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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με μεγάλθ επιτυχία διεξιχκθ ο 4οσ Βυηαντινόσ Αγώνασ 50 χλμ. ςτα Μζγαρα 
 Ο Διμοσ Μεγαρζων και τo Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Ακλθτιςμοφ «Ηρόδωροσ» του 
Διμου Μεγαρζων, διοργάνωςαν τον "4ο Βυηαντινό Αγώνα 50 χιλιομζτρων", προσ τιμιν του Βφηαντα, 
γενάρχθ των Μεγάρων και ιδρυτι του Βυηαντίου (μετζπειτα Κωνςταντινοφπολθ). Πρόκειται για ζνα διεκνι 
αγώνα υπεραπόςταςθσ, ο οποίοσ εκτυλίςςεται αποκλειςτικά εντόσ των ορίων του Διμου Μεγαρζων. Ο 
αγώνασ, με εκκίνθςθ και τερματιςμό ςτθν πλατεία Βαςιλίςςθσ Φρειδερίκθσ (πλατεία Λυτάρα) ςτα 
Μζγαρα, επιτρζπει ςτουσ ακλθτζσ, πζραν τθσ κακαυτό άκλθςθσ, να απολαφςουν εικόνεσ μοναδικισ 
ομορφιάσ, χάρθ ςτθν καλοςχεδιαςμζνθ του διαδρομι. 
 Ο αγώνασ διεξιχκθ ςτισ 22 Ιανουαρίου με επιτυχία που, κατά κοινι ομολογία, ξεπζραςε κάκε 
προςδοκία: οι αιτιςεισ ξεπζραςαν τισ 400, ενώ ςτθν αφετθρία βρζκθκαν τελικά 310 δρομείσ, από όλθ τθν 
Ελλάδα αλλά και από χώρεσ του εξωτερικοφ. 
 Η εκκίνθςθ δόκθκε ςτισ 9 το πρωί, από τον εμπνευςτι του αγώνα και πρωτεργάτθ τθσ 
διοργάνωςθσ κ. Δθμιτριο Βόρδο, τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωροσ» κ. πυρίδωνα Σςιοφνθ και τον 
Πρόεδρο τθσ ΕΟΛΜΑ-Τ κ. Κωνςταντίνο άμιο. Οι διοργανωτζσ, αλλά και οι εκελοντζσ, ζδωςαν φζτοσ τον 
καλφτερο εαυτό τουσ, ζχοντασ μεριμνιςει τόςο για τθν αςφάλεια των ακλθτών όςο και για τθν πλθρότθτα 
και ςτελζχωςθ των ςτακμών τροφοδοςίασ (ανά 5 χιλιόμετρα ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ), 
ζτςι ώςτε όλοι οι δρομείσ ζβριςκαν ζγκαιρα τα απαραίτθτα εφόδια (από κελυφωτά φυςτίκια μζχρι 
ιςοτονικά ποτά). Επιπλζον, ο καλόσ καιρόσ βοικθςε ώςτε να τερματίςουν οι περιςςότεροι δρομείσ, παρά 
τθν πανζμορφθ μεν αλλά δφςκολθ διαδρομι. ε όλουσ τουσ δρομείσ μετά τον τερματιςμό τουσ, 
προςφζρκθκαν αναμνθςτικό μετάλλιο, τεχνικό t-shirt, αναμνθςτικό δίπλωμα, θ «τςάντα του ακλθτι» με 
κορυφαία τοπικά προϊόντα του Διμου μασ, κακώσ και ζνα ελαφρφ γεφμα αποκατάςταςθσ. 
 τον αγώνα παρευρζκθςαν ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόριοσ ταμοφλθσ, ο Τφυπουργόσ 
Δικαιοςφνθσ κ. Γεώργιοσ Κώτςθρασ, ο Αντιπρόεδροσ τθσ Βουλισ των Ελλινων κ. Ακανάςιοσ Μποφρασ, ο 
Βουλευτισ Δυτικισ Αττικισ κ. Ευάγγελοσ Λιάκοσ, ο Αντιπεριφερειάρχθσ Δυτικισ Αττικισ κ. Ελευκζριοσ 
Κοςμόπουλοσ, οι Αντιδιμαρχοι Μεγαρζων κ. Ιερόκεοσ Πολυχρόνθσ, κ. Κωςταντίνοσ Καράμπελασ και κ. 
Κωνςταντίνοσ Φυλακτόσ και οι Δθμοτικοί φμβουλοι κ. Παναγιώτθσ Μαργζτθσ και κ. τυλιανόσ Φρυγανάσ, 
οι οποίοι ζκαναν και τισ απονομζσ. 

 Νικθτισ ςτθν κατθγορία ανδρών ιταν ο πφροσ Λογοκζτθσ (3:45:53), με δεφτερο τον Χριςτο 
Μαυρίκιο (3:49:15) και τρίτο τον Γιώργο Σςουμάνθ (3:49:27). 

 Νικιτρια ςτισ γυναίκεσ αναδείχκθκε θ Αδαμαντία Λεμοντηόγλου (4:24:34), με δεφτερθ τθν 
Ευαγγελία Μιτςου (4:29:33) και τρίτθ τθν Αγγελικι τεφανι (4:46:04). 

 Από το Διμο Μεγαρζων, πρώτοσ ζφκαςε ο Χριςτόφοροσ Χριςτοδοφλου (4:25:33) και πρώτθ θ 
Ευαγγελία Μιτςου, που ιταν και δεφτερθ ςτθ γενικι κατάταξθ των γυναικών. 

 Σιμθτικι πλακζτα απονεμικθκε από τον δθμοτικό ςφμβουλο και μζλοσ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωροσ» κ. πυρίδωνα Νικολάου ςτον Πρόεδρο τθσ ΚΑΕ Ολυμπιακόσ κ. 
Παναγιώτθ Αγγελόπουλο για τθ ςυμμετοχι του ςτον 4ο Βυηαντινό αγώνα 50χλμ. 

 
 τον  τερματιςμό του αγώνα, ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ ταμοφλθσ, διλωςε: 
 «Οι πρώτοι, που τερμάτιςαν από τουσ Μεγαρίτεσ, είναι θ κ. Μιτςου Ευαγγελία (2θ από όλεσ τισ 
γυναίκεσ) και ο κ. Χριςτοδοφλου Χριςτόφοροσ από τουσ άνδρεσ, ςτον 4ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ αγώνα των 50 χιλιομ., 
ςε μία πολφ δφςκολθ, αλλά και πανζμορφθ διαδρομι, πλατεία Λυτάρα – κόμβοσ ζξω βρφςθσ– Αλεποχώρι, 
από Λοφμπα – Αγιάννθσ Μακρινόσ – Χάνι – Μζγαρα. Στον αγώνα, που διοργάνωςε ο Διμοσ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, 
ςυμμετείχαν 100άδεσ ακλθτζσ/ριεσ από όλθ τθν Ελλάδα και το εξωτερικό.  
Θερμά ςυγχαρθτιρια ςτουσ ςυμμεταςχόντεσ.  
Και θ ςυμμετοχι είναι νίκθ.  
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Επίςθσ ςυγχαρθτιρια αξίηουν ςτον ΗΡΟΔΩΡΟ για τθν διοργάνωςθ, ςτον κ. Βόρδο Δθμ. για τθν πολφτιμθ 
βοικειά του και ςτουσ εκελοντζσ/ριεσ, που ςυνζδραμαν.» 
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