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Η Συμπολιτεία Ολυμπίας (Federation of Olympia) είναι ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός που
ιδρύθηκε το 2014. Σκοπό έχει την προαγωγή και διάδοση του Ολυμπιακού Ιδεώδους, όπως
διαμορφώθηκε κατά τους Αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, και την υλοποίηση έργων και δράσεων
που έχουν σχέση με την ανάδειξη της γης που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και προβολή της
Εκεχειρίας ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στους Αγώνες.
Στοχεύει στη συμφιλίωση των λαών και την καταπολέμηση των εν γένει διακρίσεων τόσο σε
πανελλαδικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, την κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών, την
καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών μέσω του
αθλητισμού, αλλά και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης για τη μείωση της
φτώχειας και της υστέρησης ομάδων πληθυσμού και την πρόσβασή τους στην κοινωνία της
γνώσης.
Εμπνεόμενοι από την αναφορά του Παυσανία στην ορεινή διαδρομή Ήλιδας – Ολυμπίας και
προσπαθώντας να συνδέσουμε το αρχαίο με το σύγχρονο, έχουμε ξεκινήσει μέσω χρηματοδότησης
από το πρόγραμμα Leader, την ανάδειξη και χάραξη ορεινού μονοπατιού το οποίο εξυπηρετούσε
την επικοινωνία μεταξύ της Αρχαίας Ήλιδας (διοργανώτριας πόλης των Ολυμπιακών Αγώνων) και
της Αρχαίας Ολυμπίας (το ιερό στο οποίο ετελούντο οι Αγώνες), με την επωνυμία: «Οικοτουριστική
διαδρομή Ήλιδας Ολυμπίας: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας» και να γνωστοποιηθεί η ύπαρξή του τόσο
εντός όσο και εκτός Ελλάδος ώστε να γίνει το επίκεντρο αθλητικών και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων.
Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας
Όλοι εμείς οι άνθρωποι της «Συμπολιτείας Ολυμπίας» εμπνεόμενοι από την αναφορά του
Παυσανία στην ορεινή διαδρομή που συνέδεε την Αρχαία Ήλιδα (διοργανώτρια πόλη των
Ολυμπιακών Αγώνων) με την Αρχαία Ολυμπία (τόπο τέλεσης των Αγώνων) και κάλυπτε τις ανάγκες
μετακίνησης του συνόλου των κατοίκων της Ήλιδας και των πόλεων και οικισμών της ορεινής
περιοχής, όταν επιθυμούσουν να μεταβούν προς ή να επιστρέψουν από το Ιερό της Ολυμπίας, είτε
για να προσκυνήσουν ή και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, προσπαθούμε να συνδέσουμε το αρχαίο
με το σύγχρονο.

Έτσι η «Συμπολιτεία Ολυμπίας» έχει ξεκινήσει μέσω χρηματοδότησης από το Leader την ανάδειξη
και χάραξη ορεινού μονοπατιού με την επωνυμία: «Οικοτουριστική διαδρομή Ήλιδας Ολυμπίας: Το
Μονοπάτι της Εκεχειρίας». Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας είναι 49 χιλιόμετρα. Ξεκινά από την Αρχαία

Ήλιδα και περνά μέσα από 13 χωριά της ημιορεινής Ηλείας, περισσότερα εκ των οποίων ήταν
πυρόπληκτα, για να καταλήξει στην Αρχαία Ολυμπία. Συγκεκριμένα η διαδρομή διέρχεται από τους
Δήμους Ήλιδας, Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας και ξεκινά από την Αρχαία Ήλιδα διέρχεται από τα
χωριά Δάφνη, Κεραμιδιά, Δαφνιώτισσα, Περιστέρι, Χειμαδιό, Σόπι, Καράτουλα, Μαγούλα, Λατζόι,
Ηράκλεια, Πουρνάρι, Πελόπιο, Πλάτανος και καταλήγει στην Αρχαία Ολυμπία.
