
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ
Ο “∆ροµέας”, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο στην Ιστορία του ∆ροµι-
κού κινήµατος στη χώρα µας, ευχαριστεί τους εκατοντάδες φίλους 
που τηλεφώνησαν, ενδιαφέρθηκαν, ρώτησαν, στενοχωρήθηκαν για
τη διακοπή της έκδοσής του... Ευχαριστεί τους συνεργάτες ΟΛΩΝ 
των Συλλόγων αλλά και τους συνεργάτες σχολιαστές, αρθρογρά-
φους που στα 14 αυτά χρόνια µάς συντρόφεψαν στη δύσκολη πο-
ρεία µας.
Ευχαριστεί τους χιλιάδες -όσους µόνιµα ή ευκαιριακά- συνδροµητές
του που συνέβαλαν στην έκδοση αυτού του ιστορικού-µοναδικού 
εντύπου-εφηµερίδας...
Οι σύγχρονοι τρόποι επικοινωνίας, η σοβούσα κρίση, οι τεράστιες
αλλαγές και η εκθετική αύξηση του µεγέθους του ∆ροµικού Κινήµα-
τος, µας οδήγησαν σε µια συνολική αναθεώρηση της δράσης του
Συλλόγου µας και ως εκ τούτου στην αλλαγή επικοινωνίας και

διάδοσης των δράσεων, τόσο του Συλλόγου µας, όσο και των άλ-
λων Αδελφών Συλλόγων, Φορέων που συµµετέχουν στο ∆ροµικό
κίνηµα... Έτσι, αποφασίσαµε να εκδίδουµε δυο τεύχη, ένα πριν τον
Μαραθώνιο της Αθήνας κι ένα πριν τις µεγάλες εκδηλώσεις του
Συλλόγου (πίτα, Αγώνας στο ∆αφνί, Αγώνες 50 και 100 χιλιο-
µέτρων στην Ψάθα), που θα συµπεριλαµβάνουν σε 12 σελίδες

(αντί για 24 των παλαιών τευχών), όλες τι δραστηριότητες του Συλ-
λόγου µας, τους αγώνες και τις πρωτοβουλίες του. Συνέχεια στη 2η
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2ος ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 07.41 - 1
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 – ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΑΛΣΟΣ ΜΠΑΡΟΥΤΑ∆ΙΚΟΥ ΣΤΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ (∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο “ΕΥΑ

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ”, Ο∆ΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ, 7 χλµ. (2 ΓΥΡΟΙ
την Περίµετρο του ΜπαρουτάδικουΧ3.500 µ.),

ΟΜΑ∆ΙΚΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΤΗΝ 1η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Συνέχεια στην 4η
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ΑΓΩΝΑΣ 6 ΚΑΙ 12 ΩΡΩΝ ΣΤΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
το ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 Ο ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, σε συνεργασία µε τον Σύλ-
λογο ∆ροµέων Υγείας Ελευσίνας και τον ∆ήµο Ελευσίνας , θα
διοργανώσει και πάλι τον Αγώνα 6 και 12 ωρών µέσα σε στάδιο,

το Σάββατο 6 ∆εκεµβρίου 2014, στο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Η διεύθυνση είναι Θηβών 165, Ελευσίνα και η εί-
σοδος γίνεται από την οδό Πλάτωνος. Βρίσκεται απέναντι από
τις εργατικές κατοικίες της Μάνδρας, δίπλα στα ΚΕΤΕΚ (ΟΑΕ∆)
και στο ΚΤΕΟ. Οι συντεταγµένες για το Google Maps και τα

GPS είναι 38°3'2"N   23°31'22"E.
Οι Αγώνες θα ξεκινήσουν και οι δύο στις 7.00 το πρωί. Οι συµ-
µετέχοντες στις 6 ώρες θα τερµατίσουν στις 13:00 και οι απονο-
µές θα γίνουν στις 13:30, ενώ οι των 12 ωρών θα τερµατίσουν
στις 19:00 µε απονοµές στις 19:30. Συνέχεια στην 4η σελίδα

KOΠΗ ΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, 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)
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 πρωτοχρονιάτι-

κης πίτας.
Γ
Παράλληλα, θα βραβεύσει σηµαντικούς του Αθλητές αλλά και πα-
ράγοντες που βοήθησαν τόσο τον ίδιο τον Σύλλογο, όσο και τον 
Ελληνικό Αθλητισµό και την ελληνική κοινωνία, διαχρονικά.

Συνέχεια στην 5η
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ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 10.00

16ος ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ16ος ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ
10.000 Μ. ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ 2.000 Μ. ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ10.000 Μ. ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ 2.000 Μ. ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
(ΝΗΠΙΑ-∆ΗΜΟΤΙΚΑ-ΓΥΜΝΑΣΙΑ) ΚΑΙ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ(ΝΗΠΙΑ-∆ΗΜΟΤΙΚΑ-ΓΥΜΝΑΣΙΑ) ΚΑΙ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

∆ΡΟΜΕΙΣ – ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΓΙΑ 10.000 Μ. ∆ΡΟΜΕΙΣ – ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΓΙΑ 10.000 Μ. 
ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ∆ΑΦΝΙΟΥΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ∆ΑΦΝΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Για δέκατη έκτη 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 Αττι-

κού τοπίου και από την αρχαιότητα ήταν η είσοδος της

πόλης των Αθηνών, σηµείο περιπάτου και ενατένισης,

εκδροµών και υψηλών αισθητικών απολαύσεων.     

Συνέχεια στην 3η
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11ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ 100
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 5ος

50 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
Συνέχεια στη 2η

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

∆ιµηνιαία Αθλητική Έκδοση του Α.Π.Σ. "ΑΠΟΛΛΩΝ" ∆υτ. Αττικής - Μνησικλέους 22 - 122 43 Αιγάλεω
Τηλ/FAX: 210-5900.685 – Τεύχος 81 - Νοέµβριος 2014

Site: www.apollonrunnersclub.gr – E-mail: info@apol lonrunnersclub.gr
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11ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ
100 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΚΑΙ 5ος 50 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΑ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ-ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 2015-∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΪΚΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΕΡΑ-
ΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
Ο αγώνας θα πραγµατοποιηθεί στη διαδροµή Ψάθας-Αλεπο-
χωρίου Μεγάρων σε επίπεδη (µηδενική κλίση) παραθαλάσ-
σια 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. Ο Αγώνας είναι
πιστοποιηµένος-µετρηµένος από επίσηµο καταµετρητή της

IAAF- IAU.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι Έλληνες Ελληνίδες δροµείς κα-
θώς 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.
Ώρα εκκίνησης από την Παραλία της Ψάθας ορίζονται οι 06.00 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, σταφί-
δες, µέλι, αλάτι, χυµούς, αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεται ο κάθε
δροµέας.

-       Κάθε συµµετέχων θα καταβάλλει µαζί µε το δελτίο-φόρµα
συµµετοχής το αντίτιµο των 20 ευρώ για τον αγώνα 50 χιλιο-

µέτρων ή 30 ευρώ για τον αγώνα 100 χιλιοµέτρων, που θα καλύ-
πτουν τα έξοδα ηλεκτρονικής χρονοµέτρησης (chip) και για τους
δυο αγώνες. Ο συµµετέχων αθλητής θα αναγράφει το όνοµά του

στο έντυπο κατάθεσης, στο λογαριασµό του συλλόγου:

ΤΡΑΠΕZA EUROBANK ERGASIAS A.E. (NTT)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ         00260602830200575455

IBAN                        GR86 0260 6020 0008 3020 0575 455
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και θα το αποστέλ-
λει ηλεκτρονικά: sta-tsi@hotmail.com ή info@apollonrunnersclub.gr. Σε
περίπτωση αδυναµίας αποστολής email, θα το αποστέλλει µε fax 210-

5317826

Κάθε τερµατίσας θα λάβει µετάλλιο και ενθύµιο (δίπλωµα) της συµµετο-
χής 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 συµ-
µέτοχης) για τους αθλητές στις 4.00 το πρωί, µπροστά από το ξενοδοχείο
Στάνλεϊ, στην Πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο (Αθήνα) και το

µεσηµέρι στις 13.30 για τους δροµείς των 50 χλµ. και 19.30 το βράδυ γι'
αυτούς των 100 χλµ.
∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι και το Σάββατο 07 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 συλ-
λόγου µας  www.apollonrunnersclub.gr και σε όλες τις δροµικές
ιστοσελίδες.
Όριο πρόκρισης για άλλους αγώνες Υπεραποστάσεων:
1) Στον υπό δηµιουργία ∆ιεθνή Αγώνα Υπεραπόστασης-Φειδιππί-
δειο ∆ρόµο (Αθήνα-Σπάρτη 240 χλµ.): 11.30 ώρες
2) Στο Σπάρταθλον: 10.30 ώρες.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

«ΑΠΟΛΛΩΝ» ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΙΟΥ 56 – 122 43 – ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΗΛ./FAX: 2105900685 FAX 2105317826
Email: info@apollonrunnersclub.gr

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ     ΑΓΩΝΑΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

∆ΗΛΩΣΗ     ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΗ

11ος ΑΓΩΝΑΣ 100 ΧΛΜ ΚΑΙ 5ος 50 ΧΛΜ

ΨΑΘΑ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ
100 ΧΛΜ      □
50 ΧΛΜ        □

Της 14ης Φεβρουαρίου 2015
ΕΠΩΝΥΜΟ:_______________________________________

ΟΝΟΜΑ: __________________________________________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: __________________________________

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:___________________________

ΦΥΛΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ  □   ΓΥΝΑΙΚΑ  □

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:__________________________________

ΤΑΧ. 

ΚΩΔΙΚΑΣ/ΠΟΛΗ:_________________________________

ΣΥΛΛΟΓΟΣ:____________________________

Σε περίπτωση που δεν ανήκετε σε Σύλλογο να αναφέρεται: 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΊΟΥ: ΝΑΙ  □   ΟΧΙ  □

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Σταθερό____________________

Κινητό_____________________

EMAIL:  _____________________________________________

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ: ∆ηλώνω ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ότι παίρνω µέ-
ρος  sτον 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 πρόσφα-
τη 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 παραδοθεί το αργότερο έως 07 Φεβρουαρίου

2013, στα γραφεία του Συλλόγου µας 
Μετά την ανωτέρω ηµεροµηνία καµία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Η κατανόηση του εγχειρήµατος του Συλλόγου του να οργανώσει
περισσότερους από 10 αγώνες σε ΟΛΗ την Ελλάδα ετήσια, πλέον
από 25 οµαδικές εκδροµές σε κάθε γωνιά της, να σχεδιάζει και να

“∆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 ∆ΩΡΕΑΝ



                                                           ∆ΡΟΜΕΑΣ                 Σελίδα 3
βοηθά στα πλαίσια της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, µεγάλους αγώνες Υπερα-

πόστασης µαζί µε άλλους συλλόγους (Φειδιππίδειος, Αγώνας των
300 από Σπάρτη-Θερµοπύλες κ.λπ.) και ταυτόχρονα να βοηθά µε
κάθε τρόπο δεκάδες Αγώνες σε όλη την Ελλάδα, κοντά στους
Αδελφούς Συλλόγους, νοµίζουµε ότι δείχνει το µέγεθος της

∆ράσης που δεν χρειάζεται πλέον την πιστοποίησή της µέσα από
ένα ΤΙΜΙΟ και ζωντανό ΕΝΤΥΠΟ, όπως ο ∆ΡΟΜΕΑΣ στα 14

χρόνια τής ύπαρξής του...

Άλλωστε, το νερό έχει µπει πλέον στο αυλάκι και ποτίζει πλέον τα
γόνιµα χωράφια... ∆εκάδες Σύλλογοι ∆ροµέων σε ΟΛΗ την ΕΛΛΑ-
∆Α µε µια πρωτόγνωρη ΟΡΜΗ και ζωντάνια, δρουν, εργάζονται
και προκόβουν... Εκατοντάδες ωραίες διοργανώσεις που ήλθαν
να συµπληρώσουν το παζλ του ∆ροµικού χώρου... Και να µας γε-
µίσουν ΧΑΡΑ και ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ για τη δική µας ΜΙΚΡΗ ή ΜΕΓΑ-
ΛΗ προσφορά (αυτό θα το κρίνει η Ιστορία και ο ιστορικός του

Μέλλοντος...), στον χώρο αυτό, µε τον “∆ΡΟΜΕΑ” να υποδηλώνει
και να στερεώνει την αρχική και σηµαντικότατη πληροφόρηση,
ενότητα, γνώση και διακίνηση, τα κρίσιµα χρόνια από το 2000 και

µετέπειτα...
Αυτά τα τεύχη λοιπόν από φέτος (2014-2015) και µετέπειτα, θα
διανέµονται ∆ΩΡΕΑΝ στα µέλη και τους φίλους του ΑΠΣ ΑΠΟΛ-
ΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ και σε όποιον-α ενδιαφέρεται. ∆εν θα µοιράζο-
νται σε άλλες εκδηλώσεις ή αγώνες, εκτός από τους αγώνες ή τις
εκδηλώσεις του Συλλόγου µας και αυτό γιατί το περιορισµένο των
εκδόσεων και του τιράζ (1500 αντίτυπα) καθιστά απαγορευτικό
από µόνο του, το να συνεχίζαµε το παλαιό καθεστώς µε τις 5 ή 6

εκδόσεις των 2500 ή 3000 αντιτύπων.

Ο Σύλλογός µας µε την ΕΝΟΤΗΤΑ στη ∆ΡΑΣΗ, µε τον ΕΓΚΥΡΟ
και ΣΥΝΕΠΗ του λόγο, και την ενηµέρωση µέσω της ιστοσελίδας
του, αλλά και τη σελίδα των ΦΙΛΩΝ του (Facebook) έχει εξασφαλί-
σει, αλλά και µε τη συµπληρωµατική έκδοση του ∆ΡΟΜΕΑ τους
µήνες της έντονης δράσης του, µε τους µεγάλους αγώνες και εκ-
δηλώσεις του θα προβάλλει ό,τι τον αφορά και σε εκατοντάδες φί-

λους του που θα τον διαβάσουν...

Σας ευχαριστούµε για την κατανόηση και σας περιµένουµε σε
ΟΛΑ ΟΣΑ σχεδιάζουµε και πραγµατοποιούµε, ενεργούς-συµµέτο-

χους...

16ος ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ
ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ∆ΑΦΝΙΟΥ  

Συνέχεια από τη 2η
Από το σηµείο που διεξάγεται ο Αγώνας περνούσε τµήµα της Ιε-
ράς  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 Μυ-
στηρίων 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 να έλ-
θετε να τρέξετε και να περπατήσετε την Κυριακή 15 Ιανουαρίου και
ώρα 10.00. 
Θα υπάρχουν µετάλλια και διπλώµατα-ενθύµια για όλους. Κύπελ-
λα θα δώσουµε στους πρώτους-πρώτες γενικής Ανδρών-Γυναι-
κών-στα παιδιά Γυµνασίου και ∆ηµοτικού, ενώ στον τερµατισµό
όπως κάθε χρονιά θα σας περιµένει ζεστό τσάι, γλυκά και η ΑΓΑ-
ΠΗ µας µαζί µ' ένα θερµό χειροκρότηµα. Σας περιµένουµε στο ΑΛ-
ΣΟΣ ∆ΑΦΝΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 100 µ. δεξιά και µετά ευθεία αρι-
στερά στο πρώτο φανάρι µετά το Νοσοκοµείο Ψυχιατρικών Νο-
σηµάτων στο ∆αφνί, µε κατεύθυνση προς Σκαραµαγκά (έξοδος
Λεωφ. Αθηνών). ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. ∆ηλώσεις συµµετοχής, θα γίνονται δέκτες µέχρι και τις 8 Ια-
νουαρίου και µπορείτε να τις στείλετε στις ∆ιευθύνσεις του Συλ-
λόγου µας µε το Ταχυδροµείο ή µε το fax στο 210 5317826 ή 210 
5900685 ή Ηλεκτρονικά: info@apollonrunnersclub.gr και
diamantisgio@gmail.com
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 διορ-
γάνωσης.

ΤΡΑΠΕZA EUROBANK ERGASIAS A.E. (NTT)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ         00260602830200575455
IBAN                        GR86 0260 6020 0008 3020 0575 455

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και θα το απο-
στέλλει Ηλεκτρονικά: sta-tsi@hotmail.com ή

info@apollonrunnersclub.gr. Σε περίπτωση αδυναµίας αποστολής
email, θα το αποστέλλει µε fax 210-5317826.

4. Ο τρόπος καταβολής-συµµετοχής θα γίνεται ως εξής: 
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  α-
ναγράφοντας το όνοµά του (όπως ορίζεται στην παράγραφο α) 
Για τον αγώνα των 2000 µ. για τα παιδιά του ∆ηµοτικού - Γυµνασί-
ου δεν χρειάζονται χρήµατα για τη συµµετοχή, παρά µόνο δήλωση
συµµετοχής τηλεφωνικά ή µε fax στο τηλ. του Συλλόγου µε το ονο-
µατεπώνυµο και την ηλικία µέχρι και τη ∆ευτέρα 6 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 ε-
ντύπου  κατάθεσης  των  5  ευρώ  µέσα  σε  2  εργάσιµες  ηµέρες  στο  τηλ.-fax
210.5317826.

