Λαμία, 3 Μαΐου 2022

ΘΕΜΑ: Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε ο 11ος
Ορεινός αγώνας «Ανόπαια Ατραπός»
Με απόλυτη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία ολοκληρώθηκε το
μεσημέρι της Κυριακής 1η Μαΐου 2022, ο 11ος Ορεινός Αγώνας τρεξίματος
«Ανόπαια Ατραπός», που διεξήχθη μετά από διετή αποχή λόγω πανδημίας,
περιλαμβάνοντας την διαδρομή των 15,2 χλμ. που πιθανολογείται ότι στο
μεγαλύτερο τμήμα της αποτελεί μέρος της ιστορικής διαδρομής γνωστής ως
«Μονοπάτι του Εφιάλτη» και στην έκβαση που είχε για τη μάχη των
Θερμοπυλών, με εκκίνηση στις 11 το πρωί από την Ιερά Μονή Δαμάστας,
διασχίζοντας τα πανέμορφα μονοπάτια του Καλλίδρομου Όρους και σημείο
τερματισμού το Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών.
Ο αγώνας συνδιοργανώθηκε από το Σύλλογο Δρομέων Τραχίνα Φθιώτιδας,
το Δήμο Λαμιέων, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Οργανισμό
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (ΟΠΑΣΤΕ), συγκεντρώνοντας το
ενδιαφέρον των αθλητών με 352 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα που αποτελεί
και ρεκόρ συμμετοχών του αγώνα, «αναδεικνύοντας» τα σπουδαία και
διαχρονικά μηνύματα της συμμετοχής, της αγωνιστικότητας και της αντοχής
στα ιστορικά σημεία της διαδρομής, με αποκορύφωμα τις Θερμοπύλες και τους
συμβολισμούς που εξακολουθούν να «φωτίζουν» την παγκόσμια κοινότητα.

Ο Μιχάλης Παρμάκης με χρόνο 1:15:30 και η Μαρία Ξανθή με 1:26:16 ήταν
οι μεγάλοι νικητές του αγώνα, με τον Γιάννη Καλικά (1:15:55) και τον Χρήστο
Κυριαζάκο (1:17:24) να συμπληρώνουν την 2η και 3η θέση του βάθρου στους
άνδρες και την Λεμονιά Παναγιώτου (1:37:07) και την Δέσποινα Τσουκνάκη
(1:41:34) αντίστοιχα για τις γυναίκες. Να σημειωθεί ότι μετά την λήξη του
αγώνα ακολούθησε αποθεραπεία των αθλητών η οποία έγινε από το Τμήμα
Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Την απονομή στους νικητές και τις νικήτριες πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος
Λαμιέων Θύμιος Καραϊσκος, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας Δημήτριος Κυρίτσης και ο αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Οργάνωσης και Εθελοντισμού Δημήτριος
Τζούφλας.
Ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραϊσκος μετά το τέλος του αγώνα δήλωσε:
«…Ο 11ος ορεινός αγώνας τρεξίματος, «Ανόπαια Ατραπός» αποτελεί για τον
τόπο μας μία εκδήλωση όχι μόνο αθλητικής, αλλά και πολιτιστικής σημασίας.
Εδώ η ιστορία και ο θρύλος αναμειγνύονται με το αθλητικό πνεύμα μέσα σε μία
γιορτή όπου χειροκροτείται η ανθρώπινη δύναμη και επιβραβεύεται η ψυχή και
το πάθος.
Η «Ανόπαια Ατραπός» είναι μια διοργάνωση – πρότυπο, που δίνει τη
δυνατότητα σε ανθρώπους από όλη την Ελλάδα να βρεθούν στον τόπο μας, να
αγωνιστούν σε μια ορεινή διαδρομή στο ελατοσκέπαστο Καλλίδρομο, και
περνώντας μέσα από το ιστορικής σημασίας μονοπάτι του «Εφιάλτη» που
καταλήγει στις ηρωικές Θερμοπύλες, να έρθουν σε επαφή με την ιστορία του
τόπου μας.

Ο Δήμος Λαμιέων όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος δήλωσε έμπρακτα τη
στήριξή του στη μεγάλη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας.
Μέσα από τη συνεργασία μας με τον Σύλλογο Δρομέων Φθιώτιδας «Τραχίνα» η
Λαμία έγινε για ακόμα μία φορά πρωταγωνιστής στα μεγάλα αθλητικά
γεγονότα, και πόλος έλξης επισκεπτών οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν την εμπειρία ενός ορεινού αγώνα δρόμου, να γνωρίσουν τις
ομορφιές του τόπου μας και να γεμίσουν σκέψεις και εικόνες για το μέλλον.
Συγχαρητήρια στο Σύλλογο Δρομέων Φθιώτιδας «Τραχίνα» για την άρτια
και υψηλού επιπέδου διοργάνωση και σε όλους τους αθλητές για τον εξαιρετικό
αγώνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές που αφιέρωσαν τον
προσωπικό τους χρόνο προκειμένου να συνεισφέρουν με τον τρόπο τους στη
διεξαγωγή του αγώνα…».

