες, όπου κυριαρχούν ο τρόµος
και η απαισιοδοξία – οι πολίτες
αισθάνονται παντού ότι ζουν σε
εχθρικό περιβάλλον εξαιτίας

των εγκληµάτων, των ληστειών,
της έλλειψης προστασίας. Παντού κυκλοφορεί το προσωπικό
συµφέρον και ο στυγνός ατοµισµός. Εξαπλώνονται σε όλες τις
χώρες η ανεργία, η ένδεια, η
µόλυνση του περιβάλλοντος και
η µείωση της εθνικής γεωργικής
παραγωγής. ∆εν ασκείται πλέον
πολιτική κυβερνητική για την

προστασία της κοινωνίας.
Εφαρµόζονται προγράµµατα
της παγκόσµιας χρηµαταγοράς
και εκτελούνται οι εντολές των
πολυεθνικών”.
Ένα ακόµα επίκαιρο κείµενο
γραµµένο όµως πριν από δέκα
και πλέον χρόνια, από έναν
ακούραστο δάσκαλο-ερευνητή
της Ιστορίας που αναζητούσε
την Άλλη Αλήθεια, την πέρα
από πολιτικές, δοτές ιστορίες
και µύθους. Είναι ο Κυριάκος Σιµόπουλος που έφυγε από κοντά
µας πριν από 10 χρόνια -12
Οκτώβρη του 2001- στα 80 του
χρόνια. Το απόσπασµα που
αναφέραµε είναι από το βιβλίο
του “∆ιανοούµενοι και καλλιτέχνες, ευτελείς δούλοι της
εξουσίας” Εκδ. Στάχυ, ένα από
τα 20 βιβλία-διαµάντια που µας
άφησε παντοτινή παρακαταθήκη (ανάµεσά τους ξεχωρίζουν
“Η διαφθορά της εξουσίας”, “Ξενοκρατία, Μισελληνισµός και
υποτέλεια”, “Ο µύθος των µεγάλων της Ιστορίας”, “Βασανιστήρια και εξουσία”, “Η λεηλασία και η καταστροφή των ελληνικών αρχαιοτήτων”, “Μύθος και
απάτη των Ολυµπιακών
Αγώνων” και τόσοι άλλοι.
Απίστευτα ευρυµαθής (µιλούσε
άπταιστα πέντε γλώσσες), του
όγκου της δουλειάς που απαιτούσε κάθε έργο του, (πράγµα
που καταφαίνεται από την τεράστια βιβλιογραφία, τις πηγές
που αντλούσε το υλικό του.
Και αυτά σε καιρούς δίσεκτους,

καθώς ήταν υποχρεωµένος να
εργάζεται για βιοπορισµό ως
δηµοσιογράφος και µεταφραστής, ενώ για τη συµµετοχή του
στην Εθνική Αντίσταση (19421944) υπέστη διώξεις και εξορίες.
Στη µνήµη του Φωτεινού ∆ασκάλου-Ερευνητή Ιστορικού και
ριζοσπάστη αγωνιστή πυ είχα
την τιµή να µαθητεύσω διατηρώντας πιστή φιλία µέχρι τη
µοιραία ηµέρα που έφυγε για
πάντα, αφιερώνω αυτές τις µοναδικές του γραµµές-γραφές,
από το ίδιο βιβλίο που προαναφέραµε.
“Επί 24 αιώνες η παγκόσµια
Ιστορία πλαστογραφείται από
διανούµενους και καλλιτέχνες
και κυρίως “ιστορικούς” που µεταβάλλονται σε αυλοκόλακες
µοναρχών και γενικά φαυλεπίφαυλων εξουσιών, παραχαράσσοντας τα γεγονότα και υµνολογώντας κατάπτυστους ηγεµονεύοντες”.
“Η διαφθορά των εξουσιών µεταδίδεται γοργά, διαβρωτικά και
µολυσµατικά στις κοινωνίες. Το
χρήµα δηλητηριάζει τα πάντα, οι
µεγιστάνες του ελέγχουν τα
κόµµατα εξουσίας, η αρετή εκπνέει. Αιτία της επιδηµίας
εξάπλωσης της διαφθοράς, είναι ο τρισάθλιος ρόλος των τηλεοπτικών δικτύων της οικουµένης. Το κυρίαρχο σχολείο των
λαών δεν είναι τα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, το βιβλίο και η δραστηριότητα των διανοουµένων,
αλλά η τηλεόραση µε θύµατα
τους τηλεθεατές που καθηλωµένοι, καταδικάζονται σε αποχαύνωση, µωρία, νωθρότητα,
αποβλάκωση και ψυχοσωµατική παράλυση και τύφλωση”.
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εκείνος που υπερασπίζεται τις
αιώνιες αξίες και αγωνίζεται χωρίς σκοπιµότητες και συµφεροντολογικά κίνητρα, για τη δικαιοσύνη και τη διαχρονική αρετή.
Σύµβολο και ήρωας των διανοούµενων πρέπει να είναι ο Προµηθέας που κατά την αρχαία
Ελληνική µυθολογία, άρπαξε τη
φωτιά από τον ουρανό και τη
χάρισε στους ανθρώπους”.
“Η αποκέντρωση των φρικαλέων αστικών συνωστισµών θα
αποτελέσει σωτηρία για δισεκατοµµύρια ανθρώπους από τους
“θαλάµους αερίων” των µεγαλουπόλεων της οικουµένης –
όλες κόλαση και ζούγκλα- θα
αναστήσει την ύπαιθρο που
ερηµώνεται και αφανίζεται και
θα εξασφαλίσει την παγκόσµια
ευηµερία των λαών”.
Λίγα από τα σοφά, αθάνατα
λόγια που προέρχονται από το
χέρι του αείµνηστου ∆άσκαλου
και Ερευνητή τής Ιστορίας µας,
του Κυριάκου Σιµόπουλου.
Τα έργα του κυκλοφορούν από
τις εκδόσεις “ΣΤΑΧΥ” ΚΑΙ ΣΥΣΤΉΝΟΝΤΑΙ σε ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ
ΟΛΕΣ ανεπιφύλακτα, ως ∆ΩΡΕΑ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ.
“Κι αν φύγει κανείς -που κάποτε
συµβαίνει- πεθαίνει όταν δεν
τον θυµούνται. Όταν ξεχνούν τι
έπραξε, τι άφησε σαν παρακαταθήκη, όλες τις ενέργειες που
αποσκοπούν στην Απελευθέρωση του Ανθρώπου, στην
ανάδειξη της καλωσύνης και της
πρώτιστης Αρετής... Της Αλληλεγγύης...
Στη Μνήµη σου ∆άσκαλε.... 10
χρόνια Μετά θα 'σαι πάντα κοντά και δίπλα µας...
Ένας ευτυχής Μαθητής σου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΗΜ. ΣΑΜΙΟΣ

“Καθήκον των ανθρώπων του
πνεύµατος είναι να καταγγέλλουν κάθε ανοµία, κακοήθεια, ==============================
βαναυσότητα των οικονοµικοπολιτικών φατριών που υπονοµεύουν τον κοινωνικό βίο και
οδηγούν τη χώρα σε παρακµή.
Και να επικοινωνούν µε τους
λαούς για ενηµέρωση και καθοδήγηση ώστε ενωµένοι να προβάλλουν αντίσταση στις ύπουλες ενέργειες κυβερνώντων και
πλουτοκρατών.
Παρά το γεγονός ότι σήµερα
φήµη και συµπάθεια αποκτούν
και γίνονται πασίγνωστοι και
“διάσηµοι” όχι οι άνθρωποι του
πνεύµατος αλλά οι “αστέρες”
ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΣΚΟΥΛΗ
των τηλεοπτικών σταθµών
όλων των εθνών µε τα γελοία Τι είναι αυτό που λέµε “Αδελφότητα των
και συχνά αναίσχυντα θεάµατα Οµοίων;” Απλά είναι η Αθλητική Κοι νότητα των Ελλήνων ∆ροµέων που
και οι κοµµατικοί “παράγοντες”
που µε κενολογίες και γελοίες αγωνίζονται στον χώρο των Υπεραποµεγαλοστοµίες επιδιώκουν
στάσεων.
αξιώµατα και πρωτοκαθεδρίες”.
Επιµένω να κηρύττω ότι εµείς “οι
“Αληθινός διανοούµενος είναι

TΡΙΑ ΖΗΤΩ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
∆ΡΟΜΕΙΣ
ΤΩΝ
ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

∆ΡΟΜΕΑΣ

Όµοιοι” δεν ξεχωρίζουµε, δεν προβαλλόµαστε, δεν έχουµε έµβληµα το αλαζονικό “Εγώ” αλλά το “Εµείς”, δεν αµειβόµαστε υλικά παρά µόνο ηθικά απλά
και µόνο γιατί είµαστε “Όµοιοι”. Ωθού µενος από τη συγκλονιστική παρουσία
και εµφάνιση των Ελλήνων Υπερµαραθωνοδρόµων στο Σπάρταθλον 2011
σπεύδω να συγχαρώ µε όλη µου την
καρδιά όλους ανεξαιρέτως τους δροµείς
µας τερµατίσαντες και µη, όπως επίσης
και τους αφανείς εργάτες της Αθλητική
Ιδέας οι οποίοι µε αγάπη, αχνά και αυτο θυσία, υποστηρίζουν το Κίνηµά µας.
Είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι στα
τελευταία χρόνια παρατηρείται µια ιδιαί τερη άνθηση στο χώρο µας των δρόµων
υπεραποστάσεων, ο αριθµός των δροµέων αυξάνει διαρκώς και οι αγώνες
αποκτούν ολοένα και µεγαλύτερο κύρος
και αίγλη. Ο θεσµός του Σπάρταθλου
αναγνωρίζεται παγκοσµίως κι αυτό ανα γκάζει και τους δικούς µας δροµείς να
προσπαθούν περισσότερο ώστε να γίνονται ανταγωνιστικοί προς τους ξένους
ανεβάζοντας έτσι το επίπεδο πιότητας
του δυναµικού σε ολόκληρη τη χώρα.
∆εκάδες είναι οι αγώνες δρόµων αντο χής, ηιµαραθώνιοι κυρίως, που προσελ κύουν µεγάλο αριθµό αγωνιζοµένων σε
ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι φιλοδοξούν να απαντήσουν στην πρόκληση
του Μαραθωνίου ∆ρόµου, και πολλοί
από αυτούς τολµούν να δοκιµάσουν τις
δυνάµεις τους ακόµα πιο µακριά, στους
δρόµους υπεραποστάσεων. Ο µαγνήτης του Σπαρτάθλου είναι για ορισµένους τολµηρούς δροµείς το επόµενο
βήµα, αλλά πρώτα θα πρέπει να µπούνε
στη διαδικασία µικροτέρων αποστάσεων όπως τα 50 χλµ., τα 100 χλµ. Υπάρχουν στις υπεραποστάσεις ανοικτοί
αγώνες έπειτα, όπως το 6ωρο, το 2ωρο,
το 24ωρο, το 48ωρο, το 3ήµερο, το 6ήµερο, τα 1000 χλµ. τα 1000 µίλια. Αλλά το
Σπάρταθλον µε τις ιδιαιτερότητες και τις
υψηλές απαιτήσεις βρίσκεται πάντοτε
στην πρώτη θέση αξιολόγησης. Ένας
Σπαρταθλητής αποκτά έναν τίτλο τιµής.
Αυτές συνολικά είναι µε λίγα
λόγια οι προκλήσεις που καλείται να απαντήσει, µε προσωπική
πάντοτε εκτίµηση και επιλογή ο
τολµηρός και φιλόδοξος δροµέας υπεραποστάσεων. Πάντοτε µιλώ για τον αθλητή εκείνον
που έχει και τιµά την ερασιτεχνική ιδιότητά του. Το υλικό συµφέρον, η ιδιοτέλεια, η σκοπιµότητα ∆ΕΝ έχουν θέση σ' αυτό
που λέγεται Αθλητισµός. Και για
να ξεκαθαρίζουµε τα πράγµατα
µια και καλή, γιατί αρκετά µας
έχουν ζηµιώσει οι καλοθεληές
του επαγγελµατικού, αµειβόµενου δήθεν “Αθλητισµού”: Απορ ρίπτουµε ό,τι έχει σχέση µε την
υλική αµοιβή, περιφρονούµε

εκείνους που αγωνίζονται για το
ίδιον συµφέρον ή τα συµφέρο ντα οποιασδήποτε διαπλοκής.
Επανερχόµενος τώρα στο θέµα
µας, των αγώνων υπεραποστάσεων και τη σηµασιολογική
έννοια της υπερβολής κατά την
επικρατούσα αντίληψη πριν µερικά χρόνια, θα έλεγα ότι η µακρά µου θητεία στον Αθλητισµό
µε έχει διδάξει ότι τα πάντα είναι
ρευστά, ότι τα απίθανα γίνονται
πιθανά και τα αδύνατα δυνατά,
άπαξ και ο άνθρωπος, ο καλός,
ο ενάρετος ο ευγενής και καθα ρός αθλητής, θέσει στόχους και
επιδιώξει µε κάθε φροντίδα και
σοβαρότητα να τους επιτύχει –
φυσικά, τονίζω µε τις δικές του
δυνάµεις και όχι µε τη συµβολή
εξωγενών παραγόντων όπως είναι οι απαγορευµένες ουσίες και
τα υλικά κίνητρα.
Παίρνοντας για παράδειγµα τα
ατοµικά αγωνίσµατα βλέπουµε
συνεχή τη βελτίωση στον ερασιτέχνη εαυτό µας, µε την προϋπόθεση ότι τηρούµε αυστηρά
και µε απόλυτη προσήλωση και
πειθαρχία, κανόνες και νόµους
που αφορούν στην προετοιµασία µας καθώς και στη συµπεριφορά µας κατά τη διάρκεια των
αγώνων και µετά από αυτούς.
Σηµαντικός είναι ο ρόλος της
ψυχολογίας και της πνευµατικής
καλλιέργειας επίσης, που ανεβάζει την απόδοσή µας υψηλά
και ανατρέπει τα θεωρούµενα
όριά µας και τα ταµπού κατά την
εξελικτική διαδροµή µας ως
αθλητών ώστε να δεχόµαστε ότι
τα λεγόµενα όριά µας µετατίθενται ολοένα και µακρύτερα. ∆εν
υπάρχει σπουδαιότερη διαπίστωση ότι εκείνο που επιχειρούµε και το επιτυγχάνουµε, είναι
αποκύηµα της ικανότητάς µας
και των δυνατοτήτων µας να
προχωρούµε όλο και πιο υψηλά,
όλο και πιο γρήγορα, όλο και πιο
δυνατά, δηµιουργώντας νέες
επιδόσεις και κατακτώντας
ανάλογες επιτυχίες.
Αλλά δεν φθάνει µόνο αυτό που
ικανοποιεί τον εαυτό µας, οφείλουµε µε το παράδειγµά µας ως
καθαροί ερασιτέχνες αθλητές να
διαδίδουµε τον Αθλητισµό και τα
αγαθά του µε πραότητα, ευγένεια, καλωσύνη, ταπεινοφροσύνη, αλληλεγγύη αλλά και δυναµισµό, πολεµώντας τα δυσάρεστα φαινόµενα της υπεροψίας, της φιλαυτίας, της εγωπάθειας, της αλαζονείας, της
ιδιοτέλειας, του σνοµπισµού που
παρατηρούνται δυστυχώς στις
τάξεις των λεγόµενων πρωταθη τών των οποίων η όλη πολιτεία
και συµπεριφορά αποτελούν
ύβρη και χυδαιότητα µε συνέπεια να αυτο-αποµονώνεται
και να αυτο-καταστρέφονται.
Όπως η κοινωνία έχει ανάγκη να
υπάρχουν χρηστοί πολίτες, έτσι
και ο Αθλητισµός απαιτεί να
υπάρχου καλοί και αγνοί αθλητές. Ας κάνουµε τον κόπο να ψη λαφήσουµε τον χαρακτήρα του
καλού Μαραθωνοδρόµου και

Υπερµαραθωνοδρόµου.
Η ποιότητα του χαρακτήρα του
και η εν γένει συµπεριφορά του
αποτελούν πρότυπο που έχει
καταργήσει την πεζότητα και την
ασχήµια της ζωής. Έχει απαλλαγεί από το άγχος και το άλγος
τής καθηµερινότητας, έχει θεσπίσει κανόνες απλής, φυσιολογι κής ζωής. Και ο διπλανός του, ο
σύντροφός του, ο συναθλητής
του τα ίδια πράττει συµβάλλοντας και εναρµονίζοντας το Κίνη µα των Οµοίων του. Το αρχαίο
ρητό “Όµοιος οµοίω αεί πελάζει”
αποτελεί την επιτοµή του Κινήµατός µας.
Πριν αναφερθώ στα του Σπαρτάθλου δρώµενα, οφείλω να
ανατρέξω στο παρελθόν του Κινήµατος των ∆ρόµων Υπεραποστάσεων στην Ελλάδα. Γενική
ήταν η αντίληψη που επικρατούσε τότε, στη 10ετία του 1980, ότι
ο Μαραθώνιος ή τα 42.195
µέτρα ήταν το ακρότατο όριο
των αποστάσεων αντοχής. Με
τέτοια νοοτροπία και αµετακίνητες θέσεις των ταγών του Αθλητισµού και των δροµέων, ξεκινούσαµε το 1983, εµείς οι 10 τολµηροί Έλληνες µαζί µε τους έµπειρους περί τις υπεραποστάσεις
ξένους δροµείς για να αντιµετω πίσουµε τον “Λεβιάθαν” των έξη
συνεχόµενων Μαραθωνίων, δηλαδή το Σπάρταθλον. Αρνητικά
ήταν τα σχόλια και πικρόχολες οι
ειρωνευτικές γνώµες για το εγχείρηµα. Η 10ετία του '80 εξαντλήθηκε από µέρους µας µε
την ίδια νοοτροπία και µε περιορισµένους έως µηδαµινούς τερ µατισµούς µας. Ύστερα ανάβλυ σε το νάµα της ελπίδας µε την
καθιέρωση αγώνων 100 χλµ.
που προσέλκυσε ορισµένους
(20-30) δροµείς, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου (1988). ∆ηµουργήσαµε τον
πυρήνα και προχωρήσαµε στην
ίδρυση του Ελληνικού Συνδέσµου Αγώνων ∆ρόµου Υπεραποστάσεων (ΕΣΑ∆Υ) το 1992.
Ακολούθησε το 1993 ο Όµιλος
Υπερµαραθωνοδρόµων Κρήτης
µε αγώνες στη Φαιστό-Κνωσσό
και τον Κέλευθο. Στην Αθήνα ο
ΕΣΑ∆Υ πρωτοπορούσε µε την
αναβίωση του Φειδιππίδειου
Άθλου (1992) και τη θέσπιση
αγώνων δρόµου 100 χλµ., 80
χλµ. (Ποσειδώνιος) και 50 χλµ.
(Πεντέλη) που είχαν πανελλήνιο
χαρακτήρα µε συµµετοχές δροµέων που άγγιζαν τους 50.
Επίσης έγιναν οι Αναβιώσεις
“Αθήνα-∆ελφοί”, “Άργος-Ολυ µπία” και “Πλαταιές-∆ελφοί, Ευχίδειος” όπως και ο οµαδικ΄ς
αγώνας “Αθήνα-Πλαταιές”.
Για το 1996 ανατέθηκε στην
Αθήνα η διοργάνωση του Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος 100
χλµ. (Αθήνα-Μαραθώνας) αλλά
ατυχώς µαταιώθηκε ο αγώνας
αυτός γιατί ο υπεύθυνος διοργανωτής (ΣΕΓΑΣ) δήλωσε αδυναµία. Ο ΕΣΑ∆Υ κλονίστηκε, το
κτύπηµα ήταν καίριο. Συνεχίσα µε µέχρι το 1998 τους αγώνες
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οπότε παραδώσαµε τη σκυτάλη
στον Απόλλωνα ∆υτ. Αττικής,
την τότε ανερχόµενη δύναµη του
Λαϊκού Μαζικού Αθλητισµού µετά ον Σύλλογο ∆ροµέων Υγείας
Αθήνας (1979) και Σύλλογο ∆ροµέων Υγείας Πειραιά (1986).
Μέσα στην πρώτη 10ετία του
2000 πολλοί αθλητικοί Σύλλογοι
∆ροµέων σε όλη τη χώρα δηµιουργήθηκαν και αναπτύσσονται συνεχώς. Η ανάγκη ίδρυσης
της Οµοσπονδίας µας ήταν επιβεβληµένη, η Ελληνική Οµοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισµού και Υπεραπόστάσεων έχει δώσει τεράστια
ώθηση (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) µε τη διοργάνωση πολλών αγώνων σε όλη
τη χώρα. Το Κίνηµά µας των
∆ροµέων Υπεραποστάσεων ήδη
έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις
και τα αποτελέσµατα των
αγώνων δείχνουν ότι γίνεται σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά.
Αγώνες όπω τα πανελλήνια
πρωταθλήµατα 50 και 10 χλµ., 6
ωρών και 12 ωρών, ο Σαρωνικός, οι παγκοσµίου κύρους
αγώνες Υπεραποστάσεων 24
ωρών, 48 ωών, 72 ωρών, 6
ηµερών, 1000 χλµ. και 000 µιλίων, ο αγώνας Φαιστού-Κνωσσού, ο Ευχίδειος, ο Αέθλιος, ο
Γύρος της Πάρου, τα 110 χλµ.
και τα 160 χλµ. της Ροδόπης,
όπως επίσης και οι διεθνείς
αγώνες δροµέων µας στο εξωτε ρικό έχουν δώσει στους Έλληνες
υπερµαραθωνοδρόµους την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και να διακριθούν.
Η τελευταία εξαετία έχει δείξει οτι
τίποτα δεν έγινε τυχαία αλλά
χάρη στη συστηµατική, υπεύθυνη και προγραµµατισµένη δουλειά έχουν αρχίσει να φαίνονται τ
πρώτα αποτελέσµατα του φωτισµένου Λαϊκού Μαζικού προγράµµατος της Οµοσπονδίας
µας
Εκείνος ο χείµαρρος των 2 εκατοντάδων υπερµαραθωνοδρόµων των 50 και 100 χλµ. πανελλήνιας εµβέλειας στην Ψάθα
Μεγάρων τον περασµένο Φε βρουάριο έδειξε πάρα πολλά και
υποσχέθηκε περισσότερα. Τότε
έµεινα έκπληκτος από τον παλµό και τη φλόγα των νέων συνα θλητών µου, των Οµοίων µου.
Και πρόσφατα είχα τη χαρά και
την ικανοποίηση που είδα έναν
µαθητή µου, τον Σπύρο Σπυρόπουλο, να τερµατίζει τον Φειδιππίδειο ∆ρόµο σαν προάγγελος του τι επρόκειτο να συµβεί
εκεί στη Σπάρτη στο άγαλµα του
Λεωνίδα στο Σπάρταθλον 2011.
Παρακολούθησα από κοντά
σχεδόν όλες τις φάσεις του
Σπαρτάθλου, δεν έκλεισα µάτι
ολόκληρο το διήµερο, αλλά
πραγµατικά καθηλώθηκα στον
τερµατισµό του αγώνα επί 14
ώρες, χειροκροτώντας τους
πρώτους νικητές ξένους υπερµαραθωνοδρόµους µέχρις ότου
ήλθε και η σειρά τιµητική για τα
ελληνικά χρώµατα, των Κουτσιούκου, Καραχάλια και του

