
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 1000 ΜΙΛΙΩΝ 

ΔΡΟΜΟΙ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ – Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 1000 ΜΙΛΙΩΝ[1] 

            Τα περισσότερα ζώα ανταγωνίζονται το ένα το άλλο σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιώντας τις ικανότητες τους 

σε δύναμη, ισχύ, ταχύτητα, ευελιξία. Προφανώς οι άνθρωποι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τα άλλα θηλαστικά ως 

προς αυτές τους τις ικανότητες. Συνεπώς φαίνεται λογικό να εστιάζουμε σε εξελικτικά σενάρια στα οποία θριαμβεύει ο 

εγκέφαλος απέναντι στο μυϊκό σύστημα. 

Όμως, παρόλο που οι επιδόσεις μας σε δύναμη, ισχύ, ταχύτητα, ευελιξία συγκρινόμενες με άλλα ζώα είναι 

περιορισμένες, οι άνθρωποι είναι εξειδικευμένοι σε αθλήματα αντοχής με εντυπωσιακές αερόβιες επιδόσεις. Αυτές οι 

ικανότητες του ανθρώπου είναι αξιοσημείωτες κυρίως σε δρομείς μεγάλων αποστάσεων, ακόμη και υπό συνθήκες 

ζέστης[2]. Ειδικά πριν την ανακάλυψη του δόρατος, του τόξου με τα βέλη και των διχτυών ο προϊστορικός άνθρωπος 

για να περισυλλέξει σκοτωμένα ζώα ή και να κυνηγήσει μεγάλα πρωτεύοντα θηλαστικά βασιζόταν κυρίως στις καλές 

επιδόσεις του σαν δρομέας αντοχής ακόμη και σε ζέστη. 

Μετά από χιλιάδες χρόνια τα ίχνη καταγωγής μας εμμένουν, όταν το σώμα είναι καλά προπονημένο  σε 

δρόμους αντοχής, μια συμπεριφορά που σήμερα βέβαια εξυπηρετεί άλλους σκοπούς. 

Οι άνθρωποι λοιπόν έτρεχαν υπεραποστάσεις πριν ακόμη η ιστορία καταγράψει τα κατορθώματά τους.  

Οι πρώτες αναφορές σε δρομείς υπεραποστάσεων στην αρχαία Ελλάδα είναι του ημεροδρόμου  

Φιλιππίδη[3] και του οπλίτη Ευχίδα[4]. 

Ο Φιλιππίδης (ή Φειδιππίδης όπως λανθασμένα έχει επικρατήσει) στάλθηκε από τους Αθηναίους στην Σπάρτη 

για να ζητήσει την βοήθεια των Λακεδαιμονίων λίγο πριν την μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.). Διέτρεξε την απόσταση 

(μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων) σε δύο μέρες, πράγμα που θεωρήθηκε άθλος. Κατά την επιστροφή του στην 

Αθήνα, είπε στους συμπολίτες του ότι η νίκη θα ήταν με το μέρος τους, όπως του είχε φανερώσει ο Πάνας. Από το 

1983, σε ανάμνηση του δρόμου του Φιλιππίδη, καθιερώθηκε το Σπάρταθλον, αγώνας υπερμαραθωνίου δρόμου 246 

χιλιομέτρων από Αθήνα προς τη Σπάρτη με όριο διαδρομής 36 ώρες. 

Ο Ευχίδας μετά από την νίκη των Ελλήνων εναντίον των Περσών το 479 π.χ. στη μάχη των Πλαταιών, πήγε 

στο μαντείο των Δελφών, από όπου έφερε στις Πλαταιές το ιερό πυρ προκειμένου να γίνει θυσία στον Ελευθέριο Δία, 

επιστρέφοντας αυθημερόν και ξεψύχησε από την υπερπροσπάθεια.  Ο Ελληνικός όμιλος τριάθλου Πλαταιών και 

αθλημάτων μεγάλης διάρκειας «Ο ΕΥΧΙΔΑΣ» διοργανώνει από το 2000 τον Ευχίδειο Άθλο, 107,5 χιλιόμετρα Ιστορίας 

στα χνάρια του Ευχίδα. 



Οι αγώνες δρόμου είχαν ξεκινήσει από την προϊστορική εποχή μεταξύ επιφανών αρχόντων και αργότερα 

υπήρξε συμμετοχή σε αυτούς και του λαού. Σε κάθε εποχή η φύση των αγώνων άλλαζε.  Ψάχνοντας μέσα στην 

ιστορία[5] βρίσκουμε Πανελλήνιους Αγώνες όπως τα Ολύμπια, τα Πύθια, τα Ίσθμια, τα Νέμεα, τα Πανιώνια κ.λπ.  Οι 

αρχαίοι Έλληνες πριν τις απαρχές της ιστορίας πρέπει να είχαν θεσπίσει και αγώνες δρόμου αντοχής.  Στα ιστορικά 

χρόνια επικράτησαν τα αγωνίσματα ταχύτητας, για λόγους απλότητας διεξαγωγής, στρατηγικής σημασίας των 

αγωνισμάτων ταχύτητας για τον πόλεμο, θρησκευτικής τυποποίησης, κ.λπ.  

Στο Βυζάντιο φαίνεται ότι επικράτησαν πάλι οι δρόμοι αντοχής, για στρατηγικούς λόγους εξαιτίας των 

χιλιάδων χιλιομέτρων των βυζαντινών συνόρων. 

