
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017 

 

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. 

Στο  πλαίσιο  αυτό  πραγματοποίησε  για  το  2017  τις  ακόλουθες  δράσεις  οι  οποίες 

διοργανώθηκαν  από  τη  «Συμπολιτεία  Ολυμπίας»  σε  συνεργασία  με  το  ΑΣΑΕΔ,  τους 

Δήμους Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας, το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και την 

Περιφέρεια  Αττικής.  Τελούσαν  υπό  την  αιγίδα  των  Υπουργείων  Εθνικής  Άμυνας  και 

Τουρισμού,  του  ΕΟΤ,  της  Ελληνικής  Ολυμπιακής  Επιτροπής,  της  ΕΘΝΟΑ,  του  CISM,  της 

Ελληνικής  Εθνικής  Επιτροπής  για  την  UNESCO,  του  Ιδρύματος  Γρηγόρης  Λαμπράκης,  με 

συνεργαζόμενους φορείς  υποστήριξης  το  Δήμο  Σπάρτης,  την Περιφέρεια Πελοποννήσου, 

την  Πανελλήνια  Ένωση  Πτυχιούχων  Φυσικής  Αγωγής,  τον  Πανελλήνιο  Σύνδεσμο 

Γυμναστηρίων και τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής. 

Ο  Δρόμος  Εκεχειρίας  2017  τελούσε  υπό  την  αιγίδα  της  Α.Ε.  του  Προέδρου  της 

Δημοκρατίας  Κυρίου  Προκοπίου  Παυλόπουλου,  διοργανώθηκε  από  τη  «Συμπολιτεία 

Ολυμπίας»  και    συνδιοργανώθηκε  με  τους  Δήμους  Ήλιδας  και  Αρχαίας  Ολυμπίας,  με 

συνεργαζόμενους  φορείς  υποστήριξης  Υπ.  Εθνικής  Άμυνας,  Περιφέρεια  Πελοποννήσου, 

Δήμο  Σπάρτης,  Ελληνική  Ολυμπιακή  Επιτροπή,  ΕΟΤ,  Διεθνές  Κέντρο  Ολυμπιακής 

Εκεχειρίας,  με  θεσμικούς  φορείς  υποστήριξης  την  ΕΘΝΟΑ,  Ίδρυμα  Γρηγόρη  Λαμπράκη, 

Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Γυμναστηρίων, 

τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής και με την τεχνική υποστήριξη του ΑΣΑΕΔ. 

 

1.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

1.1. Ημερίδα με θέμα «Αθλητισμός, Εκεχειρία και Ειρήνη», στις 6 Απριλίου, προκειμένου 

να  τιμηθεί  η  Παγκόσμια  Ημέρα  Αθλητισμού  για  την  Ανάπτυξη  και  την  Ειρήνη  της  6ης 

Απριλίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Aμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου. 

 



Χαιρετισμό  απηύθυναν:  η  πρόεδρος  της  Συμπολιτείας  Ολυμπίας  κα  Σοφία  Χίντζιου 

Κοντογιάννη,  ο  δήμαρχος  της  Ήλιδας  κ.  Χρήστος  Χριστοδουλόπουλος,  ο  κ.  Πανάγος 

Παντελάκος  Δημοτικός  Σύμβουλος  Ολυμπίας  ως  εκπρόσωπος  του  δημάρχου  Αρχ. 

Ολυμπίας, διαβάστηκε μήνυμα του Δημάρχου Σπάρτης κ. Ευάγ. Βαλιώτη. Υπενθυμίζεται ότι 

οι βασιλείς της Σπάρτης, της Ήλιδας και της Πίσσας (πόλη δίπλα από την Αρχαία Ολυμπία) 

ήταν αυτοί που υπέγραψαν την Εκεχειρία, στην Αρχαία Ελλάδα, ο ταξίαρχος κ. Παναγιώτης 

Γεωργόπουλος, Α΄ αντιπρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου, ως εκπρόσωπος του Υπουργού 

Εθνικής Άμυνας, η αντιπρόεδρος του Διεθνούς Ιδρύματος Ολυμπιακής Εκεχειρίας και μέλος 

της ΕΟΕ κα Φάνη Πάλλη Πετραλιά, η κα Σοφία Βούλτεψη εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, 

η  κα  Φωτεινή  Βρύνα  εκ  μέρους  της  Περιφέρειας  Αττικής,  ο  πρόεδρος  του  Ιδρύματος 

Γρηγόρης Λαμπράκης και γιος του μαραθωνοδρόμου της Ειρήνης κ. Γρηγόρης Λαμπράκης, 

ο οποίος έκλεισε την παρέμβασή του με την  ιστορική φράση που είχε πει ο πατέρας του 

λίγο πριν δολοφονηθεί, «Μακάριοι οι Ειρηνοποιοί» 

Ο  ιστορικός,  δημοσιογράφος  και  συγγραφέας  κ.  Τίτος  Αθανασιάδης  μίλησε  με  θέμα:  Η 

Εκεχειρία ως σύμβολο Ειρήνης,  

Ο  διεθνολόγος  και  Διευθυντής  του  Κέντρου  Διεθνούς  Ολυμπιακής  Εκεχειρίας  κ. 

