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Βαθμό... άριστα έβαλαν οι συμμετέχοντες στο Ioannina Lake Run στους διοργανωτές, με
την απόλυτη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων να αναγνωρίζεται από το σύνολο των
αθλητών, που έτρεξαν με ασφάλεια στην ομορφότερη διαδρομή της Ελλάδας , όπως έχει
χαρακτηριστεί ο Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων.

Μάλιστα, ο σχεδιασμός των υγειονομικών μέτρων και η απόλυτη προσήλωση στην τήρησή
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τους, από την ώρα της παραλαβής των πακέτων συμμετοχής έως και την ολοκλήρωση του
αγωνιστικού διημέρου, χαρακτηρίστηκαν ως πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσουν και
άλλες διοργανώσεις, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική επανεκκίνηση των δρομικών
events.

«Η διοργάνωση ήταν άψογη, πραγματικά υποδειγματική. Μ' αυτόν τον τρόπο σίγουρα
μπορούν να γίνουν και άλλοι αγώνες. Ας ελπίσουμε όλοι οι αγώνες που θα γίνουν μέχρι να
ξεπεραστεί ο κορωνοϊός, να γίνονται με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε αμέσως μετά τον
τερματισμό του ο 2ος νικητής του Γύρου Λίμνης Αθανάσιος Μπαρμπαγιάννης, με τον
Νικόδημο Νικολακέα, 3ο στην κατάταξη, να συμπληρώνει: «Είμαι χαρούμενος γιατί
αποδείχθηκε ότι μπορούν να οργανωθούν αγώνες, εφόσον τηρούνται όλα τα μέτρα. Οι
αθλητές, που θέλουν πολύ να γίνουν οι αγώνες, τηρούν τα πρωτόκολλα, οπότε ακόμη κι
αυτοί που δε θέλουν να συμμορφωθούν, αναγκάζονται τελικά να το κάνουν». Για μια ωραία
διοργάνωση έκανε λόγο και ο νικητής του 14ου Γύρου Λίμνης Ιωαννίνων Κωνσταντίνος
Σταμούλης, ενώ στην τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας στάθηκε σε δηλώσεις του και ο
7ος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας για αθλητές κάτω των 23 ετών στη
Σαρασότα των ΗΠΑ το 2019 Γιώργος Γραμμενιάτης.

Τα καλύτερα όχι μόνο για την τήρηση των υγιεονομικών πρωτοκόλλων, αλλά και για την
ομορφιά της διαδρομής, στην οποία έτρεξαν για πρώτη φορά, είχαν να πουν και οι δύο
πρώτες νικήτριες του αγώνα των 30 χλμ.

«Ήταν άψογη η διοργάνωση, τα είδα όλα στην εντέλεια. Τα μέτρα τηρήθηκαν και ένιωθες
ότι συμμετέχεις σε έναν αγώνα με ασφάλεια. Έλειπε βέβαια ο κόσμος που δίνει
ενθάρρυνση. Για μένα που έτρεξα για πρώτη φορά στα Γιάννενα, ήταν πολύ όμορφα. Η
διαδρομή ήταν καταπληκτική, χωρίς κλίσεις, έβλεπες συνέχεια τη λίμνη, οι συνθήκες ήταν
ιδανικές», ανέφερε η Γκλόρια Πριβιλέτζιο, ενώ η 2η νικήτρια Ανδριάνα Βασιλάτου τόνισε
από την πλευρά της: «Πολύ όμορφη η διαδρομή. Είναι περίεργο να τρέχεις χωρίς κόσμο,
αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε».

Τη σημασία της διοργάνωσης ενός μεγάλου δρομικού event σε συνθήκες πανδημίας
επισήμανε ο κωπηλάτης και δρομέας μεγάλων αποστάσεων Γιάννης Κουρκουρίκης, μία
εμβληματική φυσιογνωμία του ελληνικού αθλητισμού. «Ο αγώνας εδραιώθηκε γιατί κέρδισε
το στοίχημα. Είναι ο πρώτος αγώνας που τήρησε το πρωτόκολλο και τελικά μετράει λίγο το
πρωτόκολλο και πολύ η προσωπική μας ευθύνη. Καλούμαστε όλοι να βάλουμε την
προσωπική ευθύνη μπροστά. Το τρέξιμο είναι υγεία. Θωρακίζει τον άνθρωπο απέναντι σ'
αυτά που έχει ν' αντιμετωπίσει», τόνισε απευθυνόμενος στους δρομείς.
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Στο ίδιο πνεύμα και η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών
Ραμπέα Ιατρίδου, που χαρακτήρισε αξιέπαινη την προσπάθεια της Οργανωτικής Επιτροπής
σε μια χρονιά που οι διοργανώσεις ακυρώνονται η μία μετά την άλλη. «Πιστεύω ότι θα
ανοίξει τον δρόμο για τις υπόλοιπες διοργανώσεις της χρονιάς, για να δουν τον τρόπο πώς
πραγματικά μπορεί να διοργανωθεί με ασφάλεια ένα event τέτοιου μεγέθους. Οι αθλητές
και οι αθλούμενοι γενικότερα είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να ζουν με κανόνες. Ένας
αθλητής που έχει προετοιμαστεί για να τρέξει 30 χλμ. ή έναν Μαραθώνιο, είναι ένας
άνθρωπος πειθαρχημένος και το μόνο που είχε να κάνει ήταν να ακολουθήσει τους κανόνες
της διοργάνωσης», τόνισε.
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