
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 

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 
δημοκρατίας.      

Η  Οργάνωση  το  2020  συνεργάσθηκε  με  τις  Περιφέρειας  Αττικής,  Δυτικής  Ελλάδας, 
τους Δήμους Ήλιδας, Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας,  συνεργαζόμενο φορέα υποστήριξης 
το  Διεθνές  Κέντρο  Ολυμπιακής  Εκεχειρίας,  οι  εκδηλώσεις  της  είχαν  την  αιγίδα  των 
Υπουργείων  Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού & Αθλητισμού,  Εσωτερικών  και  Τουρισμού,  του 
Παγκόσμιου  Συμβουλίου  Στρατιωτικού  Αθλητισμού  (CISM),  της  Διεθνούς  Ολυμπιακής 
Ακαδημίας  (ΔΟΑ),  της  Ελληνικής  Ολυμπιακής  Επιτροπής,  του  Συλλόγου  Ελλήνων 
Ολυμπιονικών,  της  ΕΘΝΟΑ,  θεσμικούς  υποστηρικτές  τον  Δήμο  Σπάρτης  και  τον  Δήμο 
Αθηναίων, τεχνική υποστήριξη του Δρόμου Εκεχειρίας το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού 
Ενόπλων  Δυνάμεων  (ΑΣΑΕΔ)  και  το  Πολεμικό  Μουσείο,  με  την  στήριξη  του  #BEACTIVE,  
χορηγούς  επικοινωνίας  τον ΠΣΑΤ,  την  ΕΡΤ,  ΕΡΑσπορ, ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,  ΕΡΤ ΠΑΤΡΑΣ, 
ΕΡΤ ΠΥΡΓΟΥ, RunningNews.gr, ΑΘΗΝΑ 9,84, apopseis.gr, OVI, Greekteachers, Polismagazine 
κ.α.,  

Ο  Οργανισμός  το  2020  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.  Εικαστική  έκθεση  με  θέμα  «Ευ  Αγωνίζεσθαι»,  στο  κτίριο  ΣΠΑΠ  της  Αρχαίας 
Ολυμπίας, η οποία μεταφέρθηκε στην Αθήνα στο Πολεμικό Μουσείο. 

1.2. Εικαστική έκθεση με θέμα: «Ευ Αγωνίζεσθαι», τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020, στο 
Πολεμικό  Μουσείο  της  Αθήνας.  Εικαστική  Επιμέλεια  Έκθεσης  Αννίτα  Πατσουράκη, 
ιστορικός  τέχνης.  με  τη  συμμετοχή  59  εικαστικών  καλλιτεχνών:  Άγγελος,  Πασχάλης 
Αγγελίδης,  Μίνα  Βαλυράκη‐Παπαθεοδώρου,  Άκης  Βασιλόπουλος,  Εριέττα  Βορδώνη, 
Μάριος  Βουτσινάς,  Πηνελόπη  Γαΐτη,  Σπύρος  Γεώργας,  Κωστής  Γεωργίου,  Βασίλης  Γκίζας, 
Χαράλαμπος  Γκούμας,  Όλγα  Γουλανδρή,  Γιάννης  Γουρζής,  Δημοσθένης  Δαββέτας,  Εύα 
Διβάρη,  Κώστας  Ευαγγελάτος,  Πέτρος  Ζουμπουλάκης,  Μαρία  Καλατζή,  Εβίτα  Κανέλλου, 
Kelly,  Κωνσταντίνος  Κερεστετζής,  Αγγέλικα  Κοροβέση,  Μάγδα  Κούρκουλου,  Μαρία 
Κτιστοπούλου, Απόστολος Λάβδας, Γρηγόρης Λαγός, Κυριάκος Λαζαρίδης, Έλλη Λυραράκη, 
Jose Oriol Martinez (πρόξενος Κούβας), Ηλ. Ματθαιόπουλος, Δημήτρης Μηλιώνης, Αντρέας 
Μητρόπουλος,  Βαγγέλης Μήτσου,  Στέλλα Μιμίκου, Μιχάλης Μιναριτζόγλου,  Αλέξανδρος 



