
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Σφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων χέςεων και Μέςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

πάρτθ, 11 Οκτωβρίου 2022 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Τγειονομική κάλυψη του 40ου ΠΑΡΣΑΘΛΟΝ Αγϊνα Τπεραποςτάςεων 

από τον Σομέα Τγείασ του Περιφερειακοφ Σμήματοσ Ε.Ε.. πάρτησ 

Ο Σομζασ Τγείασ του Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ε.Ε.. πάρτθσ, αποδζχτθκε πρόςκλθςθ 

από το Διεκνι φνδεςμο πάρτακλον, για υγειονομικι κάλυψθ του επετειακοφ 40ου 

ΠΑΡΣΑΘΛΟΝ, κατόπιν εγκρίςεωσ του Προζδρου του Κ.Δ../Ε.Ε.., Dr. Αντωνίου 

Αυγερινοφ. 

Ο παγκοςμίου ακτινοβολίασ και με διεκνι ςυμμετοχι αγϊνασ υπεραποςτάςεωσ 

ΠΑΡΣΑΘΛΟΝ, από Ακινα ςτθ πάρτθ, ςε ανάμνθςθ τθσ αναβίωςθσ του άκλου του 

αρχαίου θμεροδρόμου Φειδιππίδθ, πραγματοποιικθκε για τεςςαρακοςτι ςυνεχι χρονιά, 

από τισ 30 επτεμβρίου ζωσ τθν 1θ Οκτωβρίου 2022, με ςυμμετοχι 400 ακλθτϊν από 49 

χϊρεσ. 

Κάκε δρομζασ και μία μοναδικι ιςτορία με τουσ ςυμμετζχοντεσ να διακρίνονται από τισ 

αξίεσ του ευ αγωνίηεςκε και του αλτρουιςμοφ. Μεγάλοσ νικθτισ ο Φϊτθσ Ζθςιμόπουλοσ, 

με το τρίτο καλφτερο χρόνο ςτθν ιςτορία του πάρτακλον. Δε κα μποροφςαμε να μθν 

αποδϊςουμε εφφθμο μνεία ςτουσ Λάκωνεσ παρτακλθτζσ που ςυμμετείχαν και 

τερμάτιςαν ςτο 40ο πάρτακλον. 

Ο Σομζασ Τγείασ του Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ε.Ε.. πάρτθσ, με 30 εκελοντζσ, 

κατανεμθμζνουσ ςε τρεισ βάρδιεσ, το άββατο από τισ 7:00 ζωσ το απόγευμα 19:00, 

κάλυψαν υγειονομικά τουσ ακλθτζσ ςτο ςτακμό που είχε ςτθκεί ςτο τερματιςμό του 

αγϊνα. Επίςθσ, εκελοντζσ του Σμιματοσ κάλυψαν και δυο ςτακμοφσ Πρϊτων Βοθκειϊν 

και ανεφοδιαςμοφ. 



Κατά τθν περίκαλψθ των ακλθτϊν, θ ςυνεργαςία των εκελοντϊν του Σομζα Τγείασ με 

νοςθλευτζσ του Νοςοκομείου πάρτθσ κακϊσ κι ομάδασ εκελοντϊν φοιτθτϊν/τριϊν με 

τουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ, του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου Σμιμα Φυςιοκεραπείασ, 

ιταν άψογθ και υποδειγματικι για τθν αποκεραπεία και αποκατάςταςθ των 

καταπονθμζνων ακλθτϊν. 

υγχαρθτιρια ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ακλθτζσ και τουσ ευχόμαςτε ολόψυχα καλι 

αποκατάςταςθ και καλοφσ τερματιςμοφσ. Κι όπωσ είπε ζνασ εκελοντισ του Σομζα Τγείασ: 

«Σε αυτοφσ, που ζτοιμοι ςχεδόν να καταρρεφςουν, επιςτρατεφουν όλθ τθ δφναμθ τθσ 

ψυχισ και τθν τελευταία "ρανίδα" τθσ ςωματικισ τουσ αντοχισ… Σε αυτι τθν υπερκόςμια 

δφναμθ και αντικρίηοντασ τθν εικόνα των ποδιϊν τουσ που φροντίςαμε, απλά 

υποκλίνομαι».  
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