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ΕΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ

EΚΚΙΝΗΣΗ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
& ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

10xλμ στις 10:00 • 5xλμ  στις 11:30
• Αγώνας Παιδιών στις 11:30



ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΓΑΣ

Είμαι πολύ υπερήφανη που ή σειρά 
αγώνων RUN GREECE, σηματοδοτεί την 
έναρξη των δρομικών αγωνισμάτων με 
την αγαστή συνεργασία της τοπικής και 
της Περιφερειακής αυτοδιοίκησης και 
του μεγάλου χορηγού της διοργάνωσης, 
την ERGO.
Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που ο ΣΕΓΑΣ 
καταφέρνει να ανταποκριθεί στις απαι-
τήσεις και τις ανάγκες της εποχής. Η 
Ομοσπονδία υλοποιώντας τα Υγειονομι-
κά Πρωτόκολλα της 
Πολιτείας και με οδηγό την εμπειρία, σε 
υψηλών απαιτήσεων διοργανώσεις, φέρ-
νει και πάλι στο προσκήνιο τους αγώνες 
δρόμου μαζικού χαρακτήρα στην Περι-
φέρεια, δίνοντας την ευκαιρία στους
δρομείς να επιστρέψουν στις αγαπημέ-
νες τους συνήθειες, αλλά και στις πόλεις
να αποκτήσουν και πάλι την γιορτινή
τους μορφή.
Θέλω να ευχαριστήσω τους τεχνικούς 
μας, τους υπαλλήλους των ΕΑΣ και του 
ΣΕΓΑΣ, τους φορείς και τις αρχές των πό-
λεων και από καρδιάς όλους τους εθελο-
ντές, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
ανιδιοτελώς. Θέλω να ευχαριστήσω τις
τοπικές και τις Περιφερειακές αυτοδι-
οικήσεις, που είναι σταθεροί σύμμαχοί
μας και φυσικά τον μεγάλο μας χορηγό,
την ERGO, που χάρη στη συμβολή του
καταφέρνουμε να υλοποιήσουμε όσα
έχουμε σχεδιάσει.
Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους 
τους δρομείς, που μας κάνουν την τιμή να 
τρέξουν σε αυτόν τον αγώνα, έναν από 
τους πρώτους αγώνες που γίνονται στην 
Ελλάδα, μετά την κρίση της πανδημίας.

Σοφία Σακοράφα

EΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΒΟΥΝΟ ΣΕΓΑΣ 
Παναγιώτης Μελαχρινός, Πρόεδρος – Γ΄ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΓΑΣ 
Ιωάννης Μπόλλας, Μέλος
Γεώργιος Αλεβυζάκης, Μέλος
Ευάγγελος Βασιλείου, Μέλος 
Ηλίας Καφφές, Μέλος 
Νικόλαος Κιβρακίδης, Μέλος 
Παντελής Κολόκας, Μέλος 
Ιωάννης Ποδιώτης, Μέλος 
Βασίλειος Τζουμάκας, Μέλος 
Αστέριος Τσιφτσόγλου, Μέλος 
Δημήτριος Χαχάμης, Μέλος 
Ευάγγελος Χατζατουργιάν, Μέλος
Άγγελος Προβατάς, Μέλος
Παναγιώτης Παπούλιας, Μέλος
Μάρκος Καλούδης, Μέλος
Στέφανος Ματάκης, Μέλος
Βασίλειος Πλάτωνας, Μέλος
Χρήστος Χατζηβασιλείου, Μέλος
Δημήτριος Χαλβαντζάρας, Μέλος

ΕΠΙΤΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Φαρμάκης Νεκτάριος, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Πελετίδης Κώστας, Δήμαρχος Πατρέων
Σακοράφα Σοφία, Πρόεδρος Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Μπονάνος Χαράλαμπος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφ. Ενότητας Αχαΐας 
Νικολακόπουλος Δημήτριος,  Αντιπεριφερειάρχης  Ολυμπισμού, Εθελοντι-
σμού & Αθλητισμού
Ζαΐμης  Φωκίων, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας&Και-
νοτομίας
Γιατρουδάκης Γεώργιος, Γεν. Γραμματέας Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Κοροβέσης Νίκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού
Μαυρομάτης Αθανάσιος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων
Δημητρογιάννης Λάμπρος, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, 
Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας
Βασιλόπουλος Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης
Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού Διοίκησης 
και Ηλεκρονικής Διακυβέρνησης  
Μελάς Παναγιώτης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων
Μαρτζάκλης Απόστολος, Υποστράτηγος - Γεν. Περιφερ. Αστυνομικός Δ/ντής 
Δυτ. Ελλάδας
Τσάτσαρης Θεόδωρος , Ταξίαρχος - Αστυνομικός Διευθυντής Αχαΐας
Ρουμελιώτης Νίκος , Υποστράτηγος  - Περιφερειάρχης Πυροσβεστικής Υπηρ. 
Δυτ. Ελλάδας
Μπόκας Χριστόφορος , Ταξίαρχος- Περιφερειάρχης Πυροσβεστικής Υπηρ. 
Δυτ. Ελλάδας
Σολδάτος Βασίλειος , Διοικητής Πόλης – Πύραρχος 
Γιαννόπουλος Κων/νος, Περιφερειακός Διευθυντής Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτ. 
Ελλάδας
Κανελλοπούλου Τάνια , Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Περιφερεια-
κού Τμήματος Πατρών
Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Πρόεδρος Οργανισμού Κοινωνικού Τομέα Δήμου 
Πατρέων

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Μπαλάσης Νικόλαος, Πρόεδρος Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Πετρόπουλος Τάκης, Αντιδήμαρχος Παιδείας & Αθλητισμού
Πλέσσας Διονύσης, Αντιδήμαρχος Διοίκησης Οικονομικών-Προσόδων Τοπ. 
Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών & Νομικής Υπηρεσίας
Αναστασίου Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Κυκλοφοριακού Σχεδια-
σμού & Δόμησης
Κορδάς Χρήστος, Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου

Επισκεφθείτε τις σελίδες μας στο 
διαδίκτυο για να είστε ενημερωμένοι 
για όλα τα μεγάλα δρομικά γεγονότα:
• segas.gr
• athinahalfmarathon.gr
• athensauthenticmarathon.gr
• run-greece.gr
• athensmarathonshop.com

Ακολουθήστε τις σελίδες μας στα 
Social Media
FACEBOOK •Segas.gr 
•AthensHalfMarathon
•AthensAuthenticMarathon
•RunGreece
INSTAGRAM •Segas.gr
•Athens_Half_Marathon
•AthensAuthenticMarathon

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

TWITTER •@PRESEGAS
•@AthHalfMarathon
•@AthensMarathon
•@RunGreece
YOUTUBE •ΣΕΓΑΣ Σύνδεσμος Αθλητικών 
Γυμναστικών Σωματείων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η διοργάνωση του 9ου αγώνα «Run 
Greece» στην Πάτρα, αποτελεί απόδει-
ξη επιτυχίας του συγκεκριμένου θεσμού 
μαζικού αθλητισμού, ταυτόχρονα όμως 
και απόδειξη της ανάγκης που έχει η 
κοινωνία μας να συμμετέχει σε «γιορτές 
ζωής», όπως ο συγκεκριμένος λαϊκός 
αγώνας δρόμου. Άλλωστε, η δυνατότητα 
και χωρίς μάλιστα, η πρωτιά να είναι αυ-
τοσκοπός, αποτελεί το μεγάλο κοινωνικό 
μήνυμα που εκπέμπουν εκδηλώσεις όπως 
η συγκεκριμένη.
Παράλληλα, το «Run Greece» της Πά-
τρας συνιστά μία δράση εξωστρέφειας, 
η οποία συνεισφέρει στην προσπάθεια 
που όλοι οφείλουμε να καταβάλλουμε, 
προκειμένου να μετατραπεί η περιοχή 
μας σε πανελλαδικό κέντρο, πολιτισμού 
και αθλητισμού, ιδιαίτερα καθώς αφορά 
το διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας που δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι αποτελεί τη γενέτειρα του Ολυμπι-
σμού και του παγκοσμίου αθλητικού κι-
νήματος, με πολυεπίπεδες δυνατότητες 
στις μέρες μας.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα απο-
τελεί διαρκή και σταθερό αρωγό κάθε 
πρωτοβουλίας που διαθέτει δυναμισμό, 
μαζικότητα και εξωστρέφεια, στέλνο-
ντας προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα 
της ενότητας και της συμμετοχής των 
πολιτών της περιοχής μας στην κοινή 
προσπάθεια.
Γι’ αυτό... RUN Πάτρα, RUN Δυτική 
Ελλάδα!

Με εκτίμηση,

Νεκτάριος Αθ. Φαρμάκης

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Σαν Δημοτική Αρχή θεωρούμε υποχρέωση
μας να διαδώσουμε πλατιά την αντίληψη της
οργανωμένης πάλης από όλους τους φορείς,
με σκοπό την ανατροπή της σημερινής κατά-
στασης στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό.
Θεωρούμε τη συνεχή σωματική κίνηση ανα-
πόσπαστο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου,
αφού συνδέεται με την ικανοποίηση βασικών
αναγκών του. Ο αθλητισμός συμβάλει ώστε
ο άνθρωπος να γίνεται ενεργητικός και δρα-
στήριος. Η συστηματική άσκηση, η οργανω-
μένη σωματική δραστηριότητα ακονίζει τη
σκέψη, ευνοεί τη διάθεση και τη βούληση,
εξασφαλίζει τη στοιχειώδη ποιότητα ζωής
για τον άνθρωπο. Εκτιμούμε τη θετική συμ-
βολή και την ευρύτερη αξία δράσεων όπως
το «Run Greece», που βοηθούν τον άνθρωπο
να ενταχθεί στην κοινωνία, να δουλεύει συλ-
λογικά, να έχει στόχους, να αντιμετωπίζει τα
προβλήματά του αγωνιστικά.
Η πολιτική που έχει εφαρμοστεί όλα αυτά τα
χρόνια, με τη σταθερή υποχρηματοδότηση
και υποβάθμιση των δομών του ερασιτεχνι-
κού αθλητισμού, έχει δημιουργήσει σοβαρά
προβλήματα και εμπόδια στη λειτουργία
του. Η λαϊκή οικογένεια είναι υποχρεωμένη
να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμέ-
νου να αθληθεί, να περάσει δημιουργικά τον
ελεύθερο χρόνο της. Η δυσμενής αυτή κα-
τάσταση για τον αθλητισμό πρέπει να ανα-
τραπεί μέσα από την οργανωμένη συλλογική
πάλη του λαϊκού κινήματος που θα στοχεύει
στην κατάργηση της εμπορευματοποίησης
του αθλητισμού, την αύξηση και ουσιαστική
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τη δι-
ασφάλιση όλων των προϋποθέσεων δωρεάν
άθλησης της νεολαίας και του λαού.
Η Δημοτική Αρχή έχει αναλάβει συγκεκριμέ-
νες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυν-
ση και πιο ώριμα συνεχίζει. Το Παμπελοπον-
νησιακό Στάδιο αποδόθηκε οριστικά στο λαό
της Πάτρας για την άθλησή του. Δημιουργή-
θηκε η κατασκήνωση στην Πλαζ που έδωσε
διέξοδο για άθληση και δημιουργία σε εκα-
τοντάδες παιδιά λαϊκών οικογενειών. Διορ-
γανώσαμε τους Παράκτιους Μεσογειακούς
Αγώνες του 2019.
Παράλληλα συνεχίζουμε στο δρόμο της διεκ-
δίκησης απαιτώντας:
• χορήγησης δωρεάν από το κράτος όλων
των προϋποθέσεων για τη φυσική αγωγή και
τον αθλητισμό της νεολαίας
•υλικοτεχνική υποδομή, επιστημονική στήρι-
ξη, επαρκής κρατική χρηματοδότηση που να
κατοχυρώνει το δικαίωμα στη
φυσική αγωγή και τον αθλητισμό σε κάθε του
έκφραση
• κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας στον αθλητισμό.

Κώστας Πελετίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ EAΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Ο μαζικός λαϊκός αθλητισμός της περιο-
χής μας βρίσκει τα 10 τελευταία χρόνια 
τρόπο έκφρασης κυρίως μέσα από τους 
θεσμοθετημένους αγώνες RUN GREECE 
που τελούνται από τον πλέον αρμόδιο 
φορέα, τον ΣΕΓΑΣ, με την υποστήριξη της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του 
Δήμου Πατρέων.  
Είναι πλέον γεγονός η αλματώδης ανά-
πτυξη του δρομικού κινήματος και στη 
χώρα μας και όλοι αναγνωρίζουμε πως 
είναι τεράστια τα οφέλη της διαχρονικής 
άθλησης. Η καλή υγεία και η ενίσχυση 
των ψυχικών και σωματικών επιδράσε-
ων της άθλησης, η αυτοεκτίμηση και ο 
σεβασμός είναι το μήνυμα που κυριαρ-
χεί στους δρόμους της πόλης μας με την 
τεράστια αθλητική δρομική ιστορία και 
στον  διαχρονικό αθλητισμό.
Ο αγώνας «Run Greece Patras 2022» 
έρχεται και φέτος να φέρει χαμόγελα 
και χρώμα στους δρόμους της Πάτρας. 
Κάνουμε στην άκρη τα αυτοκίνητα και 
τρέχουμε σε έναν πολύ καλά οργανωμένο 
αγώνα με ασφάλεια και υπευθυνότητα. 
Ξεπερνάμε, για λίγο έστω, τις δυσκολίες 
που χαρακτηρίζουν την εποχή μας, με όλα 
όσα συμβαίνουν γύρω μας και αγωνιζό-
μαστε για την πραγμάτωση ενός αγώνα 
που ενισχύει τη δημιουργία ελεύθερων 
σκεπτόμενων ανθρώπων ενάντια σε οτι-
δήποτε τους προβληματίζει στη ζωή. 
Ο οργανωμένος αγωνιστικός αθλητισμός 
και το δρομικό κίνημα έχουν ανάγκη ευ-
ρύτερης υποστήριξης από την πολιτεία. 
Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας και τον Δήμο Πατρέων για την 
υποστήριξη , τους εθελοντές, την Τροχαία 
Πατρών και τις διάφορες υπηρεσίες που 
με τη συνεισφορά τους συντελούν στη 
δημιουργία ενός εξαιρετικού αποτελέ-
σματος διοργάνωσης αγώνα στους δρό-
μους της Πάτρας.

Νικόλαος Μπαλάσης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ RUN GREECE ΠΑΤΡΑ

Σαμούρη Ακριβή, Αντιδήμαρχος Υγείας & Πρόνοιας
Ασπράγκαθος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας & Μελετών Έργων Πρασίνου & Καθαριότητας – 
Γεροπαναγιώτη Αικατερίνη, Πρόεδρος Οργανισμού Πολιτισμού Δήμου Πατρέων
Ντεμίρης Χρήστος, Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Πατρών
Τζελάτης Ευάγγελος, Αντιπρόεδρος Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Πεγλερίδης Δημήτριος , Γεν. Γραμματέας Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Καρανάσσος Βασίλειος , Ταμίας Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Κεκεμπάνου Σοφία, Ειδικός Γραμματέας Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Σκλάβου Παρασκευή ,Αναπληρωτής Ταμία Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος Δ.Σ. Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Κούτρας Κωνσταντίνος , Μέλος Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Τσουκαλάς Χρήστος , Μέλος Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Μητρογιάννη Γεωργία, Υπεύθυνη Γραφείου Φυσικής Αγωγής Αχαΐας
Χαλιώτης Δημήτριος, Αρχηγός Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & 
Ναυαγοσωστών Πάτρας
Χριστόπουλος Κων/νος, Πρόεδρος Συνδέσμου Κριτών Κλασσικού Αθλητισμού 
Αχαΐας
Κοντογούρης Αλέξανδρος, Πρόεδρος Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτ. Πελ/σου
Παρασκευοπούλου Λουΐζα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  Τμήματος Άθλησης, 
Πολιτισμού & Νέας Γενιάς 
Ελένη Παναγιωτοπούλου, Πρόεδρος Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Μπούσιας Κώστας, Τεχνικός Υπεύθυνος - Τεχνικός Σύμβουλος Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
Βόρειας Πελ/σου
Βασίλης Πλάτωνας, Τεχνικός Σύμβουλος Ανάπτυξης ΣΕΓΑΣ
Παναγιώτης Παπούλιας, Τεχνικός Σύμβουλος Αγώνων Δρόμου ΣΕΓΑΣ

Γραμματειακή Υποστήριξη Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου 
Μαρία Χρονοπούλου

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών, και Ναυαγωσωστών Πάτρας, του 
Ε.Ε.Σ.
Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτ. Πελ/σου
Ομάδα «ΕΨΙΛΟΝ» Δήμου Πατρέων
Σύλλογος Δρομέων Yγείας Πάτρας 
Σύλλογος Βετεράνων Αθλητών Πάτρας
Ελληνική Λέσχη Μοτοσικλετιστών VSTROM mania Hellas - Αχαΐας
«ΦΑΕΘΩΝ» - Club Περιπατητών/Δρομέων & Μαραθωνοδρόμων Πάτρας
«Η ΖΕΥΞΗ» - Σύλλογος Μαζικού Αθλητισμού
Εθελοντές «Πανταχού Παρών»

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΓΑΣ
Σωτήρης Κυρανάκος, Γενικός Διευθυντής 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕΓΑΣ
Αγγελική Προκάκη, Διευθύντρια Υπηρεσιών 
Καλυψώ Δέρβου, Τμήμα Αθλητικού
Άγγελος Προβατάς, Γραφείο Αγώνων Δρόμου 
Παναγιώτης Παπούλιας, Γραφείο Αγώνων Δρόμου 
Λία Λέκκα, Εγγραφές
Ελένη Τζούμα, Εγγραφές 
Δημήτρης Ταξιαρχιώτης, Εγγραφές
Κυριακή Κοτσολάκη, Εγγραφές
Σταμάτης Αργύρης, Marketing
Τάσος Κασιώλας, Προμήθειες
Μπάμπης Ζαννιάς, Γραφείο Τύπου 
Ιωάννα Πουρλιοτοπούλου, Γραφείο Τύπου 
Σταύρος Καραγγέλης, Τμήμα Οικονομικού 
Όλια Ιωάννου, Δημιουργικό
Θεόδωρος Βουτσινάς, Website

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ



ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΓΑΣ

Είμαι πολύ υπερήφανη που ή σειρά 
αγώνων RUN GREECE, σηματοδοτεί την 
έναρξη των δρομικών αγωνισμάτων με 
την αγαστή συνεργασία της τοπικής και 
της Περιφερειακής αυτοδιοίκησης και 
του μεγάλου χορηγού της διοργάνωσης, 
την ERGO.
Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που ο ΣΕΓΑΣ 
καταφέρνει να ανταποκριθεί στις απαι-
τήσεις και τις ανάγκες της εποχής. Η 
Ομοσπονδία υλοποιώντας τα Υγειονομι-
κά Πρωτόκολλα της 
Πολιτείας και με οδηγό την εμπειρία, σε 
υψηλών απαιτήσεων διοργανώσεις, φέρ-
νει και πάλι στο προσκήνιο τους αγώνες 
δρόμου μαζικού χαρακτήρα στην Περι-
φέρεια, δίνοντας την ευκαιρία στους 
δρομείς να επιστρέψουν στις αγαπημέ-
νες τους συνήθειες, αλλά και στις πόλεις 
να αποκτήσουν και πάλι την γιορτινή 
τους μορφή.
Θέλω να ευχαριστήσω τους τεχνικούς 
μας, τους υπαλλήλους των ΕΑΣ και του 
ΣΕΓΑΣ, τους φορείς και τις αρχές των πό-
λεων και από καρδιάς όλους τους εθελο-
ντές, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
ανιδιοτελώς. Θέλω να ευχαριστήσω τις 
τοπικές και τις Περιφερειακές αυτοδι-
οικήσεις, που είναι σταθεροί σύμμαχοί 
μας και φυσικά τον μεγάλο μας χορηγό, 
την ERGO, που χάρη στη συμβολή του 
καταφέρνουμε να υλοποιήσουμε όσα 
έχουμε σχεδιάσει.
Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους 
τους δρομείς, που μας κάνουν την τιμή να 
τρέξουν σε αυτόν τον αγώνα, έναν από 
τους πρώτους αγώνες που γίνονται στην 
Ελλάδα, μετά την κρίση της πανδημίας.

Σοφία Σακοράφα

EΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΒΟΥΝΟ ΣΕΓΑΣ 
Παναγιώτης Μελαχρινός, Πρόεδρος – Γ΄ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΓΑΣ
Ιωάννης Μπόλλας, Μέλος
Γεώργιος Αλεβυζάκης, Μέλος
Ευάγγελος Βασιλείου, Μέλος 
Ηλίας Καφφές, Μέλος 
Νικόλαος Κιβρακίδης, Μέλος 
Παντελής Κολόκας, Μέλος 
Ιωάννης Ποδιώτης, Μέλος 
Βασίλειος Τζουμάκας, Μέλος 
Αστέριος Τσιφτσόγλου, Μέλος 
Δημήτριος Χαχάμης, Μέλος 
Ευάγγελος Χατζατουργιάν, Μέλος
Άγγελος Προβατάς, Μέλος
Παναγιώτης Παπούλιας, Μέλος
Μάρκος Καλούδης, Μέλος
Στέφανος Ματάκης, Μέλος
Βασίλειος Πλάτωνας, Μέλος
Χρήστος Χατζηβασιλείου, Μέλος
Δημήτριος Χαλβαντζάρας, Μέλος
Γεώργιος Δούσης, Μέλος

ΕΠΙΤΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Φαρμάκης Νεκτάριος, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Πελετίδης Κώστας, Δήμαρχος Πατρέων
Σακοράφα Σοφία, Πρόεδρος Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Μπονάνος Χαράλαμπος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφ. Ενότητας Αχαΐας 
Νικολακόπουλος Δημήτριος,  Αντιπεριφερειάρχης  Ολυμπισμού, Εθελοντι-
σμού & Αθλητισμού
Ζαΐμης  Φωκίων, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας&Και-
νοτομίας
Γιατρουδάκης Γεώργιος, Γεν. Γραμματέας Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Κοροβέσης Νίκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού
Μαυρομάτης Αθανάσιος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων
Δημητρογιάννης Λάμπρος, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, 
Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας
Βασιλόπουλος Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης
Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού Διοίκησης 
και Ηλεκρονικής Διακυβέρνησης  
Μελάς Παναγιώτης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων
Μαρτζάκλης Απόστολος, Υποστράτηγος - Γεν. Περιφερ. Αστυνομικός Δ/ντής 
Δυτ. Ελλάδας
Τσάτσαρης Θεόδωρος , Ταξίαρχος - Αστυνομικός Διευθυντής Αχαΐας
Ρουμελιώτης Νίκος , Υποστράτηγος  - Περιφερειάρχης Πυροσβεστικής Υπηρ. 
Δυτ. Ελλάδας
Μπόκας Χριστόφορος , Ταξίαρχος- Περιφερειάρχης Πυροσβεστικής Υπηρ. 
Δυτ. Ελλάδας
Σολδάτος Βασίλειος , Διοικητής Πόλης – Πύραρχος 
Γιαννόπουλος Κων/νος, Περιφερειακός Διευθυντής Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτ. 
Ελλάδας
Κανελλοπούλου Τάνια , Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Περιφερεια-
κού Τμήματος Πατρών
Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Πρόεδρος Οργανισμού Κοινωνικού Τομέα Δήμου 
Πατρέων

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Μπαλάσης Νικόλαος, Πρόεδρος Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Πετρόπουλος Τάκης, Αντιδήμαρχος Παιδείας & Αθλητισμού
Πλέσσας Διονύσης, Αντιδήμαρχος Διοίκησης Οικονομικών-Προσόδων Τοπ. 
Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών & Νομικής Υπηρεσίας
Αναστασίου Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Κυκλοφοριακού Σχεδια-
σμού & Δόμησης
Κορδάς Χρήστος, Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου

Επισκεφθείτε τις σελίδες μας στο 
διαδίκτυο για να είστε ενημερωμένοι 
για όλα τα μεγάλα δρομικά γεγονότα:
• segas.gr
• athinahalfmarathon.gr
• athensauthenticmarathon.gr
• run-greece.gr
• athensmarathonshop.com

Ακολουθήστε τις σελίδες μας στα 
Social Media
FACEBOOK •Segas.gr 
•AthensHalfMarathon
•AthensAuthenticMarathon
•RunGreece
INSTAGRAM •Segas.gr
•Athens_Half_Marathon
•AthensAuthenticMarathon

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

TWITTER •@PRESEGAS
•@AthHalfMarathon
•@AthensMarathon
•@RunGreece
YOUTUBE •ΣΕΓΑΣ Σύνδεσμος Αθλητικών 
Γυμναστικών Σωματείων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η διοργάνωση του 9ου αγώνα «Run 
Greece» στην Πάτρα, αποτελεί απόδει-
ξη επιτυχίας του συγκεκριμένου θεσμού 
μαζικού αθλητισμού, ταυτόχρονα όμως 
και απόδειξη της ανάγκης που έχει η 
κοινωνία μας να συμμετέχει σε «γιορτές 
ζωής», όπως ο συγκεκριμένος λαϊκός 
αγώνας δρόμου. Άλλωστε, η δυνατότητα 
και χωρίς μάλιστα, η πρωτιά να είναι αυ-
τοσκοπός, αποτελεί το μεγάλο κοινωνικό 
μήνυμα που εκπέμπουν εκδηλώσεις όπως 
η συγκεκριμένη.
Παράλληλα, το «Run Greece» της Πά-
τρας συνιστά μία δράση εξωστρέφειας, 
η οποία συνεισφέρει στην προσπάθεια 
που όλοι οφείλουμε να καταβάλλουμε, 
προκειμένου να μετατραπεί η περιοχή 
μας σε πανελλαδικό κέντρο, πολιτισμού 
και αθλητισμού, ιδιαίτερα καθώς αφορά 
το διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας που δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι αποτελεί τη γενέτειρα του Ολυμπι-
σμού και του παγκοσμίου αθλητικού κι-
νήματος, με πολυεπίπεδες δυνατότητες 
στις μέρες μας.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα απο-
τελεί διαρκή και σταθερό αρωγό κάθε 
πρωτοβουλίας που διαθέτει δυναμισμό, 
μαζικότητα και εξωστρέφεια, στέλνο-
ντας προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα 
της ενότητας και της συμμετοχής των 
πολιτών της περιοχής μας στην κοινή 
προσπάθεια.
Γι’ αυτό... RUN Πάτρα, RUN Δυτική  
Ελλάδα!

Με εκτίμηση,

Νεκτάριος Αθ. Φαρμάκης

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Σαν Δημοτική Αρχή θεωρούμε υποχρέωση 
μας να διαδώσουμε πλατιά την αντίληψη της 
οργανωμένης πάλης από όλους τους φορείς, 
με σκοπό την ανατροπή της σημερινής κατά-
στασης στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό. 
Θεωρούμε τη συνεχή σωματική κίνηση ανα-
πόσπαστο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου, 
αφού συνδέεται με την ικανοποίηση βασικών 
αναγκών του. Ο αθλητισμός συμβάλει ώστε 
ο άνθρωπος να γίνεται ενεργητικός και δρα-
στήριος. Η συστηματική άσκηση, η οργανω-
μένη σωματική δραστηριότητα ακονίζει τη 
σκέψη, ευνοεί τη διάθεση και τη βούληση, 
εξασφαλίζει τη στοιχειώδη ποιότητα ζωής 
για τον άνθρωπο. Εκτιμούμε τη θετική συμ-
βολή και την ευρύτερη αξία δράσεων όπως 
το «Run Greece», που βοηθούν τον άνθρωπο 
να ενταχθεί στην κοινωνία, να δουλεύει συλ-
λογικά, να έχει στόχους, να αντιμετωπίζει τα 
προβλήματά του αγωνιστικά.
Η πολιτική που έχει εφαρμοστεί όλα αυτά τα 
χρόνια, με τη σταθερή υποχρηματοδότηση 
και υποβάθμιση των δομών του ερασιτεχνι-
κού αθλητισμού, έχει δημιουργήσει σοβαρά 
προβλήματα και εμπόδια στη λειτουργία 
του. Η λαϊκή οικογένεια είναι υποχρεωμένη 
να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμέ-
νου να αθληθεί, να περάσει δημιουργικά τον 
ελεύθερο χρόνο της. Η δυσμενής αυτή κα-
τάσταση για τον αθλητισμό πρέπει να ανα-
τραπεί μέσα από την οργανωμένη συλλογική 
πάλη του λαϊκού κινήματος που θα στοχεύει 
στην κατάργηση της εμπορευματοποίησης 
του αθλητισμού, την αύξηση και ουσιαστική 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τη δι-
ασφάλιση όλων των προϋποθέσεων δωρεάν 
άθλησης της νεολαίας και του λαού.
Η Δημοτική Αρχή έχει αναλάβει συγκεκριμέ-
νες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυν-
ση και πιο ώριμα συνεχίζει. Το Παμπελοπον-
νησιακό Στάδιο αποδόθηκε οριστικά στο λαό 
της Πάτρας για την άθλησή του. Δημιουργή-
θηκε η κατασκήνωση στην Πλαζ που έδωσε 
διέξοδο για άθληση και δημιουργία σε εκα-
τοντάδες παιδιά λαϊκών οικογενειών. Διορ-
γανώσαμε τους Παράκτιους Μεσογειακούς 
Αγώνες του 2019.
Παράλληλα συνεχίζουμε στο δρόμο της διεκ-
δίκησης απαιτώντας:
• χορήγησης δωρεάν από το κράτος όλων 
των προϋποθέσεων για τη φυσική αγωγή και 
τον αθλητισμό της νεολαίας
•υλικοτεχνική υποδομή, επιστημονική στήρι-
ξη, επαρκής κρατική χρηματοδότηση που να 
κατοχυρώνει το δικαίωμα στη
φυσική αγωγή και τον αθλητισμό σε κάθε του 
έκφραση
• κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας στον αθλητισμό.

