
Ο  4ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΔΡΟΜΟ «ΘΑΝΑΗ ΣΑΜΟΠΟΤΛΟ» ΠΕΡΑΕ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ… 

Λζνε πωσ όταν απομακρφνεςαι από τα γεγονότα βλζπεισ τθν πραγματικότθτα πιο κακαρά. Ρωσ όταν 

περάςει ο χρόνοσ και καταλαγιάςουν τα ςυναιςκιματα, οι επευφθμίεσ, τα ςυγχαρθτιρια και τα 

χειροκροτιματα, το μυαλό είναι πιο κακαρό. Χωρίσ τθ φόρτιςθ των θμερϊν. Κι ο απολογιςμόσ 

γίνεται καλφτερα. Θ ςκζψθ πίςω ςτον αγϊνα. Απλι και κακαρι. Κυριακι 20 Μαρτίου. Ρρωί. 

Κεντρικι πλατεία Καλαμπάκασ. Ρερίπου 550 δρομείσ ζχουν αψθφιςει το κρφο και τθ βροχι και 

ζχουν ςυγκεντρωκεί ςτθν αφετθρία περιμζνοντασ τθν εκκίνθςθ του 4
ου

 Θμιμαρακωνίου. Λείπει ο 

Κανάςθσ Σταμόπουλοσ. Ο αγϊνασ είναι αφιερωμζνοσ ς’ αυτόν. Δε λείπει, όμωσ ολοκλθρωτικά. Για 

πολλοφσ είναι εκεί. Νοερά. Και ςίγουρα για τθ γυναίκα του Διμθτρα και το γιο του Βαςίλθ 

περιςςότερο από κάκε άλλον. Μαηί και ο πολυπλθκισ Σφλλογοσ Δρομζων Τρικάλων, του οποίου ο 

Κανάςθσ ιταν ιδρυτικό μζλοσ. Αλλά και οι πρωτακλθτζσ μασ. Ο πανελλθνιονίκθσ Μιχάλθσ Ραρμάκθσ 

και ο Κϊςτασ Ροφλιοσ. Μία ομάδα ξεχωρίηει. Είναι θ Σ.Μ.Υ. Τρικάλων. Με 84 ςυμμετοχζσ! Οι 

υπόλοιποι δρομείσ, από 60 διαφορετικοφσ ςυλλόγουσ, όλων των θλικιϊν (από 14-75 ετϊν!) κι απ’ 

όλθ τθν Ελλάδα ςυνκζτουν ζνα πολφχρωμο μωςαϊκό. Οι Ροδθλάτεσ Τρικάλων και θ Τροχαία ςε 

ετοιμότθτα. Ο Ρεριφερειάρχθσ κ. Αγοραςτόσ εκπροςωπϊντασ τθν Ρεριφζρεια Κεςςαλίασ, υπό τθν 

αιγίδα τθσ οποίασ διεξιχκθ ο αγϊνασ και θ οποία ςτιριξε οικονομικά και όχι μόνο τον αγϊνα, 

περιμζνει να δϊςει τθν εκκίνθςθ. Εκεί κι ο Διμαρχοσ Καλαμπάκασ κ. Σακελλαρίου. Αλλά και όλα τα 

μζςα. Θ ΕΤ3 και το TRT, χορθγόσ επικοινωνίασ του αγϊνα, αρχίηουν να τραβάνε τα πρϊτα πλάνα, να 

παίρνουν τισ πρϊτεσ ςυνεντεφξεισ και να καταγράφουν τισ πρϊτεσ αντιδράςεισ, Πλοι ανυπομονοφν. 

Μα περιςςότερο απ’ όλουσ ο Μιχάλθσ Ραρμάκθσ. Τθν Κυριακι 10 Απριλίου κα τρζξει ςτο ότερνταμ 

και κζλοντασ να πιάςει το όριο για τουσ Ολυμπιακοφσ, ο αγϊνασ κα είναι γι’ αυτόν κα ζνα πολφ 

δυνατό τεςτ. Στισ 11πμ δίνεται θ εκκίνθςθ. Φεφγει ςαν ςίφουνασ. Ο Κϊςτασ Ροφλιοσ τον κυνθγά. 

