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 1ος Αγώνας ορεινού τρεξίματος «Amorgos Trail Challenge».  

Αγαπητοί Συμπατριώτες και φίλοι της Αμοργού, 

Το 1ο «AMORGOS TRAIL CHALLENGE» πραγματοποιήθηκε στις 16 & 17/9 2017 και 

ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Επρόκειτο για ένα διήμερο αθλητικών 

δραστηριοτήτων στα πλαίσια του πρωταθλήματος Κυκλάδων Cyclades Trail Cup, με σκοπό 

να αναβαθμιστεί ο εναλλακτικός τουρισμός του νησιού.   

Ο Δήμος Αμοργού από την πρώτη στιγμή ήταν αρωγός και μέγας υποστηρικτής όλης της 

διοργάνωσης. Σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν η χρηματοδότηση 

ηλεκτρονικής χρονομέτρησης,αναγκαία για να υπαρχει  εγκυρότητα στους αγώνες και   ο 

καθαρισμός των μονοπατιών(σχεδόν 30 χλμ) που φυσικά δεν θα γινόταν χωρίς την βοήθεια 

των υπαλλήλων του Δήμου και τα οποία παραμένουν στους περιπατητές του νησιού. 
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Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Blue Star 

Ferries προσέφερε γενναιόδωρη 

έκπτωση στα εισιτήρια από τις 10 

έως και τις 22/9 σε ποσοστό 50%. 

Σημαντική βοήθεια ήταν αυτή της 

δωρεάν μεταφοράς των αθλητών 

μας από το «EXPRESS SKOPELITIS» 

τόσο από τη Νάξο όσο και από τα 

υπόλοιπα νησιά των μικρών 

Κυκλάδων. Δωρεάν για όλους τους 

συμμετέχοντες που επιθυμούσαν 

εναλλακτική διαμονή ήταν το 

κάμπιγκ της Αιγιάλης. Όλοι οι 

επαγγελματίες διαμονής και εστίασης  προσέφεραν είτε δίνοντας δωρεάν δωμάτια για τη 

φιλοξενία των εθελοντών της Αθήνας  και των δημοσιογράφων είτε χορηγικά, 

καταφέρνοντας έτσι να έχουμε πλούσιο 

πακέτο παροχών έναντι της  συμμετοχής. Το 

Ζαχαροπλαστείο «Τρατάρισμα» προσέφερε 

όλα τα αφεψήματα φτιαγμένα από ντόπια 

υλικά,όλες τις ενεργειακές μπάρες καθώς και 

γλυκά για την τελετή λήξης. Μεγάλη ήταν και 

η βοήθεια από αθλητικές εταιρείες της 

Αθήνας  που προσέφεραν δώρα στους 

συμμετέχοντες. Τα μπουκαλάκια νερό  ήταν 

της εταιρείας ΡΟΥΒΑΣ και οι μπύρες «FIX 

άνευ» ξεδίψασαν τους αθλητές μας κατά τη 

διάρκεια των αγώνων και στις εκδηλώσεις 

μας. Η Ένωση Αιγιαλιτών Αμοργού ήταν από 

την αρχή στο πλευρό μας και οι τοπικοί 

χορηγοί επικοινωνίας μας «AMORGOS NEWS»,«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΜΟΡΓΟΣ» καθώς και το «GO 

AMORGOS» ήταν η φωνή μας στον αμοργιανό κόσμο και όχι μόνο! Το «ΑDVENDURE» με 

τον Κο Τρουπή, το «CYCLADES24» και το «SPORT CYCLADES24» με τον Κο Σόλαρη ήταν οι 

μεγάλοι χορηγοί επικοινωνίας μας από την αρχη,ταξίδεψαν στην Αμοργό και κάλυψαν τους 

αγώνες το διήμερο. Από την αρχή της προσπάθειας μας οι αναφορές για τον ορεινό αγώνα 

στην Αμοργό από εφημερίδες και λοιπά έντυπα μέσα καθώς και ραδιοφωνο και τηλεόραση 

ήταν πολλές. Είναι αδύνατον σε λίγες γραμμές να απαριθμήσουμε όλους τους 

υποστηρικτές και τους χορηγούς μας. Στην επίσημη ιστοσελίδα των αγώνων όμως 

αναφέρονται όπως επίσης γίνεται και συνεχής μνεία στα μέσα δικτύωσης. 