Κώστας Πελετίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ EAΣ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Ο μαζικός λαϊκός αθλητισμός της περιο-
χής μας βρίσκει τα 10 τελευταία χρόνια 
τρόπο έκφρασης κυρίως μέσα από τους 
θεσμοθετημένους αγώνες RUN GREECE 
που τελούνται από τον πλέον αρμόδιο 
φορέα, τον ΣΕΓΑΣ, με την υποστήριξη της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του 
Δήμου Πατρέων.  
Είναι πλέον γεγονός η αλματώδης ανά-
πτυξη του δρομικού κινήματος και στη 
χώρα μας και όλοι αναγνωρίζουμε  πως 
είναι τεράστια τα  οφέλη της διαχρονικής 
άθλησης. Η καλή υγεία και η ενίσχυση 
των ψυχικών και σωματικών επιδράσε-
ων της άθλησης, η αυτοεκτίμηση και ο 
σεβασμός είναι το μήνυμα που κυριαρ-
χεί στους δρόμους της πόλης μας με την 
τεράστια  αθλητική  δρομική ιστορία και 
στον  διαχρονικό αθλητισμό.
Ο  αγώνας  «Run Greece Patras 2022» 
έρχεται και φέτος να φέρει χαμόγελα  
και χρώμα  στους δρόμους της Πάτρας.  
Κάνουμε στην άκρη τα αυτοκίνητα και 
τρέχουμε σε έναν πολύ καλά οργανωμένο 
αγώνα με ασφάλεια  και υπευθυνότητα.  
Ξεπερνάμε, για λίγο έστω, τις δυσκολίες 
που χαρακτηρίζουν την εποχή μας, με όλα 
όσα συμβαίνουν γύρω μας  και αγωνιζό-
μαστε για την πραγμάτωση  ενός αγώνα 
που ενισχύει τη δημιουργία ελεύθερων 
σκεπτόμενων ανθρώπων ενάντια σε οτι-
δήποτε τους προβληματίζει στη ζωή. 
Ο οργανωμένος αγωνιστικός  αθλητισμός 
και το δρομικό κίνημα έχουν ανάγκη ευ-
ρύτερης υποστήριξης από την πολιτεία. 
Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας και τον Δήμο Πατρέων για την 
υποστήριξη , τους εθελοντές, την Τροχαία 
Πατρών  και τις διάφορες υπηρεσίες που 
με τη συνεισφορά τους συντελούν στη 
δημιουργία ενός εξαιρετικού αποτελέ-
σματος διοργάνωσης αγώνα στους δρό-
μους της Πάτρας.

Νικόλαος Μπαλάσης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ RUN GREECE ΠΑΤΡΑ

Σαμούρη Ακριβή, Αντιδήμαρχος Υγείας & Πρόνοιας
Ασπράγκαθος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας & Μελετών Έργων Πρασίνου & Καθαριότητας – 
Γεροπαναγιώτη Αικατερίνη, Πρόεδρος Οργανισμού Πολιτισμού Δήμου Πατρέων
Ντεμίρης Χρήστος, Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Πατρών
Τζελάτης Ευάγγελος, Αντιπρόεδρος Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Πεγλερίδης Δημήτριος , Γεν. Γραμματέας Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Καρανάσσος Βασίλειος , Ταμίας Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Κεκεμπάνου Σοφία, Ειδικός Γραμματέας Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Σκλάβου Παρασκευή ,Αναπληρωτής Ταμία Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος Δ.Σ. Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Κούτρας Κωνσταντίνος , Μέλος Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Τσουκαλάς Χρήστος , Μέλος Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Μητρογιάννη Γεωργία, Υπεύθυνη Γραφείου Φυσικής Αγωγής Αχαΐας
Χαλιώτης Δημήτριος, Αρχηγός Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & 
Ναυαγοσωστών Πάτρας
Χριστόπουλος Κων/νος, Πρόεδρος Συνδέσμου Κριτών Κλασσικού Αθλητισμού 
Αχαΐας
Κοντογούρης Αλέξανδρος, Πρόεδρος Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτ. Πελ/σου
Παρασκευοπούλου Λουΐζα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  Τμήματος Άθλησης, 
Πολιτισμού & Νέας Γενιάς 
Ελένη Παναγιωτοπούλου, Πρόεδρος Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Μπούσιας Κώστας, Τεχνικός Υπεύθυνος - Τεχνικός Σύμβουλος Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
Βόρειας Πελ/σου
Βασίλης Πλάτωνας, Τεχνικός Σύμβουλος Ανάπτυξης ΣΕΓΑΣ
Παναγιώτης Παπούλιας, Τεχνικός Σύμβουλος Αγώνων Δρόμου ΣΕΓΑΣ

Γραμματειακή Υποστήριξη Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου 
Μαρία Χρονοπούλου

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών, και Ναυαγωσωστών Πάτρας, του 
Ε.Ε.Σ.
Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτ. Πελ/σου
Ομάδα «ΕΨΙΛΟΝ» Δήμου Πατρέων
Σύλλογος Δρομέων Yγείας Πάτρας 
Σύλλογος Βετεράνων Αθλητών Πάτρας
Ελληνική Λέσχη Μοτοσικλετιστών VSTROM mania Hellas - Αχαΐας
«ΦΑΕΘΩΝ» - Club Περιπατητών/Δρομέων & Μαραθωνοδρόμων Πάτρας
«Η ΖΕΥΞΗ» - Σύλλογος Μαζικού Αθλητισμού
Εθελοντές «Πανταχού Παρών»

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΓΑΣ
Σωτήρης Κυρανάκος, Γενικός Διευθυντής 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕΓΑΣ
Αγγελική Προκάκη, Διευθύντρια Υπηρεσιών
Καλυψώ Δέρβου, Τμήμα Αθλητικού
Άγγελος Προβατάς, Γραφείο Αγώνων Δρόμου
Παναγιώτης Παπούλιας, Γραφείο Αγώνων Δρόμου
Λία Λέκκα, Εγγραφές
Ελένη Τζούμα, Εγγραφές 
Ελευθερία Πετρίδη, Εγγραφές
Κυριακή Κοτσολάκη, Εγγραφές
Σταμάτης Αργύρης, Marketing
Τάσος Κασιώλας, Marketing
Μπάμπης Ζαννιάς, Γραφείο Τύπου 
Ιωάννα Πουρλιοτοπούλου, Γραφείο Τύπου
Σταύρος Καραγγέλης, Τμήμα Οικονομικού
Γεώργιος Δούσης, Μέτρηση Διαδρομών
Όλια Ιωάννου, Δημιουργικό
Θεόδωρος Βουτσινάς, Website

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΓΑΣ

Είμαι πολύ υπερήφανη που ή σειρά 
αγώνων RUN GREECE, σηματοδοτεί την 
έναρξη των δρομικών αγωνισμάτων με 
την αγαστή συνεργασία της τοπικής και 
της Περιφερειακής αυτοδιοίκησης και 
του μεγάλου χορηγού της διοργάνωσης, 
την ERGO.
Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που ο ΣΕΓΑΣ 
καταφέρνει να ανταποκριθεί στις απαι-
τήσεις και τις ανάγκες της εποχής. Η 
Ομοσπονδία υλοποιώντας τα Υγειονομι-
κά Πρωτόκολλα της 
Πολιτείας και με οδηγό την εμπειρία, σε 
υψηλών απαιτήσεων διοργανώσεις, φέρ-
νει και πάλι στο προσκήνιο τους αγώνες 
δρόμου μαζικού χαρακτήρα στην Περι-
φέρεια, δίνοντας την ευκαιρία στους
δρομείς να επιστρέψουν στις αγαπημέ-
νες τους συνήθειες, αλλά και στις πόλεις
να αποκτήσουν και πάλι την γιορτινή
τους μορφή.
Θέλω να ευχαριστήσω τους τεχνικούς 
μας, τους υπαλλήλους των ΕΑΣ και του 
ΣΕΓΑΣ, τους φορείς και τις αρχές των πό-
λεων και από καρδιάς όλους τους εθελο-
ντές, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
ανιδιοτελώς. Θέλω να ευχαριστήσω τις
τοπικές και τις Περιφερειακές αυτοδι-
οικήσεις, που είναι σταθεροί σύμμαχοί
μας και φυσικά τον μεγάλο μας χορηγό,
την ERGO, που χάρη στη συμβολή του
καταφέρνουμε να υλοποιήσουμε όσα
έχουμε σχεδιάσει.
Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους 
τους δρομείς, που μας κάνουν την τιμή να 
τρέξουν σε αυτόν τον αγώνα, έναν από 
τους πρώτους αγώνες που γίνονται στην 
Ελλάδα, μετά την κρίση της πανδημίας.

Σοφία Σακοράφα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η διοργάνωση του 9ου αγώνα «Run 
Greece» στην Πάτρα, αποτελεί απόδει-
ξη επιτυχίας του συγκεκριμένου θεσμού 
μαζικού αθλητισμού, ταυτόχρονα όμως 
και απόδειξη της ανάγκης που έχει η 
κοινωνία μας να συμμετέχει σε «γιορτές 
ζωής», όπως ο συγκεκριμένος λαϊκός 
αγώνας δρόμου. Άλλωστε, η δυνατότητα 
και χωρίς μάλιστα, η πρωτιά να είναι αυ-
τοσκοπός, αποτελεί το μεγάλο κοινωνικό 
μήνυμα που εκπέμπουν εκδηλώσεις όπως 
η συγκεκριμένη.
Παράλληλα, το «Run Greece» της Πά-
τρας συνιστά μία δράση εξωστρέφειας, 
η οποία συνεισφέρει στην προσπάθεια 
που όλοι οφείλουμε να καταβάλλουμε, 
προκειμένου να μετατραπεί η περιοχή 
μας σε πανελλαδικό κέντρο, πολιτισμού 
και αθλητισμού, ιδιαίτερα καθώς αφορά 
το διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας που δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι αποτελεί τη γενέτειρα του Ολυμπι-
σμού και του παγκοσμίου αθλητικού κι-
νήματος, με πολυεπίπεδες δυνατότητες 
στις μέρες μας.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα απο-
τελεί διαρκή και σταθερό αρωγό κάθε 
πρωτοβουλίας που διαθέτει δυναμισμό, 
μαζικότητα και εξωστρέφεια, στέλνο-
ντας προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα 
της ενότητας και της συμμετοχής των 
πολιτών της περιοχής μας στην κοινή 
προσπάθεια.
Γι’ αυτό... RUN Πάτρα, RUN Δυτική 
Ελλάδα!

Με εκτίμηση,

Νεκτάριος Αθ. Φαρμάκης

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Σαν Δημοτική Αρχή θεωρούμε υποχρέωση
μας να διαδώσουμε πλατιά την αντίληψη της
οργανωμένης πάλης από όλους τους φορείς,
με σκοπό την ανατροπή της σημερινής κατά-
στασης στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό.
Θεωρούμε τη συνεχή σωματική κίνηση ανα-
πόσπαστο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου,
αφού συνδέεται με την ικανοποίηση βασικών
αναγκών του. Ο αθλητισμός συμβάλει ώστε
ο άνθρωπος να γίνεται ενεργητικός και δρα-
στήριος. Η συστηματική άσκηση, η οργανω-
μένη σωματική δραστηριότητα ακονίζει τη
σκέψη, ευνοεί τη διάθεση και τη βούληση,
εξασφαλίζει τη στοιχειώδη ποιότητα ζωής
για τον άνθρωπο. Εκτιμούμε τη θετική συμ-
βολή και την ευρύτερη αξία δράσεων όπως
το «Run Greece», που βοηθούν τον άνθρωπο
να ενταχθεί στην κοινωνία, να δουλεύει συλ-
λογικά, να έχει στόχους, να αντιμετωπίζει τα
προβλήματά του αγωνιστικά.
Η πολιτική που έχει εφαρμοστεί όλα αυτά τα
χρόνια, με τη σταθερή υποχρηματοδότηση
και υποβάθμιση των δομών του ερασιτεχνι-
κού αθλητισμού, έχει δημιουργήσει σοβαρά
προβλήματα και εμπόδια στη λειτουργία
του. Η λαϊκή οικογένεια είναι υποχρεωμένη
να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμέ-
νου να αθληθεί, να περάσει δημιουργικά τον
ελεύθερο χρόνο της. Η δυσμενής αυτή κα-
τάσταση για τον αθλητισμό πρέπει να ανα-
τραπεί μέσα από την οργανωμένη συλλογική
πάλη του λαϊκού κινήματος που θα στοχεύει
στην κατάργηση της εμπορευματοποίησης
του αθλητισμού, την αύξηση και ουσιαστική
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τη δι-
ασφάλιση όλων των προϋποθέσεων δωρεάν
άθλησης της νεολαίας και του λαού.
Η Δημοτική Αρχή έχει αναλάβει συγκεκριμέ-
νες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυν-
ση και πιο ώριμα συνεχίζει. Το Παμπελοπον-
νησιακό Στάδιο αποδόθηκε οριστικά στο λαό
της Πάτρας για την άθλησή του. Δημιουργή-
θηκε η κατασκήνωση στην Πλαζ που έδωσε
διέξοδο για άθληση και δημιουργία σε εκα-
τοντάδες παιδιά λαϊκών οικογενειών. Διορ-
γανώσαμε τους Παράκτιους Μεσογειακούς
Αγώνες του 2019.
Παράλληλα συνεχίζουμε στο δρόμο της διεκ-
δίκησης απαιτώντας:
• χορήγησης δωρεάν από το κράτος όλων
των προϋποθέσεων για τη φυσική αγωγή και
τον αθλητισμό της νεολαίας
•υλικοτεχνική υποδομή, επιστημονική στήρι-
ξη, επαρκής κρατική χρηματοδότηση που να
κατοχυρώνει το δικαίωμα στη
φυσική αγωγή και τον αθλητισμό σε κάθε του
έκφραση
• κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας στον αθλητισμό.

Κώστας Πελετίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ EAΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Ο μαζικός λαϊκός αθλητισμός της περιο-
χής μας βρίσκει τα 10 τελευταία χρόνια 
τρόπο έκφρασης κυρίως μέσα από τους 
θεσμοθετημένους αγώνες RUN GREECE 
που τελούνται από τον πλέον αρμόδιο 
φορέα, τον ΣΕΓΑΣ, με την υποστήριξη της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του 
Δήμου Πατρέων.  
Είναι πλέον γεγονός η αλματώδης ανά-
πτυξη του δρομικού κινήματος και στη 
χώρα μας και όλοι αναγνωρίζουμε πως 
είναι τεράστια τα οφέλη της διαχρονικής 
άθλησης. Η καλή υγεία και η ενίσχυση 
των ψυχικών και σωματικών επιδράσε-
ων της άθλησης, η αυτοεκτίμηση και ο 
σεβασμός είναι το μήνυμα που κυριαρ-
χεί στους δρόμους της πόλης μας με την 
τεράστια αθλητική δρομική ιστορία και 
στον  διαχρονικό αθλητισμό.
Ο αγώνας «Run Greece Patras 2022» 
έρχεται και φέτος να φέρει χαμόγελα 
και χρώμα στους δρόμους της Πάτρας. 
Κάνουμε στην άκρη τα αυτοκίνητα και 
τρέχουμε σε έναν πολύ καλά οργανωμένο 
αγώνα με ασφάλεια και υπευθυνότητα. 
Ξεπερνάμε, για λίγο έστω, τις δυσκολίες 
που χαρακτηρίζουν την εποχή μας, με όλα 
όσα συμβαίνουν γύρω μας και αγωνιζό-
μαστε για την πραγμάτωση ενός αγώνα 
που ενισχύει τη δημιουργία ελεύθερων 
σκεπτόμενων ανθρώπων ενάντια σε οτι-
δήποτε τους προβληματίζει στη ζωή. 
Ο οργανωμένος αγωνιστικός αθλητισμός 
και το δρομικό κίνημα έχουν ανάγκη ευ-
ρύτερης υποστήριξης από την πολιτεία. 
Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας και τον Δήμο Πατρέων για την 
υποστήριξη , τους εθελοντές, την Τροχαία 
Πατρών και τις διάφορες υπηρεσίες που 
με τη συνεισφορά τους συντελούν στη 
δημιουργία ενός εξαιρετικού αποτελέ-
σματος διοργάνωσης αγώνα στους δρό-
μους της Πάτρας.

Νικόλαος Μπαλάσης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ



Το RUN GREECE καθιερώθηκε το 2013 από τον ΣΕΓΑΣ και
αφού έχει διανύσει οκτώ επιτυχημένες χρονιές διεξαγωγής
του, με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 135.000 δρομέων
και απλών πολιτών όλα αυτά τα χρόνια, συνεχίζονται το
2022 με τους αγώνες του Φθινοπώρου.
Με φιλοσοφία απλή αλλά δυνατή, σκοπό έχει να αυξήσει τον
αριθμό των αθλούμενων στην Ελλάδα και να «μεταδώσει το
μικρόβιο» της άθλησης σε όσο το δυνατό περισσότερους αν-
θρώπους. Αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία του Μαρα-
θωνίου Αθήνας, καθώς και του Ημιμαραθωνίου Αθήνας, το
RUN GREECE καταργεί τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα
στους δρομείς της περιφέρειας και του κέντρου.
Έξι μεγάλες πόλεις, Λάρισα, Ηράκλειο, Καστοριά, Ιωάννινα,
Αλεξανδρούπολη, και Πάτρα, φιλοξενούν αυτό το μεγάλο
αθλητικό γεγονός. Οι δρομείς έχουν την ευκαιρία να τρέ-
ξουν σε έναν υψηλού επιπέδου - αγωνιστικά και οργανωτικά
- αγώνα μαζικής συμμετοχής στο κέντρο των πόλεων
κάθε διοργάνωσης.
Εκτός από τα προφανή πλεονεκτήματα της διοργάνωσης
(βελτίωση υγείας συμμετεχόντων, ανάπτυξη τοπικών πρω-
τοβουλιών και ενδυνάμωση της αθλητικό-τουριστικής οι-
κονομίας), το RUN GREECE συμβάλλει αποφασιστικά στην
ανάπτυξη του κλασικού αθλητισμού και ενισχύει τη συνεχώς
αυξανόμενη σε δύναμη και ποσότητα δρομική κοινότητα.
Επιπλέον, το RUN GREECE αποσκοπεί στην προβολή των
όμορφων πόλεων της Ελληνικής περιφέρειας και την ενδυ-
νάμωση του εσωτερικού αθλητικού τουρισμού. Οι πόλεις
ζωντανεύουν με πολίτες όλων των ηλικιών να ξεχύνονται
στους δρόμους. Αθλούμενοι επιστρέφουν στον τόπο τους για
να τρέξουν, οικογένειες αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθε-

Το πρόγραμμα του Run Greece για το 2022
Ηράκλειο 10 Απριλίου
Καστοριά 15 Μαΐου
Αλεξανδρούπολη 25 Σεπτεμβρίου
Πάτρα 2 Οκτωβρίου
Λάρισα 2 Οκτωβρίου
Ιωάννινα 9 Οκτωβρίου

H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ TOY RUN GREECE

ρο χρόνο τους και μοιράζονται τη χαρά της συμμετοχής. Το
RUN GREECE είναι πάντα μια μεγάλη αθλητική γιορτή για
όλους. Οι αγώνες 10χλμ και 5χλμ, που αποτελούν τον κορμό
του RUN GREECE (ειδικά στην Καστοριά και ο Ημιμαραθώνι-
ος), συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό δρομέων και απλών πο-
λιτών, όχι μόνο από την εκάστοτε πόλη και περιφέρεια, αλλά
και από όλη την Ελλάδα.
Ο ΣΕΓΑΣ και οι τοπικές του Επιτροπές (ΕΑΣ), σε συνεργασία
με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και με μεγάλο
χορηγό την ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι σε πλήρη ετοιμότητα,
προκειμένου να υποδεχθεί τους δρομείς κάθε πόλης και της
ευρύτερης περιοχής, τηρώντας όλους τους κανόνες και το
υγειονομικό Πρωτόκολλο.
Τρέχουμε για τη ζωή! Τρέχουμε για το αύριο! Στέλνουμε μή-
νυμα υπέρ της υγείας και της ασφάλειας, για να απολαμβά-
νουμε ελεύθεροι όσα αγαπάμε, για να κάνουμε και πάλι τον
αθλητισμό μέρος της καθημερινότητάς μας!
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που τόσα χρόνια
μας δείχνετε και σας περιμένουμε με χαρά και φέτος για να
γιορτάσουμε παρέα.
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αθλητικό γεγονός. Οι δρομείς έχουν την ευκαιρία να τρέ-
ξουν σε έναν υψηλού επιπέδου - αγωνιστικά και οργανωτικά 
- αγώνα μαζικής συμμετοχής στο κέντρο των πόλεων 
κάθε διοργάνωσης.
Εκτός από τα προφανή πλεονεκτήματα της διοργάνωσης 
(βελτίωση υγείας συμμετεχόντων, ανάπτυξη τοπικών πρω-
τοβουλιών και ενδυνάμωση της αθλητικό-τουριστικής οι-
κονομίας), το RUN GREECE συμβάλλει αποφασιστικά στην 
ανάπτυξη του κλασικού αθλητισμού και ενισχύει τη συνεχώς 
αυξανόμενη σε δύναμη και ποσότητα δρομική κοινότητα.
Επιπλέον, το RUN GREECE αποσκοπεί στην προβολή των 
όμορφων πόλεων της Ελληνικής περιφέρειας και την ενδυ-
νάμωση του εσωτερικού αθλητικού τουρισμού. Οι πόλεις 
ζωντανεύουν με πολίτες όλων των ηλικιών να ξεχύνονται 
στους δρόμους. Αθλούμενοι επιστρέφουν στον τόπο τους για 
να τρέξουν, οικογένειες αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθε-

Το πρόγραμμα του Run Greece για το 2022
Ηράκλειο 10 Απριλίου
Καστοριά 15 Μαΐου
Αλεξανδρούπολη 25 Σεπτεμβρίου
Πάτρα 2 Οκτωβρίου
Λάρισα 2 Οκτωβρίου
Ιωάννινα 9 Οκτωβρίου

H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ TOY RUN GREECE

ρο χρόνο τους και μοιράζονται τη χαρά της συμμετοχής. Το 
RUN GREECE είναι πάντα μια μεγάλη αθλητική γιορτή για 
όλους. Οι αγώνες 10χλμ και 5χλμ, που αποτελούν τον κορμό 
του RUN GREECE (ειδικά στην Καστοριά και ο Ημιμαραθώνι-
ος), συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό δρομέων και απλών πο-
λιτών, όχι μόνο από την εκάστοτε πόλη και περιφέρεια, αλλά 
και από όλη την Ελλάδα.
Ο ΣΕΓΑΣ και οι τοπικές του Επιτροπές (ΕΑΣ), σε συνεργασία 
με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και με μεγάλο 
χορηγό την ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι σε πλήρη ετοιμότητα, 
προκειμένου να υποδεχθεί τους δρομείς κάθε πόλης και της 
ευρύτερης περιοχής, τηρώντας όλους τους κανόνες και το 
υγειονομικό Πρωτόκολλο.
Τρέχουμε για τη ζωή! Τρέχουμε για το αύριο! Στέλνουμε μή-
νυμα υπέρ της υγείας και της ασφάλειας, για να απολαμβά-
νουμε ελεύθεροι όσα αγαπάμε, για να κάνουμε και πάλι τον 
αθλητισμό μέρος της καθημερινότητάς μας!
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που τόσα χρόνια 
μας δείχνετε και σας περιμένουμε με χαρά και φέτος για να 
γιορτάσουμε παρέα.

Το RUN GREECE καθιερώθηκε το 2013 από τον ΣΕΓΑΣ και
αφού έχει διανύσει οκτώ επιτυχημένες χρονιές διεξαγωγής
του, με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 135.000 δρομέων
και απλών πολιτών όλα αυτά τα χρόνια, συνεχίζονται το
2022 με τους αγώνες του Φθινοπώρου.
Με φιλοσοφία απλή αλλά δυνατή, σκοπό έχει να αυξήσει τον
αριθμό των αθλούμενων στην Ελλάδα και να «μεταδώσει το
μικρόβιο» της άθλησης σε όσο το δυνατό περισσότερους αν-
θρώπους. Αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία του Μαρα-
θωνίου Αθήνας, καθώς και του Ημιμαραθωνίου Αθήνας, το
RUN GREECE καταργεί τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα
στους δρομείς της περιφέρειας και του κέντρου.
Έξι μεγάλες πόλεις, Λάρισα, Ηράκλειο, Καστοριά, Ιωάννινα,
Αλεξανδρούπολη, και Πάτρα, φιλοξενούν αυτό το μεγάλο
αθλητικό γεγονός. Οι δρομείς έχουν την ευκαιρία να τρέ-
ξουν σε έναν υψηλού επιπέδου - αγωνιστικά και οργανωτικά
- αγώνα μαζικής συμμετοχής στο κέντρο των πόλεων
κάθε διοργάνωσης.
Εκτός από τα προφανή πλεονεκτήματα της διοργάνωσης
(βελτίωση υγείας συμμετεχόντων, ανάπτυξη τοπικών πρω-
τοβουλιών και ενδυνάμωση της αθλητικό-τουριστικής οι-
κονομίας), το RUN GREECE συμβάλλει αποφασιστικά στην
ανάπτυξη του κλασικού αθλητισμού και ενισχύει τη συνεχώς
αυξανόμενη σε δύναμη και ποσότητα δρομική κοινότητα.
Επιπλέον, το RUN GREECE αποσκοπεί στην προβολή των
όμορφων πόλεων της Ελληνικής περιφέρειας και την ενδυ-
νάμωση του εσωτερικού αθλητικού τουρισμού. Οι πόλεις
ζωντανεύουν με πολίτες όλων των ηλικιών να ξεχύνονται
στους δρόμους. Αθλούμενοι επιστρέφουν στον τόπο τους για
να τρέξουν, οικογένειες αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθε-

Το πρόγραμμα του Run Greece για το 2022
Ηράκλειο 10 Απριλίου
Καστοριά 15 Μαΐου
Αλεξανδρούπολη 25 Σεπτεμβρίου
Πάτρα 2 Οκτωβρίου
Λάρισα 2 Οκτωβρίου
Ιωάννινα 9 Οκτωβρίου

H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ TOY RUN GREECE

ρο χρόνο τους και μοιράζονται τη χαρά της συμμετοχής. Το
RUN GREECE είναι πάντα μια μεγάλη αθλητική γιορτή για
όλους. Οι αγώνες 10χλμ και 5χλμ, που αποτελούν τον κορμό
του RUN GREECE (ειδικά στην Καστοριά και ο Ημιμαραθώνι-
ος), συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό δρομέων και απλών πο-
λιτών, όχι μόνο από την εκάστοτε πόλη και περιφέρεια, αλλά
και από όλη την Ελλάδα.
Ο ΣΕΓΑΣ και οι τοπικές του Επιτροπές (ΕΑΣ), σε συνεργασία
με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και με μεγάλο
χορηγό την ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι σε πλήρη ετοιμότητα,
προκειμένου να υποδεχθεί τους δρομείς κάθε πόλης και της
ευρύτερης περιοχής, τηρώντας όλους τους κανόνες και το
υγειονομικό Πρωτόκολλο.
Τρέχουμε για τη ζωή! Τρέχουμε για το αύριο! Στέλνουμε μή-
νυμα υπέρ της υγείας και της ασφάλειας, για να απολαμβά-
νουμε ελεύθεροι όσα αγαπάμε, για να κάνουμε και πάλι τον
αθλητισμό μέρος της καθημερινότητάς μας!
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που τόσα χρόνια
μας δείχνετε και σας περιμένουμε με χαρά και φέτος για να
γιορτάσουμε παρέα.