Κωνσταντίνος  Φίλης  μιλώντας  για  την  Ολυμπιακή  Εκεχειρία  στη  σύγχρονη  εποχή, 

αναφέρθηκε  στην  Εκεχειρία  ως  ολυμπιακή  αξία  και  στη  θέση  που  έχει  στη  σημερινή 

ταραχώδη εποχή. 

Ο  Γενικός  Γραμματέας  Δ.Σ.  H.A.T.T.A.  κ.  Νικόλας  Κελαϊδίτης  τόνισε  ότι  τα  χωριά  του 

Μονοπατιού  της  Εκεχειρίας  είναι  ένας  προνομιακός  χώρος  για  την  ανάπτυξη  του 

οικοτουρισμού, ο οποίος γνωρίζει δυναμική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Την  εκδήλωση  χαιρέτησαν  επίσης  ο  Ολυμπιονίκης  Στέλιος  Μυγιάκης,  ο 

υπερμαραθωνοδρόμος  Γιάννης  Κούρος  και  ο  Βαλκανιονίκης  του  Δεκάθλου  Παναγιώτης 

Μάντης. 

Στον  ταξίαρχο  κ.  Παναγιώτη  Γεωργόπουλο,  Α΄  αντιπρόεδρο  του  Πολεμικού  Μουσείου, 

παρεδόθησαν αναμνηστικό μετάλλιο του πρώτου Δρόμου της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και ο 

πάπυρος με τους δρομείς για να φυλαχθούν στα ενθύμια του Πολεμικού Μουσείου. 

Ο  συντονισμός  και  η  παρουσίαση  της  εκδήλωσης  έγινε  από  τη  δημοσιογράφο  κα  Χρύσα 

Ρουμελιώτη. 

 

1.2. Παραγωγή  video  για  την  προβολή  του  κατά  τη  διάρκεια  της  εκδήλωσης  στο  οποίο 

προβλήθηκαν  οι  εκδηλώσεις  για  τον  «Δρόμο  Ολυμπιακής  Εκεχειρίας»  στην 

«Οικοτουριστική  διαδρομή  Ήλιδας  ‐  Ολυμπίας:  Το  Μονοπάτι  της  Εκεχειρίας»  και 

απολογιστικό  του  CISM  στο  οποίο  έγινε  εκτενής  αναφορά  στον  Δρόμο  Ολυμπιακής 

Εκεχειρίας 2016. 

 

1.3.     Στο φουαγιέ του Μουσείου εγκαινιάστηκε εικαστική έκθεση με θέμα: «Στα Βήματα 

του  Ολυμπισμού»  υπό  την  επιμέλεια  της  Ιστορικού  Τέχνης  κας Αννίτας  Πατσουράκη.  Η 

έκθεση διήρκησε  μέχρι την Κυριακή 9 Απριλίου 2017. 



Οι καλλιτέχνες που  συμμετείχαν: ΑΓΓΕΛΟΣ: ζωγραφική, ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ: ζωγραφική, 

ΑΠΕΡΓΗΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ:  ζωγραφική,  ΒΑΛΥΡΑΚΗ  ΜΙΝΑ:  ζωγραφική,  ΓΕΩΡΓΑΣ  ΣΠΥΡΟΣ: 

ζωγραφική, ΓΚΕΛΜΠΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: ζωγραφική, ΓΟΥΡΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: χαρακτική, ΔΙΒΑΡΗ ΕΥΑ: 

ζωγραφική,  ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ:  ζωγραφική,  ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ:  ζωγραφική, 

ΚΑΝΕΛΛΟΥ  ΕΒΙΤΑ:  ζωγραφική,  ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ:  ζωγραφική,  ΚΟΡΟΒΕΣΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΑ: 

γλυπτική,  ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ:  ζωγραφική,  ΚΤΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ:  ζωγραφική,  ΛΑΒΔΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ:  ζωγραφική,  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  ζωγραφική,  ΠΑΓΚΡΑΤΙΔΗΣ  ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ: 

φωτογραφία, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ: γλυπτική, ΠΑΤΣΕΛΗΣ ΑΛΤΙΝ: γλυπτική, ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  γλυπτική,  ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ‐ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ:  ψηφιδωτό,  ΣΑΜΟΛΗ 

ΜΑΙΡΗ:  γλυπτική,  ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ:  ζωγραφική,  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ:  ζωγραφική, 

ΤΖΑΝΟΥΛΙΝΟΣ  ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ:  γλυπτική,  ΦΟΡΤΣΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  γλυπτική,  ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ: γλυπτική, ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: γλυπτική 

 

1.4. Έκδοση  καταλόγου  έκθεσης  «Στα Βήματα  του Ολυμπισμού»,  καλλιτεχνική επιμέλεια 

Κωνσταντίνος Κοντογιάννης. 

