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Σπόπαια 16/06/2021 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

10ος  ΟΛΤΜΠΙΟ ΔΡΟΜΟ Αρχ. Νεμέα – Αρχ. Ολυμπία 180 χλμ 

 

 

     Ο Δήκνο Γνξηπλίαο θαη ε Κνηλσθειήο Επηρείξεζή ηνπ (ΔΗ.Κ.Ε.Γ.) ππνζηεξίδνπλ γηα κηα αθόκε 

θνξά ηε δξάζε ηνπ Δηεζλή πιιόγνπ Αγώλσλ Δξόκνπ Τπεξαπνζηάζεσλ ‘‘ΑΕΘΛΘΟ’’, ζηνλ 10
ο
 

Ολύμπιο Δπόμο ηων 180 σλμ. Απσ. Νεμέα – Απσ. Ολςμπία ζηηο 25 – 26 Ιοςνίος 2021. Ο Δήκνο 

πέξαλ ηεο παξνρήο άδεηαο δηέιεπζεο, ηεο δηάζεζεο δεκνηηθώλ ρώξσλ θαη ηεο εζηθήο ππνζηήξημεο 

ησλ ζπκκεηερόλησλ, θύξηα παξέρεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ πξνκεζεηώλ - ηξνθίκσλ γηα ηα ζεκεία 

αλεθνδηαζκνύ ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο ηνπ, όπνπ δηέξρεηαη ν Οιύκπηνο Δξόκνο. Σα ζεκεία απηά 

είλαη ηα παξαθάησ: 

Βυηίνα – Μαγούλιανα – Βαληεζινίκο – Πεπδικονέπι – Τπόπαια – Δόξα – Καλλιάνι – Καζηπάκι – 

Κοκλαμά.    

 

Σελ ίδηα εκέξα ζα δηεμαρζεί θαη έλαο δεύηεξνο Αγώναρ δπόμος ηων 62 σλμ. Απσ. Νεμέα – 

Λεβίδι.   
 

Η εκκίνηζη θα δοθεί ζηιρ 25/6/2021 ζηιρ 14:30 μπποζηά από ηο Απσ. ηάδιο ηηρ Απσαίαρ 
Νεμέαρ. Οη δύν αγώλεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηαπηόρξνλα ζηελ ίδηα δηαδξνκή θαη με κοινό ζημείο 
εκκίνηζηρ.   

 

     Η δηαδξνκή γηα ηνλ ΟΛΤΜΠΘΟ ΔΡΟΜΟ απόζηαζεο 180 ρικ θαη δηάξθεηαο είθνζη νρηώ (28) 

σξώλ, νξίδεηαη από ηελ Αξρ. Νεκέα κέρξη ηελ Αξρ. Οιπκπία κε είθνζη (20) βαζηθνύο ζηαζκνύο 

αλεθνδηαζκνύ/ειέγρνπ θαη απνηειεί ζπλδπαζκό αζθάιηηλσλ θαη ρσκάηηλσλ δηαδξνκώλ. 

 

       Οη δξνκείο, μεθηλνύλ από ην ηάδην ηεο Αξρ. Νεκέαο δηεξρόκελνη από ηε «Φιηάζηα ρώξα» 

(Νεκέα) κε ηε καθξαίσλε ηζηνξία θαη ηα εθπιεθηηθήο νκνξθηάο πεδηλά θαη νξεηλά αλάγιπθα ησλ 

λνκώλ Αξγνιίδαο, Αξθαδίαο θαη Ηιείαο.  Με ηελ ππεξπξνζπάζεηά ηνπο «ζπλδένπλ» ηα δύν 



δηαζεκόηεξα ζηάδηα ηεο αξραηόηεηαο (Νεκέαο – Οιπκπίαο), δηέξρνληαη από ηελ εληππσζηαθή 

Αξθαδηθή θύζε, ηα Γνξηπληαθά δάζε θαη πνηάκηα θαη θαηαιήγνπλ ζηελ Οιπκπία όπνπ αθνινπζνύλ 

ηα ρλάξηα ησλ αξραίσλ αζιεηώλ πνπ δηςνύζαλ γηα ην θιένο πνπ ηνπο πξόζθεξε, έπεηηα από έλαλ 

ληθεθόξν αγώλα ζην ηεξό ηνπ Δηόο, ν ηίηινο ηνπ Οιπκπηνλίθε. 

 

       Η δηαδξνκή έρεη ηελ θαηεύζπλζε ηεο αξραίαο νδηθήο αξηεξίαο πνπ νδεγνύζε ηνπο πέξαλ ηνπ 

Θζζκνύ ζηελ Κεληξηθή Αξθαδία θαη Οιπκπία κέζσ Φιηνύληνο Οξρνκελνύ θαη ζπλδέεηαη 

ζπκβνιηθά κε ηνλ αγώλα αξκαηνδξνκίαο Πέινπνο – Οηλόκανπ. Ο ληθεηήο ηνπ αγώλα Πέινπαο, 

θέξδηζε ηόζν ηελ θόξε ηνπ Οηλόκανπ Θππνδάκεηα όζν θαη ην βαζίιεην ηεο Ήιηδαο, γεγνλόο πνπ ηνπ 

έδσζε ην δηθαίσκα λα ραξίζεη ζηελ Πεινπόλλεζν ην όλνκά ηνπ (Πέινπνο λήζνο) 

      Η ράξαμε ηεο δηαδξνκήο ησλ αγώλσλ, εθηόο από ηηο ηερληθέο ηεο πξνδηαγξαθέο, πεξηέρεη ζην 

ζύλνιό ηεο πεξηνρέο πινύζηα πξνηθηζκέλεο από ηε θύζε θαη ηελ ηζηνξία, θαινύκαζηε δε λα ηηο 

αλαδείμνπκε θαη λα πξνζηαηεύζνπκε απηή ηελ αλεμάληιεηε πνιηηηζηηθή θαη ηζηνξηθή παξάδνζε 

θαζώο θαη ην θπζηθό απόζεκα ησλ ζεκείσλ πνπ δηέξρνληαη νη αγώλεο.  

 

     Οι αγώνερ θα διεξασθούν ενεπγώνηαρ με αίζθημα εςθύνηρ και θα ληθθούν όλα ηα 
απαπαίηηηα μέηπα πος αθοπούν ηην ςγειονομική κπίζη πος πεπνάμε, με ζςμμόπθωζη ζηιρ 

ςποδείξειρ και ηοςρ πεπιοπιζμούρ ηηρ Πολιηείαρ.   
 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγώλα: 

 

Δημοηική Κοινωθελήρ Επισείπηζη Γοπηςνίαρ – ΔΗ.Κ.Ε.Γ. 
Σξόπαηα Αξθαδίαο, ηθ 22008 

Σει: 2797360247-248-249 

E-mail: koinof@gortynia.gov.gr  

Web: www.gortynia.gov.gr  

 

Διεθνήρ ύλλογορ Αγώνων Δπόμος Τπεπαποζηάζεων ‘‘ΑΕΘΛΙΟ’’ 
Σ.Θ. 25  Σ.Κ. 20500 ΝΕΜΕΑ 

Σει.: 6977 254174 (. Μπαξαθίηεο)  - 6978 486004 (Ζ. Νηθνιάνπ) 

Fax/Σει:  2105149928 

E-mail: aethliosrace@yahoo.gr 

Web:    www.aethlios.gr 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΔΗ.Κ.Ε.Γ. 

mailto:koinof@gortynia.gov.gr
http://www.gortynia.gov.gr/
mailto:aethliosrace@yahoo.gr
http://www.aethlios.gr/