∆ΡΟΜΕΑΣ
Βλάχου. Συγκινήθηκα.
Κι ύστερα κι άλλος Έλληνας... κι
άλλος... κι άλλος, οι µεσηµβρινές
ώρες κυλούσαν κι η αγωνία µου
φούντωνε και οι προσδοκίες γι γάντωναν. Οι αφίξεις φιλάθλωνυποστηρικτών-παρατηρητών
από τα διάφορα µέρη της διαδροµής, από τη Μανθυρέα και
κάτω επιβεβαίωναν τις πληροφορίες ότι πολλά παλικάρια µας
µεταξύ τω οποίων και οι δυο λεβεντόκαρδες κοπέλες µας η
Αµαλία και η Σοφία ηταν µέσα
στον αγώνα!!!
Μετά τις 4 το απόγευµα ένα κρεσέντο ωδής ελληνικής ηχούσε
στ' αυτιά µου. Οι ξένοι δροµείς φίλοι µας συνέχιζαν να τερµατίζουν... κι άλλος Έλληνας, κι άλλος Έλληνας, κι άλλος, κι άλλος!
Είχα χάσει το µέτρηµα... Ο 13ος
Έλληνας έσπασε το ρεκόρ Ελλήνων τερµατισάντων που το
2009 έφθασαν 12 τον αριθµό. Το
2010 ήσαν 11. Μετά τερµάτισε ο
14ος Έλληνας στη σειρά, ο
15ος... ο 16ος. Πλησίαζε 7 το
βράδυ που ήταν το χρονικό όριο
λήξης του αγώνα...,... ο 17ος... ο
18ος και ο 19ος αθλητής µας!
Θρίαµβος! 19 Έλληνες φιναλίστ
σε ένα τέλειο από άποψη καιρικών συνθηκών Σπάρταθλον. Και
ο Kagota που έτρεξε ως
Έλλην!!! (Είχε πάρει την πρόκριση στην Ψάθα τον Φεβρουάριο)
20ός!!! Αν κάποιος µου 'λεγε στο
ξυπνητό µου τέτοιο νούµερο Ελλήνων τερµατισάντων θα τον χαρακτήριζα εκτός τόπου και
χρόνου, πριν από χρόνια. “Ούτε
γι' αστείο, φίλε µου. Εκτός κι αν
ξυπνήσει µέσα µας ο Ελληνα ράς εαυτός µας...”. Κι όµως, έγι νε το θαύµα. Και θα ακολουθήσουν κι άλλες καλύτερες ηµέρες
κι εµείς µέσα στη χώρα µας θα
γίνουµε η πρώτη δύναµη στο
Σπάρταθλον. Το πιστεύω.
Για την Ιστορία του Σπαρτάθλου,
παραθέτω τους τερµατισµούς
των Ελλήνων ∆ροµέων από το
1983 µέχρι σήµερα.
1983: 2, 1984: 3, 1985: 5
1986: 2, 1987: 2, 1988: 2
1989: 2, 1990: 3, 1991: 2
1992: 2, 1993: 1, 1994: 1995: 3, 1996: 2, 1997: 4
1998: 5, 1999: 1, 2000: 2
2001: 3, 20002: 3, 2003: 2004: 4, 2005: 6, 2006: 6
2007: 9, 2008: 8, 2009: 1
2010: 11, 2011: 19 (20 µε τον
Kagota).

2 Τζαναβάρας Παύλος
1΄ 24΄ 49
3 Μαγγίνας ∆ήµος
1΄ 29΄ 43
4 Καµπιτάκης Νίκος
1΄ 31΄ 30
5 Μουσούντας Κώστας 1΄ 34΄ 33
6 Σηφάκης Μανώλης 1΄ 39΄ 36
7 Φωτοπούλου Κατερίνα 1΄ 40΄ 8
8 Φέαρφιλντ Μάρκ
1΄ 45΄ 11
9 Μιχελακάκης Αριστείδης1΄45΄ 50
10 Μπαρίκος ∆ηµήτριος 1΄ 49΄ 35
11 Χατζάκης Χρήστος
1΄ 52΄ 36
12 Ζυγάκη
Μαρία
1΄ 52΄ 36
13 Στρατάκης ∆ίκτυς
1΄ 53΄ 26
14 Σφακιανάκης Μύρων 1΄ 56΄ 17
15 Ταβλαδωράκης Χάρης 1΄ 57΄ 44
16 Μπιτζές ∆ηµήτριος 1΄ 59΄ 13
17 Σκουρβουλιανάκης Στέφ.1΄59΄ 34
18 Βαµβουκάκης Αντώνιος 2΄ 00΄ 56
19 Παπαθανασίου Αθανάσ. 2΄ 01΄ 49
20 Αντωνακάκης Ελευθέρ. 2΄ 04΄ 0
21 Μανιωράκης Μιχαήλ 2΄ 04΄ 44
22 Στριµπάκος∆ηµήτριος 2΄ 05΄ 7
23 Κοσµάτος Ευάγγελος 2΄ 05΄ 23
24 Λιαπάκη Εµµανουέλα 2΄ 05΄ 27
25 Χατζηαδάµ Λάµπρος 2΄ 05΄ 30
26 Μαρκάκης Αθανάσιος 2΄ 06΄ 25
27 Κανέλης ∆ηµήτριος 2΄ 06΄ 46
28 Ξενιτίδης Σπυρίδων 2΄ 10΄ 2
29 Βίτσα
∆ήµητρα 2΄ 10΄ 12
30 Πεδιαδίτου Ρένα
2΄ 10΄ 26
31 ∆ελόγλου Στέλιος
2΄ 12΄ 18
32 Μαστοράκης Εµµανουήλ2΄14΄ 18
33 Ελληνικάκης Μιχαήλ 2΄ 14΄ 24
34 Ζωάκης Παντελής 2΄ 14΄ 30
35 Πεπονάκης Μύρων
2΄ 14΄ 37
36 Βεζυρίδης Κώστας
2΄ 18΄ 10
37 Αβραµάκης Εµµανουήλ 2΄ 22΄ 26
38 Κουτρελάκος Νίκος
2΄ 22΄ 55
39 Καρασταµάτης Στέλιος 2΄ 23΄ 5
40 Μαλλιωτάκης Ιωάννης 2΄ 23΄ 49
41 Αβραµάκης Ιδοµενέας 2΄ 24΄ 50
42 Συγγελάκης Παναγιώτης2΄ 25΄ 0
43 ∆ηµητρακόπουλος Αριστ2΄27΄ 24
44 Γενετζάκης Γεώργιος 2΄ 28΄ 12
45 Μωραϊτάκης Παντελής 2΄ 31΄ 50
46 Στρατάκης Εµµανουήλ 2΄ 40΄ 24
47 Χαλβατζής Παντελής 2΄ 40΄ 46
48 Βιτσαξάκης Μιχαήλ
2΄ 40΄ 46
49 ∆ηµητρακόπουλος Στέλιος2΄40΄46
50 Τυλιακός Θεόφιλος 2΄ 41΄ 30
51 Κοτζαµπασάκης ∆ηµήτρ2΄ 46΄ 50
52 Καµπιτάκη Μαρίνα
2΄ 52΄ 11
53 Σµυρνάκης Ιωάννης
2΄ 55΄ 55
54 Συντέτος ∆ηµήτριος 2΄ 57΄ 40
55 Καλογεράκης Νίκος
2΄ 58΄ 5
56 Επιτροπάκης Γρηγόριος 3΄ 01΄ 0
57 Στρατάκης Εµµανουήλ 3΄ 02΄ 18
58 Σταυρουλάκης Ανδρέας 3΄ 02΄ 22
59 Πλουµή Αργυρώ
3΄ 04΄ 50
60 Σφακιανάκη Αννα
3΄ 08΄ 2
61 Τυλλιανάκη ∆ήµητρα 3΄ 08΄ 2
62 Μαργαριτάκης Ιωάννης 3΄ 20΄ 0
===========================
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∆ΡΟΜΟΣ
ΘΥΣΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
2011

∆ικταίοι
Αγώνες 2011,
18ος Γύρος
Οροπεδίου
Λασιθίου
1 Καραβίδας Γεώργιος

1΄ 24΄ 4

10/9/2011
1
2
3
4

ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
00:58:01
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆.00:58:27
ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:00:27
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΟΣ. 01:01:15

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝ 01:02:25
ΓΑΖΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:02:46
ΜΑΡΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:03:16
ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 01:03:29
ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
01:03:41
ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ ΦΩΤΗΣ 01:03:57
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. 01:04:55
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛ. 01:05:15
ΜΕΣΣΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:05:31
ΠΑΝΤΑΚΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:06:53
ΚΟΠΑΤΣΗΣΣΩΤΗΡΗΣ
01:07:16
ΑΚΡΙΤΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:07:26
ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:07:36
ΜΥΓ∆ΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:08:20
ΣΟΥΠΙΑ∆ΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤ. 01:08:22
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. 01:09:06
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟ∆. 01:09:24
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡ. 01:09:49
ΤΕΝΤΖΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 01:10:22
ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΜΑΝΙ∆ΗΣ 01:10:55
ΒΑΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ. 01:11:08
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡ 01:11:04
ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
01:11:19
ΒΕΝΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
01:11:24
ΧΑΣΑΠΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:11:32
ΡΟ∆ΙΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:11:38
ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ 01:12:07
ΠΑΜΠΟΥΧΙ∆ΗΣ ΗΡΑΚΛ 01:12:59
ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:13:08
ΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
01:13:16
ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 01:13:15
∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:13:47
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓ. 01:13:55
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 01:14:24
ΞΥΛΟΥΡΓΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:14:30
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
01:14:39
ΝΙΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
01:14:45
ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣ. 01:14:24
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓ. 01:14:53
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 01:14:53
ΣΙΧΛΙ∆ΗΣ ΘΩΜΑΣ
01:14:48
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ. 01:15:08
ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΣΟΛΟΜ. 01:15:01
ΤΖΩΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
01:15:35
ΣΙΩΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 01:15:45
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
01:15:46
ΜΙΣΑΗΛΙ∆ΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 01:15:53
ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
01:15:48
ΣΥΚΟΠΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01:16:07
∆ΑΒΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
01:16:09
ΝΤΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 01:16:06
ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ
01:16:13
ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡ. 01:16:27
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΓΙΩΡΓ01:16:42
ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:16:35
ΝΤΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 01:16:46
ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
01:17:24
ΚΑΨΙ∆ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 01:17:41
ΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:17:54
ΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 01:17:29
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 01:17:58
∆ΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
01:17:51
ΝΟΤΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:18:08
ΜΥΣΤΡΙ∆ΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 01:17:53
ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:18:05
ΡΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
01:18:10
ΣΥΚΟΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:18:12
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:18:15
ΣΥΚΟΒΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ 01:17:56
ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 01:18:27
ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 01:18:29
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:18:32
ΣΙΜΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
01:18:52
ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
01:18:56
ΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
01:19:07
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:19:13
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞ. 01:19:23
ΖΑΓΑΝΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:19:13
ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:19:28
ΤΕΡΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
01:19:32
ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡ. 01:19:50
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
01:19:46
ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
01:20:14
ΖΑΓΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 01:20:27

Σελίδα 14
89 ΠΡΟΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ. 01:20:31
90 ΣΑΡΙΠΑΝΙ∆ΗΣ ΣΟΦΟΚΛ. 01:20:59
91 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤ. 01:20:42
92 ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ01:21:26
93 ΓΚΙΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 01:21:36
94 ΧΑΡΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:21:33
95 ΤΣΕΛΕΜΠΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛ. 01:21:35
96 ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ. 01:21:37
97 ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:21:50
98 ΛΑΠΠΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 01:22:11
99 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 01:22:10
100ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ.01:21:59
101ΒΟΥΛΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:22:15
102ΚΙΝΤΡΑΤ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 01:22:36
103ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ 01:22:56
104ΠΑΡΙΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:22:56
105ΣΟΦΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
01:23:03
106ΠΑΡ∆ΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
01:22:51
107ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. 01:23:09
108ΟΥΖΟΥΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:23:11
109ΓΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
01:23:10
110 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 01:23:32
111 ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ. 01:23:33
112 ΒΟΥΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ. 01:23:29
113 ΣΟΥΠΙΑ∆ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
01:23:41
114 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ01:23:35
115 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 01:23:41
116 ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
01:23:48
117 ΣΑΛΟΝΙΚΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡ. 01:24:02
118 ΚΟΥΠΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
01:24:07
119 ΒΕΖΥΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ. 01:24:09
120ΤΕΛΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ01:24:23
121ΟΥΖΟΥΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:24:26
122ΛΑΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:24:29
123ΒΑΛΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:24:43
124ΛΑΜΠΡΙΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡ. 01:24:44
125ΑΒΒΟΤΤ ΙΟΥΛΙΟΣ
01:24:47
126ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓ.
01:25:10
127ΜΑΥΡΟΥ∆Η ΚΥΡΙΑΚΗ
01:25:44
128ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ Κ. 01:25:42
129ΘΕΟΦΑΝΙ∆ΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ 01:25:41
130ΡΟ∆ΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
01:26:04
131ΞΑΝΘΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
01:26:27
132ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
01:26:34
133ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡ. 01:26:40
134ΤΣΕΛΕΓΓΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡ. 01:26:24
135ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 01:26:24
136ΠΕΡΠΕΡΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 01:26:48
137ΣΟΜΟΝΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓ. 01:26:49
138ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡ. 01:26:50
139ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:26:51
140ΓΚΑΝΤΟΣ ∆ΡΟΣΟΣ
01:26:48
141ΤΖΑΚΟΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 01:27:07
142ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ∆ΗΜ. 01:27:03
143ΚΑΦΕΤΖΗΣΓΙΩΡΓΟΣ
01:27:09
144ΜΥΣΤΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:27:15
145ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛ. 01:27:26
146ΑΓΡΙΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:27:27
147ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Μ. 01:27:56
148∆ΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
01:27:49
149ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΡ. 01:28:02
150Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ. 01:28:09

Οι υπόλοιποι αναφέρονται στις
δροµικές ιστοσελίδες.
====================

18 Σεπτεµβρίου 2011

5ος Γύρος
Λίµνης
Ιωαννίνων
1 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΑΚΟΣ
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
3 ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
5 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ
6 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΩΛΟΣ

01:38:19
01:45:21
01:52:14
01:52:30
01:53:19
01:54:04

∆ΡΟΜΕΑΣ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΤΕΝΙΖ
∆ΗΜΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΡΕΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
∆ΟΒΑΝΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ
ΑΛΕΞΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΠΙΘΟΥΡΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΥΚΙΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ
ΤΙΜΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ
∆ΟΥΖΙΝΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΑΤΣΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΩΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΤΑΣ
ΑΡΗΣ
ΤΣΙΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΩΒΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΚΜΑΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΛΑΪΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΛΑΧΑΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΠΑΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΚΟΥΠΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΑΠΠΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΕΛΗΖΩΝΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΑ
ΠΟΥΛΙ∆ΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΤΟΥΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛ∆ΕΛΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ

01:54:23
01:55:53
01:56:25
01:56:42
01:58:33
01:58:35
01:59:39
02:00:14
02:00:22
02:01:07
02:01:07
02:01:52
02:02:01
02:02:21
02:02:43
02:03:04
02:03:30
02:03:26
02:03:37
02:04:08
02:04:56
02:04:52
02:05:10
02:05:22
02:05:33
02:05:52
02:05:47
02:05:42
02:06:09
02:06:21
02:06:23
02:06:30
02:06:53
02:07:19
02:07:57
02:08:09
02:08:12
02:08:09
02:08:24
02:08:32
02:09:06
02:09:15
02:09:30
02:09:45
02:09:55
02:10:15
02:10:38
02:10:36
02:10:41
02:10:30
02:11:13
02:11:33
02:11:46
02:11:28
02:11:59
02:12:10
02:12:19
02:11:34
02:12:26
02:12:30
02:12:51
02:13:06
02:13:45
02:14:02
02:14:01
02:14:06
02:14:21

