
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 

 
Η  ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΜΚΕ  ιδρύθηκε  το 2014 ως Αστική Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία  με  εθνική  και  διεθνή  εμβέλεια,  η  οποία  κυρίως  δραστηριοποιείται  σε  έργα  και 
δράσεις  πολιτιστικού,  αναπτυξιακού  και  ανθρωπιστικού  ενδιαφέροντος.  Έχει  σκοπό  την 
προαγωγή και διάδοση  του Ολυμπιακού  Ιδεώδους, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά  τους 
αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες.  

Στο  πλαίσιο  αυτό  ανέλαβε  πρωτοβουλίες  ανάδειξης  της  Εκεχειρίας  ως 
προαπαιτούμενο  για  τη  συμμετοχή  στους  αρχαίους Ολυμπιακούς  Αγώνες  με  βασικότερο 
έργο  τη  σύνδεση  της  Αρχαίας  Ήλιδας  με  την  Αρχαία  Ολυμπία,  μέσω  Μονοπατιού  που 
συνδέει  τη  διοργανώτρια  πόλη  των  Ολυμπιακών  Αγώνων  με  τον  τόπο  τέλεσής  τους,  με 
ονομασία «Οικοτουριστική διαδρομή Ήλιδας – Ολυμπίας: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας. 

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ στοχεύει στην προώθηση του Ολυμπιακού Ιδεώδους ως 
πρότυπου για τη συμφιλίωση των λαών, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την επίτευξη 
της  οικουμενικής  ισότητας  ανεξαρτήτων  φυλής,  φύλου,  γλώσσας,  θρησκείας,  την 
κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών, την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου και της 
δημοκρατία. 

Η  Οργάνωση  συνεργάσθηκε  με  Δήμων  Ήλιδας  και  Αρχαίας  Ολυμπίας, 
συνεργαζόμενο φορέα υποστήριξης τον Δήμο Σπάρτης και το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Τουρισμού, του  CISM, του 
ΝΑΤΟ,  της  Ελληνικής  Ολυμπιακής  Επιτροπής,  της  Διεθνούς  Ολυμπιακής  Ακαδημίας,  της 
ΕΘΝΟΑ,  του  Συλλόγου  Ελλήνων  Ολυμπιονικών,  του  Σώματος  Ελλήνων  Προσκόπων,  την 
Ελληνική Ένωση για  την Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία,  την υποστήριξη  του ΠΣΑΤ 
και  του  Πολεμικού  Μουσείου  και  την  τεχνική  υποστήριξη  του  ΑΣΑΕΔ,  με  χορηγούς 
επικοινωνίας  ΕΡΤ, ΕΡΤ 3, Πρώτο Πρόγραμμα 91,6, ΕΡΑ σπορ 101.8, ΕΡΤ Πύργος, 
Π.Σ.Α.Τ., ΟΡΤ, ΠΑΤΡΙΣ, The BEST, RUNNING NEWS.GR, We Love Sports, 
SPORTEVENT.GR, Apopseis.gr, OVI magazine, Ilia.News, Amaliada-News, ΗΛΙΔΑ 
Κάμπος News, RunNFun.gr, Hellenic Media Group, Web radio, RNF.gr, patrisnews, ΟΡΤ 
92,3, Greek Teachers, AmaliadaRadio, Ilida 91,1. 

 

Χορηγοί  των εκδηλώσεων ήταν οι: ΟΠΑΠ, ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική,  Legea, AutoUnit Ν. 
Πουλάκης,  και  υποστηρικτές  οι:  Λουξ,  Fargeco  Hellas,  ΑΒ  Αμαλιάδας,  ΠΙΚ  Κινινής,  Κτήμα 
Μερκούρη, ΗΛΒΙΓΑΛ Καλομοίρης, ΕΑΣ Ηλείας Ολυμπίας, Παπαθεοδώρου Ελληνικό φυστίκι, 
Ασφάλειες  Λουρίδα,  ΟΕΣΗ  και  ΔΗ.Κ.Ε.Π.,  Συνεταιρισμών  Ηλείας  Ολυμπίας,  Σ.Ε.ΔΙ.Π.  Δυτ. 
Αχαΐας,  Ε.Ο.ΠΥ.Δ.  Βραχαναίικων,  Σώμα  Εθελοντών  Σαμαρειτών,  Διασωστών  και 
Ναυαγοσωστών Αμαλιάδας. 

