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οεα εερ

Mε µεγάλη επιτυχία και τη συµµετοχή εκατοντάδωναθλητών ολοκληρώθηκε ο 1ος αγώνας δρόµου«ΌλοιΜαζίΜπορούµε», επιτυγχάνοντας τη συγκέν-τρωση 50 τόνων τροφίµων. Εκατοντάδες πολίτες και δεκάδεςεταιρείες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα να προσφέρουν και νατρέξουν για... καλό σκοπό!Μίαγιορτήανθρώπινης θέλησης καιαλληλεγγύης. Ένας αγώνας δρόµουδιαφορετικός.Μεµοναδικόκίνητρο την προσφορά, και τη χαρά της συµµετοχής.Από νωρίς το πρωί της Κυριακής συγκεντρώθηκαν στοΜαραθώνα εκατοντάδες δροµείς, εθελοντές και φίλοι για ναενθαρρύνουν όσους συµµετείχαν στον 1ο αγώνα δρόµου«Όλοι Μαζί Μπορούµε». Η εκκίνηση δόθηκε στις 9.00 ακρι-βώς στο φράγµα τουΜαραθώνα και οι αθλητές διένυσαν µίαµοναδική διαδροµή, σε ένα ξεχωριστό τοπίο: πλάι στη λίµνητου Μαραθώνα. Μοναδικό αντίτιµο, η προσφορά τροφίµων.Άνθρωποι όλων των ηλικιών δήλωσαν συµµετοχή για να τρέ-ξουν, επιλέγοντας µέσα από δύο διαδροµές: πέντε και εννέαχιλιοµέτρων. Για δύο ηµέρες, οι δροµείς έσπευδαν στα κέντραεγγραφών, ώστε ναπαραλάβουν τα πακέτα συµµετοχής και ναπαραδώσουν τη συνεισφορά τους σε τρόφιµα.Παράλληλα, ηAGRINO, η BARILLA-MISKO, η ΓΙΩΤΗΣ,η CHIPITA, η DELOITTE, η ELBISCO, η EUROBANK, ηGRECOTEL, τα σούπερ-µάρκετ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ηKalamea FOODS, o ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ο Μασούτης, οιΜύλοι Αγίου Γεωργίου, το ξενοδοχείο ATHENS PLAZA, ηΟικογένεια Στεργίου, η ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ, τα µπισκότα Παπαδο-πούλου, ο ΣΚΑΪ, o ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, η TOTTIS-BINGO,καθώς και τοΚοινωφελές Ίδρυµα ΙωάννηΛάτση συµµετείχανµε τις γενναιόδωρες προσφορές τους, στηρίζοντας έµπρακτατους σκοπούς του «Όλοι Μαζί Μπορούµε». Τα φορτηγά τηςεταιρείας ΣΟΥΛΤΑΝΟΓΛΟΥ, και τις δύο ηµέρες της συλλογήςτροφίµων, ήταν εκεί για να τα µεταφέρουν στις αποθήκεςφύλαξης και διανοµής.Την Κυριακή 7 Ιουνίου, ήταν όλοι εκεί.Από τις 6 το πρωί, οιδεκάδες εθελοντές βοήθησαν να είναι όλα έτοιµα, ώστε ναυποδεχθούν τους δροµείς. Ταυτόχρονα, οι υποστηρικτές φρόν-τισαν να µη λείψει τίποτα:Η εταιρεία “HEX” ανέλαβε τη χρονοµέτρηση του αγώνα, µετο πρωτοποριακό και εξελιγµένο, ελληνικής σύλληψης,σύστηµα χρονοµέτρησης CHRONOLOG.Η εταιρεία ένδυσης DUR µε τα... συλλεκτικά, πλέον, t-shirtέντυσε δροµείς και εθελοντές.Η «ΤYΠO&OFFSET» ανέλαβε να µας τυπώσει τους αριθ-µούς συµµετοχής.Και ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Πλαστικών Ελλάδας, τιςσακούλες που περιείχαν τα πακέτα συµµετοχής των δροµέων.Η ΚΟΡΠΗ φρόντισε να τους ξεδιψάσει όλους σε κάθεσηµείο της διαδροµής, πριν, µετά και κατά τη διάρκεια τουαγώνα.

Το «∆ειπνοσοφιστήριον» CATERING µάς χάρισε ενέργεια,µε τις χειροποίητες, λαχταριστές µπάρες δηµητριακών.Η χαλβαδοποιία Μαραθώνος της οικογένειας Χατζηγαβριήλήταν εκεί για να µας γλυκάνει, όπως επίσης και ηDOLE, προ-σφέροντας µπανάνες ξεχωριστής νοστιµιάς.Άφθονοι χυµοί πορτοκάλι, προσφορά της αλυσίδαςMARKETIN δρόσισαν αυτή την υπέροχη εµπειρία και για τόνωση τουοργανισµού, υγιεινά µπισκότα βρώµης από την ELBISCO.Ηεταιρεία«Γλάρος»φρόντισεγιατηνυγιεινήκαι τηνκαθαριότητα.Την ασφάλεια των δροµέων κάλυψε ο Ιατρικός ΣύλλογοςΑθηνών, παρέχοντας ιατρικό προσωπικό και ασθενοφόρο,ενώ το «παρών» έδωσαν και εθελοντές από την επιστηµονικήεταιρεία φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας.ΗΈνωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών φρόντισε να είναιδικτυωµένο κάθε σηµείο της διαδροµής, µε τους ποµποδέ-κτες ανά χείρας... και πάντα σε ετοιµότητα.Η εταιρία Πλειάδες µε τα SUBARU της φρόντισε για τηµεταφορά των εθελοντών στα καθορισµένα σηµεία.Ο∆ήµοςΜαραθώναέθεσε τη διοργάνωσή µας, υπό την αιγί-δα του, και µαζί µε τον ΣΠΑΠδιέθεσαν εθελοντές, πρόθυµουςνα βοηθήσουν.Ένα µεγάλο «ευχαριστώ» ανήκει και στην ΕΥ∆ΑΠ, για τηνυπέροχη φιλοξενία... µα πρωτίστως για το ανθρώπινο δυναµι-κό της, που ήταν εκεί για ό,τι χρειαστήκαµε!Τελικά, αποδείξαµε για ακόµα µια φορά, πως όπου υπάρχειανάγκη, είµαστε έτοιµοι... να τρέξουµε! Ο 1ος αγώνας δρόµουτου «ΌλοιΜαζίΜπορούµε» έκοψε το νήµα του τερµατισµού,µε απόλυτη επιτυχία, και την υπόσχεση ο τερµατισµός αυτόςνα σηµάνει µία νέα αφετηρία. Γιατί σκοπός µας, αυτός ο αγώ-νας... είναι να γίνει θεσµός. Μέχρι το επόµενο ραντεβού µας,λοιπόν, ένα µεγάλο ευχαριστώ!( http://www.oloimaziboroume.gr/nea/1-1#.VYz4ZlJ7_CM )
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