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Ή

λιδα, Κόροιβος, Φιγάλεια, Λέπρεον, Αθήνα, Αίγινα,
Κέρκυρα, Λίνδος, Δελφοί, Σκοτούσσα, Φίλιπποι, Κάρυστος,
Μέγαρα αλλά και Μίλητος, Κλαζομεναί, Πέργαμος, Τρωάς
της Μικράς Ασίας, Κρότων, Τάρας και Ρήγιον της Νότιας Ιταλίας,
Συρακούσες, Ακράγας της Σικελίας, Αλεξάνδρεια, Ναύκρατις, Ερμόπολις
της Αιγύπτου, Σελεύκεια στη Βόρεια Συρία, Προύσα στη Βιθυνία,
Πέτρα της Ιορδανίας μερικές από τις πόλεις του αρχαίου κόσμου με
Ολυμπιονίκες.
Πόλεις γεμάτες Ελλάδα διασκορπισμένες σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο.
Πόλεις που ενωνόντουσαν κάθε τέσσερα χρόνια στη γνωστότατη σε
όλους μας Αρχαία Ολυμπία με ένα σκοπό το ευ αγωνίζεσθαι και με έναν
όρο για τη διεξαγωγή τους, την ιερή Εκεχειρία.

Ίσως σήμερα περισσότερο παρά ποτέ αυτός ο θεμελιακός όρος για τη
διεξαγωγή των Αγώνων να είναι η σημαντικότερη παρακαταθήκη του
Ολυμπισμού. Για να έχουν μέλλον οι λαοί του κόσμου, η ανθρωπότητα
πρέπει να πάψουν οι εχθροπραξίες μεταξύ μας και να έχουμε ειρήνη.
«Νους υγιής εν σώματι υγιεί» είναι το δίπτυχο της εκπαίδευσης των
αρχαίων Ελλήνων, δηλαδή η διδασκαλία των γραμμάτων, του πολιτισμού
και της γυμναστικής.
Οι αρχαίοι θαύμαζαν εξ ίσου το πνεύμα και το σώμα.
Σύμφωνα με τον Πλάτωνα η καλλιέργεια μόνο της ψυχής θα είχε ως
αποτέλεσμα τη μαλθακότητα, ενώ η καλλιέργεια μόνο του σώματος θα
επέφερε αγριότητα και σκληρότητα.
Η αρμονία και το μέτρο ήταν η αρχή και η κατάληξη των πάντων
στην αρχαία Ελλάδα. Τη σοφία με την οποία ο Δημιουργός εποίησε
τα πάντα (όπως παραδέχεται και ο χριστιανισμός) οι αρχαίοι Έλληνες
προσπαθούσαν να την αποτυπώσουν στην καθημερινότητά τους. Να την
κάνουν τρόπο ζωής. Και για να πετύχεις την αρμονία στη ζωή, βασική,
θεμελιώδης προϋπόθεση ήταν η ειρήνη. Γιατί ο πόλεμος είναι εχθρός της
ζωής, εχθρός της αρμονίας, εχθρός του πολιτισμού.
Τιμή λοιπόν στην αρμονία, στο κάλος, στον καλό αγώνα, στην άμιλλα
που έπρεπε να υπάρχει στη ζωή για να βελτιώνεται ο άνθρωπος, ήταν οι
Ολυμπιακοί Αγώνες. Και προϋπόθεση για να υπάρξουν όλα αυτά ήταν
η ειρήνη, που επιβάλλετο μέσω της ιερής εκεχειρίας. Μιας ιδέας, που
θα έπρεπε να υπάρχει ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή
οιασδήποτε χώρας και σήμερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες εκτός από την ιδέα και ορισμένες
βασικές αρχές που μπορούσαν να μετεξελιχθούν και να δράσουν
κερδοφόρα κι εμπορικά για τους διοργανωτές, δεν έχουν υιοθετήσει,
παρά το γεγονός ότι έχουν κατοχυρώσει, την ιδέα της ιερής εκεχειρίας.
Στόχος μας μέσω του «Μονοπατιού της Εκεχειρίας” είναι όχι απλώς
να αναβιώσουμε μια αρχαία διαδρομή, ένα αρχαίο μονοπάτι - μιας
και η αναζήτηση του ιστορικού χαρακτήρα της διαδρομής παραμένει
περισσότερο ως επιδίωξη της αναβίωσης των πιθανολογούμενων

κατευθύνσεων της αρχαίας ορεινής διαδρομής και λιγότερο ως αναβίωση
με ακρίβεια της γεωγραφικής της υπόστασης- αλλά να γεφυρώσουμε
το αρχαίο με το σύγχρονο, το παλιό με το νέο, ώστε να θυμίσουμε σε
όλους για ποιο λόγο ετελούντο οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και με βάση «το
Μονοπάτι της Εκεχειρίας» να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο τα ιδανικά
του σεβασμού στον άνθρωπο και το ιερό δικαίωμα στην ειρήνη…
Η προσπάθεια δεν θα περιοριστεί στον γεωγραφικό χώρο του Μονοπατιού
της Εκεχειρίας. Στόχος μας είναι να επεκταθεί όπου οι άνθρωποι
ασχολούνται με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
Με πυρήνα τον ελληνισμό που ήταν και πρέπει να είναι ο φορέας
προβολής και διάδοσης της ιερής Εκεχειρίας, αφού η ειρήνη ως ιδανικό
δεν αποτελεί brand name, αλλά σκοπό ζωής, να στοχεύσουμε στη
συμφιλίωση των λαών, στην υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου και
της δημοκρατίας σε μια ισότιμη και ευνομούμενη κοινωνία. -

Η Εκεχειρία ως σύμβολο ειρήνης
Του δημοσιογράφου - ιστορικού
Τίτου Αθανασιάδη

Έχουν χυθεί τόνοι μελάνης και έχουν γραφεί εκατομμύρια σελίδες για
τις πολιτικές ιδεολογίες που επινόησε ο ανθρώπινος νους, ενώ έχουν
διεξαχθεί φονικότατοι πόλεμοι με εκατοντάδες εκατομμύρια θύματα
για την επικράτηση του ενός ή του άλλου πολιτικού συστήματος, της
μιας ή της άλλης ιδεολογίας. Και όμως οι λαοί δεν συμφώνησαν στην
αποκλειστική καθιέρωση μιάς από αυτές.
Το ίδιο συνέβη και με την πίστη του Ανθρώπου προς το θείο.
Διαμορφώθηκαν θρησκείες και θυσιάστηκαν γι’ αυτές εκατοντάδες,
επίσης, εκατομμύρια πιστών τους, θύματα μεταξύ τους πολέμων ή
διωγμών, για την επικράτηση της μιας ή της άλλης. Αλλά και στο ζήτημα
της θρησκείας οι λαοί δεν συμφώνησαν.
Με δεδομένο ότι όσο υπάρχουν Άνθρωποι, θα υφίστανται και
διαφορετικές απόψεις για τις ιδεολογίες, τα πολιτικά συστήματα και τις
θρησκείες είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να κυριαρχήσει κάποια ή
κάποιο εξ αυτών.
Το μόνο ιδεώδες στο οποίο έχουν συμφωνήσει οι Άνθρωποι ανεξαρτήτως
φύλου, χρώματος και θρησκείας είναι αυτό του Ολυμπισμού, την κοιτίδα
του οποίου, Ολυμπία, θεωρούν ως ιερή γη, όπως ακριβώς έπρατταν και
οι αρχαίοι Έλληνες.

