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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Μ ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Παγκρήτιοι 
αγώνες στίβου ‘’ΒΑΣΑΡΜΙΔΕΙΑ 2015”, που διεξή-
χθησαν στο Βουζουνεράκειο στάδιο, στην Ιεράπε-

τρα, την Κυριακή 7 Ιουνίου. Τα Βασαρμίδεια συνδιοργανώ-
θηκαν, φέτος, για πρώτη φορά από κοινού με την Περιφε-
ρειακή Ενότητα Λασιθίου, το Δήμο Ιεράπετρας και την ΕΑΣ 
ΣΕΓΑΣ Κρήτης, προς τιμήν της ‘’χρυσής’’ αθλήτριας από την 
Ιεράπετρα, Μαρίνας Βασαρμίδου, για την προσφορά της 
στον ελληνικό αθλητισμό. Τα Βασαρμίδεια απoτελούν τους  
αθλητικούς αγώνες κλασσικού αθλητισμού με συμμετοχή 
αθλητών και αθλητριών από όλη την Κρήτη. 

 Η Μαρίνα Βασαρμίδου γεννήθηκε στις 16 Ιουλίου 1972 
στην Ιεράπετρα. Ξεκίνησε να ασχολείται με τον αθλητισμό 
στον τοπικό σύλλογο, τον ΓΣ Λιβυκό Ιεράπετρας. Το τασλέ-
ντο της αναδείχθηκε γρήγορα, ενώ έκανε πολλές φορές τον 
τόπο της περήφανο με  τις συμμετοχές και τις τεράστιες δι-

ακρίσεις στο στίβο τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδος. Σε 
ηλικία μόλις 12 ετών έτρεξε τα 300μ. σε 43.2΄ , στα 15 της 
τα 100μ. σε 12.20΄, τα 200μ. σε 24.26 και τα 300μ. σε 39.34΄, 
ενώ στα 18 της ήταν 6η στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νεανί-
δων.  Ήταν πρωταθλήτρια Ελλάδας για 20 χρόνια, γεγονός 
το οποίο αποτελεί ρεκόρ για Ελληνίδα αθλήτρια. Έχει κερ-
δίσει 28 φορές πανελλήνιους αγώνες και έχει καταρρίψει 
43 πανελλήνιες επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες! Αρωγός 
σε όλη αυτή την προσπάθεια στάθηκε προσφέροντάς της τα 
μέγιστα, ο προπονητής της κ. Νίκος Ασπραδάκης, για τον 
οποίο χαρακτηριστικά: «Αποτέλεσε για εμένα έναν δεύτερο 
πατέρα, αποτέλεσα γι’ αυτόν ένα έβδομο παιδί».  

 
Μερικά από τα επιτεύγματά της:

Νικήτρια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το 1991 στα 100μ 
και 200μ, το 1992 στα 400μ, το 1997 στα 200μ, το 2000 στα 
400μ και το 2003 στα 100μ

Έτρεξε τα 400μ
σε 53”58 (1990) ως νεανίδα – πανελ. ρεκόρ νεανίδων
σε 54”28 (1989) ως κορασίδα - πανελ. ρεκόρ κορασίδω

Ατομικά ρεκόρ
11”47 στα 100μ (2004)
23”48 στα 200μ (1999)
53”01 στα 400μ (2000)
23”65 στα 200μ κλειστού (2002)
53”54 στα 400μ κλειστού (2000)

► Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη 

‘’ΒΑΣΑΡΜΙΔΕΙΑ 2015’’
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Το  2000 τελείωσε το Πανεπιστήμιο των ΤΕΦΑΑ στην Αθήνα 
και το 2007 διορίστηκε στην Ελληνική Αστυνομία ως Πολιτικός 
Υπάλληλος. Υπηρετεί στο Τμήμα Ιστορίας – Εκδόσεων, στη Δι-
εύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 

Η Μαρίνα, με βάση τις μετρήσεις, είναι η γρηγορότερη 
σπρίντερ, η οποία συγκεντρώνει 3274 βαθμούς από τις ατο-
μικές της επιδόσεις στα τρία αγωνίσματα, (100μ.,200μ. και 
400μ.), οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η μικρή επαρ-
χιακή πόλη της Ιεράπετρας, χάρη στη Μαρίνα Βασαρμίδου, 
προωθήθηκε και διαφημίστηκε μέσω Παγκόσμιων, Ευρω-
παϊών, Μεσογειακών και Βαλκανικών πρωταθλημάτων, κά-
νοντας τους δημότες της Ιεράπετρας υπερήφανους . 

