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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΛΑΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 5ΚΜ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΩΤΟΠΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ 

 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ιόνια 

Νησιά» σε συνεργασία με την Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλονιάς και την πολύτιμη 

συνδρομή της Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης και του Δήμου Αργοστολίου, διοργανώνουν 

αγώνα δρόμου μήκους 5 χλμ, την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022. 
Σκοπός του αγώνα είναι να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό ώστε να γνωρίσει το 

Γεωπάρκο Κεφαλονιάς & Ιθάκης το οποίο, από τον Μάρτιο 2022, αποτελεί Παγκόσμιο 

Γεωπάρκο της UNESCO, μετά από χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-

2020».   

Αφετηρία και τερματισμός  του δρομικού γεγονότος ορίζεται η  κεντρική πλατεία 
Αργοστολίου. 

Η διαδρομή ακολουθεί την οδό Ριζοσπαστών, εν συνεχεία ευθεία από το Ορφανοτροφείο 
προς τις Καταβόθρες έως το Φανάρι, με αναστροφή ακριβώς στην στροφή μπροστά από 
τον Φάρο.   
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Η  επιστροφή διατρέχει την ίδια ακριβώς διαδρομή, ή οποία είναι παραλιακή στο 
μεγαλύτερο τμήμα της,  εξαιρετικού φυσικού κάλλους με υπέροχη θέα, προσφέρεται για 
δρομείς αλλά και αρχάριους και ασφαλώς αναδεικνύει κάποια από τα χαρακτηριστικά 
σημεία που συνιστούν Γεώτοπους του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς & Ιθάκης.  

Στόχος του αγώνα είναι η μαζική παρουσία αθλητών και μη αθλητών, όλων των ηλικιών, 
που θα αγωνιστούν όχι με κίνητρο την διάκριση αλλά την ψυχαγωγική άθληση και την 
διέξοδο από τα προβλήματα της καθημερινότητας, ενώ παράλληλα θα μυηθούν μέσω των 
παραλλήλων δράσεων στην ιδέα, την ουσία και την γενικότερη στόχευση των 
Γεωπάρκων.  

Βραβεία:   Βραβεία (έπαθλα) θα δοθούν στους 3 πρώτους νικητές στις κατηγορίες 
ανδρών και γυναικών με βάση τη χρονομέτρηση. 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν μετάλλια συμμετοχής  και αναμνηστικά μπλουζάκια.  

Τροφοδοσία:  Στο μέσον περίπου της διαδρομής θα έχει τοποθετηθεί σταθμός 
υδροδοσίας-ενυδάτωσης για τους συμμετέχοντες. 

Εγγραφές:  Η προσέλευση των αθλητών ξεκινά από τις 18.00, ημέρα Κυριακή όπου θα 
λάβει χώρα η διαδικασία των εγγραφών στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Οι 
συμμετέχοντες θα λάβουν αριθμό και θα συμπληρώσουν δήλωση με την οποία 
αποδέχονται την αποκλειστική και μόνη ευθύνη τους, για τυχόν ατυχήματα ή ιατρικά 
περιστατικά κατά την διάρκεια της αγωνιστικής διαδικασίας. Ωστόσο, θα υπάρχει ιατρός 
του αγώνα, ενώ θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. 

Ο Αγώνας δρόμου των 5 χλμ. ξεκινά στις 19.00,  αναλόγως της ροής των εγγραφών, και 
είναι ανοικτός και ελεύθερος σε όλους όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν. 

Παράλληλα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός  της πλατείας   θα διεξάγονται οι 
αθλητικές δραστηριότητες του «Kids Athletics» που αφορά σε δοκιμασίες αθλημάτων του 
στίβου για παιδιά έως 12 ετών.   

Για πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα στο τηλ. 6972 612454 - Νίκος Μεταξάς. 

Για γενικές πληροφορίες, στο τηλ. 26613 60033 / 60014 (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Προγράμματος «Ιόνια Νησιά». 

 