 

1.5.  Γυναικεία  επιχειρηματικότητα:  Συνδιοργάνωση  Ημερίδας  με  θέμα:  Η  συμβολή  του 

πολιτισμού και αθλητισμού στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και ομιλία της προέδρου κας 

Σοφίας Χίντζιου Κοντογιάννη 

 

 

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 πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21.4.18. 

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. «Αθλητισμός  για  την  Ειρήνη  ‐  Πρόγραμμα  5  Κύκλων»:  Το πρόγραμμα διεξήχθη  την 

Παρασκευή το πρωί, 20 Απριλίου στο κλειστό της Αμαλιάδας σε συνεργασία με το Διεθνές 

Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, (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. 

2.5. Δρόμος Εκεχειρίας από  την Πνύκα στο Παναθηναϊκό  Στάδιο  (5.5.17), ο οποίος ήταν  

αφιερωμένος στην ανάγκη Εκεχειρίας και Ειρήνης στον κόσμο και ιδιαίτερα αυτή την εποχή 

στη Συρία. Στόχος ήταν να συνδεθεί  το αρχαίο με το σύγχρονο. Η επιλογή του συμβόλου 

του  ελευθέρου  πνεύματος  και  λόγου,  της  Πνύκας,  και  του  Παναθηναϊκού  Σταδίου,  του 

συμβόλου  των  σύγχρονων Ολυμπιακών  Αγώνων  είναι  ευνόητη.  Της  πορείας  ηγήθηκαν  ο 

υπερδρομέας  μεγάλων  αποστάσεων  Γιάννης  Κούρος  και  ο  πρόεδρος  του  Ιδρύματος 

«Γρηγόρης Λαμπράκης» Γρηγόρης Λαμπράκης. 

 

3.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 

3.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Ειδικά τεχνικά έργα συνολικού μήκους διαδρομής 95 μ. 

3.2. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  Κατασκευή και τοποθέτηση 330 μικρών πινακίδων  μη φωτεινής μονής 

όψης από αλουμίνιο 3.0 και  25 μεσαίων πινακίδων Κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφής 

μη φωτεινής μονής όψης από αλουμίνιο 3.0 mm πάχος, βιδωμένης βάσης από σωλήνα και 

πακτωμένη στο έδαφος  

3.3.  Πάγκοι – καθιστικά: 3 καθιστικά 50 εκ. Χ 45 εκ. Χ 250 εκ. και 3 καθιστικά 50 εκ. Χ 45 

εκ. Χ 250 εκ Χ 250 εκ.  

3.4. Mobile εφαρμογή για συσκευές android smartphones και tablets και για συσκευές iOS 

(iPhone,  iPad,  iPad  mini)  μέσω  της  οποίας  παρέχονται  πληροφορίες  σχετικές  με  την 

Οικοτουριστική  διαδρομή  Ήλιδας  Ολυμπίας,  την  σήμανσή  της  στο  χάρτη  της  google,  

σχετικές με  τα  χωριά  της  διαδρομής,  τις  αποστάσεις μεταξύ  τους,  τα  υψομετρικά,  χώροι 

αναψυχής  και  ξεκούρασης,  φαρμακεία,  νοσοκομεία,  τοπικές  αρχές  και  διεθνείς 

οργανισμοί, εξασφάλιση μετακίνησης, διαμονής και διατροφής 

 

4.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

4.1. Καπάκια Δρόμου Εκεχειρίας: Η Συμπολιτεία Ολυμπίας στο πλαίσιο του κοινωνικού της 

προγράμματος  και  πιστεύοντας  ότι  όλα  είναι  χρήσιμα  και  μπορούν  να  ανακυκλωθούν 

παρέδωσε  στον  κ.  Παντελή  Παπαπαναγιώτου,  Πρόεδρο  του  Συλλόγου  Παραπληγικών  – 

κινητικά ανάπηρων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, τα καπάκια που συλλέχθηκαν  από τα 

νερά και ενεργειακά ποτά που χρησιμοποιήθηκαν από τους δρομείς  κατά τη διάρκεια του 

πρώτου "Δρόμου Ολυμπιακής Εκεχειρίας", ώστε να χρησιμοποιηθούν για αγορά αμαξιδίων 

σε συνανθρώπους μας.  


