
 

 

 
  

 
Λαμύα, 3 Αυγοϑςτου 2020 

 

ΘΕΜΑ : Πραγματοπούηςη 3ου Αγώνα Δρϐμου Θεςπιϋσ – Θερμοπϑλεσ «Στα χνϊρια 

την Ηρώων» 

 

Με μεγϊλη επιτυχύα ολοκληρώθηκε ο  3οσ Αγώνασ Δρϐμου Θεςπιϋσ – 

Θερμοπϑλεσ «Στα χνϊρια την Ηρώων» ςε ςυνδιοργϊνωςη  των Δόμων Λαμιϋων 

και Αλιϊρτου- Θεςπιϋων  και του αθλητικοϑ ςυλλϐγου Απϐλλων Δ. Αττικόσ με 

την υποςτόριξη των Δόμων Λεβαδϋων, Αμφύκλειασ-Ελϊτειασ, Καμϋνων Βοϑρλων 

και τησ Περιφϋρειασ Στ. Ελλϊδασ.   

Η υψηλοϑ ςυμβολιςμοϑ  διοργϊνωςη ςτην  οπούα ςυμμετεύχαν εκατοντϊδεσ 

αθλητϋσ και εθελοντϋσ, εκκύνηςε απϐ το ϊγαλμα του Δημϐφιλου ςτισ   Θεςπιϋσ το 

Σϊββατο 1 Αυγοϑςτου και αφοϑ διόνυςε  απϐςταςη 102 χλμ. τερμϊτιςε ςτο 

ϊγαλμα του Λεωνύδα, ςτον  ιερϐ χώρο των Θερμοπυλών την Κυριακό 2 

Αυγοϑςτου. Ο αγώνασ  που εύναι αφιερωμϋνοσ  ςτην ιςτορικό μϊχη των 

Θερμοπυλών και την ηρωώκό παρουςύα  των Θεςπιϋων  ςτο πλϊώ των 

Σπαρτιατών, αναβύωςε φϋτοσ και ςυνϋπεςε με την επϋτειο των 2.500 χρϐνων 

απϐ τη μϊχη, αναδεικνϑοντασ τισ αξύεσ του ηρωώςμοϑ, τησ φιλοπατρύασ και τησ 

ελευθερύασ ςε ςυνδυαςμϐ με το ευ αγωνύζεςθαι και τα οφϋλη τησ ϊθληςησ.      

Στον χαιρετιςμϐ του ςτο χώρο των απονομών, ο Δόμαρχοσ Λαμιϋων Θϑμιοσ 

ΚαραϏςκοσ  τϐνιςε την αξύα τησ διαδημοτικόσ ςυνεργαςύασ και τησ εθελοντικόσ 

προςπϊθειασ  για την ανϊδειξη τησ ιςτορικϐτητασ του τϐπου μασ και ςυνεχϊρη 

τουσ ςυμμετϋχοντεσ  - πρωταγωνιςτϋσ ςτον αντύξοο αγώνα.      

 



 

 

Νωρύτερα ςτην εκκύνηςη ςτισ Θεςπιϋσ  ο Δόμοσ Λαμιϋων, παρουςύα των 

Δημϊρχων των δόμων που υποςτηρύζουν τον αγώνα  και του Δημϊρχου 

Σπϊρτησ,  μετϋφερε δια του Αντιδημϊρχου  Π. Φώςκολου το μόνυμα ενϐτητασ  

των ιςτορικών αυτών τϐπων που ενώνουν τισ δυνϊμεισ τουσ για να 

διατηρόςουν ζωντανϋσ τισ μνόμεσ και τισ θυςύεσ των προγϐνων και ςυνεχϊρη 

τον οικοδεςπϐτη Δόμαρχο Αλιϊρτου - Θεςπιϋων  για την πρωτοβουλύα.        

Ο Δόμοσ Λαμιϋων επιθυμεύ να  εξϊρει την προςπϊθεια ϐλων ϐςων 

ςυμμετεύχαν τϐςο οργανωτικϊ  ϐςο και ωσ αγωνιζϐμενοι  και απευθϑνει ϋνα 

μεγϊλο ευχαριςτώ  ςτουσ  εθελοντϋσ του Συλλϐγου φυςιοθεραπευτών 

Φθιώτιδασ, του ποδηλατικοϑ Συλλϐγου «Αθανϊςιοσ Διϊκοσ» και  του  Συλλϐγου  

δρομϋων «Τραχύνα» για την   πολϑτιμη βοόθεια τουσ, ςτο προςωπικϐ του 

Τμόματοσ Αθλητιςμοϑ και του Μουςεύου (Κ.Ι.Ε.) Θερμοπυλών για  την πολϑωρη 

και ολονϑκτια υποςτόριξη των αθλητών,  ςτα ΜΜΕ για  την προβολό του αγώνα  

και ςτο Τμόμα Τροχαύασ Λαμύασ για την πολϑτιμη ςυνδρομό ςτην αςφϊλεια του 

αγώνα.    

Ανανεώνουμε το ραντεβοϑ μασ για τον επϐμενο αγώνα «Στα χνϊρια των 

Ηρώων». 

 