74 ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΡΑΖΙΩΤΗΣ
75 ΠΑΥΛΟΣ
ΜΠΑΣ∆ΕΚΗΣ
76 ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΑΓΟΣ
77 ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ
78 ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥ
79 ΝΙΚΟΣ
∆ΡΙΚΟΣ
80 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
81 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
82 ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
83 ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΑΝΤΟΣ
84 ΙΡΕΝΑ
ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ
85 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ
86 ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΚΡΕΜΟΥ
87 ΗΛΙΑΣ
ΜΩΥΣΙ∆ΗΣ
88 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
89 ΦΩΤΙΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
90 ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΙΩΜΟΣ
91 ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
92 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΤΖΕΛΟΣ
93 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙ∆ΗΣ
94 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΕΛΟΣ
95 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΗΣ
96 ΗΡΑΚΛΗΣ
ΜΩΥΣΙ∆ΗΣ
97 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ
98 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
99 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΦΑΣ
100 ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΟΛΑΚΗΣ
101 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ∆ΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ
102 ZAGOL
ZYKAJ
103 ΧΑΡΗΣ
ΚΛΑ∆ΗΣ
104 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ
105 ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΣ
106 ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΟ∆ΙΦΤΣΗΣ
107 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣ
108 ΒΑΣΙΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
109 ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ
110 ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
111 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΙΝΟΣ
112 ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
113 ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ
114 ΘΑΝΑΣΗΣ
ΣΙΩΜΟΣ
115 ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΣΤΑΝΑΣ
116 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ
117 ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΕΛΛΙΟΣ
118 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΛΑΓΚΑΣ
119 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΙΟΣ
120 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
121 ΗΛΙΑΣ
Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ
122 ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
123 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
124 ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΟΥΛΑΣ
125 ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ
126 ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
127 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ
128 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΙΩΤΗΣ
129 ΜΑΡΙΝΟΣ
ΓΑΖΗΣ
130 ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΜΑΚΡΙ∆ΑΚΗΣ
131 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
132 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ
133 ΝΙΚΟΣ
ΜΠΕΡΙΟΣ
134 ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΒΑΡΝΑΣ
135 ΛΟΥΚΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ
136 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
137 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΧΑΤΗΣ
138 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ
139 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
140 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ

02:14:38
02:14:47
02:15:11
02:15:30
02:15:33
02:16:26
02:16:25
02:16:17
02:16:21
02:15:58
02:16:50
02:16:56
02:16:57
02:16:54
02:17:07
02:17:24
02:17:04
02:17:44
02:16:42
02:18:08
02:18:20
02:18:32
02:18:51
02:17:48
02:17:58
02:18:25
02:19:04
02:18:49
02:18:49
02:19:14
02:19:28
02:20:06
02:20:25
02:20:37
02:20:32
02:20:29
02:19:56
02:20:55
02:20:25
02:21:03
02:21:09
02:20:35
02:21:30
02:21:43
02:21:16
02:21:45
02:22:23
02:21:38
02:22:02
02:22:34
02:22:34
02:22:09
02:22:37
02:22:33
02:22:44
02:23:02
02:22:51
02:23:21
02:23:44
02:23:48
02:23:33
02:23:13
02:23:43
02:24:07
02:24:11
02:23:20
02:24:17

141 ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΤΟΥΛΙ∆ΗΣ
142 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ
143 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ
144 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΣΑΛΙ∆ΗΣ
145 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΕΡΛΗ
146 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΚΑΣ
147 ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΑ∆ΗΣ
148 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ
149 ∆ΗΜΗΤΡ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
150 ΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
151 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΑΣ
152 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΛΟΝΕΖΟΣ
153 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΛΗΡΗΣ
154 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΤΣΗΣ
155 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
156 ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΑΤΣΗΣ
157 ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΛΑΛΑΜΗΣ
158 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
159 ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ
160 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ. ΤΣΙΤΣΙΜΠΡΙΚΟΣ
161 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ
162 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ
163 ΝΙΚΟΣ
ΣΑΒΒΑΚΗΣ
164 ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ
165 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΟΥΝΗΣ
166 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
167 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ
168 ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΛΩΜΟΣ
169 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ
170 ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ
171 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ
172 ΕΙΡΗΝΗ
ΓΙΩΤΗ
173 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΒΑΛΗΣ
174 ΤΙΜΟΣ
∆ΡΟΣΟΣ
175 ΣΟΥΖΑΝΑ
ΒΑΣ∆ΑΡΗ
176 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ
177 ΣΠΥΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ
178 ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΕΞΙΑΣ
179 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΓΑΣ
180 ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
181 ΦΩΤΙΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ
182 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΙΟΣ
183 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΙΚΟΣ
184 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ
185 ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΡΑΓΓΟΣ
186 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ
187 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
188 ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
189 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΜΠΗΣ
190 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΤΣΙ∆ΑΣ
191 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ
192 ΜΑΡΙΟΣ
ΜΠΟΓΑΣ
193 ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
194 ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΡΟΥ∆ΑΚΗΣ
195 ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΤΣΗΣ
196 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ
197 ΤΡΙΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ
198 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ
199 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
200 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
201 ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
202 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙ∆ΗΣ
203 ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΦΛΟΣ
204 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΤΣΙΟΣ
205 ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΣΟΣ
206 ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΧΑΝΤΖΗΣ

Σελίδα 15

02:24:12
02:24:27
02:24:31
02:24:36
02:24:35
02:24:27
02:23:43
02:24:44
02:24:59
02:25:17
02:24:45
02:24:45
02:25:28
02:25:00
02:25:58
02:25:22
02:25:23
02:25:56
02:26:00
02:25:40
02:25:41
02:26:22
02:26:19
02:26:39
02:25:59
02:26:52
02:27:02
02:26:42
02:26:50
02:26:24
02:26:58
02:26:12
02:26:33
02:27:26
02:27:16
02:27:19
02:27:18
02:26:53
02:27:13
02:27:49
02:27:17
02:28:08
02:27:12
02:27:16
02:27:03
02:28:06
02:28:26
02:28:20
02:28:12
02:28:39
02:28:41
02:28:15
02:28:33
02:28:48
02:28:09
02:28:34
02:29:29
02:28:41
02:28:33
02:28:49
02:29:20
02:29:27
02:30:11
02:30:06
02:30:06
02:29:27

207 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ
208 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΚΗΣ
209 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ
210 ΓΙΟΥΞΕΛ
ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥ
211 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙ∆ΗΣ
212 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ
213 ΚΩΣΤΑΣ
ΜΑΥΡΕΛΗΣ
214 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
215 ΝΙΚΟΣ
ΜΙΧΕΛΟΓΚΟΝΑΣ
216 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
217 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
218 ΒΑΣΙΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΗΣ
219 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΙΜΟ∆ΕΤΗΣ
220 ΒΛΑΣΗΣ
ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ
221 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ
222 ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
223 ΠΕΤΡΟΣ
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ
224 ΝΙΚΟΣ
ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΣ
225 ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ
226 ΑΒΡΑΑΜ
ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ
227 ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ
228 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΛΟΚΑΣ
229 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΟΣ
230 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΕΒΡΕΚΙ∆ΗΣ
231 ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΠΟΥΡΗΣ
232 ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ
233 ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ
234 ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΙΣΣΑΣ
235 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
236 ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΑΛΛΙΟΣ
237 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΟΥΛΗΣ
238 ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΤΣΙΚΑΣ
239 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΡΟΥ∆ΑΚΗΣ
240 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΙΠΣΑΣ
241 ΑΛΕΚΟΣ
ΖΕΡΒΑΣ
242 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΝΑΣ
243 ΕΜΜΑΝ. ΜΠΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ
244 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ
245 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
246 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
247 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ
248 ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΤΗΣ
249 ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
250 ΙΩΑΝΝΑ
ΤΣΙΤΣΑΡΑ

02:30:43
02:30:07
02:30:49
02:30:52
02:30:24
02:30:56
02:31:35
02:30:57
02:31:31
02:31:09
02:32:08
02:32:11
02:32:08
02:31:53
02:32:03
02:31:49
02:32:14
02:32:12
02:32:12
02:32:44
02:32:38
02:32:38
02:32:07
02:32:32
02:32:26
02:32:37
02:32:59
02:33:05
02:32:58
02:33:28
02:32:20
02:32:58
02:33:55
02:33:37
02:33:30
02:33:37
02:33:43
02:33:34
02:34:31
02:33:42
02:34:36
02:34:53
02:34:53
02:34:07

Tους υπόλοιπους µπορείτε να τους βρείτε
στις δροµικές ιστοσελίδες.
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2011

5ος Αγώνας
Λιµνοθάλασσας
Αιτωλικού
1
2
3
4

ΤΟΥΣΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
41.10
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ42.06
ΜΟΥΣΟΥ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 44.04
ΠΑΠΑ∆ΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ44.25

∆ΡΟΜΕΑΣ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ.44.47
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 45.15
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
45.50
ΑΡΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
46.42
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 47.02
ΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47.38
ΚΟΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 47.38
ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 47.51
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 48.10
ΚΑΤΕΦΙ∆ΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
49.36
ΚΟΓΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
50.08
ΓΕΝΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 50.29
ΛΑÏΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
50.46
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ
50.51
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 51.09
ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 51.42
ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ.51.42
ΤΣΟΚΑΝΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
51.55
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤ.51.58
ΓΑΖΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
52.06
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
52.08
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 52.27
ΣΑΚΚΕΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
52.35
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 52.40
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. 53.00
ΛΕΦΡΑΝΣΙΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ
53.10
ΡΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
53.20
ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
53.49
ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
53.52
ΓΚΙΟΚΑΣ
ΠΑΝΟΣ
54.15
ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
54.40
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 54.40
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
54.51
ΚΟΥΡΛΕΣΗ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ 54.52
ΜΩΡΑÏΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
54.53
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. 55.00
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 55.40
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55.48
ΣΑΠΙΟΥ
ΒΗΘΛΕΕΜ 55.50
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 55.55
ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. 56.04
ΤΣΙΤΣΑΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
56.10
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 56.31
∆ΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
56.49
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
56.50
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 56.57
ΡΑΠΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
57.20
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 57.23
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆Ρ. 57.27
ΛΕΦΡΑΝΣΙΣ ΚΛΑΙΡ
57.28
ΝΤΕΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
57.31
ΞΑΝΘΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ 58.02
ΤΟΛΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
58.09
ΣΟΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ.58.23
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 58.23
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
58.27
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ.59.47
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. 59.49
ΚΑΡΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
59.53
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 59.58
ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ.1.00.18
ΜΑΛΕΣΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1.00.43
ΝΑΚΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
1.00.47
ΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
1.00.52
ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆Ρ. 1.00.52
ΚΟ∆ΩΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.01.00
ΣΚΡΙΜΠΟΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
1.01.07
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛ. 1.01.08
ΚΟΥΣΤΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
1.01.26
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡ. 1.01.29
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ1.01.54
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡ.1.01.56
ΠΕΤΡΟΥ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1.02.10
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
1.02.18
ΧΟΡΤΑΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ. 1.02.25
ΛΕΦΡΑΝΣΙΣ ΤΑΤΙΑΝΑ
1.02.26

81 ΠΡΕΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.02.48
82 ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ. 1.02.56
83 ΝΕΡΟΥ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.03.02
84 ΜΑΚΡΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1.03.18
85 ΜΑΚΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.03.18
86 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓ.1.04.40
87 ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.05.26
88 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1.05.29
89 ΘΕΟΦΑΝΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ. 1.06.00
90 ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. 1.06.35
91 ∆ΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1.06.39
92 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡ. 1.07.06
93 ΚΑΜΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.07.09
94 ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ. 1.07.51
95 ΡΑΠΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.07.55
96 ΣΤΑΘΗ
ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ 1.08.02
97 ΜΑΡΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1.08.02
98 ΣΑΧΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
1.08.15
99 ΑΚΡΙ∆ΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1.09.27
100 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛ.1.10.13
101 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΙΟΠΥΡΗΣ 1.10.16
102 ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΣ ΦΩΝΤΑΣ
1.10.49
103 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.10.49
104 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1.10.49
105 ΡΑÏΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
1.11.38
106 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1.11.52
107 ΠΟΡΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ1.12.56
108 ΦΑΝΕΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1.12.56
109 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ. 1.13.37
110 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. 1.13.37
111 ΤΟΥΦΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1.14.48
112 ΓΟΝΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ.1.14.48
113 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1.14.48
114 ∆ΗΜΗΤΡΕΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 1.14.48
115 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1.15.49
116 ∆ΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ1.16.20
117 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ. 1.16.58
118 ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ. 1.16.58
119 ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤ. 1.16.58
120 ΣΚΟΥΖΕΣ ΚΩΣΤΑΣ
1.17.38
121 ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. 1.17.38
122 ΤΕΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.17.38
123 ΣΧΙΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.21.17
124 ΤΖΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
1.23.06
125 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ
1.23.47
126 ΣΕΒΑΣΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.23.47
127 ΦΥΤΙΛΗ
ΠΑΝΙΤΑ
1.24.15
==============================

Σελίδα 16

1 22:57:40 Cudin Ivan
Italy
2 24:22:24 Sakai Yuji
Japan
3 24:55:59 Vanicek Michael Germany
4 26:32:56 Hoesl Patrick Germany
5 26:41:44 OraleK Daniel Czech
6 26:59:27 Oshima Yasutoshi Japan
7 27:12:57 Kiso Tetsuo Japan
8 27:40:30 Thalmann Markus Austria
9 27:40:30 Thoms Stu
Germany
10 27:40:30 Leu
Oliver Germany
11 27:45:17 Goebel Dietmar Germany
12 28:08:31 Dorum Lars Christen
13 29:07:13 Koutsioukos Georgios
Greece
14 29:07:45 Lubics Szilvia Hungary
15 29:45:21 Andersson Mikael Sweden

26 31:38:58 Szonyl Ferenc Hungary
27 31:47:16 Gallen Eddie Spain
28 31:48:00 Chudy Henryk Poland
29 31:48:00 Malinowski Zbigniew
Poland
30 31:55:24 Lajko Csaba Hungary
31 31:55:24 Sugiura Kazunari Japan
32 32:05:52 Tuominen Ville Finland
33 32:06:58 Oliveira Joao Portugal
34 32:17:19 Podgornik Res Ruth
35 32:21:47 Van
De
Erve
36 32:25:37 Bochons Eusebio
Switzelrand
37 32:33:23 Anderson Mimi UK
38 32:34:25 Pallaruelo Gilles France
39 32:35:45 Iwamoto Nobumi Japan
40 32:36:11 Matsuda Yoshiko Japan
41 32:36:55 Eivindsen Eiolf Norway
42 32:40:19 Feigel Martin Germany
43 32:41:46 Haka Timo Sakari
44 32:42:54 Zuth Juergen Germany
45 32:51:22 Maritati Giacomo Italy
46 33:00:17 Leysen Pat
Belgium
47 33:01:20 Gogos Apollonios Greece
48 33:02:33 Belardini Gianluca Italy
49 33:07:21 Mueller Antje Germany
50 33:15:13 Karakatsanis Konstantinos
Greece
51 33:19:09 Ernst Daniel Netherlands
52 33:25:55 Tanaka Yoshitaka Japan
53 33:26:03 Nakayama Kei Japan
54 33:34:04 Mattheou Amalia Greece
55 33:43:44 Maasland Gerrit
Netherlands
56 33:46:42 Noszik Janos Hungary
57 33:48:41 WoolleyMark Steven
58 33:48:41 Pradas Juan France
59 33:48:53 Ziamparas Dimitrios
Greece
60 33:48:56 Konstas Loukas Greece
61 33:50:07 Westerberg Jan Finland
62 33:53:53 Karl Hubert Germany
63 33:54:09 Okumura Naoki Japan
64 33:57:19 Chanteclair Rierre France

16 29:51:28 Karahalias Dimitrios
Greece
17 30:17:58 Andras Low Hungary
18 30:28:13 Ebbert Norbert Germany
19 30:36:16 Dejaeger-Braet Luc
Belgium
20 30:51:21 Toth Attila Hungary
21 30:54:43 Kim Kwank-Boc Korea
22 30:57:46 Mazzi Marco Italy
23 31:02:31 Vlahos Gergios Greece
24 31:12:08 BessyrisDimitrios Greece
25 31:23:36 Wagner Josef Austria

65 33:57:31 Mahoney Matthew UK
66 33:57:46 Wanner Klaus Germany
67 33:57:47 Falk Andreas Sweden
68 33:59:11 Rojas Peredo Ricardo
69 34:08:14 Patsis Andreas Greece
70 34:18:08 Krystallis Georgios Greece
71 34:20:53 Zuidema Nitish
Netherlands
72 34:21:20 De Santiago
Iglesias
73 34:22:06 Saamanen Juha Finland
74 34:23:21 Chenais Maurice France
75 34:24:01 Lee
Hak-Jun Korea

23 Τσαγκεράς Γεώργιος 04:00:54
24 Τσιντσάρ Ζόραν 04:01:50
25 Πούλιος Αλέξανδρος 04:03:23
26 Υφαντής Ευστράτιος 04:05:45
27 Αυγέρης Γεώργιος 04:10:43
28 Κιντράτ Βιολέττα 04:11:00
29 Ζητάκης Πάυλος 04:16:56
30 Κωκονιάς Αναγνώστης 04:19:00
31 Κάταλος Αντώνης 04:26:00
32 Γιαπιτζόγλου Χρήστος 04:27:58
33 Ψαρρός Επαµεινώνδας 04:29:18
34 Στεφανίδης Θεόφιλος 04:33:00
35 Πατσογιάννης Νικόλαος 04:33:45

∆ήλωσαν συνολικά 53 δροµείς για το
Μαραθώνιο, παρουσιάστηκαν 43. Οι
3 από αυτούς, ο Στόϊκος Μιλτιάδης, ο
Αρµενίνης Αθανάσιος και ο Μαυρουδής Γεώργιος έθεσαν τον εαυτό τους
στην υπηρεσία της Οργάνωσης ως
εθελοντές και 5 εγκατέλειψαν λόγω
τραυµατισµών.

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

1 Οκτωβρίου 2011

Σπάρταθλον
2011

25 Σεπτεµβρίου 2011

Ωραιόκαστρο
2011
1 Σουµαλιάς Ζήνων 03:18:25
2 Σεµαδάκης Κωνσταντίνος 03:20:45
3 Γεροµίχαλος Ευάγγελος 03:26:15
4 Κούτκος Ευάγγελος 03:30:00
5 ∆όλλας Κωνσταντίνος 03:33:03
6 Χουµκοσλής Αβραάµ 03:35:10
7 Γερολουκάς Θεοχάρης 03:35:20
8 Τσιµπλής Ιωάννης 03:37:29
9 Μπέρης Θεόδωρος 03:37:40
10 Γεωργιάδου Τριάδα 03:41:00
11 Χρυσοστοµίδης Νικόλαος 03:40:50
12 Κολυµπάρης ∆ηµήτριος 03:43:15
13 Καλλία Ελένη 03:44:07
14 Κατσαγάνης Κωνσταντίνος 03:44:43
15 Μυγδάνης Νικόλαος 03:46:00
16 Τσιούρβας Νικόλαος 03:49:10
17 Κωνσταντόπουλος ∆ηµήτριος 03:49:45
18 ∆ελλόγλου Στυλιανός 03:50:20
19 Τσιφλίδου Κούλα 03:53:48
20 Κόντος Κωνσταντίνος 03:55:05
21 Τζαµπάζης Αθανάσιος 03:56:29
22 Γεωργίου Γεώργιος 03:56:46

∆ΡΟΜΕΑΣ
76 34:24:59 Bjarne R
Jensen
77 34:25:24 SchriverHenrik Denmark
78 34:26:10 Oyama Reinin Japan
79 34:26:21 Jorgensen Keld Denmark
80 34:27:29 Brandt Michael Germany
81 34:29:37 Furuyama Takako Japan
82 34:29:53 Matsueda Hironori Japan
83 34:30:12 Beck Hubert Germany
84 34:30:20 ZambonAndrea Italy
85 34:31:02 Papi Alessandro Italy
86 34:36:07 Iwamoto Rina Japan
87 34:38:50 Heurtault Marc France
88 34:38:51 Prost Dumont France
89 34:39:04 Nishimura Hiroyuki Japan
90 34:39:10 Watson Chris Australia
91 34:40:41 Nucifora Carmelo Italy
92 34:41:24 Saint Matrin Laurent
93 34:41:52 Triantafyllos Christos
Greece
94 34:41:52 Papamichail Ioannis

Greece
95 34:42:17 Suefusa Yoshio Japan
96 34:42:25 Derda Robert Poland
97 34:43:45 Teshigawara Ken Japan
98 34:50:05 Marc Vandenplas Belgium
99 34:52:07 Van
Nijlen Bart
100 34:52:13 Perttila Petri Finland
101 34:52:43 Yoshikawa Hiroshi Japan
102 34:53:59 Illot Martin UK
103 34:53:59 Otto Van Germany

