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Πατέρας και γιος
µπαίνουν αγκαλιά
στη Σπάρτη. Ο κόσµος
τους αποθεώνει, σε
µια µοναδική στιγµή
της ζωής τους που θα
τους µείνει αξέχαστη
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Επαθλο
η ενότητα και
η συναδελφικότητα

Σπάρταθλον
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

«Η

στιγµή που φτάσαµε
µαζί µε τον γιο µου στη
Σπάρτη για να τερµατίσουµε θα παραµείνει για πάντα
χαραγµένη στη µνήµη µου ως η πιο
όµορφη στιγµή της ζωής µου µετά τη
γέννησή του». Μιλώντας στα «ΝΕΑ»
ο 50χρονος γάλλος δροµέας υπεραποστάσεων Ζιλ Παλαρουελό δεν
µπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του.
Τρέχοντας εδώ και χρόνια στο περίφηµο Σπάρταθλον, αυτή τη φορά
έτρεξε µαζί µε τον 20χρονο γιο του
Ανζέλ. Ο πατέρας του χρειάστηκε
να τον περιµένει προκειµένου ν’
ακουµπήσουν µαζί τα χέρια τους
στο άγαλµα του Λεωνίδα και να τερµατίσουν,
Ο 50χρονος γάλλος δροµέας στον αγώνα υπεραυπεραποστάσεων Ζιλ
ντοχής,
Παλαρουελό τερµάτισε φέτος όπου οι
παρέα µε τον 20χρονο Ανζέλ δ ρ ο µ ε ί ς
(όσοι καταφέρνουν να τερµατίσουν) καλύπτουν απόσταση 246 χιλιοµέτρων,
τρέχοντας συνεχόµενα από την
Αθήνα έως τη Σπάρτη! Ξεκίνησαν
από την Ακρόπολη την Παρασκευή
το πρωί και τερµάτισαν το Σάββατο
στην πρωτεύουσα της Λακωνίας.
Ο Ζιλ Παλαρουελό λατρεύει την
Ελλάδα και στενοχωριέται για την
κρίση που ζει. «Να κοιτάτε θετικά
προς το µέλλον, όπως κάνετε µε τον
αθλητισµό αλλά και µε την Ιστορία
σας. Οι ανθρώπινες αξίες που έχει η
χώρα σας και η κληρονοµιά που έχει
δώσει στην παγκόσµια κοινότητα
είναι τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατά
σας. Αλλωστε έχετε ήδη καταφέρει
για πάντα να ζείτε όλοι µαζί ειρηνικά και αυτό είναι σπουδαίο», λέει.
Ο 20χρονος γιος του έβλεπε εδώ
και χρόνια τον πατέρα του να φεύγει

Πατέρας και
γιος στα χνάρια
του Φειδιππίδη
για την Αθήνα για να πάρει µέρος
στο Σπάρταθλον και, όπως λέει ο
Ζιλ, δεν ήταν δύσκολο να τον πείσει
να έρθει µαζί του εφέτος:
«Ο Ανζέλ ξέρει ότι το Σπάρταθλον
είναι η αγαπηµένη µου διαδροµή.

Μετά τις πρώτες φορές, λοιπόν,
άρχισε να µε ρωτάει περισσότερο
και είδε µάλιστα αποσπάσµατα από
το βίντεο αγώνων και δεν δυσκολεύτηκα να τον πείσω. Λατρεύει το
τρέξιµο και, πριν από τη διαδροµή

Η µοναδικότητα
του αγώνα
Ο γάλλος δροµέας χαρακτηρίζει
µοναδικό τον αγώνα του Σπαρτάθλου και εξηγεί: «Η µοναδικότητα αυτού του αγώνα έχει να
κάνει µε την παρουσία όλων των
εθνών, εξαιρετικών δροµέων,
αλλά και των αληθινών αξιών του
αθλητισµού και του ολυµπιακού
πνεύµατος», λέει ο Ζιλ (στη φωτογραφία δεύτερος από αριστερά).
«Η ιστορία του Φειδιππίδη, σε
συνδυασµό µε τα µαγευτικά τοπία
της διαδροµής, είναι κάτι ξεχωριστό», καταλήγει, δίνοντας ήδη
ραντεβού για του χρόνου µαζί µε
τον Ανζέλ (δεύτερος από δεξιά).