Είναι τόσο παλιά όσο και ο Στίβος! Ο 
λόγος για την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρει-
ας Πελοποννήσου, που με το όνομα 
αυτό είναι η πρεσβεύουσα αρχή του 
κλασικού αθλητισμού στην Βόρεια 
Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. 
Την ονομασία αυτή φέρει από το 
1997, όταν μετεξελίχθηκε η Τοπική 
Επιτροπή ΣΕΓΑΣ που είχε ιδρυθεί 
από το 1949.
Όμως οι ρίζες της είναι βαθύτερες. 
Τα στελέχη του στίβου στην Πάτρα 
ήταν πρωτοπόροι στην ίδρυση της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας πριν από 
120 και πλέον χρόνια.
Η πρώτη κίνηση για ίδρυση Ομο-
σπονδίας αθλητικών σωματείων 
έγινε στην Πάτρα στις 20 Φεβρου-
αρίου 1895. Ο Παναχαϊκός ήταν ο 
πρωτοστάτης σε αυτή την ιστορία 
καθώς κάλεσε σε σύσκεψη τους 
αντιπροσώπους της ΓΕ Πατρών, 
του Πανελληνίου, του Εθνικού. Ο 
Χρήστος Κορύλλος ως πρόεδρος του 
Παναχαϊκού παρουσίασε την ιδέα 
του, για την ίδρυση του ΣΕΑΓΣ, στον 
Ιωάννη Φωκιανό, πρόεδρο του Πα-
νελληνίου και στον Αιμίλιο Γερούση, 
πρόεδρο της ΓΕΠ, ιδέα που επιδοκι-
μάστηκε! Μάλιστα, υπέγραψαν και 
σχετικό πρακτικό, με ημερομηνία 20 
Φεβρουαρίου 1895. Η προσπάθεια 
συνεχίστηκε μετά το τέλος των Α’ 
Ολυμπιακών Αγώνων, τον Μάιο του 
1896, όταν και πάλι βρίσκονταν στην 
Πάτρα οι εκπρόσωποι του Πανελλη-
νίου, για να παρακολουθήσουν τους 
ετήσιους αγώνες του Παναχαϊκού. 
Τελικά, στις 25 Οκτωβρίου 1896 κά-
λεσαν σε Συνέδριο τους εκπροσώ-
πους όλων των σωματείων, οι εργα-
σίες του οποίου θα άρχιζαν την 11η 
Ιανουαρίου 1897, όπως κι έγινε. Ο 
ΣΕΓΑΣ (ΣΕΑΓΣ τότε) ήταν η πρώτη 
Ομοσπονδία που ιδρύθηκε και καλ-
λιέργησε, από την ίδρυσή του και για 
πολλές δεκαετίες, όλα τα αθλήματα 
που στη συνέχεια έγιναν ανεξάρτη-
τες ομοσπονδίες.
Ήταν δε μόλις η τρίτη αθλητική Ομο-
σπονδία στην Ευρώπη!
Από την μετεξέλιξη του 1997 η Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έγινε η αρχή για τα Σωμα-
τεία Στίβου Αχαΐας, Ηλείας και Ζα-
κύνθου-Κεφαλονιάς. Το 2016 μεγά-
λωσε κι άλλο, καθώς προστέθηκαν 
στη δύναμή της και τα Σωματεία 
της Αιτωλοακαρνανίας. Έτσι έχει 
πλέον στη δύναμή της όλους τους 
αθλητικούς συλλόγους των νομών 
Αχαΐας, Ηλείας, Ιονίων Νήσων (Ζα-
κύνθου, Κεφαλληνίας - Ιθάκης) και 
Αιτωλοακαρνανίας. Είναι, με γε-
ωγραφικά κριτήρια, η μεγαλύτερη 
Ένωση Αθλητικών Σωματείων Πα-
νελλαδικά, ενώ με πληθυσμιακά κρι-
τήρια, η 3η σε όλη την Ελλάδα μετά 
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη!

Το 1949 λοιπόν, ο στίβος της πόλης 
αποκτά τη δική του εποπτεύουσα 
αρχή, την Τ.Ε. Σ.Ε.Γ.Α.Σ., με πρώ-
το πρόεδρο τον Τιμολέοντα Βοΐλα, 
γνωστό συμβολαιογράφο και πα-
λιό πρόεδρο της Παναχαϊκής, ενώ 
γραμματέας ήταν ο Μαγγίνας.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διοργανώνει 
παραδοσιακά επιτυχημένους αγώ-
νες, από Πανελλήνια Πρωταθλήμα-
τα όλων των κατηγοριών, έως Λα-
ϊκούς αγώνες μαζικού αθλητισμού.
Πιο συγκεκριμένα στην Πάτρα έχουν 
γίνει τέσσερα Πανελλήνια Πρωτα-
θλήματα στίβου Ανδρών - Γυναι-
κών, όλα στο Παμπελοποννησιακό 
Στάδιο, το 1995, το 2010, το 2016, 
το 2017 ,το 2018, το 2019, το 2020 
και το 2021 με τεράστια οργανω-
τική και αγωνιστική επιτυχία. Δύο 

φορές στην Πάτρα φιλοξενήθηκε 
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων 
Ανδρών - Νέων Γυναικών, το 1983 
και το 2010, το 1984 το Πανελλή-
νιο Εφηβικό και το Παιδικό το 1987. 
Επίσης έχουν διεξαχθεί και δύο Πα-
νελλήνια Πρωταθλήματα Μαραθώ-
νιου, το 1981 και το 1985. Τέλος το 
1967 διεξήχθη στην Πάτρα το Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Ανώμαλου 
δρόμου Ανδρών.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. για δεκαετίες 
διοργανώνει το σπουδαίο διεθνές 
μίτινγκ “Τοφάλεια” στο οποίο έχουν 
πάρει μέρος μερικοί από τους σημα-
ντικότερους αστέρες του παγκόσμι-
ου αθλητισμού, είναι δε η μονιμό-
τερη διεθνής αθλητική διοργάνωση 
στην ευρύτερη περιοχή σε όλα τα 
αθλήματα.
Και δεν είναι το μόνο μίτινγκ, αφού 
υπάρχουν ακόμα τα “Αιγιάλεια”, τα 
“Φωτιάδεια”, τα “Βεργώτεια”, τα 
΄΄Βιλαέτεια΄΄ και τόσα ακόμα.
Τέλος, είναι δεκάδες ακόμα οι 
αθλητικές δράσεις. Με τη στήριξη 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διεξάγο-
νται πολλοί ακόμα αγώνες, σχολι-
κά πρωταθλήματα, διασυλλογικά 
πρωταθλήματα, Μαραθώνιοι, Ημι-
μαραθώνιοι και Λαϊκοί αγώνες με 

αποτέλεσμα η δράση της πραγμα-
τικά να συναγωνίζεται το Πατρινό 
Καρναβάλι στην προσφορά αριθμού 
διανυκτερεύσεων στην Πάτρα – ο 
Αθλητικός Τουρισμός στην πράξη 
και όχι στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη πε-
ριοχή.

Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 

Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωταθλη-
τές που ξεκίνησαν από τα σωματεία 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι έστω κι 
αν μεταγράφηκαν σε άλλες πόλεις 
της χώρας εξακολουθούν να κάνουν 
υπερήφανες τις ιδιαίτερες πατρίδες 
τους με τα κατορθώματά τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 

τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Ραντεβού Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
2022 στην πλατεία Γεωργίου.
ματα, Μαραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι 
και Λαϊκοί αγώνες με αποτέλεσμα η 
δράση της πραγματικά να συναγω-
νίζεται το Πατρινό Καρναβάλι στην 
προσφορά αριθμού διανυκτερεύσε-
ων στην Πάτρα – ο Αθλητικός Του-
ρισμός στην πράξη και όχι 
στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη 
περιοχή.

Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 
Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωτα-
θλητές που ξεκίνησαν από τα σω-
ματεία της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι 
έστω κι αν μεταγράφηκαν σε άλλες 
πόλεις της χώρας εξακολουθούν να 
κάνουν υπερήφανες τις ιδιαίτερες 
πατρίδες τους με τα κατορθώματά 
τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 
τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Ραντεβού Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 
2021 στην πλατεία Γεωργίου.

Για ένατη χρονιά το Run Greece κάνει στάση στην Πάτρα.
Η ζεστασιά με την οποία οι πολίτες της Πάτρας και της Περιφέρει-
ας Δυτικής Ελλάδας αγκαλιάζουν κάθε χρόνο το Run Greece είναι 
μοναδική. 
Το 2021 νικητής στα 10χλμ Ανδρών ήταν ο Ντένις Γκιούρα με χρόνο 
32.31 και στις Γυναίκες η Ανδριάννα Βασιλάτου με χρόνο 36.34. Στα 
5χλμ Ανδρών πρώτος τερμάτισε ο Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρ-
της με 16.46 και στις Γυναίκες η Ισαβέλλα Κοτσαχείλη με 17.58, πετυ-
χαίνοντας νέο ρεκόρ διαδρομής του Run Greece Πάτρας. 
Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι καλύτερες επιδό-
σεις, ανδρών και γυναικών, ανά χρονολογία αγώνα.

Η ΠΑΤΡΑ ΤΟΥ RUN GREECE ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΑΛΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΣΤΙΒΟΣ

Ρεκόρ διαδρομής 10χλμ.
Άνδρες Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος 31.37 2017
Γυναίκες Αναστασία Καρακατσάνη 35.53 2014
Ρεκόρ διαδρομής 5χλμ.
Άνδρες Μάρκος Γκούρλιας/Ντέ-

νις Γκιούρα
15.30 2015/

2019
Γυναίκες Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58 2021

Νικητές/Νικήτριες
10χλμ ανδρών
2021 Ντένις Γκιούρα 32.31
2019 Ευάγγελος Μαλιόγλου 32.32
2018 Ευάγγελος Μαλιόγλου 33.12
2017 Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος 31.37
2016 Ευάγγελος Μαλιόγλου 32.41
2015 Ευάγγελος Μαλιόγλου 33.51
2014 Κωνσταντίνος Κοκόλας 33.09
2013 Κωνσταντίνος Κοκόλας 34.50
10χλμ Γυναικών
2021 Ανδριάννα Βασιλάτου 36.34
2019 Καταερίνα Φωτοπούλου 41.41
2018 Μικαέλα Φιάσκα 39.52
2017 Βασιλική Κωνσταντινοπούλου 36.02
2016 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 40.57
2015 Μαρία Παρδαλού 38.42
2014 Αναστασία Καρακατσάνη 35.53
2013 Βηθλεέμ Σαπίου 40.49
5χλμ Ανδρών
2021 Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρτης 16.46
2018 Ντένις Γκιούρα 15.30
2018 Ντένις Γκιούρα 15.39
2017 Ντένις Γκιούρα 15.58
2016 Ντένις Γκιούρα 16.21
2015 Μάρκος Γκούρλιας 15.30
2014 Γρηγόρης Βουτσινάς 16.32
2013 Γρηγόρης Βουτσινάς 16.42
5χλμ Γυναικών
2021 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58
2019 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.03
2018 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.09
2017 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.57
2016 Μυρτώ Κοκαλιάρη 19.59
2015 Κυριακή-Βασιλική 

Καλογεροπούλου
19.47

2014 Σοφία Κρίλη 20.20
2013 Θεόνη Λουβή 20.52

Νικητές/Νικήτριες 2021
10χλμ Ανδρών
1 Ντένις Γκιούρα 32.31
2 Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου 32.57
3 Νικόδημος Νικολακέας 33.47
10χλμ Γυναικών
1 Ανδριάννα Βασιλάτου 36.34
2 Ηρώ Ζαπάντη 42.12
3 Μαρία Σεφεριάδη 43.23
5χλμ Ανδρών
1 Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρτης 16.46
2 Άγγελος Ράπτης 17.59
3 Στέφανος Κωσταγιάννης 18.08
5χλμ Γυναικών
1 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58
2 Αλεξία Λουλούδη 20.33
3 Κωνσταντίνα Σταματέλου 21.03

Για ένατη χρονιά το Run Greece κάνει στάση στην Πάτρα.
Η ζεστασιά με την οποία οι πολίτες της Πάτρας και της Περιφέρει-
ας Δυτικής Ελλάδας αγκαλιάζουν κάθε χρόνο το Run Greece είναι 
μοναδική. 
Το 2021 νικητής στα 10χλμ Ανδρών ήταν ο Ντένις Γκιούρα με χρόνο 
32.31 και στις Γυναίκες η Ανδριάννα Βασιλάτου με χρόνο 36.34. Στα 
5χλμ Ανδρών πρώτος τερμάτισε ο Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρ-
της με 16.46 και στις Γυναίκες η Ισαβέλλα Κοτσαχείλη με 17.58, πετυ-
χαίνοντας νέο ρεκόρ διαδρομής του Run Greece Πάτρας. 
Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι καλύτερες επιδό-
σεις, ανδρών και γυναικών, ανά χρονολογία αγώνα.

Η ΠΑΤΡΑ ΤΟΥ RUN GREECE
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νις Γκιούρα
15.30 2015/

2019
Γυναίκες Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58 2021
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2021 Ντένις Γκιούρα 32.31
2019 Ευάγγελος Μαλιόγλου 32.32
2018 Ευάγγελος Μαλιόγλου 33.12
2017 Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος 31.37
2016 Ευάγγελος Μαλιόγλου 32.41
2015 Ευάγγελος Μαλιόγλου 33.51
2014 Κωνσταντίνος Κοκόλας 33.09
2013 Κωνσταντίνος Κοκόλας 34.50
10χλμ Γυναικών
2021 Ανδριάννα Βασιλάτου 36.34
2019 Καταερίνα Φωτοπούλου 41.41
2018 Μικαέλα Φιάσκα 39.52
2017 Βασιλική Κωνσταντινοπούλου 36.02
2016 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 40.57
2015 Μαρία Παρδαλού 38.42
2014 Αναστασία Καρακατσάνη 35.53
2013 Βηθλεέμ Σαπίου 40.49
5χλμ Ανδρών
2021 Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρτης 16.46
2018 Ντένις Γκιούρα 15.30
2018 Ντένις Γκιούρα 15.39
2017 Ντένις Γκιούρα 15.58
2016 Ντένις Γκιούρα 16.21
2015 Μάρκος Γκούρλιας 15.30
2014 Γρηγόρης Βουτσινάς 16.32
2013 Γρηγόρης Βουτσινάς 16.42
5χλμ Γυναικών
2021 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58
2019 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.03
2018 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.09
2017 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.57
2016 Μυρτώ Κοκαλιάρη 19.59
2015 Κυριακή-Βασιλική

Καλογεροπούλου
19.47

2014 Σοφία Κρίλη 20.20
2013 Θεόνη Λουβή 20.52

Νικητές/Νικήτριες 2021
10χλμ Ανδρών
1 Ντένις Γκιούρα 32.31
2 Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου 32.57
3 Νικόδημος Νικολακέας 33.47
10χλμ Γυναικών
1 Ανδριάννα Βασιλάτου 36.34
2 Ηρώ Ζαπάντη 42.12
3 Μαρία Σεφεριάδη 43.23
5χλμ Ανδρών
1 Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρτης 16.46
2 Άγγελος Ράπτης 17.59
3 Στέφανος Κωσταγιάννης 18.08
5χλμ Γυναικών
1 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58
2 Αλεξία Λουλούδη 20.33
3 Κωνσταντίνα Σταματέλου 21.03

Είναι τόσο παλιά όσο και ο Στίβος! Ο 
λόγος για την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρει-
ας Πελοποννήσου, που με το όνομα 
αυτό είναι η πρεσβεύουσα αρχή του 
κλασικού αθλητισμού στην Βόρεια 
Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. 
Την ονομασία αυτή φέρει από το 
1997, όταν μετεξελίχθηκε η Τοπική 
Επιτροπή ΣΕΓΑΣ που είχε ιδρυθεί 
από το 1949.
Όμως οι ρίζες της είναι βαθύτερες. 
Τα στελέχη του στίβου στην Πάτρα 
ήταν πρωτοπόροι στην ίδρυση της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας πριν από 
120 και πλέον χρόνια.
Η πρώτη κίνηση για ίδρυση Ομο-
σπονδίας αθλητικών σωματείων 
έγινε στην Πάτρα στις 20 Φεβρου-
αρίου 1895. Ο Παναχαϊκός ήταν ο 
πρωτοστάτης σε αυτή την ιστορία 
καθώς κάλεσε σε σύσκεψη τους 
αντιπροσώπους της ΓΕ Πατρών, 
του Πανελληνίου, του Εθνικού. Ο 
Χρήστος Κορύλλος ως πρόεδρος του 
Παναχαϊκού παρουσίασε την ιδέα 
του, για την ίδρυση του ΣΕΑΓΣ, στον 
Ιωάννη Φωκιανό, πρόεδρο του Πα-
νελληνίου και στον Αιμίλιο Γερούση, 
πρόεδρο της ΓΕΠ, ιδέα που επιδοκι-
μάστηκε! Μάλιστα, υπέγραψαν και 
σχετικό πρακτικό, με ημερομηνία 20 
Φεβρουαρίου 1895. Η προσπάθεια 
συνεχίστηκε μετά το τέλος των Α’ 
Ολυμπιακών Αγώνων, τον Μάιο του 
1896, όταν και πάλι βρίσκονταν στην 
Πάτρα οι εκπρόσωποι του Πανελλη-
νίου, για να παρακολουθήσουν τους 
ετήσιους αγώνες του Παναχαϊκού. 
Τελικά, στις 25 Οκτωβρίου 1896 κά-
λεσαν σε Συνέδριο τους εκπροσώ-
πους όλων των σωματείων, οι εργα-
σίες του οποίου θα άρχιζαν την 11η 
Ιανουαρίου 1897, όπως κι έγινε. Ο 
ΣΕΓΑΣ (ΣΕΑΓΣ τότε) ήταν η πρώτη 
Ομοσπονδία που ιδρύθηκε και καλ-
λιέργησε, από την ίδρυσή του και για 
πολλές δεκαετίες, όλα τα αθλήματα 
που στη συνέχεια έγιναν ανεξάρτη-
τες ομοσπονδίες.
Ήταν δε μόλις η τρίτη αθλητική Ομο-
σπονδία στην Ευρώπη!
Από την μετεξέλιξη του 1997 η Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έγινε η αρχή για τα Σωμα-
τεία Στίβου Αχαΐας, Ηλείας και Ζα-
κύνθου-Κεφαλονιάς. Το 2016 μεγά-
λωσε κι άλλο, καθώς προστέθηκαν 
στη δύναμή της και τα Σωματεία 
της Αιτωλοακαρνανίας. Έτσι έχει 
πλέον στη δύναμή της όλους τους 
αθλητικούς συλλόγους των νομών 
Αχαΐας, Ηλείας, Ιονίων Νήσων (Ζα-
κύνθου, Κεφαλληνίας - Ιθάκης) και 
Αιτωλοακαρνανίας. Είναι, με γε-
ωγραφικά κριτήρια, η μεγαλύτερη 
Ένωση Αθλητικών Σωματείων Πα-
νελλαδικά, ενώ με πληθυσμιακά κρι-
τήρια, η 3η σε όλη την Ελλάδα μετά 
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη!

Το 1949 λοιπόν, ο στίβος της πόλης 
αποκτά τη δική του εποπτεύουσα 
αρχή, την Τ.Ε. Σ.Ε.Γ.Α.Σ., με πρώ-
το πρόεδρο τον Τιμολέοντα Βοΐλα, 
γνωστό συμβολαιογράφο και πα-
λιό πρόεδρο της Παναχαϊκής, ενώ 
γραμματέας ήταν ο Μαγγίνας.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διοργανώνει 
παραδοσιακά επιτυχημένους αγώ-
νες, από Πανελλήνια Πρωταθλήμα-
τα όλων των κατηγοριών, έως Λα-
ϊκούς αγώνες μαζικού αθλητισμού.
Πιο συγκεκριμένα στην Πάτρα έχουν 
γίνει τέσσερα Πανελλήνια Πρωτα-
θλήματα στίβου Ανδρών - Γυναι-
κών, όλα στο Παμπελοποννησιακό 
Στάδιο, το 1995, το 2010, το 2016, 
το 2017 ,το 2018, το 2019, το 2020 
και το 2021 με τεράστια οργανω-
τική και αγωνιστική επιτυχία. Δύο 

φορές στην Πάτρα φιλοξενήθηκε 
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων 
Ανδρών - Νέων Γυναικών, το 1983 
και το 2010, το 1984 το Πανελλή-
νιο Εφηβικό και το Παιδικό το 1987. 
Επίσης έχουν διεξαχθεί και δύο Πα-
νελλήνια Πρωταθλήματα Μαραθώ-
νιου, το 1981 και το 1985. Τέλος το 
1967 διεξήχθη στην Πάτρα το Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Ανώμαλου 
δρόμου Ανδρών.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. για δεκαετίες 
διοργανώνει το σπουδαίο διεθνές 
μίτινγκ “Τοφάλεια” στο οποίο έχουν 
πάρει μέρος μερικοί από τους σημα-
ντικότερους αστέρες του παγκόσμι-
ου αθλητισμού, είναι δε η μονιμό-
τερη διεθνής αθλητική διοργάνωση 
στην ευρύτερη περιοχή σε όλα τα 
αθλήματα.
Και δεν είναι το μόνο μίτινγκ, αφού 
υπάρχουν ακόμα τα “Αιγιάλεια”, τα 
“Φωτιάδεια”, τα “Βεργώτεια”, τα 
΄΄Βιλαέτεια΄΄ και τόσα ακόμα.
Τέλος, είναι δεκάδες ακόμα οι 
αθλητικές δράσεις. Με τη στήριξη 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διεξάγο-
νται πολλοί ακόμα αγώνες, σχολι-
κά πρωταθλήματα, διασυλλογικά 
πρωταθλήματα, Μαραθώνιοι, Ημι-
μαραθώνιοι και Λαϊκοί αγώνες με 

αποτέλεσμα η δράση της πραγμα-
τικά να συναγωνίζεται το Πατρινό 
Καρναβάλι στην προσφορά αριθμού 
διανυκτερεύσεων στην Πάτρα – ο 
Αθλητικός Τουρισμός στην πράξη 
και όχι στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη πε-
ριοχή.

Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 

Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωταθλη-
τές που ξεκίνησαν από τα σωματεία 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι έστω κι 
αν μεταγράφηκαν σε άλλες πόλεις 
της χώρας εξακολουθούν να κάνουν 
υπερήφανες τις ιδιαίτερες πατρίδες 
τους με τα κατορθώματά τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 

τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Ραντεβού Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
2022 στην πλατεία Γεωργίου.
ματα, Μαραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι 
και Λαϊκοί αγώνες με αποτέλεσμα η 
δράση της πραγματικά να συναγω-
νίζεται το Πατρινό Καρναβάλι στην 
προσφορά αριθμού διανυκτερεύσε-
ων στην Πάτρα – ο Αθλητικός Του-
ρισμός στην πράξη και όχι 
στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη 
περιοχή.

Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 
Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωτα-
θλητές που ξεκίνησαν από τα σω-
ματεία της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι 
έστω κι αν μεταγράφηκαν σε άλλες 
πόλεις της χώρας εξακολουθούν να 
κάνουν υπερήφανες τις ιδιαίτερες 
πατρίδες τους με τα κατορθώματά 
τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 
τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Ραντεβού Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 
2021 στην πλατεία Γεωργίου.

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΑΛΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΣΤΙΒΟΣ

Είναι τόσο παλιά όσο και ο Στίβος! Ο 
λόγος για την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρει-
ας Πελοποννήσου, που με το όνομα 
αυτό είναι η πρεσβεύουσα αρχή του 
κλασικού αθλητισμού στην Βόρεια 
Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. 
Την ονομασία αυτή φέρει από το 
1997, όταν μετεξελίχθηκε η Τοπική 
Επιτροπή ΣΕΓΑΣ που είχε ιδρυθεί 
από το 1949.
Όμως οι ρίζες της είναι βαθύτερες. 
Τα στελέχη του στίβου στην Πάτρα 
ήταν πρωτοπόροι στην ίδρυση της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας πριν από 
120 και πλέον χρόνια.
Η πρώτη κίνηση για ίδρυση Ομο-
σπονδίας αθλητικών σωματείων 
έγινε στην Πάτρα στις 20 Φεβρου-
αρίου 1895. Ο Παναχαϊκός ήταν ο 
πρωτοστάτης σε αυτή την ιστορία 
καθώς κάλεσε σε σύσκεψη τους 
αντιπροσώπους της ΓΕ Πατρών, 
του Πανελληνίου, του Εθνικού. Ο 
Χρήστος Κορύλλος ως πρόεδρος του 
Παναχαϊκού παρουσίασε την ιδέα 
του, για την ίδρυση του ΣΕΑΓΣ, στον 
Ιωάννη Φωκιανό, πρόεδρο του Πα-
νελληνίου και στον Αιμίλιο Γερούση, 
πρόεδρο της ΓΕΠ, ιδέα που επιδοκι-
μάστηκε! Μάλιστα, υπέγραψαν και 
σχετικό πρακτικό, με ημερομηνία 20 
Φεβρουαρίου 1895. Η προσπάθεια 
συνεχίστηκε μετά το τέλος των Α’ 
Ολυμπιακών Αγώνων, τον Μάιο του 
1896, όταν και πάλι βρίσκονταν στην 
Πάτρα οι εκπρόσωποι του Πανελλη-
νίου, για να παρακολουθήσουν τους 
ετήσιους αγώνες του Παναχαϊκού. 
Τελικά, στις 25 Οκτωβρίου 1896 κά-
λεσαν σε Συνέδριο τους εκπροσώ-
πους όλων των σωματείων, οι εργα-
σίες του οποίου θα άρχιζαν την 11η 
Ιανουαρίου 1897, όπως κι έγινε. Ο 
ΣΕΓΑΣ (ΣΕΑΓΣ τότε) ήταν η πρώτη 
Ομοσπονδία που ιδρύθηκε και καλ-
λιέργησε, από την ίδρυσή του και για 
πολλές δεκαετίες, όλα τα αθλήματα 
που στη συνέχεια έγιναν ανεξάρτη-
τες ομοσπονδίες.
Ήταν δε μόλις η τρίτη αθλητική Ομο-
σπονδία στην Ευρώπη!
Από την μετεξέλιξη του 1997 η Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έγινε η αρχή για τα Σωμα-
τεία Στίβου Αχαΐας, Ηλείας και Ζα-
κύνθου-Κεφαλονιάς. Το 2016 μεγά-
λωσε κι άλλο, καθώς προστέθηκαν 
στη δύναμή της και τα Σωματεία 
της Αιτωλοακαρνανίας. Έτσι έχει 
πλέον στη δύναμή της όλους τους 
αθλητικούς συλλόγους των νομών 
Αχαΐας, Ηλείας, Ιονίων Νήσων (Ζα-
κύνθου, Κεφαλληνίας - Ιθάκης) και 
Αιτωλοακαρνανίας. Είναι, με γε-
ωγραφικά κριτήρια, η μεγαλύτερη 
Ένωση Αθλητικών Σωματείων Πα-
νελλαδικά, ενώ με πληθυσμιακά κρι-
τήρια, η 3η σε όλη την Ελλάδα μετά 
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη!

Το 1949 λοιπόν, ο στίβος της πόλης 
αποκτά τη δική του εποπτεύουσα 
αρχή, την Τ.Ε. Σ.Ε.Γ.Α.Σ., με πρώ-
το πρόεδρο τον Τιμολέοντα Βοΐλα, 
γνωστό συμβολαιογράφο και πα-
λιό πρόεδρο της Παναχαϊκής, ενώ 
γραμματέας ήταν ο Μαγγίνας.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διοργανώνει 
παραδοσιακά επιτυχημένους αγώ-
νες, από Πανελλήνια Πρωταθλήμα-
τα όλων των κατηγοριών, έως Λα-
ϊκούς αγώνες μαζικού αθλητισμού.
Πιο συγκεκριμένα στην Πάτρα έχουν 
γίνει τέσσερα Πανελλήνια Πρωτα-
θλήματα στίβου Ανδρών - Γυναι-
κών, όλα στο Παμπελοποννησιακό 
Στάδιο, το 1995, το 2010, το 2016, 
το 2017 ,το 2018, το 2019, το 2020 
και το 2021 με τεράστια οργανω-
τική και αγωνιστική επιτυχία. Δύο 

φορές στην Πάτρα φιλοξενήθηκε 
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων 
Ανδρών - Νέων Γυναικών, το 1983 
και το 2010, το 1984 το Πανελλή-
νιο Εφηβικό και το Παιδικό το 1987. 
Επίσης έχουν διεξαχθεί και δύο Πα-
νελλήνια Πρωταθλήματα Μαραθώ-
νιου, το 1981 και το 1985. Τέλος το 
1967 διεξήχθη στην Πάτρα το Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Ανώμαλου 
δρόμου Ανδρών.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. για δεκαετίες 
διοργανώνει το σπουδαίο διεθνές 
μίτινγκ “Τοφάλεια” στο οποίο έχουν 
πάρει μέρος μερικοί από τους σημα-
ντικότερους αστέρες του παγκόσμι-
ου αθλητισμού, είναι δε η μονιμό-
τερη διεθνής αθλητική διοργάνωση 
στην ευρύτερη περιοχή σε όλα τα 
αθλήματα.
Και δεν είναι το μόνο μίτινγκ, αφού 
υπάρχουν ακόμα τα “Αιγιάλεια”, τα 
“Φωτιάδεια”, τα “Βεργώτεια”, τα 
΄΄Βιλαέτεια΄΄ και τόσα ακόμα.
Τέλος, είναι δεκάδες ακόμα οι 
αθλητικές δράσεις. Με τη στήριξη 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διεξάγο-
νται πολλοί ακόμα αγώνες, σχολι-
κά πρωταθλήματα, διασυλλογικά 
πρωταθλήματα, Μαραθώνιοι, Ημι-
μαραθώνιοι και Λαϊκοί αγώνες με 

αποτέλεσμα η δράση της πραγμα-
τικά να συναγωνίζεται το Πατρινό 
Καρναβάλι στην προσφορά αριθμού 
διανυκτερεύσεων στην Πάτρα – ο 
Αθλητικός Τουρισμός στην πράξη 
και όχι στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη πε-
ριοχή.

Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 

Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωταθλη-
τές που ξεκίνησαν από τα σωματεία 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι έστω κι 
αν μεταγράφηκαν σε άλλες πόλεις 
της χώρας εξακολουθούν να κάνουν 
υπερήφανες τις ιδιαίτερες πατρίδες 
τους με τα κατορθώματά τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 

τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Ραντεβού Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
2022 στην πλατεία Γεωργίου.
ματα, Μαραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι 
και Λαϊκοί αγώνες με αποτέλεσμα η 
δράση της πραγματικά να συναγω-
νίζεται το Πατρινό Καρναβάλι στην 
προσφορά αριθμού διανυκτερεύσε-
ων στην Πάτρα – ο Αθλητικός Του-
ρισμός στην πράξη και όχι 
στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη 
περιοχή.

Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 
Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωτα-
θλητές που ξεκίνησαν από τα σω-
ματεία της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι 
έστω κι αν μεταγράφηκαν σε άλλες 
πόλεις της χώρας εξακολουθούν να 
κάνουν υπερήφανες τις ιδιαίτερες 
πατρίδες τους με τα κατορθώματά 
τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 
τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Ραντεβού Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 
2021 στην πλατεία Γεωργίου.

