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Λαμία, 25 Οκτωβρίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Υγειονομικές καλύψεις Τομέα Νοσηλευτικής Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λαμίας" 
 
Ο Τομέας Νοσηλευτικής του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λαμίας κάλυψε υγειονομικά τις εξής 
διοργανώσεις: 

 5ο ΕΥΡΥΤΑΝΕΙΟ ΔΡΟΜΟ (06-08-2016) 

 Πορεία τιμής ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟ 2016 (25-09-2016) 

 1ο ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ «Ευθύμιος Χριστόπουλος» (08-10-2016) 

 Πανελλήνιο παιχνίδι ΑΕΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Airsoft) (23-10-2016) 
 
Αναλυτικά οι δράσεις: 
 
 5ος ΕΥΡΥΤΑΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ   
 
O Σύλλογος Κρικελλιωτών Ευρυτάνων "Ο Άγιος Νικόλαος" και ο αθλητικός σύλλογος "ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ" 
Νέας Μάκρης διοργάνωσαν το Σάββατο 6 Αυγούστου 2016 τον 5ο Ευρυτάνειο δρόμο - ορεινό 
ημιμαραθώνιο αγώνα δρόμου μήκους 20 χλμ, με αφετηρία την τοποθεσία "Κοκκάλια" και 
τερματισμό την πλατεία του Κρικέλλου.  

Εθελοντές Νοσηλευτικής από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Λαμίας κάλυψαν υγειονομικά τον 
αγώνα. Η παρουσία των εθελοντών κατά μήκος της διαδρομής συνέβαλε στην επιτυχημένη 
έκβαση της διοργάνωσης, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας των αθλητών, με νικητή την ιδέα 
του «ευ αγωνίζεσθαι» και του εθελοντισμού.  
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 ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟ 2016 
 
Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016, διεξήχθη για 5η χρονιά και με εξαιρετική επιτυχία η πορεία 
τιμής με την επωνυμία ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟ 2016, στην ευρύτερη περιοχή των Θερμοπυλών. Η 
εκδήλωση περιλάμβανε πορεία 25 χιλιομέτρων επί της διαδρομής της Ανοπαίας Ατραπού, στην 
οποία συμμετείχαν 208 άτομα. Η ιστορική σημασία της θυσίας στις Θερμοπύλες είναι διαχρονική 
και η ακτινοβολία του ηρωισμού των 300 Σπαρτιατών και 700 Θεσπιέων αναγνωρίζεται 
παγκοσμίως. 

Νοσηλεύτριες και εθελοντές Νοσηλευτικής από το Περιφερειακό Τμήμα Λαμίας κάλυψαν 
υγειονομικά τον αγώνα κατά μήκος της διαδρομής, στα σημεία υδροληψίας. 

Ο σκοπός της εκδήλωσης δεν ήταν απλώς μια όντως ευχάριστη ορειβασία, αλλά η απόδοση τιμής 
σε διαχρονικά σύμβολα προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο και την Πατρίδα, η ανάδειξη των 
αξιών της φιλοπατρίας, της αυτοθυσίας, του χρέους και του καθήκοντος σε μια από τις κορυφαίες 
στιγμές της παγκόσμιας ιστορίας. 

Διοργανωτές και συμμετέχοντες υποσχέθηκαν να ξαναβρεθούν στην επόμενη πορεία τιμής 
ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟΝ 2017 και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε η εκδήλωση να 
διεξάγεται ετησίως και να εξελιχθεί σε δραστηριότητα διεθνούς βεληνεκούς. 

 

 
 

 1ος ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 
Ο 1ος Αμφικτυονικός αγώνας δρόμου «Ευθύμιος Χριστόπουλος» διοργανώθηκε από τον 
Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο "Αμφικτύονες Λαμίας" σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, το Δήμο Λαμιέων και τους συλλόγους της Ανθήλης. 

Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016 από το μνημείο των Θερμοπυλών 
και μετά από 10 χιλιόμετρα οι δρομείς τερμάτισαν στην πλατεία Ανθήλης. 

Μισή ώρα πριν την εκκίνηση των δρομέων προηγήθηκε αυτή των περιπατητών. Το χειροκρότημα 
όλων κέρδισαν οι συμμετέχοντες στον αγώνα των ΑμεΑ που διήνυσαν την απόσταση από το 
μουσείο Θερμοπυλών έως το άγαλμα του Λεωνίδα. 

Παράλληλα στην Ανθήλη, πραγματοποιήθηκε αγώνας δρόμου ενός χιλιομέτρου για παιδιά ενώ 
δεν έλειψαν κι άλλες εκδηλώσεις, όπως η παρουσίαση του αθλήματος της χειροσφαίρισης από τις 
ακαδημίες των Αμφικτυόνων Λαμίας, παρουσιάσεις στολών και οπλισμού της αρχαιότητας, κ.ά. 

 



Το Περιφερειακό Τμήμα Λαμίας κάλυψε υγειονομικά την εκδήλωση με τη συμμετοχή 
Νοσηλεύτριας και Εθελοντών Νοσηλευτικής. 

Ο 1ος ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ήταν ενταγμένος στο πλαίσιο των «Α΄ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΚΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2016». Οι αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα 
γιορτής, ελευθερίας και πολιτισμού. 

 

      

  

 ΑΕΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (AIRSOFT) 
Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016, ο Σύλλογος Αεροσφαίρισης Φθιώτιδας (Σ.Α.Φ.) διεξήγαγε 
Πανελλήνιο παιχνίδι Αεροσφαίρισης (Airsoft) στην περιοχή Κομποτάδες του Δήμου Λαμιέων και 
συγκεκριμένα στη θέση Γερακάρης. Η Νοσηλεύτρια και οι Εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος 
Ε.Ε.Σ. Λαμίας ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Συλλόγου για την υγειονομική κάλυψη της 
διοργάνωσης.  

 
         


