
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015 

 

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΜΚΕ ιδρύθηκε το 2014 ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, 

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»,  μέσω  του  προγράμματος 

LEADER. 

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. 

 

1.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

1.1.  Ημερίδα  με  θέμα:  Ήλιδα  ‐  Ολυμπία:  Το  Μονοπάτι  της  Εκεχειρίας  –  Γέφυρα  του 

αρχαίου  με  το  σύγχρονο  (Κυριακή  4.10.2015,  6  μ.μ.,  στο  TAE  KWON  DO  στο  Παλαιό 

Φάληρο (αίθουσα VIP), στο πλαίσιο του Sports Education Festival. 

Η ανάδειξη και η χάραξη του ορεινού μονοπατιού στο οποίο αναφέρεται ο Παυσανίας και 

το οποίο εξυπηρετούσε την επικοινωνία μεταξύ της Αρχαίας Ήλιδας (διοργανώτριας πόλης 

των  Ολυμπιακών  Αγώνων)  και  της  Αρχαίας  Ολυμπίας  (το  ιερό  στο  οποίο  ετελούντο  οι 

Αγώνες), ήταν το θέμα της εκδήλωσης που διοργανώθηκε από τη «Συμπολιτεία Ολυμπίας». 

Την  εκδήλωση  άνοιξε  η  πρόεδρος  της  Συμπολιτείας  Ολυμπίας  κα  Σοφία  Χίντζιου 

Κοντογιάννη  τονίζοντας  ότι  το  Μονοπάτι  είναι  η  γέφυρα  ανάμεσα  στο  αρχαίο  και  στο 

σύγχρονο.  Την  παρουσίαση  της  οικοτουριστικής  διαδρομής  Ήλιδας  Ολυμπίας  έκανε  ο  κ. 

Νίκος Αλεξανδρόπουλος (μελετητής αρχιτέκτονας μηχανικός).  

Ο  κ.  Κωνσταντίνος  Καλέντης  ανέπτυξε  την  εφαρμογή  application  οδηγό  του Μονοπατιού 

και της Ηλείας.  

Ο κ. Τίτος Αθανασιάδης (δημοσιογράφος, ιστορικός και συγγραφέας) μίλησε σχετικά με τον 

Ολυμπισμό και την Εκεχειρία. 

Ο  κ.  Αθανάσιος  Κατσίμπελης  (δάσκαλος‐M.Ed,  Νομικός  Πρόεδρος  του  Δ.Σ  της 

Επιστημονικής  και  Ανθρωπιστικής  Μη  κερδοσκοπικής  Εταιρείας  Ελλήνων  Δασκάλων  –

Greekteachers) ανέπτυξε το θέμα: Νους υγιής εν σώματι υγιεί. 

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό: 

Ο κ. Ιωάννης Μαρωνίτης (πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων), ο κ. 

Σπύρος  Ανδριόπουλος  (Διευθυντής  του  ΑΣΑΕΔ,  μαραθωνοδρόμος),  η  κα Μαρία  Πολύζου 

(μαραθωνοδρόμος,  κάτοχος  του Φιδιππείδιου άθλου),  εκ  μέρους  των  νέων αθλητών  της 

Ηλείας  Παναγιώτης  Μάντης  (πανελληνιονίκης  και  βαλκανιονίκης  στο  δέκαθλο),  ο 



αντιδήμαρχος  Ήλιδας  κ.  Σπύρος  Τζουλέκης  και  ο  κ.  Στυλιανός Μαρούλης  εκ  μέρους  της 

Ένωσης Καλλιτεχνών και Λογοτεχνών Ηλιούπολης “Το Εργαστήρι”. 

1.2. Εικαστικό δρώμενο Πηνελόπη Γαϊτη (από την ομάδα “Εν Φλω” της Φλώρινας) με θέμα: 

“Πρέπει  να  βαδίσεις  στο  μονοπάτι,  για  να  αφουγκραστείς  και  ν’  ανασάνεις‐  Breath”  το 

οποίο παρουσιάσθηκε στην Ημερίδα κατά τη διάρκεια του Sports Education Festival, αλλά 

και στην ημερίδα στην Αρχαία Ολυμπία. 