Στους νεότερους χρόνους η ιστορία των πολυήμερων αγώνων δρόμου μεγάλων αποστάσεων αρχίζει στη 

Δύση πριν περίπου 250 χρόνια.  Οι δρομείς υπεραποστάσεων ανταποκρίνονται συνεχώς σε νέες προκλήσεις και τα 

τελευταία χρόνια ο αγώνας των 1000 μιλίων προσελκύει το ενδιαφέρον κορυφαίων δρομέων υπεραποστάσεων. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός  ότι ο αγώνας των 1000 μιλίων εμφανίσθηκε πρώτος στην ιστορία των πολυήμερων 

αγώνων δρόμου, πριν την εμφάνιση των δρόμων 6 ημερών, 24 ωρών και 100 Km. 

Ο παλαιότερος αγώνας 1000 μιλίων για τον οποίο υπάρχει ιστορική αναφορά πραγματοποιήθηκε στο 

Birmingham Αγγλίας στις αρχές του 1758. Ο επαγγελματίας περιπατητής George Guest έβαλε στοίχημα ότι θα 

μπορούσε να καλύψει την απόσταση 1000 μιλίων μέσα σε 28 μέρες. Πέτυχε, με χρόνο 27 μέρες 19 ώρες,  

καλύπτοντας έξι μίλια την τελευταία ώρα.  Η πεζοπορία έφθασε στην ακμή της κατά τη διάρκεια και μετά από τους 

ναπολεόντειους πολέμους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου της ιστορίας των δρόμων υπεραποστάσεων οι 

αγώνες 1000 μιλίων ήταν συνηθισμένοι. 

Εκείνη την εποχή ένας από τους στόχους και τους άθλους των αθλητών των 1000 μιλίων ήταν να καλυφθεί η 

απόσταση σε 20 μέρες. Αυτό έγινε η ειδικότητα των μεγάλων ονομάτων της εποχής όπως των Eaton, Stokes, Jones, 

Crisp και Wilson.  Ο George Wilson και ο Daniel Crisp αύξησαν τον μέσο όρο που κάλυπταν ανά μέρα στα 50 μίλια, 

ένας αριθμός που φαίνεται απίστευτος για την εποχή εκείνη, που εμείς βλέπουμε τώρα την επανεμφάνιση του ως 

καθημερινό ελάχιστο που πρέπει να καλύψουν οι δρομείς για να παραμείνουν στον αγώνα 1000 μιλίων που 

διοργανώθηκε στην Αθήνα το 2010.  Οι αθλητές βέβαια εκείνη την εποχή  περπατούσαν και δεν έτρεχαν τα 1000 

μίλια, αλλά ακόμη κι έτσι, λέει πολλά για την ανάπτυξη του αθλητισμού κατά τη διάρκεια των τελευταίων 250 ετών 

αφού, οι επιδόσεις των κορυφαίων αθλητών του παρελθόντος έχουν γίνει τώρα η γραμμή βάσης για τον αγώνα των 

1000 μιλίων. 

Ο George Wilson ήταν πολύ διάσημος περιπατητής εκείνης  της περιόδου και αναμίχθηκε σε μεγάλη διαμάχη 

όταν στο μέσο της διαδρομής ενός αγώνα 1000 μιλίων για τον οποίο είχε βάλει στοίχημα ότι θα τερματίσει σε 20 

μέρες  οι αρχές τον σταμάτησαν και τον κατηγόρησαν  για πρόκληση παραβίασης της ειρήνης. Έχασε το στοίχημα και 

κατέληξε στη φυλακή. Απτόητος, συνέχισε να περπατάει 50 μίλια σε 12 ώρες σε ένα μικρό χώρο των φυλακών, 

διαστάσεων 10 επί 7 μέτρα, κάνοντας 9.026 στροφές! Ο Wilson δεν απογοητεύθηκε από τη φυλάκισή του. Μετά την 



απελευθέρωσή του το Νοέμβριο του 1816, κάλυψε την απόσταση 1000 μιλίων σε 17 μέρες 23 ώρες 19 λεπτά 10 

δευτερόλεπτα στο Hull. 

Το επόμενο έτος ο Daniel Crisp προσέλκυσε ένα πλήθος 10.000 ανθρώπων για να παρακολουθήσει έναν 

περίπατο 1.134 μιλίων στο δρόμο Uxbridge, τον οποίο κάλυψε σε 21 μέρες. Ίσως σε μία προσπάθεια να ξεπεραστεί το 

ρεκόρ του Wilson, το επόμενο έτος στον ίδιο δρόμο, περπάτησε 1.037 μίλια σε 16 μέρες 23 ώρες και 8 λεπτά, παρά 

το γεγονός ότι ο Τάμεσης είχε πλημμυρίσει το δρόμο. Σε πέντε περιπτώσεις έπρεπε να περπατάει για ένα τέταρτο του 

μιλίου μέσα στα νερά. Το ρεκόρ του Daniel Crisp’s για τα 1000 μίλια παρέμεινε περίπου εξήντα έτη μέχρι την ακμή 

των αγώνων 6 ημερών. 

Ο Αμερικανός Edward Weston, ο πρωτοπόρος των εξαήμερων αγώνων δρόμου πήγε στην Αγγλία το 1877 και 

σε μια σειρά στοιχημάτων ανέλαβε να περπατήσει 1000 μίλια σε 400 συνεχόμενες ώρες. Αυτό έκανε στο 

Northumberland Cricket Ground, Newcastle-Upon-Tyne και κατάφερε να ολοκληρώσει την απόσταση σε 16 μέρες 15 

ώρες και 41 λεπτά. Τότε, στη βικτοριανή περίοδο, ο Weston δεν περπάτησε τις Κυριακές, και πήρε για ανάπαυση 

συνολικά 150 ώρες. Το ρεκόρ για τα 1000 μίλια έμεινε στον Weston για ένα αιώνα. 