Για αυτό το λόγο, λοιπόν, ο Δήμος Ιεράπετρας την  βράβευσε 
θέλοντας να ενθυμήσει την προσπάθειά της, αλλά και να παρα-
δειγματίσει την νέα γενιά και τους νέους αθλητές της Ιεράπε-
τρας. Η  υπομονή και η επίμονη προσπάθεια της, την οδήγησαν 
στο δρόμο προς την κορυφή και την επιτυχία. Στα Βασαρμίδεια 
παρευρέθηκαν  η Αντιπεριφερειάρχης κ. Πετράκη Πελαγία, ο 
Δήμαρχος Ιεράπετρας  κ. Καλαντζάκης Θεοδόσης,  ο Πρόε-
δρος Γ.Α.Σ. Ιεράπετρας  κ. Μιχάλης Φιλανδαράκης, ο Πρόεδρος  
Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Κρήτης κ. Λαβούτας Σωτήρης,( οι οποίοι απηύ-
θυναν και χαιρετισμό),  οι προπονητές του Γ.Α.Σ. Ιεράπετρας,  
μικροί και μεγάλοι αθλητές που συμμετείχαν στους αγώνες και 
πλήθος κόσμου που βρέθηκε στις κερκίδες και  παρακολού-
θησε τους αγώνες και την τελετή βράβευσης. Κατά τη διάρκεια 
της διεξαγωγής των αγώνων απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα 
από τον Ταξίαρχο Μανώλη Πετάση στη Μαρίνα Βασαρμίδου 
και στον προπονητή της κ. Νίκο Ασπραδάκη. 

Μήνυμα της Μαρίνας Βασαρμίδου, αναφορικά με τους 
αγώνες: «Σε λίγο θα πάρω το δρόμο της επιστροφής προς 
την ΑΘήνα, έχοντας στις βαλίτσες μου τις ομορφότερες ανα-
μνήσεις από κάθε άλλη φορά που ερχόμουν στην πόλη μου. 
Θέλω να πω ενα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους συμπολίτες 
μου που βρέθηκαν στο στάδιο, σε αυτή τη μεγάλη τιμή που 
μου έγινε. Να ευχαριστήσω απο τα βάθη της καρδιάς μου το 
ΓΑΣ Ιεράπετρας, το Δήμαρχο κ. Καλατζάκη, την Περιφερεια-
κή ενότητα Λασιθίου , την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης, και ιδιαίτερα 
την Κατερίνα Μιχελάκη , το Μιχάλη Φιλανδαράκη, το Νίκο 
Φιλανδαράκη, τη Χριστίνα Λιοντάκη, την Iουλία Χειλιώτη, 
και όλους όσους συνέβαλαν για να γίνει το όνειρο πραγμα-
τικότητα. Εύχομαι να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και να 
γίνει ένα μεγαλο meeting. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα 
την Ελληνική Αστυνομία για την τιμή που μου έκανε και τον 
Ταξίαρχο κ. Πετάση, για το λόγια που είπε για εμένα , αφού 
ανήκω στην οικογένεια της Ελληνικής Αστυνομίας και με 
εχουν αγκαλιάσει με πολύ αγάπη, όπως και τη Διεύθυνση 
Επικοινωνίας, όπου ανήκω, το Διευθυντή μου κ. Γεροχρήστο 
και την Προϊσταμένη μου κ. Κωνσταντοπούλου.» 

Τέλος, όραμα του Γ.Α.Σ. Ιεράπετρας, σύμφωνα με τον Πρόε-
δρο κ.  Μιχάλη Φιλανδαράκη είναι οι αγώνες αυτοί τα επόμενα 
χρόνια να αναβαθμιστούν σε GRAND PRIX ή ακόμα καλύτερα 
σε ένα διεθνές μίτινγκ στίβου, το οποίο θα ωθήσει  πολλούς 
Έλληνες και ξένους αθλητές να επισκεφτούν την πόλη της 
Ιεράπετρας και να πραγματοποιήσουν την αθλητική προετοι-
μασία τους, λόγω των αθλητικών υποδομών και των άριστων 
κλιματολογικών συνθηκών, που προσφέρει η πόλη αυτή.  ■


