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Το ΜονοπάΤι Της ΕκΕχΕιριάς
Γέφυρα του αρχαίου με το σύγχρονο

Από την Σοφία Χίντζιου Κοντογιάννη 
Πρόεδρος της Συμπολιτείας Ολυμπίας

Ένα κορυφαίο γεγονός διεξήχθη φέτος για πρώτη φορά στην ιερή γη της 
Ολυμπίας: «Ο δρόμος της Ολυμπιακής Εκεχειρίας 2016». 

Στον τόπο όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, γεννήθηκε και η Εκεχειρία 
ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στους Αγώνες. Εκεί όπου οι αθλητές 
άφηναν τα όπλα τους για να αγωνισθούν, εκεί όπου ο καθένας όταν έφθανε 

για να αγωνισθεί τον αγώνα τον καλό, είχε ήδη κάνει τον δικό του δρόμο Εκεχειρίας από τον 
τόπο του μέχρι την Ήλιδα, εκεί όπου παραδίδοντας τα όπλα τους και συνεχίζοντας άοπλοι, 
συμμετείχαν στον αγώνα της ευγενούς άμιλλας, στέλνοντας ένα μοναδικό μήνυμα. Ένα 
μήνυμα όχι μόνο προς τον τότε γνωστό κόσμο, αλλά ένα μήνυμα που διαπερνά την ιστορία 
και φθάνει στις μέρες μας πιο επίκαιρο από ποτέ. Το μήνυμα της Εκεχειρίας. Της Εκεχειρίας 
που οδηγεί στην ειρήνη! 

Χρειάστηκαν 1623 χρόνια για να ξαναενώσουμε την Ήλιδα και την Ολυμπία με αυτό το 
μοναδικό γεγονός: Τον 1ο δρόμο της Εκεχειρίας! 

Από την ιερή γη της Ηλείας από όπου ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, εμείς με τις μικρές 
μας δυνάμεις ανοίξαμε το δρόμο της δικής μας μικρής εκεχειρίας. Της μικρής εκεχειρίας που 
ξεκινάει από τον κάθε έναν από εμάς, από το σπίτι μας, από την αυλή μας, από τη γειτονιά 
μας, από την πόλη μας, από το Μονοπάτι μας για να το φέρουμε στον κόσμο. Για να φέρουμε 
στον κόσμο τη μεγάλη Εκεχειρία. Αυτή που, τούτη τη δύσκολη για την ανθρωπότητα στιγμή, 
την έχουμε όσο τίποτε άλλο ανάγκη. 
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Ας γίνει λοιπόν η εκεχειρία μια ευκαιρία για διάλογο. Ας γίνει το πρότυπο για φιλία, την 
αλληλοκατανόηση, ανοχή, αποδοχή της διαφορετικότητας και παραδοχή της υπέρτατης 
αξίας της ειρήνης. Κάθε μέτρο από τα περίπου 49χλμ, από την Αρχαία Ήλιδα προς την Αρχαία 
Ολυμπία μας φέρνει πιο κοντά το στόχο, να μεταφερθεί το μήνυμα της Εκεχειρίας παντού, σε 
ολόκληρο τον κόσμο! Κάθε δρομέας να γίνει αγγελιαφόρος αυτού του σημαντικού μηνύματος 
για την Ειρήνη! Την Ειρήνη που ακόμα και στις μέρες μας εξακολουθεί δυστυχώς να είναι 
ζητούμενο και όχι αδιαπραγμάτευτο κεκτημένο. 

Στον πρώτο “Δρόμο Ολυμπιακής Εκεχειρίας βραβεύθηκαν όλοι οι τερματίσαντες με μοναδικά 
αριθμημένα μετάλλια, γιατί σημασία έχει ο δρόμος και η διαδρομή προς την Εκεχειρία. 
Γιατί η ήττα θα ήταν να μην πετύχουμε να φτάσουμε στο τέρμα, που δεν είναι άλλο από την 
Εκεχειρία και τελικό προορισμό την ειρήνη. 

Ευχόμαστε και το οφείλουμε στα παιδιά μας κάθε καινούργια διοργάνωση και κάθε 
χιλιόμετρο του «Δρόμου της Εκεχειρίας» να μας φέρνει πιο κοντά στον στόχο: Την Ειρήνη! 

Καλή αντάμωση στον επόμενο «Δρόμο Εκεχειρίας»!

 Η Συμπολιτεία Ολυμπίας σε αυτόν τον αγώνα για την Εκεχειρία είχε τη συμπαράσταση 
διεθνών οργανισμών αλλά και απλών ανθρώπων.  Ο Δρόμος της Ολυμπιακής Εκεχειρίας 
είχε την αιγίδα του  Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, της Ελληνικής Ολυμπιακής 
Επιτροπής, του CISM, της ΕΘΝΟΑ, της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Τουρισμού, του αθλητικού 
Σωματείου «Καλλιπάτειρα», συνδιοργανωτής ήταν ο Δήμος Ήλιδας και Εκτελεστικός Φορέας 
το ΑΣΑΕΔ.. 

