ΔΡΟΜΟΣ _ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ_2019

Με επιτυχία και αυξημένο αριθμό – ρεκόρ συμμετοχών πραγματοποιήθηκε και φέτος, για
18 η συνεχή χρονιά, το πρωί της Κυριακής 15 Σεπτεμβρίου 2019, ο Δρόμος Απολλοδώρου,
τον οποίο συνδιοργάνωσαν η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, η Δ.Κ. Αιανής Δήμου
Κοζάνης, και ο Σύλλογος Φίλοι Μουσείου και Αρχαιοτήτων Αιανής.

Την εκδήλωση στήριξαν οι Σύλλογοι της Αιανής: Σύλλογος Γυναικών Αιανής, Εμπορικός
Σύλλογος Αιανής, Αθλητικός Σύλλογος Αιανής, Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος
Αιανής «Η Πρόοδος», και οι Ποδηλάτες Αιανής. Οικονομικά, εκτός των Συλλόγων και των
χορηγών, στήριξε την εκδήλωση το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, δια της ΕΦΑ
Κοζάνης.

Ο αγώνας πραγματοποιείται προς τιμήν του αρχαίου Αιαναίου δρομέα που βρήκε τραγικό
θάνατο από κεραυνό στην Κυλλήνη της Αρκαδίας, καθώς επέστρεφε στην πατρίδα του,
νικητής σε αγώνισμα δρόμου, όπως μας πληροφορεί ο επιγραμματοποιός Αντίπατρος ο
Θεσσαλονικέας.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η στήριξη της άθλησης ως έκφρασης της καθημερινής μας
ζωής, για την ισόρροπη ανάπτυξη πνεύματος και σώματος, χωρίς αποκλεισμούς φύλου ή
ηλικίας, εθνικότητας ή θρησκείας, αλλά και η στήριξη των κλασικών ιδεωδών του
αθλητισμού, που συνιστούν ο τίμιος αγώνας, η ευγενής άμιλλα και η χαρά της νίκης.
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Φέτος, όπως και την περσινή χρονιά, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις διαδρομές:

α) Δύο καθαρά αγωνιστικοί δρόμοι, 5 και 10 χλμ., με ηλεκτρονική χρονομέτρηση και
βράβευση των τριών πρώτων θέσεων, χωριστά για άνδρες και γυναίκες, με 15 (τελικά –
λόγω συγχώνευσης κάποιων κατηγοριών) ηλικιακές κατηγορίες.

β) Δύο μη αγωνιστικοί δρόμοι, 3.000 μ. δυναμικού βαδίσματος, και περιπατητικός παιδικός δρόμος 1.000 μ. Στόχος των διαδρομών αυτών, στις οποίες δεν δόθηκαν βραβεία
πρώτων θέσεων, είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής, η απαλλαγή των δρομέων περιπατητών από το άγχος της πρωτιάς και η δυνατότητα να απολαύσουν με το δικό τους
ρυθμό το πανέμορφο φυσικό τοπίο στο ρέμα του Χάντακα, που περιτρέχει την αρχαία
Αιανή.

Στη διαδρομή υπήρχαν και φέτος events, προς τέρψιν των αθλητών, όπως η μουσική στον
αρχαιολογικό χώρο της βασιλικής νεκρόπολης.

Η τελετή απονομής των βραβείων και το δαφνοστεφάνωμα των αθλητών έγιναν όπως
πάντα στην κεντρική πλατεία Αιανής. Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκε επίσης
αναμνηστικό μετάλλιο, έπαινος, καπέλο και απλό μπλουζάκι.

Ο αγώνας ανωμάλου Δρόμου Απολλοδώρου δεν ήταν ποτέ μια καθαρά αθλητική εκδήλωση
και αυτό το χαρακτήρα επιδιώκουμε να κρατήσουμε και να προβάλλουμε. Είναι ένα
σημαντικό πολιτιστικό γεγονός που συνδέει την Αρχαιότητα με το σήμερα, έχοντας ως
παράλληλο στόχο την προβολή του Αρχαιολογικού Μουσείου και του Αρχαιολογικού Χώρου
Αιανής, των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της, καθώς και του πολιτισμικού
αποθέματος της ευρύτερης περιοχής. Για τους λόγους αυτούς, εθελοντές αρχαιολόγοι

2 / 10

ΔΡΟΜΟΣ _ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ_2019

ανέλαβαν και φέτος την ξενάγηση των επισκεπτών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής και
για πρώτη φορά στον βυζαντινό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (11 ου -12 ου αιώνα) στην
κεντρική πλατεία, όπου οι επισκέπτες ανήλθαν σε εκατοντάδες. Τις ξεναγήσεις έκαναν η
Κ. Αναγνωστοπούλου και η Α. Ν. Χονδρογιάννη, αντίστοιχα.