Το 1975 ένας αγώνας δρόμου 1000 μιλίων οργανώθηκε στη Νότια Αφρική από την Pretoria στο Cape Town. 

 Μεταξύ των άλλων συμμετείχαν ο Siegfried Bauer από Νέα Ζηλανδία και ο John Ball από Νότια Αφρική. Τελικά ο 

Bauer  τερμάτισε σε 12 μέρες 21 ώρες 46 λεπτά 30 δευτερόλεπτα, τρεις ώρες νωρίτερα από το ρεκόρ του Weston. 

Εκείνο το ρεκόρ παρέμεινε έως ότου η μικρή αυστραλιανή πόλη Colac φιλοξένησε τον πρώτο διεθνή πολυήμερο 

αγώνα δρόμου. Η πόλη ήταν η πατρίδα του Cliff Young,  ο οποίος είχε κερδίσει τη διαδρομή Sydney-Melbourne σε 

χρόνο ρεκόρ. Ο Young είχε προσπαθήσει να κάνει μόνος τα 1000 μίλια τον προηγούμενο χρόνο, αλλά αναγκάστηκε 

να αποσυρθεί από έναν τραυματισμό στην πλάτη. Ο  αγώνας 1000 μιλίων άρχισε με τρέξιμο 92.3 μιλίων από τη 

Melbourne στο Colac και συνεχίστηκε με γύρους 538.6 μέτρων στο Colac. Ο Tony Rafferty είχε το προβάδισμα για τα 

πρώτα 600 μίλια. (ο Rafferty είχε την εμπειρία των1000 μιλίων, τρέχοντας παλαιότερα την απόσταση μόνος), 

εντούτοις αναγκάστηκε να αποσυρθεί, και ο Bauer τερμάτισε σε 12 μέρες 12 ώρες 36 λεπτά 20 δευτερόλεπτα. 

Η οργάνωση Sri Chinmoy διοργάνωσε τον πρώτο ανοικτό αγώνα 1000 μιλίων στη Νέα Υόρκη το 1985, που 

τον κέρδισε ο σύγχρονος πρωτοπόρος των πολυήμερων αγώνων δρόμου, ο Αμερικανός Don Choi, σε 15 μέρες 6 

ώρες 24 λεπτά.  Η οργάνωση του αγώνα από τον Sri Chinmoy έγινε μια ετήσια υπόθεση και το επόμενο έτος ο 

Siegfried Bauer έτρεξε για τρίτη φορά σε αγώνα 1000 μιλίων μαζί με τον Αμερικανό Stu Mittleman ο οποίος ήταν 

γνωστός για τις δυνατότητές του σε μικρότερες αποστάσεις. Ο Stu Mittleman ξεπέρασε το παγκόσμιο ρεκόρ του Bauer 

με χρόνο 11 μέρες 20 ώρες 36 λεπτά 50 δευτερόλεπτα, με τον Bauer να σπάει πάλι τις 13 μέρες για την απόσταση 

αυτή. 

Ο πρώτος σύγχρονος αγώνας 1000 μιλίων σε στίβο πραγματοποιήθηκε στο Gateshead το 1985, όχι μακριά 

από τον τόπο συναντήσεως που χρησιμοποιήθηκε από τον Weston εκατό έτη νωρίτερα. Τον αγώνα κέρδισε ο Malcolm 

Campbell, σε 15 μέρες 21 ώρες 07 λεπτά 43 δευτερόλεπτα. 



Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον αγώνα προσέλκυσε το Γιάννη Koύρο στο δρόμο 1000 μιλίων της Νέα 

Υόρκη το Μάιο 1988. Ο Έλληνας κάλυψε τα 408,773km / 254 μίλια στις πρώτες 48 ώρες, και τα 1028,370km / 639 

μίλια σε 6 μέρες. Ο Κούρος κατάφερε να καλύψει την απόσταση 1000 μιλίων σε 10 μέρες 10 ώρες 30 λεπτά 36 

δευτερόλεπτα. Στο έπος αυτό του Έλληνα Γιάννη Koύρου καταρρίφθηκαν πολλά παγκόσμια ρεκόρ. 

Δυνατές επιδόσεις έχουν επιτευχθεί στη Νέα Υόρκη από τον  Βρετανό Al Howie, ο οποίος το 1991 κάλυψε την 

απόσταση σε 12 μέρες 01 ώρα 42 λεπτά 52 δευτερόλεπτ. Μεταξύ των πρόσφατων αστεριών είναι ο Λετονός δρομέας, 

Georgs Jermolajevs, ο οποίος έτρεξε την απόσταση σε 12 μέρες 01 ώρα  και ο Λιθουανός Rimas Jakelaitis, ο οποίος 

έτρεξε την απόσταση στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο 2000 σε 11 μέρες  23 ώρες 07 λεπτά 21 δευτερόλεπτα. 