Το αγώνα στήριξαν οι εταιρείες Λουξ, ΠΙΚ Κινινής,  super market ΤΕΡΖΗΣ,  Market In, 
Ένωση Συνεταιρισμών Ηλείας Ολυμπίας,  Κτήμα Μερκούρη, Αλφειός –Ρόδι Α.Ε.,  ΗΛ.ΒΙ.
ΓΑΛ. Καλομοίρης, Studio SKOUTERI, Γενικές Ασφάλειες ΛΟΥΡΙΔΑ, Εμπορικός Σύλλογος 
Πύργου, με χορηγούς επικοινωνίας: apopseis.gr, OVI και db8.gr, 

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά. 

Ευχαριστούμε επίσης την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ηλείας, το Μουσικό Σχολείο 
Βαρθολομιού, τους πολιτιστικούς Συλλόγους Ήλιδας, Καλυβίων, Αυγείου, Ωλένης και 
Πυργιώτισσες, όλους τους δρομείς για τη συμμετοχή τους και κυρίως όλα τα παιδιά και τους 
κατοίκους των χωριών από όπου πέρασαν οι δρομείς για την υποδοχή και την αγάπη με την 
οποία τους περιέλαβαν.

ςας ευχαριστούμε όλους

* Για τους φίλους μας του εξωτερικού στο ηλεκτρονικό περιοδικό μας από την σελίδα 98 θα 
βρείτε όλα τα κείμενα στα αγγλικά.

ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ!
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ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ!
Μπορούμε να κάνουμε 
το ένδοξο παρελθόν, 
φιλόδοξο μέλλον.

Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας
Γέφυρα του αρχαίου με το σύγχρονο
Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας
Γέφυρα του αρχαίου με το σύγχρονο
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H Συμπολιτεία της Ολυμπίας ευχαριστεί 
θερμά για τη συμβολή τους, όλους τους 

συνδιοργανωτές και  χορηγούς:

Βρείτε μας με ένα κλικ:

http://routeoftruce.gr/

http://routeoftruce.gr/
https://twitter.com/ekexeiria_route
http://thanos0.wix.com/federationolympia
http://www.facebook.com/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1-%CE%A4%CE%BF-%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BA%CE%B5%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-948021838567812/
https://federationofolympia.wordpress.com/blog/
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ο κάμπος της Ήλιδας 
με τις σημαίες της εκδήλωσης
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1623 χρόνια μετά το πέρας των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώ-
νων , 150 δρομείς ένστολοι και πολίτες ξεκίνησαν το 
πρωί της 20ης Απριλίου τον πρώτο Δρόμο Ολυμπια-
κής Εκεχειρίας.

Η εκκίνηση δόθηκε από τον χώρο του παλαιού 
Μουσείου της Αρχαίας Ήλιδας, της πόλης που κατά την αρχαιότητα διοργάνωνε τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες και ο τερματισμός έγινε στις 5 το απόγευμα στην Αρχαία Ολυμπία, 
τόπο που ετελούντο οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαιότητα. 

Η διαδρομή είναι 49,8 χιλιόμετρα και διέρχεται από 13 χωριά της ημιορεινής Ηλείας.

Την προηγούμενη ημέρα (Τρίτη) στο αίθριο του νέου Μουσείου της Αρχαίας Ήλιδας, έγινε 
αναπαράσταση της τελετής παράδοσης των όπλων, όπως γινόταν στην αρχαιότητα, και 
έναρξης της εκεχειρίας.

Ένστολοι αθλητές, παρέδωσαν τα όπλα τους στον Δήμαρχο της Ήλιδας, ξεκινώντας συμβολικά 
την εκεχειρία πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.

Ο Δήμαρχος της Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, δήλωσε ότι αποδέχεται την κίνη-
ση των ενστόλων να καταθέσουν τα όπλα τους στο χώρο από όπου γεννήθηκε η ιδέα των 
Ολυμπιακών Αγώνων και ζήτησε από τον πρόεδρο του CISM  να μεταφέρει σε ολόκληρο τον 
κόσμο τις εμπειρίες που βίωσε στην Ήλιδα με την παράδοση των όπλων από τους ένστολους 
αθλητές ως ένα μήνυμα για την εδραίωση παγκοσμίως της ιδέας της Εκεχειρίας.

Στην εκδήλωση έδωσε το παρόν η ηγεσία της Ολυμπιακής Οικογένειας. Όλοι επισήμαναν 
ότι από την Ήλιδα  μέσω του Δρόμου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, ξεκινά ένα παγκόσμιο γεγονός 
που δίνει τη διάσταση και το κύρος που πρέπει στην Ολυμπιακή Εκεχειρία.

Η πρόεδρος της Συμπολιτείας Ολυμπίας Σοφία Χίντζιου Κοντογιάννη τόνισε ότι στόχος της 
προσπάθειας μέσω του «Μονοπατιού της Εκεχειρίας» δεν είναι απλώς να αναβιώσουμε μια 
αρχαία διαδρομή, 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 Εκεχειρίας» να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο τα Ολυμπιακά Ιδεώδη και το ιερό 
δικαίωμα στην ειρήνη.

Παγκόσμιο γεγονός 
ο πρώτος Δρόμος 

Ολυμπιακής Εκεχειρίας



10

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Σπύρος Καπράλος εξήρε την πρωτοβουλία 
της Συμπολιτείας Ολυμπίας  και τόνισε ότι για πρώτη φορά όλοι οι φορείς της Ολυμπιακής 
ιδέας συγκεντρώθηκαν για τον κοινό σκοπό προώθησης της ιδέας της εκεχειρίας.