Στόχος μας μέσω του «Μονοπατιού της Εκεχειρίας» είναι όχι απλώς να αναβιώσουμε μια αρχαία
διαδρομή, ένα αρχαίο μονοπάτι –μιας και η αναζήτηση του ιστορικού χαρακτήρα της διαδρομής
παραμένει περισσότερο ως επιδίωξη της αναβίωσης των πιθανολογούμενων κατευθύνσεων της
αρχαίας ορεινής διαδρομής και λιγότερο ως αναβίωση με ακρίβεια της γεωγραφικής της
υπόστασης – αλλά να γεφυρώσουμε το αρχαίο με το σύγχρονο, το παλιό με το νέο, ώστε να
θυμίσουμε σε όλους για ποιο λόγο ετελούντο οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και με βάση το «Μονοπάτι
της Εκεχειρίας» να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο τα ιδανικά του σεβασμού στον άνθρωπο και το
ιερό δικαίωμα στην ειρήνη.
O σκοπός μας μέσω του Μονοπατιού της Εκεχειρίας είναι διπλός: Οι επισκέπτες‐περιπατητές κατά
τη διάρκεια της επίσκεψής τους να έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τόσο την Ήλιδα και την
Ολυμπία και να μαθαίνουν για την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής όσο και μέσω του
οικοτουρισμού και της διάβασης από το Μονοπάτι να συνδέουν τον τόπο με τα προϊόντα του, αφού
θα διέρχονται από περιοχές με ελιές, αμπέλια, ρόδια, αρωματικά φυτά κ.α. ώστε η περιοχή να
οδηγηθεί σε μεγαλύτερη ανάπτυξη. Αλλά και με πυρήνα τον ελληνισμό που ήταν και πρέπει να
είναι ο φορέας προβολής και διάδοσης της ιερής εκεχειρίας ‐αφού η ειρήνη ως ιδανικό δεν
αποτελεί brandname, αλλά σκοπό ζωής‐ να στοχεύσουμε στη συμφιλίωση των λαών, στην
υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου και της δημοκρατίας σε μια ισότιμη και ευνομούμενη
κοινωνία.
Ο Δρόμος της Εκεχειρίας
Στο πλαίσιο της ανάδειξης της Εκεχειρίας ως προαπαιτούμενο στους αρχαίους Ολυμπιακούς
Αγώνες κάθε άνοιξη (από το 2016) διοργανώνεται Δρόμος χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα και χωρίς
οικονομική επιβάρυνση προς τους συμμετέχοντες.
Νικητές είναι όλοι όσοι ολοκληρώσουν τα σχεδόν 50 χιλιόμετρα της διαδρομής και βραβεύονται με
ένα στεφάνι αγριελιάς και με μοναδικά αριθμημένα μετάλλια. Τα Ολυμπιακά έτη ο Δρόμος
Εκεχειρίας φέρει τιμητικά και τον τίτλο «Δρόμος Ολυμπιακής Εκεχειρίας».
Το σύνολο των δράσεων του «Δρόμου Ολυμπιακής Εκεχειρίας 2020» διοργανώνονται από τη
Συμπολιτεία Ολυμπίας, με συνδιοργανωτές τις Περιφέρειες Αττικής και Δυτικής Ελλάδας, τους
Δήμους Ήλιδας, Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας, Συνεργαζόμενο Φορέα Υποστήριξης το Διεθνές
Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, Θεσμικούς Φορείς Υποστήριξης τον Δήμο Αθηναίων και το Δήμο
Σπάρτης, τελούν υπό την Αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού & Αθλητισμού,
Εσωτερικών και Τουρισμού, του Παγκοσμίου Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού (CISM), της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, του ΕΟΤ, της ΕΘΝΟΑ, του
Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, , Τεχνικό Φορέα Υποστήριξης το Ανώτατο Συμβούλιο
Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ) και το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, με την υποστήριξη του
#BEACTIVE, χορηγούς επικοινωνίας την ΕΡΤ, το Πρώτο Πρόγραμμα, την ΕΡΑ ΣΠΟΡ, ΕΡΤ ΠΑΤΡΑΣ, ΕΡΤ
ΠΥΡΓΟΥ, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), το RunningNews.gr, τον Αθήνα 9.84,
το apopseis.gr, το OVImagazine, το GreekTeachers, Polismagazino.