Στο δρόμο 1000 μιλίων επί στίβου είχαμε νέα ρεκόρ. Το ρεκόρ του Campbell έσπασε ο βετεράνος Tony 

Rafferty σε δύσκολες συνθήκες στο Glanville της Αυστραλίας το 1989, με χρόνο 14 ημέρς 11 ώρες 59 λεπτά 04 

δευτερόλεπτα. Ο χρόνος αυτός ξεπεράστηκε από τον Jermolajevs σε αγώνα στην Οδησσό της Ουκρανίας. Ο χρόνος 

του, 13 μέρες 23 ώρες 25 λεπτά 18 δευτερόλεπτα δεν επικυρώθηκε. Ήταν ο Αυστραλός Gary Parsons ο οποίος πήρε 

το ρεκόρ με 13 μέρες 17 ώρες 37 λεπτά 21 δευτερόλεπτα στο Nanango το 1994. 

Τον Μάρτιο1996 ο Parsons βελτίωσε το ρεκόρ σε 12 μέρες 19 ώρες 44 λεπτά 34 δευτερόλεπτα  και αυτό το 

ρεκόρ ξεπεράστηκε δύο φορές κατά τη διάρκεια εκείνου του έτους, αλλά κανένα από τα νέα ρεκόρ δεν επικυρώθηκε. 

Τα ρεκόρ αυτά ήταν του Alfredo Uria στο Nanango το 1996 με 12 μέρες 17 ώρες 59 λεπτά 09 δευτερόλεπτα και του 

Vladimair Glazkov με  12 μέρες 13 ώρες 32 λεπτά 41 δευτερόλεπτα. 

Ο Λιθουανός Petras Silkin βελτίωσε το ρεκόρ του Parsons σε 12 μέρες 04 ώρες 06 λεπτά στην Οδησσό και 

αργότερα σε 11 μέρες 13 ώρες 54 λεπτά 58 δευτερόλεπτα στο Nanango Αυστραλίας το Μάρτιο 1998. 

Οι γυναίκες δρομείς ήρθαν αργότερα στα 1000 μίλια. Το 1864 η Emma Sharp κάλυψε την απόσταση 1000 

μιλίων σε 1000 ώρες (42 μέρες) στο Quarry Gap, Laisterdyke στη Μεγάλη Βρετανία. Δώδεκα έτη αργότερα η Bella ST 

Clair ολοκλήρωσε την απόσταση σε 39 μέρες 14 ώρες στο Λονδίνο. Η πιό ξεχωριστή βαδίστρια   της περιόδου είναι η 

Βρετανίδα Ada Anderson με 27 μέρες 19 ώρες στο Kings Lynn το 1878. 

Το πρώτο σύγχρονο ρεκόρ 1000 μιλίων έγινε σε αγώνα με σταθμούς μεταξύ δύο ατόμων το 1987, όταν η 

Βρετανίδα Eleanor Adams, (τώρα Robinson) κάλυψε την απόσταση σε 16 μέρες 22 ώρες 51 λεπτά. Ήταν η 

Αμερικανίδα Suprabha Schecter που έτρεξε την απόσταση σε 14 μέρες 20 ώρες 18 λεπτά 24 δευτερόλεπτα στη Νέα 

Υόρκη το 1989. 

Αυτό το ρεκόρ καταρρίφθηκε από μια πολύ αξιόλογη δρομέα πολυήμερων αγώνων όλων των εποχών. Το 

1991 στη Νέα Υόρκη η Νεο Ζηλανδέζα  Sandra Barwick κάλυψε τα 804,672km / 500 μίλια σε 6 μέρες και τα 1000 

μίλια σε 12 μέρες 14 ώρες 38 λεπτά 40 δευτερόλεπτα.   Πίσω της ακολούθησε η Καναδέζα Antana Locs με 13 μέρες 

23 ώρες 18 λεπτά 32 δευτερόλεπτα. 



Η  καλύτερη γυναίκα στα 1000 μίλια σε δρόμο από τότε είναι η Αυστραλιανή Catherine Dipal Cunningham με 

13 μέρες 20 ώρες18 λεπτά 40 δευτερόλεπτα. 

Το 1996 το πρώτο γυναικείο ρεκόρ 1000 μιλίων σε στίβο καθιερώθηκε από τη Βρετανίδα Sandra Brown στο 

Nanango Αυστραλίας με 14 μέρες 10 ώρες 27 λεπτά  21 δευτερόλεπτα. Στο Nanango το Μάρτιο 1998 η Βρετανίδα 

Eleanor Robinson έτρεξε τη διαδρομή σε 13 μέρες 01 ώρες 54 λεπτά 02 δευτερόλεπτα, που είναι το σημερινό 

παγκόσμια ρεκόρ 1000 μιλίων σε στίβο. 

Ενώ έχουν περάσει  διακόσια πενήντα χρόνια από τον πρώτο δρόμο 1000 μιλίων που έτρεξε ο George Guest 

στο Birmingham, ο αγώνας παρουσιάζει εκπληκτικό ενδιαφέρον ακόμα σε αυτόν τον σύγχρονο κόσμο όπου έχει 

επικρατήσει το μετρικό σύστημα μονάδων και οι αποστάσεις μετρούνται σε Km παρά σε Miles. Διεξάγεται ακόμη σε 

μέρη όπως την Οδησσό της Ουκρανίας και το Baracaldo στην Ισπανία. 

Στις 15 – 31 Μαρτίου 2010 διοργανώθηκε στην Αθήνα από το Σύλλογο Ελλήνων Ημεροδρόμων  το 

Παγκόσμιο Κύπελο 1.000 μιλίων στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του παλαιού αεροδρομίου Ελληνικού. Η αγάπη του 

εμπνευστή και διοργανωτή του Διεθνούς Φεστιβάλ Υπεραποστάσεων Κώστα Μπαξεβάνη, για τις υπεραποστάσεις τον 

οδήγησε στην διοργάνωση ενός τέτοιου εξαιρετικά δύσκολου αγώνα. 