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Ισίδωρος Κούβελος αναφέρθηκε στη 
μοναδικότητα του γεγονότος αλλά και στην αξία της Ολυμπιακής παιδείας και τόνισε: Η 
Εκεχειρία είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί η Εκεχειρία δεν μπορεί να επιβάλει την ειρήνη, 
αλλά μπορεί πολύ απλά να την εμπνεύσει. Και αυτή γεννήθηκε στη χώρα μας. Έχουμε λοιπόν 
υποχρέωση εμείς ως Έλληνες όλες αυτές τις αξίες να τις διαφυλάττουμε και να τις διδάσκουμε 
στη νέα γενιά.

Ο Διευθυντής του Κέντρου Διεθνούς Εκεχειρίας κ. Κωνσταντίνος Φίλης είπε ότι με την 
προσπάθεια που γίνεται μέσω του «Μονοπατιού της Εκεχειρίας» ξεκινά από την Αρχαία 
Ήλιδα ένα γεγονός  που θα πάρει παγκόσμια διάσταση. Ο κ. Φίλης υπογράμμισε πόσο 
επίκαιρη είναι η εκδήλωση τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη 40 ένοπλες 
συγκρούσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και οι πρόσφυγες φθάνουν στα 60 εκατομμύρια. Όπως 
είπε μέσω του Δρόμου Ολυμπιακής Εκεχειρίας θα προωθηθεί το όνειρο της Εκεχειρίας και 
της ειρήνης. Τόνισε δε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει δρόμος προς την ειρήνη. Η ειρήνη είναι 
ο δρόμος».

Η αντιπρόεδρος 
του Διεθνούς 
Κέντρου Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας, πρώην 
υπουργός Φάνη 
Πάλλη Πετραλιά 
αναφέρθηκε στη 
σημασία του 
γεγονότος και τόνισε: 
«Η πρωτοβουλία 
αυτή για την ανάδειξη 
του μονοπατιού 
της Εκεχειρίας 
θα μπορέσει να 
χαιρετιστεί όχι 
μόνον ως συμβολική 
αναφορά στα πάτρια, 
αλλά ως Ηλειακή 
και ευρύτερα ως 
Ελληνική συμβολή 
στην επίλυση των πιο 

σύγχρονων και πιο οδυνηρών προβλημάτων του καιρού μας και φυσικά ως μια προτροπή σε 
όλους τους καλής θελήσεως ανθρώπους σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης να υιοθετήσουν 
την πρωτοβουλία να ακολουθήσουν το μονοπάτι αυτό και να συμβάλλουν όσο και όπως 
μπορούν ώστε το μονοπάτι να γίνει λεωφόρος που θα οδηγήσει τον κόσμο σ’ ένα ειρηνικό, 
καλύτερο αύριο».

Ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχε ενεργά στην εκδήλωση αλλά 
και στην υποδοχή των δρομέων στα χωριά από όπου περνούσαν, κ. Π. Ζεύλας τόνισε ότι το 

η αντιπρόεδρος του Διεθνούς κέντρου ολυμπιακής Εκεχειρίας, 
πρώην υπουργός Φάνη πάλλη πετραλιά 
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Μονοπάτι Εκεχειρίας από την Ήλιδα στην Ολυμπία μπορεί στο οντολογικό πεδίο να σημαίνει 
τη μετάβαση από τη χρεία στην ουσία, από το νείκος στη φιλότητα και τελικά από την πλάνη 
στην αλήθεια. Η εκπαίδευση σε μια εποχή μηδενισμού των αξιών δεν απεμπολεί το δικαίωμα, 
ταυτόχρονα είναι και υποχρέωση, να κάνει τους μαθητές αυριανούς πολίτες, κοινωνούς στις 
αρχές και στις αξίες του ολυμπισμού και να μεριμνά οι αξίες αυτές να δοκιμάζονται στη 
σχέση με τον συνάνθρωπο για να μην  αποβούν λόγος κενός, αλλά πρόταση αληθινής ζωής.

Ο πρόεδρος του CISM,  πλοίαρχος  AbdulHakeem AlShino είπε ότι η τελετή που οργανώνετε 
στο όνομα της Εκεχειρίας είναι περίτρανη απόδειξη ότι η Ελλάδα στηρίζει την εκεχειρία. Το 
αποδεικνύει μάλιστα  στην πράξη έχοντας καλέσει τον Ahmed Abu, αθλητή από την Παλαι-
στίνη, περιοχή που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Η πίστη του στην ιδέα της εκεχειρίας τον 
έκανε να αφήσει τα όπλα και να έλθει εδώ για να τρέξει το «Μονοπάτι της Εκεχειρίας» και να 
στείλει με τον τρόπο αυτό το δικό του μήνυμα.

Ο πρόεδρος του CISM υπενθύμισε ότι η παγκόσμια Οργάνωση η οποία εκπροσωπεί 
διοργανώνει κάθε τέσσερα χρόνια αθλητικούς αγώνες στους οποίους μετέχουν αθλητές του 
στρατού από 134 χώρες και κατά τη διάρκεια των αγώνων, αθλητές που πολεμούν μεταξύ 
τους αγωνίζονται στον ίδιο στίβο.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο ταξίαρχος Παναγιώτης Γεωργόπουλος ως εκπρόσωπος του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Στην εκδήλωση έπαιξαν παραδοσιακά τραγούδια μαθητές του μουσικού σχολείου 
Βαρθολομιού, υπό τη διεύθυνση του πατέρα Γεώργιου Αναγνωστόπουλου.