Με άλλα λόγια, το ολυμπιακό ιδεώδες έχει επιτύχει να ενώσει την
Ανθρωπότητα πέριξ του Αθλητισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων,
επεκτείνοντας έτσι την αρχική ιδέα των προγόνων μας που ήταν η
συμφιλίωση και ένωση των Ελλήνων, δεδομένης της μεταξύ τους
διαπάλης που έφθανε μέχρι του σημείου των πολεμικών τους
συγκρούσεων.
Η αγάπη των προγόνων μας προς τον Αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς
Αγώνες δεν οφείλονταν μόνο στην πολιτιστική σημασία των εκδηλώσεων
αυτών που διεξάγονταν παράλληλα με μουσικούς και ποιητικούς αγώνες,
αλλά και στον εθνικό και πολιτικό χαρακτήρα τους που συνίστατο στην
μέσω αυτών επιδίωξη της ενότητας των Ελλήνων.
Ο ύψιστος αυτός σκοπός επιδιωκόταν, μεταξύ άλλων, και με τον
τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων για ένα έως τρεις μήνες,
προκειμένου οι αθλητές και οι θεατές των αγώνων να μπορέσουν να
μεταβούν από την πατρίδα τους, από οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας
της εποχής εκείνης, στην Ολυμπία. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής
που αποκαλούνταν ιερομηνία, οι απανταχού Έλληνες απολάμβαναν τα
αγαθά της ειρήνης και κατανοούσαν την ανάγκη συμφιλίωσής τους.
Η συμφωνία για την αναστολή των πολεμικών συγκρούσεων,
προκειμένου να διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες έμεινε γνωστή ως
Εκεχειρία. Πρόκειται για σύνθετη λέξη από το ρήμα «έχω» πού σήμαινε
«κατέχω», «κρατώ» και το ουσιαστικό «χείρα». «Κρατώ, δηλαδή, τα
χέρια μου μακράν των όπλων. Ή κρατώ στα χέρια μου την ειρήνη», σε
ελεύθερη απόδοση.
Γι’ αυτό και οι προσερχόμενοι με όπλα στην Ολυμπία τα άφηναν
πριν φθάσουν σ’ αυτήν σε κάποια οπλαποθήκη, από την οποία τα
παραλάμβαναν κατά την αναχώρησή τους.
Δεδομένου ότι κάθε τι που συνδεόταν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν
ιερό, ιερή και συνεπώς απόλυτα σεβαστή ήταν και η εκεχειρία.
Στα 1170 χρόνια τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, η Εκεχειρία
παραβιάστηκε μία μόνο φορά, το 420 π.Χ. από τη Σπάρτη που εισέβαλε

στην Ηλεία για να την τιμωρήσει επειδή αποχώρησε από τον συνασπισμό
της και προσχώρησε στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Για την παρασπονδία
της αυτή η Σπάρτη τιμωρήθηκε αποκλεισθείσα από τους αγώνες για ένα
διάστημα χρόνου.
Η Εκεχειρία ήταν σπουδαίο γεγονός, όχι μόνο γιατί σταματούσαν
οι πόλεμοι επί δύο έως τρεις μήνες κάθε τέταρτο καλοκαίρι και κατά
συνέπεια αποφεύγονταν ο φόνος πολλών Ελλήνων από άλλους Έλληνες,
αλλά και γιατί παρέχονταν, σε όσους συγκεντρώνονταν στην Ολυμπία
από όλα τα μέρη της κυρίως Ελλάδας και από την Κάτω Ιταλία, τη
Σικελία, την Ιωνία, την Αιολία και από παντού όπου υπήρχαν Έλληνες, η
ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και να διαπιστώσουν ότι ήταν ίδιος
λαός, με την ίδια γλώσσα, τα ίδια ήθη και έθιμα, την ίδια θρησκεία, τα
ίδια συμφέροντα και τις ίδιες απειλές από το εξωτερικό.
Όφειλαν συνεπώς να σταματήσουν τις μεταξύ τους συγκρούσεις και
να ενωθούν. Οι εκάστοτε εκεχειρίες και η ειρήνη που τις συνόδευε
αποτελούσαν σαφή ένδειξη του τι θα κέρδιζαν όλες οι ελληνικές πόλεις
και όλοι οι Έλληνες από τη μονιμοποίηση των ειρηνικών συνθηκών.
Δεν είναι τυχαίο ότι ένας από τους μεγαλύτερους ρήτορες και φιλοσόφους
της αρχαιότητας, ο Γοργίας, μετέβη επανειλημμένως στην Ολυμπία, κατά
τη διάρκεια Ολυμπιακών Αγώνων, για να εκφωνήσει πύρινους λόγους
κατά της διχόνοιας των Ελλήνων και να τους καλέσει να είναι ενωμένοι
εναντίον των ξένων εισβολέων, τονίζοντας:
«Τα μεν κατά βαρβάρων τρόπαια ύμνους απαιτεί,
Τα δε κατά Ελλήνων θρήνους»
που σε ελεύθερη απόδοση σημαίνει, ότι «οι νίκες κατά των βαρβάρων
(των ξένων) πρέπει να επισύρουν ύμνους, ενώ οι νίκες Ελλήνων (κατά
Ελλήνων) μόνο θρήνους μπορούν να προκαλέσουν».
Άλλοτε πάλι, ο Γοργίας συμβούλευε πολίτες και πολιτικούς όλων των
πόλεων της Ελλάδος να ομονοήσουν («στασιάζουσαν την Ελλάδα ορών
Γοργίας, ομονοίας ξύμβουλος εγένετο»).