Τόσο για τους συνοδούς, όσο κυρίως για τους διοργανωτές του αγώνα οι οποίοι έπρεπε να εξασφαλίσουν 

σωστή υποστήριξη κάθε είδους για 16 συνεχόμενες μέρες το δύσκολο αυτό έργο είχαν αναλάβει οι εθελοντές του 

αγώνα. 

 Η εταιρεία ChampionChip Hellas ανέλαβε και ολοκλήρωσε με αξιοπιστία το έργο της ηλεκτρονικής 

καταγραφής των στροφών επί 16 μέρες και σε συνεργασία με τους κριτές του αγώνα εξασφάλισαν την ορθή 

διεξαγωγή του. Στον αγώνα έλαβαν μέρος 16 δρομείς (13 άνδρες και 3 γυναίκες) κορυφαίων επιδόσεων. 

Το επίπεδο των επιδόσεων κρίνεται υψηλό σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι τερμάτισαν καλύπτοντας 

1000 μίλια σε λιγότερο από 16 μέρες οι 8 δρομείς (5 άνδρες και οι 3 γυναίκες.). Υπήρξε δηλαδή ένα αρκετά αυξημένο 

ποσοστό δρομέων που τερμάτισε (50%) σε σύγκριση με τις τελευταίες διοργανώσεις όπου τα ποσοστά των δρομέων 

που τερμάτισαν κυμαίνονταν στα 25%. Στον αγώνα καταρρίφθηκαν παγκόσμια, εθνικά και ατομικά ρεκόρ. Έγιναν 6 

παγκόσμια ρεκόρ ηλικίας 50-54 και 55-59 καθώς επίσης και 9 Εθνικές επιδόσεις. 

Η διεθνής ομοσπονδία υπεραποστάσεων (IAU) αναφέρθηκε με κολακευτικά σχόλια για την επιτυχία αυτού του 

αγώνα, που άλλωστε είχε να γίνει περίπου 10 χρόνια, κυρίως λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που παρουσιάζει. 



Ο Wolfgang Schwerk κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα με εντυπωσιακό περιθώριο σε λιγότερες 

από 12 μέρες. Κατάφερε να πετύχει 2 παγκόσμια ρεκόρ στην κατηγορία ανδρών 50. Συγκεκριμένα τα 1000Km σε 6 

μέρες 23 ώρες 32 λεπτά, επίσης σε  6 μέρες κάλυψε 870 Km. 

  

Ο William Sichel δεύτερος, πέτυχε 3 παγκόσμια ρεκόρ στην κατηγορία ανδρών 55. 

Συγκεκριμένα τα 1000Km σε 7 μέρες 23 ώρες 45 λεπτά 43 δευτερόλεπτα, επίσης σε  6 μέρες κάλυψε 800 Km, και 

κάλυψε τα 1000 μίλια σε 13 μέρες 20 ώρες 8 λεπτά 1 δευτερόλεπτο. 

Ο Lucio Bazzana τερμάτισε τρίτος με καταπληκτική επίδοση. Ο χρόνος του για την κατηγορία 

ανδρών 55 είναι καλύτερος κατά 13 ώρες από το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, όμως το νέο παγκόσμιο ρεκόρ 

κατέκτησε ο Sichel William. 

 

Ο Vlastimil Dvoracek κέρδισε άξια την τέταρτη θέση, χωρίς συνοδούς, εφαρμόζοντας αποτελεσματική τακτική 

κατανομής των δυνάμεών του. 

  

  



Η Hiroko Okiyama, στην πέμπτη θέση γενικής κατάταξης, αλλά πρώτη στις γυναίκες, κατάφερε τις 

τελευταίες μέρες να επιταχύνει και να ξεπεράσει τη Martina Hausmann, πετυχαίνοντας εξαιρετική επίδοση. 

  

  

 

Η Martina Hausmann στην έκτη θέση γενικής κατάταξης, και στη δεύτερη θέση γυναικών, είχε προβάδισμα στο 

μεγαλύτερο μέρος του αγώνα μέχρι να την ξεπεράσει η Hiroko Okiyama. Στην Αθήνα είναι ο δεύτερος αγώνας 1000 

μιλίων που τερματίζει και πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών για την ηλικία των 50 σε αγώνα 1000 μιλίων δρόμου με 

15 μέρες 9 ώρες 37 λεπτά, και παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών για την ηλικία των 50 για τα 1000 Km με χρόνο 9 μέρες 1 

ώρα 30 λεπτά. 

Η Maria Tahkavuori, στην έβδομη θέση γενικής κατάταξης, και στην τρίτη θέση γυναικών, 

διατήρησε σταθερό ρυθμό στη διάρκεια του αγώνα και κατάφερε ένα αξιόλογο χρόνο τερματισμού. 

  

  

Ο Lo Wei Ming, στην όγδοη θέση γενικής κατάταξης, είναι ο πρώτος Ταϊβανέζος δρομέας που 

τρέχει τον αγώνα των 1000 μιλίων και κατάφερε χωρίς συνοδούς υποστήριξης να τερματίσει νωρίτερα κατά 3 ώρες 

από το όριο τερματισμού. 



