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Ύδρα, 25 Ιανουαρίου 2021 
 

 

Hydra’s Trail Event 2021…..lo@ding…. 

 

Μπορεί η δύσκολη και πρωτόγνωρη εμπειρία της χρονιάς που πέρασε να 

μας κράτησε μακριά σας.  

Μπορεί να προετοιμαστήκαμε για νέες περιπέτειες στα βουνά της Ύδρας 

αλλά να μην τις χαρήκαμε. 

Μπορεί να σχεδιάσαμε πολλές και νέες δρομικές προκλήσεις, αλλά η παν-

δημία να μας στέρησε τη χαρά να τις μοιραστούμε μαζί σας…..  

Όμως αυτή τη χρονιά, είμαστε πιο αισιόδοξοι και ζεσταίνουμε πάλι τις 

«μηχανές»! 

Σε όλους λείπουν τα βουνά, τα μονοπάτια και οι αγώνες!  

Αναμένουμε λοιπόν με αγωνία να δοθεί το «ελεύθερο» και να κάνουμε restart στην 

ζωή και την καθημερινότητα μας και βεβαίως στο τρέξιμο! Να γυρίσουμε πάλι πίσω, 

στο σημείο που αφήσαμε στάσιμο το χρόνο, πολλούς μήνες πριν…….  

Έτσι, με γνώμονα την επανέναρξη των δρομικών δραστηριοτήτων η Οργα-

νωτική Επιτροπή του Hydra’s Trail Event δηλώνει  ΠΑΡΟΥΣΑ προετοιμάζοντας 

και φέτος τον αγώνα που τόσο αγαπήσατε! 

Γνωρίζουμε πως αυτό αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα και πως θα υπάρξουν 

κανόνες και σοβαροί περιορισμοί στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Hydras’s 

Trail Event 2021. Όμως μεγάλη σημασία έχει να ξαναβρεθούμε μαζί σας στα μονο-

πάτια της Ύδρας. Να ξανασμίξουμε -από απόσταση- και να ζήσουμε πάλι τον παλμό 

και την δύναμη των ορεινών αγώνων στα μοναδικά μονοπάτια της Ύδρας. Είμαστε 

λοιπόν και πάλι σε ρυθμούς προετοιμασίας και φυσικά εν αναμονή των ειδικότερων 

ανακοινώσεων της Πολιτείας, ώστε να προχωρήσουμε επιτέλους, στο πολυπόθητο 

άνοιγμα των εγγραφών για το Hydra’s Trail Event 2021!!! 

Πρωταρχικό μέλημα, από την πρώτη κιόλας διοργάνωση το 2014, ήταν η α-

σφάλεια όλων όσοι συμμετείχαν σε εκείνη  τη γιορτή. Με τον ίδιο ακριβώς γνώμονα 

πορευόμαστε και σχεδιάζουμε και φέτος, φροντίζοντας να είμαστε -όπως πάντα- 

κατάλληλα προετοιμασμένοι και συνεπείς σε ότι αφορά τα πρωτόκολλα διεξαγωγής 
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των αγώνων, που θεσπίζει η Πολιτεία με σκοπό τον περιορισμό των συνεπειών της 

πανδημίας και τη μη περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού.  

Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν σε επόμενη επικοινωνία μας μαζί σας 

και όταν θα υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση από τις αρχές, σχετικά με τα μέτρα και 

τις ρυθμίσεις για την ασφαλή διεξαγωγή αγώνων.  

Οφείλουμε στο σημείο αυτό, να θυμίσουμε τις αλλαγές στις διαδρομές οι ο-

ποίες ανακοινώθηκαν ήδη από πέρυσι, με σκοπό την ανάδειξη περισσοτέρων μο-

νοπατιών αλλά και των απομακρυσμένων πανέμορφων ακτών του νησιού μας. 

Hydra’s Trail Marathon  

Η μεγάλη διαδρομή έγινε πια ορεινός μαραθώνιος και έχει την ονομασία Hy-

dra’s Trail Marathon, με μήκος 38,5 χλμ και 2.000 μ θετικής υψομετρικής, με πα-

νέμορφα μονοπάτια να οδηγούν πλέον για πρώτη φορά στις παραλίες Μώλος και 

Νησίζα. 

Rock Race 

Η γνωστή μικρή διαδρομή, πλέον θα είναι μικρή μονάχα στο όνομα! 

Αναβαθμισμένη σε 17,5 χλμ και 980 μ θετικής υψομετρικής, θα δώσει την ευκαιρία 

στους συμμετέχοντες δρομείς, για πρώτη φορά να δουν το Κλιμάκι, στην πίσω (α-

νατολική) πλευρά του νησιού, αλλά και να περάσουν από την ιστορική Ιερά Μονή 

του Προφήτη Ηλία, όπου στον περίβολό της υπάρχει το κελί στο οποίο φυλακίστηκε 

ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, κατά την μεταεπαναστατική περίοδο. 

 

Το ραντεβού είναι για το Σαββατοκύριακο 10 & 11 Απριλίου 2021, στην Ύδρα.  

 

Μένουμε αισιόδοξοι ότι θα σας συναντήσουμε όλους εκεί!!! 

 

Υγεία και καλές προπονήσεις σε όλους! 

 

Οργανωτική Επιτροπή 

Hydra’s Trail Event 
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