Επίσης μαθητές των δημοτικών σχολείων Αυγείου και 6ο Αμαλιάδας έκαναν αναπαράσταση 
αθλημάτων της αρχαιότητας. Ο πεντάχρονος Ιορδάνης Χρήστος απήγγειλε τον Ολυμπιακό 
Ύμνο.

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι Ήλιδας, Αυγείου και Καλυβίων κέρασαν τοπικά γλυκά και προϊόντα 
τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση.

Στο χώρο λειτουργούσε εικαστική έκθεση ενστόλων και τοπικών καλλιτεχνών.

Από την Αρχαία Ήλιδα ξεκίνησαν το δρόμο τους προς την Ολυμπία οι αθλητές και πέρασαν 
από τα χωριά:  Δάφνη, Κεραμιδιά, Δαφνιώτισσα, Περιστέρι, Χειμαδιό, Σόπι, Καράτουλα, 
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Μαγούλα, Λατζόι, Ηράκλεια, Πουρνάρι, Πελόπιο και Πλάτανο. Η διαδρομή περνά μέσα 
από πανέμορφα τοπία, ωστόσο ήταν δύσκολη καθώς μεγάλο τμήμα της περνά μέσα από 
χωματόδρομους, ανηφοριές και δύσβατα σημεία, γεγονός που του προσδίδει ιδιαιτερότητα.

Η πομπή με τους αθλητές, επικεφαλής της οποίας ήταν ο γνωστός υπερμαραθωνοδρόμος 
σμηναγός κ. Γιάννης Κούρος,  έφθασε στην Αρχαία Ολυμπία στις 5.00 το απόγευμα. Στην 
είσοδο του δημαρχείου της Ολυμπίας τους υποδέχθηκαν με παραδοσιακούς χορούς και 
τραγούδια, οι τοπικοί σύλλογοι.

Σε όλους τους αθλητές o πρόεδρος του CISM AbdulHakeem AlShino απένειμε τιμητικά 
μετάλλια.

Καλωσορίζοντας τους αθλητές στην Ολυμπία μεταξύ άλλων είπε:

«Έχοντας μπροστά μου τους αθλητές που τερμάτισαν τον δρόμο της Εκεχειρίας, 
διακηρύττοντας παντού το μήνυμα της εκεχειρίας και της ειρήνης θα ήθελα να μεταφέρω το 
μήνυμα αυτό στον Δήμαρχο της Αρχαίας Ολυμπίας».

Στην τελετή παρέστησαν και απένειμαν μετάλλια στους αθλητές, ο Δήμαρχος Σπάρτης 
Ευάγγελος Βαλιώτης, ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, ο πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ολυμπίας κ. Πανάγος Παντελάκος, ο εκπρόσωπος του ΥΕΘΑ  ταξ/
χος κ. Π. Γεωργόπουλος, ο Διευθυντής της Ολυμπιακής Εκεχειρίας κ. Κωνσταντίνος Φίλης, ο 
υποδιοικητής της 117 ΠΜ και ο διοικητής της ΣΕΤΤΗΛ. 

Τα ειδικά αριθμημένα αναμνηστικά μετάλλια που απονεμήθηκαν στους αθλητές φιλοτέχνησε 
ο  Στέλιος Μπίσμπας και έχουν αποτυπωμένη ειδική σύνθεση που αναφέρεται στον Δρόμο 
της Εκεχειρίας.

Την εκδήλωση έκλεισαν χορευτικά από την Ώλενα τα οποία χόρεψαν τοπικούς παραδοσιακούς 
χορούς, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του κ. Τέλη Κλαμαριά. Τέλος, ο Σύλλογος 
“Πυργιώτισσες” προσέφερε στους καλεσμένους τοπικά εδέσματα.
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ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ!
Μπορούμε να κάνουμε 
το ένδοξο παρελθόν, 
φιλόδοξο μέλλον.

Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας
Γέφυρα του αρχαίου με το σύγχρονο
Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας
Γέφυρα του αρχαίου με το σύγχρονο
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κύριε Δήμαρχε, Κύριε πρόεδρε του Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού 
Αθλητισμού, Κυρία αντιπρόεδρε της Διεθνούς Εκεχειρίας, Κύριε πρόεδρε της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Κύριε πρόεδρε της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Ακαδημίας και της ΕΘΝΟΑ,

Κύριοι διοικητές και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Αθλητές-δρομείς που ήρθατε από τα διάφορα μέρη της Ελλάδας κάνοντας τον δικό σας 
δρόμο εκεχειρίας, στα βήματα των αρχαίων προγόνων μας. 

Όπως τότε που ερχόντουσαν στην Ήλιδα από όλες τις ελληνικές πόλεις της Οικουμένης. 
Κόροιβος, Φιγάλεια, Λέπρεον, Αθήνα, Αίγινα, Κέρκυρα, Λίνδος, Δελφοί, Σκοτούσσα, Φί-
λιπποι, 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, είναι μερικές από τις πόλεις του αρχαίου κόσμου με 
Ολυμπιονίκες. Πόλεις με αθλητές που έκαναν τον δικό τους δρόμο της Εκεχειρίας για να 
φτάσουν εδώ, στην Ήλιδα.