1.3.  Περίπτερο  της  Συμπολιτείας  Ολυμπίας  στο  διάζωμα  του  Σταδίου  του  Παλαιού 

Φαλήρου καθ’ όλη τη διάρκεια του Sports Education Festival (2 ‐3 και 4/10/2015) 

1.4. Εικαστική Έκθεση στο Διάζωμα του Σταδίου καθ’ όλη τη διάρκεια του Sports Education 

Festival με έργα από την Ένωση Καλλιτεχνών και Λογοτεχνών Ηλιούπολης «Το Εργαστήρι» 

και από μέλη του Ομίλου για την Unesco Πειραιώς και Νήσων. 

1.5. Ημερίδα στην Αρχαία Ολυμπία με θέμα: Οικοτουριστική Διαδρομή Ήλιδας Ολυμπίας: 

Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας, (Κυριακή 1.11.15),  στο Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας. 

Την  εκδήλωση  χαιρέτισαν  η  πρόεδρος  κα  Σοφία  Χίντζιου  Κοντογιάννη  και  ο  κ.  Βασίλης 

Μοσχού  καλλιτεχνικός  διευθυντής  του  Ομίλου  για  την  Unesco  Πειραιώς  και  Νήσων 

μετέφερε τους χαιρετισμούς του προέδρου κ. Μαρωνίτη. 

Στην Ημερίδα μίλησαν: 

Ο Δρ. Φιλοσοφίας κ.  Φώτης Χρήστου με θέμα: Η όψη της νέας ολυμπιακής Εκεχειρίας.  

Ο  κ. Αθανάσιος    Κατσίμπελης (δάσκαλος‐M.Ed,  Νομικός   Πρόεδρος  του  Δ.Σ  της 

Επιστημονικής  και  Ανθρωπιστικής  Μη  κερδοσκοπικής  Εταιρείας  Ελλήνων  Δασκάλων  –

Greekteachers) με  θέμα: Νους υγιής εν σώματι υγιεί, 

Ο Νίκος  Αλεξανδρόπουλος (μελετητής  αρχιτέκτονας‐μηχανικός):  αναφέρθηκε  στις  3 

μελέτες  που  έχουν  γίνει  από  το  2005  μέχρι  σήμερα,  στο  τι  πρεσβεύει  το  Μονοπάτι,  τι 

οφέλη θα προσδώσει  στην περιοχή,  και  πώς  γενικότερα θα συμβάλλει  στην προσπάθεια 

ανάπτυξης της Ηλείας. 

Ο Κωνσταντίνος  Καλέντης αναφέρθηκε στη  χρησιμότητα  της  τεχνολογίας ως  εργαλείο σε 

συσχετισμό με τον αθλητισμό, τις τέχνες, τον πολιτισμό και τον σύγχρονο άνθρωπο. 

Την εκδήλωση συντόνιζε ο δημοσιογράφος για θέματα αθλητισμού κ. Θοδωρής Κοτσώνης 

 

1.6. Εικαστική Έκθεση στο Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Εκτέθηκαν έργα με θέμα τον 

αθλητισμό,  των καλλιτεχνών από  την Ηλεία: Ελένη Σταθοπούλου, Μαίρη Γκάτζου, Θεώνη 

Δαγρέ, Ξένια Κολόκα, Βασίλης  Γάρδας, Κων. Καλαμαράς και  καλλλιτεχνών από  τον Όμιλο 

για  την  Unesco  Πειραιώς  και  Νήσων  και  από  την  Ένωση  Καλλιτεχνών  και  Λογοτεχνών 

Ηλιούπολης «Το Εργαστήρι». 

Η  εκδήλωση  τελούσε  υπό  την  αιγίδα  του  Υπουργείου  Τουρισμού  και  τον  Όμιλο  για  την 

Unesco Πειραιώς και Νήσων. 