Με δύο εξέχοντες λόγους του ο Γοργίας ετίμησε και το θεσμό των
Ολυμπιακών Αγώνων και τους κατοίκους της Ηλείας για τον σεβασμό
που επεδείκνυαν προς αυτούς και προς τους Ολυμπιονίκες.
Είναι φημισμένοι οι λόγοι του Γοργία «Ολυμπικός» και «Εγκώμιον εις
Ηλείους».
Στον δρόμο της καθιέρωσης της ειρήνης και της ενότητας των Ελλήνων
που χάραξε ο Γοργίας βάδισε και άλλος μεγάλος ρήτορας της αρχαιότητας,
ο Λυσίας, με το δικό του «Ολυμπιακό» λόγο που εκφώνησε κατά πάσα
πιθανότητα το 388 π.Χ. στην Ολυμπία.
Το ίδιο πρέπει να λεχθεί και για τον Ισοκράτη, μαθητή του Γοργία, ο
οποίος εκτός από το υπέρ της ειρήνης και της ενότητας κήρυγμά του
(«ομόνοια» ονόμαζε την πολιτική και στρατιωτική σύμπραξη των
Ελλήνων) προέβη και σε διπλωματικές και πολιτικές ενέργειες για να τις
επιτύχει.
Δεν είναι επίσης τυχαίο, ότι ο Θεμιστοκλής, αυτός ο οποίος σε μια φάση
του αγώνα κατά των Περσών επέτυχε την ενότητα των Ελλήνων, χάρις
στην οποία οι Έλληνες ενίκησαν τους βαρβάρους, μετά τη Σαλαμίνα
μετέβη στην Ολυμπία, το 476 π.Χ., όχι για να δρέψει τα χειροκροτήματα
και τον θαυμασμό των θεατών από όλη την Ελλάδα, αλλά για να τους
τονίσει ότι ο θρίαμβος των Ελλήνων οφείλονταν στην απόφασή τους να
ενώσουν τις δυνάμεις τους και ότι για να εξασφαλίσει ο ίδιος την ενότητα
αυτή έδωσε την αρχηγία του στόλου στον ναύαρχο Ευρυβιάδη της
Σπάρτης, μολονότι οι Αθηναίοι είχαν πολύ ισχυρότερο και μεγαλύτερο
ναυτικό. Κατά συνέπεια η ένωση των Ελλήνων ήταν αναγκαία για το
μέλλον τους και το μέλλον της Ελλάδας.
Αλλά και αυτός ο νικητής του Μαραθώνα, ο Μιλτιάδης, ο οποίος έτρεψε
σε φυγή την πολεμική αρμάδα του Δάτι και του Αρταφέρνη, το 490 π.Χ.,
έστειλε αφιέρωμα στην Ολυμπία το κράνος του, πάνω στο οποίο χάραξε
το όνομά του. Το αφιέρωσε στην Ολυμπία και όχι στην προστάτιδα
της πόλης του θεά, την Αθηνά, διότι στην Ολυμπία συγκεντρώνονταν
χιλιάδες Έλληνες από τα πέρατα του ελληνικού κόσμου με την ελπίδα
της παγίωσης της ειρήνης και της επίτευξης της πολιτικής τους ενότητας
για την επιτυχή αντιμετώπιση των εχθρών τους και την εξασφάλιση της

προόδου και ευημερίας τους.
Στην Ολυμπία προσήλθε το 496 π.Χ. και ο βασιλιάς της Μακεδονίας
Αλέξανδρος Α΄ για να συμμετάσχει στην 71η Ολυμπιάδα και που για να
το επιτύχει έπρεπε να αποδείξει ότι είναι Έλληνας. Κατέθεσε γι’ αυτό τα
επιχειρήματά του στην Ελλανόδικο Επιτροπή, η οποία αποδέχθηκε την
ορθότητά τους και από τότε Μακεδόνες αθλητές, μεταξύ των οποίων και
βασιλείς, όπως ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Φίλιππος Β΄ και ο
Αρχέλαος του Περδίκκα μετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ο Φίλιππος Β΄, μάλιστα, μετέσχε σε τρεις Ολυμπιάδες και κέρδισε
ισάριθμες νίκες στο τέθριππο. Ενώ σε ανάμνηση των νικών του
ανήγειρε στην Ολυμπία το «Φιλιππείον», η περάτωση του οποίου
πραγματοποιήθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο, ηγέτη του ελληνικού
στρατού κατά την εκστρατεία του στην Ασία, στο πλαίσιο της ενότητας
ολοκλήρου του Ελληνικού Έθνους («πλην Λακεδαιμονίων») για την
κατανίκηση των Περσών.
Αλλά και πολιτικοί ηγέτες από την Κάτω Ιταλία και τη Σικελία όπως
ο Γέλων, ο Θήρων και ο Ιέρων και ο Αρκεσίλαος Δ΄, βασιλιάς της
Κυρήνης, μετείχαν σε Ολυμπιακούς Αγώνες της εποχής τους όχι για να
δρέψουν φήμη και δόξα, αλλά για να τονίσουν την ελληνικότητα των
πόλεών τους, διότι μόνο Έλληνες είχαν δικαίωμα συμμετοχής στους
Ολυμπιακούς Αγώνες.
Υπήρξε τέτοια η επιρροή των Ολυμπιακών Αγώνων στη γνωστή
Ανθρωπότητα της αρχαιότητας, ώστε ακόμη και επί Ρώμης, αυτοκράτορές
της να σπεύδουν να μετάσχουν σ’ αυτούς, ισχυριζόμενοι ενώπιον της
Ελλανοδίκου Επιτροπής, στην Ολυμπία, ότι έχουν ρίζα ελληνική και ότι
κατά συνέπεια κατάγονται από Έλληνες. Αυτό για να τους επιτραπεί η
συμμετοχή στους Αγώνες.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες απετέλεσαν έτσι ένα από τα πολιτιστικά εκείνα
μέσα, πέραν της Ελληνικής Γραμματείας και της Ελληνικής Τέχνης, με
τα οποία οι κατακτηθέντες από τους Ρωμαίους Έλληνες κατέκτησαν
τελικά τους κατακτητές τους, για να επιβεβαιωθεί η σχετική ρήση του
Οράτιου.