16ος Λαϊκός Αγώνας ∆ρόµου στο Άλσος
∆αφνίου 11 Ιανουαρίου 2015

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, εάν το όνοµά σας είναι ελληνικό, δια-
φορετικά µε αγγλικά κεφαλαία γράµµατα
Επώνυµο(*)

Ονοµα(*)

Ονοµα Πατρός(*)

Ηµεροµηνία Γέννησης(*)

π.χ. 27-11-1985
Φύλο(*)
ΑνδραςΓυναίκα

Σύλλογος

Τηλέφωνο

Κινητό

E-mail(*)

∆ιεύθυνση
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ: ∆ηλώνω ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ότι παίρνω µέρος 
στον αγώνα, αποκλειστικά µε δική µου ευθύνη για κάθε τυχόν τραυµατι-
σµό που ενδεχοµένως θα µου συµβεί και παραιτούµαι ατοµικά και για 
λογαριασµό των δικαιούχων µου από κάθε σχετική αποζηµίωση. Επίσης 
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. Παράλληλα δηλώνω ότι επιτρέπω να χρησιµο-
ποιηθεί το όνοµά µου και η φωτογραφία µου ελεύθερα από τους διοργα-
νωτές, προς τα µέσα ενηµέρωσης και οπουδήποτε κριθεί σκόπιµο απ’ 
αυτούς.



                                                           ∆ΡΟΜΕΑΣ                 Σελίδα 4

2ος ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 07.41 - 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2015 – ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΛΣΟΣ ΜΠΑΡΟΥΤΑ∆ΙΚΟΥ ΣΤΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ (∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο “ΕΥΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ”, Ο∆ΟΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ, 7 χλµ. (2 ΓΥΡΟΙ την Περίµετρο του ΜπαρουτάδικουΧ3.500

µ.), ΟΜΑ∆ΙΚΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΤΗΝ 1η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
O A.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΛΗΣ καλεί τους φίλους και τα µέλη του, µαζί
µε τις οικογένειές τους, αλλά και κάθε φίλο-συνάδελφο-δροµέα, την Πρωτο-
χρονιά του 2015, σε µια ξεχωριστή εκδήλωση... Στις 07.41 το πρωί, µε την

πρώτη ακτίνα του Ήλιου, της ανατολής της νέας χρονιάς, να ξεκινήσουµε το
πρώτο οµαδικό ∆ροµικό ∆ρώµενο, µε οµαδικό τρέξιµο (µη ανταγωνιστικό)

για την υποδοχή µε τον δικό µας ξεχωριστό τρόπο, της νέας χρονιάς...
Με ειδικά φλουριά, δώρα-αναµνηστικά, µετά το τέλος του ∆ρώµενου. Με

τραγούδια, χορό, µε φαγητά (που θα φέρετε και θα φέρουµε) από την ελλη-
νική παράδοση-κουζίνα, µε ελληνικό κρασί, ρακί, τσίπουρο, ούζο, γλυκά
των γιορτών, µε αστείρευτο γέλιο, συντροφικότητα... Με την πίτα που θα
κόψουµε και θα µοιράσουµε και 5 τυχερούς που θα τρέχουν δωρεάν σε

κάθε αγώνα, αλλά και στις οµαδικές εκδροµές του Συλλόγου µας...
Και πρώτα και κύρια, µακριά από τα φθοροποιά νυχτοµάγαζα και τις υπερ-
βολές των “τυχερών” παιχνιδιών. Όλοι εµείς που βιώνουµε και καθιερώνου-
µε έναν άλλο τρόπο ζωής, θα δώσουµε τη δική µας απάντηση σε όλ' αυτά,
ενώνοντας τις αναπνοές µας και µ΄ ένα πλατύ χαµόγελο θα υποδεχτούµε

µαζί τον νέο χρόνο...
Σας περιµένουµε όλους και όλες και για καλύτερο συντονισµό να δηλώσετε

συµµετοχή στο τηλέφωνο 210-5900685, Κωνσταντίνο Σάµιο (εργάσιµες
ώρες και ηµέρες), 5317.826 (ώρες 20.30-21.30), τηλέφωνο-φαξ συλλόγου)

και το τηλέφωνο 6974.41.15.15 Σταύρο Σοιµακίδη.

ΑΓΩΝΑΣ 6 ΚΑΙ 12 ΩΡΩΝ ΣΤΟΑΓΩΝΑΣ 6 ΚΑΙ 12 ΩΡΩΝ ΣΤΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
το ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014το ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συνέχεια από την 1η σελίδα       
 ∆εν υπάρχουν όρια και προϋποθέσεις συµµετοχής.

-         Αιτήσεις συµµετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
µέσω του site του συλλόγου www.apollonrunnersclub.gr. Το

link για την υποβολή αίτησης συµµετοχής είναι:
http://www.apollonrunnersclub.gr/registration/agonas-6-12-

oron-dimotiko-stadio-elefsinas-6-12-2014
-         Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχει διαπιστωµένη
αδυναµία, θα µπορεί να παραδίδεται στα µέλη του ∆.Σ. η συ-

νηµµένη αίτηση συµπληρωµένη.
-       Κάθε συµµετέχων θα καταβάλλει µαζί µε το δελτίο-φόρµα
συµµετοχής το αντίτιµο των 20 ευρώ για το 6ωρο ή 30 ευρώ
για το 12ωρο, που θα καλύπτουν τα έξοδα ηλεκτρονικής χρο-
νοµέτρησης (chip) και για τους δυο αγώνες. Ο συµµετέχων
αθλητής θα αναγράφει το όνοµά του στο έντυπο κατάθεσης,

στο λογαριασµό του συλλόγου:
ΤΡΑΠΕZA EUROBANK ERGASIAS A.E. (NTT)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ         00260602830200575455

IBAN                        GR86 0260 6020 0008 3020 0575 455
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και θα το

αποστέλλει Ηλεκτρονικά: sta-tsi@hotmail.com ή
info@apollonrunnersclub.gr. Σε περίπτωση αδυναµίας αποστο-

λής email, θα το αποστέλλει µε fax 210-5317826
-         ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν κατατεθούν τα χρήµατα της ηλεκτρο-
νικής χρονοµέτρησης δεν θα υπάρχει η δυνατότητα συµµετο-

χής στον αγώνα.
-         Θα υπάρξει πλήρης κάλυψη όσο αφορά την τροφοδοσία
των αθλητών µε νερά, χυµούς, αναψυκτικά, φρούτα, ξηρούς

καρπούς, σοκολάτες, γλυκά-αλµυρά snacks. Παράλληλα θα
υπάρχει πλήρης ιατροφαρµακευτική κάλυψη και παρουσία φυ-
σιοθεραπευτών κατά την διάρκεια και µετά το τέλος του αγώνα.
-         Για όσους το επιθυµούν να έχουν δικά τους υγρά, τρο-
φές και ό,τι άλλο, θα το παραδώσουν στην οργανωτική επιτρο-
πή 1 ώρα πριν τον αγώνα για να τοποθετηθεί σε ξεχωριστό

τραπέζι τροφοδοσίας.
-         Όλοι οι αθλητές που θα συµµετέχουν και στους 2 αγώ-
νες πρέπει να παρευρίσκονται στον χώρο εκκίνησης (Γραµµα-

τείας) 1 ώρα πριν την εκκίνηση (06.00).
– Θα δοθούν αναµνηστικά µετάλλια και διπλώµατα σε

όλους και τιµητικά κύπελλα στους 6 πρώτους άνδρες
και 3 πρώτες στις γυναίκες και στους δύο αγώνες.

Αγώνας 6 και 12 ωρών στο
∆ηµοτικό Στάδιο Ελευσίνας
το Σάββατο 6 ∆εκεµβρίου

2014
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΚΕ-
ΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ εάν το όνοµά σας είναι ελληνι-

κό, διαφορετικά µε αγγλικά κεφαλαία γράµµατα

Επώνυµο(*)

Ονοµα(*)

Ονοµα Πατρός(*)

Ηµεροµηνία Γέννησης(*)

π.χ. 27-11-1985

Φύλο(*)

ΑνδραςΓυναίκα

Σύλλογος

Τηλέφωνο

Κινητό

E-mail(*)

∆ιεύθυνση

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ: ∆ηλώνω ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ότι παίρνω µέρος
στον αγωνα, 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 σχετι-
κή αποζηµίωση. Επίσης πως έχω πρόσφατη βεβαίωση εξειδι-
κευµένου 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. Παράλληλα δηλώνω ότι επιτρέπω να χρησιµοποιηθεί
το όνοµά µου και η φωτογραφία µου ελεύθερα από τους διοργα-
νωτές, προς τα µέσα ενηµέρωσης και οπουδήποτε κριθεί σκόπι-

µο απ’ αυτούς.
* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Επειδή τα προηγούµενα χρόνια η διαδικασία
προσκόµισης της πρόσφατης βεβαίωσης εξειδικευµένου ιατρού
για την καλή υγεία του αθλητή, ήταν σχετικά χαλαρή, κρίνεται
σκόπιµο να τονίσουµε, πως η προσκόµιση της ιατρικής βεβαίω-

σης είναι απαραίτητη.
Με λύπη µας λοιπόν θα αναγκαστούµε, να µην επιτρέψουµε σε
κανέναν να πάρει αριθµό και να συµµετάσχει στους αγώνες, αν
δεν έχει προσκοµίσει πρόσφατη βεβαίωση εξειδικευµένου ια-

τρού, για την καλή υγεία του αθλητή.
Έχουµε την ελπίδα ότι κανείς δεν θα µας φέρει στην δυσάρεστη
θέση, να µην επιτρέψουµε την συµµετοχή στους αγώνες, αφού οι
ιατρικές εξετάσεις πρωτίστως προστατεύουν την πολύτιµη υγεία

των αθλητών.
■
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Ο ΥΨΗΛΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥ ΑΓΩΝΑΣ “ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΩΝ 300” 370 ΧΛΜ. - 15-19 ΙΟΥΛΗ 2015, ΣΠΑΡΤΗ-ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

2495 χρόνια µετά... Την ηρωική πορεία του Λεωνίδα και των 300, από τη Σπάρτη
προς τις Θερµοπύλες... Στα χνάρια των ηρώων που στάθηκαν αντάξιοι του καθήκο-
ντος προς την Ελευθερία της πατρίδας τους και έµειναν στην Ιστορία, άσβεστοι
φάροι αυτοθυσίας, αντίστασης και υπακοής στο υψηλότερο των αρετών, της κοι-
νής Πατρίδας: Την Ελευθερία της...
...”Στα χνάρια των 300” ονοµάζεται ο νέος αγώνας 364 χλµ. που ξεκινούν από το
περικαλλές άγαλµα του βασιλιά Λεωνίδα στη Σπάρτη και διατρέχοντας προς Τεγέα,
Νεστάνη, το ορεινό µεσαίο πέρασµα του Πρίνου, Καρυά, Λυρκεία, Αρχαία Νεµέα,
Αρχαία Κόρινθο, Θέµρες Λουτρακίου, Ηραίον, Αλεποχώρι (Λιµένας των Παγών),
Αιγόσθενα (Πόρτο Γερµενό), Κάστρο των Ελευθερών (Κάζα), Πλαταιές, Θεσπιές,
Θούριο,  Χαιρώνεια,  Τιθορέα  (κάτω),  Μόδι,  Καλλίδροµο,  Μενδενίτσα  (Τύρφη),
Ανάβρα, Θερµοπύλες (Αλπηνοί), θα καταλήξουν στον δρόµο της θυσίας τους, στο
εξίσου περικαλλές άγαλµα του Λεωνίδα στις Θερµοπύλες, σύνολο 370 χλµ....
Ο Αγώνας θα έχει τον χαρακτήρα των 5 διακεκριµένων διαδροµών ως εξής: 1η
ΗΜΕΡΑ: ΣΠΑΡΤΗ-ΤΕΓΕΑ 50 χλµ., 2η ΗΜΕΡΑ: ΤΕΓΕΑ-ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ 76 χλµ.,
3η ΗΜΕΡΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΛΙΜΕΝΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ) 84 χλµ., 4η
ΗΜΕΡΑ: ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ-ΑΛΙΑΡΤΟΣ 70 χλµ., 5η ΗΜΕΡΑ: ΑΛΙΑΡΤΟΣ – ΘΕΡΜΟΠΥ-
ΛΕΣ 90 χλµ.. ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ: 15 ΙΟΥΛΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ 4.00, ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΗ,
ΩΡΑ 02.00,  ΠΑΡΑΚΣΕΥΗ: ΩΡΑ 01.00,  ΣΑΒΒΑΤΟ:  ΩΡΑ 02.00,  ΚΥΡΙΑΚΗ:  ΩΡΑ
01.00. Οι δροµείς δεν θα έχουν όριο αποκλεισµού για τον τερµατισµό τους σε κάθε
κοµµάτι της διαδροµής, ενώ ο χρόνος τους θα προσµετράται, µέρα µε µέρα για να
βγει η τελική κατάταξή τους, την τελευταία ηµέρα. Προσοχή, ότι θα θεωρηθούν τερ-
µατίσαντες όσοι έχουν χρόνο και στα πέντε κοµµάτια της διαδροµής.
Στη διαδροµή θα υπάρχουν 45 σηµεία ανεφοδιασµού, κάτι που σηµαίνει ότι οι
δροµείς συνίσταται να έχουν µαζί τους ειδικά γιλέκα-βοηθήµατα για εφόδια, σακί-
διο, µπάρες, νερά, ισοτονικά, µπύρες, Coel κ.ά.
Τα τραπέζια εφοδιασµού θα γίνουν στα χωριά-κοινότητες, έδρες ∆ήµων ιστορικών
τόπων, µε µέριµνα των ∆ήµων που θα περάσει ο Αγώνας. Θα ακολουθήσει προκή-
ρυξη αναλυτική του αγώνα σε 2 µήνες περίπου, αφότου ολοκληρωθούν οι επαφές
µεταξύ των ∆ήµων από Σπάρτη µέχρι Θερµοπύλες (Λαµιέων) και των Περιφερειών
(Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας) καθώς και των υπουργείων Τουρισµού, Πο-
λιτισµού και Αθλητισµού (ΓΓΑ). Την τεχνική υποστήριξη του Αγώνα “Στα χνάρια των
300” προτείνεται να έχει η ΕΟΣΛΜΑ-Υ, µε τη συµµετοχή των συλλόγων τής δύνα-

µής της.
Σε κάθε κεντρικό σηµείο από εκκίνηση έως τερµατισµό (Σπάρτη, Τεγέα, Αρχαία Νε-
µέα, Αλεποχώρι-Πάγοι, Αλίαρτος, Θερµοπύλες) θα γίνονται ειδικές εκδηλώσεις πο-
λιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος για την ιστορική πορεία των Σπαρτιατών
και τις εκδηλώσεις θα τις οργανώσουν οι ∆ήµοι.
Θα επιδιωχθεί (αν στέρξουν ΟΛΟΙ οι ∆ηµόσιοι Φορείς, χορηγοί κ.ά.) να µην υπάρ-
ξει χρηµατική συµµετοχή ή ελάχιστη συµµετοχή, περίπου 200 € σε Έλληνες και
ξένους από τους συµµετέχοντες που ειδικά για την πρώτη διοργάνωση ο αριθµός
τους θα φτάνει τους 300... Αν η συµµετοχή ξεπεράσει τους 300, τότε η δηµόσια κλή-
ρωση στο ∆ηµαρχείο της Σπάρτης, η Θεά Τύχη θα αποφασίσει για τη συµµετοχή, η
οποία θα έχει ολοκληρωθεί (σαν αίτηση συµµετοχής) µέχρι την 31η Μαρτίου (προ-
κειµένου να µην καταπονηθούν άδικα οι µη συµµετέχοντες, στην περίπτωση που
δεν κληρωθούν, αν ο αριθµός ξεπεράσει τους 300...).
Στις επόµενες χρονιές θα συµµετέχουν ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ δηλώνουν...
Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν επαρκή κεφάλαια, για τη χρηµατοδότηση του
Αγώνα, προτείνεται ο κάθε τελικά συµµετέχων από την 31η Μαρτίου, µέσα σε 15
µέρες να καταβάλλει το ποσό των 200 ευρώ...
Για την περίπτωση που κάποιος δεν καταβάλλει το ποσό συµµετοχής, τη θέση τους
θα πάρουν οι επόµενοι στη λίστα αναµονής (θα κληρωθούν 100, µε τη σειρά στη
λίστα αναµονής) που θα ειδοποιηθούν την 15η Απριλίου για να αντικαταστήσουν
όσους δεν περάσουν...
Οι αθλητές που θα συµµετάσχουν, θα ξεκουράζονται µετά το τέλος της κάθε µέρας
σε ειδικούς χώρους (σχολεία, ελεύθερους χώρους, δηµοτικές πλατείες) µε µέριµνα
των ∆ήµων υποδοχής. µε δικά τους µέσα (σκηνές, σλίπινγκ µπανγκ κ.λπ.) που θα
τα µεταφέρουν λεωφορεία της ∆ιοργάνωσης, ενώ θα µεταφερθούν στη Σπάρτη την
προηγουµένη της εκκίνησης, είτε µε λεωφορεία της διοργάνωσης (γι αυτό πρέπει
να το δηλώσουν), είτε µε δικά τους µέσα (κι αυτό πρέπει να δηλωθεί µαζί µε τον
αριθµό   του συνοδού τους. Οι συνοδοί δεν θα πληρώνουν τίποτα για τη συµµετο-
χή τους. Θα υπάρχουν επόπτες και βοηθοί  εποπτών καθ΄ όλη τη διαδροµή (ένας
επόπτης για κάθε µέρα υπεύθυνος και οι βοηθοί του (ένας για κάθε 18 χλµ. περί-
που), ενώ σε κάθε σταθµό θα υπάρχουν ιατροί και ψυχοθεραπευτές. Ο Αγώνας θα
ακολουθήσει τις διεθνείς οδηγίες και κανονισµούς, οι οποίοι απαγορεύουν οποια-
δήποτε βοήθεια, µε ποινή αποκλεισµού-άµεσου-για τους παραβάτες, χωρίς προει-

ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ 

14ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ14ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ

1 DIMITRIS KALIAKOYDIS 1:14:21
2 IOANNHS XAMODRAKAS 1:16:35
3 NIKOLAOS PALLIS 1:17:18
4 PANAGIOTIS KARA?SKOS 1:18:19
5 MIXAIL KALOMOIRIS 1:19:00
6 DHMHTRHS DRITSAKOS 1:20:31
7 NIKOLAOS SKOYTARIS 1:20:47
8 DHMHTRIOS GIANNELHS 1:21:17
9 IOANNIS ZAXARATOS 1:22:00
10 ALEKSANDROS GEORGOYLIAS 1:26:00
11 EYAGGELOS GKIKAS 1:26:05
12 ATHANAS. PAPASIMAKOPOYLOS 1:26:06
13 NIKOLAOS MPOYRAS 1:26:08
14 PANAGIOTIS GABRIILIDIS 1:26:45
15 EMMANOUIL KARANIKOLAS 1:27:35
16 DIMITRIS KONSTANTAKOS 1:27:44
17 IOANNIS KOYTSOYDAKIS 1:27:51
18 GEORGIOS KONSTANTARAS 1:27:58
19 PANAGIOTIS GIAMAIOS 1:28:39
20 EL. MASTROTHEODOROS 1:28:59

21 KOSTANTINOS KARAKOSTAS 1:29:10
22 KSENI KATSIMANTOY 1:29:19
23 KONSTANTINOS NTONTOS 1:29:21
24 GKLORIA PRIBILETZIO 1:29:42
25 SOKRATIS KATSAROS 1:30:34
26 DHMHTRIOS ROKAS 1:30:49
27 NEKTARIOS PAPANASTASIOY 1:30:51
28 DIMITRIOS MPAKOS1:31:12
29 PANAGIOTHS MOYRDEKAS 1:31:18
30 NIKOLAOS MAINAS 1:31:30
31 LEONIDAS BALBIS 1:31:34
32 ANDREAS MPESSAS1:31:48
33 XARALAMPOS STEFANOPOYLOS 1:32:29
34 PANAGIOTIS MISOKALOS 1:32:40
35 NIKOLAOS KONTIS 1:32:47
36 DHMHTRHS ADAKTYLIDHS 1:32:53
37 TRYFONAS LEYKADITIS 1:32:58
38 GEORGIOS MINTIVIRIS 1:33:19
39 EMMANOYHL XATZHNIKOLAOY 1:33:30
40 NIKOLAOS TSALIKHS 1:33:33
41 KYRIAKOS AGIANOGLOY 1:33:38
42 KONSTANTIN. KONSTANTINOY 1:33:42
43 HLIAS LIANOS 1:33:57
44 PRODROMOS KSENITIDIS 1:34:00
45 BASILHS SOYBATZHS 1:34:04
46 EMMANOYIL MANOLAS 1:34:12
47 MIXAIL MPARMPARIS 1:34:12

48 GEORGIOS BLAXOS 1:34:14
49 FOTIOS SARAKIOTIS 1:34:28
50 NEKTARIOS ANTALIS 1:35:27
51 BASILEIOS PNEYMATIKOS 1:35:51
52 PANAGIOTIS XARMPIS 1:35:56
53 DIMITRIOS RAZELOS 1:36:16
54 ZISIS TSOYRELIS 1:36:35
55 ATHAN.  PAPAZOGONOPOYLOS 1:36:37
56 THEODOROS GKOYMAS 1:36:56
57 DIMITRIS KOYTIOS 1:37:05
58 SPYROS KOYMPETSOS 1:37:58
59 BLADIMIROS SOYMPASIS 1:38:17
60 NIKOS MPATABANIS 1:38:40
61 FATOS SPATA 1:38:43
62 BASILIS XARALAMPOPOYLOS 1:38:45
63 ARTAN SHENAI 1:38:50
64 DIMITRIS SEIMANIDIS 1:39:25
65 GEORGIOS MITROPOYLOS 1:39:26
66 EYSTATHIOS STAMATOPOYLOS 1:39:29
67 XRISTOS ZAXARTZIS 1:39:34
68 EYAGGELOS NTAGKAS 1:39:37
69 APOSTOLOS KANIS 1:39:40
70 GEORGIOS KARYDAKIS 1:39:44
71 NIKOLAOS MPANTABANOS 1:39:48
72 XARALAMPOS MIOYLOS 1:39:54
73 XRISTOS KEXAGIAS 1:39:56
74 KONSTANTINOS SPANOS 1:39:57

75 GEORGIOS MAKRODIMITRIS 1:39:59
76 XARALAMPOS RAPTIS 1:40:00
77 GEORGIOS KANAKIS 1:40:05
78 PANAGIOTIS KALIAMOYTOS 1:40:05
79 ENTY TSAKOS 1:40:06
80 THEODOROS DHMHTRIADHS 1:40:06
81 GEORGIOS GKOYNTOYMIS 1:40:12
82 SPYRIDON ORFANOS 1:40:14
83 DIMITRIOS TZAFESTAS 1:40:16
84 BASILEIOS ASIMAKOPOYLOS 1:40:19
85 IOANNIS PAYLOPOYLOS 1:40:26
86 BASILEIOS MARKOY 1:40:30
87 PETROS DRITSAKOS 1:40:41
88 MARIA PSALTI 1:40:43
89 GEORGIA ALEKSANDRI 1:40:59
90 ELEYTHERIOS TSAGKARIS 1:41:10
91 SOKRATIS ELEYTHERIOY 1:41:23
92 GEORGIOS LAMPROY 1:41:34
93 ARISTEIDHS MARAS 1:41:49
94 PANAGIOTHS KALOGHROS 1:42:01
95 BASILEIOS ILIOPOYLOS 1:42:09
96 ANTI PALLIS 1:42:17
97 SOLON FILOPOYLOS 1:42:20
98 DHMHTRHS GRIBAS 1:42:24
99 HAMED PEYRAVI 1:42:36
100 GEORGIOS AGGELOPOYLOS 1:42:47
Tους υπόλοιπους µπορείτε να τους βρείτε στις ιστοσελίδες.
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δοποίηση.
Επειδή όλες οι εκκινήσεις θα γίνονται τις πρώτες πρωινές ώρες, όλοι οι δροµείς θα
είναι εφοδιασµένοι µε φανούς κεφαλής ή χειρός και ανακλαστικά στα πίσω µέρη
των ρούχων τους,παπουτσιών τους για την ασφάλειά τους και πρέπει να έχουν µε-
ριµνήσει και για τις 5 µέρες , ώστε να τους καλύψει για τις ανάγκες τους. Προσοχή,
δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να ξεκινήσει σε οποιοδήποτε σηµείο της διαδροµής
αν δεν διαθέτει φανούς, µπαταρίες και ανακλαστικά.
Όλοι οι αθλητές θα πρέπει να διαθέτουν ιατρική βεβαίωση (του τελευταίου 6µήνου)
από ειδικό παθολόγο ή πνευµονολόγο ή καρδιολόγο που θα πιστοποιεί την καλή
τους υγεία, τη φυσική κατάσταση, το οποίο θα προσκοµίζουν στη Γραµµατεία του

Αγώνα κατά την παραλαβή των αριθµών τους.
Όσοι δεν συνοδεύονται, θα παραδίδουν, την προηγουµένη του Αγώνα τα εφόδιά
τους, τον ρουχισµό τους, τα ατοµικά τους είδη στη ∆ιοργάνωση, ώστε να µεταφέρο-
νται µε ασφάλεια στους επόµενους σταθµούς.
Υψοµετρικά και οι σταθµοί, µαζί µε αναλυτικές πληροφορίες, θα αναρτηθούν στους
δροµικούς ιστότοπους και στην ιστοσελίδα των ∆ήµων που θα ξεκινήσει, περάσει
και τερµατίσει ο Αγώνας.
ΟΛΟΙ λοιπόν να είναι έτοιµοι-ες για τη συµµετοχή σας στον ιστορικό αυτό αγώνα
για τον οποίο λεπτοµέρειες θα  αναφερθούν στο άµεσο µέλλον...

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆ΕΙΟ ∆ΡΟΜΟ, ΑΘΗΝΑ-ΣΠΑΡΤΗ 245 ΧΛΜ.
5-7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2014

ια νέα µεγάλη διοργάνωση Υπερα-
πόστασης, ο ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆ΕΙΟΣ ∆ΡΟ-
ΜΟΣ Αθήνα-Σπάρτη 245 χλµ. διεξή-

χθη µε επιτυχία το τριήµερο Παρασκευή 5 Σε-
πτέµβρη έως την Κυριακή 7 Σεπτέµβρη, διαρ-
κείας 40 ωρών, µε τη ΜΕΓΑΛΗ χαρά να χει-
ροκροτήσουµε τις προσπάθειες 72 ∆ΡΟΜΕ-
ΩΝ που συµµετείχαν, και τους 22 τελικά τερ-
µατίσαντες στη ΣΠΑΡΤΗ, να φθάνουν στο 
Αγρικαλλές Άγαλµα του Λεωνίδα.

Μ

Ήταν µια ξεχωριστή διοργάνωση για όλους 
όσους συµµετείχαν, ο ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆ΕΙΟΣ ∆ΡΟ-
ΜΟΣ. Έχοντας για πρώτη φορά όµως οι 
διοργανωτές ένα βαρύ φορτίο να αντιµετωπί-
σουµε, αφού ΚΑΝΕΝΑΣ µα, όση πείρα κι αν 
είχαµε σε πολλές διοργανώσεις µεγάλων ή 
υπεραποστάσεων σε ∆ΡΟΜΟ, ∆ΕΝ είχαµε 
επιχειρήσει κάτι τέτοιο.
Με την ηρωική προσπάθεια, την εθελοντική 
βοήθεια εκατοντάδων εθελοντών, από αδελ-
φούς Συλλόγους και από φίλους συναδέλ-
φους που ξεπέρασαν τους 200 σε όλη τη δια-
δροµή, ο Αγώνας πέτυχε...
Ο ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆ΕΙΟΣ ∆ρόµος σε µια δύσκολη 
διαδροµή, τόσο στο κοµµάτι Έξοδος Εξαµιλί-
ω-Σολωµός-Χιλιοµόδι-Αγ. Βασίλειος-Αρχ. 
Κλεωνές, όσο και κύρια στο ανεβοκατέβασµα 
του περάσµατος του Πρίνου (Λύρκεια-Καρυά-
Νεστάνη, απόσταση 26 χλµ.) έδωσε µια άλλη 
διάσταση στη λέξη Υπέρβαση... Η φετινή µας 
εµπειρία µάς έκανε ΟΛΟΥΣ πιο σοφούς σε 
όλα τα επίπεδα. Έτσι η επόµενη διοργάνωση 
(4-6 Σεπτεµβρίου 2015) θα έχει ορισµένες αλ-
λαγές που και τον Αγώνα θα βοηθήσουν, αλ-
λά και τους αθλητές-δροµείς θα εξασφαλίσουν
στην προσπάθειά τους... Αυτές θα εστια-
σθούν 1) Η εκκίνηση του Αγώνα θα γίνει στις 
14.00 (αντί στις 17.00) έτσι ώστε να αποφευ-
χθούν οι κίνδυνοι στα Μέγαρα (Κακιά Σκάλα) 
και στο κοµµάτι µεταξύ Σολωµού-Χιλιοµοδίου 
(νταλίκες που πιάνουν εργασία στα λατοµεία 
µεταξύ 5.00-6.00, πολύ επικίνδυνο για τους 
δροµείς, ενώ ο τερµατισµός των πρώτων θα 
γίνει ανάµεσα στις 18.00-20.00 έτσι ώστε να 
τον δουν πολύ περισσότεροι θεατές, ενώ οι 
τελευταίοι δροµείς θα τερµατίζουν το αργότε-
ρο στις 06.00 πρωί της Κυριακής, έτσι ώστε 
να υπάρχουν 5 περίπου ώρες µέχρι την τελε-
τή Απονοµών-Αποχαιρετιστήριο Γεύµα για να 
ξεκουραστούν και να συνέλθουν οι ∆ροµείς 
από την υπερπροσπάθειά τους.
2) Ενδιάµεσοι Κεντρικοί Σταθµοί Ελέγχου-
-Τερµατισµού γίνονται οι εξής: Μέγαρα 40,5 

χλµ. 5 ώρες, Εξαµίλια 89,5 χλµ. 12 ώρες, Αρ-
χαία Νεµέα 119 χλµ. 17 ώρες, Νεστάνη 170 
χλµ. 26 ώρες 30' (προστίθενται 30 λεπτά στον
χρόνο αποκλεισµού λόγω της αυξηµένης δυ-
σκολίας του βουνού), Αρχαία Τεγέα 30 ώρες 
(192 χλµ.) ΣΠΑΡΤΗ 40 ώρες.
3) Οι Σταθµοί στους οποίου θα δίνεται φαγητό
(σούπες, µακαρόνια, ρύζι, τραχανάς κ.λπ.) θα
είναι οι εξής: Μέγαρα 40,5 χλµ., Μύλος Παπα-
φίλη 73,6, έξοδος Εξαµιλίων 89,5, Αρχ. Κλεω-
νές 119,0 χλµ., Οινοποιείο Ρεπάνη (εκκλησάκι
δεξιά προς χωµατόδροµο για Μαλανδρένι) 
126,0 χλµ. Καφενείο Στέρνας 140,0, Καρυά 
155,5 χλµ., Νεστάνη 170 χλµ., Παλαιός Πύρ-
γος Τεγέας 192,2 χλ., Εστιατόριο Αρδάµης 
211 χλµ., Σπάρτη (τερµατισµός) 11 σηµεία 
φαγητού.
4) Όλοι οι σταθµοί ανεφοδιασµού από Αθήνα 
έως ΚΑΙ τη Σπάρτη από 63 σταθµοί θα γίνουν
µε προώθηση άλλων 7 ενδιάµεσων σταθ-
µών, συνολικά 70...
5) Θα υπάρχουν 10 τουλάχιστον επόπτες 
(ένας ανά 20 χλµ.) που θα επιβλέπουν και θα 
µεριµνούν την Ασφάλεια του Αγώνα και των 
Αθλητών).
6) Το αυτοκίνητο-σκούπα του Αγώνα θα είναι 
τουλάχιστον 3 (1 ανά 80 χιλιόµετρα) και θα 
υπάρχουν οι προσθήκες 2 βαν µεταφοράς 
Αθλητών από τους κεντρικούς προς τη Σπάρ-
τη ή προς την Αθήνα (από Κόρινθο προς 
Αθήνα και από Αρχαία Νεµέα προς Σπάρτη 
για όσους θέλουν να εγκαταλείψουν έως την 
Κόρινθο και θέλουν να γυρίσουν, ή όσοι 
θέλουν να ασχοληθούν έως τη Σπάρτη.
7) Οι ∆ροµείς θα αναλάβουν να κλείσουν ξε-
νοδοχεία στη Σπάρτη ή στις γύρω περιοχές. 
Η διοργάνωση θα διαθέτει αριθµό δωµατίων 
ΜΟΝΟ για τις ανάγκες της Οργανωτικής Επι-
τροπής και των Εθελοντών και όχι για διανυ-
κτέρευση των αθλητών.
8) Θα υπάρξει ειδική µέριµνα για τη µεταφορά
των δροµέων από τον χώρο του τερµατισµού,
στα ξενοδοχεία που έχουν κλείσει δωµάτια, 
µερίµνη της ∆ιοργάνωσης.
9) Όλοι οι Εθελοντές των Σταθµών θα τιµη-
θούν εκείνες τις ηµέρες, µε µετάλλια (Μινια-
τούρα του µεταλλίου του Αγώνα) και ειδικό εν-
θύµιο-έπαινο...
10) Στον τερµατισµό θα οργανωθεί ιατρείο και
υπηρεσίας Φυσιοθεραπείας για την άµεση 
αποκατάσταση των δροµέων.
11) Ήδη ξεκίνησε ο σχεδιασµός και η ορ-
γάνωση Ειδικής ιστοσελίδας της διοργάνω-
σης υπό τον διακριτό τίτλο Phidippidios.gr 