Πόλεις γεμάτες Ελλάδα, διασκορπισμένες σε ολόκληρο 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 συμμετοχή τους, την ιερή Εκεχειρία. 

Αυτή τη μέρα γιορτής για την Αρχαία Ήλιδα και την Αρχαία Ολυμπία, είναι μεγάλη τιμή και 
χαρά για εμάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ.

Μετά από 1623 χρόνια, εδώ, σε αυτή την ιερή γη της Ήλιδας και της Ολυμπίας, Έλληνες ένστολοι 
που θα τρέξουν αύριο στον πρώτο δρόμο Ολυμπιακής Εκεχειρίας πάνω στο «Μονοπάτι της 
Εκεχειρίας», αλλά και Ολυμπιονίκες που θα λάβουν μέρος στους ολυμπιακούς αγώνες του 
Ρίο εφέτος το καλοκαίρι, σε μια συμβολική πράξη σεβασμού προς την Ολυμπιακή Εκεχειρία, 
θα καταθέσουν τον οπλισμό τους.

Καλωσορισμα για το 
1ο Δρόμο Ολυμπιακής Εκεχειρίας 

στο «Μονοπάτι της Εκεχειρίας
Από τη Σοφία Χίντζιου Κοντογιάννη  
Πρόεδρος Συμπολιτείας Ολυμπίας
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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- αλλά να γεφυρώσουμε το 
αρχαίο με το σύγχρονο, το παλιό με το νέο, ώστε να θυμίσουμε σε όλους για ποιο λόγο ετε-
λούντο 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.

Αύριο, όλοι μαζί 
θα διαβούμε δίπλα 
από το μυκηναϊκό 
νεκροταφείο της 
Δάφνης, το καλντερίμι, 
την Πιλάλα, την κοιλάδα 
του Καράτουλα, την 
Πιλαλίστρα, για να 
φτάσουμε στο ιερό! 
Στον τόπο όπου 
ετελούντο οι αρχαίοι 
Ολυμπιακοί Αγώνες. 
Κάθε ένα από τα 49.800 
μέτρα από την Ήλιδα 
στην Ολυμπία θα μας 

φέρει πιο κοντά στον στόχο μας, που είναι να μεταφέρουμε το μήνυμα της Εκεχειρίας σε 
ολόκληρο τον κόσμο. 

Κάθε δρομέας θα γίνει αγγελιαφόρος αυτού του σημαντικού μηνύματος για την ειρήνη! 
Την ειρήνη που ακόμα και στις ημέρες μας εξακολουθεί να είναι ζητούμενο και όχι 
αδιαπραγμάτευτο κεκτημένο.

Θα μου επιτρέψετε πριν δώσω τον λόγο στους εκλεκτούς προσκεκλημένους, να προσφέρω 
το ελάχιστο που μπορούμε ως πολίτες αυτής της ιερής γης, να δώσουμε σε κάποιους που 
είναι αφανείς ήρωες.

Να δώσω ένα κλαδί αγριελιάς στους αφανείς ήρωες του Δρόμου της Εκεχειρίας: στους κυρίους 
Αλεξανδρόπουλο και Αγριαντώνη και την κα Αγγελίδου, για την παραχώρηση των μελετών 
τους στην Συμπολιτεία Ολυμπίας για να γίνει το Μονοπάτι, στον Γιώργο Κοντογιάννη που 
σχεδόν 15 χρόνια τώρα προσπαθεί να αναβιώσει αυτή τη διαδρομή, στον αντιπλοίαρχο και 
μαραθωνοδρόμο Σπύρο Ανδριόπουλο που από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκε το τι σημαίνει 
για τον κόσμο ολόκληρο η εκεχειρία, στον διευθυντή του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας κ. Κωνσταντίνο Φίλη που στήριξε την ιδέα και την προσπάθεια από την πρώτη 
στιγμή, φυσικά στον δήμαρχο Ήλιδας που παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίσαμε, μαζί 
συνδιοργανώσαμε αυτές τις εκδηλώσεις, και βέβαια όλους εσάς, τους εθελοντές μας, τους 
προέδρους μας τον κ. Καπράλο, τον κ. Κούβελο, που από την πρώτη στιγμή μας αγκαλιάσανε,  
το ΑΣΑΕΔ, τον στρατό, όλους όσους μας έδωσαν την αιγίδα τους και μας στήριξαν σε αυτό 
που κάνουμε σήμερα εδώ και που ανιδιοτελώς βοήθησαν!

Σας ευχαριστούμε! Καλό δρόμο αύριο!

ςοφία χίντζιου κοντογιάννη πρόεδρος ςυμπολιτείας ολυμπίας



17

άγαπητοί φίλοι, 

Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ. Όταν ήμουν πολιτικός συνηθίζαμε 
να λέμε: Είμαι πολύ συγκινημένη, είμαι πολύ συγκινημένη…. Εγώ θα σας πω 
ότι ειλικρινά, είμαι πολύ συγκινημένη που βρίσκομαι εδώ. Είμαι πάρα πολύ 
συγκινημένη που βλέπω όλους εσάς που δώσατε μία πάρα πολύ μεγάλη μάχη, 

έναν αγώνα, την Συμπολιτεία Ολυμπίας, το ΑΣΑΕΔ, την Ολυμπιακή Επιτροπή, εμάς, δηλ. το 
Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, και το Ίδρυμα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. 
Πραγματικά χαίρομαι που όλος αυτός ο αγώνας που έχει γίνει από εσάς, από εμάς, όλον 
αυτόν τον καιρό, βρίσκει σήμερα εδώ μία δικαίωση.