Ο Δρόμος διεξάγεται επί του «Μονοπατιού της Εκεχειρίας», το οποίο διέρχεται από 13 χωριά της
ημιορεινής Ηλείας. Ξεκινά από Ήλιδα και διέρχεται από τα χωριά Δάφνη, Κεραμιδιά, Δαφνιώτισσα,
Περιστέρι, Χειμαδιό, Σόπι, Καράτουλα, Μαγούλα, Λατζόι, Ηράκλεια, Πουρνάρι, Πελόπιο, Πλάτανος
και καταλήγει στην Αρχαία Ολυμπία. Αυτό συνεπάγεται πως στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής
οι θεατές στα χωριά είναι οι λιγοστοί κάτοικοι που συνήθως χειροκροτούν από τα καφενεία ή τα
σπίτια τους. Οι Δρόμοι που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως τοπικές οδοί με χαμηλή κυκλοφορία
αλλά και σε αρκετά μεγάλο τμήμα της διαδρομής χωματόδρομοι που συνδέουν τα χωριά μεταξύ
τους.
Τα τελευταία χρόνια είχαμε συνεχή αύξηση των συμμετοχών. Πέρυσι οι συμμετέχοντες στο «Δρόμο
της Εκεχειρίας» ήταν 550 δρομείς. Οι συμμετοχές για το 2020 ήταν (σύμφωνα με τις εγγραφές) στα
700 άτομα, αλλά με τα νέα μέτρα και την αλλαγή της ημερομηνίας προβλέπεται ότι δεν θα
ξεπεράσουν τους 500 δρομείς.
Για το 2020, έχουμε επαναπρογραμματίσει την διεξαγωγή του «Δρόμου της Εκεχειρίας», αφού
βεβαίως το επιτρέψουν οι ειδικές συνθήκες λόγω του COVID ‐ 19, και αφού μας χορηγήσετε την
σχετική άδεια, για την Κυριακή 30/08/2020.
Ακολουθεί το πρωτόκολλο που θα τηρηθεί από την ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΜΚΕ για την ομαλή
και ασφαλή έκβαση του «Δρόμου Ολυμπιακής Εκεχειρίας». Να σημειώσουμε ότι τεχνικός φορέας
υποστήριξης όλων των εκδηλώσεων είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων
(ΑΣΑΕΔ):
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑ
Η εκκίνηση σε ένα δρομικό γεγονός ουσιαστικά αποτελεί, τον πιο συνηθισμένο χώρο συνωστισμού
των αθλητών και ως εκ τούτου είναι αυτή που πρέπει να προσεχθεί περισσότερο, προκειμένου να
αποφευχθεί μεγάλος όγκος αθλητών! Θετικό στοιχείο για τη διαδικασία της εκκίνησης στο «Δρόμο
Ολυμπιακής Εκεχειρίας» αποτελεί το ότι δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά ούτε και
χρονομέτρηση.
Φτάνοντας οι δρομείς στο χώρο της εκκίνησης θα τοποθετούνται με σειρά προτεραιότητας σε
γραμμές των 8 ατόμων με κενά 2 μέτρων μεταξύ τους. Η εκκίνηση σε κάθε γραμμή θα δοθεί αφού
οι προηγούμενοι έχουν ήδη προπορευθεί 6‐8 μέτρα. Οι δρομείς θα μετακινούνται μπροστά όταν θα
φεύγει η εμπρός γραμμή τους, αλλά μόνο όταν ο επιβλέπων παραστάτης της γραμμής τους δώσει
το έναυσμα.
Ο χώρος της εκκίνησης θα είναι 50 μέτρα μακρύτερα από τον χώρο της γραμματείας, και δεν θα
υπάρχει κανείς εκεί, πέραν των αθλητών και των ανθρώπων της διοργάνωσης οι οποίοι φυσικά και
θα φέρουν τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό (μάσκες/ γάντια).