104 34:56:08
Rosset
Philippe
Switzelrand
105 35:00:43
Mott
Paul U.K.
106 35:05:51
Ahlholm
Tuula Finland
107 35:06:22
Lambert
Jean France
108 35:08:45
Bultmann
Juergen
Germany
109 35:09:03
Moedinger Walter Germany
110 35:11:40
Kobayashi
Takeharu Japan
111 35:13:10
Bagnioli
Paolo Italy
112 35:14:39
Bryant
Neil UK
113 35:16:17
Accarino
Francesco Italy
114 35:19:47
Omoda
Daisuke Japan
115 35:20:08
Wu
Sheng
Ming
116 35:21:07
Skourtaniotis Ioannis
Greece
117 35:21:25
Denmark
118 35:21:59
119 35:22:11
120 35:22:33
Greece
121 35:26:37
122 35:26:50
123 35:27:11
124 35:27:40
125 35:27:54
126 35:29:34
Greece
127 35:30:52
128 35:36:14
129 35:43:58
130 35:44:42
131 35:45:09
Greece
132 35:45:54
133 35:45:58
134 35:46:34
135 35:46:34
136 35:46:35
137 35:47:16
France
138 35:50:03
Belgium
139 35:50:40

Rossen Anne-Marie
Seki Satoru Japan
Dan Koji Japan
Arapoglou Stergios
Pieters Lieven Belgium
CoelhoVictor Jorge
Brehe Michael Germany
Oi
Masahiro Japan
Inoue Kazuya Japan
KalogirosPanagiotis
Kilpatrick Samuel UK
Mustala Ari Finland
Lee Han-Kie Korea
Bogi Alexander Slovac
Maragkos Spiridon
Brueyre Laurent France
Kassimi Sofia Greece
FalkovAlexander Russia
Sinisalo Marjuka Finland
Noto Kimie Japan
Chorgnon Ludovic
Depoortere Ludo
Delmas Stephane France

140 35:51:00
Greece
141 35:52:53
142 35:52:53
143 35:54:28

Σελίδα 17

Apostolopoulos Ioannis
Kugota Tsutomu Greece
Gardenes Cliville Josep
Bucci Paolo Italy

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

1ος Πτώιος
∆ρόµος
9-10-11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ΚΟΤΣΟΛΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΤΟΧΙ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΣΟΥΡΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΕΑΟΥΕΡ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΕΣΣΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΑ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΚΡΟ∆ΗΜΗΤΡΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΩΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ ΧΑΡΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΑΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΦΑΝΗΣ
ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΚΩΝ.
ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΝΙΚ.
ΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΚΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΜΙΛΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΣΟΣ
ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΝ.
ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1.20.09
1.23.16
1.24.30
1.28.17
1.28.24
1.29.40
1.30.33
1.32.45
1.33.35
1.34.27
1.35.16
1.36.18
1.36.21
1.36.55
1.37.06
1.37.45
1.38.29
1.8.54
1.40.58
1.40.58
1.43.03
1.43.04
1.43.27
1.43.59
1.44.22
1.45.02
1.45.28
1.45.38
1.46.15
1.46.15
1.46.51
1.46.55
1.46.57
1.47.38
1.47.49
1.48.15
1.48.29
1.48.30

39 ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛ.
1.48.43
40 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1.4859
41 ΚΟΚΩΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡ.
1.49.09
42 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1.49.18
43 ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1.49.18
44 ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
1.49.44
45 ΜΑΡΙ ΛΕΟΤΕ
1.49.47
46 ΓΙΟΚΑΣ ΣΩΣΤΗΡΗΣ
1.50.07
47 ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.50.27
48 ΧΑΛΒΑΝΗΣ ΚΩΣΤ.
1.50.32
49 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1.50.32
50 ΤΣΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
1.50.32
51 ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
1.51.27
52 ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1.51.39
53 ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ ΚΩΝ.
1.52.26
54 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ
1.52.32
55 ΠΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1.52.39
56 ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΩΝ
1.52.49
57 ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1.53.00
58 ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞ.
1.53.00
59 ΤΣΑΓΑΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
1.53.07
60 ΒΙΓΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
1.54.24
61 ΨΩΡΟΜΗΤΑΣ ΑΘΑΝ.
1.54.25
62 ΚΑΡΜΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡ.
1.55.27
63 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
1.55.29
64 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΗΣ 1.56.03
65 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
1.56.03
66 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
1.57.14
67 ΜΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1.57.38
68 ΥΦΑΝΤΙ∆ΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
1.57.45
69 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1.58.19
70 ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1.58.26
71 ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΚΩΣΤ.
1.58.26
72 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.58.38
73 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1.59.30
74 ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1.5930
75 ΤΟΥΜΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.59.31
76 ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
2.00.54
77 ΣΥΡΙΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ
2.01.06
78 ΚΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.01.46
79 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
2.01.52
80 ΧΑΡΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2.02.00
81 ΒΙΓΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
2.02.34
82 ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ∆ΜΗΤΡΙΟΣ
2.03.55
83 ΠΡΕΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2.04.31
84 ΣΟΥΛΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2.04.42
85 ΜΠΟΥΓΕΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2.05.23
86 ΛΩΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
2.06.25
87 ΧΑΤΖΗΠΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
2.06.36
88 ΓΙΑΣΕΜΙ∆ΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
2.06.51
89 ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
2.07.09
90 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛ. 2.08.19
91 ΝΟΥΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
2.08.50
92 ΚΑΛΟΜΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2.09.15
93 ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.09.23
94 ΛΕΚΚΑΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
2.09.23
95 ΡΕΪΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2.09.58
96 ΣΑΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2.09.58
97 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2.10.08
98 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.2.10.37
99 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ2.10.46
100 ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ2.11.41
101 ΚΑΠΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
2.12.00
102 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΑΝΘΟΣ
2.12.12
103 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2.13.21
104 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.14.22
105 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2.14.43

∆ΡΟΜΕΑΣ
106 ΒΑΖΑΣ ΝΙΚΟΣ
2.14.49
107 ΠΑΧΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2.15.35
108 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.2.15.45
109 ΦΟΥΡΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
2.15.46
110 ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2.16.21
111 ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ
2.16.21
112 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2.16.34
113 ΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2.18.18
114 ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
2.18.18
115 ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2.18.19
116 ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡ
2.19.25
117 ΞΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
2.19.51
118 ΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2.19.52
119 ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
2.19.53
120 ΛΑΜΠΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2.21.10
121 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ 2.22.36
122 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
2.23.40
123 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
2.25.02
124 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΑΚΗΣ
2.25.27
125 ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
2.25.39
126 ΤΣΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
2.29.14
127 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2.29.14
128 ΚΟΝΤΖΙΛΑΣ ΝΙΚΟΣ
2.29.51
129 ΤΣΑΡΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
2.31.16
130 ΜΑΜΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
2.32.03
131 ΚΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
2.32.04
132 ΠΑΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.32.27
133 ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
2.32.52
134 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2.33.17
135 ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
2.34.02
136 ΤΣΑΓΑΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
2.34.43
137 ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΡΟΜΠΕΡΤΟ
2.35.19
9 Οκτ
Οκτωβρίου
ωβρίου
2011

Ηµιµαραθώνιος
Αχαΐας
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

∆ΡΟΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΜΟ∆ΡΑΚΑΣΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΕΦΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΑΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣΦΑΝΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΛΑΒΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΟΥΛΙ∆ΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ
ΡΩΜΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΛΕΝΤ
ΑΡΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

1:12:36
1:14:18
1:14:41
1:16:07
1:17:48
1:18:25
1:18:59
1:19:23
1:21:17
1:21:17
1:22:31
1:22:39
1:22:47
1:22:55
1:23:31
1:23:32
1:24:02
1:24:20
1:24:49
1:24:51
1:25:03
1:25:11
1:25:20
1:25:57
1:26:32
1:27:25

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΓΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΥΡ∆ΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΟΥΒΗ
ΘΕΩΝΗ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΟΥΛΙΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΟΓΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΦΩΤΗΣ
ΜΟΥΣΟΥΝΤΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΑΚΟΣ ΘΑΝΟΣ
ΑΙΛΙΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΤΖΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΡΑΣ ΜΑΚΗΣ
ΤΕΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΟΝ∆ΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΤΑΣΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΠΟΥΧΩΡΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΡΟΣΕΝΗ
ΜΑΡΚΟΣ
ΚΑΤΕΦΙ∆ΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
∆ΡΟΣΟΣ
ΤΙΜΟΣ
ΣΑΚΚΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΧΑΡΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΗΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΑΠΙΟΥ
ΒΗΘΛΕΕΜ
ΜΑΛΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΕΡΒΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
LAFRANCHIS TRISTAN
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

1:27:37
1:27:39
1:27:49
1:27:49
1:28:27
1:28:27
1:28:28
1:29:05
1:29:24
1:29:24
1:29:59
1:30:04
1:30:48
1:31:03
1:31:05
1:31:32
1:32:23
1:32:52
1:32:52
1:33:07
1:33:33
1:33:39
1:33:48
1:34:02
1:34:11
1:34:20
1:34:22
1:34:26
1:34:30
1:34:34
1:34:46
1:34:48
1:34:52
1:34:54
1:35:10
1:35:12
1:35:32
1:35:47
1:35:51
1:36:18
1:36:25
1:36:34
1:37:11
1:37:11
1:37:20
1:37:29
1:37:45
1:38:14
1:38:18
1:38:49
1:39:01
1:39:08
1:39:09
1:39:10
1:39:15
1:39:17
1:39:19
1:39:33
1:39:35
1:39:37
1:39:38
1:39:43
1:39:43
1:39:54
1:39:57
1:40:11
1:40:21
1:40:23
1:40:31

Σελίδα 18

96 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
97 ΒΛΑΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
98 ΝΤΕΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
99 ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
100 ΤΑΖΑΡΤΕΣ ΝΙΚΟΣ
101 ΑΓΡΙ∆ΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
102 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
103 ΚΟΡΠΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
104 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
105 ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
106 ∆ΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
107 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
108 ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
109 ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
110 ΠΑΠΑ∆ΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
111 ΜΟΥΡΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
112 ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
113 ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
114 ΜΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
115 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
116 ΝΤΑΛΙΠΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
117 ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
118 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
119 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
120 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
121 ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
122 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
123 ΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
124 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
125 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
126 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
127 ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
128 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
129 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
130 ΝΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
131 ΦΟΥΖΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
132 ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ ΙΩΣΗΦ
133 ΚΟΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
134 ΤΑΓΑΡΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
135 ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑΚΑΛΛΙΟΠΗ
136 ΡΑΠΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
137 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
138 ΑΪΒΑΣΙΛΙΩΤΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
139 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
140 ΤΑΓΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
141 ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
142 ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
143 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
144 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
145 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
146 ΚΑΡΑΛΗΣ ΡΟΜΠΕΡΤ
147 ΒΑΛΑΣΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
148 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
149 ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
150 ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1:40:39
1:40:49
1:40:51
1:40:57
1:41:14
1:41:16
1:41:22
1:41:26
1:41:41
1:41:42
1:41:48
1:42:01
1:42:18
1:42:26
1:42:26
1:42:48
1:42:57
1:43:05
1:43:07
1:43:53
1:44:00
1:44:00
1:44:02
1:44:14
1:44:14
1:44:16
1:44:17
1:44:34
1:45:00
1:45:03
1:45:04
1:45:06
1:45:06
1:45:28
1:45:32
1:45:35
1:45:47
1:45:54
1:45:59
1:46:03
1:46:11
1:46:13
1:46:40
1:47:11
1:47:18
1:47:24
1:47:30
1:47:40
1:47:59
1:48:00
1:48:00
1:48:13
1:48:21
1:48:22
1:48:41

Τους υπόλοιπους µπορείτε να τους βρείτε στις δροµικές ιστοσελίδες.
===============================

Βαρτζάκειος ∆ρόµος
23-10-11
1
2
3
4
5
6
7
8

DROSOS
KOSTIS
ΧΑΜΟ∆ΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΗΓΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΝΤΟΥΣΗΣ
ΝΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

0:48:37.86
0:49:20.64
0:49:37.54
0:50:30.97
0:50:32.14
0:50:43.84
0:52:12.40
0:52:20.05

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

CZAJA
EMANUEL
∆ΟΥΣΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΙΘΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΛΑΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΑΚΛΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΞΙΩΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΗΣ
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΛΑΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΛΕΝΤ
ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Α∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
∆ΑΛΕΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
KERVENAL PIERRE
BAUER
ANDREAS
ΨΑΡΕΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
SZEWCKYK MAREK
ΒΑΛΑΣΗΣ
ΚΩΣΤΗΣ
ΚΛΑ∆ΗΣ
ΧΑΡΗΣ
ΚΟΛΥΦΑ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΙΣΧΟΣ
ΑΓΙΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΙΩΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΟΥΛΕΑΣ
ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΡΛΑΣ ΦΙ∆ΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΗΓΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΡΟΥΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΒΑΡΤΖΑΚΗ ΠΟΛΙΝΑ
ΜΠΕΣΣΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΖΑΜΖΑΡΑΣ AXIΛΛEAΣ
ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΙΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ∆ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΖΑΒΟΛΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
∆ΑΓΡΕ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ
∆ΕΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΝΤΖΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ

0:53:09.75
0:53:09.75
0:53:22.69
0:54:32.53
0:54:55.13
0:55:13.11
0:55:16.40
0:53:50.97
0:55:41.83
0:15:43
0:55:59.73
0:56:14.22
0:56:25.82
0:56:29.17
0:56:26.51
0:56:58.10
0:57:01.53
0:57:02.66
0:57:22.63
0:57:25.86
0:57:31.44
0:57:48.36
0:57:47.95
0:58:01.14
0:57:56.72
0:58:46.01
0:58:53.32
0:58:26.27
0:59:17.98
0:59:19.87
0:59:22.59
0:59:23.77
0:59:24.09
0:59:28.22
0:57:23.55
0:59:16.61
0:59:34.85
0:57:54.26
0:59:48.32
0:59:46.36
0:59:41.48
0:59:45.98
1:00:01.14
0:59:54.49
0:17:36
0:58:30.12
1:00:31.68
0:58:17.95
0:58:18.12
1:00:24.71
1:00:33.40
1:00:35.84
1:00:32.35
1:00:43.41
1:01:10.79
1:01:03.41
1:01:20.40
1:01:22.46
1:01:37.24
1:01:47.04
1:01:46.69
1:01:59.89
1:02:06.92
1:02:29.79
1:02:41.93
1:02:37.87
1:02:38.11
1:02:43.80
1:02:38.57
1:02:57.43
1:03:00.23
1:03:02.19
1:03:02.85
1:03:20.00
1:03:20.00
1:03:16.40

∆ΡΟΜΕΑΣ
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

ΤΖΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΙΓΚΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΓΩΝΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΠΑΝΟΥ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΕΡΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΙΣΒΑΡ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΛΕΓΓΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΠΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΙΓΑΛΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΛΛΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΑΣΤΡΙΝΟΣ
ΦΕΛΕΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΠΑΓΙΟΥΜΗ ΧΑΑΤΙΜ
ΓΕΩΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1:01:23.59
1:03:03.79
1:03:24.82
1:02:53.46
1:02:55.16
1:03:57.22
1:03:56.67
1:04:04.04
1:03:13.24
1:04:04.46
1:04:13.17
1:04:22.07
1:04:23.67
1:04:34.77
1:04:20.26
1:04:14.26
1:04:21.26
1:04:12.85
1:04:53.86
1:04:46.29
1:04:44.87
1:04:58.13
1:02:24.31
1:04:57.70
1:04:44.08
1:05:03.65
1:05:11.96
1:05:19.61
1:05:24.54
1:05:23.57
1:05:41.89
1:05:49.07
1:05:49.69
1:05:03.51
1:05:43.23
1:04:45.68

Τους υπόλοιπους µπορείτε να τους βρείτε
στις δροµικές ιστοσελίδες.
====================================

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΜΕΛΩΝ
ΣΤΟΝ ΑΠΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ
∆ΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Σύλλογός µας καλεί κάθε συνάδελφο,
φίλο-η ∆ροµέα να εγγραφεί -εφόσον το
επιθυµεί- 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, συνάδελφοι από
πολλές διαφορετικές περιοχές της Αθήνας, της Αττικής, αλλά και από διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας.
Ο σύλλογος µας έχει γραφεία στην οδό
Νικίου 56 στο ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ. 210.
5317826 και µπορεί όποιος-α επιθυµεί
να τα επισκέπτεται κάθε ηµέρα και ώρες

20.30-21.30 (καθηµερινά). Η οδός Νικίου είναι η τρίτη παράλληλος δεξιά της Ιεράς Οδού, στο ύψος της Πλατείας ∆αβάκη στο Αιγάλεω, 500 µέτρα από τη
διασταύρωση Ιεράς Οδού και Θηβών µε
κατεύθυνση προς το Χαϊδάρι.
Επίσης µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη
∆ιεύθυνση της εφηµερίδας του Συλλόγου µας "∆ροµέας" στη διεύθυνση Μνησικλέους 22, Αιγάλεω, ΤΚ 12243, τηλ.
210.5900685 καθηµερινά, 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
Παλατάκι Χαϊδαρίου.
Για την εγγραφή σας χρειάζονται: 4 φωτογραφίες, µια φωτοτυπία της ταυτότητας εµπρός-πίσω, επικυρωµένη από Αστυνοµικό Τµήµα ή το ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
όπου κατοικείτε, και 20 € ετήσια συνδροµή, θα λάβετε έπειτα από λίγες ηµέρες
την κάρτα µέλους που θα ανανεώνεται
κάθε χρόνο, η οποία θα σας προσφέρει
είσοδο σε όλους τους αθλητικούς χώρους, έκπτωση από εταιρίες που θα
συµβληθούµε ή έχουµε ήδη συµφωνήσει και όλα τα δικαιώµατα των οργανωµένων µελών κάθε Συλλόγου (εκλέγειν
-εκλέγεσθαι-οργανωµένες εκδροµές σε
Ελλάδα-εξωτερικό-την εφηµερίδα ∆ΡΟΜΕΑΣ, δωρεάν απλές ιατρικές 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 αγώνες ετήσια σε ΟΛΗ την Ελλάδα, διοργανώνει 15 ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ σε
αγώνες άλλων συλλόγων ή φορέων σε
ΟΛΗ την ΕΛΛΑ∆Α, 1 ή 2 οµαδικές εκδροµές στο εξωτερικό, εκδίδει την εφηµερίδα ∆ΡΟΜΕΑΣ (68 εκδόσεις µέχρι
σήµερα, διµηνιαία, συνδροµητική εφηµερίδα), είναι µέλος του ΣΕΓΑΣ (από το
1999) και της ΕΟΣΛΜΑ-Υ (από το 2006)
ενώ διαθέτει ιστοσελίδα στο ∆ιαδίκτυο
www.apollonrunnersclub.gr την οποία
µπορείτε να επισκέπτεστε για έγκυρη
και έγκαιρη ενηµέρωση και για οποιαδήποτε πληροφορία ζητάτε.
Σας περιµένουµε για κάθε διευκρίνιση,
πληροφορία στα τηλέφωνα και τη διεύθυνση που σας περιγράψαµε.
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΩΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
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«Μείνε πεινασµένος. Κάνε την τρέλα σου»
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η
mich@enet.gr,
www.filoftero.blogspot.com

ΣΤΙΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ φέτος, 2011, ο αµερικανός επιχειρηµατίας Στιβ Τζοµπς, 56
ετών, συνιδρυτής, πρώην πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Apple, υπέβαλε την παραίτησή του, δηλώνοντας ότι δεν µπορεί πλέον (υπονοώντας σοβαρά προβλήµατα υγείας) να
ανταποκριθεί στα καθήκοντά του.
Ο Στιβ Τζοµπς πριν από λίγες µέρες
υπέβαλε την παραίτησή του «κουρασµένος και αδύναµος» από την αρρώστιά
του. Ο Στιβ Τζοµπς πριν από λίγες µέρες
υπέβαλε την παραίτησή του «κουρασµένος και αδύναµος» από την αρρώστιά
του. Στις 12 Ιουνίου του 2005, ο Τζοµπς είχε κάνει µια συγκλονιστική οµιλία κατά
την τελετή αποφοίτησης στο Πανεπιστήµιο του Στάνφορντ. Κατά τη διάρκειά της,
οι περισσότεροι απόφοιτοι έκλαιγαν συνεχώς. Στο τέλος, το χειροκρότηµα δεν θα
σταµατούσε εάν δεν εκλιπαρούσε ο ίδιος
τους φοιτητές, τους καθηγητές, τους συγγενείς και φίλους, «please stop, before Ι
start». Η οµιλία εκείνη «κυκλοφόρησε»
στο Ιντερνετ και έχει διαβαστεί από εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσµο.
Τη µεταφράσαµε, και τη δηµοσιεύουµε ολόκληρη σήµερα, στο «Ανθρώπων Εργα
και Ηµέρες».
Είναι τιµή µου που είµαι µαζί σας σήµερα
στην τελετή αποφοίτησής σας από ένα
από τα καλύτερα πανεπιστήµια στον κόσµο. Για να σας πω και την αλήθεια, αυτό
είναι το πλησιέστερο που έχω φτάσει ποτέ σε τελετή αποφοίτησης. Σήµερα, θέλω
να σας πω τρεις ιστορίες από τη ζωή µου.
Αυτό, όλο κι όλο. Τίποτα σπουδαίο. Απλώς τρεις ιστορίες.
1 Η πρώτη έχει να κάνει µε το πώς να ενώνεις σηµεία.
Εγώ εγκατέλειψα τις σπουδές µου στο Κολέγιο Reed τους πρώτους 6 µήνες, αλλά
παρέµεινα εκεί ως drop-in (σ.σ.: που είναι
ο φοιτητής ο οποίος αντί για 4 χρόνια, επιλέγει να σπουδάσει µόνο για 2 χρόνια
στο πανεπιστήµιο) για άλλους 18 µήνες,
οπότε και τα παράτησα οριστικά. Γιατί το
έκανα αυτό, λοιπόν;
Ολα άρχισαν προτού καν γεννηθώ. Η βιολογική µου µητέρα ήταν πολύ νέα, ανύπαντρη φοιτήτρια, και αποφάσισε να µε δώσει για υιοθεσία. Πίστευε πολύ βαθιά ότι
θα έπρεπε να υιοθετηθώ από απόφοιτους
πανεπιστηµίου, από µορφωµένους ανθρώπους δηλαδή, και έτσι όλα είχαν κανονιστεί ώστε µόλις γεννιόµουν να µε υιοθετούσαν ένας δικηγόρος και η γυναίκα του.
Μόνο που, µόλις βγήκα από τη κοιλιά της
µητέρας µου, οι δύο αυτοί άνθρωποι αποΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΑΠΣ ΑΠΟΛ- φάσισαν την τελευταία στιγµή ότι ήθελαν
ΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ κορίτσι. Ετσι, λοιπόν, οι σηµερινοί µου

γονείς, οι οποίοι ήσαν σε λίστα αναµονής
τότε, έλαβαν ένα τηλεφώνηµα στη µέση
της νύχτας και άκουσαν κάποιον να τους
λέει: «Εχουµε, αναπάντεχα, ένα νεογέννητο αγόρι. Το θέλετε;». Και είπαν: «Βεβαίως».
Η βιολογική µου µητέρα ανακάλυψε αργότερα ότι η θετή µου µητέρα ποτέ δεν είχε αποφοιτήσει από κανένα πανεπιστήµιο, και ότι ο θετός µου πατέρας δεν είχε αποφοιτήσει καν από γυµνάσιο. Ετσι, αρνήθηκε να υπογράψει τα έγγραφα στα οποία χρειαζόταν η συµφωνία της ώστε να
οριστικοποιηθεί η υιοθεσία µου. Υποχώρησε, όµως, λίγους µήνες αργότερα, όταν
οι θετοί µου γονείς υποσχέθηκαν ότι κάποια µέρα θα µε έστελναν σε πανεπιστήµιο. Να µορφωθώ.
Πράγµατι, 17 χρόνια µετά, πήγα για σπουδές σε πανεπιστήµιο. Αλλά πολύ αφελώς,
επέλεξα ένα πανεπιστήµιο το οποίο ήταν
σχεδόν όσο ακριβό είναι και το Στάνφορντ, και έτσι όλες οι οικονοµίες των σκληρά
εργαζοµένων γονιών µου ξοδεύονταν για
τα δίδακτρά µου. Επειτα από 6 µήνες, όµως, δεν είχα ειλικρινή απάντηση στο ερώτηµα εάν άξιζε τον κόπο οι γονείς µου
να ξοδεύουν τόσα χρήµατα για να σπουδάζω εγώ. ∆εν έβλεπα να είχε αξία αυτή η
επένδυσή τους.
∆εν είχα ιδέα τι ήθελα να κάνω στη ζωή
µου. Και δεν είχα ιδέα εάν η πανεπιστηµιακή ζωή θα µε βοηθούσε να βρω την απάντηση. Κι όµως, ήµουν εκεί, και σπούδαζα, ξοδεύοντας όλα τα χρήµατα που οι
γονείς µου είχαν εξοικονοµήσει ολόκληρη
ζωή.
Ετσι, λοιπόν, πήρα µια µέρα την απόφαση να εγκαταλείψω τις σπουδές, πιστεύοντας ειλικρινά ότι όλα θα τακτοποιηθούν
και ότι θα βρω τελικά το δρόµο µου. Ηταν
σχεδόν τροµακτικό, τότε, αυτό που έκανα,
αλλά καθώς κοιτάζω πίσω τώρα, νοµίζω
πως ήταν µία από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρα ποτέ. Τη στιγµή που εγκατέλειψα το κανονικό πρόγραµµα σπουδών, σταµάτησα να παρακολουθώ τα υποχρεωτικά µαθήµατα που δεν µε ενδιέφεραν και άρχισα να πηγαίνω σ' εκείνα
που µου φαίνονταν πιο ενδιαφέροντα.
Κατ' επιλογήν.
∆εν ήταν όλα ωραία, εύκολα και ροµαντικά τότε. ∆εν είχα δικό µου δωµάτιο στη
φοιτητική εστία, κοιµόµουν στο πάτωµα
των δωµατίων µερικών φίλων µου, πήγαινα σε σουπερµάρκετ και τους επέστρεφα
γυάλινες µπουκάλες Κόκα Κόλα και έπαιρνα 5 σεντς τη µία και αγόραζα κάτι να φάω, και περπατούσα 7 µίλια από τη µία άκρη της πόλης στην άλλη κάθε Κυριακή
βράδυ για να πάρω δωρεάν ένα πιάτο καλό φαγητό που µοίραζαν σε κάποιο ναό
των Χάρε Κρίσνα. Κι όµως, τα λάτρευα όλ'
αυτά. Και όσα πράγµατα ανακάλυψα τυ-
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χαία, ακολουθώντας την περιέργεια και τη
διαίσθησή µου, αργότερα αποδείχτηκαν
ανεκτίµητα. Θα σας δώσω ένα παράδειγµα:
Το Κολέγιο Reed, εκείνον τον καιρό, διέθετε την πιο καλή σχολή καλλιγραφίας σε όλη τη χώρα. Σε όλη τη πανεπιστηµιούπολη, κάθε αφίσα, κάθε ταµπέλα σε κάθε
ντουλάπα ή συρτάρι καθηγητή, λέκτορα ή
φοιτητή ήταν γραµµένη στο χέρι µε την
πιο όµορφη καλλιγραφία. Εγώ, επειδή είχα παραιτηθεί από το κανονικό πρόγραµµα σπουδών και έτσι δεν ήµουν αναγκασµένος να παρακολουθώ τα υποχρεωτικά
µαθήµατα, αποφάσισα να πάρω το µάθηµα της καλλιγραφίας και να µάθω και εγώ
να γράφω έτσι ωραία.
Εµαθα, λοιπόν, για τις γραµµατοσειρές
serif και san serif, έµαθα να τροποποιώ το
διάστηµα µεταξύ διαφόρων συνδυασµών
γραµµάτων και έµαθα τι είναι εκείνο που
κάνει τη σπουδαία τυπογραφία πραγµατικά σπουδαία. Ηταν υπέροχο, ήταν ιστορικό, ήταν καλλιτεχνικά διακριτικό µε τρόπο
που καµιά επιστήµη δεν µπορεί να συλλάβει, και εγώ το έβρισκα τόσο, µα τόσο
συναρπαστικό.
Τίποτα απ' όλα αυτά δεν είχαν βέβαια καµία ελπίδα πρακτικής εφαρµογής στη ζωή
µου. Αλλά δέκα χρόνια αργότερα, όταν
σχεδιάζαµε τον πρώτο υπολογιστή Macintosh, όλα όσα έµαθα στο µάθηµα της
καλλιγραφίας µού ξανάρθαν πάλι. Και τα
ενσωµατώσαµε όλα στο Mac. Ηταν το
πρώτο κοµπιούτερ µε πραγµατικά υπέροχη τυπογραφία. Ετσι, εάν δεν είχα παρατήσει εκείνον τον κύκλο υποχρεωτικών
µαθηµάτων στο πρώτο έτος του πανεπιστηµίου, το Mac δεν θα είχε ποτέ ούτε τις
πολλαπλές γραµµατοσειρές ούτε και τα
fonts µε αναλογικά διαστήµατα.
Και µιας και τα Windows απλώς αντέγραψαν το Mac, είναι πολύ πιθανό, σήµερα
που σας µιλάω, κανένα PC να µην είχε αυτές τις εφαρµογές. Εάν δεν είχα παρατήσει τότε τα υποχρεωτικά µαθήµατα, δεν θα
πήγαινα ποτέ σ' αυτές τις τάξεις καλλιγραφίας και οι προσωπικοί υπολογιστές µπορεί να µην είχαν την υπέροχη τυπογραφία
που έχουν σήµερα.
Βεβαίως, ήταν αδύνατον να δω τόσο πολύ µακριά όταν σπούδαζα τότε στο πανεπιστήµιο και να συνδέσω τα σηµεία. Αλλά
δέκα χρόνια µετά, κοιτώντας πίσω, ήταν
πλέον πολύ σαφές. Πάλι, δεν µπορείς να
συνδέσεις τα σηµεία κοιτώντας εµπρός.
Μπορείς να το κάνεις µόνο εάν κοιτάξεις
πίσω εκ των υστέρων. Ετσι, πρέπει να έχεις εµπιστοσύνη ότι τα σηµεία αυτά (ή,
τα σηµάδια, αν θέλετε), µε κάποιον τρόπο,
στο µέλλον θα ενωθούν. Πρέπει σε κάτι να
έχεις πίστη. Στη διαίσθησή σου, στη µοίρα σου, στη ζωή, στο κάρµα, σε οτιδήποτε. Αυτή η προσέγγιση δεν µε πρόδωσε
ποτέ, και έχει κάνει όλη τη διαφορά στη
ζωή µου.
2 Η δεύτερή µου ιστορία είναι για την αγάπη και την απώλεια.

Ηµουν τυχερός - πολύ νωρίς ανακάλυψα
τι ήθελα να κάνω στη ζωή. Ο Woz κι εγώ
ξεκινήσαµε την Apple στο γκαράζ του σπιτιού των δικών µου, όταν εγώ ήµουν 20
χρόνων. ∆ουλέψαµε σκληρά και σε 10
χρόνια η Apple είχε αναπτυχθεί από µια
δουλειά που την κάνανε δύο άνθρωποι
µέσα σε ένα γκαράζ σπιτιού σε µια εταιρεία αξίας 2 δισεκατοµµυρίων δολαρίων
µε περισσότερους από 4.000 υπαλλήλους.
Είχαµε µόλις βγάλει στην αγορά την καλύτερή µας δηµιουργία -το Macintosh- έναν
χρόνο νωρίτερα, κι εγώ µόλις είχα γίνει 30
ετών. Και τότε, µε απέλυσαν. Πώς µπορείς να απολυθείς από µία εταιρεία που
ξεκίνησες και έστησες εσύ; Ε, καθώς η
Apple µεγάλωνε, προσλάβαµε κάποιον
που εγώ νόµιζα ότι ήταν ταλαντούχος για
να διοικεί την εταιρεία µαζί µου. Και για
τον πρώτο σχεδόν χρόνο, τα πράγµατα
πήγαιναν καλά. Αλλά τότε, τα οράµατα και
τα σχέδιά µας για το µέλλον άρχισαν να
αποκλίνουν, και τελικά είχαµε µία «έκρηξη», έναν µεγάλο καβγά µεταξύ µας. Οταν
συνέβη αυτό, το διοικητικό συµβούλιο
τάχθηκε µε το µέρος αυτού του ανθρώπου
που εµείς είχαµε προσλάβει για να µας
ξαλαφρώσει στη διοίκηση της εταιρείας.
Ετσι λοιπόν, στα 30 µου χρόνια, µε πέταξαν έξω. Και µάλιστα µε τον πιο «δηµόσιο», πιο ταπεινωτικό τρόπο. Ο,τι ήταν
έως τότε το επίκεντρο της ενήλικης ζωής
µου, γκρεµίστηκε. Και αυτό για µένα ήταν
ολέθριο, καταστροφικό.
Για µερικούς µήνες µετά δεν ήξερα τι να
κάνω. Πίστευα πως είχα απογοητεύσει
φοβερά όλη την προηγούµενη γενιά των
επιχειρηµατιών - ότι µου έπεσε η σκυτάλη
τη στιγµή που µου την έδιναν για να συνεχίσω.
Συναντήθηκα µε τον David Packard και
τον Bob Noyce και προσπάθησα να απολογηθώ και να τους εξηγήσω γιατί τα είχα
κάνει τόσο σκατά. Σκέφτηκα ακόµα να φύγω εντελώς από την Σίλικον Βάλεϊ και να
εξαφανιστώ από προσώπου γης.
Αλλά κάτι άρχισε σιγά σιγά να ρίχνει λίγο
φως στη ζωή µου. Αυτό το «κάτι» ήταν ότι
αγαπούσα πολύ αυτό που έκανα. Οσα είχαν συµβεί στην Apple, δεν είχαν καν αγγίξει, για µένα, αυτό το «κάτι». Είχα γευτεί
την απόρριψη, αλλά ήµουν ακόµα ερωτευµένος.
Και έτσι, αποφάσισα να ξεκινήσω πάλι από την αρχή. ∆εν το έβλεπα τότε, αλλά αποδείχτηκε ότι η απόλυσή µου από την
Apple ήταν ό,τι καλύτερο µπορούσε να
µου είχε συµβεί. Το βάρος τού να είσαι επιτυχηµένος αντικαταστάθηκε από την
ελαφράδα τού να µπορείς και πάλι να είσαι πρωτάρης και να έχεις για όλα λιγότερη σιγουριά. Η απόλυσή µου µε απελευθέρωσε και µε βοήθησε να περάσω σε µία
από τις πιο δηµιουργικές περιόδους της
ζωής µου.
Στα επόµενα πέντε χρόνια, ίδρυσα µια νέα
εταιρεία, την NeXT, και ακόµα µία, την Pi-