Πέραν αυτών όμως, η Ολυμπία υπήρξε άμβωνας ευαγγελισμού της
συμφιλίωσης και ενότητας των Ελλήνων, αλλά και στάδιο ανάδειξης
αρετών, όπως το «ευ αγωνίζεσθαι» και της επιβράβευσης του νικητή με
«κότινον» ελαίας και όχι με χρήματα.
Όταν τον Αύγουστο του 480 π.Χ. ο Ξέρξης, κατά την κάθοδό του στη
Ελλάδα είδε τους Έλληνες να σπεύδουν προς νότο και πληροφορήθηκε από
τον Δημάρατο ότι κατευθύνονταν στην Ολυμπία για να παρακολουθήσουν
τους Ολυμπιακούς Αγώνες εξεπλάγη για την περιφρόνησή τους προς την
απειλή που ο ίδιος αντιπροσώπευε γι’ αυτούς.
Και όταν μερικούς μήνες αργότερα ο Μαρδόνιος, γαμπρός του Ξέρξη,
που παρέμεινε στην Ελλάδα για να δώσει την ύστατη μάχη στις
Πλαταιές, είπε στους συνεργάτες του ότι οι Έλληνες δεν αγωνίζονται για
τα χρήματα αλλά για ένα κλάδο ελαίας, ένας από αυτούς, απευθυνόμενος
στον Πέρση αρχιστράτηγο παρατήρησε:
«Βαβαί Μαρδόνιε, ποίους επ’ άνδρας ήγαγες μαχησομένους٠οι τον
αγώνα ποιούνται ου περί χρημάτων, αλλά περί αρετής».
«Αλοίμονό μας Μαρδόνιε, εναντίον ποίων ανδρών μας έφερες να
πολεμήσουμε. Αυτοί αγωνίζονται όχι για χρήματα, αλλά για την αρετή».
Η αρετή αυτή για την οποία αγωνίζονταν οι αρχαίοι μας πρόγονοι
είναι προφανές ότι διακατέχει και τους οργανωτές της αποψινής
συνεδρίας, που σκοπό έχει την αναβίωση ορισμένων τελετών που
πραγματοποιούνταν στην αρχαία Ολυμπία κατά την πραγματοποίηση σ’
αυτήν των Ολυμπιακών Αγώνων.
Τους εύχομαι, εκ βάθους καρδίας, καλή επιτυχία στο έργο τους, που για
να τελεσφορήσει απαιτείται η συμπαράσταση όλων μας.

Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας
& τα χωριά του

Σε μια γη που τα ονόματα των βουνών και των ποταμών παραμένουν
ίδια αν και οι αρχαίες πόλεις έχουν εκλείψει, στο ίδιο φυσικό περιβάλλον κάτω από τον ίδιο ουρανό, αναπολούμε και περπατούμε στη γη που
γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Αυτή τη γη που οι αθλητές, αφού υποχρεώνονταν να καταθέσουν τα
όπλα τους στη θέση Αρμάτοβα και να τα πάρουν κατά την αναχώρησή
τους, σύμφωνα με την παράδοση, άοπλοι πορεύονταν προς την Ήλιδα.
Αυτή τη γη που μόνη σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι έκαναν πράξη την
Ειρήνη, την Εκεχειρία και τη Συναδέλφωση των λαών. Σε αυτή τη γη,
τη γη της Ηλείας γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Σύμφωνα με τον Παυσανία «Πύλου δε της εν τη Ηλεία δήλα τα
ερείπια κατά την εξ Ολυμπίας εστίν ες Ήλιν ορεινήν οδόν, ογδοήκοντα
δε στάδια ες Ήλιν από της Πύλου» Παυσανίας (VI 22,5) Δηλ. Τα
ερείπια της ηλειακής Πύλου είναι φανερά στον ορεινό δρόμο από
την Ολυμπία για την Ήλιδα∙ η Ήλιδα απέχει από την Πύλο 80 στάδια
(80Χ180μ.=14,5 χλμ) Μτφρ. ΓΑΠ.
Αρχαία Ήλιδα: Η διοργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων. Και
αφετηρία της διαδρομής μας.
Είναι ένας πεδινός οικισμός (80 μ. υψόμετρο, με 352 κατοίκους) του
Δήμου Ήλιδας. Μέχρι το 1928 ονομαζόταν Παλαιόπολη και από το
1928 Ήλις ή Ήλιδα. Βρίσκεται ανάμεσα στην τεχνητή λίμνη Πηνειού (ή
Καραμανλή) και στα χωριά Αυγείο, Καλύβια και Νέα Ήλιδα (Παλαιόπολη). Μπορούμε να φτάσουμε είτε από τη διασταύρωση της Γαστούνης είτε από την Αμαλιάδα μέσω Χαβαρίου.

Το όνομα Ήλις παράγεται από τη λέξη (F)άλις, που σημαίνει κοιλάδα.
Αρχικά περιοριζόταν στην Κοιλάδα του Πηνειού και ονομαζόταν «Κοίλη Ήλιδα». Κατά την ακμή της (στους κλασσικούς χρόνους) τα όριά
της έφτασαν βόρεια μέχρι τον ποταμό Λάρισο, κοντά στο ακρωτήριο
Άραξος και ανατολικά στην ορεινή περιοχή της Ακρώρειας (προέκταση
του όρους Ερύμανθος της Αρκαδίας) και νότια έως τον ποταμό Νέδα.
Υπήρξε η πρωτεύουσα του κράτους των Ηλείων και διοργανώτρια πόλη
των Ολυμπιακών Αγώνων.
Δίπλα στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου βρίσκεται το παλιό μουσείο της Ήλιδας με φωτογραφικό υλικό από τις ανασκαφές.
Αφήνοντας πίσω μας τον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας, θα βρούμε
στα αριστερά μας ένα δρομάκι που μας οδηγεί στο λόφο της ακρόπολης
(Παλιόπυργος) με το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη (156,6 μ. υψόμετρο),
όπου σύμφωνα με τον Παυσανία υπήρχε ιερό της Αθηνάς (μέσα υπήρχε
το χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς έργο του Φειδία).
Αμέσως μετά συναντάμε το Νέο Μουσείο της Ήλιδας (εγκαινιάσθηκε
το 2004) με ευρήματα από τις ανασκαφές που έχουν γίνει στην αρχαία
πόλη.
Αφού αφήσουμε στα δεξιά μας το νεκροταφείο του χωριού στην πορεία
μας (2.200 μ.) συναντάμε μία πετρόκτιστη βρύση και έναν πλάτανο,
όπου μπορούμε να ξεκουραστούμε.
Στη χιλιομετρική θέση 5.800 μ. στα αριστερά μας μετά από 5 χιλιόμετρα θα βρούμε την εκκλησία του Αγίου Βλασσίου (διατηρητέο μνημείο
του 17ου αι.). Στις 11 Φεβρουαρίου σύσσωμοι οι κάτοικοι της Δάφνης
ανεβαίνουν για να πανηγυρίσουν τον προστάτη του παλιού χωριού το
οποίο μεταφέρθηκε στην σημερινή του θέση στα μέσα του 19ου αιώνα.
Δάφνη: Ημιορεινός οικισμός (200 μ. υψόμετρο, 585 κάτοικοι) του
Δήμου Ήλιδας. Μέχρι το 1957 ονομαζόταν Δάμιζα. Από το χωριό μπορούμε να κατευθυνθούμε προς το χωριό Χάβαρι και στην Αμαλιάδα,
πρωτεύουσα του σημερινού Δήμου Ηλίδας.. Από τον κεντρικό δρόμο
Δάφνης Χαβαρίου (1.500μ.) θα βρούμε τη θέση Λακκάθελα όπου βρέ-