 

Ο  Οργανισμός  το  2018  υλοποίησε  μια  σειρά  προγραμμάτων,  δράσεων  (οι  οποίες 
είναι όλες χωρίς οικονομική συμμετοχή από τους συμμετέχοντες) και πρωτοβουλιών που 
αναλυτικότερα έχουν ως εξής: 

1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 

1.1.  Η  Ημερίδα  για  την  «Παγκόσμια  Ημέρα  Αθλητισμού  για  την  Ανάπτυξη  και  την 
Ειρήνη»  στο Πολεμικό Μουσείο  της  Αθήνας  στις  29 Μαρτίου,  με  τίτλο: «Εν  Ολυμπία  το 
κάλλιστον». 



Την εκδήλωση χαιρέτισαν η πρόεδρος της Συμπολιτείας Ολυμπίας κα Σοφία Χίντζιου 
Κοντογιάννη,  ο  Διευθυντής  του  Διεθνούς  Κέντρου  Ολυμπιακής  Εκεχειρίας,  διεθνολόγος 
Κωνσταντίνος Φίλης ο οποίος τιμήθηκε και για την προσφορά του στην προώθηση της αξίας της 
Εκεχειρίας,  ο  Δήμαρχος  Ήλιδας  κ.  Χρήστος  Χριστοδουλόπουλος,  η  αντιπρόεδρος  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου  Αρχαίας  Ολυμπίας  κα  Άννα  Παπαϊωάννου  Γεωργακοπούλου,  μεταφέροντας  τον 
χαιρετισμό του Δημάρχου Ολυμπίας κ. Ευθ. Κοτζά, ο πλοίαρχος Σπύρος Ανδριόπουλος Διευθυντής 
του  ΑΣΑΕΔ  το  οποίο  έχει  αναλάβει  την  τεχνική  υποστήριξη  της  διοργάνωσης  και  ο  ταξίαρχος 
Παναγιώτης  Γεωργόπουλος  α΄  αντιπρόεδρος  του  Πολεμικού  Μουσείου,  το  οποίο  ευγενικά 
παραχώρησε τους χώρους για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων. 

Μίλησε  η  ιστορικός  της  τέχνης  και  επιμελήτρια  της  εικαστικής  έκθεσης  «Εν  Ολυμπία  το 
κάλλιστον»  κα  Αννίτα  Πατσουράκη,  η  δημοσιογράφος  της  Καθημερινής,  Σπυριδούλα  Ίριδα 
Σπανέα, αναφέρθηκε στα 2.726 χρόνια ιστορίας του αθλήματος της πάλης στην ομιλία της με τίτλο 

"Από τον Ευρύβατο στον Κιουρεγκιάν". Η  υποδιευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας κα Ντόρα Πάλλη μίλησε για τις αιώνιες αρχές και αξίες που εκφράζει ο 
Ολυμπισμός και  έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας και η Δρ. Ιωάννα Μάστορα 
(διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. & Γ.Γ. του Κέντρου Ολυμπιακής Φιλοσοφίας & 
Παιδείας) απήγγειλε τον 8ο  Ολυμπιόνικο του  Πινδάρου, στον Αλκιμέδοντα, νικητή σε 
αγώνα παίδων.  

Συντονίστρια στην Ημερίδα ήταν η δημοσιογράφος κα Χρύσα Ρουμελιώτη. 
Σε  ιδιαίτερα  συγκινητικό  κλίμα  βραβεύτηκαν  με  ειδικές  πλακέτες  οι    Ολυμπιονίκες 

της ΕλληνορωμαΪκής και της Ελευθέρας Πάλης κ.κ. Στέλιος Μυγιάκης (χρυσό 1980), Πέτρος 
Γαλακτόπουλος  (1972  ασημένιο  και  1968  χάλκινο),  Δημήτρης  Θανόπουλος  (ασημένιο 
1984), Μπάμπης  Χολίδης  χάλκινο  1984  και  1988),  Αμιράν  Καρντάνοβ  (χάλκινο  2000), 
Αρτιόμ Κιουρεγκιάν (χάλκινο 2004) και Γιώργος Χατζηϊωαννίδης (χάλκινο 1980). 

Τέλος στην ημερίδα τιμήθηκε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης για τη στήριξη στο 
«Δρόμο της Εκεχειρίας».  