Μουστάκας,  Βαγγέλης  Μουστάκας,  Νάντια  Μπαράκου,  Γιώργος  Ξενούλης,  Αλεξάνδρα 
Παλάσκα,  Άγγελος  Παναγιωτίδης,  Αλέξανδρος  Παπακωνσταντίνου,  Νίκος‐Γιώργος 
Παπουτσίδης,  Ρούλα  Πάππας‐  Τσιώτα,  Ιωάννα  Παρασκευά,  Αλτιίν  Πατσέλης,  Γιώργος 
Ρούσσης,  Γιώργος  Σαμαράς,  Παύλος  Σάμιος,  Παναγιώτης  Σιάγκρης,  Κώστας  Σπυριούνης, 
Γιώργος  Σταθόπουλος,  Δημήτρης  Ταλαγάνης,  Άγγελος  Τζιάρα,  Γιώργος  Τουρκοβασίλης, 
Δημήτρης  Φόρτσας,  Δημήτρης  Χριστογιάννης,  Ποτουρίδης  Σταύρος  (με  συλλογή 
αναμνηστικών),  

1.3.  Εικαστική παρέμβαση το «Δέντρο της Ειρήνης» από την κα Ζωή Σαββίνα  
1.4.  Έκδοση  καταλόγου  έκθεσης  «Ευ  Αγωνίζεσθαι»,  καλλιτεχνική  επιμέλεια 

Κωνσταντίνος Κοντογιάννης 
1.5. Πάπυροι με ποιήματα χαϊκού για την Ειρήνη και την Εκεχειρία από την κα Ζωή 

Σαββίνα. 
1.6. Εκδήλωση και βραβεύσεις για το «Ευ Αγωνίζεσθαι» στο Φουαγιέ του Πολεμικού 

Μουσείου.  
Στην  εκδήλωση  τιμήθηκαν  ο  πρόεδρος  της  ΔΟΑ  κ. Ισίδωρος  Κούβελος για  την 

προαγωγή  της  Ολυμπιακής  Παιδείας  στην  Ελλάδα  και  την  προώθηση  των  ολυμπιακών 
αξιών στους νέους όλου του κόσμου,  οι αντιπρόεδροι του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας  πρώην  πρωθυπουργός  κ. Γ.  Παπανδρέου και  η  πρώην  υπουργός  κα Φάνη 
Πάλλη Πετραλιά οι οποίοι  έχουν εργασθεί  για να κερδίσει  έδαφος η  ιδέα  της Εκεχειρίας 
παγκοσμίως αλλά και οι Έλληνες Ολυμπιονίκες  Ιωάννης Μελισσανίδης  (ο οποίος δώρισε 
το  χρυσό  Πανευρωπαϊκό  του  μετάλλιο  που  κέρδισε  στην  Πράγα  στην  οικογένεια  του 
αδικοχαμένου  Τούρκου  συναθλητή  του  Μουράτ  Κανμπάς. Με  την  πράξη  του  αυτή  ο 
Ιωάννης  Μελισσανίδης  έγινε  ο  καλύτερος  πρεσβευτής  του  «Ευ  Αγωνίζεσθαι» 
αποδεικνύοντας  ότι  ο  αθλητισμός  ενώνει), Βαλέριος  Λεωνίδης (όταν  ο  Τούρκος 
συναθλητής του Σουλεημάνογλου απεβίωσε πρόωρα, ο Βαλέριος ήταν παρών στην κηδεία. 
Η  κίνησή  του  να  προσκυνήσει  το  φέρετρο  του  μεγάλου  αντιπάλου  αλλά  και  καλού  του 
φίλου,  αποδεικνύοντας  ότι  ο  αθλητισμός  μπορεί  να  γκρεμίσει  σύνορα,  πολιτικές, 
θρησκευτικές και εθνικές αντιπαλότητες έγινε πρώτη είδηση στην Τουρκία και μεταδόθηκε 
παγκοσμίως,)  και Σπύρος  Γιαννιώτης  (ο  οποίος  με  τη  στάση  του  στους  Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2016 μας δίδαξε τι θα πει υπευθυνότητα αλλά και σεβασμός στους κανόνες). 
Όλοι τους έχουν ταυτίσει το όνομά τους με την Ολυμπιακή Αξία του «Ευ Αγωνίζεσθαι». 