xar, και ερωτεύτηκα µια καταπληκτική γυναίκα που έµελλε να γίνει και σύζυγός
µου. Η Pixar παρήγαγε την πρώτη στον
κόσµο ταινία κινουµένων σχεδίων «φτιαγµένων» εξ ολοκλήρου στο κοµπιούτερ, το
«Toy Story», και είναι σήµερα το πιο επιτυχηµένο στούντιο για παραγωγή τέτοιων
ταινιών στον κόσµο.
Επίσης, σε µια συγκλονιστική ανατροπή
των πραγµάτων, ή Apple εξαγόρασε την
NeXT, εγώ επέστρεψα στην Apple και η τεχνολογία που αναπτύξαµε στην NeXT είναι σήµερα στην καρδιά της αναγέννησης
της Apple. Και, µαζί µε όλα αυτά, η Leurene και εγώ έχουµε µαζί µια θαυµάσια οικογένεια.
Είµαι σχεδόν σίγουρος ότι τίποτα από
όλα αυτά δεν θα είχε συµβεί εάν δεν είχα
απολυθεί από την Apple. Ηταν ένα φάρµακο µε απαίσια γεύση, αλλά νοµίζω πως
τελικά ο ασθενής το χρειαζότανε. Μερικές
φορές η ζωή σε χτυπάει στο κεφάλι µε ένα
τούβλο. Μη χάνετε την πίστη σας. Είµαι
πεπεισµένος ότι το µόνο πράγµα που µε
κράτησε όρθιο ήταν ότι αγαπούσα πολύ
αυτό που έκανα.
Πρέπει λοιπόν και εσείς να ανακαλύψετε
τι πραγµατικά σας αρέσει. Και αυτό αφορά και τη δουλειά που θα κάνετε, και τον
σύντροφο που θα επιλέξετε στη ζωή σας.
Η εργασία θα γεµίσει ένα µεγάλο µέρος
της ζωής σας, και ο µόνος τρόπος για να
είστε πραγµατικά ικανοποιηµένοι είναι να
κάνετε αυτό που εσείς πιστεύετε ότι είναι
µια σπουδαία δουλειά. Και ο µόνος τρόπος για να κάνει κάποιος µια σπουδαία
δουλειά είναι να την αγαπήσει. Εάν δεν
την έχετε ανακαλύψει ακόµα, µην απογοητευθείτε. Συνεχίστε να ψάχνετε. Μην επαναπαυτείτε. Μην συµβιβαστείτε.
Οπως όλα τα «θέµατα της καρδιάς», όταν
το ανακαλύψετε, θα το αισθανθείτε, θα καταλάβετε ότι «αυτό είναι». Και θα δείτε
τότε ότι, όπως κάθε σπουδαία σχέση, έτσι
και αυτή, όσο θα περνούν τα χρόνια, θα
γίνεται όλο και καλύτερη. Ετσι λοιπόν, συνεχίστε να ψάχνετε έως ότου βρείτε αυτό
το «κάτι» που θα ξέρετε ότι είναι το «δικό
σας». Μην επαναπαυτείτε.
3 Η Τρίτη ιστορία µου έχει να κάνει µε το
θάνατο.
Οταν ήµουν 17 ετών, διάβασα µια ρήση
που έλεγε: «Εάν ζήσεις κάθε µέρα ωσάν
να ήταν η τελευταία σου, κάποια µέρα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δικαιωθείς». Μου
έκανε εντύπωση αυτή η ρήση, και έκτοτε,
για τα τελευταία 33 χρόνια, κάθε πρωί κοιτάζοµαι στον καθρέφτη και ρωτώ τον εαυτό µου: «Εάν η σηµερινή µέρα ήταν η τελευταία της ζωής σου, θα ήθελα να κάνω
αυτό που ετοιµάζοµαι να κάνω σήµερα;».
Και όποτε η απάντηση ήταν «όχι» για σειρά ηµερών, ήξερα αµέσως ότι κάτι έπρεπε
να αλλάξω.
Υπενθυµίζοντας στον εαυτό µου ότι «σύντοµα θα πεθάνεις», βρήκα το πιο χρήσιµο εργαλείο ώστε να παίρνω τις σηµαντικότερες αποφάσεις στη ζωή µου. ∆ιότι
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σχεδόν όλα τα πράγµατα -όλες οι εξωτερικές προσδοκίες, όλες οι υπερηφάνειες, όλοι οι φόβοι και οι όλες οι ντροπές για πιθανή αποτυχία- όλα αυτά απλώς γκρεµίζονται, εξαφανίζονται όταν βλέπεις µπροστά
σου το θάνατο και µένουν µόνο εκείνα
που είναι στ' αλήθεια σηµαντικά.
Υπενθυµίζοντας στον εαυτό σου ότι µια
µέρα θα πεθάνεις, είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγεις την παγίδα τού να
σκέφτεσαι συνεχώς αυτά που θα χάσεις
εάν πάρεις την «άλφα» ή «βήτα» απόφαση. Θυµήσου ότι είσαι ήδη γυµνός. ∆εν υπάρχει κανένας λόγος, λοιπόν, να µην ακολουθήσεις αυτό που σου ζητάει η καρδιά σου.
Πριν από περίπου έναν χρόνο, µου ανακοίνωσαν οι γιατροί ότι έχω καρκίνο. Εκανα MRI (µαγνητική τοµογραφία) στις 7.30
το πρωί και έδειξε ξεκάθαρα ότι είχα καρκίνο στο πάγκρεας. Τότε δεν ήξερα κάν τι
είναι το πάγκρεας. Οι γιατροί µού είπαν
ότι ο καρκίνος που είχα εγώ εκεί ήταν
σχεδόν αθεράπευτος και ότι θα έπρεπε να
αρχίσω να συνηθίζω στην ιδέα ότι δεν
µου έµενε περισσότερη ζωή από τριών έως εννέα µηνών. Ο προσωπικός µου γιατρός µε συµβούλευσε να επιστρέψω στο
σπίτι και να αρχίσω αµέσως να τακτοποιώ τις «προσωπικές» µου υποθέσεις,
µία φράση που χρησιµοποιούν ως κλισέ
οι γιατροί αντί να σου πουν «προετοιµάσου να πεθάνεις».
Η «τακτοποίηση προσωπικών υποθέσεων» είναι να προσπαθήσεις να πεις, σε
ελάχιστους µήνες, στα παιδιά σου όσα νόµιζες ότι είχες άλλα τουλάχιστον δέκα
χρόνια για να τους τα πεις. Είναι, επίσης,
να µην αφήσεις πίσω σου, πεθαίνοντας,
εκκρεµότητες που θα ταλαιπωρήσουν
τους δικούς σου ανθρώπους που θα µείνουν πίσω. Σηµαίνει, τέλος, αυτό το «τακτοποίηση προσωπικών υποθέσεων», να
βρεις τον κατάλληλο χρόνο και τρόπο για
να αποχαιρετίσεις τα αγαπηµένα σου
πρόσωπα.
Ζούσα µε αυτήν την καταραµένη διάγνωση κάθε µέρα της ζωής µου. Το ίδιο βράδυ
που ανακοίνωσαν οι γιατροί ότι είχα καρκίνο, µου έκαναν και βιοψία ενδοσκοπικά,
µέσω του λαιµού µου, στο στοµάχι και
από εκεί στα έντερα, πέρασαν µία βελόνα
στο πάγκρεας και πήραν µερικά κύτταρα
από τον καρκίνο. Εγώ ήµουν σε καταστολή, αλλά η γυναίκα µου, που ήταν παρούσα, µου είπε ότι όταν είδα οι γιατροί τα
κύτταρα κάτω από ένα µικροσκόπιο, άρχισαν να κλαίνε, διότι αποδείχτηκε ότι είχα
µια πολύ σπάνια µορφή καρκίνου του παγκρέατος που είναι θεραπεύσιµη µε εγχείρηση. Σχεδόν όλες οι άλλες µορφές τέτοιου καρκίνου είναι καταδικασµένες. Ετσι, λοιπόν, µε βάλανε στο χειρουργείο,
και σήµερα είµαι µια χαρά.
Αυτό ήταν το κοντινότερο που έχω φτάσει
στο θάνατο. Και ελπίζω να είναι το κοντινότερο που θα φτάσω σε αυτόν για τις
επόµενες δεκαετίες. Εχοντας ζήσει, λοι-
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πόν, αυτήν την εµπειρία, νοµίζω πως
µπορώ, µε µεγαλύτερη σιγουριά απ' ό,τι
όταν ο θάνατος ήταν για µένα απλώς µία
«φιλοσοφική ιδέα», να πω ότι:
Κανείς δεν θέλει να πεθάνει. Ακόµα και οι
άνθρωποι που θέλουν να πάνε στον Παράδεισο, δεν θέλουν να πεθάνουν για να
φτάσουν εκεί. Και όµως, ο θάνατος είναι ο
προορισµός που όλοι µοιραζόµαστε. Κανείς, ποτέ, δεν έχει γλιτώσει από αυτόν. Ο
Θάνατος είναι, ίσως, η καλύτερη ανακάλυψη της Ζωής. Και έτσι, µάλλον, πρέπει να
είναι. Ο Θάνατος είναι ο ατζέντης, ο µεσίτης, που σε βοηθά να αλλάξεις τη Ζωή
σου, προτού έρθει αυτός να σε πάρει. Ξεκαθαρίζει το παλιό, προετοιµάζοντας το
έδαφος για να 'ρθει το καινούργιο. Αυτή τη
στιγµή που σας µιλάω, το καινούργιο είστε εσείς. Αλλά κάποια µέρα, όχι πολύ µακρινή από τώρα, και εσείς θα εξελιχθείτε
σιγά σιγά σε «παλιό», και θα... ξεκαθαριστείτε. Συγχωρήστε µε που γίνοµαι τόσο
δραµατικός, αλλά αυτή είναι η απλή αλήθεια.
Ο χρόνος σας είναι περιορισµένος. Μην
τον σπαταλάτε, λοιπόν, ζώντας τη ζωή
κάποιου άλλου ανθρώπου. Μην παγιδευτείτε από το δόγµα τού να ζείτε από τα
αγαθά της σκέψης ενός άλλου. Μην αφήστε το θόρυβο από την άποψη άλλων ανθρώπων να πνίξει την δική σας, εσωτερική φωνή. Και, το πιο σηµαντικό απ' όλα,
να έχετε πάντα το θάρρος να ακολουθείτε
την καρδιά και το ένστικτό σας. Αυτά τα
δύο, κάπως, πάντοτε, γνωρίζουν ήδη τι εσύ θέλεις πραγµατικά να γίνεις. Είναι δευτερεύοντα.
Οταν ήµουν νέος, υπήρχε ένα καταπληκτικό δηµοσίευµα που είχε τίτλο «The Whole
Earth Catalog» («Ο κατάλογος όλου του
κόσµου»), που ήταν µία από τις βίβλους
της δικής µου γενιάς. Τον είχε συντάξει
ένας τύπος ονόµατι Stewart Brand, που
ζούσε όχι µακριά από εδώ, στο Menlo
Park, και το ζωντάνεψε µε το ποιητικό του
άγγιγµα. Αυτό συνέβη στα τέλη της δεκαετίας του '60, πριν από τους προσωπικούς
υπολογιστές (personal computers) και το
desktop publishing. Ολα τυπώνονταν µε
τη χρήση γραφοµηχανών, ψαλιδιού, και
φωτογραφιών από µηχανές Polaroid. Ηταν, ας πούµε, σαν να 'χαµε το Google σε
έντυπη µορφή, 35 χρόνια πριν έρθει αυτό
που ξέρουµε σήµερα σε ηλεκτρονική: ήταν ιδεαλιστικό και ξεχείλιζε από υπέροχες εφαρµογές και ιδέες.
Ο Στιούαρτ και η οµάδα του έβγαλαν πολλές εκδόσεις του «The Whole Earth Catalog», και τότε, όταν είχε κάνει τον κύκλο
του, έβγαλαν και µία τελευταία έκδοση.
Αυτό συνέβη στα µέσα της δεκαετίας του
'70, και είχα τη δική σας ηλικία. Στο οπισθόφυλλο της τελευταίας αυτής έκδοσης
υπήρχε µία φωτογραφία που απεικόνιζε
το ξηµέρωµα σε έναν επαρχιακό δρόµο, ένα δρόµο στον οποίο θα µπορούσατε να
βρεθείτε και εσείς κάποια στιγµή, εάν είστε περιπετειώδεις τύποι, να κάνετε οτο-

στόπ. Κάτω από αυτήν τη φωτογραφία,
υπήρχε µια λεζάντα µε τα λόγια: «Stay
hungry. Stay foolish». ∆ηλαδή, «Μείνε
πεινασµένος. Κάνε την τρέλα σου». Ηταν
το αποχαιρετιστήριο µήνυµα της οµάδας
του Στιούαρτ, καθώς υπέγραφαν την τελευταία τους έκδοση.
Μείνε πεινασµένος. Μείνε ανόητος. Αυτό
ευχόµουν και εγώ πάντοτε για τον εαυτό
µου. Και τώρα, καθώς αποφοιτάτε για να
αρχίσετε µια καινούρια ζωή, εύχοµαι και
για σας το ίδιο, ακριβώς, πράγµα: «Stay
Hungry. Stay Foolish. Thank you all very
much».
ΥΓ.: Το πρωτότυπο κείµενο στα αγγλικά,
υπάρχει στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://news.
stanford.edu/news/2005/june15/jobs061505.html
*∆ιαβάζοντας αυτήν τη συγκλονιστική οµιλία του Στιβ Τζοµπς, η πρώτη σκέψη είναι
εάν υπάρχει στην Ελλάδα ένας τέτοιος άνθρωπος, από τον επιχειρηµατικό τοµέα,
που να έχει πετύχει τόσα πράγµατα και
που να µπορούσε να µιλήσει έτσι σε τελειόφοιτους φοιτητές ενός πανεπιστηµίου
µας. (Αν ερχόταν εδώ ο ίδιος ο Τζοµπς, ίσως κάποιοι και να τον χλεύαζαν...) Αλλο
ερώτηµα: Γίνονται τελετές αποφοίτησης
εδώ; Και εάν γίνονται, θεωρείται σπουδαίο γεγονός για τα παιδιά και τους γονείς
τους ή είναι απλώς τυπική διαδικασία; Κι
ακόµα: Εσύ, όταν αποφοίτησες εδώ, ένιωθες τη χαρά και την ικανοποίηση ότι είχες
πετύχει κάτι σηµαντικό, και ότι ανοιγόταν
ένα µέλλον µπροστά σου µε ελπίδες; Σιωπή. Γιατί, σε όλα αυτά, οι απαντήσεις συµπυκνώνονται σε µια µόνο, άδεια εικόνα.
Από την οποία απουσιάζουν όλοι, και
όλα. Πρώτος και καλύτερος, εσύ!
**Η απόλυσή µου από την Apple µε απελευθέρωσε και µε βοήθησε να περάσω σε
µια από τις πιο δηµιουργικές περιόδους
της ζωής µου.
**Ηταν τροµακτικό που εγκατέλειψα τις
σπουδές, αλλά, καθώς κοιτάζω πίσω
τώρα, νοµίζω πως ήταν µια από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρα ποτέ.
**Πρέπει να ανακαλύψετε τι πραγµατικά
σας αρέσει. Και αυτό αφορά και τη δουλειά που θα κάνετε, και τον σύντροφο που
θα επιλέξετε στη ζωή σας.
* Ο θάνατος είναι ο ατζέντης, ο µεσίτης,
που σε βοηθάει να αλλάξεις τη ζωή σου,
προτού έρθει αυτός να σε πάρει.
**Ο χρόνος σας είναι περιορισµένος. Μην
τον σπαταλάτε, ζώντας τη ζωή κάποιου
άλλου ανθρώπου. Να έχετε πάντα το θάρρος να ακολουθείτε την καρδιά και το ένστικτό σας.

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

Με τσάι και χαµόγελο
ΣΤΗΝ τούρτα των φετινών γενεθλίων του
έσβησε 10 κεράκια -ένα για κάθε δεκαετία της
ζωής του. Ειδάλλως δεν θα υπήρχε χώρος στο

γλυκό, ούτε ανάσα στα πνευµόνια τού αιωνόβιου.
Ο Φάουτζα Σινγκ κρατάει τις δυνάµεις του για
να τρέχει µαραθωνίους. Οχι µε το αυτοκίνητο
κάποιου τρισέγγονου, αλλά µε τα γέρικα ποδάρια του. Την περασµένη Κυριακή, ο αξιολάτρευτος Σινγκ πέτυχε το ακατόρθωτο: έτρεξε τα
42.195 µέτρα του Μαραθωνίου του Τορόντο σε
8 ώρες και 25 λεπτά. «Το µυστικό µου είναι το
τσάι, το κάρι και το χαµόγελο» είπε, χαιρετίζοντας το πλήθος που τον αποθέωνε. Ο αγρότης
από το Πουντζάµπ άρχισε την τρεχάλα στα 65
του χρόνια. Κατέχει σήµερα δεκάδες παγκόσµια ρεκόρ για υπερήλικους αθλητές και άφθονες παραγράφους στο βιβλίο Γκίνες. Ενώ είναι
προφανέστατα Ινδός Σιχ, έχει βρετανικό διαβατήριο. Οταν γεννήθηκε, την Πρωταπριλιά του
1911, το Πουντζάµπ βρισκόταν ακόµα υπό τις
διαταγές του Στέµµατος.
ΝΙΚ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ
-------------------------------------------------------

Επωνύµως
Υπεύθυνος: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ
Το θρίλερ της χρεοκοπίας και το φάντασµα
της Αργεντινής
«...Τι είχε συµβεί, όµως, στη χώρα της Λατινικής Αµερικής; Πριν από µια δεκαετία η Αργεντινή εγκατέλειπε µε τον πιο βίαιο τρόπο το
πείραµα της σύνδεσης του εθνικού της νοµίσµατος µε το δολάριο. Οι τράπεζες πάγωσαν
τους λογαριασµούς καταθέσεων και η κυβέρνηση ανακοίνωνε ότι αδυνατούσε να εξυπηρετήσει το (κυρίως εξωτερικό) χρέος των 100 δισ.
δολαρίων. Ταραχές ξέσπασαν σε πολλές πόλεις
µε τον κόσµο να εφορµά σε κυβερνητικά κτίρια
και σούπερ µάρκετ, ενώ ο πρόεδρος της χώρας
εγκατέλειψε το προεδρικό µέγαρο µε ελικόπτερο.
Η κρίση χτύπησε για πρώτη φορά την πόρτα
της Αργεντινής το 1998. Η σύνδεση του πέσο
µε το δολάριο σε ισοτιµία 1 προς 1 καθιστούσε
αδύνατη την τόνωση της χαµηλής ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω µιας υποτίµησης
του εθνικού νοµίσµατος. Η σύνδεση των δύο
νοµισµάτων είχε αποφασιστεί το 1991 µε σκοπό να συγκρατηθεί ο υπερπληθωρισµός που
µάστιζε την οικονοµία. Η συµφωνία απαγόρευσε στις Αρχές να κόψουν χρήµα πέρα από τα αποθέµατα. Η µόνη διέξοδος για να γεµίσουν τα
κρατικά ταµεία ήταν ο δανεισµός µέσω της έκδοσης κρατικών οµολόγων. Η ύφεση που χτύπησε τις άλλοτε ασιατικές τίγρεις και στη συνέχεια τη Βραζιλία και τη Ρωσία στα τέλη της
δεκαετίας του 1990 ήταν αδύνατο να αφήσει
ανεπηρέαστη µια χώρα που βάσιζε µεγάλο
µέρος της οικονοµικής της ευρωστίας στις εξαγωγές της. Η υποτίµηση που επέβαλαν στα νοµίσµατά τους οι ανταγωνιστές της βύθισαν τα
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δηµόσια έσοδα. Καθώς η ύφεση έφτανε και
στην Αργεντινή, η άνοδος των επιτοκίων δανεισµού κάθε άλλο παρά εγγυάτο οµαλή έξοδο
από την κρίση.
Ενα πρώτο σχέδιο εξόδου από την κρίση που
τέθηκε σε εφαρµογή τον Ιανουάριο του 2000 σε
συνεργασία µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
προέβλεπε αύξηση της φορολογίας, ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας και µείωση των
δηµοσίων δαπανών. Στόχος του σχεδίου ήταν
το συµµάζεµα της οικονοµίας και η βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας προκειµένου να πεισθούν οι αγορές να δανείσουν µε καλύτερους
όρους. Η προσπάθεια δεν απέδωσε τα αναµενόµενα. Καθώς το δηµοσιονοµικό έλλειµµα
διογκωνόταν και τα επιτόκια δανεισµού αυξάνονταν, η Αργεντινή βγήκε από τις αγορές
προσφεύγοντας στο ∆ΝΤ.
Το αντάλλαγµα στην οικονοµική βοήθεια των
25 δισ. δολαρίων που δόθηκε τον Νοέµβριο
ήταν ένα νέο πρόγραµµα λιτότητας. Τέσσερις
µήνες κι έναν νέο υπουργό Οικονοµικών αργότερα ο οποίος ανακοίνωσε τον στόχο του
"µηδενικού ελλείµµατος", η οικονοµία της Αργεντινής εξακολουθούσε να βυθίζεται. Στο
τέλος της χρονιάς το ΑΕΠ είχε συρρικνωθεί κατά 15%. Η κυβέρνηση αδυνατούσε πλέον να ανταποκριθεί στις δεσµεύσεις της. Το ∆ΝΤ πάγωσε τη βοήθεια και η φυγή κεφαλαίων στο
εξωτερικό εντάθηκε. Στις 23 ∆εκεµβρίου του
2001, το Μπουένος Αϊρες κήρυξε στάση πληρωµών. Η έκρηξη έµοιαζε σχεδόν αναπόφευκτη».
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ- «Νέα»

CERN
ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΜΕΙΝΑΝ
ΑΦΩΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ

Ταχύτερα του φωτός
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΝΙΑΩΤΗ
Η κίνηση µε ταχύτητα που ξεπερνά αυτή του
φωτός ήταν, µέχρι σήµερα τουλάχιστον, χαρακτηριστικό των υπερ-ηρώων στις ταινίες επιστηµονικής φαντασίας. Τώρα, οµάδα ερευνητών τού Cern ανακοινώνουν ότι κατέγραψαν
σωµατίδια που κινούνται πιο γρήγορα από το
φως, ξεπερνώντας το απόλυτο όριο ταχύτητας
στο Σύµπαν.
Οι ερευνητές εξέπεµψαν δέσµη νετρίνων από
το CERN στη Γενεύη και κατέγραψαν πόσα
από αυτά έφτασαν στο ερευνητικό κέντρο
Γκραν Σάσο στην Ιταλία. Τα νετρίνα διένυσαν
την απόσταση των 730 χιλιοµέτρων 60 νανοδευτερόλεπτα γρηγορότερα απ' ό,τι το φως
(φωτ. Reuters) Η ανακοίνωσή τους, µε αποτελέσµατα που ήδη επανελέγχονται εξονυχιστικά,
εάν αποδειχθεί σωστή, ενδέχεται να κλονίσει τη
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θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν και µαζί
της το οικοδόµηµα της σύγχρονης φυσικής.
Οι ερευνητές τού Cern δηλώνουν «έκπληκτοι»
και οι ίδιοι µε την ανακάλυψή τους, τονίζοντας
ότι χρειάζονται τη συνεργασία και άλλων εργαστηρίων στον κόσµο προκειµένου να είναι απολύτως σίγουροι για το εύρηµα.
Οπως εξηγούν, εξέπεµψαν δέσµη νετρίνων από
το CERN στη Γενεύη και στη συνέχεια κατέγραψαν πόσα από αυτά έφτασαν στο ερευνητικό κέντρο Γκραν Σάσο στην Ιταλία. «Τα νετρίνα διένυσαν την απόσταση των 730 χιλιοµέτρων 60 νανοδευτερόλεπτα γρηγορότερα απ'
ό,τι το φως», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντόνιο Ερεντιτάτο της ερευνητικής οµάδας. Σηµειώνεται ότι το περιθώριο λάθους είναι µόνο
10 νανοδευτερόλεπτα.
Μόνον άλλα δύο εργαστήρια στον κόσµο µπορούν να προχωρήσουν σε αντίστοιχο πείραµα,
το Fermilab στο Σικάγο και ένα ιαπωνικό εργαστήριο που ύστερα από το σεισµό και το τσουνάµι στη Φουκουσίµα δεν λειτουργεί. Ο επικεφαλής του Fermilab, Ροµπ Πλάνκετ, δήλωσε
ότι ήδη η οµάδα του εξετάζει τις «συγκλονιστικές» πληροφορίες αλλά στάθηκε επιφυλακτικός.
-----------------------------------------------------