Ρίςω από τθν τεράςτια πομπι των δρομζων το αςκενοφόρο τθσ Σ.Μ.Υ ζτοιμο για παν ενδεχόμενο. 

Στουσ ςτακμοφσ ανεφοδιαςμοφ οι εκελοντζσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, τθσ Σ.Μ.Υ., αλλά και 

του Σ.Ο.Χ.Τ. και του O.Ρ.Ο.Ρφλθσ μαηί με  μζλθ του Συλλόγου Δρομζων Τρικάλων, τουσ οποίουσ ο 

Κϊςτασ Σιδζρθσ μετζφερε με το βαν του Σ.Ο.Χ.Τ φροντίηουν για τα νερά και τα ιςοτονικά των 

δρομζων. Ο Νίκοσ Σαλζπθσ και ο Βαςίλθσ Κυριακοφλθσ ακολουκοφνε δίπλα – δίπλα. Ο πρϊτοσ μζςω 

τθσ ιςτοςελίδασ του δείχνει ηωντανά τον αγϊνα. Ο δεφτεροσ προςπακεί να τουσ αποκανατίςει ςτισ 

καλφτερεσ ςτιγμζσ τουσ. Λίγο δφςκολο βζβαια να ακολουκιςουν τουσ δφο πρϊτουσ που ζχουν 

εξαφανιςτεί. Στισ γυναίκεσ θ Χάιντι Διακουμοποφλου του ςυλλόγου «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ» από τα 

Χανιά καλπάηει για τθν πρωτιά. Κακϊσ οι δρομείσ περνοφν το δζλτα Καλαμπάκασ και μπαίνουν ςτθ 

πόλθ των Τρικάλων θ Δθμοτικι Αςτυνομία κι άλλοι εκελοντζσ διαςφαλίηουν τθν αςφάλεια των 

δρομζων ρυκμίηοντασ τθν κυκλοφορία των διερχόμενων οχθμάτων από τουσ παράδρομουσ. Σε μόλισ 

1:05:41 ο Μιχάλθσ Ραρμάκθσ τερματίηει πρϊτοσ και διαλφει το ρεκόρ διαδρομισ. Μόλισ 17 

δευτερόλεπτα πίςω του ο Κϊςτασ Ροφλιοσ του Ρανακθναϊκοφ. Στο τζλοσ τα ζδωςε όλα. Αλλά ο 

πανελλθνιονίκθσ του Ρανελλθνίου, που ιρκε εκπροςωπϊντασ το Σφλλογο Δρομζων Υγείασ Κοηάνθσ, 

δεν ιρκε για να χάςει. Ικελε να κερδίςει. Πχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για ζνα άλλο λόγο. 

Για να κερδίςει το μεγάλο δϊρο του αγϊνα, τθ ςυμμετοχι ςτο Μαρακϊνιο του Βερολίνου το 

Σεπτζμβρθ και να το δϊςει ςτο Τρικαλινό φίλο του, Κϊςτα Μπαλαγιάννθ. Ζχουν κάνει μαηί ςτο 

παρελκόν πολλά χιλιόμετρα και τουσ ςυνδζει βακιά φιλία. Μεγάλοσ ακλθτισ και με μεγάλθ καρδιά. 

Ο κόςμοσ χειροκροτεί. Θ κεντρικι πλατεία Τρικάλων και θ Στρατθγοφ Σαράφθ ζχουν κατακλυςκεί 

από κόςμο παρά το τισ άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Οι Τρικαλινοί λατρεφουν τον κλαςικό ακλθτιςμό. 

Δε κα μποροφςαν να λείπουν. Οι δρομείσ ζνασ - ζνασ τερματίηουν πανευτυχείσ. Θ χαρά του 

ακλθτιςμοφ. Θ επιβράβευςθ τθσ προςπάκειασ και τα λαμπερά χαμόγελα. Χωρίσ φιοριτοφρεσ και 

υπερβολζσ. Ο Νίκοσ Βόπθσ είναι φζτοσ ςτο μικρόφωνο για πρϊτθ φορά και το διαςκεδάηει κι αυτόσ. 

