
 

 

 

 

 

 
 

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

Σπάρτθ, 13 Δεκεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υγειονομική κάλυψη αγϊνων δρόμου από τον Τομζα Υγείασ του Περιφερειακοφ 

Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Σπάρτησ 

Ο 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 τουσ παρακάτω 

δφο αγϊνεσ. 

8οσ Δρόμοσ Αθανάτων / 3οσ Δρόμοσ Βαςιλιάσ Λεωνίδασ 

Το Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιικθκε ο διπλόσ αγϊνασ δρόμου «Ο Δρόμοσ 

Ακανάτων» απόςταςθσ 142χλμ., Τρίπολθ – Σπάρτθ – Μυςτράσ – Καλαμάτα με 121 δρομείσ 

και ο παράλλθλοσ μικρόσ αγϊνασ Δρόμου «Βαςιλιάσ Λεωνίδασ» απόςταςθσ 80χλμ., 

Τρίπολθ με τερματιςμό τθ Σπάρτθ με 36 δρομείσ. Ο αγϊνασ ιταν αφιερωμζνοσ ςτα 100 

χρόνια τθσ Μικραςιατικισ Καταςτροφισ. 

Σε ςυνεργαςία με τον Διεκνι Σφνδεςμο Αγϊνων Υπεραπόςταςθσ «Οι Ακάνατοι», ο Τομζασ 

Υγείασ του Τμιματοσ με τουσ καταρτιςμζνουσ εκελοντζσ του ςτελζχωςε δφο ςτακμοφσ 

Πρϊτων Βοθκειϊν. Ο πρϊτοσ, ο ςτακμόσ ανεφοδιαςμοφ ςτθν Σπάρτθ (άγαλμα του 

Λεωνίδα), από τισ 20.00 μζχρι τισ 02.00 και ο δεφτεροσ, ο ςτακμόσ Μυςτρά από τισ 21.00 

ζωσ 02.00 τα ξθμερϊματα. Οι Ομάδεσ Υγειονομικισ Κάλυψθσ του Τμιματοσ, εξοπλιςμζνοι 

με το απαραίτθτο ιατροφαρμακευτικό υλικό Πρϊτων Βοθκειϊν αντιμετϊπιςαν με επιτυχία 

και αςφάλεια όςα περιςτατικά προζκυψαν. 

7οσ Αυθεντικόσ Φειδιππίδειοσ Δρόμοσ 2022  

Στισ 24 με 28 Νοεμβρίου 2022 διεξιχκθ ο 7οσ Αυκεντικόσ Φειδιππίδειοσ Δρόμοσ, Ακινα – 

Σπάρτθ – Ακινα. Ζνασ αγϊνασ δρόμου υπεραπόςταςθσ 490 χλμ., του μεγαλφτερου επί 



ανοικτισ οδοφ ςτον κόςμο, με 43 υπερμαρακωνοδρόμουσ δρομείσ από 14 χϊρεσ ςτθν 

εκκίνθςθ, 18 Ζλλθνεσ και 4 γυναίκεσ για να αναβιϊςει τθ διαδρομι που διζτρεξε ο αρχαίοσ 

θμεροδρόμοσ Φειδιππίδθσ πριν τθ Μάχθ του Μαρακϊνα, όπου πιγε να ηθτιςει τθ 

βοικεια των Σπαρτιατϊν. 

Σφμφωνα με τθν Οργανωτικι Επιτροπιτου αγϊνα, το ακλθτικό αυτό γεγονόσ, κινείται ςε 

ζνα τρίπτυχο, ςυμβολίηοντασ το ΕΥ ΑΓΩΝΙΗΕΣΘΑΙ, τθν ιςτορικισ ςθμαςίασ πορεία του 

Φειδιππίδθ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ για τα περιβαλλοντικά προβλιματα των τοπικϊν 

κοινωνιϊν. 

Ο Τομζασ Υγείασ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Σπάρτθσ με τουσ εκελοντζσ του, τθν 

Παραςκευι 25 Νοεμβρίου από τισ 06:00 ζωσ 02:00 τθσ επόμενθσ μζρασ υποςτιριξε και 

κάλυψε υγειονομικά τον αγϊνα με δφο ςτακμοφσ Πρϊτων Βοθκειϊν, το ςτακμό Βουτιάνων 

(ςτακμόσ ξεκοφραςθσ) και το Κεντρικό ςτακμό τθσ Σπάρτθσ (ςτάδιο/άγαλμα Λεωνίδα).  Με 

τθν τεχνογνωςία τουσ οι εκελοντζσ του Τμιματοσ κάλυψαν τον απαιτθτικό αγϊνα 104 

ωρϊν και αντιμετϊπιςαν με επιτυχία τα περιςτατικά που προζκυψαν. Οι εκελοντζσ μασ 

ειςπράξαν ευχαριςτιρια– ςυγχαρθτιρια από  διοργανωτζσ και ακλθτζσ. Κοινι διαπίςτωςθ 

μασ, παρά τισ δυςκολίεσ που υπιρχαν, ο αγϊνασ άφθςε κετικό αποτφπωμα ςτα δρομικά 

δρϊμενα και ςτθ μελλοντικι ανοδικι του πορεία. 

Τα ςυγχαρθτιρια μασ και ςτουσ δυο διοργανωτζσ των αγϊνων για τθν άψογθ ςυνεργαςία 

μασ και τθν εμπιςτοςφνθ που μασ ζδειξαν για τθν ομαλι διεξαγωγι των αγϊνων. Καλι 

αποκατάςταςθ, πολλζσ δρομικζσ επιτυχίεσ και καλι ςυνζχεια ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 

ακλθτζσ των αγϊνων. 

*** 