 

 

 

 

 



Μετακινήθηκαν πάνω από 350 

άτομα για το γεγονός. Συνολικά 

έτρεξαν 200 δρομείς, αριθμός 

φυσικά άνω των προσδοκιών μας, 

μεταξύ τους και αθλητές από το 

εξωτερικό.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ο αγώνας του Σαββάτου και η κατάκτηση μιας από τις κορυφές της νησίδας Νικουριά σε 

διαδρομή χωρίς σηματοδότηση ήταν κάτι που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.  

                                                           

 

                             

 



Το ίδιο απόγευμα όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τη Χώρα και 

το αρχαιολογικό Μουσείο μας (και ευχαριστούμε τον κύριο Βλαβιανό που το άνοιξε μόνο 

για τους δρομείς). Στη συνέχεια στη 

Λόζα της Χώρας έγινε τεχνική 

ενημέρωση και Pasta Party με 

θαλασσινά, χορηγία του κυρίου 

Βεκρή Σταμάτη και μαγειρεμένα 

δωρεάν στους χώρους των Αγίων Αναργύρων 

Θολαρίων από τον κύριο Βεκρή Γιάννη, ιδιοκτήτη του 

εστιατορίου «Θαλασσινό Όνειρο» σε συνεργασία με 

τον Κο Αντώνη Βεκρή.  

 

Το εναρκτήριο λάκτισμα το πρωί της Κυριακής 17/9 για τον αγώνα των 19 χλμ δόθηκε στην 

είσοδο της Ιεράς Μονής Χοζοβιωτίσσης και οι 

καμπάνες ήχησαν για την ευγενή άμιλλα των 

αθλητών. Πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον 

Ηγούμενό μας, Πατέρα Σπυρίδωνα, γιατί από τον 

Φεβρουάριο όταν εκφράσαμε την επιθυμία να 

ξεκινήσει η διαδρομή από το Μοναστήρι ήταν 

θετικότατος και όταν δε ακούστηκαν οι καμπάνες 

καθώς οι δρομείς ανέβαιναν τρέχοντας τα 300 σκαλιά 

το δέος και η συγκίνηση ήταν διάχυτα σε όλους. 

Εικόνες μοναδικές με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Ο 

γύρος των χωριών της Αιγιάλης και τα 7,5 χλμ το ίδιο 

πρωί ήταν στοίχημα για πολλούς ντόπιους. Έτρεξαν μαζί με έμπειρους αθλητές και πολλά 

από τα παιδιά μας μάλιστα τερμάτισαν με χρόνο έκπληξη για όλους.  

 

 



 

Η ΕΔΟΚ Αμοργού ήταν παρούσα σε όλη τη διάρκεια των αγώνων και ο καρδιολόγος μας 

κύριος Τσαγκαράκης που είχε έρθει αφιλοκερδώς από την Κρήτη για την κάλυψη των 

αγώνων, μας έδωσαν τη βοήθειά τους που ευτυχώς χρειαστήκαμε μόνο σε ένα-δυο μικρά 

περιστατικά. Ευχαριστούμε πολύ τους  Πολιτιστικούς  Συλλόγους «Αρχαία Βίγλα» και 

«Σημωνίδη» για την βοήθειά τους σε θέματα οργάνωσης των εκδηλώσεων. 

 

 

Το βράδυ της Κυριακής και στην 

τελετή απονομής οι αθλητές 

τιμήθηκαν ονομαστικά για τη 

συμμετοχή τους και τις διακρίσεις 

τους  με μετάλλια και έπαθλα και 

έγιναν κληρώσεις με πολλά δώρα. 

