
Καλαμάτα 11 Νοεμβρίου 2013

Αξιότιμοι κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η Έκθεση “Κειμήλια Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων” η οποία φιλοξενείται 
με επιτυχία στο Elite City Resort από τις 06 Απριλίου 2013, παρατείνει την λειτουργία της έως τις 31 
Μαΐου 2014. 

Η μεγάλη προσέλευση τουλάχιστον 4,500 ατόμων οδήγησε στην παράταση αυτή προκειμένου να 
επισκεφθούν την έκθεση μαθητές σχολείων, πολίτες της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιφέρειας .

Λίγα λόγια για την Έκθεση:

“Ο σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών και το ξενοδοχείο Elite City Resort παρουσιάζουν μία έκθεση 
μοναδικής συλλεκτικής αξίας Ολυμπιακών Ενθυμημάτων, από την προσωπική συλλογή του κου 
Τάσσου Παπαδόπουλου,  μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα.

Η έκθεση “Κειμήλια Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων” πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου 
Καλαμάτας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την στήριξη του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου, 
ιδρυτικού μέλους του ΣΕΓΑΣ και βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες του ξενοδοχείου  Elite 
City Resort.

Με αυτή την πρωτοβουλία παρέχεται η “χρυσή” ευκαιρία στη νέα γενιά να έρθει σε επαφή με τον 
Ολυμπισμό και τις ηθικές αξίες που απορρέουν από αυτόν.

Στόχος μας είναι να πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών, ελπίζοντας η έκθεση να 
αποτελέσει αφετηρία γόνιμου προβληματισμού και αθλητικής εκπαίδευσης.

Η έκθεση χωρίζεται σε 6 ενότητες:

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει 16 Ολυμπιακές δάδες από το 1936 με την Ολυμπιακή δάδα του 
Βερολίνου έως τη δάδα του Λονδίνου το 2012.

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει 4,750 Ολυμπιακές  θεματικές καρφίτσες (pins), εκ των οποίων οι 
3,000  έχουν  θέμα  τους  Ολυμπιακούς  αγώνες  της  Αθήνας  2004.  Κάποιες  καρφίτσες  συνθέτουν 
ολοκληρωμένες σειρές με μικρό τιράζ και έχουν μεγάλη συλλεκτική  αξία.

Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει εισιτήρια θερινών και χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων, με εισιτήρια 
από τους Ολυμπιακούς του 1900 στο Παρίσι καθώς και επίσημα και ημερήσια προγράμματα αγώνων 
από το 1932 έως σήμερα.

Η  τέταρτη  ενότητα  αποτελείται  από  σπάνιο  φωτογραφικό  υλικό  με  φωτογραφίες  της  μέσο 
-Ολυμπιάδας Αθηνών το 1906 έως τις μέρες μας .Στη φωτογραφική αυτή συλλογή αναδεικνύονται 
προσωπικότητες των Ολυμπιακών αγώνων.

Η Πέμπτη ενότητα περιλαμβάνει  συλλεκτικά προσωπικά αντικείμενα  Ελλήνων Ολυμπιονικών και 
Παραολυμπιονικών. Επίσης υπάρχουν στολές λαμπαδηδρόμων από το 1996 μέχρι το 2012.



Η έκτη ενότητα περιλαμβάνει  βιβλία Ολυμπιακών αγώνων και μετάλλια μεγάλης συλλεκτικής αξίας 
από το 1932 έως σήμερα.”

Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά 09:00 - 13:00 και 18:00 - 21:00  και υπάρχει η δυνατότητα 
ξενάγησης κατόπιν ραντεβού.  Η είσοδος στην έκθεση είναι δωρεάν.

Θα είναι τιμή και χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ  μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

Με εκτίμηση,

Γεωργία Γεωργαρά
Elite City Resort
Kalamata, Greece
e-mail: info@elite.com.gr
www.elite.com.gr
Tel. +30 6942 021036
Tel. +30 27210 22434
Fax. +30 27210 84369
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