
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 

 

 

Η  ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΜΚΕ  ιδρύθηκε  το 2014 ως Αστική Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία  με  εθνική  και  διεθνή  εμβέλεια.  Κυρίως  δραστηριοποιείται  σε  έργα  και  δράσεις 

πολιτιστικού, αναπτυξιακού και ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος.  

Η  Οργάνωση  συνεργάζεται  με  την  Περιφέρεια  Δυτικής  Ελλάδας,  τους  Δήμους 

Ήλιδας,  Πύργου  και  Αρχαίας  Ολυμπίας,  το  Ανώτατο  Συμβούλιο  Αθλητισμού  Ενόπλων 

Δυνάμεων  (ΑΣΑΕΔ),  συνεργαζόμενο  φορέα  υποστήριξης  το  Διεθνές  Κέντρο  Ολυμπιακής 

Εκεχειρίας,  οι  εκδηλώσεις  τελούν  υπό  την  αιγίδα  των  Υπουργείων  Εθνικής  Άμυνας, 

Πολιτισμού  &  Αθλητισμού  ‐  ΓΓΑ,  Εσωτερικών,  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  και 

Τουρισμού,  της  Περιφέρειας  Αττικής,  του  Παγκοσμίου  Συμβουλίου  Στρατιωτικού 

Αθλητισμού (CISM), της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), της Διεθνούς Ολυμπιακής 

Ακαδημίας  (ΔΟΑ),  του  ΕΟΤ,  του  Πανελλήνιου  Συνδέσμου  Αθλητικού  Τύπου  (ΠΣΑΤ),  της 

Ένωσης  Συμμετασχόντων  στους  Ολυμπιακούς  Αγώνες,  του  Συλλόγου  Ελλήνων 

Ολυμπιονικών,  με  τη  συμμετοχή  του  #BEACTIVE,  εθελοντική  υποστήριξη  Σώμα  Ελλήνων 

Προσκόπων  και  Ε.Ο.ΠΥ.Δ.,  χορηγούς  επικοινωνίας  την  ΕΡΤ  3,  ΕΡΤ  Πύργος,  Αθήνα  9,84, 

RunningNews.gr, Ovi, apopseis.gr, GreekTeachers κ.α.   

Επίσημοι  υποστηρικτές:  ΕΟΤ,  AVANCE  rent  a  car,  ΑΜΚΕ  ΑΙΓΕΑΣ,  λουξ,  Κρίνος, 

Fargeco,  Εθνική  Ασφαλιστική  και  τους  υποστηρικτές  –  προμηθευτές:  bioilis,  ΗΛ.ΒΙ.ΓΑΛ. 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, Ένωση Αγροτών Ηλείας ΙΚΕ, Αγροτικός Συνεταιρισμός Κορυφής, οι αμέτρητοι 

εθελοντές από όλα τα χωριά του Δρόμου της Εκεχειρίας, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, 

Διασωστών  και  Ναυαγοσωστών  Περιφερειακού  Τμήματος  Ε.Ε.Σ.  Αμαλιάδας,  οι  γιατροί 

Ειρήνη  Χριστοδούλου  και  Παναγιώτης  Μπουρλίδης  και  οι    εθελοντές  γιατροί  που  τους 

πλαισίωναν, ο ακούραστος και πάντα δίπλα στην Οργάνωση  Σπύρος Τζουλέκης και ο δημ. 

Σύμβουλος Πύργου κ. Βασίλης Σωτηρόπουλος. 

 

Ο  Οργανισμός  το  2021  υλοποίησε  μια  σειρά  προγραμμάτων,  δράσεων  και 

πρωτοβουλιών που αναλυτικότερα έχουν ως εξής: 

 

1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

1.1. Ημερίδα  την  Τετάρτη 23  Ιουνίου 2021 στις  7.00 μ.μ.  στο Πολεμικό Μουσείο  για  την 

Παγκόσμια Ημέρα Ολυμπισμού.  

Η  Συμπολιτεία  Ολυμπίας  συμβάλλοντας  στον  εορτασμό  των  200  χρόνων  από  την 

Επανάσταση του 1821 και προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανή στη μνήμη μας την ιστορία 

και  τις  αξίες  του  τόπου  μας,  διοργάνωσε  εκδήλωση  και  εικαστική  έκθεση  στο  Πολεμικό 

Μουσείο της Αθήνας με θέμα «Άορ, κοπίς, σφάγανο, τόξον κι όπλον». 

Σκοπός  της  εκδήλωσης  ήταν  να  τιμηθούν  οι  δύο  μεγάλοι  εθνικοί  ευεργέτες  Γεώργιος 

Αβέρωφ,  (μέσω  του  Ιδρύματος  Ευάγγελου  Αβέρωφ  –  Τοσίτσα)  και  Ευάγγελος  Ζάππας 

(μέσω της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων), καθώς υπήρξαν οι πρωτεργάτες για 

την υλοποίηση των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, 



αλλά  και  πρωτοπόροι  του  κινήματος  των  εθνικών  ευεργετών.  Με  τις  χορηγίες  των  δύο 

μεγάλων ευεργετών αναστηλώθηκε το Παναθηναϊκό Στάδιο και έγινε εφικτό να διεξαχθούν 

στην Ελλάδα οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες και κτίσθηκε το Ζάππειο Μέγαρο, το 

πρώτο κτήριο που ανεγέρθη παγκοσμίως για την εξυπηρέτηση Ολυμπιακών αναγκών, αλλά 

και διακριθέντες αθλητές της Ξιφασκίας, της Τοξοβολίας και της Σκοποβολής. 

 Την  εκδήλωση  χαιρέτισε  η  πρόεδρος  της  Συμπολιτείας  Ολυμπίας  κας  Σοφίας  Χίντζιου 

Κοντογιάννη,  η  οποία αναφέρθηκε στα  έργα που υλοποιούνται  επί  του Μονοπατιού  της 

Εκεχειρίας καθώς και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν και προγραμματίζονται για το 2021. 

