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« 13ος ΔΡΟΜΟΣ ΒΟΥΝΟΥ 2012 »

  

Πραγματοποιήθηκε με  μεγάλη επιτυχία, την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, ο 13ος δρόμος βουνού.
Πρόκειται για ημιμαραθώνιο δρόμο, ο  οποίος συνδυάζει το πνεύμα της ελευθερίας  και της
δημοκρατίας που εμπεριέχεται  στον κλασικό μαραθώνιο και την προστασία του Υμηττού,
ενός από τους ελάχιστους  πνεύμονες στην Αττική. Η διαδρομή, με αφετηρία και
τερματισμό τις αθλητικές  εγκαταστάσεις της Αθλητικής Κοινότητας Χολαργού, ακολουθεί
την παλαιά διαδρομή  του ράλι « Ακρόπολις » στον Υμηττό.

          

  

Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεπέρασαν τις 700 και τελικά  έτρεξαν 546 δρομείς, άνδρες και
γυναίκες σε 21 κατηγορίες. Για πρώτη φορά τα  αποτελέσματα μεταδόθηκαν ηλεκτρονικά,
μέσω της ιστοσελίδας του Δ.Ο.Π.Α.Π., η  οποία δέχθηκε την 5η Φεβρουαρίου 1.089
επισκέψεις.
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Στην εκδήλωση παρέστησαν : ο αναπληρωτής Δήμαρχος  και Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Έργων κος Χρήστος Δασκαλόπουλος, ο επίτιμος Δήμαρχος  κος Χαράλαμπος Σκούρτης, ο
οποίος είναι και ένας από τους εμπνευστές του Δρόμου  Βουνού, η Δημοτική Σύμβουλος και
Αντιπρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Π. κα Άννα – Μαρία  Τσικρικώνη, ο Δημοτικός Σύμβουλος και
δρομέας μεγάλων αποστάσεων κος Γιάννης  Κεχρής, οι Τοπικοί Σύμβουλοι Χολαργού κα
Βούλα Χριστοδουλοπούλου και κα Μιμή  Ρουφογάλη, τα μέλη του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Π. κα
Γεωργία Ζωγράφου, η οποία είναι  και κριτής του αγώνα τα τελευταία χρόνια, κα Νέλλη
Γκούλη, κος Γιάννης Μπασιάκος  και κος Γιώργος Τσουροπλής. Παρών στην εκκίνηση ήταν ο
κος Αντώνης Πολύδωρας, ο  οποίος μετείχε στην οργανωτική επιτροπή του αγώνα και μέσω
του συλλόγου ο «  Υμηττός» του οποίου είναι Πρόεδρος, πρωταγωνιστεί σε δράσεις
προστασίας του  περιβάλλοντος. Παρέστησαν επίσης εκπρόσωπος του ΣΕΓΑΣ,
εκπρόσωπος του Σ.Π.Α.Υ.,  όλος ο τοπικός τύπος, παλαιοί και νεότεροι αθλητές και πλήθος
κόσμου.

  

Η εκκίνηση δόθηκε από την Πρόεδρο του Δ.Ο.Π.Α.Π. κα  Ελένη Ευαγγελοπούλου, η οποία
εκπροσωπούσε τον Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού και  μετέφερε τον χαιρετισμό του στους
αθλητές και στους θεατές του αγώνα. Με αυτή  την ιδιότητα η κα Ευαγγελοπούλου, μαζί με
τον επίτιμο Δήμαρχο κο Σκούρτη, έκαναν  την πρώτη απονομή κυπέλων και μεταλλίων.

  

Η ομάδα εθελοντικής δασοπροστασίας του Δ.Ο.Π.Α.Π. με  περισσότερα από 70 μέλη και σε
συνεργασία με τον Σ.Π.Α.Υ., κάλυψε όλη τη  διαδρομή στον Υμηττό, καθοδηγώντας τους
αθλητές, όπου υπήρχε ανάγκη, παρέχοντας  νερό και ισοτονικά ποτά και στηρίζοντας με
κάθε τρόπο τους καθηγητές φυσικής  αγωγής του Δ.Ο.Π.Α.Π. και το προσωπικό του Δήμου
που βρίσκονταν στο βουνό. Το  συντονιστικό κέντρο ραδιοεπικοινωνιών λειτούργησε από
τις πρώτες πρωινές ώρες  ενημερώνοντας συνεχώς τους αθλητές, τους εθελοντές, το
αθλητικό κέντρο και την  οργανωτική επιτροπή για την ομαλή πορεία του αγώνα. Εθελοντές
στήριξαν τους  κριτές και τη γραμματεία του αγώνα.

  

Ο Δρόμος Βουνού αποτελεί την ετήσια εναρκτήρια  διοργάνωση δρόμων αντοχής, σε
πανελλήνιο επίπεδο και προηγείται του μαραθωνίου  Ολύμπου και του κλασικού
μαραθωνίου. Στον αγώνα συμμετέχουν κάθε χρόνο αθλητές  από όλη την Ελλάδα και
αρκετοί συμπολίτες μας.

  

Τον  13ο δρόμο βουνού στήριξαν το νοσοκομείο ΙΑΣΩ GENERAL, η Αστυνομία και  η
Τροχαία, το ΕΚΑΒ και οι εθελοντές ερυθροσταυρίτες.
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