Στον Αγώνα Δρόμου Απολλοδώρου 2019, στον οποίο η συμμετοχή είναι πάντα δωρεάν,
έλαβαν μέρος ερασιτέχνες αλλά και αναγνωρισμένοι και με πολλές πανελλαδικές και όχι
μόνο διακρίσεις δρομείς του νομού Κοζάνης, ανάμεσά τους ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας,
αλλά και πολλών όμορων και πιο μακρινών νομών. Οι πιο μακρινοί δρομείς ταξίδεψαν στην
Αιανή από το Άργος Ορεστικό Καστοριάς, την Άρνισσα Πέλλας, τα Γρεβενά, τη
Θεσσαλονίκη, την Καστοριά, την Κομοτινή και το Φιλώτα Φλώρινας. Από την Π.Ε. Κοζάνης,
εκτός του μεγάλου αριθμού δρομέων της Αιανής, ιδιαίτερα παιδιών, ήρθαν στην Αιανή
δρομείς από το Βελβεντό, την Εράτυρα, τον Κλείτο, την Κοζάνη, τη Λευκόβρυση, το
Λιβαδερό, τη Νεάπολη, το Πρωτοχώρι, την Πτολεμαΐδα, τα Σέρβια και τη Σιάτιστα.
Συμμετοχή στον Αγώνα, ως αθλητές και ως εθελοντές, είχαν επίσης τα ασυνόδευτα
προσφυγόπουλα της Δομής της Άρσις στην Αιανή, ανταποδίδοντας παράλληλα συμβολικά
τη φιλόξενη αγκαλιά που τους παρέχει η Αιανή και η Εφορεία. Ιδιαίτερα τιμητική για εμάς
υπήρξε η συμμετοχή του Μιχάλη Παρμάκη, πρωταθλητή Μαραθωνίου, με 4 η καλύτερη
επίδοση όλων των εποχών.

Οι συμμετέχοντες έφτασαν φέτος τον αριθμό των 321 δρομέων και ήταν ηλικίας από
κάτω των 3 ετών έως 72. Κατανέμονται ως εξής: 84 δρομείς στα 10 χλμ., 97 στα 5 χλμ., 42
στα 3 χλμ., και 98 στον παιδικό δρόμο.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο κ. Γιώργος Βαβλιάρας,
Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, πρώην Δήμαρχοι, Πρόεδροι και
Δημοτικοί Σύμβουλοι Αιανής και Δήμου Κοζάνης, Πρόεδροι Συλλόγων Αιανής και ευρύτερης
περιοχής, και πολλοί πολίτες.

Η ΕΦΑ Κοζάνης ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες στον αγώνα, τους φορείς
και τους συλλόγους που στήριξαν την εκδήλωση συντελώντας στην επιτυχία της.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε φέτος και για έναν ακόμη λόγο, για την υπομονή και
κατανόηση που επέδειξαν όλοι κατά την αναμονή των αποτελεσμάτων, καθυστέρηση που
οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα του συστήματος χρονομέτρησης.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε στη γιατρό Κατερίνα Λιάνα, στο ΕΚΑΒ, στην Τροχαία
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Κοζάνης, στη Δημοτική Αστυνομία, τον Τοπικό Αστυνόμο Αιανής, την Ένωση
Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Μακεδονίας (ΕΡΑΔΥΜ) και τον Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών
Κοζάνης (ΣΥΡΑΚΟΖ).

Χορηγοί της φετινής εκδήλωσης ήταν:

Η Εταιρία ΓΕΩΕΛΛΑΣ, που κάλυψε, όπως όλα τα τελευταία χρόνια, την αγορά των
καπέλων.

Το supermarket – οικοδομικά – εμπορία ποτών Αφοί ΒΛΑΧΟΥ, οι κομμώσεις Krista, το
καφέ Ακαδημία και το
super
market
«Η Πρόοδος» Αφοι Τσώνα, που χορήγησαν νερά.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αιανής που προσέφερε νερά και χυμούς.

Οι συνεταιρισμοί Βελβεντού, ΑΣΕΠΟΠ και Δήμητρα, που προσέφεραν φρούτα (ροδάκινα vel
vita
).

Το catering ΛΕΜΟΝΙ, που προσέφερε εδέσματα.

Η Εταιρεία alfa που προσέφερε τυροπιττάκια.

Ο Σύλλογος Γυναικών Αιανής που προσέφερε πίτες.

H ΔΕΗ Α.Ε., που στηρίζει σταθερά όλες τις δραστηριότητες της Εφορείας.
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Μεγάλος χορηγός της φετινής εκδήλωσης υπήρξε η Εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ – Κλάδος
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που χορήγησε τα μπλουζάκια του Αγώνα.