  

  

Ο Νίκος Θάνος παρόλο που δεν τερμάτισε τα 1000 μίλια σε 16 μέρες (του απέμεναν 90 μίλια) 

είναι ο μόνος Έλληνας δρομέας που σταθερά συνέχισε να τρέχει και τις 16 μέρες, με επίτευγμα την κάλυψη 1465Km, 

ρεκόρ απόστασης για Έλληνα δρομέα (μετά το Γιάννη Κούρο με τα επικά κατορθώματά του). Από πολλές απόψεις η 

απόδοση του Θάνου αξίζει μία πρόσθετη αναφορά, επειδή με τη στάση του έδωσε μάθημα αγωνιστικότητας, αφού ενώ 

ήταν προφανές αρκετές μέρες πριν, ότι δεν θα τερμάτιζε τα 1000 μίλια σε 16 μέρες, εκείνος δεν εγκατέλειψε τον 

αγώνα. 

  

 

Ο Sipos Istvan, παρά τις σπουδαίες επιδόσεις του στις υπεραποστάσεις δεν κατάφερε να τερματίσει τον αγώνα, αφού 

λόγω τραυματισμού αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα την 11η ημέρα. Πέτυχε εθνικό ρεκόρ στην κατηγορία 

ανδρών 50 για τα 1000 Km με χρόνο 9 μέρες 8 ώρες 7 λεπτά, και εθνικό ρεκόρ στην κατηγορία ανδρών 50 

καλύπτοντας σε  6 μέρες 684 Km. 

Ο Νικήτας Νομικός ενώ είχε το προβάδισμα μεταξύ των Ελλήνων δρομέων έως την 11η μέρα, 

λόγω σοβαρής τενοντίτιδας στο δεξί πόδι, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα. Πέτυχε, χωρίς συνοδούς 

υποστήριξης, Πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία ανδρών 50 για τα 1000 Km με χρόνο 9 μέρες, 19 ώρες, 53 λεπτά. 

Επίσης πέτυχε προσωπικό ρεκόρ απόστασης 1050 Km σε 10 μέρες, 23 ώρες, 4 λεπτά, 2 δευτερόλεπτα. 



Ο Abichal Sherrington, ενώ το 2003 είχε τερματίσει τα 3100 μίλια, στον αγώνα αυτό των 

1000 μιλίων, όταν κάλυψε τα 1000 Km σε 11 μέρες, 13 ώρες, 26 λεπτά, 58 δευτερόλεπτα εγκατέλειψε τον αγώνα. 

Ο Hans Jurgen Schlotter, παρά τις σπουδαίες επιδόσεις του στις υπεραποστάσεις, δεν κατάφερε 

να τερματίσει τον αγώνα, αφού λόγω τραυματισμού, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα την 7η μέρα. 

 

O Κώστας Μπαξεβάνης τις 5 πρώτες μέρες ήταν ο Έλληνας δρομέας που είχε το προβάδισμα στον αγώνα. Την 5η μέρα 

έχοντας καλύψει 542 Km, με αίσθημα ευθύνης προς τη διοργάνωση του αγώνα, σταμάτησε την προσπάθειά του, για 

να βοηθήσει οργανωτικά, ώστε όλοι οι αγώνες να διεξαχθούν με επιτυχία. 

Ο Αχιλλέας Κατσαρός, ενώ κατάφερνε τις 6 πρώτες μέρες να καλύπτει το όριο των 80 Km 

ημερησίως, την 7η μέρα εγκατέλειψε τον αγώνα. 

Ο Walter Zimmermann μετά από κάλυψη161Km, λόγω προβλήματος, εγκατέλειψε τον αγώνα τη 

δεύτερη μέρα. Βοήθησε όμως εθελοντικά στην υποστήριξη της τροφοδοσίας των αθλητών τις επόμενες μέρες. 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΑ 1000 ΜΙΛΙΩΝ  ΑΘΗΝΑ 2010 
Αθλητής 1ημέρα 2ημέρα 3ημέρα 4ημέρα 5ημέρα 6ημέρα 7ημέρα 8ημέρα 9ημέρα 10ημέρα 11ημέρα 12ημέρα 13ημέρα 14ημέρα 15ημέρα 16η  μέρα 

Schwerk Wolfgang – GER – 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ, 11d 23h 18m 

32s 

191 335 480 612 742 870 1002 1127 1229 1358 1484 1609     

Sichel William – UK-
 ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ, 13d 20h 08m 

01s 

156 292 421 547 661 800 883 1000 1085 1185 1287 1391 1509 1609   

Bazzana Lucio – ITA –
ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ, 14d 07h 23m 

08s 

135 270 375 495 620 754 840 940 1050 1160 1270 1379 1475 1563 1609  

Dvoracek Vlastimil – CZE – 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ, 14d 16h 55m 

13s 

161 265 368 466 564 660 760 870 978 1092 1200 1311 1415 1528 1609  

Okiyama Hiroko – JPN – 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ, 14d 20h 54m 

10s 

120 242 354 457 561 664 764 867 967 1067 1167 1268 1389 1489 1609  

Hausmann Martina – GER- 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ, 15d 9h 37m 

07s 

153 273 388 498 605 705 805 896 992 1089 1186 1281 1377 1472 1567 1609 

Tahkavuori Maria – FIN – 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ, 15d 16h 54m 

07s 

127 237 336 432 526 628 729 829 931 1031 1129 1230 1333 1435 1536 1609 

Lo Wei Ming – TPE –
 ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ, 15d 21h 18m 

03s 

146 250 370 482 600 720 820 920 1013 1113 1203 1287 1369 1450 1540 1609 

Thanos Nikos – GRE – 16d 110 210 310 396 501 584 677 767 857 947 1027 1112 1206 1287 1370 1465 