που στα ελληνικά και στα αγγλικά θα πληρο-
φορεί άµεσα και ΕΓΚΥΡΑ τους Έλληνες και 
ξένους δροµείς για τον Αγώνα (τα επόµενα 
χρόνια και κάθε χρόνο θα προστίθενται και 
άλλες γλώσσες).
12) Θα δηµιουργηθεί επίσης σελίδα κοινωνι-
κής δικτύωσης στο Facebook.
13) Οι αιτήσεις συµµετοχής θα αναρτώνται 
ανά 15νθήµερο από τις 10 ∆εκεµβρίου 2014, 
µε καταληκτική ηµεροµηνία συµµετοχών την 
31 Ιούλη 2015.
Για να θεωρείται έγκυρη κάθε συµµετοχή, θα 
πρέπει µέσα σε ένα µήνα να έχει ο κάθε συµ-
µετέχων πληρώσει το δικαίωµα συµµετοχής 
(100 ευρώ για τον ∆ΡΟΜΕΑ και 50 ευρώ 
στον κάθε συνοδό του -αν συµµετέχει στα 
γεύµατα πριν και µετά τον Αγώνα). Αν δεν 
υπάρχει εξόφληση µέσα σε ένα µήνα από τη 
∆ήλωση Συµµετοχής, τότε η συµµετοχή θεω-
ρείται ΑΚΥΡΗ και ο ∆ροµέας δεν θα τρέξει 
στον Φειδιππίδειο ∆ρόµο... Αν υπάρξει για 
οποιοδήποτε λόγο προς της 31ης Ιούλη ειδο-
ποίηση ότι ο αθλητής δεν µπορεί να συµµε-
τάσχει και έχει πληρώσει τα χρήµατα, αυτά 
του επιστρέφονται... Μετά την 31η Ιούλη 
2015, δεν επιστρέφεται καµία οικονοµική συµ-
µετοχή...
14) Κανένας ∆ροµέας δεν θα επιτραπεί να 
τρέξει αν δεν διαθέτει φώτα κεφαλής-χειρός, 
ανακλαστικά στα ρούχα του ή στα παπούτσια 
του, λόγω της αυξηµένης επικινδυνότητας τις 
νυχτερινές ώρες... Οι επόπτες του Αγώνα, ο 
Αλυτάρχης και ο πρόεδρος της Οργανωτικής 
Επιτροπής θα εποπτεύουν τον απαράβατο 
αυτόν όρο, προκειµένου να διαφυλάξουν την 
ασφάλεια του κάθε δροµέα.
15) Κανένα πλήρωµα συνοδών δεν θα επι-
τραπεί να συνοδεύει ανάµεσα στους ενδιάµε-
σους σταθµούς τους δροµείς ή να τους τρο-
φοδοτεί µε οποιοδήποτε εφόδιο. Αν υποπέσει
σε αντίληψη του αρµόδιου επόπτη ή αν 
υπάρξει καταγγελία, τότε ο αλυτάρχης σε συ-
νεννόηση µε τον υπεύθυνο πρόεδρο της Ορ-
γανωτικής Επιτροπής και τον αρµόδιο 
επόπτη, θα αποφασίσουν για την αποποµπή 
του δροµέα που παραβιάζει την αρχή του ΕΥ 
ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ και τους κανόνες της διορ-
γάνωσης.
16) Οι ιατροί του Αγώνα θα σταθµεύουν στα 5
κεντρικά σηµεία του Αγώνα (Μέγαρα-Έξοδο 
Εξαµιλίων-Αρχ. Νεµέα, Νεστάνη, Τεγέα), ενώ 
θα υπάρχει ιατρός και στην Σκούπα-Αυτοκί-
νητο του Αγώνα (ανά 80 χλµ.). Σε περίπτωση 
που είτε ο επόπτης είτε οι εθελοντές των 
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σταθµών ανεφοδιασµού, ο αλυτάρχης, ο 
πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, δια-
πιστώσουν ότι κάποιος αθλητής ή αθλήτρια 
έχει σοβαρό ιατρικό πρόβληµα, τότε ειδο-
ποιούν τον πλησιέστερο ιατρό, το όχηµα του 
ΕΚΑΒ και µε απόφαση του ιατρού και µόνο 
αυτού, ο αθλητής τίθεται εκτός Αγώνα και µε-
ταφέρεται άµεσα για ιατρικές βοήθειες και πα-
ρακολούθηση. Σε περίπτωση διαφωνίας του 
αθλητή, εκείνος που αποφασίζει είναι ο ιατρός
που αναλαµβάνει και την ευθύνη για την υγεία
και ασφάλεια του κάθε αγωνιζόµενου, αφού 
προέχει η υγεία από µια πιθανή µεγάλη 
βλάβη της ή κίνδυνος για την ίδια τη ζωή του 
αγωνιζόµενου δροµέα.
Αυτές οι παρατηρήσεις-αλλαγές-διορθώσεις 
κρίθηκαν απ' όλους µας όσους συµµετείχαµε 
στον 1ο αγώνα και πρώτα απ' όλους από 
τους ίδιους τους δροµείς, τους οποίους και ευ-
χαριστούµε από βάθους καρδιάς για το ότι 
έκαναν τον αγώνα δικό τους, µας έδωσαν τον 
καλύτερο εαυτό τους και µας βοήθησαν µε τις 
καλόπιστες και γόνιµες συζητήσεις µετά τον 
Αγώνα µας, γιατί τον αγάπησαν, θέλουν να 
προχωρήσει και να βελτιωθεί.
Και αυτό θα πράξουµε, αυτό είναι υπόσχεση 
και εγγύηση από όλους εµάς που κόντρα στα 
προγνωστικά και τα στοιχήµατα εναντίον της 
προσπάθειάς µας, τα καταφέραµε αρκετά κα-
λά στην πρώτη διοργάνωση.
Κι επειδή εχθρός του καλού είναι το καλύτερο,
και εκείνου το ΑΡΙΣΤΟ, αυτό θα επιδιώξουµε 
του χρόνου και κάθε χρόνο...
Αφήσαµε τελευταία τα κριτήρια για να τρέξει 
κανείς στον Αγώνα µας... Τα κριτήρια λοιπόν 
είναι Α) Να έχει τρέξει οπωσδήποτε εντός 
χρονικού ορίου διοργάνωσης σε οποιοδήποτε
αγώνα άνω των 100 χλµ. σε δρόµο ή άσφαλ-
το ή βουνό ή Multi Tεραίν, σε Ελλάδα ή εξω-
τερικό, φτάνει να αποδεικνύεται µε επίσηµο 
έγγραφο (ενδεικτικά για Ελλάδα αναφέρουµε 
τον Ευχίδειο ∆ρόµο, Ολύµπιο ∆ρόµο, τον 
Rout, T, Παρανέστι (Μικρό-Μεγάλο) τον Myth-
ical Όλυµπο, τον ∆όλιχο ∆ρόµο), Β) Αγώνα 
100 χλµ. σε κάτω από 11.30 ώρες σε δη-
µόσιο δρόµο, Γ) Αγώνα 24 ωρών, κάλυψη χι-
λιοµέτρων πάνω από 160 χλµ., ∆) Αγώνα 48 
ωρών, κάλυψη χιλιοµέτρων πάνω από 270 
χλµ., Ε) Να έχει περάσει (αυτό θα ισχύει κάθε 
χρόνο) το ενδιάµεσο πέρασµα στην Αρχαία 
Νεµέα στις 17 ώρες (119,5 χλµ.) στον Φειδιπ-
πίδειο ∆ρόµο, ΣΤ) Να έχει τερµατίσει στον 
Αγώνα Σπαρτάθλου την τελευταία 5ετία ή σε 
οποιοδήποτε άλλο αγώνα άνω των 180 χλµ. 
την τελευταία 5ετία σε αγώνα σε Ελλάδα ή 
εξωτερικό, Ζ) Να έχει τερµατίσει σε αγώνα µε 
ετάπ (πολυήµερους αγώνες) σε δρόµο, σε 
βουνό, σε multi terrain, εντός των χρονικών 
ορίων των διοργανωτών ή σε όλες τις ηµέρες 
της διοργάνωσης, ανεξάρτητα των χιλιο-
µέτρων, εφ  ́όσον αυτά ξεπερνούν τα 60 χλµ. 
Μ.Ο. ανά ηµέρα, Η) Να έχει τερµατίσει σε 
αγώνες 12 ωρών εντός σταδίου, µε πέρασµα 
στα 100 χλµ. (250 γύροι των 400 µ.) σε χρόνο
κάτω από 11.30 ή συνολικά στις 12 ώρες να 
έχει καλύψει 105 χιλιόµετρα.
Όλα αυτά τα κριτήρια θα ισχύουν για την τε-
λευταία 5ετία πριν τον Αγώνα της εκάστοτε 
χρονιάς. ∆ηλαδή, για το 2015 θα ισχύουν από
τις 31 Ιούλη του 2010 έως την 31/7/2015 και 
θα ανανεώνονται κατ' έτος...

ας περιµένουµε λοιπόν την επόµενη 
χρονιά και υποσχόµαστε να οργα-
νώσουµε τον 2ο Φειδιππίδειο ∆ρόµο, 

ακόµα καλύτερο και µε τη δική σας συµµετο-
Σ

χή πιο µεγάλο και πιο δυνατό.

Για την Οργανωτική Επιτροπή Φειδιππίδειου
∆ρόµου

Κωνσταντίνος Σάµιος

1ος ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆ΕΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  ΜΕΓΑΡΑ        ΚΟΡΙΝΘΟΣ  ΚΛΕΩΝΕΣ ΝΕΣΤΑΝΗ ΣΠΑΡΤΗ

  40,8 ΧΛΜ  77,4 ΧΛΜ  113,7 ΧΛΜ. 169.7 ΧΛΜ 245 ΧΛΜ
1 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΜΠΑΣ 3:50:4.624 7:45:24.324 12:13:30.814 20:18:7.510 30:56:41.770
2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΕΛΗΣ 4:13:24.424 8:11:22.587 12:36:55.934 21:11:15.264 31:52:59.867
3 EUSEBIO BOCHONS 3:39:59.617 7:47:51.680 13:4:29.484 21:45:44.14 32:45:31.314
4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ 3:48:18.824 7:56:27.434 12:44:28.707 22:13:15.944 33:38:16.324
5 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 3:49:49.120 7:57:10.324 12:45:32.647 22:20:50.840 34:21:33.500
6 ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 4:10:56.917 8:54:16.244 14:5:46.874 23:31:43.634 35:57:38.427
7 ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 4:9:56.244 8:43:6.500 14:0:56.00 23:59:20.00 36:36:44.0
8 ΜΩΥΣΗΣ ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ 3:53:0.144 8:5:9.987 13:5:13.534 21:57:2.930 36:47:34.794
9 ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΚΑΚΟΥ 3:52:46.977 8:4:18.394 13:7:15.827 22:42:54.290 37:15:55.940
10 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ 3:53:7.330 8:8:13.64 13:20:30.94 23:8:2.790 37:16:22.917
11 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ 4:16:11.147 8:56:20.700 14:5:44.540 23:26:3.890 37:22:29.980
12 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΚΡΙ∆ΗΣ 4:8:12.457 8:28:5.234 13:37:42.794 23:31:45.197 37:39:20.210
13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ 4:18:15.654 8:39:2.797 13:51:54.167 23:47:37.394 37:44:53.987
14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ 4:15:51.590 9:48:57.924 15:36:2.190 25:38:1.517 37:48:34.274
15 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 4:25:35.134 9:20:4.170 15:7:36.954 25:36:22.884 38:26:59.197
16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 4:7:55.530 8:20:38.524 13:23:0.597 24:3:34.0 38:55:45.617
17 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ 4:45:0.387 10:10:55.750 15:48:29.430 26:0:25.730 39:2:54.950
18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ 4:40:50.320 9:49:25.570 15:23:21.247 25:35:42.514 39:4:29.874
19 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ 4:41:10.824 9:59:37.314 15:38:59.547 26:5:36.17 39:25:59.940
20 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΙΓΚΑΣ 4:40:26.734 10:8:32.807 15:33:34.610 25:50:12.700 39:27:36.720
21 ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΣ∆ΕΚΗΣ 4:25:12.947 9:8:0.844 15:4:24.727 25:38:17.610 39:32:38.904
22 Α∆ΑΜ ΧΑΤΖΗΣ 4:47:44.834 10:21:3.294 15:55:50.187 26:20:19.394 39:34:30.750
23 GUSZTAV LELKES NO LIMIT 4:8:36.114 9:38:39.00 15:51:47.214 26:18:50.510 39:38:50.180
24 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΗΣ 3:52:44.917 8:6:32.197 13:55:59.17 24:47:33.0 0
25 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΞΙΩΝΗΣ 3:54:51.127 8:32:56.634 13:49:20.707 24:58:53.194 0
26 ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ 4:39:22.907 10:4:42.64 15:39:50.27 26:23:7.324 0
27 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΥΘΟΥΛΚΑ NO LIMIT 4:38:11.997 9:57:11.160 15:49:34.640 26:52:16.770 0
28 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ DNF 3:39:18.404 7:53:28.830 12:49:50.290 0 0
29 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΖΕΛΟΣ DNF 4:29:2.837 8:40:26.530 13:37:44.924 0 0
30 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ TIME LIMIT 4:19:2.560 8:34:14.340 13:49:10.374 0 0
31 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ TIME LIMIT 4:22:54.20 8:56:20.947 14:12:5.204 0 0
32 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ TIME LIMIT 3:54:49.984 8:33:0.670 14:16:12.300 0 0
33 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ TIME LIMIT 4:32:27.464 9:27:55.794 15:15:21.760 0 0
34 ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΑΤΑΚΑΣ DNF 4:24:15.414 9:22:18.940 15:33:44.860 0 0
35 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ TIME LIMIT 4:14:40.177 9:57:56.744 15:33:45.444 0 0
36 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ TIME LIMIT 4:38:15.297 9:56:59.197 15:42:42.484 0 0
37 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ TIME LIMIT 4:36:12.287 9:49:12.924 15:42:53.540 0 0
38 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ DNF 4:45:1.50 10:6:32.587 15:50:0.44 0 0
39 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ TIME LIMIT 3:55:18.600 8:27:4.890 15:50:2.7 0 0
40 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ TIME LIMIT 4:41:44.634 9:57:3.574 15:52:0.557 0 0
41 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ TIME LIMIT 4:41:49.350 9:57:4.937 15:54:18.207 0 0
42 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΡΑΚΗΣ DNF 4:31:18.670 9:49:17.977 15:55:45.7 0 0
43 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΙΟΥΡΕΛΛΗ TIME LIMIT 4:20:1.754 9:49:54.144 15:57:4.594 0 0
44 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΞΕΝΟΥΛΗΣ TIME LIMIT 4:19:58.884 9:49:51.624 15:57:7.4 0 0
45 ΜΙΧΑΗΛ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ TIME LIMIT 4:27:56.847 10:8:47.427 16:31:10.520 0 0
46 ANTONIO BARTOLINI TIME LIMIT 4:7:40.667 9:49:33.400 0 0 0
47 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ TIME LIMIT 4:37:46.604 10:3:56.7 0 0 0
48 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ TIME LIMIT 4:38:41.230 10:4:28.517 0 0 0
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆Ω∆ΗΣ TIME LIMIT 4:45:28.794 10:6:41.64 0 0 0
50 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑ∆ΕΡΟΣ TIME LIMIT 4:56:3.467 10:9:27.637 0 0 0
51 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΗΛΑΡΑΣ TIME LIMIT 4:50:40.907 10:21:15.00 0 0 0
52 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΝΑΡAΣ TIME LIMIT 4:50:34.297 10:21:16.657 0 0 0
53 ΧΑΡΗΣ ΤΑΒΛΑ∆ΩΡΑΚΗΣ TIME LIMIT 4:49:19.300 10:21:23.4 0 0 0
54 FERRY VAN DER ENT TIME LIMIT 4:31:20.264 0 0 0 0
55 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ TIME LIMIT 4:33:9.270 0 0 0 0
56 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ DNF 4:43:4.827 0 0 0 0
57 ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ DNF 4:45:23.434 0 0 0 0
58 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ TIME LIMIT 4:49:26.00 0 0 0 0
59 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ TIME LIMIT 4:49:49.964 0 0 0 0
60 LUDO DEPOORTERE TIME LIMIT 4:50:9.854 0 0 0 0
61 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ DNF 4:51:2.694 0 0 0 0
62 ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ TIME LIMIT 5:3:49.820 0 0 0 0
63 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ TIME LIMIT 5:5:23.140 0 0 0 0
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Ο Σύλλογός µας καλεί κάθε συ-
νάδελφο, 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 ανή-
κουν 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 (καθη-
µερινά). Η οδός Νικίου είναι η τρίτη 
παράλληλος δεξιά της Ιεράς Οδού, 
στο ύψος της Πλατείας ∆αβάκη στο 
Αιγάλεω, 500 µέτρα από τη διασταύ-