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η Τεχνική ενημέρωση σχετικά με το Δρόμο θα περιοριστεί σε μία περίπου δίλεπτη ενημέρωση λίγο
πριν την εκκίνηση (όπως γίνεται κάθε χρόνο), οπότε δεν θα χρειαστεί να συνωστιστούν οι δρομείς
σε κάποιο κλειστό χώρο.
Όλες οι οδηγίες σχετικά με τις δρομικές εκδηλώσεις, τόσο οι γενικές, όσο και οι ειδικές λόγω του
COVID 19, θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Μονοπατιού: www.routeoftruce.com
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Κάθε χρόνο ανάλογα φυσικά με τις συμμετοχές 4 – 5 λεωφορεία μεταφοράς αθλητών έρχονται από
την Αθήνα, προκειμένου να φέρουν αυτούς που δεν διαθέτουν δικό τους όχημα, ή δεν επιθυμούν
να χρησιμοποιήσουν το δικό τους.
Για τη φετινή μεταφορά των αθλητών θα ληφθούν τα αντίστοιχα μέτρα όπως έχουν κατατεθεί τα
αντίστοιχα πρωτόκολλα για τις χερσαίες μεταφορές (π.χ. να φέρουν όλοι οι μεταφερόμενοι το
απαραίτητο υγειονομικό υλικό, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους, ενώ θα χρησιμοποιηθεί το

απολύτως απαραίτητο ποσοστό των θέσεων του λεωφορείου με βάση τις οδηγίες που έχουν
κατατεθεί σε αυτές τις περιπτώσεις)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
Η γραμματεία του «Δρόμου Ολυμπιακής Εκεχειρίας», θα λειτουργήσει σε 2 μέρες, όπως κάθε
χρόνο, τόσο την παραμονή του Δρόμου το Σάββατο 29/8, όσο και την ημέρα του Δρόμου 30/8 1,5
ώρα πριν την διεξαγωγή του.
Συγκεκριμένα η γραμματεία μας, θα λειτουργήσει το Σάββατο 29 Αυγούστου 2020 δηλ. την
παραμονή του Δρόμου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, από τις 18.00 έως και τις 21.00, αλλά και την
Κυριακή 30/8 από ώρες 04.40 – 05.40 λίγο πριν την εκκίνηση του Δρόμου.
Η γραμματεία όπως κάθε χρόνο λειτουργεί σε εξωτερικό χώρο και συγκεκριμένα στον αύλειο χώρο
του παλαιού Μουσείου της Αρχαίας Ήλιδας και οι υπεύθυνοι της γραμματείας θα φέρουν
υποχρεωτικά υγειονομικό υλικό (γάντια, μάσκες, αντισηπτικά).
Για να μην δημιουργηθεί συνωστισμός κατά τη διάρκεια παράδοσης των αριθμών συμμετοχής,
ειδικά το πρωί του Δρόμου όπου παρατηρείται αυτό, θα έχουν τοποθετηθεί ειδικά σημάδια (με
διαστήματα 2 μέτρων) στο έδαφος που θα σηματοδοτούν τον χώρο όπου θα πρέπει να σταθεί ο
κάθε αθλητής προκειμένου να παραλάβει τον αριθμό συμμετοχής του. Επίσης στη γραμματεία θα
υπάρχουν αντισηπτικά υγρά.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΘΛΗΤΗ
Ο κάθε αθλητής θα έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος και να πάει στην εκκίνηση του Δρόμου, μόνο
εφόσον έχει αποδεχτεί τους ειδικούς όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του φετινού Δρόμου, που
συνδέονται με την υγειονομική κρίση (αποδοχή αστικής ευθύνης σε περίπτωση που είναι φορέας
του κορωνοϊού συμπτωματικός ή μη, αποδοχή αποποίησης ευθύνης των διοργανωτών για πιθανή
μετάδοση του κορωνοϊού).