Istvan Sipos – HUN –1068 
km 10d 5h 36m 45s 

141 263 371 469 574 684 770 873 960 1052 1068      

Nomikos Nikitas – GRE –
 1050 Km in 10d 23h 04m 

02s 

143 226 333 440 543 644 736 837 927 1013 1050      

Sherrington Abichal – UK-
1000 Km in 11d 13h 26m 

58s 

100 200 288 387 467 560 655 735 815 895 975 1000     

Schlotter Hans Jurgen – 
GER – 757 Km in 6d 6h 03m 

21s 

174 316 448 542 667 747 757          

Baxevanis Costas – GRE –
 542 Km in 4d 18h 04m 39s 

142 262 363 464 542            

Katsaros Achilleas – GRE –
 525 Km in 6d 15h 15m 03s 

80 160 240 320 400 480 525          

Zimmermann Walter – GER 
– 161 Km in 1d 7h 16m 18s 

120 161               

 
 
ATHENS INTERNATIONAL ULTRAMARATHON FESTIVAL 2012 

 
1000 Miles 

Από 19 Μαρτίου έως 4 Απριλίου 2012 διοργανώθηκε στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ 

Υπεραποστάσεων, από το Σύλλογο Ελλήνων Ημεροδρόμων  για δεύτερη φορά ο αγώνας 1.000 μιλίων στις 

Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του παλαιού αεροδρομίου Ελληνικού. Η απόσταση κάθε στροφής ήταν 649 μέτρα. Τις 

πρώτες 10 ημέρες η καταγραφή των στροφών γινόταν από εθελοντές κριτές με το χέρι, γεγονός που κρατούσε τους 

δρομείς σε εγρήγορση και συχνή επικοινωνία με τους κριτές, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή καταγραφή των 

στροφών.  Η εταιρεία ChampionChip Hellas ανέλαβε και ολοκλήρωσε με αξιοπιστία το έργο της ηλεκτρονικής 

καταγραφής των στροφών τις τελευταίες 6 ημέρες του αγώνα. Ο καιρός συνήθως ήταν αίθριος, ζεστός και υγρός. 

Στον αγώνα έλαβαν μέρος 3 αθλητές και κατάφερε να τερματίσει στο όριο των 16 ημερών μόνο ο Νικήτας 

Νομικός σε χρόνο 15 ημερών 22 ωρών 41 λεπτών 36 δευτερολέπτων. Ο Νικήτας Νομικός είναι ο δεύτερος Έλληνας 

δρομέας μετά τον Γιάννη Κούρο που τερματίζει σε αγώνα των 1.000 μιλίων.   



Αποτελέσματα :  http://www.dayrunners.gr/results/2012/UltraMarathon2012_1000miles_Final_results.xls 

Martina Hausmann GER-52                     1000,79 Km 

Abichal Sherrington UK-51                       1150,16 Km 

Nikitas Nomikos GRE-55  FINISHER    1609,34 Km  15 days 22 hours 41 minutes 36 seconds 

Στατιστικά στοιχεία για το αθλητικό προφίλ των συμμετεχόντων: 

Nomikos, Nikitas  http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?&runner=14998&Language=EN 

Sherrington, Kelvin (Abichal)    http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=59336 

Hausmann, Martina  http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?&runner=857&Language=EN 

Αναφορά στον αγώνα και φωτογραφίες από Alan Young:  

http://multidays.com/2012/04/ athens-international- ultramarathon-festival-2012- results/ 

«… Only one finisher – the Greek multiday specialist Nikitas Nomikos made it within the 16 day time limit…» 

Απόηχοι απο το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Υπεραποστάσεων: 

http://www.runningnews.gr/?id= 11195&parent=home 

 «… Στα αγωνιστικά, ήταν πράγματι συγκινητική και μεγαλειώδης η προσπάθεια του Νομικού που τερμάτισε τα 1000 
μίλια και απέδειξε για ακόμη μια φορά την άξια του σαν Υπερμαραθωνοδρόμος…» 

Πληροφορίες:   www.dayrunners.gr ,           
http://en.wikipedia.org/wiki/Athens_International_Ultramarathon_Festival 

 



Ίσως η έλξη του αγώνα αυτού να βρίσκεται στην εξαιρετική δυσκολία του, λόγω της διάρκειας. Σε πολλούς 
ανθρώπους μοιάζει αφάνταστο να καλύψει κανείς σε 16 μέρες 1609,344 Km με τα πόδια και μάλιστα σε μία κυκλική 
διαδρομή μόλις 1.000 μέτρων το 2010 και 649 μέτρων το 2012.  

Το θέλγητρο της δυσκολίας δίνει νόημα στο κυνήγι των ποθητών στόχων. Τρέχοντας σε έναν τέτοιο αγώνα 
νοιώθεις το μεγαλείο της πάλης με τα στοιχεία της φύσης. Οι δρομείς προσπαθούν να παντρέψουν τη διονυσιακή και 
απολλώνια φύση τους. Όταν το σώμα βρίσκεται σε εξουθένωση τα εσωτερικά δρώμενα στον εγκέφαλο θα το 
κινητοποιήσουν πάλι. Το μυαλό με νηφαλιότητα εξασφαλίζει τον προσεκτικό έλεγχο των κινήσεων. Όταν 
εμφανίζονται εμπόδια, όπως καταπόνηση των μελών, φουσκάλες, σκισμένο δέρμα, μονοτονία, έλλειψη ύπνου, 
άρνηση του κορμιού να προχωρήσει, τότε ένα ερέθισμα μπορεί να δώσει έμπνευση και πείσμα ψυχής, ώστε ο δρομέας 
να συνεχίσει το ταξίδι της υπέρβασης. Εκτός από τη σωματική χρειάζεται και πνευματική. 