Ηει τον αγϊνα.  Και δίνει το δικό του παλμό. Ενκουςιάηει τουσ δρομείσ και παραςφρει τουσ κεατζσ 

ςτο χειροκρότθμα. Ο πρόεδροσ του Συλλόγου Δρομζων Τρικάλων Δθμιτρθσ Κωτοφλασ, ο Νίκοσ 

Οικονομίδθσ, και ο Κων/νοσ Ντίνοσ μαηί με  το Λεωνίδα τθσ Λζςχθ Αυτοκινιτου δίνουν το δικό τουσ 

αγϊνα. Ρθγαίνουν πάνω – κάτω, ϊςτε ο παρουςιαςτισ  να παίρνει τισ κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ για 



τουσ δρομείσ που πλθςιάηουν και για να απομακρφνεται ο  κόςμοσ, που από τον ενκουςιαςμό του 

περνά τισ προςτατευτικζσ κορδζλεσ .  Ο Νίκοσ Μουτςίκασ «κλικάρει» ςυνεχϊσ.  Μόλισ τερματίηουν οι 

δρομείσ, κοπζλεσ από τθσ Σ.Μ.Υ. περνοφν μετάλλια ςτο λαιμό όλων των ςυμμετεχόντων. Λίγο πιο 

κάτω ο Λάκθσ Καράσ και ο Βαςίλθσ Βαςιλειάδθσ είναι υπεφκυνοι για τουσ αναμνθςτικοφσ ςάκουσ, 

που περιζχουν τα μπλουηάκια και διπλϊματα του αγϊνα κι άλλα προϊόντα για τουσ δρομείσ. Φυςικά 

και εκεί βρίςκονται και εκελοντζσ τθσ Σ.Μ.Υ. Θ παρουςία τουσ ςτον αγϊνα απερίγραπτα ςυγκινθτικι. 

Λίγο πιο πζρα κι ο Δθμιτρθσ Τάχοσ. Υποδζχεται τουσ τερματίηοντεσ δρομείσ και τουσ κακοδθγεί. Στο 

χϊρο των αποδυτθρίων και των αποςκευϊν κι άλλοι εκελοντζσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, τθσ 

Σ.Μ.Υ. και ο Γιϊργοσ Τριαντάφυλλου. Τα παιδιά του Σϊματοσ Ελλθνικοφ Οδθγιςμοφ βοθκάνε, όπου 

υπάρχει ανάγκθ. Ο Κανάςθσ Ηαλαβράσ, με το Βαςίλθ Ραςχάλθ και φοιτιτριεσ των ΤΕΦΦΑ κάνουν 

μετριςεισ και μαηί με τθ Λίλλυ Αγγζλθ εξυπθρετοφν όςουσ κζλουν  αναμνθςτικά του αγϊνα. Λίγο πιο 

δίπλα ο Χριςτοσ Καρακίτςιοσ υπεφκυνοσ για τθν ζκδοςθ αποτελεςμάτων του αγϊνα προςπακεί με 

τθ Βαγιάνα, τθ Βάςω και το Σωτιρθ να ςυντονίςουν τθ γριγορθ και ςωςτι ζκδοςι τουσ. Ο Κϊςτασ 

Μπακοβαςίλθσ ρυκμίηει τον ιχο, ενϊ ο Σπφροσ Γρθγοράκθσ φτιάχνει τθν ατμόςφαιρα με τισ 

όμορφεσ μουςικζσ του. Δίπλα του ο Δθμιτρθσ Μαγκοφτθσ, με το Δθμιτρθ Ραπαδογιϊργο από το 

“Barrouge”, μεγάλου χορθγοφ του αγϊνα, ςυηθτοφν με τον Ευκφμθ εντηιά με ενκουςιαςμό. Μάλλον 

όχι για μπάςκετ. Είναι κι ο Διμαρχοσ Τρικκαίων κ. Λάππασ, φυςικά, ενϊ ςτο γφρω χϊρο βρίςκονται 

κι ο Αντιπεριφεριάρχθσ κ. Μιχαλάκθσ, θ κ. Κάκλα υπεφκυνθ του Ο.Α.Κ.Α. Τρικάλων, ο Χριςτοσ 

Ραπαχριςτοσ, ομοςπονδιακόσ προπονθτισ ςτίβου, ο Στζλιοσ Βάςκοσ, ο Αναπλθρωτισ κακθγθτισ 

ΤΕΦΦΑ και προπονθτισ ςτίβου κ. Σοφλασ κι ο Ολυμπιονίκθσ τθσ πάλθσ Δθμιτρθσ Αβράμθσ. 

