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ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
Ο Πρώτος στην Ιστορία Νικητής Μαραθωνοδρόμος
1875 – 1964
Ο Χαρίλαος Βασιλάκος, Μανιάτης στην καταγωγή, γεννήθηκε στον Πειραιά το 1875.
Σε μικρή ηλικία έχασε τον πατέρα του σε ατύχημα και την επιμέλεια του είχε η μητέρα
του μαζί με έναν θείο του. Από μικρός αγαπούσε τον αθλητισμό και του άρεσε να
τρέχει, ιδιαίτερα σε αγώνες δρόμου.
Ήταν ψηλού αναστήματος με αντοχές στις μεγάλες αποστάσεις λόγω και των
μεγαλύτερων του φυσιολογικού πνευμόνων που είχε, όπως αργότερα ιατρικά
εκτιμήθηκε.
Το 1896 τον βρίσκουμε να είναι φοιτητής της Νομικής Αθηνών, παράλληλα να
εργάζεται στο Πρωτοδικείο Αθηνών και να προετοιμάζεται για τον Μαραθώνιο της Α’
Ολυμπιάδας, ως αθλητής του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου.
Έτσι συνεχίζοντας, καταγράφονται μια σειρά από αξιόλογες αθλητικές επιτυχίες.

Ο Χαρίλαος Βασιλάκος με την ενδυμασία που έτρεξε στον Ολυμπιακό Μαραθώνιο η οποία
ήτανε φτιαγμένη από την μητέρα του. Αξίζει να προσεχθεί ο τρόπος που προστάτευσε τα
πόδια του για να μην πληγωθούν από πετραδάκια και αγκάθια με “γκέτες” δικής του
επινόησης.

2

10 ΜΑΡΤΙΟΥ 1896 “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ”
Ο Πρώτος στον κόσμο Μαραθώνιος δρόμος.
1ος Νικητής: Χαρίλαος Βασιλάκος

Με αυτήν την νίκη πέρασε στην αθλητική ιστορία αφού έγινε ο:
1ος Νικητής Μαραθωνοδρόμος στον πρώτο αγώνα στην ιστορία του αθλήματος
και ο:
1ος Μαραθωνοδρόμος που τερμάτισε στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο.

29 Μαρτίου 1896 - Δεκαεννέα ημέρες αργότερα, τερμάτισε:
2ος Ολυμπιονίκης στον Μαραθώνιο Δρόμο της πρώτης Ολυμπιάδας στην Αθήνα

Μέχρι και σήμερα παραμένει ο μικρότερος σε ηλικία Ολυμπιονίκης Μαραθωνίου
Δρόμου κάτοχος μεταλλίου.
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Το Ολυμπιακό Μετάλλιο 2ης νίκης Μαραθωνίου Δρόμου, το τιμητικό δίπλωμα και το μοναδικό
δάφνινο στεφάνι που έχει σωθεί από το 1896 εκτίθενται στο Μουσείο Νεότερων
Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία.

1900: Εισάγει το αγώνισμα Βάδην στην Ελλάδα
18 Μαΐου 1900: 1ος Νικητής στον πρώτο αγώνα Βάδην 1000 μ.
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Το τιμητικό δίπλωμα πρώτης νίκης στον πρώτο αγώνα Βάδην στην Ελλάδα – 18 Μαΐου 1900
Εκτίθεται στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου στον Μαραθώνα.

Στη συνέχεια, ως αθλητής συμμετείχε με επιτυχίες σε πολλούς αγώνες δρόμου.

Στην πολιτική του ζωή, αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Διορίσθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και εργάστηκε σε διάφορες πόλεις
της Ελλάδας για 40 χρόνια στον Τελωνιακό κλάδο και έφτασε στον βαθμό του
Διευθυντή.
Ήταν αγαπητός στον κόσμο και το τιμώμενο πρόσωπο σε αθλητικές εκδηλώσεις.
Πολλές φορές διετέλεσε οργανωτής, επίτροπος και κριτής σε αγώνες.
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Ο Χαρίλαος Βασιλάκος

Η πολιτική και αθλητική ηγεσία της χώρας τον τίμησαν πολλές φορές για την αθλητική
του προσφορά στην Ελλάδα, με διάφορες εκδηλώσεις και μετάλλια μέχρι τον θάνατό
του στον Πειραιά το 1964.