θηκε μυκηναϊκό νεκροταφείο με θαλαμωτούς τάφους.
Κεραμιδιά: (100 μ. υψόμετρο, 543 κάτοικοι), του δήμου Ήλιδας.
Μέχρι το 1909 ονομαζόταν Μπεζαΐτη. Στο χωριό υπάρχει λαογραφικό
μουσείο.
Από την Κεραμιδιά μπορούμε να απολαύσουμε τη θέα προς τη Λίμνη
Καραμανλή (φράγμα Πηνειού) αλλά και να κατεβούμε στις όχθες της.
Δαφνιώτισσα: Ημιορεινός οικισμός (150 μ. υψόμετρο 459 κάτοικοι)
του Δήμου Ήλιδας. Μέχρι το 1928 ονομαζόταν Μουζίκα. Στο χωριό
υπάρχει η εκκλησία της Παναγίας της Δαφνιώτισσας (Κοίμησης της
Θεοτόκου) στη θέση Παναγίτσα, βυζαντινής περιόδου. Από τα θεμέλια
μέχρι κάποιου ύψους των τοίχων υπάρχει λαξεμένος κογχυλιάτης λίθος.
Αξίζει σημειωθεί ότι ο κογχυλιάτης λίθος είναι ένα πέτρωμα που δεν
απαντάται στην περιοχή. Από ένα σημείο και πάνω, ξεκινάνε απλοί λίθοι της περιοχής, όχι καλά δομημένοι μαζί με ψημένα συμπαγή τούβλα
και μικρότερους λίθους για σφήνωμα. Η λιθοδομή του πρώτου κτίσματος ίσως μαρτυράει το πάγκαλο μεγαλοπρεπές του πρώτου ναού.
Από τη Δάφνη ως το Περιστέρι διασχίζουμε ένα ξεχωριστό δασικό και
περιβαλλοντικό οικοσύστημα, μέσα από το Δαφνιωτισσώτικο ρέμα και
όλη η διαδρομή αποτελεί αξιοσημείωτη τουριστική πρόταση.
Περιστέρι: Ημιορεινός οικισμός (350 μ. υψόμετρο, 540 κάτοικοι) του
Δήμου Ήλιδας. Μέχρι το 1955 ονομαζόταν Μπεσερές.
Η διαδρομή από το Περιστέρι προς το Χειμαδιό έχει ένα τμήμα ασφαλτοστρωμένο, αλλά έχει και χωματόδρομο με έντονες ανηφοριές και
κατηφοριές και περνά μέσα από καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Χειμαδιό: Πεδινός οικισμός (153 μ. υψόμετρο, 644 κάτοικοι). Βρίσκεται στο κέντρο του Νομού Ηλείας και υπάγεται στο Δήμο Πύργου.
Μέχρι το 1928 ονομαζόταν Ρετεντό.
Από το Χειμαδιό μέχρι την Αρχαία Ολυμπία οι δρόμοι είναι πιο βατοί
και με περισσότερο κόσμο. Η κύρια ασχολία των κατοίκων είναι η γεωργία από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.

Στη διασταύρωση αριστερά προς Καράτουλα η δεξιά κατεύθυνση μας
οδηγεί σε μία άλλη διασταύρωση όπου σχεδόν απέναντι είναι ο ναός
της Αγίας Σοφίας (η δεξιά πορεία μας οδηγεί στο Σόπι). Όταν βρεθούμε
στον λόφο της Αγίας Σοφίας θα αναζητήσουμε και το λόφο του Αγίου
Γεωργίου. Η απόσταση μεταξύ τους ονομάζεται «πιλάλα» που σημαίνει
γρήγορο τρέξιμο. Η παράδοση θέλει οι αθλητές όταν πέρναγαν από εκεί
να κάνουν του τελευταίο «ζέσταμα» πριν φτάσουν στην Ολυμπία.
Σόπι: Πεδινός οικισμός (92 μ. υψόμετρο, 309 κάτοικοι) του Δήμου
Πύργου (τ. Ωλένης)
Καράτουλας: Πεδινός οικισμός (78 μ. υψόμετρο, 983 κάτοικοι) του
Δήμου Πύργου. Αποτελούσε έδρα του παλιού δήμου Ωλένης.
Μαγούλα: Πεδινός οικισμός (64 μ. υψόμετρο, 613 κάτοικοι) του τ.
δήμου Ωλένης.
Λατζόι: Πεδινός οικισμός (81 μ. υψόμετρο, 831 κάτοικοι) του δήμου
Πύργου (τ. Ωλένης). Μέχρι το 1940 ονομαζόταν Λαντζόι.
Βγαίνοντας από το Λατζόι περνάμε πάνω από τη γέφυρα του ποταμού
Λεστενίτσα (πιθανόν στην αρχαιότητα να ονομαζόταν Ενιπέας). Αφήνοντας τον κύριο χαλικόδρομο συναντάμε έναν ανακαινισμένο νερόμυλο και το μνημείο των πεσόντων.
Ηράκλεια: Πεδινός οικισμός (52 μ. υψόμετρο, 388 κάτοικοι) του δήμου
Αρχαίας Ολυμπίας. Μέχρι το 1928 ονομαζόταν Μπρούμα. Λίγο έξω
από το χωριό ο ταξιδιώτης βλέπει κατά καιρούς αναθυμιάσεις από το
ηφαιστειογενές έδαφος!!!
Πουρνάρι: Πεδινός οικισμός (56 μ. υψόμετρο, 326 κάτοικοι) του δήμου
Αρχαίας Ολυμπίας.
Πελόπιο: Μεγάλος πεδινός οικισμός (64 μ. υψόμετρο, 1.057 κάτοικοι)
του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Μέχρι το 1928 ονομαζόταν Κριεκούκι.
Πλάτανος: Μεγάλος πεδινός οικισμός (62 μ. υψόμετρο, 1.590 κάτοικοι)
του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Όταν φτάνεις στα χώματα της Αρχαίας Ολυμπίας σε πιάνει ένα δέος για
το μέρος όπου πρωτοξεκίνησαν το 776 π.Χ. οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Αρχαία Ολυμπία: Μεγάλος πεδινός οικισμός (56 μ. υψόμετρο, 1.475
κάτοικοι). Στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Ολυμπίας.
Γύρω στο 10ο-9ο αι. π.Χ. άρχισε να διαμορφώνεται η Άλτις, το ιερό
άλσος που ήταν κατάφυτο με αγριελιές, πεύκα, πλατάνια, λεύκες και
δρυς. Τότε καθιερώθηκε η λατρεία του Δία, και η Ολυμπία από τόπος
κατοίκησης έγινε τόπος λατρείας. Για αρκετό καιρό μέσα στο ιερό δεν
υπήρχαν οικοδομήματα, παρά μόνο η Άλτις, που προστατευόταν από
περίβολο, μέσα στον οποίο υπήρχαν βωμοί για τις θυσίες στους θεούς
και ο τύμβος του Πελοπίου. Τα πολυάριθμα αναθήματα τοποθετούνταν
στην ύπαιθρο, πάνω σε κλαδιά δένδρων και σε βωμούς. Στην Γεωμετρική εποχή χρονολογούνται και τα πρώτα ειδώλια που απεικονίζουν τον
Δία, τον κύριο του ιερού. Το 776 π.Χ. αναδιοργανώθηκαν προς τιμήν
του οι αγώνες, από τον Ίφιτο, βασιλιά της Ήλιδας, από τον Κλεοσθένη
της Πίσας και τον Λυκούργο της Σπάρτης, οι οποίοι θέσπισαν και την
ιερή εκεχειρία. Τα Ολύμπια τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια και σύντομα απέκτησαν πανελλήνιο χαρακτήρα. Το 393 μ.Χ. έγιναν οι τελευταίοι
Ολυμπιακοί Αγώνες και λίγο αργότερα ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου
Θεοδόσιος Α΄, με διάταγμά του απαγόρευσε οριστικά την τέλεσή τους,
ενώ επί Θεοδοσίου Β΄, επήλθε η οριστική καταστροφή του ιερού (426
μ.Χ.)
Περνώντας πάνω από το γραφικό γεφύρι του Κλαδέου φτάνετε σε ένα
από τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας, όπου θα θαυμάσετε τον
Ερμή του Πραξιτέλη. Στον αρχαιολογικό χώρο θα δείτε το ιερό δάσος
της Άλτις με τα ερείπια από τον ιερό ναό του Δία (στον οποίο υπήρχε
το χρυσελεφάντινο άγαλμά του), τον ναό της Ήρας, το εργαστήριο του
Φειδία, το Πρυτανείο, το Γυμνάσιο, το Λεωνιδαίο, το κυκλικό Φιλιππείο (αφιέρωμα του Φίλιππου του Β΄ της Μακεδονίας), και το κορυφαίο, το αρχαίο Στάδιο όπου ετελούντο οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έχοντας
από τη μια πλευρά του τον Κρόνιο Λόφο και από την άλλη τον Αλφειό
ποταμό, γεμάτο μύθους και δοξασίες.
*Σύμφωνα με την απογραφή του 2001

