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«ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΕΙΑ 2011» 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Με εξαιρετική επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 22 Μαϊου 2011 

κάτω από το σύνθηµα «ανατρέχω στην Αρκαδία», ο 2ος λαϊκός αγώνας 
δρόµου 24.3 χλµ. «ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΕΙΑ 2011». 
Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο σύλλογος δροµέων υγείας Αθήνας 
(Σ∆ΥΑ) και ο ∆ήµος ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ προς τιµήν του µεγάλου αγωνιστή 
συνθέτη και ανθρωπιστή Μίκη Θεοδωράκη. 
Μπροστά από το Μουσείο «Μίκης Θεοδωράκης» στη ΖΑΤΟΥΝΑ µε τη 
συµµετοχή 180 περίπου αθλητών δόθηκε το σήµα της εκκίνησης στις 
10:30 το πρωϊ και οι δροµείς ξεκίνησαν µε προορισµό την κεντρική 
πλατεία στο ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ. 
Πρώτος νικητής ήταν ο Κώστας ∆ρόσος του Παναθηναϊκού µε χρόνο 
1:40:26, δεύτερος ο Σπύρος Σινάνης των  Αρκάδων δροµέων µε χρόνο 
1:42:32 και τρίτος ο ∆ηµήτρης Αδάµ του Σ∆Υ Πειραιά  µε χρόνο 
1:43:05. 
Στις γυναίκες πρώτη τερµάτισε η Σοφία Κασίµη του ΑΠΟΛΛΩΝΑ 
∆υτικής Αττικής µε χρόνο 2:00:05 δεύτερη η Στέλλα Βαλσαµάκη του 
Σ∆Υ Πειραιά µε χρόνο 2:10:02 και τρίτη η Άννα Μπούστα του Σ∆Υ 
Αθηνών µε χρόνο 2:16:13. 
Στον αγώνα έλαβε µέρος για δεύτερη φορά ο αθλητής – δροµέας 
παράδειγµα (διότι είναι τυφλός) Στέργιος Σιούτης µε συνοδό τον Παύλο 
∆ιακουµάκο. Aρκετοί δροµείς έτρεξαν µεταφέροντας το µήνυµα του 
συλλόγου «ΦΛΟΓΑ» που αποτελούν γονείς παιδιών µε νεοπλασµατική 
ασθένεια. 
Πλήθος εθελοντών από τους κατοίκους της περιοχής και των συλλόγων 
δροµέων, δούλεψαν για µεγάλο διάστηµα και µε µεγάλο ενθουσιασµό για 
την εκδήλωση αυτή και µεγάλο κοµµάτι της επιτυχία της τους ανήκει. Τα 
παιδιά των δηµοτικών σχολείων Βυτίνας, ∆ηµητσάνας και Βαλτεσινίκου 
µε την υποστήριξη των δασκάλων τους περιποιήθηκαν στους δροµείς µια 
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εξαιρετική υποδοχή σχηµατίζοντας µε την παρουσία τους την χοάνη 
τερµατισµού επευφηµώντας ξεχωριστά τον κάθε δροµέα που τερµάτιζε 
ενώ µε τις ζωγραφιές που τα ίδια έκαναν µε θέµα τον Μίκη, στόλισαν την 
αψίδα τερµατισµού. 
 Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από µουσικό πρόγραµµα που πρόσφερε η 
µουσική σχολή «ΑΠΟΛΛΩΝ» του Γιώργου Καρκούλη στη Τρίπολη 
και επιµελήθηκε η κυρία Ελένη Αλεξοπούλου, καθηγήτρια της σχολής 
επιλέγοντας τραγούδια του Μίκη τα οποία τραγούδησε υπέροχα η 
µαθήτρια της σχολής Ελένη Αδαµοπούλου, ενώ στο πιάνο τη συνόδευε 
ο διπλωµατούχος πιανίστας Παναγιώτης Αλουπογιάννης. 
 Οι διοργανωτές που ήταν ο σύλλογος δροµέων υγείας Αθηνών (Σ∆ΥΑ) 
και ο ∆ήµος ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, είναι υπερήφανοι για αυτή τη διοργάνωση 
και θεωρούν υποχρέωσή τους να ευχαριστήσουν όλους τους συλλόγους 
δροµέων υγείας, καθώς και τους ανεξάρτητους δροµείς που 
ανταποκρίθηκαν στη πρόσκληση τους να τιµήσουν  και φέτος τον αγώνα 
αυτό. 
Επίσης ευχαριστίες και συγχαρητήρια ανήκουν στις εθελόντριες και 
στους εθελοντές, στη διεύθυνση και το προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνοµίας της περιοχής για την άρτια φύλαξη της διαδροµής και  την 
ασφαλή διέλευση των δροµέων. Στο Κέντρο Υγείας ∆ηµητσάνας στους 
εξ Αθηνών Ιατρούς του αγώνα κύριο Χαράλαµπο Πενλίδη και την κυρία 
Χριστίνα Μιµιγιάννη - Πενλίδη, που προσέφεραν εθελοντικά και 
αποτελεσµατικά τις υπηρεσίες τους. Στην ΙΝΤΕRAMERICAN 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, που ήρθε από τη Πάτρα για να υποστηρίξει τον 
αγώνα, όπως και πέρυσι µε ασθενοφόρο όχηµα και νοσηλευτικό 
προσωπικό το οποίο συνόδευε τους δροµείς. Στο Σώµα Εθελοντών 
Σαµαρειτών ∆ιασωστών & Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ. περιφερειακού 
τµήµατος Τρίπολης. Στην οµάδα RUN4GREEN που επιµελήθηκε την 
προστασία του περιβάλλοντος δηµιουργώντας ECO – ZONE για την 
συλλογή των συσκευασιών τροφοδοσίας των αθλητών (νερό και 
ισοτονικά) διδάσκοντας πολιτισµό.  
Επίσης ευχαριστούµε τους ευγενείς χορηγούς, χωρίς τους οποίους τίποτα 
δεν θα πήγαινε τόσο καλά και τέλος τα τοπικά καταστήµατα του 
ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ που έδειξαν τη φιλοξενία τους προσφέροντας  τοπικά 
εδέσµατα στους αθλητές και τους επισκέπτες.  
Του χρόνου στα «ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΕΙΑ 2012» υποσχόµαστε να σας πάµε 
ακόµη ψηλότερα.  
 
Αθήνα 23 Μαϊου 2011 
 
Από την οργανωτική επιτροπή 
 

 