1.2. Εικαστική Έκθεση στο φουαγιέ του Πολεμικού Μουσείου της Αθήνας με θέμα: 
«Εν Ολυμπία το κάλλιστον» με έργα γνωστών καλλιτεχνών: Άγγελος, Πασχάλης Αγγελίδης, 
Μίνα  Βαλυράκη,  Εριέτ.  Βορδώνη,  Σπ.  Γεώργας,  Χριστόδ.  Γκαλτέμης,  Όλγα  Γουλανδρή,  Γ. 
Γουρζής,  Δημ.  Δαββέτας,  Εύα  Διβάρη,  Κ.  Ευαγγελάτος,  Ν.  Ζήβας,  Π.  Ζουμπουλάκης,  Ι. 
Καρκαβίτσας, Μ. Κάσσης, Αγγ. Κοροβέση, Μ. Κούρκουλου, Μ. Κτιστοπούλου, Απ. Λάβδας, 
Κυρ.  Λαζαρίδης,  Κ.  Μαυρομμάτη,  Αλέξανδρος  και  Ευάγγελος  Μουστάκας,  Νάντια 
Μπαράκου, Π. Παγκρατίδης, Άγγ. Παναγιωτίδης, Αλ. Πατσέλι, Αρ. Πατσόγλου, Βαγ. Ρήνας, 
Γ.  Ρούσσης,  ,  Κ.  Σπυριούνης,  Γ.  Σταθόπουλος,  Γ.  Τουρκοβασίλης,  Απ.  Φανακίδης,  Β. 
Χορμοβίτη, Γ. Χουλιαράς, Σοφ. Χρήστου, Δ. Χριστογιάννης. 

Το έργο «Μετάλλαξη» ο ζωγράφος Ιωάννης Καρκαβίτσας το δώρισε για τη συλλογή 
του Πολεμικού Μουσείου. 

1.3. Δημιουργία διαδραστικού βίντεο για την εκεχειρία και την Ελληνορωμαϊκή Πάλη 
δια χειρός του καθηγητή Δημοσθένη Δαβέττα. 

1.4. Έκδοση καταλόγου έκθεσης «Εν Ολυμπία το κάλλιστον», καλλιτεχνική επιμέλεια 
Κωνσταντίνος Κοντογιάννης 

 
2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ  



2.1 Δρόμος Εκεχειρίας (22.4.2018) από την Αρχαία Ήλιδα προς την Αρχαία Ολυμπία. 
Οι δρομείς έτρεξαν επί της «Οικοτουριστικής διαδρομής Ήλιδας ‐ Ολυμπίας: Το Μονοπάτι 
της Εκεχειρίας» η οποία ξεκινά από την Αρχαία Ήλιδα, τη διοργανώτρια πόλη των αρχαίων 
Ολυμπιακών Αγώνων, διέρχεται από 13 χωριά της ημιορεινής Ηλείας  (Δάφνη, Κεραμιδιά, 
Δαφνιώτισσα,  Περιστέρι,  Χειμαδιό,  Σόπι,  Καράτουλα,  Μαγούλα,  Λατζόι,  Ηράκλεια, 
Πουρνάρι,  Πελόπιο,  Πλάτανος)  και  καταλήγει  στην  Αρχαία  Ολυμπία,  τόπο  τέλεσης  των 
αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, όπου έγινε η τελετή λήξης και οι βραβεύσεις των δρομέων.   

Ο  δρόμος  ήταν  χωρίς  αγωνιστικό  χαρακτήρα  –όπως  και  τις  προηγούμενες  χρονιές‐ 
και βραβεύθηκαν όλοι όσοι ολοκλήρωσαν  το σύνολο  της διαδρομής  των 50 χιλιομέτρων. 
Όσοι ολοκλήρωσαν τμήμα της διαδρομής έλαβαν αναμνηστικό μετάλλιο. Όλοι οι δρομείς 
έλαβαν  έπαινο,  αναμνητικό  t‐shirt  της  διοργάνωσης  και  ένα  στεφάνι    αγριελιάς  αιώνιο 
σύμβολο ειρήνης δεμένο με την κορδέλα της διοργάνωσης. 

Σε όλα τα χωριά της διαδρομής έγινε υποδοχή των δρομέων από τους κατοίκους με 
τοπικά εδέσματα και φιλέματα. 