Με την ανάδειξη και τη λεγόμενη “αναβίωση” του
αρχαίου Μονοπατιού της Εκεχειρίας, που συνέδεε τη
διοργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων την
Αρχαία Ήλιδα με τον τόπο τέλεσης των Αγώνων την
Αρχαία Ολυμπία, η Συμπολιτεία Ολυμπίας προωθεί μία
ολοκληρωμένη πρόταση ανάπτυξης όλης της περιοχής
που διέρχεται το μονοπάτι, δίνοντας έμφαση στον
οικοτουρισμό, στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη,
στον πολιτισμό, αλλά και στην προστασία και ανάδειξη
του περιβάλλοντος.
Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο
εναλλακτικών διαδρομών και να συνδεθεί ο κεντρικός
άξονας του μονοπατιού με τα αστικά και όλα τα
πολιτιστικά κέντρα του νομού.

Αρχαία Ήλιδα
Ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της Πελοποννήσου στην
αρχαιότητα, έφθασε σε ακμή τα ρωμαϊκά χρόνια, οπότε και κτίστηκε
ένας μεγάλος αριθμός κτιρίων και κυρίως αθλητικών εγκαταστάσεων
αφού στην Ήλιδα συνέρρεε πάντα το πλήθος των αθλητών για
προπόνηση, ένα μήνα πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν η
διοργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων και πρωτεύουσα των
Ηλείων.
Χρήσιμα link:
Ήλιδα @ Βικιπαιδεία
Ήλιδα @ ΟΔΥΣΣΕΥΣ
Πύργος
Στον ίδιο χώρο που βρίσκεται ο Πύργος σήμερα, τοποθετείται η
Αρχαία πόλη Δυσπόντιο. Στα περίχωρα του Πύργου ήταν η αρχαία
πόλη Λέτρινα, απ’ όπου είχε πάρει και την ονομασία του σαν Δήμος Λετρίνων μέχρι την Δεκαετία του 1980. Η ονομασία της πόλης
προέρχεται από τον πύργο που είχε κατασκευάσει, το 1512, στην θέση
του Επαρχείου ο Μπέης της ευρύτερης περιοχής Γεώργιος Τσερνωτάς.
Χρήσιμα link:
Πύργος Ηλείας @ Βικιπαιδεία
Αρχαία Ολυμπία
Η Ολυμπία, υπήρξε το πιο δοξασμένο ιερό της αρχαίας Ελλάδας
αφιερωμένο στον Δία, πατέρα των θεών και των ανθρώπων. Ήταν ο
τόπος διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων οι οποίοι τελούνταν στο
πλαίσιο των Ολυμπίων, της πιο σημαντικής εορτής των Ελλήνων κατά
το μεγαλύτερο διάστημα της αρχαιότητας.
Χρήσιμα link:
Ολυμπία @ Βικιπαιδεία
Ολυμπία @ ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2**

AMALIAS HOTEL (KOYΡOYTA)
www.amaliahotel.gr - τηλ. 26220 38104
3***, Μονοκλ, Δικλ, Τρικλ.