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΑΛΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΣΤΙΒΟΣ



Είναι τόσο παλιά όσο και ο Στίβος! Ο 
λόγος για την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρει-
ας Πελοποννήσου, που με το όνομα 
αυτό είναι η πρεσβεύουσα αρχή του 
κλασικού αθλητισμού στην Βόρεια 
Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. 
Την ονομασία αυτή φέρει από το 
1997, όταν μετεξελίχθηκε η Τοπική 
Επιτροπή ΣΕΓΑΣ που είχε ιδρυθεί 
από το 1949.
Όμως οι ρίζες της είναι βαθύτερες. 
Τα στελέχη του στίβου στην Πάτρα 
ήταν πρωτοπόροι στην ίδρυση της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας πριν από 
120 και πλέον χρόνια.
Η πρώτη κίνηση για ίδρυση Ομο-
σπονδίας αθλητικών σωματείων 
έγινε στην Πάτρα στις 20 Φεβρου-
αρίου 1895. Ο Παναχαϊκός ήταν ο 
πρωτοστάτης σε αυτή την ιστορία 
καθώς κάλεσε σε σύσκεψη τους 
αντιπροσώπους της ΓΕ Πατρών, 
του Πανελληνίου, του Εθνικού. Ο 
Χρήστος Κορύλλος ως πρόεδρος του 
Παναχαϊκού παρουσίασε την ιδέα 
του, για την ίδρυση του ΣΕΑΓΣ, στον 
Ιωάννη Φωκιανό, πρόεδρο του Πα-
νελληνίου και στον Αιμίλιο Γερούση, 
πρόεδρο της ΓΕΠ, ιδέα που επιδοκι-
μάστηκε! Μάλιστα, υπέγραψαν και 
σχετικό πρακτικό, με ημερομηνία 20 
Φεβρουαρίου 1895. Η προσπάθεια 
συνεχίστηκε μετά το τέλος των Α’ 
Ολυμπιακών Αγώνων, τον Μάιο του 
1896, όταν και πάλι βρίσκονταν στην 
Πάτρα οι εκπρόσωποι του Πανελλη-
νίου, για να παρακολουθήσουν τους 
ετήσιους αγώνες του Παναχαϊκού. 
Τελικά, στις 25 Οκτωβρίου 1896 κά-
λεσαν σε Συνέδριο τους εκπροσώ-
πους όλων των σωματείων, οι εργα-
σίες του οποίου θα άρχιζαν την 11η 
Ιανουαρίου 1897, όπως κι έγινε. Ο 
ΣΕΓΑΣ (ΣΕΑΓΣ τότε) ήταν η πρώτη 
Ομοσπονδία που ιδρύθηκε και καλ-
λιέργησε, από την ίδρυσή του και για 
πολλές δεκαετίες, όλα τα αθλήματα 
που στη συνέχεια έγιναν ανεξάρτη-
τες ομοσπονδίες.
Ήταν δε μόλις η τρίτη αθλητική Ομο-
σπονδία στην Ευρώπη!
Από την μετεξέλιξη του 1997 η Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έγινε η αρχή για τα Σωμα-
τεία Στίβου Αχαΐας, Ηλείας και Ζα-
κύνθου-Κεφαλονιάς. Το 2016 μεγά-
λωσε κι άλλο, καθώς προστέθηκαν 
στη δύναμή της και τα Σωματεία 
της Αιτωλοακαρνανίας. Έτσι έχει 
πλέον στη δύναμή της όλους τους 
αθλητικούς συλλόγους των νομών 
Αχαΐας, Ηλείας, Ιονίων Νήσων (Ζα-
κύνθου, Κεφαλληνίας - Ιθάκης) και 
Αιτωλοακαρνανίας. Είναι, με γε-
ωγραφικά κριτήρια, η μεγαλύτερη 
Ένωση Αθλητικών Σωματείων Πα-
νελλαδικά, ενώ με πληθυσμιακά κρι-
τήρια, η 3η σε όλη την Ελλάδα μετά 
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη!

Το 1949 λοιπόν, ο στίβος της πόλης 
αποκτά τη δική του εποπτεύουσα 
αρχή, την Τ.Ε. Σ.Ε.Γ.Α.Σ., με πρώ-
το πρόεδρο τον Τιμολέοντα Βοΐλα, 
γνωστό συμβολαιογράφο και πα-
λιό πρόεδρο της Παναχαϊκής, ενώ 
γραμματέας ήταν ο Μαγγίνας.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διοργανώνει 
παραδοσιακά επιτυχημένους αγώ-
νες, από Πανελλήνια Πρωταθλήμα-
τα όλων των κατηγοριών, έως Λα-
ϊκούς αγώνες μαζικού αθλητισμού.
Πιο συγκεκριμένα στην Πάτρα έχουν 
γίνει τέσσερα Πανελλήνια Πρωτα-
θλήματα στίβου Ανδρών - Γυναι-
κών, όλα στο Παμπελοποννησιακό 
Στάδιο, το 1995, το 2010, το 2016, 
το 2017 ,το 2018, το 2019, το 2020 
και το 2021 με τεράστια οργανω-
τική και αγωνιστική επιτυχία. Δύο 

φορές στην Πάτρα φιλοξενήθηκε 
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων 
Ανδρών - Νέων Γυναικών, το 1983 
και το 2010, το 1984 το Πανελλή-
νιο Εφηβικό και το Παιδικό το 1987. 
Επίσης έχουν διεξαχθεί και δύο Πα-
νελλήνια Πρωταθλήματα Μαραθώ-
νιου, το 1981 και το 1985. Τέλος το 
1967 διεξήχθη στην Πάτρα το Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Ανώμαλου 
δρόμου Ανδρών.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. για δεκαετίες 
διοργανώνει το σπουδαίο διεθνές 
μίτινγκ “Τοφάλεια” στο οποίο έχουν 
πάρει μέρος μερικοί από τους σημα-
ντικότερους αστέρες του παγκόσμι-
ου αθλητισμού, είναι δε η μονιμό-
τερη διεθνής αθλητική διοργάνωση 
στην ευρύτερη περιοχή σε όλα τα 
αθλήματα.
Και δεν είναι το μόνο μίτινγκ, αφού 
υπάρχουν ακόμα τα “Αιγιάλεια”, τα 
“Φωτιάδεια”, τα “Βεργώτεια”, τα 
΄΄Βιλαέτεια΄΄ και τόσα ακόμα.
Τέλος, είναι δεκάδες ακόμα οι 
αθλητικές δράσεις. Με τη στήριξη 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διεξάγο-
νται πολλοί ακόμα αγώνες, σχολι-
κά πρωταθλήματα, διασυλλογικά 
πρωταθλήματα, Μαραθώνιοι, Ημι-
μαραθώνιοι και Λαϊκοί αγώνες με 

αποτέλεσμα η δράση της πραγμα-
τικά να συναγωνίζεται το Πατρινό 
Καρναβάλι στην προσφορά αριθμού 
διανυκτερεύσεων στην Πάτρα – ο 
Αθλητικός Τουρισμός στην πράξη 
και όχι στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη πε-
ριοχή.

Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 

Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωταθλη-
τές που ξεκίνησαν από τα σωματεία 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι έστω κι 
αν μεταγράφηκαν σε άλλες πόλεις 
της χώρας εξακολουθούν να κάνουν 
υπερήφανες τις ιδιαίτερες πατρίδες 
τους με τα κατορθώματά τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 

τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Ραντεβού Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
2022 στην πλατεία Γεωργίου.
ματα, Μαραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι 
και Λαϊκοί αγώνες με αποτέλεσμα η 
δράση της πραγματικά να συναγω-
νίζεται το Πατρινό Καρναβάλι στην 
προσφορά αριθμού διανυκτερεύσε-
ων στην Πάτρα – ο Αθλητικός Του-
ρισμός στην πράξη και όχι 
στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη 
περιοχή.

Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 
Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωτα-
θλητές που ξεκίνησαν από τα σω-
ματεία της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι 
έστω κι αν μεταγράφηκαν σε άλλες 
πόλεις της χώρας εξακολουθούν να 
κάνουν υπερήφανες τις ιδιαίτερες 
πατρίδες τους με τα κατορθώματά 
τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 
τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Ραντεβού Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 
2021 στην πλατεία Γεωργίου.

Για ένατη χρονιά το Run Greece κάνει στάση στην Πάτρα.
Η ζεστασιά με την οποία οι πολίτες της Πάτρας και της Περιφέρει-
ας Δυτικής Ελλάδας αγκαλιάζουν κάθε χρόνο το Run Greece είναι 
μοναδική. 
Το 2021 νικητής στα 10χλμ Ανδρών ήταν ο Ντένις Γκιούρα με χρόνο 
32.31 και στις Γυναίκες η Ανδριάννα Βασιλάτου με χρόνο 36.34. Στα 
5χλμ Ανδρών πρώτος τερμάτισε ο Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρ-
της με 16.46 και στις Γυναίκες η Ισαβέλλα Κοτσαχείλη με 17.58, πετυ-
χαίνοντας νέο ρεκόρ διαδρομής του Run Greece Πάτρας. 
Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι καλύτερες επιδό-
σεις, ανδρών και γυναικών, ανά χρονολογία αγώνα.

Η ΠΑΤΡΑ ΤΟΥ RUN GREECE ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΑΛΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΣΤΙΒΟΣ

Ρεκόρ διαδρομής 10χλμ.
Άνδρες Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος 31.37 2017
Γυναίκες Αναστασία Καρακατσάνη 35.53 2014
Ρεκόρ διαδρομής 5χλμ.
Άνδρες Μάρκος Γκούρλιας/Ντέ-

νις Γκιούρα
15.30 2015/

2019
Γυναίκες Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58 2021

Νικητές/Νικήτριες
10χλμ ανδρών
2021 Ντένις Γκιούρα 32.31
2019 Ευάγγελος Μαλιόγλου 32.32
2018 Ευάγγελος Μαλιόγλου 33.12
2017 Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος 31.37
2016 Ευάγγελος Μαλιόγλου 32.41
2015 Ευάγγελος Μαλιόγλου 33.51
2014 Κωνσταντίνος Κοκόλας 33.09
2013 Κωνσταντίνος Κοκόλας 34.50
10χλμ Γυναικών
2021 Ανδριάννα Βασιλάτου 36.34
2019 Καταερίνα Φωτοπούλου 41.41
2018 Μικαέλα Φιάσκα 39.52
2017 Βασιλική Κωνσταντινοπούλου 36.02
2016 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 40.57
2015 Μαρία Παρδαλού 38.42
2014 Αναστασία Καρακατσάνη 35.53
2013 Βηθλεέμ Σαπίου 40.49
5χλμ Ανδρών
2021 Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρτης 16.46
2018 Ντένις Γκιούρα 15.30
2018 Ντένις Γκιούρα 15.39
2017 Ντένις Γκιούρα 15.58
2016 Ντένις Γκιούρα 16.21
2015 Μάρκος Γκούρλιας 15.30
2014 Γρηγόρης Βουτσινάς 16.32
2013 Γρηγόρης Βουτσινάς 16.42
5χλμ Γυναικών
2021 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58
2019 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.03
2018 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.09
2017 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.57
2016 Μυρτώ Κοκαλιάρη 19.59
2015 Κυριακή-Βασιλική

Καλογεροπούλου
19.47

2014 Σοφία Κρίλη 20.20
2013 Θεόνη Λουβή 20.52

Νικητές/Νικήτριες 2021
10χλμ Ανδρών
1 Ντένις Γκιούρα 32.31
2 Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου 32.57
3 Νικόδημος Νικολακέας 33.47
10χλμ Γυναικών
1 Ανδριάννα Βασιλάτου 36.34
2 Ηρώ Ζαπάντη 42.12
3 Μαρία Σεφεριάδη 43.23
5χλμ Ανδρών
1 Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρτης 16.46
2 Άγγελος Ράπτης 17.59
3 Στέφανος Κωσταγιάννης 18.08
5χλμ Γυναικών
1 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58
2 Αλεξία Λουλούδη 20.33
3 Κωνσταντίνα Σταματέλου 21.03

Είναι τόσο παλιά όσο και ο Στίβος! Ο 
λόγος για την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρει-
ας Πελοποννήσου, που με το όνομα 
αυτό είναι η πρεσβεύουσα αρχή του 
κλασικού αθλητισμού στην Βόρεια 
Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. 
Την ονομασία αυτή φέρει από το 
1997, όταν μετεξελίχθηκε η Τοπική 
Επιτροπή ΣΕΓΑΣ που είχε ιδρυθεί 
από το 1949.
Όμως οι ρίζες της είναι βαθύτερες. 
Τα στελέχη του στίβου στην Πάτρα 
ήταν πρωτοπόροι στην ίδρυση της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας πριν από 
120 και πλέον χρόνια.
Η πρώτη κίνηση για ίδρυση Ομο-
σπονδίας αθλητικών σωματείων 
έγινε στην Πάτρα στις 20 Φεβρου-
αρίου 1895. Ο Παναχαϊκός ήταν ο 
πρωτοστάτης σε αυτή την ιστορία 
καθώς κάλεσε σε σύσκεψη τους 
αντιπροσώπους της ΓΕ Πατρών, 
του Πανελληνίου, του Εθνικού. Ο 
Χρήστος Κορύλλος ως πρόεδρος του 
Παναχαϊκού παρουσίασε την ιδέα 
του, για την ίδρυση του ΣΕΑΓΣ, στον 
Ιωάννη Φωκιανό, πρόεδρο του Πα-
νελληνίου και στον Αιμίλιο Γερούση, 
πρόεδρο της ΓΕΠ, ιδέα που επιδοκι-
μάστηκε! Μάλιστα, υπέγραψαν και 
σχετικό πρακτικό, με ημερομηνία 20 
Φεβρουαρίου 1895. Η προσπάθεια 
συνεχίστηκε μετά το τέλος των Α’ 
Ολυμπιακών Αγώνων, τον Μάιο του 
1896, όταν και πάλι βρίσκονταν στην 
Πάτρα οι εκπρόσωποι του Πανελλη-
νίου, για να παρακολουθήσουν τους 
ετήσιους αγώνες του Παναχαϊκού. 
Τελικά, στις 25 Οκτωβρίου 1896 κά-
λεσαν σε Συνέδριο τους εκπροσώ-
πους όλων των σωματείων, οι εργα-
σίες του οποίου θα άρχιζαν την 11η 
Ιανουαρίου 1897, όπως κι έγινε. Ο 
ΣΕΓΑΣ (ΣΕΑΓΣ τότε) ήταν η πρώτη 
Ομοσπονδία που ιδρύθηκε και καλ-
λιέργησε, από την ίδρυσή του και για 
πολλές δεκαετίες, όλα τα αθλήματα 
που στη συνέχεια έγιναν ανεξάρτη-
τες ομοσπονδίες.
Ήταν δε μόλις η τρίτη αθλητική Ομο-
σπονδία στην Ευρώπη!
Από την μετεξέλιξη του 1997 η Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έγινε η αρχή για τα Σωμα-
τεία Στίβου Αχαΐας, Ηλείας και Ζα-
κύνθου-Κεφαλονιάς. Το 2016 μεγά-
λωσε κι άλλο, καθώς προστέθηκαν 
στη δύναμή της και τα Σωματεία 
της Αιτωλοακαρνανίας. Έτσι έχει 
πλέον στη δύναμή της όλους τους 
αθλητικούς συλλόγους των νομών 
Αχαΐας, Ηλείας, Ιονίων Νήσων (Ζα-
κύνθου, Κεφαλληνίας - Ιθάκης) και 
Αιτωλοακαρνανίας. Είναι, με γε-
ωγραφικά κριτήρια, η μεγαλύτερη 
Ένωση Αθλητικών Σωματείων Πα-
νελλαδικά, ενώ με πληθυσμιακά κρι-
τήρια, η 3η σε όλη την Ελλάδα μετά 
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη!

Το 1949 λοιπόν, ο στίβος της πόλης 
αποκτά τη δική του εποπτεύουσα 
αρχή, την Τ.Ε. Σ.Ε.Γ.Α.Σ., με πρώ-
το πρόεδρο τον Τιμολέοντα Βοΐλα, 
γνωστό συμβολαιογράφο και πα-
λιό πρόεδρο της Παναχαϊκής, ενώ 
γραμματέας ήταν ο Μαγγίνας.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διοργανώνει 
παραδοσιακά επιτυχημένους αγώ-
νες, από Πανελλήνια Πρωταθλήμα-
τα όλων των κατηγοριών, έως Λα-
ϊκούς αγώνες μαζικού αθλητισμού.
Πιο συγκεκριμένα στην Πάτρα έχουν 
γίνει τέσσερα Πανελλήνια Πρωτα-
θλήματα στίβου Ανδρών - Γυναι-
κών, όλα στο Παμπελοποννησιακό 
Στάδιο, το 1995, το 2010, το 2016, 
το 2017 ,το 2018, το 2019, το 2020 
και το 2021 με τεράστια οργανω-
τική και αγωνιστική επιτυχία. Δύο 

φορές στην Πάτρα φιλοξενήθηκε 
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων 
Ανδρών - Νέων Γυναικών, το 1983 
και το 2010, το 1984 το Πανελλή-
νιο Εφηβικό και το Παιδικό το 1987. 
Επίσης έχουν διεξαχθεί και δύο Πα-
νελλήνια Πρωταθλήματα Μαραθώ-
νιου, το 1981 και το 1985. Τέλος το 
1967 διεξήχθη στην Πάτρα το Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Ανώμαλου 
δρόμου Ανδρών.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. για δεκαετίες 
διοργανώνει το σπουδαίο διεθνές 
μίτινγκ “Τοφάλεια” στο οποίο έχουν 
πάρει μέρος μερικοί από τους σημα-
ντικότερους αστέρες του παγκόσμι-
ου αθλητισμού, είναι δε η μονιμό-
τερη διεθνής αθλητική διοργάνωση 
στην ευρύτερη περιοχή σε όλα τα 
αθλήματα.
Και δεν είναι το μόνο μίτινγκ, αφού 
υπάρχουν ακόμα τα “Αιγιάλεια”, τα 
“Φωτιάδεια”, τα “Βεργώτεια”, τα 
΄΄Βιλαέτεια΄΄ και τόσα ακόμα.
Τέλος, είναι δεκάδες ακόμα οι 
αθλητικές δράσεις. Με τη στήριξη 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διεξάγο-
νται πολλοί ακόμα αγώνες, σχολι-
κά πρωταθλήματα, διασυλλογικά 
πρωταθλήματα, Μαραθώνιοι, Ημι-
μαραθώνιοι και Λαϊκοί αγώνες με 

αποτέλεσμα η δράση της πραγμα-
τικά να συναγωνίζεται το Πατρινό 
Καρναβάλι στην προσφορά αριθμού 
διανυκτερεύσεων στην Πάτρα – ο 
Αθλητικός Τουρισμός στην πράξη 
και όχι στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη πε-
ριοχή.

Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 

Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωταθλη-
τές που ξεκίνησαν από τα σωματεία 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι έστω κι 
αν μεταγράφηκαν σε άλλες πόλεις 
της χώρας εξακολουθούν να κάνουν 
υπερήφανες τις ιδιαίτερες πατρίδες 
τους με τα κατορθώματά τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 

τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Ραντεβού Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
2022 στην πλατεία Γεωργίου.
ματα, Μαραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι 
και Λαϊκοί αγώνες με αποτέλεσμα η 
δράση της πραγματικά να συναγω-
νίζεται το Πατρινό Καρναβάλι στην 
προσφορά αριθμού διανυκτερεύσε-
ων στην Πάτρα – ο Αθλητικός Του-
ρισμός στην πράξη και όχι 
στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη 
περιοχή.

Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 
Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωτα-
θλητές που ξεκίνησαν από τα σω-
ματεία της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι 
έστω κι αν μεταγράφηκαν σε άλλες 
πόλεις της χώρας εξακολουθούν να 
κάνουν υπερήφανες τις ιδιαίτερες 
πατρίδες τους με τα κατορθώματά 
τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 
τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Ραντεβού Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 
2021 στην πλατεία Γεωργίου.

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΑΛΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΣΤΙΒΟΣ

Είναι τόσο παλιά όσο και ο Στίβος! Ο 
λόγος για την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρει-
ας Πελοποννήσου, που με το όνομα 
αυτό είναι η πρεσβεύουσα αρχή του 
κλασικού αθλητισμού στην Βόρεια 
Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. 
Την ονομασία αυτή φέρει από το 
1997, όταν μετεξελίχθηκε η Τοπική 
Επιτροπή ΣΕΓΑΣ που είχε ιδρυθεί 
από το 1949.
Όμως οι ρίζες της είναι βαθύτερες. 
Τα στελέχη του στίβου στην Πάτρα 
ήταν πρωτοπόροι στην ίδρυση της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας πριν από 
120 και πλέον χρόνια.
Η πρώτη κίνηση για ίδρυση Ομο-
σπονδίας αθλητικών σωματείων 
έγινε στην Πάτρα στις 20 Φεβρου-
αρίου 1895. Ο Παναχαϊκός ήταν ο 
πρωτοστάτης σε αυτή την ιστορία 
καθώς κάλεσε σε σύσκεψη τους 
αντιπροσώπους της ΓΕ Πατρών, 
του Πανελληνίου, του Εθνικού. Ο 
Χρήστος Κορύλλος ως πρόεδρος του 
Παναχαϊκού παρουσίασε την ιδέα 
του, για την ίδρυση του ΣΕΑΓΣ, στον 
Ιωάννη Φωκιανό, πρόεδρο του Πα-
νελληνίου και στον Αιμίλιο Γερούση, 
πρόεδρο της ΓΕΠ, ιδέα που επιδοκι-
μάστηκε! Μάλιστα, υπέγραψαν και 
σχετικό πρακτικό, με ημερομηνία 20 
Φεβρουαρίου 1895. Η προσπάθεια 
συνεχίστηκε μετά το τέλος των Α’ 
Ολυμπιακών Αγώνων, τον Μάιο του 
1896, όταν και πάλι βρίσκονταν στην 
Πάτρα οι εκπρόσωποι του Πανελλη-
νίου, για να παρακολουθήσουν τους 
ετήσιους αγώνες του Παναχαϊκού. 
Τελικά, στις 25 Οκτωβρίου 1896 κά-
λεσαν σε Συνέδριο τους εκπροσώ-
πους όλων των σωματείων, οι εργα-
σίες του οποίου θα άρχιζαν την 11η 
Ιανουαρίου 1897, όπως κι έγινε. Ο 
ΣΕΓΑΣ (ΣΕΑΓΣ τότε) ήταν η πρώτη 
Ομοσπονδία που ιδρύθηκε και καλ-
λιέργησε, από την ίδρυσή του και για 
πολλές δεκαετίες, όλα τα αθλήματα 
που στη συνέχεια έγιναν ανεξάρτη-
τες ομοσπονδίες.
Ήταν δε μόλις η τρίτη αθλητική Ομο-
σπονδία στην Ευρώπη!
Από την μετεξέλιξη του 1997 η Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έγινε η αρχή για τα Σωμα-
τεία Στίβου Αχαΐας, Ηλείας και Ζα-
κύνθου-Κεφαλονιάς. Το 2016 μεγά-
λωσε κι άλλο, καθώς προστέθηκαν 
στη δύναμή της και τα Σωματεία 
της Αιτωλοακαρνανίας. Έτσι έχει 
πλέον στη δύναμή της όλους τους 
αθλητικούς συλλόγους των νομών 
Αχαΐας, Ηλείας, Ιονίων Νήσων (Ζα-
κύνθου, Κεφαλληνίας - Ιθάκης) και 
Αιτωλοακαρνανίας. Είναι, με γε-
ωγραφικά κριτήρια, η μεγαλύτερη 
Ένωση Αθλητικών Σωματείων Πα-
νελλαδικά, ενώ με πληθυσμιακά κρι-
τήρια, η 3η σε όλη την Ελλάδα μετά 
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη!

Το 1949 λοιπόν, ο στίβος της πόλης 
αποκτά τη δική του εποπτεύουσα 
αρχή, την Τ.Ε. Σ.Ε.Γ.Α.Σ., με πρώ-
το πρόεδρο τον Τιμολέοντα Βοΐλα, 
γνωστό συμβολαιογράφο και πα-
λιό πρόεδρο της Παναχαϊκής, ενώ 
γραμματέας ήταν ο Μαγγίνας.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διοργανώνει 
παραδοσιακά επιτυχημένους αγώ-
νες, από Πανελλήνια Πρωταθλήμα-
τα όλων των κατηγοριών, έως Λα-
ϊκούς αγώνες μαζικού αθλητισμού.
Πιο συγκεκριμένα στην Πάτρα έχουν 
γίνει τέσσερα Πανελλήνια Πρωτα-
θλήματα στίβου Ανδρών - Γυναι-
κών, όλα στο Παμπελοποννησιακό 
Στάδιο, το 1995, το 2010, το 2016, 
το 2017 ,το 2018, το 2019, το 2020 
και το 2021 με τεράστια οργανω-
τική και αγωνιστική επιτυχία. Δύο 

φορές στην Πάτρα φιλοξενήθηκε 
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων 
Ανδρών - Νέων Γυναικών, το 1983 
και το 2010, το 1984 το Πανελλή-
νιο Εφηβικό και το Παιδικό το 1987. 
Επίσης έχουν διεξαχθεί και δύο Πα-
νελλήνια Πρωταθλήματα Μαραθώ-
νιου, το 1981 και το 1985. Τέλος το 
1967 διεξήχθη στην Πάτρα το Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Ανώμαλου 
δρόμου Ανδρών.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. για δεκαετίες 
διοργανώνει το σπουδαίο διεθνές 
μίτινγκ “Τοφάλεια” στο οποίο έχουν 
πάρει μέρος μερικοί από τους σημα-
ντικότερους αστέρες του παγκόσμι-
ου αθλητισμού, είναι δε η μονιμό-
τερη διεθνής αθλητική διοργάνωση 
στην ευρύτερη περιοχή σε όλα τα 
αθλήματα.
Και δεν είναι το μόνο μίτινγκ, αφού 
υπάρχουν ακόμα τα “Αιγιάλεια”, τα 
“Φωτιάδεια”, τα “Βεργώτεια”, τα 
΄΄Βιλαέτεια΄΄ και τόσα ακόμα.
Τέλος, είναι δεκάδες ακόμα οι 
αθλητικές δράσεις. Με τη στήριξη 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διεξάγο-
νται πολλοί ακόμα αγώνες, σχολι-
κά πρωταθλήματα, διασυλλογικά 
πρωταθλήματα, Μαραθώνιοι, Ημι-
μαραθώνιοι και Λαϊκοί αγώνες με 

αποτέλεσμα η δράση της πραγμα-
τικά να συναγωνίζεται το Πατρινό 
Καρναβάλι στην προσφορά αριθμού 
διανυκτερεύσεων στην Πάτρα – ο 
Αθλητικός Τουρισμός στην πράξη 
και όχι στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη πε-
ριοχή.

Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 

Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωταθλη-
τές που ξεκίνησαν από τα σωματεία 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι έστω κι 
αν μεταγράφηκαν σε άλλες πόλεις 
της χώρας εξακολουθούν να κάνουν 
υπερήφανες τις ιδιαίτερες πατρίδες 
τους με τα κατορθώματά τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 

τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Ραντεβού Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
2022 στην πλατεία Γεωργίου.
ματα, Μαραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι 
και Λαϊκοί αγώνες με αποτέλεσμα η 
δράση της πραγματικά να συναγω-
νίζεται το Πατρινό Καρναβάλι στην 
προσφορά αριθμού διανυκτερεύσε-
ων στην Πάτρα – ο Αθλητικός Του-
ρισμός στην πράξη και όχι 
στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη 
περιοχή.

Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 
Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωτα-
θλητές που ξεκίνησαν από τα σω-
ματεία της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι 
έστω κι αν μεταγράφηκαν σε άλλες 
πόλεις της χώρας εξακολουθούν να 
κάνουν υπερήφανες τις ιδιαίτερες 
πατρίδες τους με τα κατορθώματά 
τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 
τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Ραντεβού Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 
2021 στην πλατεία Γεωργίου.