Ρροςκεκλθμζνοι όλοι του Συλλόγου Δρομζων Τρικάλων για τισ απονομζσ ςτουσ νικθτζσ. Αλλά και τα 

παιδιά του Χορευτικοφ Ομίλου Τρικάλων είναι ακόμθ εκεί. Λόγω τθσ βροχισ θ προγραμματιςμζνθ 

παράςταςι τουσ, που κα γινόταν ςτθν κεντρικι πλατεία Τρικάλων ταυτόχρονα με τθν εκκίνθςθ του 

αγϊνα αναβλικθκε. Υπάρχουν κι άλλοι. Ναι, πολλοί. Ρολφσ κόςμοσ, πολλοί δρομείσ, πολλοί ςυνοδοί, 

μα πάνω απ’ όλα υπάρχουν όμορφα ςυναιςκιματα και πρόςωπα γελαςτά. Γίνονται οι απονομζσ. Οι 

νικθτζσ αποκεϊνονται. Αλλά ς’ αυτι τθ μεγάλθ γιορτι όλοι κάτι κζρδιςαν. Και ιταν τόςοι πολλοί. 

¨Πλα άρχιςαν και τελείωςαν υπζροχα. Σίγουρα κάποιουσ ξεχνάμε. Ππωσ και να’ χει, ιςαςταν όλοι 

ςυγκλονιςτικοί. Σασ ευχαριςτοφμε… 

Ο Σφλλογοσ Δρομζων Τρικάλων αιςκάνεται επίςθσ τθν ανάγκθ να ευχαριςτιςει κι όλουσ του 

χορθγοφσ του αγϊνα, που με τθ ςτιριξι τουσ, ςυνζβαλαν τα μζγιςτα ςτθν πραγματοποίθςι του: 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Barrouge, Yara Hellas S.A., New Balance. ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΕ: Sport Box 

travel, Βιογονία,  Πλυμποσ Γαλακτοβιομθχανία Α.Ε., Φυτοπροςταςία Χρ. Τάςιοσ, Multirama PC 

Expert, Ταβζρνα Κατϊγι, Κωςτοφλθσ Λευτζρθσ (Ψφξθ – Κζρμανςθ –Επαγγελματικόσ εξοπλιςμόσ), 

Κρφπτθ Bar. ΧΟΡΗΓΟΙ: Centro design, Under construction, Food Service, Αφοί  Σταφυλά (Τεχνικι 

εταιρία), Woodland, Mitsubishi Electric ΕΡΕΛΟΣ – Ντιντισ Ακ., Green Shop (Γυναικείο ντφςιμο), 

Meteora Food, Green Project, Ξενϊνασ Κεοδϊρου – Ελάτθ, Ρφργοσ Μαντάνια, 4play, Claviano, 

Ρρομθκζασ Delivery Cash & Carry, Gambrinus café – bistrot, Μζλιςςα Ηαχαροπλαςτεία, Κάλφασ 

(Σχολικά – χαρτικά – αναλϊςιμα), Βιτασ Α.Ε., Melathron Γυμναςτιριο. ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

Sportrikala.gr, trikalaola.gr, Λζςχθ 97,6, TRT, Ζρευνα, Ρρωινόσ Λόγοσ, Goal Trikala, Runner Magazine, 

Runningnews.gr. ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ: Gatorade, GU, ΘΒΘ Λουτράκι, Κιποσ & Σπίτι Αφοί Μπαταγιάννθ. 

 

ΤΛΛΟΓΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 