Τρία καζάνια πατατάτο 

μαγειρεύτηκαν με μεράκι από τους 

επιτρόπους της ενορίας Αγίας 

Σοφίας Λαγκάδας και μοιράστηκαν 

σε 400 άτομα. Τα παραδοσιακά 

πηλήνια μας τα παραχώρησε το 

Πνευματικό Κέντρο Θολαρίων. Οι σαλάτες και το ψωμί ήταν προσφορά του εστιατορίου 

«Ασκάς».  Το Ξενοδοχείο «Βίγλα» προσέφερε 300 ξεροτήγανα στους παρευρισκόμενους 



και επιμελήθηκε του χώρου στο  στήσιμο των τραπεζοκαθισμάτων και την οργάνωση της 

σίτισης. Ευχαριστούμε το λιμεναρχείο για την παραχώρηση της προβλήτας. 

 

 

 Ο Αντώνης Γιαννακός και ο Μανώλης Νομικός  κράτησαν το κέφι στα ύψη με τους 

αμοργιανούς σκοπούς τους  μέχρι τις πρωινές ώρες. Το χορευτικό συγκρότημα Αιγιάλης 

έδωσε το παρόν φορώντας παραδοσιακές στολές και οι καλεσμένοι μας πήραν γεύση τόσο 

από τις νοστιμιές μας όσο και από τους χορούς μας. 

 

Τιμή για όλους μας, τιμή για την Αμοργό 

μας, η παρουσία της κυρίας Αθανασίας 

Τσουμελέκα, χρυσής Ολυμπιονίκη, που 

ήρθε να αγωνιστεί μαζί με τα παιδιά της, 

και πήραν μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις 

του τριημέρου. Με αμείωτη ενέργεια και 

με ένα χαμόγελο, πάντα μας έδινε 

κουράγιο να τελειώσουμε ότι αρχίσαμε. 

Γιατί εκείνη, βέβαια, ξέρει από αγώνες 

καλύτερα από τον καθένα μας!!! Την 

ευχαριστούμε πολύ που ήταν κοντά μας!   

 

 

Η διεξαγωγή του 1ου AMORGOS TRAIL CHALLENGE  δεν θα μπορούσε να είναι τόσο 

επιτυχημένη χωρίς την στήριξη των Αμοργιανών και τον εθελοντισμό των νέων παιδιών. 

Πρώτη φορά στο νησί μας έγιναν αγώνες στα μονοπάτια μας! Όλοι από την πρώτη στιγμή 

αγκάλιασαν το πρωτόγνωρο σε όλους μας αυτό γεγονός και η θετική ενέργεια που υπήρχε 

μας έδωσε κουράγιο, και μετά την αναβολή του Μαΐου λόγω της απεργίας της ΠΝΟ, το 

πείσμα να δείξουμε σε όλους ότι «η Αμοργός δεν είναι μόνο καλοκαίρι», μας κράτησε 

ενωμένους για να το καταφέρουμε.  

 



 

 

Οι θετικές κριτικές και τα ενθαρρυντικά σχόλια όσων βρέθηκαν στην Αμοργό για τους 

ορεινούς αγώνες τρεξίματος μας έδειξαν πως  πρέπει να συνεχίσουμε και να γίνει θεσμός 

αυτό που πέτυχε τον Σεπτέμβρη. Ο αθλητισμός και ο αθλητικός τουρισμός είναι γεγονός 

πλέον στο νησί μας και το πιο σημαντικό είναι ότι με τον εθελοντισμό και την σύμπνοια 

μπορούμε να καταφέρουμε  τα ακατόρθωτα στον τόπο μας!  

Ευχαριστούμε όλους για τη στήριξη και ευελπιστούμε  να είμαστε συνταξιδιώτες σε αυτό 

το δρομικό ταξίδι  που μας χάρισε στιγμές συγκίνησης μα και περηφάνιας  τον μήνα που 

πέρασε! 

Δίνουμε ραντεβού για το 2ο AMORGOS TRAIL CHALLENGE  στις 19 & 20 Μαΐου του 2018.   

 

Με εκτίμηση, 

Η Οργανωτική Ομάδα 

Συνοδινού Ιωάννα 

Γιαννακοπούλου Δέσποινα 

Βλαβιανού Σοφία 

 

***πληροφορίες , φωτογραφίες, χορηγοί και όλα  τα νέα μας  στην επίσημη ιστοσελίδα 

των αγώνων*** 