Στην  εκδήλωση  μίλησαν  ο  δρ  Φιλοσοφίας  Φώτης  Χρήστου,  με  θέμα:  «Πάλλεσθαι  δι’ 

αρετήν και  ελευθερίαν».  Τόνισε ότι η Ελλάδα αγωνίζεται  να συλλάβει  το πνεύμα  της,  να 

βρει ποια είναι και αγωνίζεται ιστορικά μέχρι σήμερα να βρει την αθλητική της ταυτότητα 

και η οποία είναι αυτή που μας παραδίδεται με την εθνική παράδοση όλη η πολιτική και η 

παραδοσιακή  ζωή  του  κλέφτη  και  του  αρματωλού  που  ασκείται.  Αναφέρθηκε  στο 

παλληκάρι του 1821. Και τόνισε ότι η άθληση είναι στη φυσικότητα του Έλληνα και ότι ο 

Έλληνας  αγωνίζεται  για  να  γίνει  καλύτερος.  Και  αυτό  το  πνεύμα  διατηρείται  σε  όλη  τη 

φάση του Έλληνα. 

Ο Δημοσιογράφος, Ιστορικός, Συγγραφέας κ. Τίτος Αθανασιάδης, με θέμα: «Η Ολυμπιακή 

Ιδέα  και  ο  Ελληνικός  Ευεργετισμός»  έκανε  εκτενή  αναφορά  στη  συμβολή  των  μεγάλων 

Ελλήνων  Ευεργετών  στην  ανασυγκρότηση  του  Ελληνικού  Κράτους  αλλά  και  στην 

επαναφορά των Ολυμπιακών ιδεωδών και την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων.  

Αμέσως  μετά  ο  πρόεδρος  της  Διεθνούς  Ολυμπιακής  Ακαδημίας  κ.  Ισίδωρος  Κούβελος, 

τιμώντας τον μέγα εθνικό ευεργέτη Γεώργιο Αβέρωφ, παρέδωσε την τιμητική πλακέτα στην 

κα Ναταλία Αβέρωφ – Τοσίτσα. 

Στη συνέχεια ο Υπουργός Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός τιμώντας 

τον  μέγα  εθνικό  ευεργέτη  Ευάγγελο  Ζάππα,  παρέδωσε  την  τιμητική  πλακέτα  στην  κα 

Χρυσάνθη Βαγενά Εμπειρογνώμωνα πρεσβευτή σύμβουλο Α΄ του Υπουργείου Εξωτερικών, 

Πρέσβη  επί  τιμή,  πρόεδρο  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Επιτροπής  Ολυμπίων  και 

Κληροδοτημάτων 

Στο  πλαίσιο  της  Εκδήλωσης  για  την  Ολυμπιακή  Ημέρα  απενεμήθη  το  βραβείο  «Ευ 

Αγωνίζεσθαι» του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας από τον Διευθυντή του δρ. 

Κωνσταντίνο Φίλη προς τον κ. Στέφανο Διαμαντή. 

 Ο πρωταθλητής του τένις με αμαξίδιο κ. Διαμαντής, αν και θα μπορούσε να κατακτήσει το 

8ο  πρωτάθλημα  στην  καριέρα  του,  επειδή  δεν  μπορούσαν  να  συμμετέχουν  κάποιοι  από 

τους  συναθλητές  του  λόγω  τεχνικών  προβλημάτων,  προχώρησε  σε  μία  πράξη  ευγενούς 

άμιλλας  και  Ευ  Αγωνίζεσθαι.  Έτσι  μετά  από  ενέργειές  του  ώστε  να  μπορούν  να 

συμμετέχουν  αργότερα  και  οι  υπόλοιποι  συναθλητές  του,  αναβλήθηκε  το  Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης με Αμαξίδιο.  

Οι τιμητικές βραβεύσεις ξεκίνησαν από τους αθλητές της ξιφασκίας με τους κ.κ. Υπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό, την Υφυπουργό Μετανάστευσης και 

Ασύλου κα Σοφία Βούλτεψη, το μέλος του Δ.Σ. του Πολεμικού Μουσείου υποστράτηγο ε.α. 

Αριστομένης Κράγκαρης,  να βραβεύουν τους αθλητές:  



ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΠΥΡΓΟΣ,    1896  Αθήνα  ‐  Χρυσός  Ολυμπιονίκης  Ξιφασκίας  (την  αναμνηστική 

πλακέτα παρέλαβε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ξιφασκίας κ. Ιωάννης Λιγνός). 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΓΚΑΝΟΥΔΑΚΗ,  2004 Αθήνα ‐ Ολυμπιονίκης Ξιφασκίας, για τη συνεχή αρωγή 

και προσφορά στις Ολυμπιακές Αξίες 

ΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, 2004 Αθήνα ‐ Ολυμπιονίκης Ξιφασκίας 

ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ,  2004 Αθήνα ‐ Ολυμπιονίκης Ξιφασκίας 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ,  2016  Ρίο  Ντε  Τζανέιρο  ‐  Ασημένιος  Παραολυμπιονίκης 

Ξιφασκίας 

ΙΣΜΗΝΗ  ΠΕΤΡΙΔΟΥ,  Πρώτη  καταγεγραμμένη  στην  Ομοσπονδία  Ξιφασκίας  γυναίκα 

ΞΙΦΟΜΑΧΟΣ 

ΙΡΙΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΥ, διακεκριμένη Αθλήτρια Ξιφασκίας, για τη συνεχή αρωγή και 

προσφορά της στις Ολυμπιακές Αξίες 

Οι  τιμητικές  βραβεύσεις  συνεχίστηκαν  με  τους  αθλητές  της  Σκοποβολής  να  τους 

βραβεύουν οι  κ.κ. Πρόεδρος Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας    Ισίδωρο Κούβελο  και  τον 

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό και τον διευθυντή του ΑΣΑΕΔ 

πλοίαρχο Σπύρο Ανδριόπουλο. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ,  1986 Μεξικό ‐ Ολυμπιονίκης Σκοποβολής 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ – ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ,  1986 Μεξικό ‐ Ολυμπιονίκης Σκοποβολής 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΨΥΛΛΑΚΗΣ,  1984 Los Angeles ‐ Ολυμπιονίκης Σκοποβολής 

ΑΓΗ ΚΑΣΟΥΜΗ, Ολυμπιονίκη Σκοποβολής, για τη συνεχή προσφορά και παρουσία της σε 

Ολυμπιακούς Αγώνες. Η κα Κασούμη έχει συμμετάσχει σε 6 συνεχόμενες Ολυμπιάδες. 