Η Οργάνωση παρείχε μέσω χορηγιών νερά, χυμούς, σταφίδες, μπισκότα. 
Έτρεξαν 500 δρομείς. 
Της  πορείας  ηγήθηκαν  η  παγκοσμιονίκης  Μαρία  Καρπαθάκη  και  ο  Κώστας  Χατζής 

που για 3η  χρονιά έκανε τον δικό  του δρόμο Εκεχειρίας από την Ολλανδία, ειδικά για να 

λάβει μέρος στον δρόμο Εκεχειρίας. 

 
2.2. Τελετή Έναρξης – Συναυλία  

Το Σάββατο 21.4.18 πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης του Δρόμου Εκεχειρίας.  
Η εκδήλωση άνοιξε με ένα δρώμενο από το δημοτικό σχολείο Κρεστένων. Τα παιδιά 

της  β΄  τάξης  του  Σχολείου  αναπαράστησαν  την  αφή  της  φλόγας  πριν  τους  Ολυμπιακούς 
Αγώνες που λαμβάνει χώρα στην Αρχαία Ολυμπία.  

Την εκδήλωση χαιρέτησαν η πρόεδρος της Συμπολιτείας Ολυμπίας  Σοφία Χίντζιου 
Κοντογιάννη, η οποία  έκανε μία μικρή αναφορά στα  έργα που έχουν υλοποιηθεί  επί  της 
Οικοτουριστικής διαδρομής Ήλιδας Ολυμπίας και ευχήθηκε καλό δρόμο στους δρομείς, ο 
δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, ο  πρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος 
Ήλιδας  κ.  Νίκος  Καγιανάς,  ο  αντιπεριφερειάρχης  Ηλείας  κ.  Γιώργος  Γεωργιόπουλος,  ο 
βουλευτής  Ηλείας  κ.  Γιάννης  Κουτσούκος,  η  κα  Αλίκη  Μητσάκου  εκπρόσωπος  της  WIIS 
Hellas (Γυναίκες για τη Διεθνή Ασφάλεια) και πρόεδρος TICLS (The International Center for 
Leading  Studies)  τονίζοντας  τη  συμβολή  των  γυναικών  στη  διεθνή  ασφάλεια  και  στην 
ειρήνη και ο  κ. Θεοδόσης Γεωργίου πρόεδρος της  GAAEC (Ελληνική Ένωση για Ατλαντική 
και Ευρωπαϊκή Συνεργασία). 

Δρώμενο από τον Δρ. Αισθητικής και Φιλοσοφίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του 
Παρισιού VIII  Δημοσθένη Δαββέτα  μεταδίδοντας  συμβολικά  το  νόημα  της  Εκεχειρίας  και 
του Ολυμπιακού  ιδεώδους προσέφερε  στο  κοινό  ένα ποτήρι  κρασί,  με  κλάδο  ελαίας  και 
επιλεγμένους στίχους ποιημάτων του.  

Τιμήθηκαν  η  προπομπός  του  πορείας  παγκοσμιονίκης  Μαρία  Καρπαθάκη  και  ο 

Κώστας Χατζής. 

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι Ήλιδας, Καλυβίων, Αυγείου και Πύρρων πρόσφεραν τοπικά 
εδέσματα στους καλεσμένους.  

 

2.3.  Εικαστική  Έκθεση  παιδιών  για  την  Ειρήνη  Κατά  τη  διάρκεια  της  εκδήλωσης 
εκτέθηκαν έργα ζωγραφικής αφιερωμένα στον αθλητισμό και στην εκεχειρία,  



 
2.4. Την Παρασκευή το πρωί, 20 Απριλίου διεξήχθη  στο κλειστό της Αμαλιάδας από 

το  Διεθνές  Κέντρο  Ολυμπιακής  Εκεχειρίας  το  πρόγραμμα:  «Αθλητισμός  για  την  Ειρήνη  ‐ 

Πρόγραμμα  5  Κύκλων»  (βάσει  των  5  Ολυμπιακών  κύκλων),  στο  οποίο  συμμετείχαν  οι 

Ολυμπιονίκες:  Βούλα  Κοζομπόλη,  αργυρή  ολυμπιονίκης  πόλο  Αθήνα  2004,  πρόεδρος 

Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, Δημήτρης Καφφάτος, Ολυμπιονίκης handball, Βιργινία 

Κραβαριώτη  χάλκινη  ολυμπιονίκης  ιστιοπλοΐας,  Εύη Μωραϊτίδου,  αργυρή  ολυμπιονίκης 

πόλο, Δημήτρης Μιτελούδης, ολυμπιονίκης του πόλο. 