Όταν ο Παυσανίας 
τόσα χρόνια πριν 
είχε σκεφτεί αυτό 
το Μονοπάτι της 
Εκεχειρίας, αυτόν 
τον δρόμο της 
Εκεχειρίας που το 
ψάξατε στις πηγές 
και έχουμε σήμερα 
αυτό το μονοπάτι 
της Εκεχειρίας, 
σίγουρα δεν 
μπορούσε να 
φανταστεί εκείνη 
την εποχή ότι πιο 
επίκαιρη λέξη 
σήμερα είναι η 
λέξη εκεχειρία. 
Ότι θα ήταν τόσο 

επίκαιρη που η οικουμένη, οι πολίτες σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης, σε μία τέτοια στιγμή 
που υποφέρει τόσο πολύ η ανθρωπότητα από τους πολέμους, από τα προσφυγικά κύματα, 
από τα μεγάλα προβλήματα που πραγματικά έχει τρελαθεί ο πλανήτης, η λέξη η οποία είναι 
σήμερα –η λέξη που αν θέλετε είναι και το ζητούμενο- είναι η λέξη εκεχειρία. 

Χαιρετισμός για τον
1ο Δρόμο 

Ολυμπιακής Εκεχειρίας
Από Φάνη Πάλλη Πετραλιά  
Αντιπρόεδρος Διεθνούς Εκεχειρίας, πρ. Υπουργός

η αντιπρόεδρος του Διεθνούς κέντρου ολυμπιακής Εκεχειρίας, 
πρώην υπουργός Φάνη πάλλη πετραλιά 
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Είναι αυτό που σήμερα γίνεται εδώ. Όπου όλοι εσείς, που μας κάνατε και είμαστε ήσυχοι και 
κοιμόμαστε ήσυχοι γιατί ξέρουμε  ότι η πατρίδα μας είναι σε καλά χέρια, εσείς που δίνετε τις 
δικές σας μάχες, σήμερα θα κάνετε αυτό που γινόταν εδώ πριν από πολλά - πολλά χρόνια. 
Γιατί εδώ στην Αρχαία Ήλιδα, σε αυτήν εδώ την περιοχή, άφηναν οι οπλίτες αθλητές και μη 
αθλητές τα όπλα τους. Τα όπλα τους για να πορευθούν το δρόμο προς την Αρχαία Ολυμπία 
και αυτό θα έλεγα ότι είναι αυτό που εφηύρανε οι Ηλείοι και οι Έλληνες σε μεγαλύτερη 
διάσταση.

Ως καταγόμενη από την Ηλεία, ως Ηλεία 
και εγώ, αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανη 
γι’ αυτό και θέλω να πω ότι πιστεύω -και 
πιστεύω, κύριε Δήμαρχε και όλοι εσείς οι 
εκπρόσωποι, οι τοπικές κοινωνίες- ειλικρινά 
πιστεύω, αγαπητέ Σπύρο μου, και οι Ένοπλες 
Δυνάμεις, η κα Κοντογιάννη της Συμπολιτείας 
Ολυμπίας, κύριε Πρόεδρε της ΕΟΕ, κύριε 
Πρόεδρε της ΔΟΑ, εκπρόσωποι των Σωμάτων 
Ασφαλείας και όλους, ότι δεν είναι μία τελετή 
σήμερα. Δεν είναι μία μικρή εκδήλωση. Είναι 
μία μεγάλη εκδήλωση. Είναι η δημιουργία και 
η γέννηση ενός νέου θεσμού. 

Αυτό που γίνεται σήμερα εδώ είναι η γέννηση 
ενός νέου θεσμού. Και είναι η γέννηση ενός 
νέου θεσμού, γιατί το ζητούμενο είναι η 

ειρήνη. Αλλά για να φτάσεις στην ειρήνη, η ειρήνη έχει πολλούς σταθμούς. Η ειρήνη έχει 
συζήτηση. Η ειρήνη έχει εκεχειρία. Πρώτα αφήνουμε τα όπλα και μετά πάμε στην ειρήνη. 
Κατ’ ευθείαν από τον πόλεμο δεν γίνεται ειρήνη. Κατευθείαν από τα όπλα δεν πάμε σε αυτόν 
τον ειρηνικό κόσμο που όλοι ονειρευόμαστε.

