Ευχαριστίες

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΞΑΝ

Οφείλουμε ιδιαίτερη αναφορά στο ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου και μεγάλο φίλο της
Ελλάδας, δρομέα υπεραποστάσεων Auguste Lespinas, που έφυγε από τη ζωή πολύ πρόωρα.

Στήριξε με πάθος, γενναιοδωρία και αφοσίωση τον ΟΛΥΜΠΙΟ ΔΡΟΜΟ από την πρώτη
στιγμή της δημιουργίας του.

Η σημερινή διαδρομή είναι αποτέλεσμα των δικών του βελτιώσεων πάνω στην αρχική
χάραξη. Αθλητής και ο ίδιος αλλά και διοργανωτής αγώνων δρόμου αντοχής στη Γαλλία,
γνώριζε και μας μετέδιδε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες ενός αγώνα. Έχει γράψει το
βιβλίο “Δώδεκα αιώνες Ολυμπιακών Αγώνων”. Διοργάνωσε την 1η πειραματική διαδρομή
(2001) με 6 γάλλους δρομείς.

Συμμετείχε στον Αγώνα 2006. Η αγάπη του για τη χώρα μας και τον αθλητισμό
υπογραμμίζεται συγκινητικά από την τελευταία του επιθυμία που έγινε πραγματικότητα το
2008 όταν η σύντροφός του, δρομέας κι αυτή στον αγώνα, σκόρπισε την στάχτη του πάνω
από τον Λάδωνα στη χαραυγή της ημέρας και στο Αρχαίο Στάδιο της Ολυμπίας. Όλοι εμείς
που τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του, τιμούμε την μνήμη του.

AUGUSTE LESPINAS
Σε ένδειξη αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης για τη μεγάλη του προσφορά στο Σύλλογο και
μη μπορώντας να τον ευχαριστήσουμε με άλλο τρόπο, αφού δεν είναι πια μαζί μας,
παραθέτουμε αυτό το απόσπασμα από το βιβλίο του «Δώδεκα Αιώνες Ολυμπιακών
Αγώνων», Παρίσι 2004 - “Douze siècles de Jeux à Olympic”, Paris 2004:

Ο Αγώνας Δρόμου:
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«ΓΕΝΕΣΙΣ: Άθλημα πολύ εύκολο στη διοργάνωσή του και το πιο παλιό στην ιστορία του
ανθρώπου. Στους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες υπήρχε μόνο ένα επίσημο άθλημα, ο
αγώνας δρόμου, σε ανάμνηση κατά τον Πίνδαρο του πρώτου αγώνα που διοργάνωσε ο
Ηρακλής ανάμεσα στα αδέλφια του. Ο Ξενοφάνης, ιδρυτής της φιλοσοφικής σχολής,
θεωρούσε την ταχύτητα των ποδιών ως το κορυφαίο πλεονέκτημα του ανθρώπου. Ποιητές
και φιλόσοφοι εξύμνησαν την ταχύτητα των ποδιών. Ο Όμηρος μας διηγείται τον αγώνα που
διοργάνωσε ο Αχιλλέας για να τιμήσει το θάνατο του φίλου του Πάτροκλου, κατά τον οποίο
ο Οδυσσέας νίκησε τον Αίαντα. Δεν ήταν σπάνιο για ένα βασιλιά να ξεχωρίζει μετά από
έναν αγώνα δρόμου με ποιον από τους δύο υποψήφιους θα πάντρευε την κόρη του».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

Πολ. Μηχανικό από τη Νεμέα για τη μυθολογική και ιστορική τεκμηρίωση της διαδρομής του
αγώνα. Συγγραφέας του βιβλίου «Νεμέων άθλων διήγησις» ( www.nemeathla.gr ).

ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΙΚΟΥΛΑΣ
Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας
Είχε την καλοσύνη να μας ενημερώσει για τις περιοχές όπου έχουν ανιχνευθεί κατάλοιπα
αρχαίων δρόμων και τα οποία θα μπορούσαν να συσχετισθούν με σημεία διέλευσης του
Ολύμπιου Δρόμου.
Για πληρέστερη ενημέρωση, μας οδήγησε και σε επιτόπια αναγνώριση πολλών
αρματροχιών σε αυτές τις περιοχές, που έχουν φέρει στο φως οι μακρόχρονες και
εντατικές έρευνές του. Η εν γένει ενημέρωσή μας για τους αρχαίους δρόμους προέρχεται
από το σύγγραμμά του «Οδικό Δίκτυο και Άμυνα» καθώς και από πρακτικά Συνεδρίων στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, τα οποία ευγενικά μας παραχώρησε.
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΨΗΜΕΝΟΣ
Εκδότης και Συγγραφέας
( www.terrainmaps.gr )

Εκδότης και συγγραφέας. Μας πρόσφερε τις γνώσεις και τις εμπειρίες του από το ξεκίνημα
της προσπάθειάς μας. Είναι ο συγγραφέας της εξαίρετης σειράς βιβλίων «Ανεξερεύνητη
Ελλάδα». Βαθύς γνώστης των άγνωστων, κυρίως, μονοπατιών της Πελοποννήσου, τον
θεωρούμε ως «πατέρα» της διαδρομής αφού ήταν ο πρώτος που την χάραξε στο χάρτη και,
επί πλέον, ταξίδεψε μαζί μας αρκετές φορές για επιτόπιες έρευνες για την τελική της
διαμόρφωση. Από το βιβλίο του «Αξερεύνητη Πελοπόννησος» αντλούμε συνεχώς
πληροφορίες, ενώ ο ίδιος παραμένει πάντα πρό-θυμος για κάθε υποστήριξη στις
προσπάθειές μας.
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