ρωση Ιεράς Οδού και Θηβών µε κα-
τεύθυνση προς το Χαϊδάρι.
Επίσης µπορείτε να επικοινωνείτε µε
τη ∆ιεύθυνση της εφηµερίδας του 
Συλλόγου µας "∆ροµέας" στη διεύ-
θυνση Μνησικλέους 22, Αιγάλεω, ΤΚ
12243, τηλ. 210.5900685 καθηµερι-
νά, εργάσιµες ώρες 08.00-12.00 και 
16.00-20.00 κ. Κωνσταντίνο Σάµιο. 
Η οδός Μνησικλέους βρίσκεται κάθε-
τα στη Λεωφόρο Αθηνών (Καβάλας),
600 µέτρα πριν το Παλατάκι Χαϊδα-
ρίου.
Για την εγγραφή σας χρειάζονται: 4 
φωτογραφίες, µια φωτοτυπία της 
ταυτότητας εµπρός-πίσω, επικυρω-
µένη από Αστυνοµικό Τµήµα ή το 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙ-
ΤΩΝ 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 εί-
σοδο σε όλους τους αθλητικούς χώ-
ρους, έκπτωση από εταιρίες που θα 
συµβληθούµε ή έχουµε ήδη συµφω-
νήσει και όλα τα δικαιώµατα των ορ-
γανωµένων µελών κάθε Συλλόγου 
(εκλέγειν -εκλέγεσθαι-οργανωµένες 
εκδροµές σε Ελλάδα-εξωτερικό-την 
εφηµερίδα ∆ΡΟΜΕΑΣ, δωρεάν 
απλές ιατρικές εξετάσεις για τις οποί-
ες 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 συλ-
λόγων ή φορέων σε ΟΛΗ την ΕΛΛΑ-
∆Α, 1 ή 2 οµαδικές εκδροµές στο 

εξωτερικό, εκδίδει την εφηµερίδα 
∆ΡΟΜΕΑΣ (64 εκδόσεις µέχρι σήµε-
ρα, διµηνιαία, συνδροµητική εφηµε-
ρίδα), είναι µέλος του ΣΕΓΑΣ (από το
1999) και της ΕΟΣΛΜΑ-Υ (από το 
2006) ενώ από τον Σεπτέµβρη φέτος
(2008) διαθέτει τον µοναδικό ∆ΙΑ∆Ι-
ΚΤΥΑΚΟ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟ Σταθµό 
από την ιστοσελίδα του στο ∆ιαδί-
κτυο www.apollonrunnersclub.gr την 
οποία µπορείτε να επισκέπτεστε για 
έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση και 
για οποιαδήποτε πληροφορία ζη-
τάτε.
Σας περιµένουµε για κάθε διευκρίνι-
ση, πληροφορία στα τηλέφωνα και
τη διεύθυνση που σας περιγράψαµε.
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ∆ΥΝΑ-
ΜΩΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

1ος ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆ΕΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΑΘΗΝΑ-ΣΠΑΡΤΗ, 245 ΧΛΜ. - 5-7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διοργάνω-
ση του 1ου ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆ΕΙΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ, που κά-
λυψε  τη  διαδροµή  που  ακολούθησε  ο  Αρχαίος
Προπάτορας όλων των Ηµεροδρόµων της Γης, ο
Φειδιππίδης,  το  490  π.Χ.  από  την  Αθήνα  στη
Σπάρτη.
Στον  αγώνα  που  συνδιοργανώθηκε  από  τους
Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΛΛΟ-
ΓΟ  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΗΜΕΡΟ∆ΡΟΜΩΝ,  Α.Π.Σ.
ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ και  Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙ-
ΟΙ, µε την ενεργή συµµετοχή και συµπαράσταση
δεκάδων Συλλόγων της ΕΟΣΛΜΑ-Υ και Πολιτι-
στικών-Αθλητικών  Συλλόγων  των  περιοχών  που
διέτρεξαν οι δροµείς, καθώς επίσης και µε τη συ-
γκινητική εθελοντική συµµετοχή δεκάδων εθελο-
ντών από το Χαλάνδρι, το Περιστέρι Αττικής, τα
Μέγαρα,  την  Κόρινθο,  τις  Αρχαίες  Κλεωνές,  τη
Νεµέα, την Τεγέα και τη Σπάρτη. Συµµετείχαν τε-
λικά 73 ∆ροµείς, για να αξιωθούν, να ακουµπή-
σουν τα πόδια του βασιλιά Λεωνίδα στη Σπάρτη,
22 µέσα στον χρόνο των 40 ωρών που διαρκεί ο
Αγώνας.
Στον δύσκολο, απαιτητικό αγώνα, µεγάλη ήταν η
βοήθεια και συµβολή της Ελληνικής Αστυνοµίας-
∆ιεύθυνσης Τροχαίας, την οποία ευχαριστεί η Ορ-
γανωτική Επιτροπή για τα µέτρα περιφρούρησης
και διευκόλυνσης  που  είχε  πάρει.  Το ίδιο ισχύει
και για το ΕΚΑΒ, τα Περιφερειακά Νοσοκοµεία
Κορίνθου, Τρίπολης, Σπάρτης και τα Κέντρα Υγεί-
ας Μεγάρων και Νεµέας που διέθεσαν προσωπικό
και  ασθενοφόρα  για  τυχόν  άσχηµα  περιστατικά
(δεν χρειάστηκαν, αλλά υπήρχαν παντού), τους 8
γιατρούς  του  Αγώνα  που  κάλυπταν  άµεσα  και
έγκαιρα κάθε ανάγκη, τους 2 φυσιοθεραπευτές-ε-
θελοντές που βοήθησαν τα µέγιστα τους συναδέλ-
φους ∆ροµείς, όπου και όταν χρειάστηκε.
Εκείνοι που ήσαν συγκλονιστικοί ήσαν οι 200 και
πλέον εθελοντές των 63 σταθµών ανεφοδιασµού,
που  µε  το  χαµόγελο  στα  χείλη τους,  για  πολλές
ώρες στα πόστα τους, ενθάρρυναν και βοηθούσαν
σε κάθε πόστο, την προσπάθεια του κάθε ∆ροµέα,
και η ευγνωµοσύνη µας γι' αυτούς είναι το λιγότε-
ρο που µπορούµε να εκφράσουµε.
Για τις λίγες -όχι καθοριστικές- ελλείψεις του Α-
γώνα,  τα  όποια  λάθη  ή  παραλείψεις,  που  έχουν
ήδη σηµειωθεί -και να είστε σίγουροι, θα διορθω-
θούν στον επόµενο Αγώνα- ζητούµε ταπεινά την
κατανόηση και τη συγχώρεση, αφού για όλους µας
ήταν η πρώτη απόπειρα να διοργανώσουµε έναν
τέτοιο  Αγώνα-πρόκληση για  τις  δυνατότητες  και
τις Αντοχές µας.
Ο Αγώνας µε τις Απαραίτητες Βελτιώσεις και δι-
ορθώσεις, ήρθε και θα µείνει... Τα θετικά, στη συ-
ντριπτική  πλειοψηφία  σχόλια  των  δροµέων  που
συµµετείχαν, που τόνισαν ότι παρά τη δυσκολία
του, είναι για τους ίδιους µια πρόκληση ο τερµατι-
σµός του, αλλά και η ολόθερµη συµπαράσταση α-
πό δεκάδες φορείς -εθελοντές- τον ∆ήµο Σπάρτης
και τον Αθλητικό Οργανισµό Νεολαίας Άθλησης

της ιστορικής πόλης, θα µας επιτρέψουν να διορ-
γανώνουµε κάθε χρόνο, έναν µεγάλο διεθνή αγώ-
να,  σε  µια  µυθική διαδροµή,  τον  άλλο  δύσκολο
δρόµο  για  την  υπέρβαση...  τον  δρόµο  του  ΦΕΙ-
∆ΙΠΠΙ∆Η.
Είµαστε χαρούµενοι και Ευτυχισµένοι και για έ-
ναν άλλο λόγο... Ο ∆ρόµος του ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆Η ά-
νοιξε τον ∆ρόµο για τον Αγώνα των 300..., που θα
διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2015, από τη Σπάρτη
στις Θερµοπύλες, στον τόπο θυσίας τους... µε τις
λεπτοµέρειες  και  την  προκήρυξη  να  δηµοσιεύο-
νται µέχρι τα τέλη του έτους... (το µόνο σίγουρο
είναι ότι θα διεξαχθεί µε τη λογική των ΕΤΑΠ, σε
5 µέρες, µε τους ∆ροµείς να καλύπτουν κάθε µέρα
καθορισµένα χιλιόµετρα που θα συνδέουν ιστορι-
κούς τόπους-πόλεις...).
Τέλος, κλείνοντας, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε
∆ηµόσια τους Χορηγούς του Αγώνα που συνέβα-
λαν τα µέγιστα στην πραγµάτωσή του... και ήταν
οι  PRIMARY LINK SA, ASICS A.E., MOTOR-
OIL  A.E.,  Αφοί  ΠΑΠΑΦΙΛΗ,  Νερά  ΖΑΡΟΣ,
OSHEE Ενεργειακά ποτά, GUC (Ηλεκτρολύτες  -
Gel), Dole A.E., τις Συναδέλφους κυρίες Αιµιλία
και Ρίτσα Γκολφινοπούλου που προσφέρουν εθε-
λοντικά και αφιλοκερδώς την Ηλεκτρονική Χρο-
νοµέτρηση του Αγώνα και συνεισέφεραν στην Έ-
γκαιρη, γρήγορη και αξιόπιστη ενηµέρωση, τους
χορηγούς  επικοινωνίας  του  Καναλιού  ΕΛΛΑ∆Α
TV της Λακωνίας και τον ∆ιευθυντή του Αντώνη
Φελούρη, και τον ΠΟΛΙΤΕΙΑ FM, που κάλυψαν
µε επάρκεια και επαγγελµατισµό τον Αγώνα µας.
Τις  ∆ηµοτικές  Αρχές,  τον  ∆ήµαρχο  Μεγάρων  κ.
Σταµούλη, τον ∆ήµαρχο Αγ. Θεοδώρων-Λουτρα-
κίου κ. Γεώργιο Γκιώνη και τον ∆ήµαρχο Σπάρτης
κ. Βαλλιώτη, µαζί µε τους υπεύθυνους των Νοµι-
κών προσώπων, τους Αντιδηµάρχους και τα ∆ηµο-
τικά Συµβούλια που  µας  έστερξαν στη ∆ύσκολη
για όλους µας, πρώτη διοργάνωση.
Αλλά πάνω απ' όλους και απ' όλα, θα θέλαµε να
εκφράσουµε την ευγνωµοσύνη µας για τους εκα-
τοντάδες  εθελοντές,  τόσο των  τεσσάρων  Συλλό-
γων διοργανωτών, όσο και των
1) Σ∆Υ Αθήνας
2) Σ∆Υ Ελευσίνας
3) Σύλλογος ∆ροµέων Νοτίων Προαστίων “ΕΥ-
ΚΛΗΣ”
4) Σύλλογος ∆ροµέων Υγείας Μεσσηνίας
5) Σύλλογος ∆ροµέων Υγείας Τριπόλεως
6) Σύλλογος Αρκάδων ∆ροµέων
7) Σύλλογος Μαραθωνοδρόµων Κρήτης
8) Σύλλογος Μαραθωνοδρόµων Λάρισας που πα-
ρευρέθηκε µε τον πρόεδρο της ΕΟΣΛΜΑ-Υ Νίκο 
Γούλα

9) Σύλλογος ∆ροµέων Νίκαιας-Κορυδαλλού-Κε-
ρατσινίου

10) Σύλλογος ∆ροµέων Υγείας Μαραθωνοδρόµων 
Θήβας

11) Σύλλογος Μαραθωνοδρόµων Αργολίδας

αλλά και των Πολιτιστικών Συλλόγων
1) Αγ. Βασιλείου
2) Αρχ. Κλεωνών
3) Αρχ. Νεµέας
4) ΑΣ ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
5) Πολιτιστικό Σύλλογο Περιστερίου Ευρώτα
6) Πολιτιστικό Σύλλογο Βουτιάνων
7) Πολιτιστικό Σύλλογο Αµυκλών
8)  Σύλλογο  Εθελοντών  Λακωνίας  ΕΤΟΙΜΟ-
ΚΛΗΣ

9) Εθελοντές-Σαµαρείτες Λακωνίας-Αρκαδίας
10) Σύλλογο Σελλασίας
Καθώς επίσης και τους ∆εκάδες Εθελοντές από το
Χαλάνδρι Αττικής, το Περιστέρι Αττικής, την Αρ-
καδία, την Κορινθία, την Αργολίδα, τη Λακωνία,
τον Θανάση Ατµατζίδη (που βοήθησε µε τις γνώ-
σεις  του  για  το  πέρασµα  του  Πρίνου),  τους  Ια-
τρούς  του  Αγώνα  (8  που  βοήθησαν),  τους  αν-
θρώπους που µας ενθάρρυναν σε κάθε µας βήµα,
αλλά και τους επαγγελµατίες,  τόσο στην Αθήνα,
όσο και στη Σπάρτη, που έκλεισε µε τον καλύτερο
τρόπο τον Αγώνα µας, τον Χρήστο Γκιόκα και τον
Θοδωρή  Χαλαστάρα,  τις  δυο  σκούπες-φορτηγά
της διοργάνωσης, κάθε έναν και κάθε µια που συ-
νεισέφερε στην οµαλή διεξαγωγή της.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες
Ο 1ος Φειδιππίδειος ∆ρόµος πέρασε στην Ιστορία.
Μια νέα διοργάνωση, που παρ' όλες τις αντιξοότη-
τες, τις δύσκολες στιγµές, την απειρία µας σε τέ-
τοια µεγέθη και αποστάσεις, τη για πρώτη φορά
συνεργατικότητα  σε  επίπεδο  ∆εκάδων  Φορέων,
αλλά και των τεσσάρων Συλλόγων ∆ιοργανωτών,
µε τα µικρά λάθη και τις ελλείψεις του, είναι σί-
γουρο ότι έχει µέλλον και σίγουρα του χρόνου µε
την κατάλληλη προετοιµασία, διαφήµιση, οργάνω-
ση, θα συγκεντρώσει πολύ περισσότερους δροµείς,
Έλληνες και ξένους και θα είναι ακόµα καλύτερα
οργανωµένος.
Αυτό θα διασφαλιστεί µε τη Λειτουργία Ενηµερω-
τικής ιστοσελίδας του Αγώνα σε ελληνικά και αγ-
γλικά (σε πρώτη φάση), Σελίδα Κοινωνικής ∆ικτύ-
ωσης (FACEBOOK του Αγώνα), ίδρυση του Αµ-
φικτυονικού τύπου – Πανελλήνιου Συλλόγου ΦΙ-
ΛΟΙ ΤΟΥ ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆ΕΙΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ, κάτι που
θα ξεκινήσει στα τέλη του εποµένου µήνα (25 Ο-
κτώβρη) σε τόπο που θα ανακοινωθεί τις προσε-
χείς  εβδοµάδες.  Σας  ευχαριστούµε  από  βάθους
καρδιάς  για  όλα  και  σας  περιµένουµε  πάλι  του
χρόνου.

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ της Οργανωτικής Επιτροπής
ο Αλυτάρχης Παναγιώτης Σκουλής και τα µέλη

της

Κωνσταντίνος Σάµιος
Γιάννης Γερµανόπουλος
Κώστας Μπαξεβάνης
Βλάσης Καραβασίλης
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆ΕΙΟ ∆ΡΟΜΟ
(Αθήνα – Σπάρτη 245 χλµ.)

 Φειδιππίδειος Δρόμος θα 
διεξάγεται, αρχής γενομένης
από φέτος, 5 ως 7 Σεπτέμ-

βρη, κάθε πρώτη Παρασκευή του 
Σεπτέμβρη, με όριο τερματισμού 
στη Σπάρτη (άγαλμα Λεωνίδα) Κυ-
ριακή ώρα 06:00 τις 40 ώρες, και 
ώρα εκκίνησης στις 14:00 της Πα-
ρασκευής.