Η  κα  ΑΝΝΑ  ΚΟΡΑΚΑΚΗ,  2016  Ρίο  Ντε  Τζανέιρο  ‐  Χρυσή Ολυμπιονίκης  Σκοποβολής  και  η 

πρώτη  Ελληνίδα  που  κατέκτησε  δύο  μετάλλια  σε  Ολυμπιακούς  Αγώνες.  Λόγω  των 

υποχρεώσεών της έλειπε στο εξωτερικό και την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο διευθυντής 

του ΑΣΑΕΔ πλοίαρχος Σπύρος Ανδριόπουλος). 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΚΑΡΑΣΕΒΔΑΣ,  1896  Αθήνα  ‐  Πρώτος  Χρυσός  Ολυμπιονίκης  στο  Πολεμικό 

Τουφέκι  (για  την  παραλαβή  της  τιμητικής  πλακέτας  ήταν  παρόντες  οι  κ.κ.  Ιωάννης 

Τριανταφυλλάκης δήμαρχος Ξηρομέρου (με έδρα τον Αστακό, τόπο καταγωγής του) και ο 

εγγονός του Καρασεβδά Πέτρος Τριανταφυλλίδης. 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σπήλιος Λιβανός παραδίδοντας την τιμητική πλακέτα 

στο  κ.κ.    κ.  Ιωάννη  Τριανταφυλλάκη  και  Πέτρο  Τριανταφυλλίδη  τόνισε  όχι  μόνο  την 

αθλητική  και  πολιτική  ιστορία  του  Καρασεβδά,  καθώς  ήταν  για  χρόνια  βουλευτής 

Αιτωλοακαρνανίας,  αλλά  και  την  πολεμική  του  δράση  σε  όλες  τις  μεγάλες  μάχες  της 

εποχής. 

Ο δήμαρχος Ξηρομέρου κ. Ιωάννης Τριανταφυλλάκης χαρακτήρισε τον Καρασεβδά ως: Τον 

Αθλητή,  τον  Απαράμιλλο  Στρατιώτη  της  Ελευθερίας  και  των  ενδόξων  πολέμων  μας,  τον 

Κήρυκα της Δημοκρατίας, τον Έντιμο Οδοιπόρο του Ελληνισμού. 

Καθώς οι  αθλητές  της  Τοξοβολίας  ήταν  στο  εξωτερικό  για αγώνες  τις  τιμητικές  πλακέτες 

παρέλαβε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τοξοβολίας κα Έλση Σκαφίδα. 

Οι αθλητές που τιμήθηκαν είναι:  



Ευαγγελία Ψάρρα  2004 Αθήνα  ‐ Ολυμπιονίκης Τοξοβολίας,  για  τη συνεχή προσφορά και 

παρουσία  σε  Ολυμπιακούς  Αγώνες.  Η  κα  Ψάρρα  βρίσκεται  στο  εξωτερικό  όπου  και 

προκρίθηκε  για  να  συμμετέχει  στους  Ολυμπιακούς  Αγώνες  του  Τόκυο.  Είναι  η  πρώτη 

Ελληνίδα τοξοβόλος που συμμετείχε στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες συνεχώς από 

το 2000 μέχρι και τους φετινούς. Η φετινή θα είναι η 6η συμμετοχή της σε Ο.Α.   

Και  είναι Κατά  τη διάρκεια  της  εκδήλωσης προβλήθηκε βίντεο –χαιρετισμός  της μεγάλης 

Ελληνίδας αθλήτριας. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΒΑΤΣΗ, 2004 Αθήνα ‐ Ολυμπιονίκης Τοξοβολίας 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΡΙΚΟΣ, διακεκριμένος Αθλητής Τοξοβολίας με χρυσά και αργυρά μετάλλια στο 

ενεργητικό του σε ευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα.  

ΖΩΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ,  2010 Σιγκαπούρη ‐  Ολυμπιάδα Νέων Μικτή Ομάδα, Ασημένια 

Ολυμπιονίκης  Τοξοβολίας  (Η  βράβευσή  της  θα  γίνει  στην  Αρχαία  Ήλιδα  καθώς  η  κα 

Παρασκευοπούλου κατάγεται και διαμένει στα Λεχαινά). 

Κατά  τη  διάρκεια  της  εκδήλωσης  προβλήθηκε  βίντεο  –  χαιρετισμός  του  Προέδρου  του 

Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού πλοιάρχου Ερβέ Πιτσιρίλο. 