 
2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ  

2.1  Δρόμος  Ολυμπιακής  Εκεχειρίας  (30.8.2020)  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. 
Λόγω των μέτρων για την πανδημία έτρεξαν 250 δρομείς (αν και είχαν εγγραφεί 700 

δρομείς). 
Ο  δρόμος  είχε  προγραμματισθεί  να  διεξαχθεί  στις  8  Μαρτίου,  αλλά  λόγω  της 

πανδημίας πραγματοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου 2020. Η Οργάνωση θέλοντας να τιμήσει 
τη διοργανώτρια χώρα των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και την ημέρα της γυναίκας με την 
οποία  συνέπιπτε  είχε  ορίσει  ως  επικεφαλής  τη  Γιαπωνέζα  μαραθωνοδρόμος  Minori 
Hayakari και την παγκοσμιονίκη στο Tae Kwon Do Μαρία Καρπαθάκη. Μετά την αναβολή, 
της διαδρομής ηγήθηκε η καθηγήτρια και δρομέας Αριστέα Νικολοπούλου από την Πάτρα,  
με  πολλές  διακρίσεις  στην  Ελλάδα  (πανελλήνια  πρωταθλήματα  μαραθωνίου  αλλά  και 
ανωμάλου δρόμου) και στο εξωτερικό. Η κα Νικολοπούλου πιστή στο ετήσιο ραντεβού με 
τον Δρόμο Εκεχειρίας έχει συμμετάσχει ανελλιπώς στη διοργάνωση από το 2016. 

2.2. Δρόμος του Ηρακλή (29.8.2020) διεξήχθη για πρώτη φορά μέσα σε ένα έντονα 
συγκινησιακό κλίμα. 

2.2.1.  Συμβολική  τελετή  εναπόθεσης  οπλισμού:  Πριν  την  έναρξη  του  αγώνα  στην 
πλατεία  του  Αγραπιδοχωρίου  του  Δήμου  Ήλιδας  απέναντι  από  το  λόφο  της  Αρμάτοβας, 
έλαβε  χώρα  μια  μικρή  συμβολική  τελετή  εναπόθεσης  του  οπλισμού  δύο  αρχαίων 
πολεμιστών.  Η  τελετή  έγινε  στην  πλατεία  του  Αγραπιδοχωρίου,  απέναντι  από  τον  λόφο 
όπου στην αρχαιότητα αθλητές και θεατές των Ολυμπιακών Αγώνων άφηναν τα όπλα τους 
στην Αρμάτοβα και εισέρχονταν άοπλοι στην «ιερά του Διός Ήλιδα». Όποιος δεν κατέθετε 
τα όπλα  του στην Ήλιδα ήταν «εναγής»,  έφερε  το άγος,  γιατί η μη κατάθεση  των όπλων 
ήταν ανίερη πράξη. Η κατάθεση των όπλων και η παύση των εχθροπραξιών στην περίοδο 
των Ολυμπιακών Αγώνων αποτελούσε την ιερή Εκεχειρία. 

Δύο πολεμιστές με αρχαία ενδυμασία και όπλα, αφού εναπόθεσαν τον οπλισμό τους, 
παρέλαβαν  από  ιέρειες  (από  τη  σχολή  χορού  της  κας  Ζωής  Ανδρίτσου)  από   ένα  κλαδί 
αγριελιάς, αιώνιο σύμβολο ειρήνης αλλά και των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτοί με 
τη  σειρά  τους  τα  παρέδωσαν  στον  υπερδρομέα  μεγάλων  αποστάσεων  και  σύγχρονο 
ημεροδρόμο Γιάννη Κούρο και στον μαραθωνοδρόμο και  κάτοχο  του πανελληνίου ρεκόρ 
του Μαραθωνίου δρόμου και  των 10.000 μέτρων, διευθυντή  του ΑΣΑΕΔ πλοίαρχο Σπύρο 
Ανδριόπουλο, οι οποίοι ηγήθηκαν του πρώτου Δρόμου του Ηρακλή. 