Ο

Η εκκίνηση θα δίδεται από τον 
χώρο μπροστά από την αρχαία 
Αγορά των Αθηνών (όπου βρι-
σκόταν και ο χώρος των Ημερο-
δρόμων της αρχαίας Αθήνας) και 
στο χώρο του Θησείου.  Ο τερματι-
σμός, όπως προαναφέραμε, θα γίνε-
ται μπροστά από το Στάδιο της 
Σπάρτης, στο Περικαλλές άγαλμα 
του Λεωνίδα (αιώνιο σύμβολο ηρω-
ισμού, αυτοθυσίας, πατριωτισμού).
Ο Αγώνας δεν έχει κλειστό όριο 
συμμετοχών ή ποσοστώσεων συμ-
μετοχής.  Οι εγγραφές θα ξεκινούν 
από τις αρχές Οκτώβρη του κάθε 
έτους προ της επόμενης διοργάνω-
σης και θα λήγουν την 31η Ιούλη 
του έτους της διοργάνωσης (δηλα-
δή για το 2015 θα ξεκινήσουν στις 
7 Οκτώβρη 2014 και θα λήξουν 
στις 31 Ιούλη 2015) και ούτω καθ’ 
εξής.
Όλοι οι ημεροδρόμοι – δρομείς υπε-
ραποστάσεων μπορούν να συμμε-
τέχουν κάθε χρόνο, εφ’ όσον έχουν 
προκριθεί από αντίστοιχους 
Αγώνες Υπεραποστάσεων (άνω των
100 χλμ.) μέσα στα όρια που ορίζο-
νται από την προκήρυξη του 
αγώνα, σε ΕΛΛΑΔΑ και ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
Οι συμμετέχοντες εφαρμόζουν πι-
στά τους κανονισμούς του ΑΓΩΝΑ, 
που προάγει και υπηρετεί τα υψη-
λότερα ιδανικά της ΕΥΓΕΝΟΥΣ 
ΑΜΙΛΛΑΣ και του ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ, 
μένοντας πιστοί στις αξίες που 
προάσπισε ο αρχαίος προπάτορας 
Ημεροδρόμος, ο Φειδιππίδης, στην 
ηρωική του πορεία το 490 π.Χ.
Σκοπός του ΑΓΩΝΑ είναι ο κάθε 
συμμετέχων – συμμετέχουσα Ημε-
ροδρόμος να βιώσει την υπερβατι-
κή εμπειρία στην πορεία του αρχαί-
ου Ημεροδρόμου και να φθάσει 
στην Σπάρτη.  Άρα ο τερματισμός 

όσο το δυνατόν περισσότερων δρο-
μέων κάθε χρόνο, σε κάθε διορ-
γάνωση, μέσα στο χρονικό όριο 
που πλησιάζει τον πραγματικό 
χρόνο που χρειάσθηκε ο Φειδιππί-
δης, θα καταξιώνει τον Αγώνα, τον
σκοπό του και την οργανωτική 
προσπάθεια.
Η διοργάνωση συνειδητά δεν επιμε-
λήθηκε με τίποτε άλλο (και αυτό 
θα πράξει και στο μέλλον), εκτός 
από την διοργάνωση και την προε-
τοιμασία του Αγώνα, αφήνοντας 
στην ελεύθερη βούληση και θέληση
των συμμετεχόντων τα της παρα-
μονής, διαμονής, μεταφοράς τους, 
πριν και μετά τον Αγώνα, εξαιρου-
μένων των δύο γευμάτων (προ και 
μετά τον Αγώνα) και της μεταφο-
ράς των δρομέων από την Σπάρτη 
προς την Αθήνα (όσων δεν δια-
θέτουν συνοδό-όχημα) μετά τις 
απονομές και το γεύμα στη Σπάρ-
τη.
Η οικονομική συμμετοχή για Έλλη-
νες και ξένους Δρομείς ορίσθηκε 
σε 100 Ευρώ για τους Δρομείς, 50 
Ευρώ (αν συμμετέχουν στα δύο 
γεύματα) στους συνοδούς τους και 
δωρεάν στους συνοδούς που δεν 
συμμετέχουν στα δύο γεύματα.
Τα χρήματα αυτά χρειάζονται και 
είναι αναγκαία για την διεξαγωγή 
του Αγώνα, ενώ το αργότερο μέσα 
σε ένα μήνα μετά τον Αγώνα η Ορ-
γανωτική Επιτροπή θα δημοσιεύσει
αναλυτικό ισολογισμό εσόδων-ε-
ξόδων, με όλα τα νόμιμα παραστα-
τικά (τιμολόγια, αποδείξεις κλπ.).
Στην περίπτωση θετικού αποτε-
λέσματος τα χρήματα θα μεταφερ-
θούν σε ειδικό λογαριασμό που θα 
χρησιμεύσει για α) την δημιουργία 
ιστοσελίδας (επίσημης) του Αγώνα,
β) την μέτρηση της διαδρομής από
επίσημο καταμετρητή της IAAF-
EAU, γ) στο μέλλον το ήμισυ θα δί-
δεται σε κοινωφελή ιδρύματα της 
Λακωνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, 
Κορινθίας, Αττικής και το υπόλοιπο
θα μένει στην διοργάνωση για την 
κυκλοφορία βιβλίων, αφισών, φω-
τογραφικών συλλογών, ημερολογί-
ων, video-CD του Αγώνα, διορ-
γάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, 

ομιλιών , στρογγυλών τραπεζιών 
σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Είναι αυτονόητη η ανάγκη ύπαρξης
χορηγών και χορηγιών που δεν θα 
διαστρέφουν και δεν θα αλ-
λοιώνουν τον υψηλό συμβολισμό 
του Αγώνα.  Όλοι οι  χορηγοί θα 
αναφέρονται στα Δελτία Τύπου του
Αγώνα, στα λογότυπα και θα τι-
μώνται σε ειδική εκδήλωση, που θα
οργανώνεται μέσα στο επόμενο 
εξάμηνο από το τέλος του Αγώνα.
Οι μελλοντικές διοργανώσεις θα 
χρειαστούν και θα είναι αναγκαίο 
να έχουν ένα κεντρικό φορέα δια-
χείρισης που θα πάρει την μορφή 
ενός Σωματείου Αμφικτυονικού τύ-
που, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗ-
ΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΦΕΙΔΙΠΠΙ-
ΔΕΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ.  Σε αυτόν μπορούν 
να συμμετέχουν όλοι οι Έλληνες, 
εθελοντές, κριτές, επόπτες, ιατροί,
φυσιοθεραπευτές, φίλαθλοι, άνθρω-
ποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρω-
σης, χορηγοί, μέλη των Πολιτικών 
Σωματείων και Συλλόγων των πε-
ριοχών που περνάει ο Αγώνας ή και
από διαφορετικές περιοχές της Ελ-
λάδας, ενώ για τους ξένους συνα-
θλητές, φιλάθλους, χορηγούς, συ-
νεργάτες, η ιδιότητα του Αντεπι-
στέλλοντος Μέλους θα ικανοποιή-
σει την αγάπη τους και την φιλία 
τους για τη στήριξη του Αγώνα.
Ο ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ θα ακο-
λουθεί την πορεία που συνάγεται 
από το γεωγραφικό ανάγλυφο και 
την τοπογραφία της Αττικής, της 
Κορινθίας, της Αργολίδας, της Αρ-
καδίας και της Λακωνίας, την πα-
ράδοση και τις ιστορικές αναφο-
ρές, με κύρια χαρακτηριστικά του 
την πορεία από περιοχές με ιστορι-
κή αναφορά στα κλασσικά χρόνια, 
με αναφορές στον Μέγα Περιηγητή
της αρχαιότητας, τον Παυσανία, 
αλλά και σε νεώτερες δρομολογή-
σεις.
Η διοργάνωση θα καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια κάθε χρόνο τα 
70 τραπέζια ανεφοδιασμού των 
αθλητών να έχουν όλα τα απαραί-
τητα για την επιτυχή ολοκλήρωση 
της προσπάθειας για τον κάθε 
Αθλητή.  Για κάθε τι που δεν ανα-

φέρεται στην αναλυτική προκήρυξη
του Αγώνα ο Αθλητής είτε θα το 
δίνει στην διοργάνωση προ του 
Αγώνα για να το προμηθευθεί στο 
σημείο που θα έχει επισημάνει, είτε
θα το δίνει στον συνοδό του για να 
του το δίνει εκείνος στα 69 σημεία 
ανεφοδιασμού (και μόνον εκεί).  
Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι η
τροφοδοσία από τους συνοδούς του
κάθε αθλητή επιτρέπεται μόνον 
στα σημεία τα καθορισμένα από 
την διοργάνωση (69 σημεία).  Σε 
αντίθετη περίπτωση (εφοδιασμός 
του Δρομέα σε άλλα σημεία εν-
διάμεσα) επιφέρουν ΑΜΕΣΟ ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΜΟ του ΥΠΑΙΤΙΟΥ διότι αντι-
βαίνουν κάθε όριο ευγενούς άμιλ-
λας και ευ αγωνίζεσθαι.  Το ίδιο 
ισχύει και για τις παράνομες φαρ-
μακο-διεγερτικές ουσίες και 
σκευάσματα (σύμφωνα με τους Ελ-
ληνικούς και διεθνείς νόμους), που 
δεν θα γίνουν ΠΟΤΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
από τον ΑΓΩΝΑ και που στην περί-
πτωση που γίνουν αντιληπτές από 
την ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, θα επιφέρουν 
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΒΟΛΗ του υπαίτιου από
τον ΑΓΩΝΑ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ του 
στην διεθνή και ελληνική δικαιοσύ-
νη.
Είναι αυτονόητο για όλους ότι το 
τρέξιμο για μία ή δύο νύκτες σε δη-
μόσιους δρόμους έχει σαν ανα-
γκαία και ικανή συνθήκη την ύπαρ-
ξη και λειτουργία φακού κεφαλής ή
χειρός, ανακλαστικών στα ρούχα ή 
τα υποδήματα και των αναλόγων 
εφοδίων (μπαταρίες).  Η μη ύπαρξη 
αυτών καθιστά την συμμετοχή 
ΑΚΥΡΗ για λόγους ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της ΖΩΗΣ του κάθε 
συμμετέχοντα.
Κάθε χρόνο όλοι οι τερματίσαντες 
θα αναγράφονται σε ειδικό έγγρα-
φο (πάπυρο) του οποίου ένα αντίτυ-
πο θα φυλάσσεται στα Αρχεία των 
διοργανωτών, ένα θα δίδεται στον 
Δήμο Σπάρτης και ένα στον Δήμο 
της Αθήνας.
Σε κάθε τερματίσαντα θα δίδεται 
ένα βαρύτιμο μετάλλιο τερματι-
σμού και μία σύνθεση που θα πε-
ριέχει μία Υδρία με νερό από τις 
Πηγές του Ευρώτα και μία Λύκηθο 
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με χώμα της Αττικής Γης (γη και 
ύδωρ, δύο καθαγιασμένων από 
τους Αγώνες στους τόπους της Ελ-
λάδας).
Ο ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ καλεί 
ΟΛΟΥΣ και ΟΛΕΣ τους Ημερο-
δρόμους της γης σε μία ΠΑΝΑΝ-
ΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ στο ΜΕΛ-
ΛΟΝ, που θα καταξιώνει την επο-
ποιία του αρχαίου Ημεροδρόμου με 
την καθοριστική του συμβολή στη 
Μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ.
Κάθε ένας και κάθε μία οι σύγχρο-
νοι  Ημεροδρόμοι τέτοια εποχή, 
κάθε χρόνο, θα βιώνουν τα ίδια συ-
ναισθήματα που βίωσε ο Φειδιππί-
δης.  Και ο τερματισμός τους στη 
Σπάρτη θα μεταφέρει κάθε χρόνο 
ένα σπουδαίο πανανθρώπινο μήνυ-
μα συναδέλφωσης, ειρηνικής συμ-

βίωσης και συνεργασίας, μέσα στα 
πλαίσια των ΥΨΗΛΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ 
της ΕΥΓΕΝΟΥΣ ΑΜΙΛΛΑΣ και του ΕΥ 
ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ.
Η διοργάνωση του ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΕΙΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ εύχεται, με αφετηρία την 
πρώτη διοργάνωση, σε όλους κάθε 
χρόνο που θα συμμετέχουν να 
βιώνουν τις ίδιες μοναδικές εμπει-
ρίες του Αρχαίου Ημεροδρόμου, 
στους τόπους που εκείνος πρώτος 
έτρεξε, και να τις μετουσιώνουν σε
γνήσια ανθρώπινα συναισθήματα, 
που θα προβάλλουν παντού σε Ελ-
λάδα και σε όλο τον κόσμο τους 
τόπους και την Ιστορία τους, που 
χαράχτηκαν από την παρουσία του 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ.
Και να’ναι σίγουροι ότι οι ανάσες 
τους, ο ιδρώτας τους, οι πατημα-

σιές τους σε κάθε σχεδόν σημείο 
της διαδρομής θα ακουμπούν στην 
ΑΝΑΣΑ, τον ΙΔΡΩΤΑ, την ΠΑΤΗΜΑ-
ΣΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥ...
Ας τον ΔΙΚΑΙΩΣΟΥΝ...

ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Από αρχές ∆εκεµβρίου έως Φεβρουάριο
6 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-Αγώνας 6 και 12 ωρών
εντός του ∆ηµοτικού Σταδίου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Ελευσίνας και
τον Σύλλογο ∆ροµέων Υγείας Ελευσίνας.
Πέµπτη 1 Ιανουαρίου-Συµβολικός Αγώνα-
ς-Οµαδικό τρέξιµο 7 χιλιοµέτρων (2 γύροι
Χ 3,5 χλµ.) την περίµετρο του Άλσους
Μπαρουτάδικου Αιγάλεω. ΩΡΑ Ο7.41 εκκί-
νηση, πλούσιο τραπέζι, µε δωράκια και
τραγούδια, έπειτα από το τρέξιµο.

Σάββατο 3 Ιανουαρίου, ΩΡΑ 19.00- Κοπή
της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, στο Πνευµα-
τικό Κέντρο ∆ήµου Αιγάλεω “Γ. Ρίτσος”,
βράβευση Αθλητών-Παραγόντων-Συλ-
λόγων-Χορηγών-Εθελοντών.
Κυριακή 11 Ιανουαρίου – ΩΡΑ 10.00 –
15ος Αγώνας στο Άλσος ∆αφνίου, 10 και 2
χιλιόµετρα.
Κυριακή 18 Ιανουαρίου-Ηµιµαραθώνιος
στο Περιστέρι Ευρωη Λακωνίας σε συνερ-
γασία µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Περιστε-
ρίου.
Κυριακή 25 Ιανουαρίου – Καποδίστριος
Αγώνας στην Αίγινα σε συνεργασία µε τον
Σ∆Υ Αιγίνης και τον Τελµησσό Μαραθώνα.
Σάββατο 14 Ιανουαρίου – 9ος Αγώνας 
100 χλµ. Και 5ος Αγώνας 50 χλµ. στην Πα-
ραλία Ψάθας-Αλεποχωρίου.ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗ-
ΣΗΣ 06.30. ΩΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 50χλµ. 
12.30 ΩΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 100 χλµ. 
19.00.

ΕΝΑΣ ΜΙΝΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ (από την αρχή του χρόνου µέχρι τα τέλη
Οκτώβρη-Μαραθώνιο της Αθήνας)

Είναι πολύ δύσκολο να αποτυπωθούν 
στο χαρτί όλα αυτά που έγιναν σ' αυτούς 
τους 10 µήνες... Για τις ατέλειωτες ώρες 
προετοιµασίας, συζητήσεων, κρίσιµων 
αποφάσεων, για όλα όσα πράξαµε... Για 
τις 25 οµαδικές εκδροµές σε όλη την Ελ-
λάδα, για τη µεταφορά µας σε αγώνες 
παντού... Για τις πρωτοβουλίες που χάρα-
ξαν νέους δρόµους και αγώνες, από λίγα 
χιλιόµετρα έως τις υπεραποστάσεις. Για 
όλα αυτά που µας χάρισαν, το µεράκι και 
η ανιδιοτελής αυτοθυσία µας, η δική σας 
απαντοχή, η πραγµατική φιλία, το οικογε-

νειακό κλίµα, σε όλες µας τις 
εκδηλώσεις...
Στις νέες πρωτοβουλίες µας... Τον συµβο-
λικό αγώνα 07.41 στο Άλσος Μπαρου-
τάδικο στο Αιγάλεω την 1η Γενάρη του 
2014... Σε αγώνες στο Περιστέρι Ευρώτα,
στο Αγκίστρι, στον Πάρνωνα, στην καθο-
ριστική συµβολή µας στη διοργάνωση του
Φειδιππίδειου ∆ρόµου (Αθήνα-Σπάρτη 
245 χλµ.)... Στις 25 οµαδικές µας µετα-
βάσεις σε ισάριθµους αγώνες στα περισ-
σότερα γεωγραφικά διαµερίσµατα και πε-
ριφέρειες της χώρας...