 

 

 



2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Καλωσόρισμα Τουριστών στο Κατάκολο: Με μικρές ελιές, το σύμβολο της ειρήνης, της 

συμφιλίωσης των λαών αλλά και της Ηλείας ο Όμιλος Ηλείων για τον πολιτισμό και την 

ανάπτυξη “Πολιτεία Ήλιδας – Ολυμπίας” σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Κατακόλου 

και τη Συμπολιτεία Ολυμπίας, υποδέχθηκαν (Πέμπτη 30.4.15), τα δύο κρουαζιερόπλοια 

Prinsendam και Thomson Majesty που έδεσαν στο Κατάκολο. Σκοπός ήταν να αναδειχθεί η 

πραγματική εικόνα της Ελλάδας και της Ηλείας στους τουρίστες που έρχονται στο λιμάνι 

του Κατακόλου καθημερινά, σε συνδυασμό με την προβολή αντιπροσωπευτικών 

προϊόντων της περιοχής αλλά και της φιλοσοφίας του Ξένιου Δία. 

 

Συμπαραστάτες  στην  προσπάθεια  αυτή  ήταν  το  Λιμενικό  Ταμείο  Κατακόλου,  ο 

Όμιλος Aldemar  και  ιδιαίτερα  ο  κ.  Αλέξανδρος  Αγγελόπουλος  που  προσέφεραν  τα 

δεντράκια  ελιάς, η  Αντιπεριφέρεια  Ηλείας  (η  οποία  έδωσε  ενημερωτικά  φυλλάδια),  οι 

“Πυργιώτισσες”  με  την  πρόεδρό  τους,  αντιδήμαρχο  κα  Αντριάνα  Αγγελακοπούλου,  ο 

Σύνδεσμος  των  εν  Ελλάδι  Τουριστικών  &  Ταξιδιωτικών  Γραφείων  (HATTA),  το  Λύκειο 

Ελληνίδων, ο Σύλλογος “Πύργος όλοι μαζί”, καθώς και φορείς αλλά και οι επιχειρήσεις της 

περιοχής  (τυριά  ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ,  Κτήμα Μπριντζίκη,  Κτήμα Μερκούρη,  ΗΛΒΙΖΑΧ,  η  ομάδα 

παραγωγών φράουλας Υρμίνη, τον παραγωγό κ. Νίκο Καπλάνη, τον κ. Ηλία Διαμαντόπουλο 

για  τα  λουκάνικα,  την  καστρινή  εταιρεία Ilios  Bio για  τα  βιολογικά  σαπουνάκια  που 

πρόσφερε, την εταιρεία “Αλς Αλός” για τα ακατέργαστα αλάτια κ.α.). 

 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ (μέσω του προγράμματος Leader) 

 

3.1. Αξιολόγηση μελετών, χαρτογράφηση Μονοπατιού 

3.1.1.Αξιολόγηση  μελετών  για  την  Οικοτουριστική  διαδρομή  Ήλιδας  Ολυμπίας:  Το 

Μονοπάτι της Εκεχειρίας»  

3.1.2.Εφαρμογή των κατευθύνσεων για την απεικόνιση του Μονοπατιού 

3.1.3. Διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων για την πορεία του Μονοπατιού 

3.1.4. Χαρτογραφική απεικόνιση της τελικής πορείας του Μονοπατιού 

 

3.2. Social Media 

3.2.1.  δημιουργία  ιστοσελίδας    για  την  «Οικοτουριστική  διαδρομή Ήλιδας Ολυμπίας:  Το 

Μονοπάτι της Εκεχειρίας» και  

3.2.2.    Προώθηση  μέσω  Social  Media  της  προβολής  της  «Οικοτουριστικής  διαδρομής 

Ήλιδας Ολυμπίας: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας» 

3.2.3.  Κατασκευή  μέσων  κοινωνικής  δικτύωσης:  Facebook  (προφίλ  και  σελίδες 

Συμπολιτείας Ολυμπίας και Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας), Twitter, Google+, Youtube, Blog, 

 

3.3.  Χωματουργικές  εργασίες  επί  της  «Οικοτουριστικής  διαδρομής  Ήλιδας  Ολυμπίας  το 

Μονοπάτι  της  Εκεχειρίας»  στο  τμήμα  του  Δήμου  Ήλιδας  (διάστρωση  τμημάτων  της 

διαδρομής με σκύρα, αμμοχάλικο και ελαφρύ σκυρόδεμα). 