Η  Ιστορικός  της  Τέχνης  και  Επιμελήτρια  της  Εικαστικής  Έκθεσης  «Άορ,  κοπίς,  σφάγανο, 

τόξον  κι  όπλον»,  κα  Αννίτα  Πατσουράκη  τόνισε  ότι  η  Έκθεση  τιμά  τα  αθλήματα  των 

γενναίων, επιδέξιων και τολμηρών.   Αποδίδει   Φόρο Τιμής   στην Επέτειο των 200 χρόνων 

από  την    Ελληνική  Επανάσταση  και  στους  Αγωνιστές  του  1821  που  με  θυσία  και 

αυταπάρνηση  πολέμησαν  μέχρις  εσχάτων  για  την  ελευθερία  της  πατρίδας.  Έχοντας 

ενστερνιστεί  το «Ευεργέτας τίμα» του   Περίανδρου, αναγνωρίζει,  εκτιμά και Βραβεύει  τη 

γενναιοδωρία,  στους  Εθνικούς  Ευεργέτες,  Ευαγγέλη  Ζάππα  και  Γεώργιο  Αβέρωφ,  που 

ενίσχυσαν  την  ανασύνταξη    του  Κράτους  μετά  την  Επανάσταση  και  συντέλεσαν  στην 

αναβίωση του Ολυμπιακού Ιδεώδους.  

 

Στη  συνέχεια  η  δρ.  Φιλοσοφίας  κα  Ιωάννα  Μάστορα  απήγγειλε  αρχαία  αφιερωματικά 

κείμενα τα οποία είχε επιλέξει από την Ιλιάδα, αλλά και δημοτικά τραγούδια. 

Η  εκδήλωση  έκλεισε  με  χαιρετισμό  του  μέλους  του  Δ.Σ.  του  Πολεμικού  Μουσείου 

υποστρατήγου  ε.α.  Αριστομένη  Κράγκαρη,  ο  οποίος  αναφέρθηκε  στη  στενή  σχέση  του 

Πολεμικού Μουσείου με τις δράσεις της Συμπολιτείας Ολυμπίας αλλά και για τις δράσεις 

του Μουσείου για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. 

 

1.2. Εικαστική έκθεση. Η έκθεση είχε διάρκεια από την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 έως και 

την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και τα εγκαίνια έγιναν την Τετάρτη 23.6.2021. Η εικαστική 

έκθεση  με  τίτλο  «Άορ,  κοπίς,  σφάγανο,  τόξον  κι  όπλον»,    ήταν  αφιερωμένη  στις 

ολυμπιακές  αξίες,  στα  αθλήματα  που  τιμήθηκαν  κατά  την  ημερίδα  και  στους  μεγάλους 

εθνικούς  ευεργέτες,  αλλά  και  στον  γλύπτη  και  ζωγράφο Δημήτρη  Ταλαγάνη,  ο  οποίος 

«έφυγε» από τον COVID‐19 και ο οποίος ύμνησε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, τα ολυμπιακά 

ιδεώδη και το σθένος της ελληνικής ψυχής! 

Την  εικαστική  επιμελήθηκε  η  κα  Αννίτα  Πατσουράκη  η  οποί  στον  χαιρετισμό  της 

ευχαρίστησε  θερμά  τους  επιστήθιους  φίλους  και  συνεργάτες  του  αείμνηστου  Δημήτρη 



Ταλαγάνη, που συνέβαλαν ηθικά και έμπρακτα στην παρουσίαση της παρούσας συλλογής 

έργων του κ.κ. Άννα Κατσαούνη, Μαρία Φράγκου, Αγγελική Σκουμπουρδή, Γιάννη Μπάρδη, 

Παντελή Ξανθίδη, Βαλεντίνη Ποταμιάνου.  Ιδιαίτερα ευχαρίστησε  τον  Γιάννη Κούρτο, που 

μας  εντρύφησε  και  μετέφερε  απόλυτα  τη  σκέψη  και  την  εικαστική  πρόθεση  του 

δημιουργού.   

Στην Έκθεση συμμετείχαν οι καλλιτέχνες: Βουτσινάς Μάριος, Γκούμας Χαράλαμπος, Ζήβας 

Νίκος,  Ζουμπουλάκης  Πέτρος,  Kelly,  Κοροβέση  Αγγέλικα,  Λαγός  Γρηγόρης,  Λιντζέρης 

Γιώργος,  Λυραράκη  Έλλη,  Μήτσου  Βαγγέλης,  Μπαράκου  Νάντια,  Μπάρδης  Γιάννης, 

Παγκρατίδης  Παγκράτης,  Παλάσκα  Αλεξάνδρα,  Παπαγιάννης  Θεόδωρος, 

Παπακωνσταντίνου  Αλέξανδρος,  Παπουτσίδης  Νίκος  –  Γεώργιος,  Πατσέλης  Αλτίν, 

Πατσόγλου Αριστείδης, Ρούσσης Γεώργιος, Ρούσσης Εμμανουήλ, Ταζεδάκη Καίτη. 

 

1.3. Έκδοση καταλόγου έκθεσης  «Άορ,  κοπίς,  σφάγανο,  τόξον  κι 

όπλον», καλλιτεχνική επιμέλεια  Κωνσταντίνος Κοντογιάννης. 

 

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 

 

2.1.ΔΡΟΜΟΣ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ 2021: Προσαρμοσμένος στη νέα κανονικότητα που επιβάλλουν οι 

συνθήκες  της  πανδημίας,  διεξήχθη  την  Κυριακή  19.8.21,  με  επιτυχία  και  με  αρκετές 

διεθνείς συμμετοχές, ο 6ος Δρόμος Εκεχειρίας, από την Αρχαία Ήλιδα (διοργανώτρια πόλη 

των Ολυμπιακών Αγώνων) στην Αρχαία Ολυμπία  (ιερό τόπο διεξαγωγής των αγώνων), με 

τους κατοίκους  των πυρόπληκτων  χωριών να αποδεικνύουν ότι η φιλοξενία είναι  τρόπος 

ζωής. 

Παράλληλα  με  τον  Δρόμο  Εκεχειρίας,  διεξήχθησαν  δύο  ακόμη  δρόμοι  τιμώντας  τους 

πρωτεργάτες  της  Εκεχειρίας,  που  ήταν  προαπαιτούμενη  στους  αρχαίους  Ολυμπιακούς 

Αγώνες. 