Στη σηµαντική βοήθειά µας σε πλήρεις 
διοργανώσεις αδελφών συλλόγων σε όλη
την Ελλάδα, σε διοργανώσεις ∆ήµων-Πε-
ριφερειών, όπου ο ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ όντας
παρών σε κάθε πόστο (από Γραµµατεία 
έως σταθµούς ανεφοδιασµού) και µε δε-
κάδες δροµείς-αθλητές βοήθησε στην επι-
τυχία των διοργανώσεων.
Στη µεγάλη επιτυχία της παραδοσιακής 
γιορτής της κοπής της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του Συλλόγου και της βράβευσης 
αθλητών-χορηγών-παραγόντων, Συλ-
λόγων.
Στην απίστευτη συµµετοχή που και 
φέτος ξεπέρασε κάθε προηγούµενο ρε-
κόρ, στον ∆ιεθνή Μαραθώνιο της Αθή-
νας “Γρ. Λαµπράκης” µε συµµετοχές 
που προσέγγισαν τις 852 σε µαρα-
θώνιο, ∆υναµικό βάδισµα, 5 και 10 χλµ. 
και 15 στις συµµετοχές στο Πανελλήνιο 
πρωτάθληµα Μαραθωνίου (µε µειω-
µένη µάλιστα συµµετοχή στα 5 και 10 
χλµ. αφού είχαµε ζητήσει 400 θέσεις και 
µας έδωσαν τελικά 320, αφού έγινε 
“κούρεµα” στις συµµετοχές των Συλ-
λόγων της ΕΟΣΛΜΑ-Υ λόγω της απί-
στευτης ζήτησης από όλους για τη συµ-
µετοχή τους στους συγκεκριµένους 
αγώνες) και µε λίστα αναµονής που ξε-
πέρασε τους 50 συναδέλφους που δεν 
πρόλαβαν να δηλώσουν µέσα στις κα-
θορισµένες ηµεροµηνίες και είχαν ήδη 
εξαντληθεί οι θέσεις που δικαιούµεθα...

Με την εγγραφή πάνω από 40 νέων µε-
λών στον σύλλογό µας και την ενεργοποί-
ηση δεκάδων εθελοντών στους αγώνες 
µας, και στις πάνω από 10 συµµετοχές 
στις Γ.Σ. (ανοιχτές σε όλους) που σηµαίνει
ότι νέοι έρχονται από τα κάτω να στελε-
χώσουν τα έµπειρα στελέχη µας και ο 
Σύλλογος θα συνεχίσει να γιγαντώνεται.
Με την αλληλοβοήθεια, αλληλεγγύη, µε 
πολλές εθελοντικές δράσεις που και φέτος
βοήθησαν αναξιοπαθούντες και έχοντες 
άµεση ανάγκη συναδέλφους και συµπολί-
τες (Καµπάς... για συλλογή τροφίµων, 
ρούχων, παιχνιδιών για άπορους και 
άνεργους -µακροχρόνια- συναδέλφους, 
αιµοδοσίες και συλλογή αιµοπεταλίων για 
συναδέλφους-µέλη οικογενειών τους-οικο-
νοµικές βοήθειες σε οικογένειες των µε-
λών κ.λπ.
Σε όµορφες στιγµές, µε γλέντια και χαρές 
σε πλείστες περιπτώσεις που µας έφεραν
πιο κοντά τον ένα µε τον άλλο και µας 
ένωσαν µε τους ακατάλυτους δεσµούς φι-
λίας και συντροφικότητας. Με τόσα κι άλ-
λα τόσα, ακόµα και στις δύσκολες στιγµές
µας, τις στιγµές εντάσεων και αντιθέσεων 
που όµως δεν στάθηκαν ικανές να µας 
διαχωρίσουν, ο Σύλλογός µας αισθάνεται 
ευγνωµοσύνη σε όλους και όλες σας... 
Και δίνει µια υπόσχεση: Και την επόµενη 
χρονιά θα είναι ακόµα πιο δηµιουργικός, 
ενωµένος και δυναµικός...
Ακολουθήστε µας... 

Ο γηραιότερος του Φειδιππίδειου ∆ρόµου και τελικά τερµατίσας 68χρονος Παύλος
Μπασδέκης δίνει τον όρκο των αθλητών, παρόντος του προέδρου της ΕΟΣΛΜΑ-Υ
Νικόλαου Γούλα, του αλυτάρχη του αγώνα και πρώτου αναβιωτή του Φειδιππί-
δειου Άθλου Αθήνα-Σπάρτη-Αθήνα, Παναγιώτη Σκουλή, και του προέδρου της Ορ-
γανωτικής Επιτροπής Κωνσταντίνου Σάµιου στην εκκίνηση του αγώνα στην Αρ-
χαία Αγορά.
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Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆Η
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ...

... Είναι αργά το απόγευµα, στο τέλος του καλοκαιριού του 490 π.Χ. (3ο έτος της Ολυµπιάδας) στα µέσα του Αττικού µήνα Μεταγειτνίωνα. Ο Αθηναίος
Ηµεροδρόµος Φειδιππίδης (Φιλιππίδης) έχοντας ήδη λάβει εντολή από την εκκλησία του ∆ήµου της πόλης του, φεύγει από την Αθήνα για µια αποστολή

που όµοιά της δεν είχε ανατεθεί ποτέ στο παρελθόν σε κανέναν άλλο.
 αγαπηµένη του πόλη, αλλά και όλη η Ελλά-
δα, κινδύνευε να χαθεί, να υποταγεί, κάτω α-
πό τον επελαύνοντα Περσικό στρατό, που ή-

δη είχε εισβάλλει µε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες
και απειλούσε άµεσα την ελευθερία όλων των ελλη-
νικών πόλεων και την νεαρά τότε ∆ηµοκρατία που
είχε µε αγώνες καθιερώσει ο Λαός της Αθήνας...

Η

... Το µήνυµα που θα µετέφερε ήταν το αίτηµα της
Αθήνας προς την Σπάρτη για την άµεση συνεργασί-
α µαζί της, µε την αποστολή του ισχυρότατου στρα-
τού της, για την από κοινού αποτροπή των Περ-
σών.
... Εκείνο το απογευµατινό δειλινό, στα πρώτα βή-
µατά του, στο µυαλό του καλύτερου Ηµεροδρόµου
της Αθήνας, του Φειδιππίδη (Φιλιππίδη), θα περ-
νούσαν ανάµεικτα πολλές σκέψεις, εικόνες, συναι-
σθήµατα... Καθώς ξεκινούσε από την αρχαία Αγορά
της πόλης του (όπου και η έδρα των Ηµεροδρό-
µων) και ξεχυνόταν προς τον αρχαιότατο ∆υτικό
δρόµο της Ιεράς οδού, στο µακρύ ταξίδι του προς
τη Σπάρτη και όπως έµελλε και στην αθανασία του,
θα σκεφτόταν τον πατέρα, τη µάνα, τα αδέλφια του,
τους συγγενείς, τους φίλους, την Αγορά, το Στάδιο,
τους δασκάλους, τα αµπέλια, τις ελιές. Εκείνη την Α-
γάπη του...
... Λίγο µετά κι ενώ σκούπιζε τα δάκρυα που κυλού-
σαν στο ηλιοκαµένο πρόσωπό του, καθώς έφευγε
σιγά-σιγά αφήνοντας πίσω την Αθήνα που τόσα
προσδοκούσε απ’ αυτόν, άρχισε να σχεδιάζει στο
µυαλό του, µεθοδικά, το δρόµο που θ’ ακολουθού-
σε. Τον είχε κάνει άλλωστε πολλές φορές στο πα-
ρελθόν, µεταφέροντας µηνύµατα και από τις δύο
πόλεις. Εκπαιδευµένος να επιβιώνει σε αντίξοες
συνθήκες, ανθεκτικός, µε απίστευτες αντοχές, είχε
αποδείξει ότι µπορούσε να φέρει σε αίσιο πέρας
κάθε αποστολή, και αυτό συνετέλεσε να δοθεί σε
αυτόν αυτή που από την επιτυχία της εξαρτιόταν η
Τύχη, η Ύπαρξη, το Μέλλον, όλων όσων αγάπησε.
Τα βήµατά του θα τον περνούσαν από το Ναό του
∆αφναίου Απόλλωνα στο ∆αφνί, στην έξοδο της
πόλης, έπειτα από το Ναό της Αφαίας Αφροδίτης,
λίγα στάδια παρακάτω, στον µυχό του κόλπου της
Ελευσίνας, έπειτα δεξιά, βαδίζοντας πάνω στην Ιε-
ρά οδό, θα αντίκρυζε µετά τους Ρητούς, τις δίδυµες
λίµνες, της Μάνας και της Κόρης, της ∆ήµητρας και
της Περσεφόνης, χαµηλά δίπλα από τη θάλασσα.
Θα συνέχιζε για να φθάσει στην αρχαιότατη των
πόλεων, την Ελευσίνα, και στο Ιερό της ∆ήµητρας
για να πιεί λίγο νερό και να τον ευλογήσουν οι Ευ-
µολπίδες Ιερείς... Θα συνέχιζε για την πόλη του Βύ-
ζαντα, τα Μέγαρα, θα σκαρφάλωνε στις Σκιρώνειες
πέτρες, δίπλα στην άκρη του γκρεµού, µε τον Σα-
ρωνικό να απλώνεται από κάτω του... Θα έφθανε
έπειτα στο χώρο των Ισθµίων, στο Ιερό του Ποσει-
δώνα και το Στάδιο που διοργανώνονταν τα Ίσθµια
κι έπειτα στην αρχαία Κόρινθο, που θα ανεφοδια-
ζόταν φθάνοντας νωρίς το πρωί. Λίγο µετά ξεκινώ-
ντας θα συνέχιζε ευθεία προς τις (αρχαίες) Κλεω-
νές, όπου ξεκίνησαν τα πρώτα Νέµεα (93 χρόνια
πριν). Και λίγα στάδια µετά θα έφθανε στην (αρχαί-
α) Νεµέα για ν’ αντικρύσει τον περίφηµο Ναό του
∆ία και το περικαλλές Στάδιό της, όπου διεξάγονταν
τα Νέµεα (το µεσηµέρι). Αφού ξεκουραζόταν λίγο κι
εφοδιαζόταν, θα συνέχιζε προς την Λυρκεία και από
κεί, δια µέσου του (ενδιάµεσου) περάσµατος του
Πρίνου και στις παρυφές του Παρθενίου όρους, θα
έφθανε στην εύφορη Γη της Τεγέας (αργά το από-
γευµα)... 
Σύντοµος ανεφοδιασµός κι εκεί και µετά στη Μαν-
θυρέα, στην τελευταία δύσκολη δοκιµασία για τα
κουρασµένα πόδια του, βαθιά µέσα στο σκοτάδι
της δεύτερης νύχτας της αποστολής του. Οι τελευ-
ταίες ανηφόρες και έπειτα η κατάβαση για την Λακε-
δαίµονα Γη, τη Σπάρτη, µε τους γενναιόψυχους

στρατιώτες και τους πολίτες που τηρούσαν κατά
γράµµα τους Νόµους του αρχαίου Νοµοθέτη τους,
του Λυκούργου.
Στο µυαλό του, τρέχοντας κιόλας τα πρώτα στάδια
της αποστολής του, είχε ήδη φθάσει... ∆εν τον έ-
νοιαζε τίποτε άλλο από το να πετύχει, το συντοµό-
τερο δυνατό, να φθάσει στη Σπάρτη και να γυρίσει
πάλι πίσω µε το καλύτερο µήνυµα σωτηρίας για την
πόλη του.
Ήξερε από άλλες αποστολές ότι για να φτάσει στη
Σπάρτη χρειαζόταν κάτι λιγότερο από δύο ηµέρες
και για να γυρίσει, αφού ξεκουραζόταν για λίγες ώ-
ρες για να αναλάβει ο καταπονηµένος οργανισµός
του, άλλες τόσες περίπου (δύο ηµέρες). Για την ο-
λοκλήρωση της αποστολής 5 ηµέρες ήταν το ανώ-
τερο που θα χρειαζόταν.
... Τα στάδια περνούσαν το ένα µετά το άλλο... Οι
πόλεις, τα σηµεία, τα γνώριµα µονοπάτια... Ο ήλιος
του καλοκαιριού του έκαιγε το κορµί... Τα πόδια
πληγιασµένα, σκονισµένα, ιδρωµένα, είχαν βαρύ-
νει...
... Φθάνοντας στις παρυφές του Παρθενίου όρους,
µετά το πέρασµα του Πρίνου, είχε πια νυχτώσει για
τα καλά... Κουρασµένος έγειρε να ξαποστάσει κάτω
από ένα γέρικο δέντρο στη µέση µιας γιδόστρα-
τας... ∆εν γνώριζε φυσικά ότι εφτά αιώνες περίπου
µετά, την ίδια διαδροµή περίπου, θα περιέγραφε ο
Μέγας Περιηγητής της αρχαιότητας, ο Παυσανίας.
Και θα την περιέγραφε αποτυπώνοντας την δια-
δροµή του από τη Λύρκεια – διά µέσου του Περά-
σµατος του Πρίνου – στην Τεγέα, στο 8ο βιβλίο του,
τα Αρκαδικά, το 176 µ.Χ.
... Όλα είχαν πάει καλά, µέχρις ότου η γλυκιά κού-
ραση τον καταβάλει εκεί στη µέση µιας γιδόστρα-
τας, στις παρυφές του Παρθενίου – του όρους της
Παρθένας Αρτέµιδος – µετά απ’ αυτή την εξαντλητι-
κή πορεία ενός και πλέον µερόνυχτο, µε σύντοµους
ανεφοδιασµούς, µε ζέστη, σε σκληρά εδάφη...
... Τα µάτια του έκλεισαν... Κατάκοπος στάθηκε για
λίγο, αλλά ο Ύπνος ήρθε σαν φυσική συνέπεια της
αδιάκοπης αγωνιώδους πορείας του... Λίγες ώρες
µετά, µέσα στον ύπνο του, συναντήθηκε οραµατικά
µε τον αφέντη των Αρκαδικών οροπεδίων, των βου-
νών και των λόγγων... Ήταν ο τραγοπόδαρος θεός,
ο Πάνας... Σαν από «θαύµα» εκείνος του µήνυσε ό-
τι θα βοηθήσει την πόλη του να νικήσει, όπως το εί-
χε κάνει άλλωστε και στο παρελθόν, αν κι εκείνη,
αδικώντας τον, δεν τον τιµούσε... Του είπε να βια-
σθεί να πάει το χαρµόσυνο µήνυµα, του είπε ότι θα
µεγαλουργούσε και µην ξεχάσει να τον τιµήσει στο
µέλλον...
... Πετάχθηκε όρθιος µέσα στης νύχτας τη σιγαλιά.
Ήξερε πλέον... Ήσυχος σηκώθηκε, µε γαληνεµένη
την ψυχή κατηφόρισε προς την Τεγέα. Κι από εκεί
µετά τη Μανθυρέα, λίγο µετά την ανατολή στη
Σπάρτη...
... Είχε καταλάβει πλέον, ό,τι και αν συνέβαινε µε
την απάντηση της Σπάρτης η πόλη του θα νικούσε
στην επικείµενη σύγκρουση. Η Ελλάδα δεν θα κιν-
δύνευε. Κι εκείνος, από υποχρέωση προς τον Πά-
να, θα θύµιζε στους συµπολίτες του, τους Αθηναί-
ους, την υποχρέωση που είχαν να τον τιµήσουν µε-
τά τη Μάχη και τη Νίκη.
... Φθάνοντας σε περίπου 40 ώρες στη Σπάρτη είχε
ήδη εκπληρώσει το πρώτο µέρος της αποστολής
του. Αργά το βράδυ κι αφού συνεδρίασε η ΑΠΕΛ-
ΛΑ, η Συνέλευση των Οµοίων Σπαρτιατών, ότι θα έ-
στελναν για βοήθεια το στρατό τους µετά την παν-
σέληνο, έφυγε για τον γυρισµό του... Λίγες ηµέρες
µετά κι αφού οι Στρατηγοί των Αθηνών αποφάσισαν
να επιτεθούν, σύµφωνα µε το περίφηµο σχέδιο του
Μιλτιάδη, η πόλη του µε τους 9.000 µαχητές της και
τους 1000 συµµάχους Πλαταιείς, µε την αήττητη
φάλαγγα των ελεύθερων πολιτών της, θα συνέτριβε