Οι  Έλληνες  Ολυμπιονίκες  παρουσίασαν  και  μέσα  από  διαδραστικά  παιχνίδια, 

επιχείρησαν  να  κάνουν  την    έννοια  της  Ολυμπιακής  εκεχειρίας  πιο  κατανοητή  από  τους 

μικρούς  μαθητές.    Σκοπός  είναι  μέσα  από  το  παιχνίδι,  την  τέχνη  και  τον  αθλητισμό,  οι 

μικροί μαθητές να μπορέσουν να κατανοήσουν έννοιες όπως είναι το fair play,  η φιλία, η 

συνεργασία, ο σεβασμός της διαφορετικότητας. 

 
 
3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
3.1.  «Η  οδική  ασφάλεια  είναι  υπόθεση  όλων  μας».  Τη  δράση  παρακολούθησαν 

περίπου 70 μαθητές του δημοτικού σχολείου Λάλα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.  
Περιελάμβανε παράσταση του θεάτρου Σκιών με τίτλο: «Ο Καραγκιόζης και ο κύριος 

ΚΟΚ», από τον καραγκιοζοπαίχτη κ. Χρήστο Πλέσσα και προβολή του video: «Μαθαίνω να 
κυκλοφορώ  στο  δρόμο»  (του  πρ.  Διευθυντή  της  τροχαίας  Καισαριανής  κ.  Γ. 
Πανταζόπουλου). Οι μικροί μαθητές αφού παρακολούθησαν με ιδιαίτερη προσοχή όλη την 
εκδήλωση  στο  τέλος  έθεσαν  στην  Διοικητή  της  Τροχαίας   Πύργου  κυρία  Μπόγλου 
ερωτήσεις,  αλλά  έκαναν  και  διαπιστώσεις  για  το  τι  συμβαίνει  όταν  κυκλοφορούν  στο 
δρόμο, όταν είναι στο αυτοκίνητο και  στο ποδήλατο. Επίσης άσκησαν κριτική στην οδική 
συμπεριφορά  τόσο  των  γονιών  τους  όσο  και  άλλων  οδηγών.  Στους  μικρούς  μαθητές 
επισημάνθηκε ότι ο τροχονόμος είναι δίπλα τόσο στα  ίδια όσο και στους οδηγούς για να 
τους συμβουλεύει και να τους βοηθάει να αποτρέπονται τα τροχαία ατυχήματα. 

 
3.2.  ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ  σε  συνεργασία  με  την  Πολιτεία  Ήλιδας  Ολυμπίας  δόθηκαν 

παιχνίδια και βιβλία για τη δημιουργία παιχνιδοθήκης στο δημοτικό μέγαρο του Τ.Δ. Λάλα. 
 
3.3. ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ για παιδιά στο Τ.Δ. Λάλα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας έχοντας ως 

στόχο  σε  συνεργασία  με  το  «Βοήθεια  στο  σπίτι»  να  βοηθηθούν  συνάνθρωποί  μας  που 
έχουν ανάγκη. 

3.4. Η  Συμπολιτεία  Ολυμπίας  στο  πλαίσιο  του  κοινωνικού  της  προγράμματος  και 
πιστεύοντας ότι όλα είναι χρήσιμα και μπορούν να ανακυκλωθούν παρέδωσε στον Αρχηγό 
του    Συστήματος  των  Προσκόπων  Πύργου  κ.  Παναγιώτη  Καρακίτσο,  τα  καπάκια  που 
συγκεντρώθηκαν  από  τα  νερά  και  ενεργειακά  ποτά  που  χρησιμοποιήθηκαν  από  τους 
δρομείς  κατά τη διάρκεια του «Δρόμου της Εκεχειρίας» 2018. Οι πρόσκοποι του Πύργου 
συγκεντρώνουν  σε  χώρο  τους  τα  καπάκια  ώστε  να  παραδοθούν  στο  Σύλλογο 
Παραπληγικών  –  κινητικά  ανάπηρων  Περιφερειακής  Ενότητας  Ηλείας.  Τα  καπάκια 



παρέδωσαν  τα  μέλη  της  Συμπολιτείας  Ολυμπίας  Σοφία  Χίντζιου  Κοντογιάννη  και 
Κωνσταντίνος Κοντογιάννης.  

4. ΓΙΟΡΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ 

Κατενθουσιασμένοι  και  με  ένα  κλαδί  ελιάς  στα  χέρια  αποχαιρέτισαν  το  Κατάκολο  οι 
τουρίστες που είχαν έρθει με τα κρουαζιερόπλοια OOsterdam, Costa Luminosa, και  Rapsody of the 
Seas την Πέμπτη.  

Η μικρή γιορτή φιλοξενίας διοργανώθηκε από τη «Συμπολιτεία Ολυμπίας» και τον Όμιλο 
Ηλείων  για  τον Πολιτισμό  και  την Ανάπτυξη «Πολιτεία  Ήλιδας Ολυμπίας»,  με  τη  συμμετοχή  του 
Λιμενικού  Ταμείου  Κατακόλου.  Η  πρωτοβουλία  του Ομίλου που  είχε  ξεκινήσει  από  το  2010  για 
προβολή  της  ηλειακής  φιλοξενίας  αλλά  και  των  ηλειακών  προϊόντων  άφησε  τις  καλύτερες 
εντυπώσεις στις χιλιάδες των τουριστών.  

Κατά  τη  διάρκεια  της  εκδήλωσης  διανεμήθηκαν    ενημερωτικά  ‐πληροφοριακά  φυλλάδια 

για την Ηλεία και για το «Μονοπάτι της Εκεχειρίας» μαζί με ένα κλαδί ελιάς αιώνιο σύμβολο της 

Εκεχειρίας και της Ειρήνης.  

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέλη Συλλόγων και εθελοντές πρόσφεραν στους τουρίστες  

παραδοσιακά  ηλειακά  προϊόντα  (λάδι,  ελιές,  φέτα,  κρασί,  φρούτα,  χειροποίητα  γλυκά  κ.α.).  Τα 

μέλη  του Πολιτιστικού  Συλλόγου  Αρχαίας  Ήλιδας  «Αρχαία  Ήλιδα»  πρόσφεραν  στους  τουρίστες 

την παραδοσιακή ριγανάδα με φρέσκιες σπιτικές ντομάτες, εξαιρετικό ελαιόλαδο και ρίγανη από 

την Ανδρίτσαινα και χειροποίητα γλυκά. 

Τη γιορτή φιλοξενίας αυτή τη δύσκολη για όλους εποχή, στήριξαν οι επιχειρήσεις: OLYMPIA 

XENIA, Σιμωτάς Ο.Ε. (είδη εστίασης), αρτοποιεία Ζάρρας (Βαρθολομιό) και ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ (Μπιρμπίλη 

(Πύργος), τα ζαχαροπλαστεία ΗΛΒΙΖΑΧ και Πάτσιος, το Κτήμα Μερκούρη, τα τυροκομεία «Olympia 

Feta» και ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, τα ελαιοτριβεία ΜΑΡΙΤΣΑΣ (Χάβαρι) , Σπύρος Παπαζαφειρόπουλος και Νικ. 

Μαραζιώτης  (Χάβαρι),  extra  virgin  olive  oil  KOTINOS  (Pegasus  Imports  Exports),  το  κρεοπωλείο 

Ηλίας Διαμαντόπουλος (Πύργος) και τα φρούτα Γιάννης και Φώτης Γεωργόπουλος (Βρανά).  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πολλοί τουρίστες εξεδήλωσαν την επιθυμία να αγοράσουν 

από  τα  προϊόντα  που  προσφέρονταν.  Ωστόσο,    όπως  είχαν  ενημερώσει  οι  διοργανωτές  τις 

συμμετέχουσες εταιρείες, οι τουρίστες είτε παραπέμπονταν στα καταστήματα του Κατακόλου είτε 

έπαιρναν ενημερωτικά φυλλάδια και κάρτες των επιχειρήσεων, που είχαν προσφέρει προϊόντα για 

τη διοργάνωση της εκδήλωσης. 

Η  γιορτή  φιλοξενίας  έκλεισε  με  χορευτικά  του  Πολιτιστικού  Συλλόγου  Κατακόλου  «Ο 

Φάρος». 

 