Κάθε αθλητής που θα έρχεται στη γραμματεία του Δρόμου, θα υπογράφει την σχετική υπεύθυνη
δήλωση.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
Πριν την εκκίνηση του Δρόμου Εκεχειρίας κάθε χρόνο, ο αθλητής μπορεί να παραδώσει κάποια
προσωπικά του αντικείμενα τα οποία θα παραλάβει μετά τον τερματισμό του. Τα αντικείμενα αυτά
φυλάσσονται σε φορτηγό όχημα της διοργάνωσης και μεταφέρονται στον τερματισμό.
Τα εν λόγω πράγματα του κάθε αθλητή, θα εναποθετηθούν σε ειδική νάυλον τσάντα που θα κλείνει
αεροστεγώς, προκειμένου να αποφευχθεί η οποιαδήποτε επαφή πραγμάτων του ενός αθλητή με
κάποιου άλλον.
Τα αντικείμενα θα παραλάβει από τους αθλητές και θα επιστρέψει σε αυτούς εξειδικευμένο
προσωπικό που θα φοράει γάντια, αφού θα πιάσει τα προσωπικά αντικείμενα των αθλητών.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Πάνω στην διαδρομή του Μονοπατιού και σε όλη την διάρκειά του και το μήκος του, θα υπάρχουν
οχήματα της διοργάνωσης, που μεταξύ άλλων προκειμένου να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία και
ασφάλεια των δρομέων, θα παρεμβαίνουν όπου απαιτείται όταν θα εντοπίζουν σημεία
συνωστισμού, είτε κατά την διάρκεια του Δρόμου ή ακόμα και στους σταθμούς του ανεφοδιασμού,
κάνοντας τις κατάλληλες υποδείξεις.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα υπάρχει έμπειρο ιατρικό προσωπικό για να παρέμβει όπου
χρειαστεί, εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, Διασώστες και τέλος ασθενοφόρα που βρίσκονται σε
ετοιμότητα, όπως κάθε χρόνο. Το ιατρικό προσωπικό μας, φυσικά θα φέρει τον απαραίτητο
υγειονομικό εξοπλισμό (γάντια, μάσκες, αντισηπτικά).
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Όποιος αθλητής εγκαταλείψει κατά την διάρκεια του Δρόμου, θα χρειαστεί να περιμένει στον πιο
κοντινό σταθμό ανεφοδιασμού το όχημα της διοργάνωσης που θα έρθει να τον παραλάβει ώστε να
τον μεταφέρει στον τερματισμό (Αρχαία Ολυμπία).
Οι υπεύθυνοι του Δρόμου που θα τον μεταφέρουν θα φοράνε γάντια και μάσκες, ενώ το εν λόγω
υγειονομικό υλικό θα φέρει και ο αθλητής που θα εγκαταλείπει, και θα του το διαθέσει η
διοργάνωση, πριν την επιβίβασή του.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Οι 13 σταθμοί κατά τους οποίους ανεφοδιάζονται και ξεκουράζονται οι δρομείς του Δρόμου
Ολυμπιακής Εκεχειρίας, θα είναι φέτος εναρμονισμένοι με τις ειδικές συνθήκες.
ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως οι εθελοντές που θα στελεχώνουν τους εν λόγω σταθμούς, θα φέρουν το
απαραίτητο υγειονομικό υλικό (μάσκες, γάντια), ενώ σε όλους τους σταθμοί θα υπάρχουν
αντισηπτικά υγρά για όλους τους δρομείς.
Τα υγρά που θα δίνονται στους αθλητές(νερό, ισοτονικό, αναψυκτικά) θα είναι σε ατομικές
συσκευασίες μπουκαλάκια της μίας χρήσης, τα οποία θα μαζευτούν κατά την διασπορά τους, μετά
την χρήση τους (όπως γίνεται κάθε χρόνο και δίδονται για ανακύκλωση, όπως και τα καπάκια). Τα
όποια τρόφιμα χρειάζεται να δοθούν στους αθλητές στους σταθμούς, θα είναι σε μικρές ατομικές
συσκευασίες κλεισμένες αεροστεγώς. Τα φρούτα που θα χρειαστεί να δοθούν στους αθλητές δεν
θα δίνονται κομμένα.