Η επιτυχία της εκδήλωσης οφείλεται και αφιερώνεται στο μόνιμο και έκτακτο προσωπικό
της ΕΦΑ Κοζάνης, που όπως πάντα έδωσε τα μέγιστα για την οργάνωση και σωστή
διεξαγωγή των αγώνων, και ιδιαίτερα στους εθελοντές από κάθε χώρο και φορέα που
έφτασαν φέτος τον αριθμό των 65 ατόμων. Ανάμεσά τους εθελοντές από τον Αθλητικό
Σύλλογο Αιανής, αλλά και παιδιά της ΑΡΣΙΣ. Ουσιαστική σε όλα τα στάδια της οργάνωσης
αλλά και στη διεξαγωγή του Αγώνα υπήρξε η βοήθεια που παρείχαν οι Ποδηλάτες Αιανής.
Το γενικό συντονισμό είχαν και φέτος η αρχαιολόγος Δήμητρα Κοτσαχρήσου, η
τοπογράφος Σοφία Βλαχοπούλου, και ο τεχνικός υπολογιστών Κώστας Μύρος, ενώ χρέη
τελετάρχη της εκδήλωσης επωμίστηκε η αρχιτέκτονας Ελισάβετ Γρηγοράκου. Ιδιαίτερες
ευχαριστίες οφείλουμε στον Λευτέρη Βωβό και τον Αργύρη Τότσκα, που με χαρά ανέλαβαν
εθελοντικά την προσφώνηση των αθλητών στον τερματισμό.

Ιδιαίτερες επίσης ευχαριστίες απευθύνουμε στην ΕΡΤ1, την ΕΡΤ3 και την ΕΡΑ Κοζάνης,
που με τη Δέσποινα Αμαραντίδου και τον Δημήτρη Στραβού κάλυψαν όλη την εκδήλωση,
ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, με ρεπορτάζ και απευθείας συνδέσεις, προβάλλοντας
πανελλαδικά μια εκδήλωση – θεσμό πλέον.

Ευχαριστούμε επίσης θερμά όλο τον κόσμο που με την παρουσία του στήριξε την εκδήλωση
και μας έδωσε το κουράγιο να συνεχίσουμε, ώστε η Αιανή – έδρα της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Κοζάνης, αλλά και όλος ο νομός να αποτελέσουν σταδιακά το επίκεντρο του
πανελλαδικού και ευρύτερου αρχαιολογικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος.

Στη γενική κατάταξη τις πρώτες θέσεις κατέλαβαν:
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10 χλμ. ΑΝΔΡΩΝ

1. ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, 0:36:06

2. ΡΕΠΑΣ ΝΙΚΟΣ, 0:47:06

2. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 0:47:06

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 0:47:06

3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, 0:47:07

10 χλμ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 0:58:04

2. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 0:58:07

3. ΑΓΓΕΛΗ ΑΡΕΤΗ, 0:59:05
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5 χλμ. ΑΝΔΡΩΝ

1. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 0:18:03

2. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, 0:18:43

3. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 0:21:46

5 χλμ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. ΠΑΠΑΤΡΑΪΑΝΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ, 0:23:21

2. ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, 0:25:48

3. ΒΛΑΧΟΥ ΖΩΗ, 0:26:07

TΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΑ 10km ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΝΑ ΤΗ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ
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TΙΣ 3 ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ 10km ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΙΣ
ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ
ΕΔΩ

TΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΑ 5km ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΝΑ ΤΗ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ

TΙΣ 3 ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ 5km ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΙΣ
ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ
ΕΔΩ

VIDEO ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΕΡΤ1 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

KAI ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΕΡΤ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
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Τέλος, ενημερώνουμε τους αθλητές ότι μπορούν να πληροφορηθούν τα
αποτελέσματα των Αγώνων τις προσεχείς ημέρες, από την επίσημη ιστοσελίδα
του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής.

Επίσης, τυχόν ενδιαφερόμενοι για φωτογραφίες, πέραν των όσων συνοδεύουν το δελτίο
τύπου, να επικοινωνήσουν με τον κ. Κώστα Μύρο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, τηλ.
24610/98800-801 (εσωτ. 5), και με τον κ. Κώστα Μετόκη, στην Αρχαιολογική Συλλογή
Κοζάνης, τηλ. 24610/49193 και 26210 (εσωτ. 0), αλλά και στο
m
ail
apollodoros
2019@
gmail
.
com
δίνοντας το όνομα και τον αριθμό συμμετοχής τους, ώστε να τους αποσταλούν ψηφιακά.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

{AdmirorGallery}ekdiloseis_images/Apollodoros_2019/photo{/AdmirorGallery}
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! Kάντε κλικ στη κάθε φωτογραφία για προβολή σε μεγαλύτερη ανάλυση
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