Ο  Δρόμος  του  Ιφίτου,  τιμώντας  τον  βασιλιά  της  Ήλιδας    Ίφιτο  από  το  χωριό  της  Ήλιδας 

μέχρι  το  παλαιό  μουσείο  στον  Αρχαιολογικό  χώρο,  (απόσταση  2  χλμ)  τον  οποίο  έτρεξαν 

παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου.  

Και   ο Δρόμος του Κλεοσθένη, από την Αρχαία Πίσα στην Αρχαία Ολυμπία (αγώνας 5χλμ) 

τιμώντας τον βασιλιά της Αρχαίας Πίσσας Κλεοσθένη (ο τρίτος που υπέγραψε την Εκεχειρία 

ήταν ο βασιλιάς της Σπάρτης Λυκούργος). 

Η συμμετοχή των δρομέων (Ελλήνων και από δέκα ακόμη χώρες) έδειξε ότι το μήνυμα της 

Εκεχειρίας είναι ισχυρό και πρέπει να ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο, υπό τις σημερινές 

δύσκολες και ιδιαίτερες συνθήκες. 

Η αφετηρία  για  τον  “Δρόμο Εκεχειρίας 2021” δόθηκε  την Κυριακή 19  Σεπτεμβρίου 2021, 

στις 6.15 το πρωί από την Αρχαία Ήλιδα, και ο τερματισμός   έγινε στην Αρχαία Ολυμπία, 

περίπου στις 4.30 το απόγευμα. 

Έτρεξαν ~200 δρομείς.  Ιδιαίτερη σημασία για το νόημα και την αξία της Εκεχειρίας είχε η 

αντιπροσωπεία στρατιωτών δρομέων από την Παλαιστίνη καθώς και μελών του CISM από 



την  Ουγγαρία,  τη  Λιθουανία  και  τη  Βραζιλία.  Στο  Δρόμο  μετείχαν  και  δρομείς  από  τη 

Γερμανία, την Ολλανδία. 

Η διοργάνωση θέλοντας να τιμήσει έναν άνθρωπο που η προσπάθειά του ξέφυγε από τις 

συνηθισμένες  ανθρώπινες  δυνάμεις  και  καταγράφηκε  στα  ρεκόρ  Γκίνες,  έθεσε  ως 

επικεφαλής του Δρόμου της Εκεχειρίας τον Σπύρο Χρυσικόπουλο ο οποίος, κολύμπησε σε 

πισίνα 350 χλμ σε επτά ημέρες (100 περισσότερα από τον προηγούμενο κάτοχο του ρεκόρ) 

και ακολουθούσε ο επισμηναγός Τζέφερσον Μαρτίνεζ Μοτζαρντίν Κούτο (από τη Βραζιλία), 

ως  απεσταλμένος  της  Γραμματείας  του  Διεθνούς  Συμβουλίου  Στρατιωτικού  Αθλητισμού 

(CISM). 

Η διαδρομή  των 50  χλμ  ξεκινά από  την Αρχαία Ήλιδα,  διέρχεται  μέσα από 13  χωριά  της 

ημιορεινής  Ηλείας  (Δάφνη,  Κεραμιδιά,  Δαφνιώτισσα,  Περιστέρι,  Χειμαδιό,  Σόπι, 

Καράτουλα,  Μαγούλα,  Λατζόι,  Ηράκλεια,  Πουρνάρι,  Πελόπιο,  Πλάτανος)  και  καταλήγει 

στην Ολυμπία. 

Κάτοικοι και σύλλογοι  των περιοχών από όπου διέρχονταν οι δρομείς  τους υποδέχονταν, 

όπως  κάθε  χρόνο  αλλά  με  αυστηρή  τήρηση  των  υγειονομικών  πρωτοκόλλων, 

προσφέροντάς τους τοπικά εδέσματα. 

 

Ο Δρόμος της Εκεχειρίας δεν είχε αγωνιστικό χαρακτήρα ‐όπως γίνεται από την αρχή‐ και 

βραβεύθηκαν  με  μοναδικά  αριθμημένα  μετάλλια  όλοι  όσοι  ολοκλήρωσαν  με  επιτυχία 

ολόκληρη  τη διαδρομή    των 50  χλμ.  καθώς πιστεύουμε  ότι  η  ολοκλήρωση  της  δύσκολης 

αυτής διαδρομής αποτυπώνει και  τη δυσκολία να φθάσει κανείς μέσα από την εκεχειρία 

στην πολυπόθητη ειρήνη, κάτι το οποίο  πετύχαιναν οι πρόγονοί μας, αφού η τήρηση της 

Εκεχειρίας  ήταν  όρος  καθοριστικός,  για  τη  συμμετοχή  στους  Ολυμπιακούς  Αγώνες  της 

αρχαιότητας. 

Όπως  είναι  γνωστό  πριν  από  τους  Ολυμπιακούς  Αγώνες  της  αρχαιότητας  κηρύσσετο  η 

Εκεχειρία. Οι αθλητές που έμπαιναν στο Βασίλειο  της Ήλιδας κατέθεταν, στα σύνορα,  τα 

όπλα τους και επί ένα μήνα στην Ήλιδα έκαναν κοινά γυμνάσια και είχαν κοινή διατροφή. 

Μετά από την πρώτη κρίση των κριτών οι αθλητές, οι ελλανοδίκες, οι ιερείς κλπ, εν πομπή 

μετέβαιναν από την Αρχαία Ήλιδα στην Αρχαία Ολυμπία για την τέλεση των αγώνων. 

 Η οργανωτική επιτροπή ευχαριστεί θερμά τους κατοίκους και τους συλλόγους των χωριών 

της διαδρομής που σε αυτές τις δύσκολες για όλους συνθήκες απέδειξαν ότι η φιλοξενία 

είναι στην καρδιά των κατοίκων. Όλοι οι πρόεδροι  των κοινοτήτων αλλά και ο Δήμαρχος 

Πύργου  κ.  Τάκης    Αντωνακόπουλος  με  τον  συνεργάτη  του  Γιώργο  Καραστέργιο,  ο 

αναπληρωτής  δήμαρχος  Αρχαίας  Ολυμπίας  κ.  Χάρης  Σπηλιόπουλος  ήταν  εκεί  για  να 

υποδεχθούν τους δρομείς. 