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Το απόγευμα της Κυριακής 30/8/20 θα γίνει ο τερματισμός στο χώρο της πλατείας του Παλαιού
Δημαρχείου Αρχαίας Ολυμπίας (όπως κάθε χρόνο).
Καθώς ‐λόγω των μέτρων‐ το χρονικό εύρος μεταξύ των τερματισμών των αθλητών θα είναι
μεγάλο, δεν τίθεται ζήτημα ειδικών μέτρων, πέραν της απαγόρευσης εισόδου θεατών στο χώρο του
τερματισμού.
Κατά τον τερματισμό και πριν την παραλαβή του μεταλλίου θα υπάρχει σηματοδότηση επί του
εδάφους για να τηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις.
Ο κάθε αθλητής, τερματίζοντας θα παραλαμβάνει με ασφαλή τρόπο το μετάλλιό του και θα πρέπει
να αποχωρήσει από το χώρο σε εύλογο χρόνο. Εάν προκύπτει ζήτημα συνωστισμού, με
περισσότερους από πέντε συναθλητές που θα έχουν επίσης τερματίσει και δεν αποχώρησαν θα
γίνεται σύσταση από την Οργανωτική Επιτροπή για την απομάκρυνση.
Επίσης οι άνθρωποι της διοργάνωσης που θα είναι στον οριοθετημένο χώρο του τερματισμού θα
φέρουν το απαραίτητο υγειονομικό υλικό (γάντια, μάσκα).
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΩΝ
Η τελετή απονομών θα γίνει σπαστά (συνήθως ο τερματισμός γίνεται από όλους τους δρομείς
ταυτόχρονα, αλλά φέτος λόγω των ειδικών συνθηκών, θα είναι πιο «ελεύθεροι» να έχουν τον δικό
τους ρυθμό στην πορεία, οπότε ούτως ή αλλιώς θα ανοίξει και δεν θα υπάρξει συνωστισμός). Με το
που τερματίζει κάποιος δρομέας θα περνάει να του γίνεται η απονομή και μέσα σε μικρό χρονικό
διάστημα θα αποχωρεί εξωτερικά της πλατείας ή θα παίρνει τον χρόνο του να ξεκουραστεί και να
προετοιμαστεί για το ταξίδι της επιστροφής.
Οι απονομές γίνονται όπως κάθε χρόνο άλλωστε, πάνω στην πλατεία της Αρχαίας Ολυμπίας, σε
εξωτερικό χώρο. Τα όποια καθίσματα για τους επισήμους κατά την διάρκεια των απονομών θα
είναι σε τουλάχιστον 2 μέτρα απόσταση το ένα από το άλλο, προκειμένου να αποφευχθεί ο όποιος
συνωστισμός. Σε καμία περίπτωση κατά την διάρκεια των απονομών δεν θα δημιουργηθεί
συνωστισμός και θα υπάρξει σχετική οδηγία στους κατοίκους και τους φορείς, προκειμένου να
κρατούν τις σχετικές αποστάσεις.
ΘΕΑΤΕΣ
Λόγω του μικρού μεγέθους του χωριού της Ήλιδας αλλά και της ώρας εκκίνησης (5.45 π.μ.) δεν
υπάρχουν θεατές στην εκκίνηση.

Στα χωριά που διέρχεται η διαδρομή (επίσης πολύ μικρά σε πληθυσμό και μέγεθος) οι όποιοι
θεατές υπάρχουν είναι οι λιγοστοί τοπικοί κάτοικοι, οι οποίοι κάθε χρόνο παρακολουθούν την
προσέλευση των δρομέων από τα παρακείμενα καφενεία του χωριού ή από τα σπίτι τους.