KRONION HOTEL
www.hotelsolympia.gr - τηλ. 26240 22188
PELOPS HOTEL
www.hotelpelops.gr - τηλ. 26240 22543
OINOMAOS HOTEL
www.hotelinomaos.gr - τηλ. 26240 22056
HERCULES HOTEL
www.hotelhercules.gr - τηλ. 26240 22696
POSIDON HOTEL
www.pensionposidon.gr - τηλ. 26240 22567
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3***
NEDA HOTEL
www.hotelneda.gr - τηλ. 26240 22563
ILIS HOTEL
www.olympiahotels.gr - τηλ. 26240 22547
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4****
ANTONIOS HOTEL
www.hotelantonios.gr - τηλ. 26240 22348
BEST WESTERN EUROPA
www.hoteleuropa.gr - τηλ. 26240 22850
OLYMPION ASTY HOTEL
www.olympionasty.gr - τηλ. 26240 23665
OLYMPIC VILLAGE HOTEL
www.hotelolvillage.gr - τηλ. 26240 22212
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5*****
ARTY GRAND HOTEL
www.artygrandhotel.gr - τηλ. 26240 26000

CAMPING BUNGALOWS ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟΥΡΟΥΤΑ)
info@campingkourouta-bungalows.gr - τηλ. 26220 24921
κιν. 6977326349, Studio (4 ατόμων)
EΞΟΧΙΚΟ ΓΙΩΤΑ (ΚΟΥΡΟΥΤΑ)
τηλ. 26220 28151
2 δωμάτια (5 ατόμων το κάθε ένα).
HOTEL OLYMPIC ΙΝΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)
τηλ. 26220 28334
3***, 1κλινα-2κλινα-3κλινα (39 δωμ.).
ILIDA KOYROYTA STUDIOS (ΚΟΥΡΟΥΤΑ)
www.kouroutastudios.gr - τηλ. 26220 22564
κιν. 6977587876, 3 Δωμάτια (2 ατόμων) 50,00€.
KOSTAS ROOMS (Δημοτικό Camping)
τηλ. 26220 29929 - κιν. 6977929439
2 studios (4 ατόμων)
KOYROYTA BEACH ΖΑΧΙΩΤΗΣ (ΚΟΥΡΟΥΤΑ)
www.kouroutahotel.gr - τηλ. 26220 24024
κιν. 6979200200.
LORAS APARTMENTS (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)
info@loras-apartments.gr - τηλ. 26220 38610
κιν. 6972326349, 3 μονοκλ., 3 δικλ., 2 τρικλ.,
NIRIIDES APARTMENTS (KOYΡOYTA)
www.niriides-kourouta.gr - τηλ. 26220 21289
κιν. 6932560931, 7 studios (3-5 ατόμων).

OKTANA (Δημοτικό Camping)
τηλ. 26220 25510 - κιν. 6989846742
2 δίκλινα, 1 τρίκλινο, 2 τετράκλινα.

ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΥΔΙΕΣ ΔΟΥΝΕΙΚΑ
bertolimary@gmail.com - τηλ. 26220 92008
κιν. 6974753272, 7 studios (3 ατόμων).

ROOM TO LET (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)
www.stoubanou.gr - τηλ. 26220 24550
κιν. 6972519801, Μεσιτικό Γραφείο.

ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ)
τηλ. 26220 27232, κιν. 6977703132
4 δίκλινα.

ΒΑΣΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑ
κιν. 697686563

ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΥΡΥΔΙΚΗ (ΚΟΥΡΟΥΤΑ)
κιν. 6979300930

ΒΙΛΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΑΛΟΥΚΙ)
www.villa-kalliopi.gr - τηλ. 210 5723742
κιν. 6977805950, από 25 Μαΐου.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΨΥΧΟΓΙΟΣ) (ΚΟΥΡΟΥΤΑ)
τηλ. 26229 22930, κιν. 694615938
studios (4 ατόμων).

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ (ΚΑΛΑΚΕΙΚΑ)
κιν. 6976155451
Από αρχές Μαΐου.

ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΜΑΡΕ (Δημοτικό Camping)
gio.mare@otenet.gr - τηλ. 26220 22949
κιν. 6978049190 40, 2 δίκλινα, 3 τρίκλινα.

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (ΚΟΥΡΟΥΤΑ)
info@dexamenes.com - τηλ. 26220 25999
κιν. 6972521806, 2 δίκλινα (Σουΐτες)

ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΛΟΥΚΙ)
κιν. 6938094255
δίκλινα, τετράκλινα.

ΖΟΡΜΠΑΣ-ΜΥΡΤΙΑ HOTEL (ΜΥΡΤΙΑ)
www.zorbashotel.eu - τηλ. 26210 54238
κιν. 6979316744,3***, 5 μονόκλ, 20 δίκλιν(τρίκλινα),
ΚΤΗΜΑ TERRY-LAND (ΚΑΡΔΑΜΑΣ)
κιν. 6944384428
2 studio (ένα 4 ατόμων, ένα 6 ατόμων)
ΚΤΗΜΑ ΕΛΕΩΝΟΡΑ (ΠΑΛΟΥΚΙ)
info@ktima-eleonora.gr - τηλ. 26220 26406
κιν. 6938094255, 23 ΑΤΟΜΑ,
.

Aldemar

Hotel Brati II Beach
Hotel Brati II Beach (iliahotels.com)
2**.

Almira Hotel
Almira Hotel (iliahotels.com)
3***.

Hotel Dougas
Hotel Dougas (iliahotels.com)
2**.

Antonios Village
Antonios Village (iliahotels.com)
4****.

Hotel Lintzi
Hotel Lintzi (iliahotels.com)
3***.

Ionion Beach
Camping Ionion Beach (iliahotels.com)
3***.

Hotel Taxiarhis   
Hotel Taxiarhis (iliahotels.com)
3***.

Camping Melissa
Camping Melissa (iliahotels.com)

Olympia Golden Beach
Olympia Golden Beach (iliahotels.com)
5*****.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Fournia Village Beach
Fournia Village Beach (iliahotels.com)
3***, Apartments Camping Bungalows.
Helidonia Appartmnets
Helidonia Appartments (iliahotels.com)
3***.
Ionion Beach
Hotel Apartments Ionion Beach (iliahotels.com)
3***.
Hotel Brati - Arcoudi
Hotel Brati - Αrcoudi (iliahotels.com)
2**.

Anna Apartments
info@annaapartments.gr
Appuntamento
contact@apputamento.gr
Arkoudi Paradise
info@rqd.gr
Asfodelos Apartment Hotel
asfodeloshotel@gmail.com
ΛΙΝΤΖΙ
info@lintzi.gr

ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε
info@familyhoteldimitra.gr
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΘΗΝΑ
athinahotel@yahoo.gr
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΕΣΤΩΡ
nestorhotelzacharo@hotmail.com
Amalias Hotel
info@amaliashotel.gr
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
epikoureios.apollo@gmail.com
ΗΛΙΔΑ Studios (ΚΟΥΡΟΥΤΑ)
kouroutastudios@gmail.com
ΙΟΝΙΟΝ Sea Hotel
ioniosea@otenet.gr
ΚΤΗΜΑ ΕΛΕΩΝΟΡΑ
info@ktima-eleonora.gr

