
                                    

                     ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΥΡΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2019 

 

Δρόμος «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»  10,2Κμ. Για αθλητές – δρομείς και 1,3Κμ για παιδιά, 

αρχάριους, περιπατητές έως 15 ετών. 

Ο  Δήμος Αιγάλεω θα διοργανώσει την Κυριακή 27 Οκτώβρη και ώρα 10.00, τον 

ετήσιο Δρομικό Γύρο της πόλης μας με την ονομασία «ΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» σαν 

τιμή στο ύψιστο πανανθρώπινο ιδανικό και στους διαχρονικούς αγώνες του 

Ελληνικού λαού ενάντια σε κάθε δυνάστη-εισβολέα-κατακτητή. 

Ο φετεινός αγώνας θα αφιερωθεί στην μνήμη των 353.000 θυμάτων του Ποντιακού 

Ελληνισμού, 100 χρόνια μετά την έναρξη της τελευταίας φάσης της γενοκτονίας . 

Η διοργάνωση έχει την ενεργή συμμετοχή-συμπαράσταση των συλλόγων της πόλης 

ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ «Ο ΚΑΥΚΑΣΟΣ» 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ «ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ» 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ «ΝΕΕΣ ΚΥΔΩΝΙΕΣ» 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΣΣΥΡΙΩΝ 

ΑΣΤΕΡΑΣ 9Ο  ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΑΡΗΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ 

Η διαδρομή θα συμπεριλάβει το ιστορικό κέντρο του Αιγάλεω ( πρώτος 

προσφυγικός συνοικισμός)  θα ακουμπήσει πάνω στο πανάρχαιο ίχνος της Ιεράς 

Οδού , θα περάσει από τους Ιερούς Ναούς Εσταυρωμένου, Αγ. Σπυρίδωνα, 

Αγ.Ελευθερίου, Αγ. Τριάδας, από το παλαιό Δημαρχείο ( Πολιτιστικό κέντρο Γιάννης 

Ρίτσος), το κλειστό γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, το αθλητικό κέντρο του 

Αγ.Ελευθερίου, την πλατεία του Ποντιακού Ελληνισμού (Αγ. Αικατερίνης) , το 

δημοτικό αθλητικό κέντρο Ορυζομύλων, το πάρκο Λοιμωδών, το Δημαρχείο της 

Πόλης, την πλατεία Παπάγου,το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αθήνας., το άλσος 

ΜΠΑΡΟΥΤΑΔΙΚΟΥ, το ΔΑΚ « ΕΥΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ». 

Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλονται στο τμήμα Αθλητισμού Δήμου Αιγάλεω 

(κλειστό γυμναστήριο- οδού Πλαστήρα) ώρες 09.00-12.30 κάθε εργάσιμη ημέρα 

έως και την Πέμπτη 24 Οκτώβρη και ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την φόρμα 

συμμετοχής στο www.apollonrunnersclub.gr. 

http://www.apollonrunnersclub.gr/


 

Η διαδρομή των 10.200 μ είναι η ακόλουθη με ώρα εκκίνησης 10:00: 

- Οδός Δημαρχείου ( Πλ. Εσταυρωμένου – Ελευθερίας) 

- Ιερά Οδός – Πλαστήρα – Παλ. Καβάλας – Δημαρχείου – Παπαναστασίου – 

Μίνωος – Βορ. Ηπείρου – Δημοκρατίας – Βεάκη – Ορυζομύλων – Αποστόλου 

Παύλου – Κ. Βαρνάλη – Ξανθίππης – Ιερολοχιτών – Νέστου – Ψαρών – 

Δελφών – Πίνδου – Ηρακλείτου – Σκουφά – Ζωσιμάδων – Αμπελακίων – 

Δημητσάνης – Άλσος Μπαρουτάδικου – Σουλίου – Σίφνου – Πλαπούτα – 

Μιαούλη – Δημαρχείου – Τερματισμός Πλ. Εσταυρωμένου (Ελευθερίας). 

Η διαδρομή των 1.300 είναι αντίστοιχα η εξής: 

- Εκκίνηση: Οδός Δημαρχείου (Πλ. Εσταυρωμένου – Ελευθερίας) – Ιερά Οδός 

– Πλαστήρα – Μιαούλη – Δημαρχείου (Πλ. Εσταυρωμένου – Ελευθερίας)  

Με ώρα έναρξης του αγώνα 10:20 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Την ημέρα του αγώνα δεν θα γίνουν νέες εγγραφές – ο αγώνας είναι 

δωρεάν προς όλες/όλους τους συμμετέχοντες. Όλοι οι τερματίσαντες και στους 2 

αγώνες θα λάβουν αναμνηστικά μετάλλια. Με τις/τους 3 πρώτες/πρώτους της 

γενικής κατάταξης του αγώνα των 10,2 χλμ θα λάβουν αναμνηστικό κύπελλο. 

Αναμνηστικό κύπελλο θα λάβει ο πρώτος και η πρώτη στις κατηγορίες αγοριών – 

κοριτσιών έως και την Τρίτη Δημοτικού (πρώτη κατηγορία) / ως και την Έκτη 

Δημοτικού (δεύτερη κατηγορία) / ως και την Τρίτη Γυμνασίου (τρίτη κατηγορία). 

Στον μικρό αγώνα των 1,3 χλμ οι πρώτες / πρώτοι στις ηλικιακές κατηγορίες 

ανδρών:   16 – 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 – 59, 60 – 69, 70 και άνω, και γυναικών : 16 – 

29, 30 – 39, 40 – 49, 50 – 59 και 60 και άνω, θα λάβουν αναμνηστικό κύπελλο τιμής 

ένεκεν θα βραβευθούν ο γηραιότερος και η γηραιότερη συμμετέχοντες με ειδικό 

κύπελλο.  

  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες / όλοι οι συμμετέχουσες / συμμετέχοντες τόσο στον αγώνα του 

10,2 χλμ όσο και στον αγώνα του 1.300 χλμ (με υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα) θα 

δηλώνουν ενυπόγραφα στο έντυπο – φόρμα συμμετοχής, ότι έχουν προβεί στις 

αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις που πιστοποιούν την καλή κατάσταση της υγείας τους 

για να μπορούν να αθλούνται με ασφάλεια.  

Η οργανωτική επιτροπή του αγώνα.   