 

2.2.Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΙΦΙΤΟΥ : Το απόγευμα του Σαββάτου λίγο πριν την τελετή έναρξης του 

Δρόμου  Εκεχειρίας,  πραγματοποιήθηκε  ο  Δρόμος  του  Ίφιτου  2021από  το  χωριό  της  

Αρχαίας Ήλιδας μέχρι τον Αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας  (παλαιά αρχαιολογική συλλογή) 

για  παιδιά  των  τελευταίων  τάξεων  του  δημοτικού  (Ε΄και    Στ΄)  και  του  γυμνασίου  σε  μία 



προσπάθεια  να  συνδέσουμε  το  σύγχρονο  (που  το  εκφράζει  το  χωριό  της  Ήλιδας  και  τα 

παιδιά ) με το αρχαίο που είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Ήλιδας. 

 Ο δρόμος ήταν αφιερωμένος στον πρωτεργάτη της Εκεχειρίας, βασιλιά της Αρχαίας Ήλιδας 

Ίφιτο. 

Στον  αγώνα  πρώτευσαν  από  τους  μαθητές  δημοτικού  η  Ανθή  Αγγελάτου  (η  οποία  είχε 

πρωτεύσει  και  πέρυσι)    και  ο  Σπύρος  Ζωγόπουλος.  Από  τους  μαθητές  γυμνασίου  ο 

Απόστολος Ντε Μαρίνης. 

Ο Δρόμος του Ίφιτου έγινε στο πλαίσιο των δράσεων του #BEACTIVE.  

 

2.3.Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΟΣΘΕΝΗ: Την Κυριακή το πρωί διεξήχθη για πρώτη φορά Δρόμος 

Εκεχειρίας,  αφιερωμένος  στον  Βασιλιά    της  αρχαίας  Πίσσας,  Κλεοσθένη,  ο  “Δρόμος  του 

Κλεοσθένη  2021”,  5χλμ  με    αγωνιστικό  χαρακτήρα  και  με  τη  συμμετοχή  ενηλίκων  και 

ανηλίκων.  Την  εκκίνηση  έδωσε  ο  Δήμαρχος  Αρχαίας  Ολυμπίας,  με  τον  Διευθυντή  του 

ΑΣΑΕΔ πλοίαρχο Σπυρίδωνα Ανδριόπουλο (ο οποίος είναι κάτοχος του Πανελληνίου ρεκόρ 

Μαραθωνίου δρόμου και των 10.000 μέτρων). 

Ο  Δρόμος  του  Κλεοσθένη  οργανώθηκε  από  τη  Συμπολιτεία  Ολυμπίας  και  το  ΑΣΑΕΔ. 

Συμμετείχαν δρομείς από  την  Ελλάδα και  τις  τρεις  διεθνείς αντιπροσωπείες  (Παλαιστίνη, 

Λιθουανία και Ουγγαρία). Οι δρομείς ξεκίνησαν από την εκκλησία της Αγίας Κυριακής στην 

Αρχαία  Πίσα,  πέρασαν  από  τους  τάφους  των  Ελλανοδικών,  μπροστά  από  την  Διεθνή 

Ολυμπιακή  Ακαδημία  και  το  αρχαίο  Στάδιο  της  Ολυμπίας  και  κατέληξαν  στο  παλιό 

δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας. 

Τα  αποτελέσματα:  Κωνσταντάρας  Γεώργιος:  16.50.55,  Μαναβής  Γεώργιος:  19.46.78, 

Λαμπίρης  Αλέξανδρος:  20.35.78.  Βλάχου  Μαρία:  24.44.49,  Τσουκαλά  Κωνσταντίνα: 

26.33.46 και Γιαννικοπούλου Φωτεινή 26.43.99. 

Τιμητικά  –  και  εκτός  ανταγωνισμού‐  έτρεξαν  ο  Δ/ντής  του  ΑΣΑΕΔ  πλοίαρχος  Σπυρίδων 

Ανδριόπουλος, η αρχηγός της ομάδας των Ενόπλων Δυνάμεων της Παλαιστίνης ταξίαρχος 

Αμάλ Καλίλ και η Ολυμπιονίκης Φλωρεντία Σφακιανού. 

 

2.4. Τελετή έναρξης του Δρόμου  Εκεχειρίας και συναυλία 

   

Η  εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε  το  Σάββατο  18  Σεπτεμβρίου  2021,  στην  Αρχαία  Ήλιδα. 

Ξεκίνησε  με  τον  εθνικό  ύμνο  της  Ελλάδος  και  του  Διεθνούς  Συμβουλίου  Στρατιωτικού 

Αθλητισμού (CISM).  

Στη  συνέχεια  απηύθυναν  χαιρετισμό  η  Πρόεδρος  της  Συμπολιτείας  Ολυμπίας  κα  Σοφία 

Χίντζιου  Κοντογιάννη  και    το  μέλος  του  ΔΣ  του  CISM  και  Διευθυντής  του  Ανωτάτου 

Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού (ΑΣΑΕΔ) πλοίαρχος Σπυρίδων  Ανδριόπουλος.  

Η  κα  Κοντογιάννη  αναφέρθηκε  στην  ανάγκη  καθιέρωσης  της  Εκεχειρίας  ως  ολυμπιακής 

αξίας  και  στους  σύγχρονους  Ολυμπιακούς  Αγώνες  και  τόνισε:  Βρισκόμαστε  εδώ  για  να 

βαδίσουμε  το δρόμο της Εκεχειρίας, σε μια προσπάθεια να θυμίσουμε ότι στο σύγχρονο 

κόσμο που ζούμε, οφείλουμε όλοι όσοι πιστεύουμε στον ολυμπισμό και στις αξίες που τον 



διέπουν, να προβάλουμε την βασική ολυμπιακή αξία, την αξία της εκεχειρίας που οδηγεί 

στην πολυπόθητη ειρήνη. 