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΑΛΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΣΤΙΒΟΣ



Είναι τόσο παλιά όσο και ο Στίβος! Ο 
λόγος για την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρει-
ας Πελοποννήσου, που με το όνομα 
αυτό είναι η πρεσβεύουσα αρχή του 
κλασικού αθλητισμού στην Βόρεια 
Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. 
Την ονομασία αυτή φέρει από το 
1997, όταν μετεξελίχθηκε η Τοπική 
Επιτροπή ΣΕΓΑΣ που είχε ιδρυθεί 
από το 1949.
Όμως οι ρίζες της είναι βαθύτερες. 
Τα στελέχη του στίβου στην Πάτρα 
ήταν πρωτοπόροι στην ίδρυση της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας πριν από 
120 και πλέον χρόνια.
Η πρώτη κίνηση για ίδρυση Ομο-
σπονδίας αθλητικών σωματείων 
έγινε στην Πάτρα στις 20 Φεβρου-
αρίου 1895. Ο Παναχαϊκός ήταν ο 
πρωτοστάτης σε αυτή την ιστορία 
καθώς κάλεσε σε σύσκεψη τους 
αντιπροσώπους της ΓΕ Πατρών, 
του Πανελληνίου, του Εθνικού. Ο 
Χρήστος Κορύλλος ως πρόεδρος του 
Παναχαϊκού παρουσίασε την ιδέα 
του, για την ίδρυση του ΣΕΑΓΣ, στον 
Ιωάννη Φωκιανό, πρόεδρο του Πα-
νελληνίου και στον Αιμίλιο Γερούση, 
πρόεδρο της ΓΕΠ, ιδέα που επιδοκι-
μάστηκε! Μάλιστα, υπέγραψαν και 
σχετικό πρακτικό, με ημερομηνία 20 
Φεβρουαρίου 1895. Η προσπάθεια 
συνεχίστηκε μετά το τέλος των Α’ 
Ολυμπιακών Αγώνων, τον Μάιο του 
1896, όταν και πάλι βρίσκονταν στην 
Πάτρα οι εκπρόσωποι του Πανελλη-
νίου, για να παρακολουθήσουν τους 
ετήσιους αγώνες του Παναχαϊκού. 
Τελικά, στις 25 Οκτωβρίου 1896 κά-
λεσαν σε Συνέδριο τους εκπροσώ-
πους όλων των σωματείων, οι εργα-
σίες του οποίου θα άρχιζαν την 11η 
Ιανουαρίου 1897, όπως κι έγινε. Ο 
ΣΕΓΑΣ (ΣΕΑΓΣ τότε) ήταν η πρώτη 
Ομοσπονδία που ιδρύθηκε και καλ-
λιέργησε, από την ίδρυσή του και για 
πολλές δεκαετίες, όλα τα αθλήματα 
που στη συνέχεια έγιναν ανεξάρτη-
τες ομοσπονδίες.
Ήταν δε μόλις η τρίτη αθλητική Ομο-
σπονδία στην Ευρώπη!
Από την μετεξέλιξη του 1997 η Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έγινε η αρχή για τα Σωμα-
τεία Στίβου Αχαΐας,  Ηλείας και Ζα-
κύνθου-Κεφαλονιάς. Το 2016 μεγά-
λωσε κι άλλο, καθώς προστέθηκαν 
στη δύναμή της και τα Σωματεία 
της Αιτωλοακαρνανίας. Έτσι έχει 
πλέον στη δύναμή της όλους τους 
αθλητικούς συλλόγους των νομών 
Αχαΐας, Ηλείας, Ιονίων Νήσων (Ζα-
κύνθου, Κεφαλληνίας - Ιθάκης) και 
Αιτωλοακαρνανίας. Είναι, με γε-
ωγραφικά κριτήρια, η μεγαλύτερη 
Ένωση Αθλητικών Σωματείων Πα-
νελλαδικά, ενώ με πληθυσμιακά κρι-
τήρια, η 3η σε όλη την Ελλάδα μετά 
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη!

Το 1949 λοιπόν, ο στίβος της πόλης 
αποκτά τη δική του εποπτεύουσα 
αρχή, την Τ.Ε. Σ.Ε.Γ.Α.Σ., με πρώ-
το πρόεδρο τον Τιμολέοντα Βοΐλα, 
γνωστό συμβολαιογράφο και πα-
λιό πρόεδρο της Παναχαϊκής, ενώ 
γραμματέας ήταν ο Μαγγίνας.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διοργανώνει 
παραδοσιακά επιτυχημένους αγώ-
νες, από Πανελλήνια Πρωταθλήμα-
τα όλων των κατηγοριών, έως Λα-
ϊκούς αγώνες μαζικού αθλητισμού.
Πιο συγκεκριμένα στην Πάτρα έχουν 
γίνει τέσσερα Πανελλήνια Πρωτα-
θλήματα στίβου Ανδρών - Γυναι-
κών, όλα στο Παμπελοποννησιακό 
Στάδιο, το 1995, το 2010, το 2016, 
το 2017 ,το 2018, το 2019, το 2020 
και το 2021 με τεράστια οργανω-
τική και αγωνιστική επιτυχία. Δύο 

φορές στην Πάτρα φιλοξενήθηκε 
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων 
Ανδρών - Νέων Γυναικών, το 1983 
και το 2010, το 1984 το Πανελλή-
νιο Εφηβικό και το Παιδικό το 1987. 
Επίσης έχουν διεξαχθεί και δύο Πα-
νελλήνια Πρωταθλήματα Μαραθώ-
νιου, το 1981 και το 1985. Τέλος το 
1967 διεξήχθη στην Πάτρα το Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Ανώμαλου 
δρόμου Ανδρών.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. για δεκαετίες 
διοργανώνει το σπουδαίο διεθνές 
μίτινγκ “Τοφάλεια” στο οποίο έχουν 
πάρει μέρος μερικοί από τους σημα-
ντικότερους αστέρες του παγκόσμι-
ου αθλητισμού, είναι δε η μονιμό-
τερη διεθνής αθλητική διοργάνωση 
στην ευρύτερη περιοχή σε όλα τα 
αθλήματα.
Και δεν είναι το μόνο μίτινγκ, αφού 
υπάρχουν ακόμα τα “Αιγιάλεια”, τα 
“Φωτιάδεια”, τα “Βεργώτεια”, τα 
΄΄Βιλαέτεια΄΄ και τόσα ακόμα.
Τέλος, είναι δεκάδες ακόμα οι 
αθλητικές δράσεις. Με τη στήριξη 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διεξάγο-
νται πολλοί ακόμα αγώνες, σχολι-
κά πρωταθλήματα, διασυλλογικά 
πρωταθλήματα, Μαραθώνιοι, Ημι-
μαραθώνιοι και Λαϊκοί αγώνες με 

αποτέλεσμα η δράση της πραγμα-
τικά να συναγωνίζεται το Πατρινό 
Καρναβάλι στην προσφορά αριθμού 
διανυκτερεύσεων στην Πάτρα – ο 
Αθλητικός Τουρισμός στην πράξη 
και όχι στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη πε-
ριοχή.

Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 

Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωταθλη-
τές που ξεκίνησαν από τα σωματεία 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι έστω κι 
αν μεταγράφηκαν σε άλλες πόλεις 
της χώρας εξακολουθούν να κάνουν 
υπερήφανες τις ιδιαίτερες πατρίδες 
τους με τα κατορθώματά τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 

τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Ραντεβού Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
2022 στην πλατεία Γεωργίου.
ματα, Μαραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι 
και Λαϊκοί αγώνες με αποτέλεσμα η 
δράση της πραγματικά να συναγω-
νίζεται το Πατρινό Καρναβάλι στην 
προσφορά αριθμού διανυκτερεύσε-
ων στην Πάτρα – ο Αθλητικός Του-
ρισμός στην πράξη και όχι 
στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη 
περιοχή.

Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 
Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωτα-
θλητές που ξεκίνησαν από τα σω-
ματεία της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι 
έστω κι αν μεταγράφηκαν σε άλλες 
πόλεις της χώρας εξακολουθούν να 
κάνουν υπερήφανες τις ιδιαίτερες 
πατρίδες τους με τα κατορθώματά 
τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 
τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Ραντεβού Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 
2021 στην πλατεία Γεωργίου.

Για ένατη χρονιά το Run Greece κάνει στάση στην Πάτρα.
Η ζεστασιά με την οποία οι πολίτες της Πάτρας και της Περιφέρει-
ας Δυτικής Ελλάδας αγκαλιάζουν κάθε χρόνο το Run Greece είναι 
μοναδική. 
Το 2021 νικητής στα 10χλμ Ανδρών ήταν ο Ντένις Γκιούρα με χρόνο 
32.31 και στις Γυναίκες η Ανδριάννα Βασιλάτου με χρόνο 36.34. Στα 
5χλμ Ανδρών πρώτος τερμάτισε ο Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρ-
της με 16.46 και στις Γυναίκες η Ισαβέλλα Κοτσαχείλη με 17.58, πετυ-
χαίνοντας νέο ρεκόρ διαδρομής του Run Greece Πάτρας. 
Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι καλύτερες επιδό-
σεις, ανδρών και γυναικών, ανά χρονολογία αγώνα.

Η ΠΑΤΡΑ ΤΟΥ RUN GREECE ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΑΛΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΣΤΙΒΟΣ

Ρεκόρ διαδρομής 10χλμ.
Άνδρες Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος 31.37 2017
Γυναίκες Αναστασία Καρακατσάνη 35.53 2014
Ρεκόρ διαδρομής 5χλμ.
Άνδρες Μάρκος Γκούρλιας/Ντέ-

νις Γκιούρα
15.30 2015/

2019
Γυναίκες Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58 2021

Νικητές/Νικήτριες
10χλμ ανδρών
2021 Ντένις Γκιούρα 32.31
2019 Ευάγγελος Μαλιόγλου 32.32
2018 Ευάγγελος Μαλιόγλου 33.12
2017 Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος 31.37
2016 Ευάγγελος Μαλιόγλου 32.41
2015 Ευάγγελος Μαλιόγλου 33.51
2014 Κωνσταντίνος Κοκόλας 33.09
2013 Κωνσταντίνος Κοκόλας 34.50
10χλμ Γυναικών
2021 Ανδριάννα Βασιλάτου 36.34
2019 Καταερίνα Φωτοπούλου 41.41
2018 Μικαέλα Φιάσκα 39.52
2017 Βασιλική Κωνσταντινοπούλου 36.02
2016 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 40.57
2015 Μαρία Παρδαλού 38.42
2014 Αναστασία Καρακατσάνη 35.53
2013 Βηθλεέμ Σαπίου 40.49
5χλμ Ανδρών
2021 Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρτης 16.46
2018 Ντένις Γκιούρα 15.30
2018 Ντένις Γκιούρα 15.39
2017 Ντένις Γκιούρα 15.58
2016 Ντένις Γκιούρα 16.21
2015 Μάρκος Γκούρλιας 15.30
2014 Γρηγόρης Βουτσινάς 16.32
2013 Γρηγόρης Βουτσινάς 16.42
5χλμ Γυναικών
2021 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58
2019 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.03
2018 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.09
2017 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.57
2016 Μυρτώ Κοκαλιάρη 19.59
2015 Κυριακή-Βασιλική

Καλογεροπούλου
19.47

2014 Σοφία Κρίλη 20.20
2013 Θεόνη Λουβή 20.52

Νικητές/Νικήτριες 2021
10χλμ Ανδρών
1 Ντένις Γκιούρα 32.31
2 Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου 32.57
3 Νικόδημος Νικολακέας 33.47
10χλμ Γυναικών
1 Ανδριάννα Βασιλάτου 36.34
2 Ηρώ Ζαπάντη 42.12
3 Μαρία Σεφεριάδη 43.23
5χλμ Ανδρών
1 Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρτης 16.46
2 Άγγελος Ράπτης 17.59
3 Στέφανος Κωσταγιάννης 18.08
5χλμ Γυναικών
1 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58
2 Αλεξία Λουλούδη 20.33
3 Κωνσταντίνα Σταματέλου 21.03

Για ένατη χρονιά το Run Greece κάνει στάση στην Πάτρα.
Η ζεστασιά με την οποία οι πολίτες της Πάτρας και της Περιφέρει-
ας Δυτικής Ελλάδας αγκαλιάζουν κάθε χρόνο το Run Greece είναι 
μοναδική. 
Το 2021 νικητής στα 10χλμ Ανδρών ήταν ο Ντένις Γκιούρα με χρόνο 
32.31 και στις Γυναίκες η Ανδριάννα Βασιλάτου με χρόνο 36.34. Στα 
5χλμ Ανδρών πρώτος τερμάτισε ο Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρ-
της με 16.46 και στις Γυναίκες η Ισαβέλλα Κοτσαχείλη με 17.58, πετυ-
χαίνοντας νέο ρεκόρ διαδρομής του Run Greece Πάτρας. 
Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι καλύτερες επιδό-
σεις, ανδρών και γυναικών, ανά χρονολογία αγώνα.

Η ΠΑΤΡΑ ΤΟΥ RUN GREECE

Ρεκόρ διαδρομής 10χλμ.
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2017 Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος 31.37
2016 Ευάγγελος Μαλιόγλου 32.41
2015 Ευάγγελος Μαλιόγλου 33.51
2014 Κωνσταντίνος Κοκόλας 33.09
2013 Κωνσταντίνος Κοκόλας 34.50
10χλμ Γυναικών
2021 Ανδριάννα Βασιλάτου 36.34
2019 Καταερίνα Φωτοπούλου 41.41
2018 Μικαέλα Φιάσκα 39.52
2017 Βασιλική Κωνσταντινοπούλου 36.02
2016 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 40.57
2015 Μαρία Παρδαλού 38.42
2014 Αναστασία Καρακατσάνη 35.53
2013 Βηθλεέμ Σαπίου 40.49
5χλμ Ανδρών
2021 Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρτης 16.46
2018 Ντένις Γκιούρα 15.30
2018 Ντένις Γκιούρα 15.39
2017 Ντένις Γκιούρα 15.58
2016 Ντένις Γκιούρα 16.21
2015 Μάρκος Γκούρλιας 15.30
2014 Γρηγόρης Βουτσινάς 16.32
2013 Γρηγόρης Βουτσινάς 16.42
5χλμ Γυναικών
2021 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58
2019 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.03
2018 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.09
2017 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.57
2016 Μυρτώ Κοκαλιάρη 19.59
2015 Κυριακή-Βασιλική

Καλογεροπούλου
19.47

2014 Σοφία Κρίλη 20.20
2013 Θεόνη Λουβή 20.52

Νικητές/Νικήτριες 2021
10χλμ Ανδρών
1 Ντένις Γκιούρα 32.31
2 Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου 32.57
3 Νικόδημος Νικολακέας 33.47
10χλμ Γυναικών
1 Ανδριάννα Βασιλάτου 36.34
2 Ηρώ Ζαπάντη 42.12
3 Μαρία Σεφεριάδη 43.23
5χλμ Ανδρών
1 Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρτης 16.46
2 Άγγελος Ράπτης 17.59
3 Στέφανος Κωσταγιάννης 18.08
5χλμ Γυναικών
1 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58
2 Αλεξία Λουλούδη 20.33
3 Κωνσταντίνα Σταματέλου 21.03

Είναι τόσο παλιά όσο και ο Στίβος! Ο 
λόγος για την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρει-
ας Πελοποννήσου, που με το όνομα 
αυτό είναι η πρεσβεύουσα αρχή του 
κλασικού αθλητισμού στην Βόρεια 
Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. 
Την ονομασία αυτή φέρει από το 
1997, όταν μετεξελίχθηκε η Τοπική 
Επιτροπή ΣΕΓΑΣ που είχε ιδρυθεί 
από το 1949.
Όμως οι ρίζες της είναι βαθύτερες. 
Τα στελέχη του στίβου στην Πάτρα 
ήταν πρωτοπόροι στην ίδρυση της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας πριν από 
120 και πλέον χρόνια.
Η πρώτη κίνηση για ίδρυση Ομο-
σπονδίας αθλητικών σωματείων 
έγινε στην Πάτρα στις 20 Φεβρου-
αρίου 1895. Ο Παναχαϊκός ήταν ο 
πρωτοστάτης σε αυτή την ιστορία 
καθώς κάλεσε σε σύσκεψη τους 
αντιπροσώπους της ΓΕ Πατρών, 
του Πανελληνίου, του Εθνικού. Ο 
Χρήστος Κορύλλος ως πρόεδρος του 
Παναχαϊκού παρουσίασε την ιδέα 
του, για την ίδρυση του ΣΕΑΓΣ, στον 
Ιωάννη Φωκιανό, πρόεδρο του Πα-
νελληνίου και στον Αιμίλιο Γερούση, 
πρόεδρο της ΓΕΠ, ιδέα που επιδοκι-
μάστηκε! Μάλιστα, υπέγραψαν και 
σχετικό πρακτικό, με ημερομηνία 20 
Φεβρουαρίου 1895. Η προσπάθεια 
συνεχίστηκε μετά το τέλος των Α’ 
Ολυμπιακών Αγώνων, τον Μάιο του 
1896, όταν και πάλι βρίσκονταν στην 
Πάτρα οι εκπρόσωποι του Πανελλη-
νίου, για να παρακολουθήσουν τους 
ετήσιους αγώνες του Παναχαϊκού. 
Τελικά, στις 25 Οκτωβρίου 1896 κά-
λεσαν σε Συνέδριο τους εκπροσώ-
πους όλων των σωματείων, οι εργα-
σίες του οποίου θα άρχιζαν την 11η 
Ιανουαρίου 1897, όπως κι έγινε. Ο 
ΣΕΓΑΣ (ΣΕΑΓΣ τότε) ήταν η πρώτη 
Ομοσπονδία που ιδρύθηκε και καλ-
λιέργησε, από την ίδρυσή του και για 
πολλές δεκαετίες, όλα τα αθλήματα 
που στη συνέχεια έγιναν ανεξάρτη-
τες ομοσπονδίες.
Ήταν δε μόλις η τρίτη αθλητική Ομο-
σπονδία στην Ευρώπη!
Από την μετεξέλιξη του 1997 η Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έγινε η αρχή για τα Σωμα-
τεία Στίβου Αχαΐας, Ηλείας και Ζα-
κύνθου-Κεφαλονιάς. Το 2016 μεγά-
λωσε κι άλλο, καθώς προστέθηκαν 
στη δύναμή της και τα Σωματεία 
της Αιτωλοακαρνανίας. Έτσι έχει 
πλέον στη δύναμή της όλους τους 
αθλητικούς συλλόγους των νομών 
Αχαΐας, Ηλείας, Ιονίων Νήσων (Ζα-
κύνθου, Κεφαλληνίας - Ιθάκης) και 
Αιτωλοακαρνανίας. Είναι, με γε-
ωγραφικά κριτήρια, η μεγαλύτερη 
Ένωση Αθλητικών Σωματείων Πα-
νελλαδικά, ενώ με πληθυσμιακά κρι-
τήρια, η 3η σε όλη την Ελλάδα μετά 
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη!

Το 1949 λοιπόν, ο στίβος της πόλης 
αποκτά τη δική του εποπτεύουσα 
αρχή, την Τ.Ε. Σ.Ε.Γ.Α.Σ., με πρώ-
το πρόεδρο τον Τιμολέοντα Βοΐλα, 
γνωστό συμβολαιογράφο και πα-
λιό πρόεδρο της Παναχαϊκής, ενώ 
γραμματέας ήταν ο Μαγγίνας.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διοργανώνει 
παραδοσιακά επιτυχημένους αγώ-
νες, από Πανελλήνια Πρωταθλήμα-
τα όλων των κατηγοριών, έως Λα-
ϊκούς αγώνες μαζικού αθλητισμού.
Πιο συγκεκριμένα στην Πάτρα έχουν 
γίνει τέσσερα Πανελλήνια Πρωτα-
θλήματα στίβου Ανδρών - Γυναι-
κών, όλα στο Παμπελοποννησιακό 
Στάδιο, το 1995, το 2010, το 2016, 
το 2017 ,το 2018, το 2019, το 2020 
και το 2021 με τεράστια οργανω-
τική και αγωνιστική επιτυχία. Δύο 

φορές στην Πάτρα φιλοξενήθηκε 
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων 
Ανδρών - Νέων Γυναικών, το 1983 
και το 2010, το 1984 το Πανελλή-
νιο Εφηβικό και το Παιδικό το 1987. 
Επίσης έχουν διεξαχθεί και δύο Πα-
νελλήνια Πρωταθλήματα Μαραθώ-
νιου, το 1981 και το 1985. Τέλος το 
1967 διεξήχθη στην Πάτρα το Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Ανώμαλου 
δρόμου Ανδρών.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. για δεκαετίες 
διοργανώνει το σπουδαίο διεθνές 
μίτινγκ “Τοφάλεια” στο οποίο έχουν 
πάρει μέρος μερικοί από τους σημα-
ντικότερους αστέρες του παγκόσμι-
ου αθλητισμού, είναι δε η μονιμό-
τερη διεθνής αθλητική διοργάνωση 
στην ευρύτερη περιοχή σε όλα τα 
αθλήματα.
Και δεν είναι το μόνο μίτινγκ, αφού 
υπάρχουν ακόμα τα “Αιγιάλεια”, τα 
“Φωτιάδεια”, τα “Βεργώτεια”, τα 
΄΄Βιλαέτεια΄΄ και τόσα ακόμα.
Τέλος, είναι δεκάδες ακόμα οι 
αθλητικές δράσεις. Με τη στήριξη 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διεξάγο-
νται πολλοί ακόμα αγώνες, σχολι-
κά πρωταθλήματα, διασυλλογικά 
πρωταθλήματα, Μαραθώνιοι, Ημι-
μαραθώνιοι και Λαϊκοί αγώνες με 

αποτέλεσμα η δράση της πραγμα-
τικά να συναγωνίζεται το Πατρινό 
Καρναβάλι στην προσφορά αριθμού 
διανυκτερεύσεων στην Πάτρα – ο 
Αθλητικός Τουρισμός στην πράξη 
και όχι στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη πε-
ριοχή.

Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 

Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωταθλη-
τές που ξεκίνησαν από τα σωματεία 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι έστω κι 
αν μεταγράφηκαν σε άλλες πόλεις 
της χώρας εξακολουθούν να κάνουν 
υπερήφανες τις ιδιαίτερες πατρίδες 
τους με τα κατορθώματά τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 

τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Ραντεβού Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
2022 στην πλατεία Γεωργίου.
ματα, Μαραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι 
και Λαϊκοί αγώνες με αποτέλεσμα η 
δράση της πραγματικά να συναγω-
νίζεται το Πατρινό Καρναβάλι στην 
προσφορά αριθμού διανυκτερεύσε-
ων στην Πάτρα – ο Αθλητικός Του-
ρισμός στην πράξη και όχι 
στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη 
περιοχή.

Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 
Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωτα-
θλητές που ξεκίνησαν από τα σω-
ματεία της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι 
έστω κι αν μεταγράφηκαν σε άλλες 
πόλεις της χώρας εξακολουθούν να 
κάνουν υπερήφανες τις ιδιαίτερες 
πατρίδες τους με τα κατορθώματά 
τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 
τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Ραντεβού Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 
2021 στην πλατεία Γεωργίου.

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΑΛΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΣΤΙΒΟΣ

Είναι τόσο παλιά όσο και ο Στίβος! Ο 
λόγος για την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρει-
ας Πελοποννήσου, που με το όνομα 
αυτό είναι η πρεσβεύουσα αρχή του 
κλασικού αθλητισμού στην Βόρεια 
Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. 
Την ονομασία αυτή φέρει από το 
1997, όταν μετεξελίχθηκε η Τοπική 
Επιτροπή ΣΕΓΑΣ που είχε ιδρυθεί 
από το 1949.
Όμως οι ρίζες της είναι βαθύτερες. 
Τα στελέχη του στίβου στην Πάτρα 
ήταν πρωτοπόροι στην ίδρυση της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας πριν από 
120 και πλέον χρόνια.
Η πρώτη κίνηση για ίδρυση Ομο-
σπονδίας αθλητικών σωματείων 
έγινε στην Πάτρα στις 20 Φεβρου-
αρίου 1895. Ο Παναχαϊκός ήταν ο 
πρωτοστάτης σε αυτή την ιστορία 
καθώς κάλεσε σε σύσκεψη τους 
αντιπροσώπους της ΓΕ Πατρών, 
του Πανελληνίου, του Εθνικού. Ο 
Χρήστος Κορύλλος ως πρόεδρος του 
Παναχαϊκού παρουσίασε την ιδέα 
του, για την ίδρυση του ΣΕΑΓΣ, στον 
Ιωάννη Φωκιανό, πρόεδρο του Πα-
νελληνίου και στον Αιμίλιο Γερούση, 
πρόεδρο της ΓΕΠ, ιδέα που επιδοκι-
μάστηκε! Μάλιστα, υπέγραψαν και 
σχετικό πρακτικό, με ημερομηνία 20 
Φεβρουαρίου 1895. Η προσπάθεια 
συνεχίστηκε μετά το τέλος των Α’ 
Ολυμπιακών Αγώνων, τον Μάιο του 
1896, όταν και πάλι βρίσκονταν στην 
Πάτρα οι εκπρόσωποι του Πανελλη-
νίου, για να παρακολουθήσουν τους 
ετήσιους αγώνες του Παναχαϊκού. 
Τελικά, στις 25 Οκτωβρίου 1896 κά-
λεσαν σε Συνέδριο τους εκπροσώ-
πους όλων των σωματείων, οι εργα-
σίες του οποίου θα άρχιζαν την 11η 
Ιανουαρίου 1897, όπως κι έγινε. Ο 
ΣΕΓΑΣ (ΣΕΑΓΣ τότε) ήταν η πρώτη 
Ομοσπονδία που ιδρύθηκε και καλ-
λιέργησε, από την ίδρυσή του και για 
πολλές δεκαετίες, όλα τα αθλήματα 
που στη συνέχεια έγιναν ανεξάρτη-
τες ομοσπονδίες.
Ήταν δε μόλις η τρίτη αθλητική Ομο-
σπονδία στην Ευρώπη!
Από την μετεξέλιξη του 1997 η Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έγινε η αρχή για τα Σωμα-
τεία Στίβου Αχαΐας, Ηλείας και Ζα-
κύνθου-Κεφαλονιάς. Το 2016 μεγά-
λωσε κι άλλο, καθώς προστέθηκαν 
στη δύναμή της και τα Σωματεία 
της Αιτωλοακαρνανίας. Έτσι έχει 
πλέον στη δύναμή της όλους τους 
αθλητικούς συλλόγους των νομών 
Αχαΐας, Ηλείας, Ιονίων Νήσων (Ζα-
κύνθου, Κεφαλληνίας - Ιθάκης) και 
Αιτωλοακαρνανίας. Είναι, με γε-
ωγραφικά κριτήρια, η μεγαλύτερη 
Ένωση Αθλητικών Σωματείων Πα-
νελλαδικά, ενώ με πληθυσμιακά κρι-
τήρια, η 3η σε όλη την Ελλάδα μετά 
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη!

Το 1949 λοιπόν, ο στίβος της πόλης 
αποκτά τη δική του εποπτεύουσα 
αρχή, την Τ.Ε. Σ.Ε.Γ.Α.Σ., με πρώ-
το πρόεδρο τον Τιμολέοντα Βοΐλα, 
γνωστό συμβολαιογράφο και πα-
λιό πρόεδρο της Παναχαϊκής, ενώ 
γραμματέας ήταν ο Μαγγίνας.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διοργανώνει 
παραδοσιακά επιτυχημένους αγώ-
νες, από Πανελλήνια Πρωταθλήμα-
τα όλων των κατηγοριών, έως Λα-
ϊκούς αγώνες μαζικού αθλητισμού.
Πιο συγκεκριμένα στην Πάτρα έχουν 
γίνει τέσσερα Πανελλήνια Πρωτα-
θλήματα στίβου Ανδρών - Γυναι-
κών, όλα στο Παμπελοποννησιακό 
Στάδιο, το 1995, το 2010, το 2016, 
το 2017 ,το 2018, το 2019, το 2020 
και το 2021 με τεράστια οργανω-
τική και αγωνιστική επιτυχία. Δύο 

φορές στην Πάτρα φιλοξενήθηκε 
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων 
Ανδρών - Νέων Γυναικών, το 1983 
και το 2010, το 1984 το Πανελλή-
νιο Εφηβικό και το Παιδικό το 1987. 
Επίσης έχουν διεξαχθεί και δύο Πα-
νελλήνια Πρωταθλήματα Μαραθώ-
νιου, το 1981 και το 1985. Τέλος το 
1967 διεξήχθη στην Πάτρα το Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Ανώμαλου 
δρόμου Ανδρών.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. για δεκαετίες 
διοργανώνει το σπουδαίο διεθνές 
μίτινγκ “Τοφάλεια” στο οποίο έχουν 
πάρει μέρος μερικοί από τους σημα-
ντικότερους αστέρες του παγκόσμι-
ου αθλητισμού, είναι δε η μονιμό-
τερη διεθνής αθλητική διοργάνωση 
στην ευρύτερη περιοχή σε όλα τα 
αθλήματα.
Και δεν είναι το μόνο μίτινγκ, αφού 
υπάρχουν ακόμα τα “Αιγιάλεια”, τα 
“Φωτιάδεια”, τα “Βεργώτεια”, τα 
΄΄Βιλαέτεια΄΄ και τόσα ακόμα.
Τέλος, είναι δεκάδες ακόμα οι 
αθλητικές δράσεις. Με τη στήριξη 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διεξάγο-
νται πολλοί ακόμα αγώνες, σχολι-
κά πρωταθλήματα, διασυλλογικά 
πρωταθλήματα, Μαραθώνιοι, Ημι-
μαραθώνιοι και Λαϊκοί αγώνες με 

αποτέλεσμα η δράση της πραγμα-
τικά να συναγωνίζεται το Πατρινό 
Καρναβάλι στην προσφορά αριθμού 
διανυκτερεύσεων στην Πάτρα – ο 
Αθλητικός Τουρισμός στην πράξη 
και όχι στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη πε-
ριοχή.

Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 

Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωταθλη-
τές που ξεκίνησαν από τα σωματεία 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι έστω κι 
αν μεταγράφηκαν σε άλλες πόλεις 
της χώρας εξακολουθούν να κάνουν 
υπερήφανες τις ιδιαίτερες πατρίδες 
τους με τα κατορθώματά τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 

τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Ραντεβού Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
2022 στην πλατεία Γεωργίου.
ματα, Μαραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι 
και Λαϊκοί αγώνες με αποτέλεσμα η 
δράση της πραγματικά να συναγω-
νίζεται το Πατρινό Καρναβάλι στην 
προσφορά αριθμού διανυκτερεύσε-
ων στην Πάτρα – ο Αθλητικός Του-
ρισμός στην πράξη και όχι 
στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη 
περιοχή.

Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 
Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωτα-
θλητές που ξεκίνησαν από τα σω-
ματεία της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι 
έστω κι αν μεταγράφηκαν σε άλλες 
πόλεις της χώρας εξακολουθούν να 
κάνουν υπερήφανες τις ιδιαίτερες 
πατρίδες τους με τα κατορθώματά 
τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 
τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Ραντεβού Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 
2021 στην πλατεία Γεωργίου.