Η µάχη του Μαραθώνα
ακόµη συγκινεί...
Η µάχη του Μαραθώνα.
Ιστορία και θρύλος
Ιδρυµα της Βουλής των Ελλήνων, σ. 155
Η Βουλή των Ελλήνων, µε βήµατα αργά, αλλά
σταθερά, έχει στήσει τα τελευταία χρόνια έναν
τοµέα έκδοσης αξιοπρόσεκτων βιβλίων ιστορικής σηµασίας, µε ελληνικά θέµατα που εκτείνονται από την αρχαιότητα και φτάνουν µέχρι
τη σύγχρονη εποχή. Ενα από αυτά είναι και Η
µάχη του Μαραθώνα, ένα βιβλίο που βασίζεται
στα στοιχεία της οµώνυµης έκθεσης που πραγµατοποιήθηκε στη Βουλή. Παρουσιάζει όλες
τις πληροφορίες που έχουµε για το γεγονός,
λαµβάνοντας υπόψη και τις νεότερες έρευνες
σχετικά µε τη µάχη. Στο βιβλίο εξετάζεται, κι
αυτό συµβαίνει για πρώτη φορά απ' όσο γνωρίζω σε ελληνική έκδοση, τόσο η ιστορία της
Περσικής αυτοκρατορίας µέχρι εκείνη την εποχή, καθώς και η ιστορία των ελληνικών πόλεων
- κρατών που ενεπλάκησαν στον πόλεµο. Ακολουθεί ακριβής περιγραφή της µάχης και τέλος,
η νίκη και οι τιµές προς τους θεούς και τους
ήρωες που απέδωσαν τότε οι Ελληνες. Σηµαντικές πληροφορίες µάς δίνουν επίσης τα κεφάλαια: «Η µάχη του Μαραθώνα στη µνήµη
του σύγχρονου Ιράν» και τα τελευταία δύο κεφάλαια «Εικαστική έκφραση του genius loci µε
εικόνες του τοπίου από ζωγράφους του κλασικισµού και του ροµαντισµού» και «Ο αρχαίος
Μαραθώνας, ο τόπος και η ιστορία των ανα-

σκαφών». Ακολουθεί ανθολογία κειµένων µε
αναφορές στη µάχη, ξεκινώντας από στίχους
του Αισχύλου και φτάνοντας µέχρι τους νεότερους χρόνους µε αποσπάσµατα από κείµενα
του Ν. Γ. Πολίτη και στίχους του Κ.Π. Καβάφη,
που αποδεικνύουν πόσο ζωντανό στη συλλογική µνήµη παραµένει το γεγονός αυτό και ποιοι
είναι οι συµβολισµοί του.
Το βιβλίο εµπλουτίζεται µε φωτογραφίες από
ενθυµήµατα µουσείων, σχεδιαγράµµατα και
χάρτες της περιοχής όπου διεξήχθη η µάχη, ώστε ο αναγνώστης να έχει την ικανότητα αναπαράστασής της. Να γνωρίζει όχι µόνον την εικόνα της περιοχής και τη διάταξη των στρατευµάτων, αλλά και την εµφάνιση και τον εξοπλισµό των αντιπάλων.
(Σηµειωτέον εδώ ότι η απουσία αναφοράς στα
στοιχεία που διαθέτει το Πολεµικό Μουσείο γι'
αυτήν αποδεικνύει ότι οι εκεί πληροφορίες
µπορεί και να είναι ανακριβείς.)
Αν και είναι τουλάχιστον ασυνήθιστο, αν όχι
αρνητικό στοιχείο, το ωραίο αυτό βιβλίο δεν
φέρει το όνοµα ενός συγγραφέα ή κάποιου επιµελητή των κειµένων, ούτε γνωρίζει κανείς αν
τα περιεχόµενα κεφάλαια γράφτηκαν από έναν
ή από πολλούς συγγραφείς. Αυτό δεν µειώνει
όµως την αξία του και δεν εµποδίζει από το να
µπορεί να θεωρηθεί απαραίτητο απόκτηµα της
βιβλιοθήκης των φιλέρευνων αναγνωστών. Η
µάχη του Μαραθώνα, για την οποία γιορτάζονται φέτος τα 2.500 χιλιάδες χρόνια από τη διεξαγωγή της, συνεχίζει ακόµη να συγκινεί. Θυµίζω επίσης την αξιέπαινη κίνηση της πρωταθλήτριας Μαρίας Πολύζου, η οποία διήνυσε
την απόσταση 540 χιλιοµέτρων από την Αθήνα
στη Σπάρτη και από κει στην Ακρόπολη και
στον τύµβο των πεσόντων στον Μαραθώνα, τιµώντας τη µνήµη του «ηµεροδρόµου» Φειδιππίδη. Ενώ οι Αµερικανοί έχουν επίσης ξεκινήσει γυρίσµατα ταινίας µε θέµα τη µάχη, ακολουθώντας τις προδιαγραφές της αντίστοιχης
που γύρισαν για τους τριακόσιους του Λεωνίδα.
Θάνος Φωσκαρίνης

Πώς θα προαγάγουµε
τη φυσική άσκηση
Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥΝΤΑ, αν. καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής, Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών, προέδρου ΕΟΦ,
ytountas@med.uoa.gr
Λαµβάνοντας υπόψη τα πολυάριθµα οφέλη της
σωµατικής δραστηριότητας στη σωµατική και
ψυχική υγεία, πολλές ανεπτυγµένες χώρες έχουν εφαρµόσει παρεµβάσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουν
ορισµένες βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό
προγραµµάτων για την προώθηση της σωµατι-

κής δραστηριότητας στις αναπτυγµένες χώρες.
Για παράδειγµα, πολύ αποτελεσµατικά θεωρούνται τα σήµατα που τοποθετούνται κοντά στα
ασανσέρ και τα οποία παρακινούν τα άτοµα να
χρησιµοποιήσουν τις σκάλες. Απαραίτητες είναι επίσης και οι ευρείας κλίµακας εκστρατείες
οι οποίες περιλαµβάνουν πολλές δράσεις (π.χ.
αυτοβοήθεια και οµάδες υποστήριξης, συµβουλευτική για θέµατα σωµατικής δραστηριότητας, εκστρατείες στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, δηµιουργία χώρων για περπάτηµα) και
στοχεύουν σε διαφορετικές οµάδες του πληθυσµού (π.χ. παιδιά, ηλικιωµένοι, ΑµεΑ) και διαφορετικά πλαίσια (π.χ. σχολείο, εργασία, κοινότητα).
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η προαγωγή της άσκησης στα σχολεία, που θα περιλαµβάνει τροποποίηση του αναλυτικού προγράµµατος και
δηµιουργία συνθηκών που θα αυξάνουν τη σωµατική δραστηριότητα τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου. Μπορούν επίσης να οργανωθούν παρεµβάσεις κοινωνικής υποστήριξης σε
επίπεδο κοινότητας που θα προάγουν τη σωµατική άσκηση, όπως είναι για παράδειγµα η δηµιουργία περιπατητικών οµάδων. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί πρόσβαση σε
µέρη όπου είναι δυνατή η σωµατική δραστηριότητα, µέσω της διαµόρφωσης του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και µέσω παροχής διευκολύνσεων στους κατοίκους, όπως λόγου χάρη η
χαµηλή συνδροµή σε γυµναστήρια. Θα πρέπει
επίσης να υιοθετούνται εξατοµικευµένα προγράµµατα αλλαγής της συµπεριφοράς, που θα
απευθύνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες, προτιµήσεις και την ετοιµότητα για αλλαγή συµπεριφοράς του κάθε ατόµου.
Σύµφωνα µε τον Dr Marc Dazon, πρώην διευθυντή του Γραφείου του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) στην Ευρώπη: «Κάνοντας
απολογισµό των οφελών της υιοθέτησης ενός
τρόπου ζωής που περιλαµβάνει σωµατική δραστηριότητα, τα συστήµατα υγείας µπορούν να
παρακινήσουν τη συνεργασία µε άλλους σχετικούς τοµείς ώστε να φτιάξουν γειτονιές πιο φιλικές στη φυσική άσκηση. Ενεργώντας ως µεσολαβητές ανάµεσα στους πολεοδόµους και
τον τοµέα µεταφορών, µπορούν να ενθαρρύνουν το χτίσιµο ποδηλατόδροµων σε αστικές
περιοχές, να αναζωογονήσουν τα κέντρα των
πόλεων και να δηµιουργήσουν ασφαλέστερους
και πιο ελκυστικούς χώρους πρασίνου, ασφαλέστερες περιοχές παιχνιδιού και ασφαλέστερους
δρόµους. Σε συνεργασία µε τους τοµείς του αθλητισµού και των οικονοµικών, µπορούν να
προωθήσουν και να αυξήσουν τον αριθµό των
χαµηλού κόστους αθλητικών εγκαταστάσεων».
Σε ό,τι αφορά το χρόνο που θα πρέπει να ασκείται ένα άτοµο, για τους ενηλίκους ενδείκνυται
ελαφριά αλλά τακτική φυσική δραστηριότητα
(για παράδειγµα, περπάτηµα) πέντε µέρες την
εβδοµάδα. Πιο έντονη άσκηση σε γυµναστήριο
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ή σε κολυµβητήριο ενδείκνυται µέρα παρά µέρα. Οι µύες χρειάζονται συνήθως 24 ώρες για
να αναλάβουν ύστερα από µέτρια άσκηση και
48 ώρες αν έχουν ασκηθεί στο µέγιστο όριο της
αντοχής τους.
Ιστοσελίδα Υγείας - Πρόληψης:
www.neahygeia.gr

Οι στατίνες
µακραίνουν τη ζωή
Του ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ Ι. ΣΤΕΦΑΝΑ∆Η, καθηγητή Καρδιολογίας, διευθυντή Α' Καρδιολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών, «Ιπποκράτειο» Γ.Ν.Α.,
Clinical Professor of Medicine, Emory
University School of Medicine, Atlanta,
Georgia, USA, e-mail: chstefan@med.uoa.gr
Οι στατίνες είναι φάρµακα που πρωτίστως µειώνουν τη χοληστερόλη του ορού του αίµατος. Η
εισαγωγή τους στη θεραπευτική θεωρήθηκε επανάσταση, αφού πολλές µελέτες έδειξαν ότι η
χρήση τους ελαττώνει την καρδιαγγειακή θνησιµότητα.
Οι στατίνες πρωτοκυκλοφόρησαν τη δεκαετία
του '80, θεωρούνται από τα αποτελεσµατικότερα φάρµακα στην Καρδιολογία (η πενικιλίνη
της Καρδιολογίας) και σήµερα λαµβάνονται από
εκατοµµύρια ασθενείς.
Τα φάρµακα της κατηγορίας αυτής ελαττώνουν
τα επίπεδα της χοληστερίνης του αίµατος παρεµποδίζοντας τη διαδικασία σύνθεσης της χοληστερίνης στο ήπαρ (συκώτι) όπου και παράγεται
το 75% της χοληστερίνης του οργανισµού.
Η σηµαντικότερη δράση όµως των στατινών
σχετίζεται µε τη σταθεροποίηση των αθηρωµατικών πλακών των στεφανιαίων αρτηριών της
καρδιάς, η αιφνίδια ρήξη των οποίων είναι η κύρια αιτία του εµφράγµατος. Ακόµη, είναι υπεύθυνες και για την αναζωογόνηση του ενδοθηλίου που επικαλύπτει το εσωτερικό των αγγείων
µας. Ετσι, όταν οι αθηρωµατικές πλάκες είναι
σταθερές και το ενδοθήλιο παράγει ουσίες που
αντιστρατεύονται τη θρόµβωση των αρτηριών
και του αρτηριακού τότε σπασµού, τα εµφράγµατα και τα εγκεφαλικά επεισόδια ελαχιστοποιούνται.
Μάλιστα, σε σχετικά πρόσφατες µελέτες απεδείχθη ότι η χορήγηση των στατινών οδηγεί ακόµη και σε µείωση των στενώσεων που προκαλούν οι αθηρωµατικές πλάκες στις στεφανιαίες
αρτηρίες και τις καρωτίδες.
Επιπρόσθετα, οι στατίνες παρουσιάζουν και
πολλά άλλα οφέλη, όπως η αναστολή της παραγωγής ορισµένων ουσιών που προκαλούν οξείδωση και φλεγµονή. Γι' αυτό, τους αποδίδονται
αντιοξειδωτικές, αντιφλεγµονώδεις και αντιθροµβωτικές ιδιότητες. Οι στατίνες χορηγούνται
σήµερα ως άµεση θεραπεία έπειτα από ένα οξύ
έµφραγµα του µυοκαρδίου (στο νοσοκοµείο, ε-
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ντός του πρώτου 24ώρου), επειδή από αρκετές
έρευνες έχει αποδειχτεί ότι, χάρη στις αντιθροµβωτικές ιδιότητές τους, προστατεύουν το µυοκάρδιο. Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι οι στατίνες,
όταν χορηγούνται σε ασθενείς µε στεφανιαία
νόσο, µειώνουν την ανάγκη για τη διεξαγωγή
αγγειοπλαστικής και by-pass, καθώς και τα ποσοστά εµφράγµατος, ασταθούς στηθάγχης και
αιφνίδιου θανάτου. Εξάλλου, ολοένα και περισσότερες έρευνες καταλήγουν σε αισιόδοξα συµπεράσµατα για την ευεργετική δράση των στατινών ακόµα και σε διάφορες άλλες νόσους
πλην των καρδιαγγειακών, όπως ο σακχαρώδης
διαβήτης και η νόσος Αλτσχάιµερ.
Τη δεκαετία του 1990 άρχισε µία µεγάλη µελέτη
(ASCOT-LLA) που περιελάµβανε ασθενείς µε
αρτηριακή υπέρταση οι οποίοι παράλληλα µε τα
αντιυπερτασικά έπαιρναν και µία στατίνη (ατορβαστατίνη). Στη µελέτη αυτή συµµετείχαν
10.305 ασθενείς από τη Μεγάλη Βρετανία, την
Ιρλανδία και τη Σκανδιναβία. Η µελέτη διακόπηκε το 2003 πρόωρα, γιατί έδειξε µείωση του
κινδύνου για έµφραγµα του µυοκαρδίου και θανάτου από στεφανιαία νόσο, µε ποσοστό 36%
σε σχέση µε τη λήψη εικονικού φαρµάκου.
Στο πρόσφατο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, που έγινε στο Παρίσι, παρουσιάστηκαν νέα ενδιαφέροντα στοιχεία από
την παρακολούθηση των αρχικών ασθενών της
µελέτης εκείνης. Η ανάλυση βασίστηκε σε δεδοµένα από 4.605 ασθενείς από την οµάδα της
Μεγάλης Βρετανίας. Φάνηκε ότι 8 χρόνια µετά
τον τερµατισµό της µελέτης οι θάνατοι από άλλες αιτίες εκτός των καρδιαγγειακών καταγράφηκαν µειωµένοι σε ποσοστό 14% σε σχέση µε
την οµάδα ελέγχου. Ειδικότερα, η µείωση αφορούσε θανάτους από λοιµώξεις και νόσους του
αναπνευστικού. Τα ευνοϊκά αυτά αποτελέσµατα
δεν µπορούν να ερµηνευτούν πλήρως. Προηγούµενες µελέτες έχουν πράγµατι δείξει ότι οι
στατίνες µπορεί να έχουν απρόβλεπτη ευνοϊκή
δράση προστασίας από άλλες σοβαρές και πολλές φορές θανατηφόρες παθήσεις. Ειδικότερα,
πειραµατικές µελέτες έχουν δείξει ότι οι στατίνες έχουν πολλαπλές ευεργετικές δράσεις πέραν
της µείωσης της χοληστερόλης. Ευνοούν την
προστατευτική δράση των λευκών αιµοσφαιρίων του αίµατος και µειώνουν την έκκριση τοξικών ουσιών που απελευθερώνονται στις λοιµώξεις, όπως οι κυτοκίνες. Επίσης άλλες µελέτες
παρατήρησης έχουν δείξει ότι οι ασθενείς που
έπαιρναν προηγουµένως στατίνες είχαν µειωµένο κίνδυνο θανάτου από σηψαιµία έπειτα από
σοβαρές λοιµώξεις σε σχέση µε ασθενείς που
δεν λάµβαναν στατίνες. Για να διευκρινιστεί ο
ακριβής µηχανισµός ευεργετικής δράσης του
φαρµάκου θα απαιτηθούν και άλλες προοπτικές
µελέτης. Ενα γεγονός είναι βέβαιο: «Τα φάρµακα αυτά και ειδικότερα η ατορβαστατίνη παρατείνουν τη ζωή, αφού προφυλάσσουν όχι µόνο
από τα καρδιαγγειακά επεισόδια, αλλά και από
άλλες σοβαρές θανατηφόρες νόσους».

Αποκλειστική συνέντευξη στην «Ελευθεροτυπία» του φυσικού Σταύρου
Κατσανέβα για τη νέα εντυπωσιακή ανακοίνωση στο CERN

Τα νετρίνα ταξιδεύουν ταχύτερα από το φως!
Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ
Προχθές το απόγευµα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πυρηνικών Ερευνών (CERN) της Γενεύης πραγµατοποιήθηκε η πολυαναµενόµενη ανακοίνωση
για τα απρόσµενα πειραµατικά δεδοµένα σχετικά
µε τα νετρίνα.
Η επίσηµη ανακοίνωση ήλθε -µε καθυστέρηση
µιας εβδοµάδας- να θέσει ένα τέλος στις υπερβολές και τα κουτσοµπολιά που από µέρες κυκλοφορούσαν στο ∆ιαδίκτυο σχετικά µε τα τελευταία και ιδιαίτερα ανατρεπτικά δεδοµένα που
µόλις προέκυψαν από το ερευνητικό πρόγραµµα
OPERA (Oscillation Project with EmulsiontRacking Apparatus).
Το πρόγραµµα OPERA είναι ένα διεθνές πείραµα που ξεκίνησε το 2006 στη Γενεύη και συνίσταται στην εκποµπή µιας πυκνής δέσµης νετρίνων, η οποία παράγεται από τον µεγάλο επιταχυντή του CERN, διασχίζει µια απόσταση 732 χιλιοµέτρων µέσα από την οροσειρά των Αλπεων
και φτάνει, µέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου,
στο υπόγειο εργαστήριο του Ιταλικού Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής (INFN) στο Gran Sasso,
όπου βρίσκεται ένας πανίσχυρος ανιχνευτής νετρίνων: µια γιγάντια «φωτογραφική µηχανή»
που ονοµάζεται OPERA, ζυγίζει 1,3 τόνους και
είναι ειδικά κατασκευασµένη για να «απαθανατίζει» όλα τα νετρίνα που φτάνουν σε αυτήν (βλ.
σχετικά άρθρα µας στην «Ε» 12-06-10 και 0307-10). Ζητήσαµε από τον Σταύρο Κατσανέβα,
διαπρεπή αστροσωµατιδιακό φυσικό και έναν
από τους σχεδιαστές του πειράµατος OPERA, να
µας πει ποια είναι τα νέα δεδοµένα που µόλις
ανακοίνωσαν στη Γενεύη και γιατί πολλοί ειδικοί
πιστεύουν ότι αυτά µπορεί να ανατρέψουν το
σκηνικό στη σύγχρονη φυσική.
* Μόλις χθες έγινε στο CERN µια πολύ σηµαντική επιστηµονική ανακοίνωση. Τι ακριβώς ανακοινώθηκε;
«Ανακοινώθηκαν τα τελευταία αποτελέσµατα
που προέκυψαν από το πείραµα OPERA. Η
ανάλυση των δεδοµένων, τα οποία αφορούσαν
τη µέτρηση της ταχύτητας κίνησης των νετρίνων,
έδωσε ένα πραγµατικά απροσδόκητο αποτέλεσµα: τα νετρίνα που ταξιδεύουν από τη Γενεύη
έως το Gran Sasso της Ιταλίας και ανιχνεύονται
από τον ισχυρότατο ανιχνευτή OPERA, φτάνουν
εκεί 60 δισεκατοµµυριοστά του δευτερολέπτου
πριν από τον χρόνο που θα χρειαζόταν το φως
για να διανύσει στο κενό την ίδια απόσταση. Με
άλλα λόγια, φαίνεται ότι τα νετρίνα ταξιδεύουν
µε ταχύτητα κατά 25 εκατοµµυριοστά του δευτερολέπτου υψηλότερη από την ταχύτητα του φωτός στο κενό!
Για να πραγµατοποιήσουν αυτή την έρευνα, οι
ερευνητές του OPERA, σε συνεργασία µε ειδικούς από το CERN και µε ειδικά ινστιτούτα µε-

