Πρός άκεζε δεκοζίεσζε

26 Σεπτεμβρίου 2008: Εκκίνηση του 26ου ιστορικού υπερμαραθώνιου «Σπάρταθλον»
με Αποκλειστικό Δωρητή το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»

Λίγο πρίν την εκκίνηση

Ο 26

νο

ηζηνξηθόο αγώλαο δξόκνπ ηωλ 246 ρηιηνκέηξωλ, πνπ ελώλνπλ ηελ Αζήλα κε ηε Σπάξηε, είλαη γηα
ε

άιιε κηα ρξνληά γεγνλόο, ράξε ζηε ζηήξημε ηνπ Ιδξύκαηνο «Σηαύξνο Νηάξρνο» γηα 5 ζπλερή ρξνληά.

Η εθθίλεζε ηνπ θεηηλνύ ππεξκαξαζώληνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα, Παξαζθεπή 26 Σεπηεκβξίνπ,
ζηηο 07.00, από ηα Πξνπύιαηα ηεο Αθξόπνιεο, θαη νη ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο ζα ηεξκάηηζνπλ ζηε
Σπάξηε, ηελ επόκελε εκέξα. H ρώξα καο ζπκκεηέρεη κε 34 αζιεηέο, ε Ιαπωλία κε 67 θαη νη γπλαηθεία
ζπκκεηνρή, αλέξρεηαη ζηα 40 άηνκα. Σηε θεηηλή δηνξγάλωζε ιακβάλνπλ κέξνο 332 δξνκείο, από 34
ρώξεο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ζπλαληώληαη θαη ληθεηέο πξνεγνύκελωλ δηνξγαλώζεωλ, όπωο ν
Ακεξηθαλόο Scott Jurek, πνπ πέξαζε πξώηνο ηε γξακκή ηνπ ηεξκαηηζκνύ, ην 2006 θαη ην 2007.
Μέρξη ζηηγκήο ζηα πξώηα 40 ρηιηόκεηξα, ηα απνηειέζκαηα από ην Σηαζκό ηωλ Μεγάξωλ, ζηηο 09.50
έρνπλ ωο εμήο:
1.

Scott Jurek – USA

2.

Jae-Duk Sim – Korea

3.

Piotr Kurylo – Poland

Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο ζα είλαη κάιινλ επλνϊθέο γηα ηνπο δξνκείο θαζώο ζήκεξα, ζα έρεη πξόζθαηξε
ν

ζπλλεθηά θαη ζεξκνθξαζία 21-24 C.
Οη ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο αθνινπζνύλ ηε δηαδξνκή πνπ ράξαμε ην 1982 πεηξακαηηθά ν Βξεηαλόο John
Foden, αλαβηώλνληαο ηνλ άζιν ηνπ Φεηδηππίδε θαη ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε ηνπ Ηξόδνηνπ γηα ηε κάρε ηνπ
Μαξαζώλα.