Ο αγώνας 1000 μιλίων είναι ιδιαίτερος από πολλές απόψεις. Περιλαμβάνει: την πρόκληση της ζωής – την 
αέναη πρόοδο στη ζωή – την αντοχή που έχουμε ανάγκη στη ζωή – την υπομονή για να πετύχουμε κάτι – την 
πνευματική ισορροπία που χρειαζόμαστε στη ζωή – τη βοήθεια της θετικής σκέψης. Στον αγώνα αυτό μπορείς να 
γνωρίσεις πολλά για τον εαυτό σου σε λίγο χρόνο. Όλα είναι έντονα καθώς πιέζεις πραγματικά τον εαυτό σου στα 
όρια του και μαθαίνεις μέρα με τη μέρα να διαχειρίζεσαι τα ποικίλα προβλήματα καλύτερα. Αποκτάς ενέργεια όταν 
είσαι χαρούμενος και σε αρμονία με τη βοήθεια του διαλογισμού. Σε τέτοιους αγώνες υπάρχουν καλές και κακές 
στιγμές, όμως δεν εγκαταλείπεις αλλά ψάχνεις το θετικό που θα σε εμψυχώσει και στο τέλος θα ανταμειφθείς. Στον 
αγώνα αυτό έχεις την ευκαιρία να αντιμετωπίσεις και να λύσεις πρακτικά πολλά προβλήματα. Στην καθημερινή ζωή 
μπορείς να ξεφύγεις από τα προβλήματα ασχολούμενος με κάτι διαφορετικό. Αυτό δεν ισχύει όμως στον αγώνα. 

Αρχίζεις τον αγώνα με το πρώτο βήμα και ακολουθούν εκατομμύρια άλλα. Το μυαλό σου δεν μπορεί να 
χωρέσει ολόκληρο τον αγώνα, έτσι τον τεμαχίζεις σε διαστήματα γύρων, ωρών, ημερών, για να τα καταφέρεις. 

Ανεξάρτητα από τη θέση τερματισμού ή τα χιλιόμετρα που κάλυψαν οι δρομείς που συμμετείχαν σε έναν τόσο 
δύσκολο αγώνα, πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι γι αυτό που τόλμησαν και πέτυχαν. Πόσοι άνθρωποι στον κόσμο, 
ακόμη και δρομείς, έχουν τολμήσει τη δοκιμασία ενός τέτοιου αγώνα; Κάθε βήμα των δρομέων σ’ αυτόν τον αγώνα 
είναι μια κατάκτηση τόσο για τους ίδιους τους δρομείς όσο και για το ανθρώπινο γένος. Ο αγώνας των 1000 μιλίων 
και οι επιδόσεις που κατορθώνουν οι αθλητές αποδεικνύουν ότι ένας άνθρωπος, με τη σωστή προσπάθεια, την 
αποφασιστικότητα, τη θυσία, την ταύτιση με το στόχο, είναι δυνατόν να πετύχει περισσότερα από όσα μπορεί να 
σκεφτεί ή να φανταστεί σαν δυνατά να πραγματοποιηθούν. 

Ένα δύσκολο αγώνισμα πολυήμερης διάρκειας έφτασε σε αίσιο τέλος. Μια σωματική και ψυχική δοκιμασία, 
γεμάτη καταπονήσεις, στερήσεις, αλλά και απέραντη θέληση κατέληξε στη γαλήνη, την αρμονία και την  ευτυχία.  

Το ταξίδι αυτό των 16 ημερονυχτίων μπορεί να στείλει μερικά μηνύματα. Να προβάλει στην κοινωνία αξίες 
όπως είναι ο σχεδιασμός τακτικών για την επίτευξη των στόχων, η προσπάθεια, η επιμονή, η υπομονή και το 
αγωνιστικό πνεύμα, ενάντια στις αντιξοότητες της ζωής.  

Στη διαδρομή της ζωής απαιτείται αυτό-υπέρβαση, δηλαδή, οτιδήποτε κάνεις μπορείς να το βελτιώσεις και να 
πας ένα βήμα παραπέρα. Πολλοί περιορισμοί είναι δημιουργήματα του μυαλού μας, νομίζοντας ότι κάτι είναι αδύνατο, 
όμως όταν το προσπαθήσεις συστηματικά και με αποφασιστικότητα βλέπεις ότι είναι και δυνατό και εφικτό. Με 
υπομονή, αποφασιστικότητα και θετική διάθεση όλα είναι δυνατά. Όταν επιστρατεύονται όλες οι σωματικές και 
πνευματικές δυνάμεις τότε η θέληση είναι νικήτρια. 

 Θυμήσου ότι το αερόβιο τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων είναι χαρακτηριστικό υπεροχής του ανθρώπινου 
γένους σε σχέση με τα άλλα θηλαστικά. 

 

 



Οι καλύτερες επιδόσεις ανά κατηγορία ηλικίας ανδρών και γυναικών σε αγώνες 1000 μιλίων σύμφωνα με πρόσφατα 

επίσημα στοιχεία της International Association of Ultrarunners: 

 

http://www.iau-ultramarathon.org/images/file/March_2012_WBP__VETERAN_AGE_GROUPS.pdf 
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