τρολογίας, έπρεπε να κάνουν µια σειρά από µετρήσεις υψηλής ακριβείας προκειµένου να υπολογίσουν επακριβώς τόσο την απόσταση CERNGran Sasso όσο και τον χρόνο πτήσης των νετρίνων. Η απόσταση µεταξύ της πηγής της δέσµης
νετρίνων στη Γενεύη (στο CERN) και του ανιχνευτή στην Ιταλία µετρήθηκε µε περιθώριο
σφάλµατος µερικών εκατοστών, ενώ ο χρόνος
πτήσης των νετρίνων προσδιορίστηκε χρησιµοποιώντας προηγµένα συστήµατα GPS και ατοµικά ρολόγια και λαµβάνοντας υπ' όψιν τον χρόνο
απόκρισης όλων των στοιχείων της δέσµης νετρίνων και του ανιχνευτή. Ολα αυτά περιορίζουν
το ποσοστό των συστηµατικών σφαλµάτων κατά
τη µέτρηση σε ένα επίπεδο µικρότερο των 10
εκατοµµυριοστών του δευτερολέπτου: η καταµετρηµένη διαφορά χρόνου είναι 6 φορές µεγαλύτερη από το συστηµατικό σφάλµα µέτρησης. Η
πιθανότητα λοιπόν το σήµα να είναι απλώς µια
στατιστική διακύµανση είναι 3 στο
εκατοµµύριο».
* Γιατί όµως αυτή η ανακάλυψη θεωρείται
τόσο σηµαντική και έχει προκαλέσει τέτοια
αναστάτωση στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα;
«Το αποτέλεσµα είναι τόσο αναπάντεχο και ο πιθανός αντίκτυπός του στη φυσική τόσο µεγάλος,
ώστε θα ήταν µάλλον πρόωρο να επιχειρήσουµε
να εξάγουµε συµπεράσµατα ή να προτείνουµε
ερµηνείες. Το βέβαιο είναι ότι αυτή η ανακοίνωση θα αποτελέσει την αφορµή για νέα ανάλογα
πειράµατα, προκειµένου να επιβεβαιωθεί ή να
διαψευσθεί το τελευταίο αποτέλεσµα του
OPERA. Αρµόζει λοιπόν, προς το παρόν, να υιοθετήσουµε τη στάση του Gellmann, ο οποίος
όταν δηµοσίευσε τη µελέτη του που προέβλεπε
την ύπαρξη των κουάρκς, δήλωσε χαρακτηριστικά: "Ιδού η θεωρία µου για τα κουάρκς, ας ελπίσουµε ότι κάποιος θα βρει πού βρίσκεται το
λάθος"».
* Ωστόσο, θα πρέπει να επιµείνουµε: η επιβεβαίωση και από άλλα πειράµατα αυτού του
εντυπωσιακού αποτελέσµατος τι συνέπειες θα
έχει στη µικροφυσική αλλά και, γενικότερα,
στις τρέχουσες φυσικές θεωρίες µας;
«Η αδιαµφισβήτητη, µέχρι σήµερα, υπόθεση ότι
η ταχύτητα του φωτός στο κενό αποτελεί την
ανώτερη δυνατή ταχύτητα συνδέεται άρρηκτα µε
το "αναλλοίωτο" των νόµων της φύσης κάτω
από τους λεγόµενους µετασχηµατισµούς
Lorentz. Το "αναλλοίωτο" εδώ σηµαίνει ότι αυτοί οι µετασχηµατισµοί εξασφαλίζουν τη µετάβαση από το ένα αδρανειακό σύστηµα αναφοράς στο άλλο χωρίς οι νόµοι της φύσης να αλλάξουν µορφή. Εξάλλου, το αναλλοίωτο των µετασχηµατισµών του Lorentz αποτελεί το θεµέλιο
της θεωρίας της Γενικής Σχετικότητας του Αϊν-

Σελίδα 23

στάιν, της µόνης θεωρίας για τη βαρύτητα που
διαθέτουµε σήµερα, δηλαδή της µοναδικής θεωρίας για το "απείρως" µεγάλο. Η ανυπαρξία σωµατιδίων ικανών να κινούνται µε ταχύτητα µεγαλύτερη αυτής του φωτός είναι η θεµελιακή
υπόθεση όχι µόνο της Θεωρίας της Σχετικότητας
αλλά και των περισσότερων σύγχρονων θεωριών. Και αυτή ακριβώς τη θεµελιακή υπόθεση
φαίνεται πως διαψεύδουν τα νέα πειραµατικά δεδοµένα. Ωστόσο, ο εικοστός αιώνας µάς άφησε
ως κληρονοµιά, εκτός από τη Γενική Σχετικότητα, και µια άλλη σπουδαία θεωρία, την Κβαντοµηχανική, η οποία περιγράφει µε ακρίβεια το
"απείρως" µικρό. Το πιο προχωρηµένο ερευνητικό-θεωρητικό µέτωπο των τελευταίων 40
χρόνων είναι η µεγάλη, αλλά δυστυχώς ανεπιτυχής, προσπάθεια να βρεθεί µια ενοποιηµένη θεωρία ικανή να συµπεριλαµβάνει, χωρίς αντιφάσεις,
τόσο τη Γενική Σχετικότητα όσο και την Κβαντοµηχανική. Σε αυτή τη µεγάλη ενοποίηση αποβλέπουν π.χ. οι θεωρίες των χορδών, της κβαντικής βαρύτητας βρόγχων, οι θεωρίες πολλαπλών
διαστάσεων και µεµβρανών κ.ο.κ. Οµως για µερικές από τις παραπάνω θεωρίες η χωροχρονική
δοµή αλλάζει σε υψηλές ενέργειες, το συνεχές
του χωροχρόνου διαρρηγνύεται σε έναν "κβαντικό αφρό", ο χωροχρόνος γίνεται µια "αναδυόµενη" ιδιότητα των θεµελειωδέστερων αντιδράσεων κ.ο.κ. Γι' αυτές τις θεωρίες το "αναλλοίωτο"
των µετασχηµατισµών Lorentz δεν είναι παρά
µια προσεγγιστική συµµετρία που παραβιάζεται·
όσο για την ύπαρξη σωµατιδίων που κινούνται
ταχύτερα από το φως, παύει να θεωρείται ταµπού. Συνεπώς, οι θεωρίες αυτές προβλέπουν εν
γένει τη δυνατότητα ταχυτήτων µεγαλύτερων
από την ταχύτητα του φωτός. Εξάλλου, η ιστορία
της φυσικής µάς διδάσκει ότι οι περισσότεροι
φυσικοί νόµοι έχουν "ηµεροµηνία λήξης":
κάποια στιγµή ανακαλύπτουµε µια γενικότερη
θεωρία και οι µέχρι τότε καθιερωµένη "νόµοι"
µετατρέπονται σε περιορισµένες προσεγγίσεις
στο πλαίσιο ενός νέου νόµου µε πολύ ευρύτερες
εφαρµογές. Αυτό ακριβώς συνέβη στη Νευτώνεια Μηχανική, η οποία στις αρχές του εικοστού αιώνα µετετράπη σε επιµέρους προσέγγιση
της θεωρίας του Αϊνστάιν για τις πολύ χαµηλές
ταχύτητες σε σχέση µε την ταχύτητα του φωτός.
Το πρόγραµµα OPERA, µεταξύ άλλων, ελέγχει
τη θεωρία του Αϊνστάιν σε ένα καθεστώς όπου η
ενέργεια είναι τουλάχιστον 100 δισεκατοµµύρια
φορές µεγαλύτερη από την πιθανή µάζα των νετρίνων. Αντίστοιχο καθεστώς συναντάται στην
κοσµική ακτινοβολία πολύ υψηλής ενέργειας
που µελετάται στο πείραµα AUGER στην Αργεντινή, ή στα νετρίνα και τα φωτόνια υψηλής ενέργειας που εκπέµπονται από τα βίαια κοσµικά
φαινόµενα. Είναι λοιπόν απολύτως δικαιολογηµένος ο ενθουσιασµός αλλά και η µεγάλη αναστάτωση για αυτή την ανακάλυψη: αν η µέτρηση
αυτή επιβεβαιωθεί από άλλα σχετικά πειράµατα,
τότε το ερευνητικό και θεωρητικό έργο που διανοίγεται για το άµεσο µέλλον είναι τεράστιο. Ισως ανοίξαµε ένα καινούργιο παράθυρο στον κόσµο».
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙ∆Α
“Τα δάνεια τους ελεύθερους δούλους
̟οιεί”
Μένανδρος
“Μονόστιχες Γνώµες”
Το αµαρτωλό και τρισάθλιο χρηµατο̟ιστωτικό σ΄συτηµα, ̟ολιορκητικός
κριός του ̟ιο καταστροφικού καζινοκα̟ιταλισµού, ε̟ιµένει ακόρεστο να
κερδοσκο̟εί σε βάρος του λαού µας,
καθιστώντας το δυσβάστακτο φορτίο
της α̟εχθούς τοκογλυφίας, µε διαρκώς ̟ροστιθέµενα νέα ασήκωτα βάρη,
τραγικά α̟εχθές και κακουργηµατικό
για όλους.
Οι διαρκώς ̟ολλα̟λασιαζόµενοι
τόκοι των κάθε λογής σαδιστών δανειστών µας, σκοτώνουν κάθε ηµερα
κάθε δυνατότητα εξόδου της χώρας
α̟ό τις α̟ίστευτες σκληρές σε όρους
και διατυ̟ώσεις δανειακές συµβάσεις
και τη ρίχνουν στην ̟ιο “σκληρή φυλακή υψίστης ασφαλείας”.
̟ρέ̟ει να σ̟άσουµε τα δεσµά και τα
σίδερα και ̟ια µόνο µε την ̟αράτολµη
δύναµη του α̟ελ̟ισµένου. Η µόνη ̟ολιτική ̟ου γνωρίζουν οι τοκογλύφοι
µας άλλωστε, είναι η αφαίµαξη. Ακόµα
και το δυσώνυµο Μνηµόνιο, τώρα το
βρίσκουν φιλελληνικό... και φιλολαϊκό και το αντικαθιστούν µε άλλο
̟νιγηρότερο. Βέβαια µέρος του ̟ροβλήµατος είµαστε εµείς οι ίδιοι µε την
α̟αθή στάση µας ̟ου φθάνει στα όρια
της µοιρολατρείας.
“Κανείς δεν ̟ρόκειται να ανέβει στην
̟λάτη σου, αν εσύ δεν σκύψεις” έλεγε
ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ξεσηκώνοντας τους δικούς του.
Η τοκογλυφία λοι̟όν, αεί̟οτε έχει
διαλύσει χώρες, οικογένειες, κοινωνίες.
Με οδηγό την εκ̟ληκτική ανάλυση
του Πλούταρχου α̟ό τη Χαιρώνεια
(45-120 µ.Χ.) ο ο̟οίος στο µελέτηµά
του “Ηθική, ̟ερί του µη δειν δανείζεσθαι”, θα ε̟ιχειρήσουµε µια σύντοµη
ανατοµία-αναφορά στις διαχρονικές
ρήσεις-ε̟ισηµάνσεις του... Και τότε
λοι̟όν (Ρωµαϊκή ε̟οχή) ό̟ως και στις
µέρες µας, οι ̟ολίτες και τα κράτη είχαν καταληφθεί α̟ό ένα αµόκ δανεισµού. Ενώ είχαν αρκετά, δανείζονταν
µε υψηλούς τόκους (έχοντες, λαµβάνουσι ε̟ί ̟ολλών, ̟αρ' ετέρων”).
Οι τοκιστές βέβαια, δανείζουν σ' αυτούς ̟ου ̟αρέχουν εγγυήσεις. Στους
α̟όρους όχι. “Τοις γαρ α̟όροις ου δανείζουσι”. Οι τοκιστές-τοκογλύφοι
κοµίζουν συµβόλαια (διάβαζε Μνηµόνια...) δεσµά εναντίον της Ελλάδας
και των ̟ολιτών της (“ώσ̟ερ ̟εζών
ε̟ί την Ελλάδα”) και σ̟έρνουν χρέη.
Και τα χρέη ̟ου α̟ιβάλλουν αυτοί οι
α̟ατεώνες και βάρβαροι των τότε
“ελευθέρων αγορών...” γεννούν ̟ρο-

τού καν συλλάβουν (̟ριν η συλλαβείν
τίκτει”). Στην καλύτερη γι' αυτούς
έκτακτη ̟ερί̟τωση (βλέ̟ε Ελλάδα-καλοκαίρι-φθινό̟ωρο 2011) α̟ό το
τί̟οτα γεννιέται τόκος (“εκ του µηκέτι όντος, µηδ' εφεστώτος γεννάται
τόκος”). Οι ά̟ληστοι και ̟λεονέκτες
δανειστές ληστεύουν νόµιµα και µε
τις διεθνείς συµβάσεις.
Και οι κυβερνώντες; Θα ρωτούσε κανείς καλοκάγαθος αναγνώστης, ̟ού
να ασχοληθούν, ̟ού να γνωρίζουν
τον γερο-Πλούταρχο; Θα α̟αντούσα
̟ου να τον συµβουλεύονται όταν δανείζοντας ασύδοτα και αστόχαστα “Το
δανείζεσαθαι της εσχάτης αφροσύνης
και µαλακίας-̟ράξη υ̟ετάτης αφροσύνης και µαλθακότητας).
Έχεις, ρώτησε ο σοφός Πλούταρχος.
Μη δανείζεσαι ̟οτέ, γιατί δεν θα ξε̟ληρώσεις το χρέος σου. ∆ανειζόµαστε “ου δια την ̟ενίαν, ουδείς γαρ δανείζει ̟ένητι, αλλά δια την ̟ολυτέλειαν”.
Αυτή την άκρατη ̟ολυτέλεια ̟ληρώνει ο Λαός µας µε βαρύτατο ̟λέον
τίµηµα σήµερα. Τη χλιδή ̟.χ. των
Ολυµ̟ιακών Αγώνων, τα ̟ερίφηµα
̟υροτεχνήµατα, τα φαραωνικά “έργα
και ηµέρες” ̟ου σηµάδεψαν τη γενιά
µας και υ̟οθήκευσαν τις ζωές άλλες
µιας ή δυο γενεών, την ξι̟ασιά των
κάθε λογής λαµόγιων σε κάθε χώρο,
την α̟ίστευτη κατασ̟ατάληση του
δηµοσίου χρήµατος α̟ό τους διαχειριστές του, την καταλήστευση του δηµοσίου ̟λούτου µε τις γεµάτες θυρίδες των off shore εταιριών, των ελβετικών “ευαγών” ιδρυµάτων και τών
“ε̟ενδύσεων” σε ακίνητα του εξωτερικού, όλ' αυτά και τόσα άλλα ̟ου συνιστούν την αλλοίωση των ̟ατρογονικών ηθών, της ηθικής αυτού του λαού στον ο̟οίο “εµφύτευσαν” µέσα σε
λιγότερο α̟ό 30 χρόνια αυτά τα “̟αραδείγµατα” µέσα στη συνείδηση.
∆εν δανειζόσουν; Ήσουν βλάκας. ∆εν
“έ̟αιζες” στο Χρηµατιστήριο; Ήσουν
καθυστερηµένος. ∆εν κοίταγες να
̟άρεις δάνειο για να αγοράσεις το
τρίλιτρο τζι̟, ή να ̟ας την α̟αιτητική
συµβία στο “Μ̟αλί”, στο “άµ̟ου
Ντάµ̟ι”, ή λίγο ̟αλιότερα στις
“Σεϋχέλλες” σε ̟ερίµενε η καζούρα
των γύρω σου.
Προσ̟αθούσες µε τους κανόνες της
καθηµερινής οικογενειακής ̟ρακτικής, χωρίς να µιζάρεσαι ή να λαµογιάρεις; Το Σύστηµα σε ξε̟ετούσε ως
ιδιότρο̟ο-̟εριθωριακό. Άκουγες τον
Πλούταρχο ̟ου σου έλεγε “ει γαρ ηρκούµεθα τοις αναγκαίοις ̟ρος τον βίον, ουκ αν ην γένος δανειστών” (Αν
αρκούµασταν δηλαδή στα α̟αραίτητα,
οι δανειστές δεν θα υ̟ήρχαν ως εί-

δος). Οι ̟ολλοί σε κοιτούσαν ̟ερίεργα. Τώρα οι ̟ολλοί ̟ου εξέλεξαν αυτές ακριβώς τις κυβερνήσεις ̟ου τους
ταίριαζαν (Κατά τω λαώ και οι άρχουσιν αυτού-Αριστοτέλης-Πολιτικά) ή
(οι Λαοί εκλέγουν τους Ηγέτες ̟ου
τους ταιριάζουν – Ρόζα Λούξεµ̟ουργκ), κλαίνε και κλαυθµηρίζουν
στις στάχτες του µικροαστικού τους
ονείρου.
Μέσα σ' αυτή τη συγκυρία, η Πατρίδα
µας και γενικότερα όλη η Ανθρω̟ότητα, είναι ή µοιάζει να είναι ̟ειραµατόζωο της διεθνούς κερδοσκο̟ίας και
α̟ειλείται α̟ό καθολική α̟ανθρω̟οίηση.
Μόνο η ενδυνάµωση της ̟νευµατικότητάς µας -του ̟οιοι είµαστε, τι
θέλουµε και τι ̟ρέ̟ει να κάνουµε στη
ζωή µας- µ̟ορεί να µας ο̟λίσει µε τα
µέσα υ̟εράσ̟ισης κατά της ̟λήρους
έκ̟τωσης σε ε̟ί̟εδο Μεσαιωνικού
δουλοκτητικού Φεουδαλισµού.
Όµως εκεί ακριβώς ̟ρέ̟ει, ανάµεσα
στο “Γνώθι Σαυτόν” και στο “Μηδέν
Άγαν” τα Α̟ολλώνεια Ρητά-Προτάγµατα να ̟ροτάξουµε την Αισιόδοξη
Ανάσταση και Ανάταση. ∆εν ̟ρέ̟ει να
εγκαταλείψουµε ̟οτέ, δεν ̟ρέ̟ει να
γίνουµε αδιάφοροι αναχωρητές, δεν
̟ρέ̟ει να ̟ιστέψουµε ότι τα ̟ράγµατα δεν µ̟ορούν να αλλάξουν.
Άλλαξαν δραµατικά τα ̟ράγµατα εδώ
κάτω, κατέβηκαν χαµηλά τα σύννεφα
και σφίξανε οι καρδιές των Ελλήνων.
Όµως -ο̟οία έκ̟ληξη- για κά̟οιους
̟ου έχουν συνηθίσει στα σκυθρω̟ά
αγέλαστα ανθρω̟άκια των χωρών
τους- ο αντα̟οκριτής της Suddeutsche
Zeitung (γερµανικής εφηµερίδας) αναφέρει: “Υ̟άρχουν ̟ολλοί ακόµα άνθρω̟οι στα καφέ ̟ου γελούν...”.
Ακόµα α̟ορεί ο δυστυχισµένος... Εξήντα χρόνια ̟ριν λίγο µετά τον Μεγάλο Πόλεµο και την αδελφοκτόνα
σύρραξη, ο Μεγάλος Αιρετικός, ο Ανδρέας Εµ̟ειρίκος θα του έλυνε -και σ'
αυτόν και σε κάθε άλλον- την α̟ορία
µε τους εξής στίχους:
Τι κι αν κατέρρευσαν ο θόλος και οι
τοίχοι
Τι κι αν δεν υ̟άρχει ̟ια Ναός.
Τώρα σκέ̟ει αυτόν τον χώρον.
Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΘΟΛΟΣ, ΑΝΩΤΕΡΟΣ,
ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ
ΑΝΩΤΕΡΟΣ, ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΚΑΙ
Α∆ΙΑΣΕΙΣΤΟΣ
γιοµάτος αιωνιότητα και ΦΩΣ
ΘΑΡΣΕΙΝ ΧΡΗ
Μια µέρα ̟ου το ηµερολόγιο έγραφε
Πέµ̟τη 6 Οκτώβρη 2011, Α̟όβραδο
στο Ιατρείο στο Αιγάλεω
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜ. ΣΑΜΙΟΣ

