
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Σπάρτθ, 13 Ιανουαρίου 2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Σπάρτησ 

O Τομζασ Υγείασ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.E.Σ. Σπάρτθσ, κατόπιν εγκρίςεωσ του 

Προζδρου του  Κ.Δ.Σ./Ε.Ε.Σ., Dr. Αντωνίου Αυγερινοφ, κάλυψε υγειονομικά και ςυμμετείχε 

ςτισ παρακάτω εκδθλϊςεισ: 

9ο Καςτόρειο Ορεινό Ημιμαραθώνιο Ταχγζτου 

Στισ 18 Δεκζμβρθ 2022, ςτο ορεινό Καςτόρειο Λακωνίασ του Διμου Σπάρτθσ που βρίςκεται 

πάνω ςτον Ταΰγετο, 20 χλμ. από τθν Σπάρτθ, πραγματοποιικθκε ο ορεινόσ αγϊνασ 

δρόμου, απόςταςθσ 22.400μ, που πια ζχει κακιερωκεί ωσ ο τελευταίοσ αγϊνασ τθσ 

χρονιάσ. Παράλλθλα, πραγματοποιικθκαν οι αγϊνεσ 5,5χλμ. με τθν ονομαςία «5οσ Αγϊνασ 

Διάςχιςθσ Ποταμοφ Κάςτορα» και 1 χλμ. για παιδιά Δθμοτικοφ – Γυμναςίου. 

Φζτοσ, ο δφςκολοσ αγϊνασ βουνοφ, με τα υπζροχα μονοπάτια και ςθματοδοτθμζνθ 

διαδρομι, δυςκόλεψε όλουσ τουσ ακλθτζσ κακϊσ ζγινε με αρκετι ηζςτθ. Η ςυμμετοχι των 

εκελοντικϊν ομάδων ςτον αγϊνα εξαςφάλιςαν  να εξελιχκοφν όλα ομαλά.  

Ο Τομζασ Υγείασ του του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.E.Σ. Σπάρτθσ ςυμμετείχε με ζνα 

Κεντρικό Στακμό Πρϊτων Βοθκειϊν ςτο ςθμείο εκκίνθςθσ/τερματιςμοφ του αγϊνα. Στο 

Κεντρικό Στακμό παραβρζκθκε ζμπειρθ ομάδα εκελοντϊν του Τομζα, για παροχι Πρϊτων 

Βοθκειϊν και χοριγθςθ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ, με άρτια εξοπλιςμζνα 

φαρμακεία και αντιμετϊπιςαν με επιτυχία όλα τα περιςτατικά που προζκυψαν.  



Ο Τομζασ Υγείασ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.E.Σ. Σπάρτθσ ευχαριςτεί κερμά τθν 

Οργανωτικι Επιτροπι για τθν εμπιςτοςφνθ που μασ δείχνει όλα αυτά τα χρόνια κακϊσ και 

για τθν  άψογθ ςυνεργαςία. 

Εκδήλωςη «100 Χρόνια Εθνικήσ Μνήμησ» τησ «Εταιρείασ Σπαρτιατικών Σπουδών» 

Τθν 21θ  Δεκεμβρίου 2022, από τον εκελοντικό οργανιςμό «Εταιρεία Σπαρτιατικϊν 

Σπουδϊν», πραγματοποιικθκε μία υβριδικοφ τφπου εκδιλωςθ «100 χρόνια εκνικισ 

μνιμθσ» με αφορμι τθ κλιβερι επζτειο των εκατό (100) ετϊν από τθ Μικραςιατικι 

Καταςτροφι.  

Στθν αίκουςα εκδθλϊςεων του Πνευματικοφ Κζντρου Σπάρτθσ,  θ Πρόεδροσ του 

Περιφερειακοφ Συμβουλίου του Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Σπάρτθσ, κα Ποτοφλα Ορφανοφ, εκφϊνθςε  

ςχετικό λόγο για τθν προςφορά του Ερυκροφ Σταυροφ και τθσ Ερυκράσ Ημιςελινου κατά τθ 

Μικραςιατικι Καταςτροφι. Ακολοφκθςαν  οι ςφντομεσ διαδικτυακζσ ομιλίεσ του Πρζςβθ 

ε.τ., κ. Αλζξανδρου Αλεξανδρι και του κακθγθτι του Πανεπιςτθμίου τθσ Άγκυρασ (και 

γνωςτό φιλζλλθνα), Δρ. Mehmet Ö. Alkan, με το ιςτορικό πλαίςιο τθσ περιόδου που 

οδιγθςαν ςτθν καταςτροφι του 1922. Η βραδιά ζκλειςε με τθ υπζροχθ κεατρικι 

παράςταςθ “Αλμυρι Ζρθμοσ”, τθσ ομάδασ Άλασ, μια παράςταςθ για τον πόλεμο και τθν 

προςφυγιά που αντλεί το υλικό τθσ από μαρτυρίεσ προςφφγων και λογοτεχνικά ζργα για τθ 

Μικρά Αςία. 

Στθν εκδιλωςθ παραβρζκθκε ο Τομζασ Υγειάσ με τθν Εκπαιδεφτρια-Νοςθλεφτρια και τουσ 

εκελοντζσ του, τθν οποία και κάλυψαν υγειονομικά. 

*** 