Αθήνα - Σπάρτη, το καλοκαίρι έτρεξε
στον Transgaule στη Γαλλία, όπου
οι δροµείς κάλυψαν συνολικά 1.200
χιλιόµετρα σε 18 ηµέρες», λέει ο
50χρονος γάλλος δροµέας που έχει
τρέξει 13 φορές στο Σπάρταθλον,
έχοντας τερµατίσει τις 12.
Αυτή η φορά όµως ήταν η πιο
συγκλονιστική. «Πραγµατικά ήταν
µοναδική. Τρέχαµε στο µεγαλύτερο
µέρος της διαδροµής µαζί και µόλις
περάσαµε το Σάγκα (σ.σ.: χωριό
της Αρκαδίας, 22 χλµ βορειοανατολικά της Τρίπολης, πάνω από τη
Νεστάνη) είχε ακόµα καλή φυσική
κατάσταση και µπορούσε να τρέξει. Τότε κατάλαβα πως όλα ήταν
δυνατά, έχοντας καλύψει ήδη 172
χιλιόµετρα. Εκεί αποφασίσαµε να
κοντρολάρουµε την ταχύτητά µας
και να φτάσουµε µαζί στη Σπάρτη, στην πιο συγκινητική στιγµή
της ζωής µου µετά τη γέννηση του
παιδιού µου», µας εξοµολογείται ο
γάλλος δροµέας που έχει µεγάλη
ιστορία στους υπερµαραθώνιους
αλλά προτιµά πάντα το Σπάρταθλον.
∆Ω∆ΕΚΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ. «Εχω ήδη
τερµατίσει σε δώδεκα διαδροµές
του Σπαρτάθλου και η προσωπική
µου επιδίωξη είναι να φτάσω τουλάχιστον τους είκοσι τερµατισµούς.
Είναι βέβαιο πως του χρόνου ο γιος
µου θα επιστρέψει ξανά µαζί µου
και ενδεχοµένως να έχουµε και ένα
ακόµα µέλος της οικογένειάς µας.
Σε αυτό τον εξαιρετικό αγώνα ποτέ
δεν είµαι σίγουρος αν θα καταφέρω
να τερµατίσω, γι’ αυτό και όταν το
πετυχαίνω τα συναισθήµατα που
µε πληµµυρίζουν είναι µοναδικά.
Την ώρα που βλέπεις τους θεατές,
τα παιδιά αλλά και τους εθελοντές
όπως και τους αθλητές που ήδη
έχουν τερµατίσει νιώθεις το µεγαλείο του αγώνα».

«Τέτοιες ιστορίες γεννά
το Σπάρταθλον και
η µοναδικότητά του
έγκειται στο γεγονός
ότι η σχέση των δροµέων
δεν είναι ανταγωνιστική
αλλά συναγωνιστική,
καθώς δεν υπάρχει
το κίνητρο των
χρηµατικών επάθλων»,
επισηµαίνει ο πρόεδρος
του ∆ιεθνούς Συνδέσµου
Σπάρταθλον Παναγιώτης
Τσιακίρης που περιγράφει
µια ιστορία µε ιταλό
πρωταγωνιστή.
Ο Ιταλός Γκουντίν,
νικητής δύο φορές
στις τρεις τελευταίες
διοργανώσεις, που
αυτή τη φορά τερµάτισε
τρίτος ταυτόχρονα µε
τον περυσινό νικητή,
τον Γερµανό Θοµς,
αµέσως µετά τον αγώνα
πήγε στο νοσοκοµείο
της Σπάρτης µαζί µε τον
συµπατριώτη του Πάπι
ο οποίος διακοµίστηκε
µε σηµάδια νεφρικής
ανεπάρκειας. Ο Γκουντίν
παρέµεινε όλη την
Κυριακή δίπλα στον
συµπατριώτη του µέχρι
να πάρει εξιτήριο και
να γυρίσουν µαζί στην
Αθήνα για να πάρουν
µετά το αεροπλάνο για
την Ιταλία.
Η συναδελφικότητα και
το µήνυµα ενότητας
που περνούν όλοι
οι αθλητές είναι το
µεγαλύτερο έπαθλο για
το Σπάρταθλον, που
συµπλήρωσε εφέτος 31
χρόνια ζωής.