Δημόσιες Υπηρεσίες
& Χρησιμα τηλέφωνα Ηλείας
Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας
ΕΚΑΒ: 166
Νοσοκομείο Πύργου : 26210-82300 , 82360
Νοσοκομείο Αμαλιάδας : 26220-22222 & 2622360152
Νοσοκομείο Κρεστένων : 26250-22222
Περιφερειακό Ιατρείο Γουμέρου : 26210-93010
Περιφερειακό Ιατρείο Καράτουλα : 26210-61509
Περιφεριακό Ιατρείο Κυλλήνης : 26230-92222
Περιφερειακό Ιατρείο Πελοπίου: 2624031416
Περιφερειακό Ιατρείο Στρεφίου: 2624031445
ΠΕΔΥ– Κ.Υ. Ανδρίτσαινας: 262636001
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. Γαστούνης: 2623360301
ΠΕΔΥ - Κ.Υ. Αρχαίας Ολυμπίας: 2624022222
Κ.Υ. Βάρδας: 26233-60000
Λιμεναρχεία
Λιμεναρχείο Κυλλήνης: 2623092000
Λιμεναρχείο Κατακόλου: 2621041206
Πυροσβεστική Υπηρεσία
Πυροσβεστική		
199
Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου: 2621022199
Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμαλιάδας: 2622028536
Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών: 2623022177
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ανδραβίδας:2623024009
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ολυμπίας: 2624022300
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κρεστένων: 2625022900
Κλιμάκιο Δασοπυρόσβεσης Επιταλίου: 2621071590

Αστυνομία
Άμεση Δράση Πύργου :100
Τμήμα Τροχαίας Πύργου : 26210-81742
Ασφάλεια Πύργου : 26210-81740
Αστυνομικό Τμήμα Αμαλιάδας : 26220-28421
Ασφάλεια Αμαλιάδας : 26220-38212
Τμήμα Τροχαίας Αμαλιάδας : 26220-38213
Τμήμα Τροχαίας Σιμόπουλου : 26220-21202
Τμήμα Τροχαίας Χαβαρίου : 26220-91207
Αστυνομικό Τμήμα Βάρδας : 26230-71111
Αστυνομικό Τμήμα Ανδρίτσαινας : 26260-22209
Αστυνομικό Τμήμα Λεχαινών : 26230-23333
Αστυνομικό Τμήμα Ανδραβίδας : 26230-54204
Αστυνομικό Τμήμα Γαστούνης : 26230-32316
Φαρμακεία
Καλύβια Ήλιδος: Αποστολοπούλου Αρετή 2622041008
Ρουπάκι: Μακρυδήμα Μαρία 2623035200
Χάβαρι: Τεφάνη – Παπαγεωργίου Βικτωρία 2622091300
Κεραμιδιά: Κότσιφα Ολυμπία 2622094050
Εφύρα: Μελιτσοπούλου Ελένη 2622051000
Μαγούλα: Γαλανόπουλος Λουκάς 2621062200
Άγιος Γεώργιος Πύργου: Σπυροπούλου Βάσω 2621023584
Λασταίικα Πύργου: Πεντάρη Διονυσία 2621023800
Βαρβάσαινα Πύργου: Αβιζιώτη Ευσταθία 2621044040
Πελόπιο: Διαμαντόπουλος Βασίλειος 2624031489
Πελόπιο: Μυλωνόπουλος Παναγιώτης 2624031500
Πλάτανος: Αράχωβα Ιωάννα 2624022005
Αρχαία Ολυμπία: Ιβάνκα Μίτεβα Πολίτη 2624023306
Αρχαία Ολυμπία: Παπαβασιλείου Δημήτριος 2624022000
Κατάκολο Πύργου: Μαλεβίτης Δημήτριος 2621041166
Κατάκολο Πύργου: Παναγιωτοπούλου Σπυρούλα 2621036258
Κυλλήνη: Ζαφειροπούλου Ξένη 2623092232

ΤΑΧΙ
Τηλέφωνο Ράδιο-Ταξί Πύργος : 26210-25000
Δημόσια Διοίκηση
Αντιπεριφέρεια Ηλείας: 2621360500
Δημαρχείο Πύργου : 26210-22404
Δημαρχείο ΄Ηλιδας : 26223-60500
Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας:
ΚΤΕΛ
ΠΥΡΓΟΣ: 26210-20600, 26210-20601 ,
ΑΜΑΛΙΑΔΑ: 26220 - 21538
ΓΑΣΤΟΥΝΗ:
26230 - 35115
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ: 26230 - 54225
ΛΕΧΑΙΝΑ:
ΒΑΡΔΑ:
ΚΡΕΣΤΕΝΑ:

26230 - 22219
26230 - 73014
26250 - 22228

ΖΑΧΑΡΩ:
26250 - 31219
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙ: 26250 – 61468

ΜΟΥΣΕΙΑ
Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας: 26240 22742
Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Ολυμπίας: 26240.22529, 26240.22517,
26240.22742
Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα: 26240 29119
Ιστορικό Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων: 2624022544
Μουσείο Αρχιμήδη στην Αρχαία Ολυμπία: 6942420157
Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (Κώστας Κοτσανάς):
6942420157
Νέο Μουσείο Αρχαίας Ήλιδας: 26220 41501
Παλαιό Μουσείο Αρχαίας Ήλιδας: 2622041740
Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου: 2621020475
Λαογραφικό Μουσείο Αμαλιάδας: 26220 22912, 22849
Κτίριο Μπελογιάννη-Μουσείο Εθνικής Αντίστασης: 2622360500
Κτίριο Τατάνη-Μουσείο Τύπου του Απόδημου Ελληνισμού:
2622360500
Παπαχριστοπούλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμαλιάδας: 2622028979
Λαογραφικό Μουσείο Αυγείου
Λαογραφικό Μουσείο Κεραμιδιάς
Περιβαλλοντικό Μουσείο Φολόης
Μουσείο Κάστρο Χλεμούτσι: 2623095920

Όλο το υλικό είναι copyright της Συμπολιτεία Ολυμπίας - Federation of Olympia και των συγγραφέων
Για λεπτομέρειες και πληροφορίες επικοινωνήστε: Συμπολιτεία Ολυμπίας - Federation of Olympia
federationofolympia@gmail.com
Δεν επιτρέπεται η πώληση, ανατύπωση και χρήση του παρόντος βιβλίου απο όποιο μέσο (ηλεκτρονικό,
μηχανικό, εκτυπωση, ραδιοφωνική η τηλεοπτική αναγνωση) χωρίς την προηγούμενη άδεια του υπευθυνου
της έκδοσης και του συγγραφέα.
Το συγκεκριμένο βιβλίο διατίθεται δωρεάν.
Αν σας ζητηθεί οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

Οκτώβριος 2015

Συμπολιτεία Ολυμπίας - Federation of Olympia

Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας
Γέφυρα του αρχαίου με το σύγχρονο

Αρχαία Ήλις

Αρχαία Ολυμπία

Οδηγός για το Μονοπάτι της Εκεχειρίας