Ο  καθένας  από  σας  που  συμμετέχετε  στον  Δρόμο  της  Εκεχειρίας  είναι  ένας  άτυπος 

αγγελιαφόρος της Εκεχειρίας στη σύγχρονη εποχή. 

Ο κ. Ανδριόπουλος τόνισε ότι φέτος ο Δρόμος της Εκεχειρίας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα 

«Sports  and  Peace»  του  Διεθνούς  Συμβουλίου  Στρατιωτικού  Αθλητισμού  (CISM)  και  στη 

διοργάνωση συμμετείχαν αθλητές και αθλήτριες από τις χώρες μέλη του CISM Ουγγαρία, 

Παλαιστίνη,  Λιθουανία,  Ελλάδα  καθώς  και  ο  εκπρόσωπος  της  Γενικής  Γραμματείας  του 

CISM. 

Αναγνώσθηκαν  τα  μηνύματα  του  Υφυπουργού  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  κ.  Λευτέρη 

Αυγενάκη  και  του  Περιφερειάρχη  Αττικής  κ.  Γ.  Πατούλη.  Χαιρετισμό  απηύθυναν  ο 

αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Θεόδωρος Βασιλόπουλος, ως εκπρόσωπος του 

Περιφερειάρχη  Δυτικής  Ελλάδος  και  ο    αντιδήμαρχος  θεμάτων  Αγροτικής  Ανάπτυξης, 

Τουριστικής  Ανάπτυξης  και  Ενίσχυσης  της  Απασχόλησης    κ.  Θανάσης  Γεωργόπουλος,  ως 

εκπρόσωπος του Δημάρχου Ήλιδας. 

Κατά  τη  διάρκεια  της  τελετής  βραβεύθηκε  και  η  κα  Ζωή  Παρασκευοπούλου,  από  τα 

Λεχαινά,  Ασημένια  Ολυμπιονίκης  στο  ομαδικό  μεικτό  στους  Ολυμπιακούς  Αγώνες  νέων 

που  διεξήχθησαν  στη  Σιγκαπούρη.  Το  ομαδικό  μεικτό  είναι  μία  καινοτομία  με 

αναμεμιγμένο φύλο και χώρα. Η Ζωή είχε στο πλευρό της τον Σλοβένο RAJHGREGOR. 

Τέλος δόθηκε τιμητική πλακέτα στον Σπύρο Χρυσικόπουλοκαι στον εκπρόσωπο της Γενικής 

Γραμματείας  του  CISM  επισμηναγός  Τζέφερσον  Μαρτίνεζ  Μοτζαρντίν  Κούτο,  οι  οποίοι 

ηγήθηκαν της πορείας του Δρόμου Εκεχειρίας 2021. 

Παρέστησαν  οι  αρχηγοί  των  ομάδων  των  Ενόπλων  Δυνάμεων  της  Ουγγαρίας 

Συνταγματάρχης  Γκάβλικ  Πήτερ,  της  Λιθουανίας  λοχαγός  Μοδέστας  Λαπιένις,  της 

Παλαιστίνης  η  ταξίαρχος  Αμάλ  Καλίλ,  της  Ελλάδος  αντισυνταγματάρχης  Σωτήριος 

Ανυφαντής,  ο  εκπρόσωπος  της  Γενικής  Γραμματείας  του  CISM  επισμηναγός  Τζέφερσον 

Μαρτίνεζ Μοτζαρντίν Κούτο μαζί με τα μέλη των αντιπροσωπειών τους. 

Η  εκδήλωση  έκλεισε  με  συναυλία  του  συγκροτήματος  Banda  Morena  και  με  τοπικά 

κεράσματα από τον Σύλλογο Αρχαίας Ήλιδας, Αρχαία Ήλιδα και    τον Πολιτιστικό Σύλλογο 

Καλυβίων Ήλιδας «Ήλιδα». 

 

2.5. ΔΡΟΜΟΣ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ – ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΟΣΘΕΝΗ με τη συνεργασία του ΑΣΑΕΔ και 

του CISM 

 

Για  το  2021  το  Διεθνές  Επιστημονικό  Συμπόσιο  του  CISM  πραγματοποιήθηκε  στις 

εγκαταστάσεις  της  Διεθνούς  Ολυμπιακής  Ακαδημίας  στην  Αρχαία  Ολυμπία.  Στο  CISM 

μετέχουν 140 χώρες. 

2.5.1. Την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου οι εργασίες της δεύτερης ημέρας ολοκληρώθηκαν στις 

16:30 με την ομιλία του κ. Κωνσταντίνου Κοντογιάννη από την Συμπολιτεία της Ολυμπίας 

με  θέμα  «Το  μονοπάτι  της  Εκεχειρίας  –  Γεφυρώνοντας  το  αρχαίο  με  το  σύγχρονο». 

Ο κ. Κοντογιάννης παρουσίασε αναλυτικά τα έργα και τις δράσεις της Οργάνωσης, τόνισε 



τον  πολιτιστικό  χαρακτήρα  τους  και  παρουσίασε  το  όραμα  του  φορέα  για  τα  επόμενα 

χρόνια. 

2.5.2.  Αμέσως  μετά  οι  σύνεδροι  του  Συμποσίου  μεταφέρθηκαν  στην  Αρχαία  Πίσα,  όπου 

έλαβε χώρα η έναρξη του Δρόμου του Κλεοσθένη. 