Η Οργανωτική Επιτροπή θα ενημερώσει από την ιστοσελίδα του Μονοπατιού, αλλά και από
δημοσιεύσεις στα τοπικά ΜΜΕ, όσοι επιθυμούν να δουν τη διέλευση των δρομέων, να μείνουν σε
ασφαλή απόσταση από τους αθλητές, και να μην ανακατευτούν με αυτούς. Εννοείται ότι το
συνηθισμένο μας ετήσιο κάλεσμα για την έλευση θεατών στον χώρο εκκίνησης και τερματισμού
προφανώς φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί.
ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΘΛΗΤΩΝ
Οι όποιοι συνοδοί αθλητών έρθουν μαζί με τον αθλητή τους, στον Δρόμο, θα πρέπει να είναι
εναρμονισμένοι με τις ειδικές συνθήκες, και να αποφεύγουν τον όποιο συνωστισμό, ενώ στις
όποιες επαφές τους, με τους κατοίκους και τα καταστήματα της Κοινότητας, θα πρέπει να φέρουν
τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα. Οι όποιοι συνοδοί κινούνται με δικό τους όχημα επάνω στην
διαδρομή του Δρόμου, θα πρέπει να είναι φυσικά εναρμονισμένοι με τους κανόνες συνοδείας των
αθλητών, ενώ όσοι στέκονται στους σταθμούς του ανεφοδιασμού προκειμένου να δουν τον δικό
τους άνθρωπο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 μέτρα μακριά από τον εκάστοτε σταθμό, και σε
καμία περίπτωση να μην έρχονται σε επαφή, με ξένο προς αυτούς αθλητή. Τόσα χρόνια δεν υπήρξε
ποτέ κοινό που να ακολουθεί τη πομπή.
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν πιο ασφαλή έλευση αθλητών στην Ήλιδα
προκειμένου να συμμετάσχουν στους Δρόμους μας, με την παραλαβή του αριθμού τους, από την
γραμματεία, θα εξετάζονται, ανεξαιρέτως, με δική μας ευθύνη με ηλεκτρονικό θερμόμετρο
μετώπου.
ΓΕΝΙΚΑ
Οι κάτοικοι των χωριών από όπου διέρχεται το Μονοπάτι της Εκεχειρίας καθώς και οι ιδιοκτήτες
των καταστημάτων θα ενημερωθούν για τις ειδικές συνθήκες που θα πρέπει να ακολουθήσουν
καθώς και τις υποδείξεις μας, προκειμένου να αποφύγουμε τα όποια δυσάρεστα γεγονότα.
Από την μεριά μας υποσχόμαστε ότι θα πράξουμε ό,τι είναι καλύτερο προς αυτήν την κατεύθυνση,
προκειμένου να αποφύγουμε τα όποια δυσάρεστα γεγονότα, τα οποία θα αμαυρώσουν τις άοκνες
προσπάθειες που καταβάλουμε τα τελευταία 5 χρόνια, το Δρόμο της Εκεχειρίας και τις αξίες που
πρεσβεύει.
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Αντίστοιχα μέτρα θα ληφθούν και για τις 2 ακόμη δρομικές μας δράσεις:
1) Δρόμος Αγραπιδοχώρι – Ήλιδα 29/8/2020 9πμ
(Δρόμος 28χλμ με συμμετοχές μόνο από μέλη του ΑΣΑΕΔ, μέχρι 70 άτομα)
2) Δρόμος του Ίφιτου‐ με την υποστήριξη του #BEACTIVE
(Δρόμος 2χλμ με την περιορισμένη συμμετοχή παιδιών των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού
και του Γυμνασίου)
ΕΥΘΥΝΗ
Την όποια ευθύνη για την εύρυθμη τήρηση των άνω πρωτοκόλλων φέρει ο Τεχνικός Διευθυντής του
Δρόμου και κύριος υποκινητής του, καθώς και υπογράφων της εν λόγω επιστολής κος Κωνσταντίνος
Κοντογιάννης 6942088015, ΑΔΤ: ΑΝ 361600).

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής της Συμπολιτείας Ολυμπίας
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