Η Ολυμπιακή Εκεχειρία, ή η διευρυμένη Εκεχειρία που σήμερα θεμελιώνουμε, αυτή ην 
Εκεχειρία, ως μία πολιτική, οικουμενική προσπάθεια, είναι προσπάθεια όλων των λαών. 
Είναι μια στιγμή ιστορική. Και είναι γιατί οι ολυμπιακές αξίες με τις οποίες εσείς έχετε 
γαλουχηθεί, με τις οποίες και εμείς –και θα μου επιτρέψτε να κάνω την υπέρβασή μου και 
να πούμε ότι και εγώ σαν κόρη ανθρώπου που έδωσε πολλά στον Ολυμπισμό, αλλά και ως 
παιδί γεννήθηκα και πέρασα όλα μου τα καλοκαίρια στην Αρχαία Ολυμπία, αλλά τότε που 
υπήρχαν τέντες, οι σκηνές στην Αρχαία Ολυμπία-  είναι τώρα και πάλι επίκαιρες. Διότι οι 
αξίες του Ολυμπισμού και του αθλητισμού δεν είναι αθλητικές αξίες οι ολυμπιακές αξίες. 
Είναι αξίες πανανθρώπινες. 

Η αλληλεγγύη, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, είναι οι μεγάλες αξίες που ζητάνε σήμερα 
οι άνθρωποι. Ζητάει η νεολαία μας, ζητάμε οι μεγαλύτεροι. Είναι αυτό το οποίο ζητάμε και 
αυτές οι αξίες, είναι αξίες διαχρονικές. Και το Μονοπάτι της Εκεχειρίας είναι στο χέρι μας, 
στο χέρι σας να γίνει μία λεωφόρος. Αυτό το Μονοπάτι, αυτός ο νέος θεσμός, αυτό θα είναι 
και ο θεσμός που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο κόσμο, σε ένα ειρηνικό κόσμο, αυτό που 
το οφείλουμε στα παιδιά μας. Ένα ειρηνικό κόσμο που θα οδηγήσει και τη χώρα μας σε 
καλύτερες μέρες. 

Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία.

η αντιπρόεδρος του Διεθνούς κέντρου 
ολυμπιακής Εκεχειρίας, 
πρώην υπουργός Φάνη πάλλη πετραλιά 
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κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί καλεσμένοι,

Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που βρίσκομαι εδώ σήμερα σε αυτόν τον 
μοναδικό τόπο της Αρχαίας Ήλιδας και που σήμερα ξεκινάει για πρώτη φορά 
το «Μονοπάτι της Εκεχειρίας» μετά από 1623 χρόνια. Ξέρετε, αυτό που έχει 
πολύ μεγάλη σημασία και αξία για μια χώρα για να έχει μέλλον, είναι να μην 

ξεχνάει την ιστορία της. Ή να μη προσπαθεί να την ξεχνάει. Η ιστορία λοιπόν αυτής της 
χώρας, ξεκίνησε εδώ. 

Ξεκίνησε με τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες, 
με τις ολυμπιακές 
αξίες, που γεννήθηκαν 
σε αυτόν τον τόπο. 
Και έχει πολύ μεγάλη 
σημασία να τις 
θυμόμαστε, να τις 
αναδεικνύουμε και να 
τις διδάσκουμε στις 
νέες γενιές. Η αξία 
του σεβασμού στη 
διαφορετικότητα, της 
ευγενούς άμιλλας, της 
αριστείας, της φιλίας, 
είναι σημαντικές 
για όλους. Είναι 
σημαντικές για τα 
παιδιά μας, για τα νέα 
παιδιά. Δεν μπορούμε, 
δεν έχουμε δικαίωμα 

εμείς να επιτρέψουμε σε κανέναν να ξεχάσει τις ολυμπιακές αξίες. 

Χαιρετισμός για τον
1ο Δρόμο 

Ολυμπιακής Εκεχειρίας
Από Ισίδωρο Κούβελο 
Πρόεδρος Διεθνούς και Ελληνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας

ισίδωρος κούβελος
πρόεδρος Διεθνούς και Ελληνικής ολυμπιακής άκαδημίας
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Αυτή η πρωτοβουλία που πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε στο Πολεμικό Μουσείο, -ήμουν 
εκεί και τη χαιρέτησα με μεγάλη χαρά- πραγματικά αναδεικνύει και θυμίζει και παιδεύει 
τους νέους για τις ολυμπιακές αξίες που τόσο πολύ έχει ανάγκη αυτός ο τόπος.

Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά από καρδιάς γι’ αυτή την πρωτοβουλία σας, και τη 
Συμπολιτεία Ολυμπίας και το ΑΣΑΕΔ, την Ολυμπιακή Επιτροπή, το Ίδρυμα Εκεχειρίας που 
πραγματικά κάνει σημαντική δουλειά, μαζί με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία για την 
εκπαίδευση των νέων παιδιών σε αυτή τη χώρα, θέλω να χαιρετήσω θερμά αυτή τη δράση 
που αναδεικνύει τις αξίες μας και μας κάνει να κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον.

Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία και αυτό να έχει συνέχεια για πάντα.