Ο  δρόμος  του  Κλεοσθένη  από  την  Πίσα  μέχρι  την  Αρχαία  Ολυμπία  πραγματοποιήθηκε 

εφέτος για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο κατά τις εκδηλώσεις  του Δρόμου της Εκεχειρίας, 

και  είναι  αφιερωμένος  στον  βασιλιά  της  Πίσας  Κλεοσθένη,  έναν  από  τους  3  που 

συμφώνησαν  την Ολυμπιακή  Εκεχειρία  (μαζί  με  τον  Ίφιτο  τον  βασιλιά  της Ήλιδα  και  τον 

Λυκούργο τον νομοθέτη της Σπάρτης). 

Την εκδήλωση άνοιξαν οι μικρές ιέρειες από τη Ζαχάρω της ομάδας «Εν Χορώ» με στολές 

τις κας Αιμιλίας Γιαννοπούλου.  

Την εκδήλωσε χαιρέτισε ο Αντιδήμαρχος της Αρχαίας Ολυμπίας κ. Χάρης Σπηλιόπουλος, ο 

οποίος καλωσόρισε τους δρομείς,   ο πρόεδρος της Πίσας κ. Σοφοκλής Σοφιανόπουλος και 

η πρόεδρος της Συμπολιτείας Ολυμπίας κα Σοφία Χίντζιου Κοντογιάννη. 

Στη  συνέχεια  οι  νεαρές  ιέρειες  παρέδωσαν  συμβολικά  στον  πρόεδρο  του  CISM Brigadier 

General Herve Piccirillo  και στον Διευθυντή  του ΑΣΑΕΔ πλοίαρχο  (Ο)  Σπύρο Ανδριόπουλο 

ένα κλαδί αγριελιάς αιώνιο σύμβολο ειρήνης από την Αρχαία Ολυμπία, γεφυρώνοντας με 

αυτόν τον τρόπο το αρχαίο με το σύγχρονο. 

Οι χαιρετισμοί έκλεισαν με τον πρόεδρο του CISM κ. Piccirillo και οι δρομείς ξεκίνησαν τον 

συμβολικό δρόμο. 

Οι  συμμετέχοντες  ξεκίνησαν  από  την  Πίσα,  πέρασαν  δίπλα  από  το  αρχαίο  στάδιο  και 

τερμάτισαν  στις  εγκαταστάσεις  της  ΔΟΑ  όλοι  μαζί  με  υψωμένα  τα  χέρια  κρατώντας  από 

ένα  κλαδί  ελιάς,  αναδεικνύοντας  το  σύνθημα  του  CISM  «Φιλία  μέσω  του 

Αθλητισμού/Friendship through sport». 

Ο  Δρόμος  της  Εκεχειρίας,  Δρόμος  του  Κλεοσθένη  οργανώθηκε  από  τη  Συμπολιτεία 

Ολυμπίας  με  τη  συνεργασία  του  Ανωτάτου  Συμβουλίου  Αθλητισμού  Ενόπλων  Δυνάμεων 

(ΑΣΑΕΔ)  το  οποίο  διοργάνωσε  το  Διεθνές  Επιστημονικό  Συμπόσιο  του  CISM στην  Αρχαία 

Ολυμπία με πολύ μεγάλη επιτυχία. 

 

 

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

3.1. ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ για παιδιά στο ίδρυμα  της  Μητρόπολης  Ηλείας  στο  Δημοτικό 

Διαμέρισμα  Κέντρο,  του  Δήμου  Ήλιδας.  Συνεχίζοντας  την  προσπάθειά  τους  για  τη 

δημιουργία ιματιοθηκών για παιδιά, η Συμπολιτεία Ολυμπίας και ο Όμιλος Πολιτεία Ήλιδας 

Ολυμπίας  αυτές  τις  δύσκολες ώρες  για  τον  τόπο  μας  προσέφεραν  ρούχα  για  παιδιά  και 

εφήβους στη Μητρόπολη Ηλείας. 

 

4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ  

 

4.1. Τεχνική υποστήριξη των έργων που υλοποιούνται μέσω του προγράμματος Leader. 



4.2.  Διάστρωση  με  ελαφρά  οπλισμένο  σκυρόδεμα  με  πλέγμα  συνολικού  μήκους,  ανά 

τμήματα, 260 μέτρων στην περιοχή του Χειμαδιού. 

 

4.3.  Διάστρωση  με  αμμοχάλικο  3Α  συνολικού  μήκους,  ανά  τμήματα  260  μέτρων,  στην 

περιοχή του Χειμαδιού. 

 

4.4. Κατασκευή και τοποθέτηση 2 επιγραφών μη φωτεινή  μονής όψης από αλουμίνιο 3,0 

mm  πάχος,  βιδωμένη  βάση  από  2  σωλήνες  και  πακτωμένη  στο  έδαφος  130  X  0,90  (2 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ) στη γέφυρα / Δήμος Ήλιδας 

 

4.5. Κατασκευή και  τοποθέτηση 12 επιγραφών μη φωτεινή   μονής όψης από αλουμίνιο 

3,0mm πάχος, βιδωμένη βάση από 2 σωλήνες και πακτωμένη στο έδαφος 1,20 X 0,75 (12 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ) / Δήμος Ήλιδας και Δήμος Πύργου επί της Οικοτουριστικής  διαδρομής Ήλιδας 

Ολυμπίας:  Το  Μονοπάτι  της  Εκεχειρίας   και   συγκεκριμένα   επί   των   Τοπικών  

διαμερισμάτων   του  Δήμου   του Δήμου Πύργου    (Χειμαδιό, Σόπι,   Καράτουλα, Μαγούλα, 

Λατζόι)  και  Δήμου  Ήλιδας  από  Αγραπιδοχώρι  μέχρι  Κεραμιδιά  (Αγραπιδοχώρι,  Λάτας, 

Εφύρα, Ωραία, Κεραμιδιά). 

 

4.6. Πάγκος – καθιστικό 50 εκ. Χ 45 εκ. Χ 250 (1) – στο Αγραπιδοχώρι Δήμου Ήλιδας.   