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΑΛΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΣΤΙΒΟΣ
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Είναι τόσο παλιά όσο και ο Στίβος! Ο 
λόγος για την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρει-
ας Πελοποννήσου, που με το όνομα 
αυτό είναι η πρεσβεύουσα αρχή του 
κλασικού αθλητισμού στην Βόρεια 
Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. 
Την ονομασία αυτή φέρει από το 
1997, όταν μετεξελίχθηκε η Τοπική 
Επιτροπή ΣΕΓΑΣ που είχε ιδρυθεί 
από το 1949.
Όμως οι ρίζες της είναι βαθύτερες. 
Τα στελέχη του στίβου στην Πάτρα 
ήταν πρωτοπόροι στην ίδρυση της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας πριν από 
120 και πλέον χρόνια.
Η πρώτη κίνηση για ίδρυση Ομο-
σπονδίας αθλητικών σωματείων 
έγινε στην Πάτρα στις 20 Φεβρου-
αρίου 1895. Ο Παναχαϊκός ήταν ο 
πρωτοστάτης σε αυτή την ιστορία 
καθώς κάλεσε σε σύσκεψη τους 
αντιπροσώπους της ΓΕ Πατρών, 
του Πανελληνίου, του Εθνικού. Ο 
Χρήστος Κορύλλος ως πρόεδρος του 
Παναχαϊκού παρουσίασε την ιδέα 
του, για την ίδρυση του ΣΕΑΓΣ, στον 
Ιωάννη Φωκιανό, πρόεδρο του Πα-
νελληνίου και στον Αιμίλιο Γερούση, 
πρόεδρο της ΓΕΠ, ιδέα που επιδοκι-
μάστηκε! Μάλιστα, υπέγραψαν και 
σχετικό πρακτικό, με ημερομηνία 20 
Φεβρουαρίου 1895. Η προσπάθεια 
συνεχίστηκε μετά το τέλος των Α’ 
Ολυμπιακών Αγώνων, τον Μάιο του 
1896, όταν και πάλι βρίσκονταν στην 
Πάτρα οι εκπρόσωποι του Πανελλη-
νίου, για να παρακολουθήσουν τους 
ετήσιους αγώνες του Παναχαϊκού. 
Τελικά, στις 25 Οκτωβρίου 1896 κά-
λεσαν σε Συνέδριο τους εκπροσώ-
πους όλων των σωματείων, οι εργα-
σίες του οποίου θα άρχιζαν την 11η 
Ιανουαρίου 1897, όπως κι έγινε. Ο 
ΣΕΓΑΣ (ΣΕΑΓΣ τότε) ήταν η πρώτη 
Ομοσπονδία που ιδρύθηκε και καλ-
λιέργησε, από την ίδρυσή του και για 
πολλές δεκαετίες, όλα τα αθλήματα 
που στη συνέχεια έγιναν ανεξάρτη-
τες ομοσπονδίες.
Ήταν δε μόλις η τρίτη αθλητική Ομο-
σπονδία στην Ευρώπη!
Από την μετεξέλιξη του 1997 η Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έγινε η αρχή για τα Σωμα-
τεία Στίβου Αχαΐας,  Ηλείας και Ζα-
κύνθου-Κεφαλονιάς. Το 2016 μεγά-
λωσε κι άλλο, καθώς προστέθηκαν 
στη δύναμή της και τα Σωματεία 
της Αιτωλοακαρνανίας. Έτσι έχει 
πλέον στη δύναμή της όλους τους 
αθλητικούς συλλόγους των νομών 
Αχαΐας, Ηλείας, Ιονίων Νήσων (Ζα-
κύνθου, Κεφαλληνίας - Ιθάκης) και 
Αιτωλοακαρνανίας. Είναι, με γε-
ωγραφικά κριτήρια, η μεγαλύτερη 
Ένωση Αθλητικών Σωματείων Πα-
νελλαδικά, ενώ με πληθυσμιακά κρι-
τήρια, η 3η σε όλη την Ελλάδα μετά 
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη!

Το 1949 λοιπόν, ο στίβος της πόλης 
αποκτά τη δική του εποπτεύουσα 
αρχή, την Τ.Ε. Σ.Ε.Γ.Α.Σ., με πρώ-
το πρόεδρο τον Τιμολέοντα Βοΐλα, 
γνωστό συμβολαιογράφο και πα-
λιό πρόεδρο της Παναχαϊκής, ενώ 
γραμματέας ήταν ο Μαγγίνας.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διοργανώνει 
παραδοσιακά επιτυχημένους αγώ-
νες, από Πανελλήνια Πρωταθλήμα-
τα όλων των κατηγοριών, έως Λα-
ϊκούς αγώνες μαζικού αθλητισμού.
Πιο συγκεκριμένα στην Πάτρα έχουν 
γίνει τέσσερα Πανελλήνια Πρωτα-
θλήματα στίβου Ανδρών - Γυναι-
κών, όλα στο Παμπελοποννησιακό 
Στάδιο, το 1995, το 2010, το 2016, 
το 2017 ,το 2018, το 2019, το 2020 
και το 2021 με τεράστια οργανω-
τική και αγωνιστική επιτυχία. Δύο 

φορές στην Πάτρα φιλοξενήθηκε 
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων 
Ανδρών - Νέων Γυναικών, το 1983 
και το 2010, το 1984 το Πανελλή-
νιο Εφηβικό και το Παιδικό το 1987. 
Επίσης έχουν διεξαχθεί και δύο Πα-
νελλήνια Πρωταθλήματα Μαραθώ-
νιου, το 1981 και το 1985. Τέλος το 
1967 διεξήχθη στην Πάτρα το Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Ανώμαλου 
δρόμου Ανδρών.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. για δεκαετίες 
διοργανώνει το σπουδαίο διεθνές 
μίτινγκ “Τοφάλεια” στο οποίο έχουν 
πάρει μέρος μερικοί από τους σημα-
ντικότερους αστέρες του παγκόσμι-
ου αθλητισμού, είναι δε η μονιμό-
τερη διεθνής αθλητική διοργάνωση 
στην ευρύτερη περιοχή σε όλα τα 
αθλήματα.
Και δεν είναι το μόνο μίτινγκ, αφού 
υπάρχουν ακόμα τα “Αιγιάλεια”, τα 
“Φωτιάδεια”, τα “Βεργώτεια”, τα 
΄΄Βιλαέτεια΄΄ και τόσα ακόμα.
Τέλος, είναι δεκάδες ακόμα οι 
αθλητικές δράσεις. Με τη στήριξη 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διεξάγο-
νται πολλοί ακόμα αγώνες, σχολι-
κά πρωταθλήματα, διασυλλογικά 
πρωταθλήματα, Μαραθώνιοι, Ημι-
μαραθώνιοι και Λαϊκοί αγώνες με 

αποτέλεσμα η δράση της πραγμα-
τικά να συναγωνίζεται το Πατρινό 
Καρναβάλι στην προσφορά αριθμού 
διανυκτερεύσεων στην Πάτρα – ο 
Αθλητικός Τουρισμός στην πράξη 
και όχι στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη πε-
ριοχή.
 Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 

Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωταθλη-
τές που ξεκίνησαν από τα σωματεία 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι έστω κι 
αν μεταγράφηκαν σε άλλες πόλεις 
της χώρας εξακολουθούν να κάνουν 
υπερήφανες τις ιδιαίτερες πατρίδες 
τους με τα κατορθώματά τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 

τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Ραντεβού Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
2022 στην πλατεία Γεωργίου.
ματα, Μαραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι 
και Λαϊκοί αγώνες με αποτέλεσμα η 
δράση της πραγματικά να συναγω-
νίζεται το Πατρινό Καρναβάλι στην 
προσφορά αριθμού διανυκτερεύσε-
ων στην Πάτρα – ο Αθλητικός Του-
ρισμός στην πράξη και όχι 
στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη 
περιοχή.

Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 
Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωτα-
θλητές που ξεκίνησαν από τα σω-
ματεία της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι 
έστω κι αν μεταγράφηκαν σε άλλες 
πόλεις της χώρας εξακολουθούν να 
κάνουν υπερήφανες τις ιδιαίτερες 
πατρίδες τους με τα κατορθώματά 
τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 
τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Ραντεβού Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 
2021 στην πλατεία Γεωργίου.

Για ένατη χρονιά το Run Greece κάνει στάση στην Πάτρα.
Η ζεστασιά με την οποία οι πολίτες της Πάτρας και της Περιφέρει-
ας Δυτικής Ελλάδας αγκαλιάζουν κάθε χρόνο το Run Greece είναι 
μοναδική. 
Το 2021 νικητής στα 10χλμ Ανδρών ήταν ο Ντένις Γκιούρα με χρόνο 
32.31 και στις Γυναίκες η Ανδριάννα Βασιλάτου με χρόνο 36.34. Στα 
5χλμ Ανδρών πρώτος τερμάτισε ο Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρ-
της με 16.46 και στις Γυναίκες η Ισαβέλλα Κοτσαχείλη με 17.58, πετυ-
χαίνοντας νέο ρεκόρ διαδρομής του Run Greece Πάτρας. 
Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι καλύτερες επιδό-
σεις, ανδρών και γυναικών, ανά χρονολογία αγώνα.

Η ΠΑΤΡΑ ΤΟΥ RUN GREECE ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΑΛΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΣΤΙΒΟΣ

Ρεκόρ διαδρομής 10χλμ.
Άνδρες Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος 31.37 2017
Γυναίκες Αναστασία Καρακατσάνη 35.53 2014
Ρεκόρ διαδρομής 5χλμ.
Άνδρες Μάρκος Γκούρλιας/Ντέ-

νις Γκιούρα
15.30 2015/

2019
Γυναίκες Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58 2021

Νικητές/Νικήτριες
10χλμ ανδρών
2021 Ντένις Γκιούρα 32.31
2019 Ευάγγελος Μαλιόγλου 32.32
2018 Ευάγγελος Μαλιόγλου 33.12
2017 Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος 31.37
2016 Ευάγγελος Μαλιόγλου 32.41
2015 Ευάγγελος Μαλιόγλου 33.51
2014 Κωνσταντίνος Κοκόλας 33.09
2013 Κωνσταντίνος Κοκόλας 34.50
10χλμ Γυναικών
2021 Ανδριάννα Βασιλάτου 36.34
2019 Καταερίνα Φωτοπούλου 41.41
2018 Μικαέλα Φιάσκα 39.52
2017 Βασιλική Κωνσταντινοπούλου 36.02
2016 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 40.57
2015 Μαρία Παρδαλού 38.42
2014 Αναστασία Καρακατσάνη 35.53
2013 Βηθλεέμ Σαπίου 40.49
5χλμ Ανδρών
2021 Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρτης 16.46
2018 Ντένις Γκιούρα 15.30
2018 Ντένις Γκιούρα 15.39
2017 Ντένις Γκιούρα 15.58
2016 Ντένις Γκιούρα 16.21
2015 Μάρκος Γκούρλιας 15.30
2014 Γρηγόρης Βουτσινάς 16.32
2013 Γρηγόρης Βουτσινάς 16.42
5χλμ Γυναικών
2021 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58
2019 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.03
2018 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.09
2017 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.57
2016 Μυρτώ Κοκαλιάρη 19.59
2015 Κυριακή-Βασιλική

Καλογεροπούλου
19.47

2014 Σοφία Κρίλη 20.20
2013 Θεόνη Λουβή 20.52

Νικητές/Νικήτριες 2021
10χλμ Ανδρών
1 Ντένις Γκιούρα 32.31
2 Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου 32.57
3 Νικόδημος Νικολακέας 33.47
10χλμ Γυναικών
1 Ανδριάννα Βασιλάτου 36.34
2 Ηρώ Ζαπάντη 42.12
3 Μαρία Σεφεριάδη 43.23
5χλμ Ανδρών
1 Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρτης 16.46
2 Άγγελος Ράπτης 17.59
3 Στέφανος Κωσταγιάννης 18.08
5χλμ Γυναικών
1 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58
2 Αλεξία Λουλούδη 20.33
3 Κωνσταντίνα Σταματέλου 21.03

Για ένατη χρονιά το Run Greece κάνει στάση στην Πάτρα.
Η ζεστασιά με την οποία οι πολίτες της Πάτρας και της Περιφέρει-
ας Δυτικής Ελλάδας αγκαλιάζουν κάθε χρόνο το Run Greece είναι 
μοναδική. 
Το 2021 νικητής στα 10χλμ Ανδρών ήταν ο Ντένις Γκιούρα με χρόνο 
32.31 και στις Γυναίκες η Ανδριάννα Βασιλάτου με χρόνο 36.34. Στα 
5χλμ Ανδρών πρώτος τερμάτισε ο Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρ-
της με 16.46 και στις Γυναίκες η Ισαβέλλα Κοτσαχείλη με 17.58, πετυ-
χαίνοντας νέο ρεκόρ διαδρομής του Run Greece Πάτρας. 
Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι καλύτερες επιδό-
σεις, ανδρών και γυναικών, ανά χρονολογία αγώνα.

Η ΠΑΤΡΑ ΤΟΥ RUN GREECE

Ρεκόρ διαδρομής 10χλμ.
Άνδρες Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος 31.37 2017
Γυναίκες Αναστασία Καρακατσάνη 35.53 2014
Ρεκόρ διαδρομής 5χλμ.
Άνδρες Μάρκος Γκούρλιας/Ντέ-

νις Γκιούρα
15.30 2015/

2019
Γυναίκες Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58 2021

Νικητές/Νικήτριες
10χλμ ανδρών
2021 Ντένις Γκιούρα 32.31
2019 Ευάγγελος Μαλιόγλου 32.32
2018 Ευάγγελος Μαλιόγλου 33.12
2017 Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος 31.37
2016 Ευάγγελος Μαλιόγλου 32.41
2015 Ευάγγελος Μαλιόγλου 33.51
2014 Κωνσταντίνος Κοκόλας 33.09
2013 Κωνσταντίνος Κοκόλας 34.50
10χλμ Γυναικών
2021 Ανδριάννα Βασιλάτου 36.34
2019 Καταερίνα Φωτοπούλου 41.41
2018 Μικαέλα Φιάσκα 39.52
2017 Βασιλική Κωνσταντινοπούλου 36.02
2016 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 40.57
2015 Μαρία Παρδαλού 38.42
2014 Αναστασία Καρακατσάνη 35.53
2013 Βηθλεέμ Σαπίου 40.49
5χλμ Ανδρών
2021 Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρτης 16.46
2018 Ντένις Γκιούρα 15.30
2018 Ντένις Γκιούρα 15.39
2017 Ντένις Γκιούρα 15.58
2016 Ντένις Γκιούρα 16.21
2015 Μάρκος Γκούρλιας 15.30
2014 Γρηγόρης Βουτσινάς 16.32
2013 Γρηγόρης Βουτσινάς 16.42
5χλμ Γυναικών
2021 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58
2019 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.03
2018 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.09
2017 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.57
2016 Μυρτώ Κοκαλιάρη 19.59
2015 Κυριακή-Βασιλική

Καλογεροπούλου
19.47

2014 Σοφία Κρίλη 20.20
2013 Θεόνη Λουβή 20.52

Νικητές/Νικήτριες 2021
10χλμ Ανδρών
1 Ντένις Γκιούρα 32.31
2 Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου 32.57
3 Νικόδημος Νικολακέας 33.47
10χλμ Γυναικών
1 Ανδριάννα Βασιλάτου 36.34
2 Ηρώ Ζαπάντη 42.12
3 Μαρία Σεφεριάδη 43.23
5χλμ Ανδρών
1 Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρτης 16.46
2 Άγγελος Ράπτης 17.59
3 Στέφανος Κωσταγιάννης 18.08
5χλμ Γυναικών
1 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58
2 Αλεξία Λουλούδη 20.33
3 Κωνσταντίνα Σταματέλου 21.03

Είναι τόσο παλιά όσο και ο Στίβος! Ο 
λόγος για την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρει-
ας Πελοποννήσου, που με το όνομα 
αυτό είναι η πρεσβεύουσα αρχή του 
κλασικού αθλητισμού στην Βόρεια 
Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. 
Την ονομασία αυτή φέρει από το 
1997, όταν μετεξελίχθηκε η Τοπική 
Επιτροπή ΣΕΓΑΣ που είχε ιδρυθεί 
από το 1949.
Όμως οι ρίζες της είναι βαθύτερες. 
Τα στελέχη του στίβου στην Πάτρα 
ήταν πρωτοπόροι στην ίδρυση της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας πριν από 
120 και πλέον χρόνια.
Η πρώτη κίνηση για ίδρυση Ομο-
σπονδίας αθλητικών σωματείων 
έγινε στην Πάτρα στις 20 Φεβρου-
αρίου 1895. Ο Παναχαϊκός ήταν ο 
πρωτοστάτης σε αυτή την ιστορία 
καθώς κάλεσε σε σύσκεψη τους 
αντιπροσώπους της ΓΕ Πατρών, 
του Πανελληνίου, του Εθνικού. Ο 
Χρήστος Κορύλλος ως πρόεδρος του 
Παναχαϊκού παρουσίασε την ιδέα 
του, για την ίδρυση του ΣΕΑΓΣ, στον 
Ιωάννη Φωκιανό, πρόεδρο του Πα-
νελληνίου και στον Αιμίλιο Γερούση, 
πρόεδρο της ΓΕΠ, ιδέα που επιδοκι-
μάστηκε! Μάλιστα, υπέγραψαν και 
σχετικό πρακτικό, με ημερομηνία 20 
Φεβρουαρίου 1895. Η προσπάθεια 
συνεχίστηκε μετά το τέλος των Α’ 
Ολυμπιακών Αγώνων, τον Μάιο του 
1896, όταν και πάλι βρίσκονταν στην 
Πάτρα οι εκπρόσωποι του Πανελλη-
νίου, για να παρακολουθήσουν τους 
ετήσιους αγώνες του Παναχαϊκού. 
Τελικά, στις 25 Οκτωβρίου 1896 κά-
λεσαν σε Συνέδριο τους εκπροσώ-
πους όλων των σωματείων, οι εργα-
σίες του οποίου θα άρχιζαν την 11η 
Ιανουαρίου 1897, όπως κι έγινε. Ο 
ΣΕΓΑΣ (ΣΕΑΓΣ τότε) ήταν η πρώτη 
Ομοσπονδία που ιδρύθηκε και καλ-
λιέργησε, από την ίδρυσή του και για 
πολλές δεκαετίες, όλα τα αθλήματα 
που στη συνέχεια έγιναν ανεξάρτη-
τες ομοσπονδίες.
Ήταν δε μόλις η τρίτη αθλητική Ομο-
σπονδία στην Ευρώπη!
Από την μετεξέλιξη του 1997 η Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έγινε η αρχή για τα Σωμα-
τεία Στίβου Αχαΐας, Ηλείας και Ζα-
κύνθου-Κεφαλονιάς. Το 2016 μεγά-
λωσε κι άλλο, καθώς προστέθηκαν 
στη δύναμή της και τα Σωματεία 
της Αιτωλοακαρνανίας. Έτσι έχει 
πλέον στη δύναμή της όλους τους 
αθλητικούς συλλόγους των νομών 
Αχαΐας, Ηλείας, Ιονίων Νήσων (Ζα-
κύνθου, Κεφαλληνίας - Ιθάκης) και 
Αιτωλοακαρνανίας. Είναι, με γε-
ωγραφικά κριτήρια, η μεγαλύτερη 
Ένωση Αθλητικών Σωματείων Πα-
νελλαδικά, ενώ με πληθυσμιακά κρι-
τήρια, η 3η σε όλη την Ελλάδα μετά 
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη!

Το 1949 λοιπόν, ο στίβος της πόλης 
αποκτά τη δική του εποπτεύουσα 
αρχή, την Τ.Ε. Σ.Ε.Γ.Α.Σ., με πρώ-
το πρόεδρο τον Τιμολέοντα Βοΐλα, 
γνωστό συμβολαιογράφο και πα-
λιό πρόεδρο της Παναχαϊκής, ενώ 
γραμματέας ήταν ο Μαγγίνας.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διοργανώνει 
παραδοσιακά επιτυχημένους αγώ-
νες, από Πανελλήνια Πρωταθλήμα-
τα όλων των κατηγοριών, έως Λα-
ϊκούς αγώνες μαζικού αθλητισμού.
Πιο συγκεκριμένα στην Πάτρα έχουν 
γίνει τέσσερα Πανελλήνια Πρωτα-
θλήματα στίβου Ανδρών - Γυναι-
κών, όλα στο Παμπελοποννησιακό 
Στάδιο, το 1995, το 2010, το 2016, 
το 2017 ,το 2018, το 2019, το 2020 
και το 2021 με τεράστια οργανω-
τική και αγωνιστική επιτυχία. Δύο 

φορές στην Πάτρα φιλοξενήθηκε 
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων 
Ανδρών - Νέων Γυναικών, το 1983 
και το 2010, το 1984 το Πανελλή-
νιο Εφηβικό και το Παιδικό το 1987. 
Επίσης έχουν διεξαχθεί και δύο Πα-
νελλήνια Πρωταθλήματα Μαραθώ-
νιου, το 1981 και το 1985. Τέλος το 
1967 διεξήχθη στην Πάτρα το Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Ανώμαλου 
δρόμου Ανδρών.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. για δεκαετίες 
διοργανώνει το σπουδαίο διεθνές 
μίτινγκ “Τοφάλεια” στο οποίο έχουν 
πάρει μέρος μερικοί από τους σημα-
ντικότερους αστέρες του παγκόσμι-
ου αθλητισμού, είναι δε η μονιμό-
τερη διεθνής αθλητική διοργάνωση 
στην ευρύτερη περιοχή σε όλα τα 
αθλήματα.
Και δεν είναι το μόνο μίτινγκ, αφού 
υπάρχουν ακόμα τα “Αιγιάλεια”, τα 
“Φωτιάδεια”, τα “Βεργώτεια”, τα 
΄΄Βιλαέτεια΄΄ και τόσα ακόμα.
Τέλος, είναι δεκάδες ακόμα οι 
αθλητικές δράσεις. Με τη στήριξη 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διεξάγο-
νται πολλοί ακόμα αγώνες, σχολι-
κά πρωταθλήματα, διασυλλογικά 
πρωταθλήματα, Μαραθώνιοι, Ημι-
μαραθώνιοι και Λαϊκοί αγώνες με 

αποτέλεσμα η δράση της πραγμα-
τικά να συναγωνίζεται το Πατρινό 
Καρναβάλι στην προσφορά αριθμού 
διανυκτερεύσεων στην Πάτρα – ο 
Αθλητικός Τουρισμός στην πράξη 
και όχι στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη πε-
ριοχή.

Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 

Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωταθλη-
τές που ξεκίνησαν από τα σωματεία 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι έστω κι 
αν μεταγράφηκαν σε άλλες πόλεις 
της χώρας εξακολουθούν να κάνουν 
υπερήφανες τις ιδιαίτερες πατρίδες 
τους με τα κατορθώματά τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 

τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
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Είναι τόσο παλιά όσο και ο Στίβος! Ο 
λόγος για την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρει-
ας Πελοποννήσου, που με το όνομα 
αυτό είναι η πρεσβεύουσα αρχή του 
κλασικού αθλητισμού στην Βόρεια 
Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. 
Την ονομασία αυτή φέρει από το 
1997, όταν μετεξελίχθηκε η Τοπική 
Επιτροπή ΣΕΓΑΣ που είχε ιδρυθεί 
από το 1949.
Όμως οι ρίζες της είναι βαθύτερες. 
Τα στελέχη του στίβου στην Πάτρα 
ήταν πρωτοπόροι στην ίδρυση της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας πριν από 
120 και πλέον χρόνια.
Η πρώτη κίνηση για ίδρυση Ομο-
σπονδίας αθλητικών σωματείων 
έγινε στην Πάτρα στις 20 Φεβρου-
αρίου 1895. Ο Παναχαϊκός ήταν ο 
πρωτοστάτης σε αυτή την ιστορία 
καθώς κάλεσε σε σύσκεψη τους 
αντιπροσώπους της ΓΕ Πατρών, 
του Πανελληνίου, του Εθνικού. Ο 
Χρήστος Κορύλλος ως πρόεδρος του 
Παναχαϊκού παρουσίασε την ιδέα 
του, για την ίδρυση του ΣΕΑΓΣ, στον 
Ιωάννη Φωκιανό, πρόεδρο του Πα-
νελληνίου και στον Αιμίλιο Γερούση, 
πρόεδρο της ΓΕΠ, ιδέα που επιδοκι-
μάστηκε! Μάλιστα, υπέγραψαν και 
σχετικό πρακτικό, με ημερομηνία 20 
Φεβρουαρίου 1895. Η προσπάθεια 
συνεχίστηκε μετά το τέλος των Α’ 
Ολυμπιακών Αγώνων, τον Μάιο του 
1896, όταν και πάλι βρίσκονταν στην 
Πάτρα οι εκπρόσωποι του Πανελλη-
νίου, για να παρακολουθήσουν τους 
ετήσιους αγώνες του Παναχαϊκού. 
Τελικά, στις 25 Οκτωβρίου 1896 κά-
λεσαν σε Συνέδριο τους εκπροσώ-
πους όλων των σωματείων, οι εργα-
σίες του οποίου θα άρχιζαν την 11η 
Ιανουαρίου 1897, όπως κι έγινε. Ο 
ΣΕΓΑΣ (ΣΕΑΓΣ τότε) ήταν η πρώτη 
Ομοσπονδία που ιδρύθηκε και καλ-
λιέργησε, από την ίδρυσή του και για 
πολλές δεκαετίες, όλα τα αθλήματα 
που στη συνέχεια έγιναν ανεξάρτη-
τες ομοσπονδίες.
Ήταν δε μόλις η τρίτη αθλητική Ομο-
σπονδία στην Ευρώπη!
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Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έγινε η αρχή για τα Σωμα-
τεία Στίβου Αχαΐας, Ηλείας και Ζα-
κύνθου-Κεφαλονιάς. Το 2016 μεγά-
λωσε κι άλλο, καθώς προστέθηκαν 
στη δύναμή της και τα Σωματεία 
της Αιτωλοακαρνανίας. Έτσι έχει 
πλέον στη δύναμή της όλους τους 
αθλητικούς συλλόγους των νομών 
Αχαΐας, Ηλείας, Ιονίων Νήσων (Ζα-
κύνθου, Κεφαλληνίας - Ιθάκης) και 
Αιτωλοακαρνανίας. Είναι, με γε-
ωγραφικά κριτήρια, η μεγαλύτερη 
Ένωση Αθλητικών Σωματείων Πα-
νελλαδικά, ενώ με πληθυσμιακά κρι-
τήρια, η 3η σε όλη την Ελλάδα μετά 
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη!
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νίου, για να παρακολουθήσουν τους 
ετήσιους αγώνες του Παναχαϊκού. 
Τελικά, στις 25 Οκτωβρίου 1896 κά-
λεσαν σε Συνέδριο τους εκπροσώ-
πους όλων των σωματείων, οι εργα-
σίες του οποίου θα άρχιζαν την 11η 
Ιανουαρίου 1897, όπως κι έγινε. Ο 
ΣΕΓΑΣ (ΣΕΑΓΣ τότε) ήταν η πρώτη 
Ομοσπονδία που ιδρύθηκε και καλ-
λιέργησε, από την ίδρυσή του και για 
πολλές δεκαετίες, όλα τα αθλήματα 
που στη συνέχεια έγιναν ανεξάρτη-
τες ομοσπονδίες.
Ήταν δε μόλις η τρίτη αθλητική Ομο-
σπονδία στην Ευρώπη!
Από την μετεξέλιξη του 1997 η Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έγινε η αρχή για τα Σωμα-
τεία Στίβου Αχαΐας, Ηλείας και Ζα-
κύνθου-Κεφαλονιάς. Το 2016 μεγά-
λωσε κι άλλο, καθώς προστέθηκαν 
στη δύναμή της και τα Σωματεία 
της Αιτωλοακαρνανίας. Έτσι έχει 
πλέον στη δύναμή της όλους τους 
αθλητικούς συλλόγους των νομών 
Αχαΐας, Ηλείας, Ιονίων Νήσων (Ζα-
κύνθου, Κεφαλληνίας - Ιθάκης) και 
Αιτωλοακαρνανίας. Είναι, με γε-
ωγραφικά κριτήρια, η μεγαλύτερη 
Ένωση Αθλητικών Σωματείων Πα-
νελλαδικά, ενώ με πληθυσμιακά κρι-
τήρια, η 3η σε όλη την Ελλάδα μετά 
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη!