2.2.2  Ο  Δρόμος  του  Ηρακλή  ξεκίνησε  από  την  πλατεία  του  Αγραπιδοχωρίου 
(απέναντι από το λόφο της Αρμάτοβας) με επικεφαλής τους δύο αθλητές δρομείς Γιάννη 
Κούρο και Σπύρο Ανδριόπουλο του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων 
(ΑΣΑΕΔ), τους οποίους πλαισίωναν εξαίρετα και διακεκριμένα αθλητές  ‐ μέλη του ΑΣΑΕΔ, 
όπως η Μαρία Καρπαθάκη  (πρέσβειρα  του #BEACTIVE, προπονήτρια  της  εθνικής ομάδας 
TAEKWONDO  Ενόπλων  Δυνάμεων  και  Σωμάτων  Ασφαλείας  και  Παγκοσμιονίκης  στο 
TAEKWONDO),  ο  Στέλιος  Μπίσμπας,  η  Ντενίζ  Δημάκη,  ο  Θανάσης  Μίχας  κ.α.  οι  οποίοι 
ξεκίνησαν  από  την  πλατεία  του  Αγραπιδοχωρίου  το  πρωί  του  Σαββάτου  για  την  Αρχαία 
Ήλιδα.  Λόγω  του  φράγματος  του  Πηνειού  (Λίμνης  Καραμανλή)  δεν  ήταν  εφικτό  να 
ακολουθηθεί  η  αρχαία  διαδρομή,  έτσι  διήλθαν  από  τα  χωριά  Λάτας,  Εφύρα,  Ωραία, 
Κεραμιδιά,  Δάφνη  και  κατέληξαν  στο  θέατρο  της  Αρχαίας  Ήλιδας  όπου  έγιναν  και  οι 
απονομές  των  αναμνηστικών  και  των  μεταλλίων.  Τα  μετάλλια,  όπως  και  οι  στολές  των 
αρχαίων πολεμιστών, έχουν καλλιτεχνηθεί από τον γλύπτη κ. Γιώργο Ρούσση.  



Τα  αναμνηστικά  που  δόθηκαν  στους  επικεφαλής  του  δρόμου  –  πορείας  έχουν 
σχεδιαστεί από τον γλύπτη κ. Ευάγγελο Μουστάκα. 

 
  2.3. Δρόμος του Ίφιτου: Διεξήχθη για πρώτη φορά το Σάββατο 29 Αυγούστου, στις 
6.00  το  απόγευμα  στην  Αρχαία Ήλιδα.  Είναι  αφιερωμένος  στο  βασιλιά  της Ήλιδας  Ίφιτο, 
του πρωτεργάτη της Εκεχειρίας. Έλαβαν μέρος 50 παιδιά της Πέμπτης και Έκτης δημοτικού 
καθώς και του γυμνασίου. 

Οι νεαροί δρομείς ξεκίνησαν από την πλατεία της Ήλιδας και τερμάτισαν στο ξύλινο 
θέατρο της Αρχαίας Ήλιδας, σε έναν αγώνα σχεδόν 2 χιλιομέτρων (1.800μ.). 

Όλα  τα  παιδιά  βραβεύθηκαν  γι’  αυτήν  την  ιδιαίτερα  δύσκολη,  και  λόγω  των 
καιρικών, προσπάθεια με πήλινα μετάλλια σχεδιασμένα από τον γλύπτη Γιώργο Ρούσση.  