www.SNFoundation.org

Τν «Σπάξηαζινλ» απνηειεί γηα ηνπο αζιεηέο πξόθιεζε, γηα αλακέηξεζε κε ηηο θπζηθέο ηνπο δπλάκεηο,
αιιά θαη κε ηε δύλακε ηνπ πλεύκαηνο, θαιώληαο ηνπο λα ππεξβνύλ εαπηνύο θαη λα αγωληζηνύλ, καθξηά
από θάζε έλλνηα αληαγωληζκνύ. Δίλαη αμηνζεκείωην πωο, ν αγώλαο δξόκνπ δελ απνθέξεη ρξεκαηηθό
όθεινο ζηνπο ληθεηέο, θαζώο κνλαδηθό έπαζιν απνηειεί ε εζηθή ηθαλνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε
δηνξγάλωζε.
Τν Ίδξπκα «Σηαύξνο Νηάξρνο» ζηέθεηαη, γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά, ππεξήθαλα ζην πιεπξό ηωλ
δηνξγαλωηώλ ηνπ δηεζλνύο ππεξκαξαζώληνπ, ωο απνθιεηζηηθόο δωξεηήο. Η ηδέα ηνπ «επ αγωλίδεζζαη»,
ε ζύλδεζε ηωλ αζιεηώλ κε ηε θύζε, κέζα από ηε δηαδξνκή πνπ δηαηξέρνπλ, ην πλεύκα ηεο άκηιιαο θαη
ε δηαδηθαζία ηεο ελδνζθόπεζεο, πνπ νη ζπκκεηέρνληεο βηώλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, απνηεινύλ
ην εζηθό έλαπζκα πνπ έρεη ωζήζεη ην Ίδξπκα «Σηαύξνο Νηάξρνο» ζηελ ππνζηήξημε ηνπ
ππεξκαξαζώληνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δωξεά είλαη δηαζέζηκεο
θαη ζηνλ ηζηνρώξν: www.SNFoundation.org
Το Ίδρσκα «Σηαύρος Νηάρτος» είλαη δηεζλής θοηλωθειής οργαληζκός, ο οποίος αλαιακβάλεη
δραζηερηόηεηες ζε ηέζζερης, θσρίως, ηοκείς: θοηλωληθή πρόλοηα, παηδεία, σγεία, ηέτλες θαη ποιηηηζκό,
δίλοληας ηδηαίηερο βάρος ζε προζπάζεηες οη οποίες αθορούλ ηα ιηγόηερο προλοκηούτα ζηρώκαηα ηοσ
πιεζσζκού, κε έκθαζε ζε προγράκκαηα ποσ αθορούλ παηδηά θαη ειηθηωκέλοσς. Πραγκαηοποηεί, επίζες,
δωρεές ζε κε θερδοζθοπηθούς οργαληζκούς αλά ηολ θόζκο θαη σποζηερίδεη επίιεθηα προγράκκαηα,
αρθεηά από ηα οποία προάγοσλ, δηαηερούλ θαη ζσληερούλ ηελ ειιεληθή ποιηηηζηηθή θιερολοκηά θαη ηελ
παράδοζε. Από ηο 1996 κέτρη ζήκερα, ηο Ίδρσκα «Σηαύρος Νηάρτος» έτεη εγθρίλεη ηε δηάζεζε ποζού
US$ 334.594.887, κε 1.561 δωρεές ζε 85 θράηε αλά ηολ θόζκο, ζε δηάθοροσς κε θερδοζθοπηθούς
οργαληζκούς.
Το Γηοηθεηηθό Σσκβούιηο ηοσ Ιδρύκαηος αποηειείηαη από ηοσς: Φίιηππο Νηάρτο, Σπύρο Νηάρτο, Αλδρέα
Γραθόποσιο, Donald Harrison, Kurt Arnold, Peter Sprenger, Jeffrey Brinck. Σηελ Διιάδα έτεη ζσζηαζεί
Σσκβοσιεσηηθή Δπηηροπή ποσ έτεη ως ζθοπό ηες λα ερεσλά όιο ηολ ειιαδηθό τώρο θαη λα προηείλεη
προς τρεκαηοδόηεζε κε θερδοζθοπηθούς θορείς. Η Σσκβοσιεσηηθή Δπηηροπή, ηες οποίας Δπίηηκος
Πρόεδρος είλαη ο θύρηος Κωλζηαληίλος Γραθόποσιος, αποηειείηαη από ηοσς: Γηώργο Αγοσρίδε Πρόεδρο, Δσηύτηο Βορίδε, Γεράζηκο Γηαλλόποσιο, Κωλζηαληίλο Ιορδαλίδε, Παλαγηώηε Κοσιοσβάρε,
Άδωλη Κύροσ, Άλλα Ποσζθούρε-Reiche, Πρωηοπρεζβύηερο Θωκά Σσλοδηλό, Διέλε Τρηαληαθσιιίδε.
Σηελ Διιάδα, Δθηειεζηηθός Γηεσζσληής θαη Γρακκαηέας ηες Διιεληθής Σσκβοσιεσηηθής Δπηηροπής είλαη ο
Δπακεηλώλδας Φαρκάθες.
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