Το 1949 λοιπόν, ο στίβος της πόλης 
αποκτά τη δική του εποπτεύουσα 
αρχή, την Τ.Ε. Σ.Ε.Γ.Α.Σ., με πρώ-
το πρόεδρο τον Τιμολέοντα Βοΐλα, 
γνωστό συμβολαιογράφο και πα-
λιό πρόεδρο της Παναχαϊκής, ενώ 
γραμματέας ήταν ο Μαγγίνας.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διοργανώνει 
παραδοσιακά επιτυχημένους αγώ-
νες, από Πανελλήνια Πρωταθλήμα-
τα όλων των κατηγοριών, έως Λα-
ϊκούς αγώνες μαζικού αθλητισμού.
Πιο συγκεκριμένα στην Πάτρα έχουν 
γίνει τέσσερα Πανελλήνια Πρωτα-
θλήματα στίβου Ανδρών - Γυναι-
κών, όλα στο Παμπελοποννησιακό 
Στάδιο, το 1995, το 2010, το 2016, 
το 2017 ,το 2018, το 2019, το 2020 
και το 2021 με τεράστια οργανω-
τική και αγωνιστική επιτυχία. Δύο 

φορές στην Πάτρα φιλοξενήθηκε 
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων 
Ανδρών - Νέων Γυναικών, το 1983 
και το 2010, το 1984 το Πανελλή-
νιο Εφηβικό και το Παιδικό το 1987. 
Επίσης έχουν διεξαχθεί και δύο Πα-
νελλήνια Πρωταθλήματα Μαραθώ-
νιου, το 1981 και το 1985. Τέλος το 
1967 διεξήχθη στην Πάτρα το Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Ανώμαλου 
δρόμου Ανδρών.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. για δεκαετίες 
διοργανώνει το σπουδαίο διεθνές 
μίτινγκ “Τοφάλεια” στο οποίο έχουν 
πάρει μέρος μερικοί από τους σημα-
ντικότερους αστέρες του παγκόσμι-
ου αθλητισμού, είναι δε η μονιμό-
τερη διεθνής αθλητική διοργάνωση 
στην ευρύτερη περιοχή σε όλα τα 
αθλήματα.
Και δεν είναι το μόνο μίτινγκ, αφού 
υπάρχουν ακόμα τα “Αιγιάλεια”, τα 
“Φωτιάδεια”, τα “Βεργώτεια”, τα 
΄΄Βιλαέτεια΄΄ και τόσα ακόμα.
Τέλος, είναι δεκάδες ακόμα οι 
αθλητικές δράσεις. Με τη στήριξη 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διεξάγο-
νται πολλοί ακόμα αγώνες, σχολι-
κά πρωταθλήματα, διασυλλογικά 
πρωταθλήματα, Μαραθώνιοι, Ημι-
μαραθώνιοι και Λαϊκοί αγώνες με 

αποτέλεσμα η δράση της πραγμα-
τικά να συναγωνίζεται το Πατρινό 
Καρναβάλι στην προσφορά αριθμού 
διανυκτερεύσεων στην Πάτρα – ο 
Αθλητικός Τουρισμός στην πράξη 
και όχι στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη πε-
ριοχή.

Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 

Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωταθλη-
τές που ξεκίνησαν από τα σωματεία 
της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι έστω κι 
αν μεταγράφηκαν σε άλλες πόλεις 
της χώρας εξακολουθούν να κάνουν 
υπερήφανες τις ιδιαίτερες πατρίδες 
τους με τα κατορθώματά τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 

τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Ραντεβού Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
2022 στην πλατεία Γεωργίου.
ματα, Μαραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι 
και Λαϊκοί αγώνες με αποτέλεσμα η 
δράση της πραγματικά να συναγω-
νίζεται το Πατρινό Καρναβάλι στην 
προσφορά αριθμού διανυκτερεύσε-
ων στην Πάτρα – ο Αθλητικός Του-
ρισμός στην πράξη και όχι 
στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απο-
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην ευρύτερη 
περιοχή.

Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον 
αθλητισμό και έζησαν το όνειρό 
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι-
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και 
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. 
είναι από τα καλύτερα της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού 
Στίβου ήταν από Σωματεία της 
Ε.Α.Σ. όπως ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. 
Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. 
Αργυρόπουλος, Μ. Πολύζου, Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος, Π. Νικολακοπού-
λου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωτα-
θλητές που ξεκίνησαν από τα σω-
ματεία της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι 
έστω κι αν μεταγράφηκαν σε άλλες 
πόλεις της χώρας εξακολουθούν να 
κάνουν υπερήφανες τις ιδιαίτερες 
πατρίδες τους με τα κατορθώματά 
τους.
Το 2020 και 2021 μια σειρά από 
αθλητές σωματείων της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχισαν την παρά-
δοση τόσων δεκαετιών, αγωνίστη-
καν σε διεθνή πρωταθλήματα. Δέ-
σποινα Μουρτά, Αγγελική Μακρή, 
Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξανδρος 
Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπουλος, 
Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 
τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πά-
τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρί-
κος στις μεγάλες αθλητικές διοργα-
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Ραντεβού Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 
2021 στην πλατεία Γεωργίου.

Για ένατη χρονιά το Run Greece κάνει στάση στην Πάτρα.
Η ζεστασιά με την οποία οι πολίτες της Πάτρας και της Περιφέρει-
ας Δυτικής Ελλάδας αγκαλιάζουν κάθε χρόνο το Run Greece είναι 
μοναδική. 
Το 2021 νικητής στα 10χλμ Ανδρών ήταν ο Ντένις Γκιούρα με χρόνο 
32.31 και στις Γυναίκες η Ανδριάννα Βασιλάτου με χρόνο 36.34. Στα 
5χλμ Ανδρών πρώτος τερμάτισε ο Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρ-
της με 16.46 και στις Γυναίκες η Ισαβέλλα Κοτσαχείλη με 17.58, πετυ-
χαίνοντας νέο ρεκόρ διαδρομής του Run Greece Πάτρας. 
Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι καλύτερες επιδό-
σεις, ανδρών και γυναικών, ανά χρονολογία αγώνα.

Η ΠΑΤΡΑ ΤΟΥ RUN GREECE ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΑΛΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΣΤΙΒΟΣ

Ρεκόρ διαδρομής 10χλμ.
Άνδρες Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος 31.37 2017
Γυναίκες Αναστασία Καρακατσάνη 35.53 2014
Ρεκόρ διαδρομής 5χλμ.
Άνδρες Μάρκος Γκούρλιας/Ντέ-

νις Γκιούρα
15.30 2015/

2019
Γυναίκες Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58 2021

Νικητές/Νικήτριες
10χλμ ανδρών
2021 Ντένις Γκιούρα 32.31
2019 Ευάγγελος Μαλιόγλου 32.32
2018 Ευάγγελος Μαλιόγλου 33.12
2017 Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος 31.37
2016 Ευάγγελος Μαλιόγλου 32.41
2015 Ευάγγελος Μαλιόγλου 33.51
2014 Κωνσταντίνος Κοκόλας 33.09
2013 Κωνσταντίνος Κοκόλας 34.50
10χλμ Γυναικών
2021 Ανδριάννα Βασιλάτου 36.34
2019 Καταερίνα Φωτοπούλου 41.41
2018 Μικαέλα Φιάσκα 39.52
2017 Βασιλική Κωνσταντινοπούλου 36.02
2016 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 40.57
2015 Μαρία Παρδαλού 38.42
2014 Αναστασία Καρακατσάνη 35.53
2013 Βηθλεέμ Σαπίου 40.49
5χλμ Ανδρών
2021 Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρτης 16.46
2018 Ντένις Γκιούρα 15.30
2018 Ντένις Γκιούρα 15.39
2017 Ντένις Γκιούρα 15.58
2016 Ντένις Γκιούρα 16.21
2015 Μάρκος Γκούρλιας 15.30
2014 Γρηγόρης Βουτσινάς 16.32
2013 Γρηγόρης Βουτσινάς 16.42
5χλμ Γυναικών
2021 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58
2019 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.03
2018 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.09
2017 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.57
2016 Μυρτώ Κοκαλιάρη 19.59
2015 Κυριακή-Βασιλική

Καλογεροπούλου
19.47

2014 Σοφία Κρίλη 20.20
2013 Θεόνη Λουβή 20.52

Νικητές/Νικήτριες 2021
10χλμ Ανδρών
1 Ντένις Γκιούρα 32.31
2 Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου 32.57
3 Νικόδημος Νικολακέας 33.47
10χλμ Γυναικών
1 Ανδριάννα Βασιλάτου 36.34
2 Ηρώ Ζαπάντη 42.12
3 Μαρία Σεφεριάδη 43.23
5χλμ Ανδρών
1 Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρτης 16.46
2 Άγγελος Ράπτης 17.59
3 Στέφανος Κωσταγιάννης 18.08
5χλμ Γυναικών
1 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58
2 Αλεξία Λουλούδη 20.33
3 Κωνσταντίνα Σταματέλου 21.03

Για ένατη χρονιά το Run Greece κάνει στάση στην Πάτρα.
Η ζεστασιά με την οποία οι πολίτες της Πάτρας και της Περιφέρει-
ας Δυτικής Ελλάδας αγκαλιάζουν κάθε χρόνο το Run Greece είναι 
μοναδική. 
Το 2021 νικητής στα 10χλμ Ανδρών ήταν ο Ντένις Γκιούρα με χρόνο 
32.31 και στις Γυναίκες η Ανδριάννα Βασιλάτου με χρόνο 36.34. Στα 
5χλμ Ανδρών πρώτος τερμάτισε ο Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρ-
της με 16.46 και στις Γυναίκες η Ισαβέλλα Κοτσαχείλη με 17.58, πετυ-
χαίνοντας νέο ρεκόρ διαδρομής του Run Greece Πάτρας. 
Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι καλύτερες επιδό-
σεις, ανδρών και γυναικών, ανά χρονολογία αγώνα.

Η ΠΑΤΡΑ ΤΟΥ RUN GREECE

Ρεκόρ διαδρομής 10χλμ.
Άνδρες Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος 31.37 2017
Γυναίκες Αναστασία Καρακατσάνη 35.53 2014
Ρεκόρ διαδρομής 5χλμ.
Άνδρες Μάρκος Γκούρλιας/Ντέ-

νις Γκιούρα
15.30 2015/

2019
Γυναίκες Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58 2021

Νικητές/Νικήτριες
10χλμ ανδρών
2021 Ντένις Γκιούρα 32.31
2019 Ευάγγελος Μαλιόγλου 32.32
2018 Ευάγγελος Μαλιόγλου 33.12
2017 Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος 31.37
2016 Ευάγγελος Μαλιόγλου 32.41
2015 Ευάγγελος Μαλιόγλου 33.51
2014 Κωνσταντίνος Κοκόλας 33.09
2013 Κωνσταντίνος Κοκόλας 34.50
10χλμ Γυναικών
2021 Ανδριάννα Βασιλάτου 36.34
2019 Καταερίνα Φωτοπούλου 41.41
2018 Μικαέλα Φιάσκα 39.52
2017 Βασιλική Κωνσταντινοπούλου 36.02
2016 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 40.57
2015 Μαρία Παρδαλού 38.42
2014 Αναστασία Καρακατσάνη 35.53
2013 Βηθλεέμ Σαπίου 40.49
5χλμ Ανδρών
2021 Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρτης 16.46
2018 Ντένις Γκιούρα 15.30
2018 Ντένις Γκιούρα 15.39
2017 Ντένις Γκιούρα 15.58
2016 Ντένις Γκιούρα 16.21
2015 Μάρκος Γκούρλιας 15.30
2014 Γρηγόρης Βουτσινάς 16.32
2013 Γρηγόρης Βουτσινάς 16.42
5χλμ Γυναικών
2021 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58
2019 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.03
2018 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.09
2017 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 18.57
2016 Μυρτώ Κοκαλιάρη 19.59
2015 Κυριακή-Βασιλική

Καλογεροπούλου
19.47

2014 Σοφία Κρίλη 20.20
2013 Θεόνη Λουβή 20.52

Νικητές/Νικήτριες 2021
10χλμ Ανδρών
1 Ντένις Γκιούρα 32.31
2 Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου 32.57
3 Νικόδημος Νικολακέας 33.47
10χλμ Γυναικών
1 Ανδριάννα Βασιλάτου 36.34
2 Ηρώ Ζαπάντη 42.12
3 Μαρία Σεφεριάδη 43.23
5χλμ Ανδρών
1 Αλέξανδρος-Διαμαντής Σκούρτης 16.46
2 Άγγελος Ράπτης 17.59
3 Στέφανος Κωσταγιάννης 18.08
5χλμ Γυναικών
1 Ισαβέλλα Κοτσαχείλη 17.58
2 Αλεξία Λουλούδη 20.33
3 Κωνσταντίνα Σταματέλου 21.03



ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στους Αγώνες 
5χλμ & 10χλμ επιτρέπεται σε 
δρομείς γεννημένους το 2010 
και μεγαλύτεροι.
Στον Αγώνα Παιδιών συμμε-
τέχουν μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ 
τάξης Δημοτικού (παιδιά γεν-
νημένα το 2011, 2012)
Επιτρέπεται στους δρομείς η 
συμμετοχή σε δυο αγωνίσμα-
τα (10χλμ και 5χλμ).

ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Όλοι οι συμμετέχοντες παρα-
λαμβάνουν τον αριθμό συμμε-
τοχής τους και το απαραίτητο 
υλικό για τον αγώνα από το 
Κέντρο Εγγραφών της διορ-
γάνωσης μία ημέρα πριν από 
τον αγώνα.
Για περισσότερες πληροφορί-
ες πατήστε εδώ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
– ΩΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΕΡΜΑ-
ΤΙΣΜΟΥ
Ώρα εκκίνησης Αγώνα 10χλμ: 
10.00πμ
Το ανώτατο χρονικό όριο 
τερματισμού για τον Αγώνα 
10χλμ έχει οριστεί στις 11.15. 
Δηλαδή οι δρομείς έχουν συ-
νολικό διαθέσιμο χρόνο 1 ώρα 
και 15΄.
Ώρα εκκίνησης Αγώνα 5χλμ: 
11.30πμ
Το ανώτατο χρονικό όριο τερ-
ματισμού για τον Αγώνα 5χλμ 
έχει οριστεί στις 12.45 λαμβά-
νοντας υπόψη και την καθυ-
στέρηση στο χρόνο εκκίνησης 
μεταξύ των διαφορετικών 
blocks εκκίνησης. Όλοι οι συμ-
μετέχοντες δρομείς έχουν συ-
νολικό διαθέσιμο χρόνο 75΄.
Στον Αγώνα 5χλμ εφαρμόζε-
ται η πρακτική της εκκίνησης 
«κατά κύματα» (wave start). 
Oι δρομείς τοποθετούνται σε 
blocks εκκίνησης με βάση τις 
επιδόσεις τους όπως δηλώνο-
νται στην αίτηση συμμετοχής 
που υποβάλλουν και οι οποίες 
ελέγχονται και διασταυρώνο-
νται από την αρμόδια επιτρο-
πή του αγώνα.
Μετά το πέρας του επίσημου 
χρονικού ορίου λήξης των 
αγώνων, στις 12.45, οι δρο-
μείς που δεν έχουν τερματίσει 
οφείλουν να εγκαταλείψουν 

τον αγώνα και τη διαδρομή. 
Σε διαφορετική περίπτωση 
συνεχίζουν με δική τους ευ-
θύνη πάνω στο πεζοδρόμιο, 
αφού η διαδρομή θα δοθεί για 
την κυκλοφορία των αυτοκι-
νήτων.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
Οι Αγώνες 5χλμ & 10χλμ, 
έχουν κοινό σημείο εκκίνησης 
και τερματισμού, στην πλα-
τεία Γεωργίου Α΄.
Διαδρομή: Από το κέντρο της 
Πλατείας Γεωργίου Α΄, έξοδος 
από την πλατεία διαγώνια 
αριστερά και είσοδος στην 
οδό Κορίνθου. Ακολούθως οι 
δρομείς στρίβουν αριστερά 
στην Αγίας Σοφίας, εισέρχο-
νται στην Κωνσταντινουπό-
λεως, συνεχίζουν στην Μαι-
ζώνος, περιμετρικά του κάτω 
μέρους της πλατείας 

Γεωργίου, συνεχίζουν στη 
Μαιζώνος και πάλι, στρίβουν 
αριστερά στην Παπαφλέσσα 
και πάλι στροφή αριστερά 
στην Κορίνθου, περιμετρικά 
του επάνω μέρους της πλα-
τείας Γεωργίου και στροφή 
αριστερά για τερματισμό επί 
της πλατείας στο ίδιο σημείο 
που έγινε και η αφετηρία του 
αγώνα.
Οι δρομείς του Αγώνα 10χλμ 
διατρέχουν τη διαδρομή δύο 
φορές.
Οι δρομείς του Αγώνα 5χλμ 
διατρέχουν τη διαδρομή μία 
φορά.
Οι διαδρομές και των δυο 
αγώνων είναι επίσημα μετρη-
μένες και πιστοποιημένες από 
το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με βάση διεθνείς 
κανόνες και προδιαγραφές.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΡΟΜΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Οι συμμετέχοντες δρομείς με-
ταβαίνουν στο χώρο εκκίνη-
σης του αγώνα, με δικά τους 
μέσα και χρήση των ΜΜΜ 
που δίνουν τη δυνατότητα 
προσέγγισης προς το χώρο 

των εκκινήσεων με επιπρό-
σθετο βάδισμα προς αυτόν, 
για να επιτευχθεί ο διαχωρι-
σμός - διασπορά της προσέ-
λευσης των δρομέων και να 
αποφευχθεί ο συγχρωτισμός. 
Οι δρομείς πρέπει να βρί-
σκονται στο χώρο της εκκί-
νησης, του αγώνα 10χλμ από 
τις 09:00πμ έως τις 09:30.
και του Αγώνα 5χλμ από τις 
10:45πμ έως τις 11:15πμ.
Όλοι οι συμμετέχοντες δρο-
μείς να φορούν προστατευ-
τική μάσκα από την άφιξή 
τους στο χώρο του αγώνα 
μέχρι και την εκκίνησή τους, 
δηλαδή μέχρι να λάβουν θέση 
στις ειδικές ενδείξεις σταθε-
ρής θέσης. Για την απόρριψη 
της προστατευτικής μάσκας 
θα υπάρχει μεγάλος αριθμός 
κάδων απορριμμάτων σε εν-
δεδειγμένα σημεία στα blocks 
προς την εκκίνηση.

Οι δρομείς να μην έχουν μαζί 
τους κατά την άφιξη τους και 
γενικά την παραμονή τους 
στους χώρους των αγώνων συ-
νοδευτικά πρόσωπα – θεατές.

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Πριν ξεκινήσετε από το χώρο 
διαμονής σας σιγουρευτείτε 
ότι έχετε μαζί σας:
1. Τον αριθμό συμμετοχής σας
με το ενσωματωμένο chip 
χρονομέτρησης και τις παρα-
μάνες
2. Την πλαστική τσάντα που
έχετε παραλάβει από τους 
διοργανωτές για τα ρούχα, με 
το αυτοκόλλητο που αναγρά-
φει τον αριθμό συμμετοχής 
σας κολλημένο πάνω της
Πάνω στην πλαστική τσάντα 
θα πρέπει να είναι ευκρινώς 
κολλημένο (στο σημείο που 
υποδεικνύεται) το αυτοκόλ-
λητο με τον αριθμό συμμε-
τοχής του δρομέα. Η τσάντα 
αυτή θα πρέπει να είναι καλά 
κλεισμένη και δεν πρέπει 
να περιέχει ταξιδιωτικά έγ-
γραφα, χρήματα, τιμαλφή ή 

φάρμακα. Οι διοργανωτές 
δεν φέρουν καμία ευθύνη σε 
περίπτωση απώλειας αντικει-
μένων αξίας.
Η παράδοση των ρούχων των 
συμμετεχόντων θα γίνει σε 
δύο διαφορετικούς χώρους με 
βάση τον αριθμό συμμετοχής 
των δρομέων.
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ. 
Δεν μεταβιβάζονται και δεν 
δίνονται σε άλλο άτομο αυ-
θαίρετα χωρίς πρότερη έγκρι-
ση της Οργανωτικής Επιτρο-
πής του αγώνα.

ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΔΡΟΜΕΩΝ 
Οι δρομείς μπορούν να προ-
θερμαίνονται ατομικά (τρέξι-
μο, ασκήσεις ευλυγισίας, κλπ) 
στους χώρους πίσω από την 
εκκίνηση, αποφεύγοντας να 
τρέχουν σε ομάδες και απο-
φεύγοντας σημεία που παρα-
τηρείται συγχρωτισμός δρο-
μέων ή συνοδών προσώπων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & 
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Η πλαστική τσάντα με τα ρού-
χα και τα προσωπικά αντικεί-
μενα, για όποιον δρομέα το 
επιθυμεί, θα πρέπει να έχει 
παραδοθεί τουλάχιστον 30 
λεπτά πριν από την εκκίνηση 
του αγώνα στον οποίο συμ-
μετέχει ο δρομέας (το αργό-
τερο μέχρι τις 09.30 για τα 
10χλμ και μέχρι τις 11.00 για 
τα 5χλμ). Η παράδοση γίνεται 
μόνο στον ειδικά διαμορφω-
μένο χώρο που βρίσκεται στη 
νότια πλευρά της Πλατείας 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ (απέναντι από 
το Δημοτικό Θέατρο).
Για λόγους ασφάλειας και 
προστασίας, η παραλαβή της 
πλαστικής τσάντας του κάθε 
δρομέα, αμέσως μετά τον 
τερματισμό, γίνεται με τη βο-
ήθεια εθελοντών, από τον ίδιο 
τον δρομέα, με την επίδειξη 
του αριθμού συμμετοχής του.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΟΜΕ-
ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
(Blocks Εκκίνησης) 
Το αργότερο 10 λεπτά 
πριν την Εκκίνηση, δηλαδή 
στις 09.50 για τα 10χλμ και 
στις 11.20 για τα 5χλμ, όλοι οι 

Οργανωτικής Επιτροπής μπο-
ρούν οποτεδήποτε να ακυρώ-
σουν αθλητές σε περίπτωση
μη τήρησης των κανόνων,
αλλά και να τους διαγράψουν
μετά τον αγώνα από τα απο-
τελέσματα αξιολογώντας εν-
στάσεις, ηλεκτρονικό ή
οπτικό υλικό.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η συμμετο-
χή στον αγώνα σε μη εγκύρως
εγγεγραμμένους δρομείς ή
δρομείς χωρίς αριθμό συμμε-
τοχής.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα
οι δρομείς να διατηρούν όσο
δυνατό μεγαλύτερες αποστά-
σεις και να προσαρμόζονται
με τα παρακάτω:
Το τρέξιμο των δρομέων δί-
πλα-δίπλα είναι ασφαλές
μόνο όταν τηρείται απόστα-
ση ασφαλείας μεταξύ των
δρομέων 1μ.Το τρέξιμο των
δρομέων σε κλιμακωτό σχη-
ματισμό (ο ένας μπροστά και
ο άλλος πίσω δεξιά ή αριστε-
ρά) είναι ασφαλές μόνο όταν
τηρείται νοητή πλαϊνή από-
σταση μεταξύ των δρομέων
1μ.Το τρέξιμο των δρομέων σε
ομάδες με αποστάσεις μετα-
ξύ των μικρότερες από αυτές
που αναφέρονται παραπάνω
θα πρέπει να αποφεύγεται.
Οι δρομείς θα πρέπει να τρέ-
χουν φορώντας φανέλα, την
οποία σε καμία περίπτωση
δεν επιτρέπεται να αφαιρούν
πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά
τον τερματισμό μέχρι και την
παραλαβή της τσάντας με τα
ρούχα τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 
Όλοι οι δρομείς, αμέσως μετά
τον τερματισμό, καλούνται να
συνεχίζουν να βαδίζουν προς
την έξοδο. Άμεση ιατρική βο-
ήθεια μπορεί να παρασχεθεί
από το ιατρικό προσωπικό που
βρίσκεται στην περιοχή του
τερματισμού. Αμέσως μετά
τον τερματισμό οι δρομείς πα-
ραλαμβάνουν αναμνηστικό
μετάλλιο και κατευθύνονται
προς την έξοδο, σύμφωνα με

δρομείς θα πρέπει να έχουν
πάρει θέση στο χώρο της εκκί-
νησης. Το block εκκίνησης στο
οποίο έχει τοποθετηθεί κάθε
δρομέας αναγράφεται επάνω
στον αριθμό συμμετοχής του.
Οι διακεκριμένοι αθλητές θα
καταλάβουν την πρώτη σειρά
στην γραμμή της εκκίνησης με
ευθύνη των διοργανωτών.

Οι δρομείς των 10χλμ & 5χλμ
θα τοποθετηθούν σε διαφο-
ρετικά blocks εκκίνησης των
500 δρομέων έκαστο, με τρό-
πο τέτοιον ώστε να τηρείται η
φυσική απόσταση του 1μ με-
ταξύ τους. Για τη διευκόλυνση
των δρομέων, προχωρώντας
σταδιακά προς την γραμμή/
αψίδα της εκκίνησης και παίρ-
νοντας θέση στο προς εκκί-
νηση block, οι δρομείς θα κα-
λούνται να πάρουν θέση στις
ειδικές ενδείξεις που θα υπάρ-
χουν στο έδαφος, δημιουργώ-
ντας σειρές των 9 ατόμων
έκαστη. Σημειώνεται ότι η κα-
τανομή των εγγεγραμμένων
δρομέων στα blocks εκκίνη-
σης γίνεται με τα ίδια κριτήρια
που ακολουθεί η Οργανωτική
Επιτροπή τα τελευταία χρό-
νια και οι συμμετέχοντες δεν
πρέπει να αλλάζουν block για
λόγους πιθανής ιχνηλάτησης.
Οι συμμετέχοντες σε κάθε
σειρά καθορίζονται εκ των
προτέρων ονομαστικά από το
σύστημα χρονομέτρησης και
φέρουν ονομαστικοποιημένο
chip επί του αριθμού συμμε-
τοχής τους, ώστε αφενός να
διατηρούν την συγκεκριμένη
και ορισμένη συμμετοχή τους
στο block εκκίνησης και να
ελέγχεται η θέση τους στο
block, η πορεία τους στην εκ-
κίνηση, στη διαδρομή (μέσω
των σημείων ηλεκτρονικού
ελέγχου και χρονομέτρησης)
και στον τερματισμό. Έχοντας
υποχρεωτική θέση/στάση
αναμονής για την εκκίνηση,
οι δρομείς εκκινούν διαδοχικά
διατηρώντας τις μεταξύ τους
προ-υπάρχουσες αποστάσεις
μεταξύ τους, προς κάθε κα-
τεύθυνση. Για απόσταση του-
λάχιστον 200μ – 300μ μετά
την εκκίνηση, θα υπάρχει έν-
δειξη ροής προκειμένου να
υποδεικνύονται στους δρομείς
η πορεία που πρέπει να ακο-
λουθήσουν και οι αποστάσεις
που συνιστάται να τηρούν.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Εμφιαλωμένο νερό θα πα-
ρέχεται στους δρομείς των
Αγώνων 5χλμ & 10χλμ στην
εκκίνηση και στον τερματισμό,
καθώς και ανά 2,5χλμ επί
της διαδρομής.

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 
Τουαλέτες για την εξυπηρέτη-
ση των συμμετεχόντων υπάρ-
χουν στον υπόγειο χώρο της
Πλατείας Γεωργίου και στο
υπόγειο του Μεγάρου Λόγου
και Τέχνης.

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟ-
ΜΕΤΡΗΣΗ
Για τους Αγώνες 10χλμ και
5χλμ υπάρχουν ζώνες ηλε-
κτρονικού ελέγχου και χρονο-
μέτρησης τόσο στην εκκίνηση
και τον τερματισμό, όσο και
σε ενδιάμεσα σημεία για την
καταγραφή των ενδιάμεσων
χρόνων. Όποιος δρομέας δεν
έχει ηλεκτρονική ένδειξη στην
εκκίνηση, τον τερματισμό και
σε όλες τις ενδιάμεσες ζώνες
ελέγχου του αγώνα
ακυρώνεται.

Οι αθλητές συμπεριλαμβά-
νονται στα τελικά αποτελέ-
σματα, γίνονται γνώστες της
τελικής επίδοσης και των εν-
διάμεσων χρόνων τους και
δικαιούνται πιστοποιητικού
συμμετοχής και επίδοσης,
μόνο εφόσον τηρούν τις πα-
ρακάτω προϋποθέσεις:

1) Συμμετείχαν και αγωνίστη-
καν νόμιμα.
2) Παρουσιάζουν ένδειξη χρό-
νου στις όλες ζώνες ηλεκτρο-
νικού ελέγχου.
3) Τερματίσουν εντός του χρο-
νικού ορίου ολοκλήρωσης
του αγώνα
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ισχύουν οι διεθνείς κανονισμοί
των IAAF/AIMS και Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
για τους αγώνες δρόμου. Οι
κριτές και τα στελέχη της

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑ ΧΩΡΟ – ΣΤΑΘΜΟ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Νερό MED Χρονομέτρηση
10χλμ: 2,5 - 5 & 7,5χλμ Νερό

5χλμ: 2,5 xλμ Νερό
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ Νερό MED Χρονομέτρηση

την οριοθέτηση της πε-
ριοχής και τις υποδείξεις
των εθελοντών.
Στους δρομείς παρέχεται εμ-
φιαλωμένο νερό. Οι δρομείς
παραλαμβάνουν την τσάντα
με τα προσωπικά τους αντι-
κείμενα από το χώρο όπου την
παρέδωσαν. Στο χώρο αυτό οι
δρομείς καλούνται να απολυ-
μάνουν τα χέρια τους με αντι-
σηπτικό διάλυμα που θα τους
παρέχεται στο χώρο αυτό.

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ 
Όλοι όσοι τερματίζουν λαμ-
βάνουν μετάλλιο τερματι-
σμού. Στους τρεις πρώτους
νικητές της γενικής κατάτα-
ξης Ανδρών και Γυναικών των
Αγώνων 10χλμ & 5χλμ απονέ-
μονται μετάλλιο και δίπλωμα
διάκρισης.
Οι Τελετές Απονομών στους
τρεις πρώτες/πρώτες νικη-
τές/νικήτριες του αγώνα θα
γίνουν με απόλυτη τήρηση
των κανόνων φυσικής από-
στασης και περιορισμού των
επαφών και με την παρουσία
μόνο των συμμετεχόντων νι-
κητών.

ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΝΑ ΜΗΝ
ΥΠΕΡΒΑΛΛΕΤΕ ΕΑΥΤΟΝ

Η Οργανωτική
Επιτροπή σας 

εύχεται
καλή επιτυχία!

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟY 5χλμ και 10χλμ

ΑΓΩΝΑΣ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)

ΑΦΙΞΗ 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΛΟΣ 
ΑΓΩΝΑ

10χλμ 09.00 09.30 09.45 10.00 11.15

5χλμ 10.30 11.10 11.15 11.30 12.45



ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στους Αγώνες
5χλμ & 10χλμ επιτρέπεται σε
δρομείς γεννημένους το 2010
και μεγαλύτεροι.
Στον Αγώνα Παιδιών συμμε-
τέχουν μαθητές της Ε’ και ΣΤ’
τάξης Δημοτικού (παιδιά γεν-
νημένα το 2011, 2012)
Επιτρέπεται στους δρομείς η
συμμετοχή σε δυο αγωνίσμα-
τα (10χλμ και 5χλμ).

ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Όλοι οι συμμετέχοντες παρα-
λαμβάνουν τον αριθμό συμμε-
τοχής τους και το απαραίτητο
υλικό για τον αγώνα από το
Κέντρο Εγγραφών της διορ-
γάνωσης μία ημέρα πριν από
τον αγώνα.
Για περισσότερες πληροφορί-
ες πατήστε εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
– ΩΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΕΡΜΑ-
ΤΙΣΜΟΥ
Ώρα εκκίνησης Αγώνα 10χλμ:
10.00πμ
Το ανώτατο χρονικό όριο
τερματισμού για τον Αγώνα
10χλμ έχει οριστεί στις 11.15.
Δηλαδή οι δρομείς έχουν συ-
νολικό διαθέσιμο χρόνο 1 ώρα
και 15΄.
Ώρα εκκίνησης Αγώνα 5χλμ:
11.30πμ
Το ανώτατο χρονικό όριο τερ-
ματισμού για τον Αγώνα 5χλμ
έχει οριστεί στις 12.45 λαμβά-
νοντας υπόψη και την καθυ-
στέρηση στο χρόνο εκκίνησης
μεταξύ των διαφορετικών
blocks εκκίνησης. Όλοι οι συμ-
μετέχοντες δρομείς έχουν συ-
νολικό διαθέσιμο χρόνο 75΄.
Στον Αγώνα 5χλμ εφαρμόζε-
ται η πρακτική της εκκίνησης
«κατά κύματα» (wave start).
Oι δρομείς τοποθετούνται σε
blocks εκκίνησης με βάση τις
επιδόσεις τους όπως δηλώνο-
νται στην αίτηση συμμετοχής
που υποβάλλουν και οι οποίες
ελέγχονται και διασταυρώνο-
νται από την αρμόδια επιτρο-
πή του αγώνα.
Μετά το πέρας του επίσημου
χρονικού ορίου λήξης των
αγώνων, στις 12.45, οι δρο-
μείς που δεν έχουν τερματίσει
οφείλουν να εγκαταλείψουν

τον αγώνα και τη διαδρομή.
Σε διαφορετική περίπτωση
συνεχίζουν με δική τους ευ-
θύνη πάνω στο πεζοδρόμιο,
αφού η διαδρομή θα δοθεί για
την κυκλοφορία των αυτοκι-
νήτων.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
Οι Αγώνες 5χλμ & 10χλμ,
έχουν κοινό σημείο εκκίνησης
και τερματισμού, στην πλα-
τεία Γεωργίου Α΄.
Διαδρομή: Από το κέντρο της
Πλατείας Γεωργίου Α΄, έξοδος
από την πλατεία διαγώνια
αριστερά και είσοδος στην
οδό Κορίνθου. Ακολούθως οι
δρομείς στρίβουν αριστερά
στην Αγίας Σοφίας, εισέρχο-
νται στην Κωνσταντινουπό-
λεως, συνεχίζουν στην Μαι-
ζώνος, περιμετρικά του κάτω
μέρους της πλατείας

Γεωργίου, συνεχίζουν στη
Μαιζώνος και πάλι, στρίβουν
αριστερά στην Παπαφλέσσα
και πάλι στροφή αριστερά
στην Κορίνθου, περιμετρικά
του επάνω μέρους της πλα-
τείας Γεωργίου και στροφή
αριστερά για τερματισμό επί
της πλατείας στο ίδιο σημείο
που έγινε και η αφετηρία του
αγώνα.
Οι δρομείς του Αγώνα 10χλμ
διατρέχουν τη διαδρομή δύο
φορές.
Οι δρομείς του Αγώνα 5χλμ
διατρέχουν τη διαδρομή μία
φορά.
Οι διαδρομές και των δυο
αγώνων είναι επίσημα μετρη-
μένες και πιστοποιημένες από
το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με βάση διεθνείς
κανόνες και προδιαγραφές.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΡΟΜΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Οι συμμετέχοντες δρομείς με-
ταβαίνουν στο χώρο εκκίνη-
σης του αγώνα, με δικά τους
μέσα και χρήση των ΜΜΜ
που δίνουν τη δυνατότητα
προσέγγισης προς το χώρο

των εκκινήσεων με επιπρό-
σθετο βάδισμα προς αυτόν,
για να επιτευχθεί ο διαχωρι-
σμός - διασπορά της προσέ-
λευσης των δρομέων και να
αποφευχθεί ο συγχρωτισμός.
Οι δρομείς πρέπει να βρί-
σκονται στο χώρο της εκκί-
νησης, του αγώνα 10χλμ από
τις 09:00πμ έως τις 09:30.
και του Αγώνα 5χλμ από τις
10:45πμ έως τις 11:15πμ.
Όλοι οι συμμετέχοντες δρο-
μείς να φορούν προστατευ-
τική μάσκα από την άφιξή
τους στο χώρο του αγώνα
μέχρι και την εκκίνησή τους,
δηλαδή μέχρι να λάβουν θέση
στις ειδικές ενδείξεις σταθε-
ρής θέσης. Για την απόρριψη
της προστατευτικής μάσκας
θα υπάρχει μεγάλος αριθμός
κάδων απορριμμάτων σε εν-
δεδειγμένα σημεία στα blocks
προς την εκκίνηση.

Οι δρομείς να μην έχουν μαζί
τους κατά την άφιξη τους και
γενικά την παραμονή τους
στους χώρους των αγώνων συ-
νοδευτικά πρόσωπα – θεατές.

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Πριν ξεκινήσετε από το χώρο
διαμονής σας σιγουρευτείτε
ότι έχετε μαζί σας:
1. Τον αριθμό συμμετοχής σας
με το ενσωματωμένο chip
χρονομέτρησης και τις παρα-
μάνες
2. Την πλαστική τσάντα που
έχετε παραλάβει από τους
διοργανωτές για τα ρούχα, με
το αυτοκόλλητο που αναγρά-
φει τον αριθμό συμμετοχής
σας κολλημένο πάνω της
Πάνω στην πλαστική τσάντα
θα πρέπει να είναι ευκρινώς
κολλημένο (στο σημείο που
υποδεικνύεται) το αυτοκόλ-
λητο με τον αριθμό συμμε-
τοχής του δρομέα. Η τσάντα
αυτή θα πρέπει να είναι καλά
κλεισμένη και δεν πρέπει
να περιέχει ταξιδιωτικά έγ-
γραφα, χρήματα, τιμαλφή ή

φάρμακα. Οι διοργανωτές
δεν φέρουν καμία ευθύνη σε
περίπτωση απώλειας αντικει-
μένων αξίας.
Η παράδοση των ρούχων των
συμμετεχόντων θα γίνει σε
δύο διαφορετικούς χώρους με
βάση τον αριθμό συμμετοχής
των δρομέων.
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ.
Δεν μεταβιβάζονται και δεν
δίνονται σε άλλο άτομο αυ-
θαίρετα χωρίς πρότερη έγκρι-
ση της Οργανωτικής Επιτρο-
πής του αγώνα.

ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΔΡΟΜΕΩΝ 
Οι δρομείς μπορούν να προ-
θερμαίνονται ατομικά (τρέξι-
μο, ασκήσεις ευλυγισίας, κλπ)
στους χώρους πίσω από την
εκκίνηση, αποφεύγοντας να
τρέχουν σε ομάδες και απο-
φεύγοντας σημεία που παρα-
τηρείται συγχρωτισμός δρο-
μέων ή συνοδών προσώπων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & 
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Η πλαστική τσάντα με τα ρού-
χα και τα προσωπικά αντικεί-
μενα, για όποιον δρομέα το
επιθυμεί, θα πρέπει να έχει
παραδοθεί τουλάχιστον 30
λεπτά πριν από την εκκίνηση
του αγώνα στον οποίο συμ-
μετέχει ο δρομέας (το αργό-
τερο μέχρι τις 09.30 για τα
10χλμ και μέχρι τις 11.00 για
τα 5χλμ). Η παράδοση γίνεται
μόνο στον ειδικά διαμορφω-
μένο χώρο που βρίσκεται στη
νότια πλευρά της Πλατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ (απέναντι από
το Δημοτικό Θέατρο).
Για λόγους ασφάλειας και
προστασίας, η παραλαβή της
πλαστικής τσάντας του κάθε
δρομέα, αμέσως μετά τον
τερματισμό, γίνεται με τη βο-
ήθεια εθελοντών, από τον ίδιο
τον δρομέα, με την επίδειξη
του αριθμού συμμετοχής του.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΟΜΕ-
ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
(Blocks Εκκίνησης)
Το αργότερο 10 λεπτά
πριν την Εκκίνηση, δηλαδή
στις 09.50 για τα 10χλμ και
στις 11.20 για τα 5χλμ, όλοι οι

Οργανωτικής Επιτροπής μπο-
ρούν οποτεδήποτε να ακυρώ-
σουν αθλητές σε περίπτωση 
μη τήρησης των κανόνων, 
αλλά και να τους διαγράψουν 
μετά τον αγώνα από τα απο-
τελέσματα αξιολογώντας εν-
στάσεις, ηλεκτρονικό ή 
οπτικό υλικό.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η συμμετο-
χή στον αγώνα σε μη εγκύρως 
εγγεγραμμένους δρομείς ή 
δρομείς χωρίς αριθμό συμμε-
τοχής.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα 
οι δρομείς να διατηρούν όσο 
δυνατό μεγαλύτερες αποστά-
σεις και να προσαρμόζονται 
με τα παρακάτω:
Το τρέξιμο των δρομέων δί-
πλα-δίπλα είναι ασφαλές 
μόνο όταν τηρείται απόστα-
ση ασφαλείας μεταξύ των 
δρομέων 1μ.Το τρέξιμο των 
δρομέων σε κλιμακωτό σχη-
ματισμό (ο ένας μπροστά και 
ο άλλος πίσω δεξιά ή αριστε-
ρά) είναι ασφαλές μόνο όταν 
τηρείται νοητή πλαϊνή από-
σταση μεταξύ των δρομέων 
1μ.Το τρέξιμο των δρομέων σε 
ομάδες με αποστάσεις μετα-
ξύ των μικρότερες από αυτές 
που αναφέρονται παραπάνω 
θα πρέπει να αποφεύγεται. 
Οι δρομείς θα πρέπει να τρέ-
χουν φορώντας φανέλα, την 
οποία σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται να αφαιρούν 
πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά 
τον τερματισμό μέχρι και την 
παραλαβή της τσάντας με τα 
ρούχα τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 
Όλοι οι δρομείς, αμέσως μετά 
τον τερματισμό, καλούνται να 
συνεχίζουν να βαδίζουν προς 
την έξοδο. Άμεση ιατρική βο-
ήθεια μπορεί να παρασχεθεί 
από το ιατρικό προσωπικό που 
βρίσκεται στην περιοχή του 
τερματισμού. Αμέσως μετά 
τον τερματισμό οι δρομείς πα-
ραλαμβάνουν αναμνηστικό 
μετάλλιο και κατευθύνονται 
προς την έξοδο, σύμφωνα με 

δρομείς θα πρέπει να έχουν 
πάρει θέση στο χώρο της εκκί-
νησης. Το block εκκίνησης στο 
οποίο έχει τοποθετηθεί κάθε 
δρομέας αναγράφεται επάνω 
στον αριθμό συμμετοχής του. 
Οι διακεκριμένοι αθλητές θα 
καταλάβουν την πρώτη σειρά 
στην γραμμή της εκκίνησης με 
ευθύνη των διοργανωτών.

Οι δρομείς των 10χλμ & 5χλμ 
θα τοποθετηθούν σε διαφο-
ρετικά blocks εκκίνησης των 
500 δρομέων έκαστο, με τρό-
πο τέτοιον ώστε να τηρείται η 
φυσική απόσταση του 1μ με-
ταξύ τους. Για τη διευκόλυνση 
των δρομέων, προχωρώντας 
σταδιακά προς την γραμμή/
αψίδα της εκκίνησης και παίρ-
νοντας θέση στο προς εκκί-
νηση block, οι δρομείς θα κα-
λούνται να πάρουν θέση στις 
ειδικές ενδείξεις που θα υπάρ-
χουν στο έδαφος, δημιουργώ-
ντας σειρές των 9 ατόμων 
έκαστη. Σημειώνεται ότι η κα-
τανομή των εγγεγραμμένων 
δρομέων στα blocks εκκίνη-
σης γίνεται με τα ίδια κριτήρια 
που ακολουθεί η Οργανωτική 
Επιτροπή τα τελευταία χρό-
νια και οι συμμετέχοντες δεν 
πρέπει να αλλάζουν block για 
λόγους πιθανής ιχνηλάτησης.
Οι συμμετέχοντες σε κάθε 
σειρά καθορίζονται εκ των 
προτέρων ονομαστικά από το 
σύστημα χρονομέτρησης και 
φέρουν ονομαστικοποιημένο 
chip επί του αριθμού συμμε-
τοχής τους, ώστε αφενός να 
διατηρούν την συγκεκριμένη 
και ορισμένη συμμετοχή τους 
στο block εκκίνησης και να 
ελέγχεται η θέση τους στο 
block, η πορεία τους στην εκ-
κίνηση, στη διαδρομή (μέσω 
των σημείων ηλεκτρονικού 
ελέγχου και χρονομέτρησης) 
και στον τερματισμό. Έχοντας 
υποχρεωτική θέση/στάση 
αναμονής για την εκκίνηση, 
οι δρομείς εκκινούν διαδοχικά 
διατηρώντας τις μεταξύ τους 
προ-υπάρχουσες αποστάσεις 
μεταξύ τους, προς κάθε κα-
τεύθυνση. Για απόσταση του-
λάχιστον 200μ – 300μ μετά 
την εκκίνηση, θα υπάρχει έν-
δειξη ροής προκειμένου να 
υποδεικνύονται στους δρομείς 
η πορεία που πρέπει να ακο-
λουθήσουν και οι αποστάσεις 
που συνιστάται να τηρούν.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Εμφιαλωμένο νερό θα πα-
ρέχεται στους δρομείς των 
Αγώνων 5χλμ & 10χλμ στην 
εκκίνηση και στον τερματισμό, 
καθώς και ανά 2,5χλμ επί 
της διαδρομής.

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 
Τουαλέτες για την εξυπηρέτη-
ση των συμμετεχόντων υπάρ-
χουν στον υπόγειο χώρο της 
Πλατείας Γεωργίου και στο 
υπόγειο του Μεγάρου Λόγου 
και Τέχνης. 

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟ-
ΜΕΤΡΗΣΗ 
Για τους Αγώνες 10χλμ και 
5χλμ υπάρχουν ζώνες ηλε-
κτρονικού ελέγχου και χρονο-
μέτρησης τόσο στην εκκίνηση 
και τον τερματισμό, όσο και 
σε ενδιάμεσα σημεία για την 
καταγραφή των ενδιάμεσων 
χρόνων. Όποιος δρομέας δεν 
έχει ηλεκτρονική ένδειξη στην 
εκκίνηση, τον τερματισμό και 
σε όλες τις ενδιάμεσες ζώνες 
ελέγχου του αγώνα 
ακυρώνεται.

Οι αθλητές συμπεριλαμβά-
νονται στα τελικά αποτελέ-
σματα, γίνονται γνώστες της 
τελικής επίδοσης και των εν-
διάμεσων χρόνων τους και 
δικαιούνται πιστοποιητικού 
συμμετοχής και επίδοσης, 
μόνο εφόσον τηρούν τις πα-
ρακάτω προϋποθέσεις:

1) Συμμετείχαν και αγωνίστη-
καν νόμιμα.
2) Παρουσιάζουν ένδειξη χρό-
νου στις όλες ζώνες ηλεκτρο-
νικού ελέγχου.
3) Τερματίσουν εντός του χρο-
νικού ορίου ολοκλήρωσης 
του αγώνα
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ισχύουν οι διεθνείς κανονισμοί 
των IAAF/AIMS και Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
για τους αγώνες δρόμου. Οι 
κριτές και τα στελέχη της 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΝΑ ΧΩΡΟ – ΣΤΑΘΜΟ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Νερό MED Χρονομέτρηση
10χλμ: 2,5 - 5 & 7,5χλμ Νερό

5χλμ: 2,5 xλμ Νερό
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ Νερό MED Χρονομέτρηση

την οριοθέτηση της πε-
ριοχής και τις υποδείξεις  
των εθελοντών.
Στους δρομείς παρέχεται εμ-
φιαλωμένο νερό. Οι δρομείς 
παραλαμβάνουν την τσάντα 
με τα προσωπικά τους αντι-
κείμενα από το χώρο όπου την 
παρέδωσαν. Στο χώρο αυτό οι 
δρομείς καλούνται να απολυ-
μάνουν τα χέρια τους με αντι-
σηπτικό διάλυμα που θα τους 
παρέχεται στο χώρο αυτό.

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ 
Όλοι όσοι τερματίζουν λαμ-
βάνουν μετάλλιο τερματι-
σμού. Στους τρεις πρώτους 
νικητές της γενικής κατάτα-
ξης Ανδρών και Γυναικών των 
Αγώνων 10χλμ & 5χλμ απονέ-
μονται μετάλλιο και δίπλωμα 
διάκρισης.
Οι Τελετές Απονομών στους 
τρεις πρώτες/πρώτες νικη-
τές/νικήτριες του αγώνα θα 
γίνουν με απόλυτη τήρηση 
των κανόνων φυσικής από-
στασης και περιορισμού των 
επαφών και με την παρουσία 
μόνο των συμμετεχόντων νι-
κητών.

ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΝΑ ΜΗΝ 
ΥΠΕΡΒΑΛΛΕΤΕ ΕΑΥΤΟΝ

Η Οργανωτική
Επιτροπή σας 

εύχεται
καλή επιτυχία!

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟY 5χλμ και 10χλμ

ΑΓΩΝΑΣ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)

ΑΦΙΞΗ 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΛΟΣ 
ΑΓΩΝΑ

10χλμ 09.00 09.30 09.45 10.00 11.15

5χλμ 10.30 11.10 11.15 11.30 12.45



ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στον Αγώνα Παιδιών συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες της Ε’ και ΣΤ’ Τάξης Δημοτικού, δηλαδή παιδιά 
γεννημένα το 2011 και 2012.
Ο Αγώνας Παιδιών είναι απόστασης περίπου 900μ. Στον Αγώνα Παιδιών δεν υπάρχει χρονομέτρηση και ως εκ 
τούτου δεν ανακοινώνονται αποτελέσματα και κατάταξη τερματισάντων. Σκοπός του αγώνα είναι η χαρά της 
συμμετοχής και του τερματισμού για όλα τα παιδιά που συμμετέχουν. Νικητές είναι όλοι όσοι συμμετέχουν και 
τερματίζουν τον αγώνα. Αναμνηστικό μετάλλιο συμμετοχής δίνεται σε όλα τα παιδιά που θα τερματίσουν τρέχο-
ντας ή βαδίζοντας τη διαδρομή.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Οι κηδεμόνες των παιδιών, ή τα παιδιά με απαραίτητη τη συνοδεία των κηδεμόνων τους, παραλαμβάνουν τον 
αριθμό συμμετοχής τους και το απαραίτητο υλικό για τον αγώνα από το Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης μία 
ημέρα πριν από τον αγώνα.

ΩΡΑ  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΠΑΙΔΙΩΝ: 11.30
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Εκκίνηση από την οδό Κορίνθου & Τριών Ναυάρχων και Τερματισμός στην πλατεία ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄, 
μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο. Τα παιδιά συγκεντρώνονται στην διασταύρωση Κορίνθου & Τριών Ναυάρχων 
(επάνω στην πλατεία) και ακολουθούν τις υποδείξεις των διοργανωτών. Τα παιδιά συγκεντρώνονται μπροστά 
στην οδό Κορίνθου & Τριών Ναυάρχων και ακολουθούν τις υποδείξεις των διοργανωτών.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Οι γονείς πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη παρουσία των παιδιών στο χώρο εκκίνησης του αγώνα, στη 
διασταύρωση Κορίνθου & Τριών Ναυάρχων (πάνω στην πλατεία) με δικά τους μέσα. Τα παιδιά πρέπει να 
βρίσκονται στο χώρο της εκκίνησης μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, δηλαδή το αργότερο στις 10.30πμ. 
Εκεί θα τα παραλάβουν στελέχη της διοργάνωσης και θα τα προετοιμάσουν για τη συμμετοχή τους στον αγώνα.
Για την έγκαιρη μετάβασή σας στο χώρο της εκκίνησης, λάβετε υπ’ όψιν σας ότι αρκετοί δρόμοι θα είναι κλειστοί 
για την κυκλοφορία οχημάτων, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ
Όλα τα παιδιά αμέσως μετά τον τερματισμό θα οδηγηθούν σε ειδικό ελεγχόμενο χώρο στην πλατεία ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Α'. Στο χώρο αυτό θα τους δοθεί μετάλλιο τερματισμού και εμφιαλωμένο νερό.
Από το σημείο αυτό θα τα παραλάβουν οι κηδεμόνες τους.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Τα παιδιά - με ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους - θα πρέπει να έχουν εξεταστεί ιατρικώς πριν τη 
συμμετοχή τους στον αγώνα.



Σε κάθε περίπτωση όλοι οι εμπλεκόμενοι με τη διοργάνωση θα πρέ-
πει να τηρούν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ. και  τα 
αντίστοιχα Υγειονομικά Πρωτόκολλα διεξαγωγής αγώνων που ισχύ-
ουν, με τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που θα ισχύουν μέχρι την 
ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων και αφορούν την πρόληψη της 
μετάδοσης της COVID – 19.

Στο πλαίσιο αυτό:

• Εγγραφή & συμμετοχή στη διοργάνωση των αγώνων RUN GREECE
2022, επιτρέπεται σε:
• Εμβολιασμένους ή νοσήσαντες 95% (με πιστοποιητικό εμβολια-
σμού ή νόσησης σε ισχύ) και έως 5% μη εμβολιασμένοι ή μη νοσή-
σαντες,
• Μη εμβολιασμένους ενήλικους συμμετέχοντες (18 ετών και άνω)
με PCR εντός 72 ωρών ή Rapid Test* εντός 48 ωρών, με εξαίρεση 
όσους προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό 
νόσησης σε ισχύ,
• Μη εμβολιασμένους ανήλικους συμμετέχοντες (κάτω των 18
ετών) με επίδειξη self test εντός 24 ωρών πριν τον αγώνα.
• Η παραλαβή του αριθμού και του υλικού συμμετοχής ανά αγώ-
να θα γίνεται την προκαθορισμένη ημέρα-ες πριν τον αγώνα και 
ΜΟΝΟ εφόσον ο συμμετέχων ή εκπρόσωπός του επιδεικνύει το Πι-
στοποιητικό Covid.
• Μπροστά σε κάθε σταθμό στο χώρο του Κέντρου Εγγραφών θα
υπάρχουν αυτοκόλλητες ενδείξεις στο δάπεδο / δρόμο που θα υπο-
δεικνύουν τις θέσεις αναμονής για όσους περιμένουν να εξυπηρε-
τηθούν.
• Συνίσταται οι δρομείς / επισκέπτες να φορούν κατά τη διάρκεια
της παραμονής τους στο χώρο του Κέντρου Εγγραφών προστατευ-
τική μάσκα όπως επίσης την ημέρα του αγώνα και μέχρι τη στιγμή 
της τοποθέτησής τους στο σημείο εκκίνησης (κατά τη διάρκεια προ-
σέλευσης στο χώρο και της προθέρμανσης).
• Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων / εθελοντών / εργαζομένων /
κριτών / συνεργατών για τους σκοπούς της διοργάνωσης τόσο πριν, 
όσο και μετά τον αγώνα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το 
Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.
• Η παράδοση των ρούχων των συμμετεχόντων (σε ειδικές πλαστι-
κές τσάντες που διαθέτει η διοργάνωση) θα γίνεται σε ειδικά δια-
μορφωμένους χώρους, ανάλογα με τον αριθμό τους και τον αγώνα 
στον οποίο συμμετέχουν.

• Οι διοργανώσεις του RUN GREECE 2022 θα περιλαμβάνει τους
εξής αγώνες-διαδρομές: Αγώνας Δρόμου 10χλμ, Αγώνας Δρόμου 
5χλμ & ο Αγώνας Παιδιών 1000μ.
• Οι δρομείς των 10χλμ & 5χλμ θα τοποθετηθούν σε διαφορετικά
blocks εκκίνησης των 500 δρομέων έκαστο, με τρόπο τέτοιον ώστε 
να τηρείται η φυσική απόσταση του 1μ μεταξύ τους. Για τη διευκό-
λυνση των δρομέων, προχωρώντας σταδιακά προς την γραμμή/
αψίδα της εκκίνησης και παίρνοντας θέση στο προς εκκίνηση block, 
οι δρομείς θα καλούνται να πάρουν θέση στις ειδικές ενδείξεις που 
θα υπάρχουν στο έδαφος, δημιουργώντας σειρές των 9 ατόμων 
έκαστη. Σημειώνεται ότι η κατανομή των εγγεγραμμένων δρομέων 
στα blocks εκκίνησης γίνεται με τα ίδια κριτήρια που ακολουθεί η 
Οργανωτική Επιτροπή τα τελευταία χρόνια και οι συμμετέχοντες 
δεν πρέπει να αλλάζουν block για λόγους πιθανής ιχνηλάτησης. 
Οι συμμετέχοντες σε κάθε σειρά καθορίζονται εκ των προτέρων 
ονομαστικά από το σύστημα χρονομέτρησης και φέρουν ονομαστι-
κοποιημένο chip επί του αριθμού συμμετοχής τους, ώστε αφενός 
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να διατηρούν την συγκεκριμένη και ορισμένη συμμετοχή τους στο 
block εκκίνησης και να ελέγχεται η θέση τους στο block, η πορεία 
τους στην εκκίνηση, στη διαδρομή (μέσω των σημείων ηλεκτρονικού 
ελέγχου και χρονομέτρησης) και στον τερματισμό. Έχοντας υποχρε-
ωτική θέση/στάση αναμονής για την εκκίνηση, οι δρομείς εκκινούν 
διαδοχικά διατηρώντας τις μεταξύ τους προ-υπάρχουσες αποστά-
σεις μεταξύ τους, προς κάθε κατεύθυνση. Για απόσταση τουλάχι-
στον 200μ – 300μ μετά την εκκίνηση, θα υπάρχει ένδειξη ροής προ-
κειμένου να υποδεικνύονται στους δρομείς η πορεία που πρέπει να 
ακολουθήσουν και οι αποστάσεις που συνιστάται να τηρούν.
• Κατά τη διάρκεια του αγώνα συστήνεται οι δρομείς να κρατάνε
όσο δυνατό μεγαλύτερες αποστάσεις. Το τρέξιμο των δρομέων εί-
ναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται απόσταση ασφαλείας μεταξύ των 
δρομέων 1μ.
• Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του αγώνα θα εξαχθούν με
βάση τον καθαρό χρόνο των συμμετεχόντων (net time).

• Μετά τον τερματισμό, οι δρομείς παραλαμβάνουν από τους ειδι-
κούς σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλίων πλαστική μικρή τσάντα, 
η οποία θα περιλαμβάνει τα είδη που ο διοργανωτής παρέχει (κατά 
περίπτωση: εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικό και/ή ισοτονικό ποτό, 
μπανάνα, μετάλλιο τερματισμού). Η παραλαβή είναι ανέπαφη. Η 
τσάντα τοποθετείται από το προσωπικό / εθελοντές του αγώνα σε 
τραπέζια, από όπου ο δρομέας τα παραλαμβάνει ο ίδιος, χωρίς φυ-
σική επαφή.
• Οι τελετές απονομών θα γίνουν θα γίνουν με απόλυτη τήρηση των
κανόνων απόστασης και περιορισμού των επαφών και με την πα-
ρουσία μόνο των απολύτως απαραιτήτων ατόμων.
• Οι δρομείς θα πρέπει να τρέχουν φορώντας φανέλα, την οποία σε
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αφαιρούν πριν, κατά τη διάρ-
κεια ή μετά τον τερματισμό μέχρι και την παραλαβή της τσάντας με 
τα ρούχα τους.

• Το σύνολο των εγγεγραμμένων δρομέων θα ενημερώνεται πλή-
ρως για όλες τις πτυχές της διοργάνωσης, τους κανονισμούς και 
τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν με Ηλεκτρονική Επικοινωνία, 
Έντυπο Υλικό, Ειδική Σήμανση και Συνεχείς Ηχητικές Ανακοινώσεις 
την ημέρα του αγώνα.

• Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων / εθελοντών / εργαζομένων /
κριτών / συνεργατών για τους σκοπούς της διοργάνωσης τόσο πριν, 
όσο και μετά τον αγώνα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το 
Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ που αφορά τις μετακινήσεις και 
θα ισχύει κατά την ημέρα διεξαγωγής της διοργάνωσης. Στις περι-
πτώσεις που χρησιμοποιούνται οχήματα της διοργάνωσης ορίζεται 
απαραίτητη η χρήση διπλής μάσκας.

• Το σύνολο των εργαζομένων / εθελοντών / κριτών / συνεργα-
τών που θα απασχοληθούν την ημέρα του αγώνα θα είναι πλήρως 
καταρτισμένο και εκπαιδευμένο αναφορικά με τις διαδικασίες και 
τους κανονισμούς της διοργάνωσης.

• Όλο το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει υποστηρίζοντας την
διοργάνωση θα έχουν:

• PCR test 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών ή • Πιστοποιητικό εμβολι-
ασμού ή νόσησης σε ισχύ.
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