Όμως  τιμήθηκαν  ιδιαίτερα οι  πρώτοι  ένα αγόρι  και  ένα  κορίτσι  από  το δημοτικό: 
Νικολόπουλος Βασίλης, Αγγελάτου Ανθή και οι πρώτοι  ένα αγόρι  και  ένα κορίτσι από  το 
γυμνάσιο: Χρονόπουλος Χαράλαμπος και Μαρίνα Κότσιφα. 

Ο Δρόμος του Ίφιτου έγινε στο πλαίσιο των δράσεων του #BEACTIVE.  
Οι πρόσκοποι του Πύργου έδωσαν το παρών κατά μήκος όλης της διαδρομής καθώς 

και οι Σαμαρείτες όχι μόνον ως δείκτες, αλλά και για να προσέχουν και να φροντίζουν τους 
νεαρούς δρομείς. 

 
2.4. Τελετή Έναρξης – Συναυλία Η τελετή έναρξης του Δρόμου Εκεχειρίας έγινε στο 

θέατρο της Ήλιδας. Βραβεύθηκαν οι δρομείς του Δρόμου του Ηρακλή και του Δρόμου του 
Ίφιτου.  

Η εκδήλωση περιλαμβάνει   δρώμενα από τοπικά σχολεία και φιλέματα από τοπικούς 
συλλόγους. 

Η εκδήλωση έκλεισε με μικρή συναυλία της μουσικής μπάντας PASSEPARTOUT.  
Όλοι οι παρευρισκόμενοι έλαβαν κλαδί αγριελιάς αιώνιο σύμβολο ειρήνης. 
2.5. Εικαστική Έκθεση παιδιών για την Ειρήνη Στην είσοδο του Θεάτρου της Ήλιδας 

έκθεση ζωγραφικής παιδιών με θέμα την Εκεχειρία και το «Ευ Αγωνίζεσθαι». 
2.6.  Δρόμος  Πνύκα  –  Καλλιμάρμαρο σε  συνεργασία  με  την Περιφέρεια  Αττικής  (ο 

σχεδιασμό ήταν να γίνει λίγες ημέρες πριν η Ολυμπιακή Φλόγα φτάσει στο Παναθηναϊκό 
Στάδιο,  αλλά  λόγω  του  COVID,  πραγματοποιήθηκε  στις  16  Σεπτεμβρίου  2020)  
πραγματοποιήθηκε η διαδρομή «Πνύκα – Καλλιμάρμαρο» με τη συμμετοχή συνολικά 50 
συμμετασχόντων μεταξύ των οποίων Ολυμπιονίκες, βουλευτές, μέλη της Τ.Α., καλλιτέχνες 
και  γενικότερα  μορφές  του  αθλητισμού,  των  τεχνών,  της  πολιτικής  κλπ.  συνδέοντας  με 
αυτόν  τον  τρόπο  το  αρχαίο  (Πνύκα,  σημείο  αναφοράς  του  ελεύθερου  λόγου  και  της 
δημοκρατίας  στην  αρχαιότητα)  με  το  σύγχρονο  (Καλλιμάρμαρο,    όπου  έγιναν  οι  πρώτοι 
σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες).  
 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ  
3.1.  Κατασκευή  και  τοποθέτηση  220  επιγραφών  μη  φωτεινής  μονής  όψης  από 

αλουμίνιο 3.0 mm πάχος, βιδωμένες σε βάση από 1 σωλήνα και πακτωμένη στο έδαφος 
0,40  Χ  0,30  επί  της  Οικοτουριστικής  διαδρομής  Ήλιδας  Ολυμπίας:  Το  Μονοπάτι  της 
Εκεχειρίας  και  συγκεκριμένα  επί  των  Τοπικών  διαμερισμάτων  του  Δήμου  Πύργου 
(Χειμαδιό, Σόπι, Καράτουλα, Μαγούλα, Λατζόι)  και Δήμου Ήλιδας από Αγραπιδοχώρι μέχρι 
Κεραμιδιά (Αγραπιδοχώρι, Λάτας, Εφύρα, Ωραία, Κεραμιδιά). 
 