στην πεδιάδα του Μαραθώνα τους Πέρσες εισβο-
λείς...
... Την πορεία του και τη θαυµαστή συνάντησή του
µε τον θεό Πάνα, ο Φειδιππίδης την είπε µετά τη
µάχη στους συµπολίτες του, στην εκκλησία του ∆ή-
µου. Εκείνοι αναγνώρισαν το λάθος τους και του α-
φιέρωσαν σε όλα τα σπήλαια της Αττικής Γης τις
προσήκουσες τιµές.
40 χρόνια περίπου µετά τη µάχη, ο γηραιός πια Η-
µεροδρόµος εξιστορούσε την ιστορία του στον Η-
ρόδοτο από την Αλικαρνασσό, που συνέγραψε τότε
την Ιστορία της Επικής Σύγκρουσης της Ανατολικής
δεσποτείας µε την Ελλάδα και τις πόλεις της...
Εκείνος, θέλοντας να τιµήσει τον Φειδιππίδη και τη
δική του συµβολή στην απόφαση της Αθήνας να
δώσει τη νικηφόρα µάχη στον Μαραθώνα, εξιστό-
ρησε τα λόγια του, αποτυπώνοντας λιτά αλλά τόσο
παραστατικά τη σηµασία της αποστολής ενός α-
πλού πολίτη, ενός Ηµεροδρόµου, στην πορεία των
γεγονότων που άλλαξαν τον κόσµο...
Ο ίδιος ο Ηρόδοτος δεν γνώριζε ίσως την αθάνατη
αξία του άθλου του Φειδιππίδη µε την πορεία των
πραγµάτων που ακολούθησαν. ∆ιότι είναι γνωστή η
τύχη της Αθήνας, της Σπάρτης, των άλλων πόλεων
της Ελλάδας, µετά τη νίκη του Μαραθώνα. Παίρνο-
ντας θάρρος και µοναδική ευψυχία, 10 χρόνια µετά
την πρώτη εκείνη νίκη, οι ενωµένες πλέον δυνάµεις
των Αθηναίων, των Σπαρτιατών και των περισσότε-
ρων ελληνικών πόλεων, πολέµησαν και δοξάστη-
καν νικώντας στις Θερµοπύλες, στο Αρτεµίσιο, στη
Σαλαµίνα και λίγο αργότερα στις Πλαταιές και την
Μυκάλη... Μετά τις νίκες αυτές ο αιώνας και το φως
της ακµής της κλασσικής Ελλάδας σε όλους τους
τοµείς του πολιτισµού, του πνεύµατος και της τέ-
χνης, ακόµα φωτίζει την ανθρωπότητα.
Τα απαράµιλλα πνευµατικά επιτεύγµατα των Ελεύ-
θερων Ελλήνων καταυγάζουν 25 αιώνες µετά την
ανθρωπότητα, και είναι µέσα στην ψυχή και στις
βάσεις του παγκόσµιου πολιτισµού. Και θα µείνουν
για πάντα εκεί, όπως είναι και µέσα σε κάθε σπίτι,
σε κάθε άνθρωπο, σε ∆ύση και Ανατολή, σε Βορρά
και Νότο.
Αποτέλεσµα της κρίσιµης πορείας ενός απλού αν-
θρώπου, ενός Ηµεροδρόµου, από µια πόλη ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΩΝ πολιτών, που πίστεψαν στις δικές τους αξί-
ες της Ελευθερίας, της ∆ηµοκρατίας, της ∆ικαιοσύ-
νης και πάλεψαν γι’ αυτές.
Στον δικό του δρόµο λοιπόν, 2514 χρόνια µετά, α-
πό φέτος και κάθε χρόνο τέτοια εποχή, καλούνται ό-
λα τα παιδιά του όπου Γης, οι ίδιοι συνεχιστές της
προαιώνιας παράδοσης, να τρέξουν, κάνοντας και
δίνοντας τον δικό τους αγώνα. Και να µεταφέρουν
το δικό τους µήνυµα συναδέλφωσης και πνευµατι-
κής ενατένισης.
Καλούνται όλοι οι ελεύθεροι Πολίτες – ∆ροµείς –
Ηµεροδρόµοι όλου του κόσµου, να νιώσουν, να α-
κουµπήσουν, να αναπνεύσουν, να ψηλαφήσουν τα
χνάρια του... Στους τόπους και την διαδροµή που
αυτός ένιωσε, ακούµπησε, ανέπνευσε, ψηλάφησε...
Και µαζί να γίνουν µέρος της ιστορίας αυτών των
τόπων που εκείνος, ΜΟΝΟΣ, καθαγίασε... Και κάθε
χρόνο τέτοια εποχή, την πρώτη βδοµάδα του Σε-
πτέµβρη, σε ανάµνηση όλων αυτών των θαυµα-
στών για την παγκόσµια ιστορία γεγονότων, Εκεί-
νος, ο Φειδιππίδης, θα χαίρεται γιατί υπάρχει, ζει
και θα ζει αιώνια και ακατάβλητα στις µνήµες των
παιδιών του, των Ηµεροδρόµων, αλλά και κάθε φί-
λαθλου σε όλη τη Γη. Στον δικό του αγώνα που θα
εκπληρώσει και το πεπρωµένο του... Τη θαυµαστή
του εποποιία που θα µείνει άσβεστη στους καιρούς
να θυµίζει εποχές ηρωισµού, τόλµης, ελπίδας, πί-
στης και αξιοσύνης...

Στον ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆ΕΙΟ ∆ΡΟΜΟ...
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 Τελευταία σελίδα 
“Αιών παις εστι παίδων, πεσσεύων”

Ηράκλειτος ο Εφέσιος

“Ο χρόνος είναι ένα παιδί που παίζει 
πεσσούς (ντάµα). Ο αιών παιδί περι-
παίζει τις βεβαιότητες... Η ιστορία παίζει
µαζί µας... Κάθε στιγµή του χρόνου, 
αποτελεί ψευδαίσθηση µιας φαινοµενι-
κής σταθερότητας, µονιµότητας, αιω-
νιότητας... Κι όµως... Όνειρο απατηλό, 
και Μοιραίο το κάθε δευτερόλεπτο... Το 
πριν, το µετά... Φευγαλέες που προ-
σµένουµε σε κάθε χτύπο της καρδιάς 
µας... Σε κάθε πρωινό ξύπνηµα... Σε 
κάθε χάραµα... Σε κάθε δειλινό...
“Ο κόσµος είναι ένα πλανερό µαγνάδι,
κεντισµένος µε ρόδα και βάγια
µε ήλιους και µ' άστρα που τ' απλώνει η
Μaya
απάνω στης Αλήθειας το σκοτάδι”.
Maya: Σανσκριτική λέξη που σηµαίνει 
πλάνη, ξεγέλασµα.
Το απόσπασµα είναι από την πρώτη 
στροφή του ανεµόµυλου του Λορέντζου 
Μαβίλη...
Οι στιγµές λοιπόν στη ζωή µας, στην 
κάθε ζωή του καθένα µας, είναι που ση-
µαδεύονται από τις αποφάσεις, τη 
στάση µας... Και είναι αυτές που καθο-
ρίζουν -εν πολλοίς- το πόσο άξια έζησες
το κάθε τι... Είναι αυτό που λένε οι πολ-
λοί φιλόσοφοι... Το του βίου άξιον το 
λέγεσθαι...
Αλλιώτικα είναι η καθηµερινή τριβή, το 
φαίνεσθαι και όχι το είναι που κυριαρχεί
και κυριαρχείται και τα πάθη, τις µι-
κρότητες, τις ένοχες σιωπές, τα κο-
ντόφθαλµα δόγµατα, τις υπεκφυγές, τις 
κενοδοξίες και µισαλλοδοξίες.
Μ' αυτές τις σκέψεις και τις συγκρίσεις 
βγαίνει η ποιότητα των γνήσιων συναι-
σθηµάτων και εµπειριών... Και πάνω 
απ΄ όλα, η βαθιά συνειδητοποίηση ότι ο
Χρόνος είναι πεπερασµένος, ελάχιστος 
και µοναδικός και αφήνουµε σ' αυτόν το
αίτιο της ύπαρξης... ∆εν πρέπει όσο κι 
αν αυτό διαβάζεται -ηθικολογικά- λοι-
πόν, να τον κατασπαταλάµε µε όλες αυ-
τές τις άνευ ουσίας κατακριτέες στάσεις 
ζωής...
Από την άλλη, όλες αυτές οι βεβαιότη-
τες µε τις οποίες πολλές φορές σηµατο-
δοτείται η ενεργή παρουσία µας στον 
µέγα ή µικρό κόσµο µας, πολλές φορές 

καταντούν βασανιστικά καταπιεστικές 
ρουτίνες που αποστεώνονται, αφυδα-
τώνουν εγχειρήµατα και προθέσεις και 
οδηγούν αναπόφευκτα στην κρίση και 
τη σύγκρουση, µε τον ίδιο µας τον εαυ-
τό πρώτα κι έπειτα µε φίλους, συνερ-
γάτες, τον περίγυρό µας...
Κι αν µοναδικός συµπαντικός νόµος εί-
ναι ότι όλα αλλάζουν, µεταβάλλονται, 
αυτό µας οδηγεί µε τη σειρά του επα-
γωγικά πολλές φορές στη διάρκεια της 
ζωής µας σε κρίσιµες, δραστικές απο-
φάσεις που έρχονται να ταράξουν τα 
νερά της ύπαρξης και της ζωής µας, σε 
όλα τα επίπεδα...
Έτσι έγινε λοιπόν και σε αυτό το φύλλο 
που επί 14 χρόνια συνεχώς, από τις 
αρχές του 2000, συντρόφεψε χιλιάδες 
από εσάς στην κοινή πορεία...
Από τη µια ο χρόνος, από την άλλη η 
ανάγκη για ανάσες σ' ένα περιβάλλον 
που ασφυκτικά πια λειτουργεί σε βάρος
της πραγµατικής ζωής µας, από την άλ-
λη οι αδυσώπητοι νόµοι της Αγοράς, 
της Οικονοµίας, µε τη σοβούσα οικονο-
µική κρίση, µας οδήγησαν νοµοτελειακά
στην κρίσιµη απόφαση, της αλλαγής 
του τρόπου, της συχνότητας και της θε-
µατολογίας της έκδοσης του ∆ροµέα.
Αλλά και της συνολικής παρέµβασης 
των Συλλόγων µας, µέσα στην Κοινω-
νία γενικά, αλλά και στο ενεργό υποσύ-
νολο του χώρου και του Κινήµατος των 
∆ροµέων...
Σ' αυτά τα πλάνα, ούτε απολογούµεθα 
ούτε αισθανόµαστε να χρωστάµε σε κα-
νέναν άλλο, εκτός από τους εαυτούς 
µας που όλο αυτό το διάστηµα, µε µόνι-
µο και γόνιµο τρόπο, σε όλα τα επίπε-
δα, συνεχίσαµε, βαθύναµε και µπολιά-
σαµε µε αισιοδοξία και µε νέα εγχειρή-
µατα τον χώρο µας...
Πολλές φορές άλλωστε, αυτές οι πολύ-
τιµες ανάσες που επιτρέπουν να δεις µε
πιο καθαρό µάτι, να παρατηρήσεις κα-
λύτερα ό,τι συµβαίνει γύρω σου και 
απαλλαγµένος από τις ανάγκες και τα 
πρέπει, να µπορέσεις να σχεδιάσεις κα-
λύτερα τη στάση και τη θέση σου...
Ο ∆ροµέας, η εφηµερίδα που κρατάς 
στα χέρια σου, έπαιξε καταλυτικό ρόλο, 
ιστορικό θα 'λεγε κανείς στην αυγή του 
21ου Αιώνα, στην εξέλιξη της ∆ροµικής 
Κοινωνίας και του χώρου της στην πα-

τρίδα µας...
Η ανάπτυξή του οφείλεται και στην γρα-
πτή διάδοσή του στις περισσότερες πε-
ριοχές της Ελλάδας...
∆εκάδες χιλιάδες τον διάβασαν, τον συ-
ζήτησαν, τον εκτίµησαν... Η προ-
σπάθειά µας βρήκε γόνιµο έδαφος που 
ήδη γέννησε τόσους καρπούς στους 
60.000 και πλέον δροµείς-συντρέχτες- 
σε όλη πλέον την πατρίδα µας... Η συ-
γκίνηση προφανής...
Κι αν κάτι µένει απ' όλα αυτά, είναι οι 
ακατάλυτοι δεσµοί φιλίας και συντροφι-
κότητας µε τους χιλιάδες φίλους µας 
που µετά την προσωρινή αναστολή της
έκδοσής του, επικοινώνησαν για να 
µάθουν το τι θα γίνει... Η βαθιά συζήτη-
ση µέσα στους κόλπους του Συλλόγου 
µας για τη δράση του, το µέλλον και τη 
θέση του ∆ροµέα στην πορεία αυτή, εί-
ναι ότι ο ιστορικός κύκλος του σαν 
πρωτεύον εργαλείο διακίνησης και 
διάδοσης του συνολικού ∆ροµικού 
Χώρου, έχει κλείσει... Είναι αυτό που 
στην αρχή του άρθρου, που ονοµάσαµε
“άρση της βεβαιότητας” που φέρνει 
πλέον τον ∆ροµέα στη θέση του παρα-
πληρωµατικού µέσου στη γονιµότατη 
κατά τα άλλα παρέµβαση του Συλλόγου
µας, µέσα στα ∆ροµικά δρώµενα... Η 
χρήση της ηλεκτρονικής -πλέον αντα-
γωνιστικής- πληρο΄φόρησης στο σύνο-
λο σχεδόν της ∆ροµική Κοινότητας, η 
διάδοση των νέων τεχνολογιών και 
αποτυπώσεων των στιγµών κάθε διορ-
γάνωσης µε άµεση πρόσβαση σε 
χρόνο δίπλα και κοντά στα γεγονότα, 
τους αγώνες, τα αποτελέσµατα, τις φω-
τογραφίες, τα φιλµάκια, όλες τις προκη-
ρύξεις των αγώνων και των λεπτοµε-
ρειών τους, έκαναν τον ∆ροµέα να φα-
ντάζει παλιοµοδίτης και ασθµαίνων να 
παρακολουθεί... Και κάτι τέτοιο δεν άρ-
µοζε ούτε αρµόζει σε κανένα έντυπο 
που έπαιζε τον ιστορικό του ρόλο, τόσο 
δυνατά όσο ο ∆ροµέας στον χώρο 
µας...
Η δύσκολη απόφαση ήταν αυτή λοιπόν,
που παράλληλα όµως γέννησε µια σει-
ρά άλλων υποχρεώσεων και καθηκό-
ντων σε πολλούς από µας... Το κενό 
του “∆ροµέα” να το υπερκαλύψουµε µε 
γόνιµη δράση και πληροφόρηση σε όλα
τα επίπεδα. Κάτι που οι εθελοντές -αξί-

ζει να τονιστεί- αυτοί συνεργάτες και 
συναγωνιστές του Συλλόγου µας, νοµί-
ζουµε ότι το έχουµε πετύχει και µε το 
παραπάνω.
Τόσο η ιστοσελίδα µας όσο και η σελίδα
της επικοινωνίας µε τους φίλους µας 
(Facebook) µε την άµεση, έγκαιρη και 
έγκυρη πληροφόρηση έδωσαν και δί-
νουν καθηµερινά σε όλους και όλες, ό,τι
χρήσιµο τους είναι δυνατό για τη ροή 
της γνώσης και της άποψης για τα συµ-
βαίνοντα στον χώρο τον δροµικό και 
τον Σύλλογό µας µε τη δράση του µέσα 
σ' αυτόν.
Ο ∆ροµέας λοιπόν θα βγαίνει σε δυο 
τεύχη, ένα επετειακό -λίγο πριν τον 
εκάστοτε Μαραθώνιο της Αθήνας, κι 
έναν στην αρχή του χρόνου πριν από 
τις µεγάλες διοργανώσεις και εκδη-
λώσεις του Συλλόγου µας (πίτα, αγώνες
στο ∆αφνί, αγώνας 50 και 100 χλµ.).
Θα περιέχει τις δραστηριότητες του 
Συλλόγου µας αλλά και χρήσιµα άρθα 
για τις δραστηριότητες άλλων συλ-
λόγων, της Οµοσπονδίας µας (ΕΟΣΛ-
ΜΑ-Υ) αλλά και νέα για τις Υπεραπο-
στάσεις, τους νέους αγώνες, το καλε-
ντάρι του Συλλόγου και κάθε τι που 
προσεγγίζει την κοινωνία των δροµέων 
µε άποψη και κριτική γνώµη... όπως το 
έκανε και όλα τα προηγούµενα χρόνια...
Η έκδοση θα συνεχίζεται για τα επόµε-
να χρόνια µ' αυτή τη συχνότητα (2 τεύ-
χη το χρόνο) σε 12 σελίδες ύλη, ∆ΩΡΕ-
ΑΝ, και ως εκ τούτου, θα µοιράζεται σε 
1500 συναδέλφους, πρώτα µέλη και φί-
λους του Συλλόγου µας και έπειτα -τα 
υπόλοιπα- στους συναδέλφους δρο-
µείς...

“Με του καιρού τα αλλάµατα που ανα-
πεµό δεν έχουν”

Βιτσέντζος Κορνάρος (πρόλογος του
Ερωτόκριτου...

 ζωή µας θα συνεχίσει να είναι 
συναρπαστική, δρώσα, ανατρε-
πτική γι' αυτό ενδιαφέρουσα... 

Σε κάθε στροφή της, σε κάθε ηµέρα 
της, σε κάθε αναπνοή της... Αλλάζουµε,
αλλάζοντας... Και στην αλλαγή της, ο 
∆ροµέας σε καλεί να τη ζήσεις... µαζί 
µας...

Η

Αιγάλεω 20/10/2014
Κωνσταντίνος ∆ηµ. Σάµιος
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