Επίσημοι προσκεκλημένοι της εκδήλωσης
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Ένα κλαδί αγριελιάς δώρο από την πρόεδρο της ςυμπολιτείας ολυμπίας κα ςοφία χίντζιου 
κοντογιάννη στον πρόεδρο του CISM κ. AbdulHakeem AlShino.
παρακολουθεί ο αντιπρόεδρος της ςυμπολιτείας κ. κωνσταντίνος καλέντης

άπό αριστερά: ςπύρος Τζουλέκης, αντιδήμαρχος Ήλιδας, χρήστος χριστοδουλόπουλος, δήμαρχος 
Ήλιδας, AbdulHakeem AlShino πρόεδρος CISM, ςοφία χίντζιου κοντογιάννη πρόεδρος 
ςυμπολιτείας ολυμπίας, Ahmad Abu Dokhan παλαιστίνιος δρομέας.
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κύριε Δήμαρχε, κυρία αντιπρόεδρε της Εκεχειρίας, κύριε πρόεδρε του CISM, 
κυρία πρόεδρε της Συμπολιτείας Ολυμπίας, κύριε πρόεδρε της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Ακαδημίας, κύριε εκπρόσωπε του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, 
κυρίες και κύριοι είναι μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι και εγώ σήμερα 
μαζί σας στην τελετή έναρξης των εκδηλώσεων για τον πρώτο «Δρόμο 

Ολυμπιακής Εκεχειρίας». 

Η πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει συμβάλει αναμφίβολα στο εορταστικό κλίμα εν όψει 
της κορυφαίας γένεσης στιγμής του Ολυμπιακού και του αθλητικού κινήματος, που είναι η 
γένεση της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.

Χαιρετισμός για τον
1ο Δρόμο 

Ολυμπιακής Εκεχειρίας
Από Σπύρο Καπράλο  
Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

ςπύρος καπράλος, πρόεδρος της Ελληνικής ολυμπιακής Επιτροπής
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Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η συνεργασία Συμπολιτείας Ολυμπίας, του Δήμου 
της Ήλιδας, του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και του 
Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο 
το μήνυμα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, της ειρήνης, δηλαδή που οι πρόγονοί μας 
εμπνεύσθηκαν και εφάρμοσαν στην πράξη κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Εκείνα τα χρόνια, όπως όλοι γνωρίζουμε, η ειρήνη αποτελούσε βασική 
προϋπόθεση για τους αθλητικούς αγώνες και ήταν ένα ιδανικό που το σέβονταν όλοι 
ανεξαρτήτως καταγωγής, προέλευσης ή θρησκευτικής πίστης. Δυστυχώς, παρ’ όλο 
που οι νεώτερες γενεές κατάφεραν να αναβιώσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να 
τους καταστήσουν το σημαντικότερο αθλητικό και κοινωνικό γεγονός στον πλανήτη, 
δεν πέτυχαν να εντάξουν σε αυτούς την ανάγκη για παγκόσμια ειρήνη. 

Ο αθλητισμός από μόνος του δεν φέρνει την ειρήνη ούτε μπορεί να πιέσει για την 
παύση των εχθροπραξιών. Ωστόσο μπορεί να αποτελέσει το καλύτερο εργαλείο 
προώθησης ιδανικών που θα αναδείξουν τη σημασία και την ανάγκη της παγκόσμιας 
ειρήνης. 

Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι είναι ότι η Ολυμπιακή Εκεχειρία δεν 
αφορά μόνο τα κράτη, τους αρχηγούς τους, ή τους πολιτικούς. Είναι μία έννοια που 
εμπνέει τον κάθε ένα από εμάς. Σε αυτό το πλαίσιο αποκτά ιδιαίτερη σημασία η 
διοργάνωση αυτού του δρόμου καθώς συνδέει την Ήλιδα με την Ολυμπία και στέλνει 
από αυτή εδώ την ιερή γη, το μήνυμα ότι ήρθε πλέον ο καιρός να μιμηθούμε τους 
αρχαίους Έλληνες και να εφαρμόσουμε την Εκεχειρία, δίνοντας ακόμη μία ευκαιρία 
στην ειρήνη.

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Εύχομαι κάθε επιτυχία 
στην πρωτοβουλία, την οποία η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στηρίζει με κάθε 
τρόπο και σας περιμένουμε όλους μεθαύριο στο αρχαίο στάδιο της Ολυμπίας για να 
ζήσουμε από κοντά τις μοναδικές στιγμές της γένεσης του Ολυμπιακού Φωτός.

Σας ευχαριστώ πολύ.
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Μαθητές των δημοτικών σχολείων άυγείου, 6ου άμαλιάδας και 1ο νηπιαγωγείο πύργου 
συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και αναπαριστούν αρχαία ολυμπιακά αγωνίσματα.
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Ένστολοι δρομείς παραδίδουν τον οπλισμό τους και παίρνουν από τα χέρια 
νέων παιδιών ένα κλαδί αγριελιάς, αιώνιο σύμβολο ειρήνης
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Μαθητές της ηλείας σχηματίζουν τους ολυμπιακούς κύκλους
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ςτην Εκεχειρία τη θέση των όπλων στα χέρια των ενστόλων παίρνει 
το κλαδί της ελιάς, αιώνιο σύμβολο ειρήνης. 

πλήθος κόσμου παρακολουθεί την εκδήλωση.
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 Χαιρετισμός για τον
1ο Δρόμο 

Ολυμπιακής Εκεχειρίας
Από τον Πλοίαρχο AbdulHakeem AlShino 
Πρόεδρο του CISM  

άγαπητέ Δήμαρχε Ήλιδας, αγαπητέ Πρόεδρε της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, 
αγαπητή πρόεδρε της Συμπολιτείας Ολυμπίας, αγαπητοί διακεκριμένοι επισκέπτες 
και φίλοι, αυτό είναι ένα μοναδικό προνόμιο για μένα, ως Πρόεδρος του CISM και 
μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής του «Ιδρύματος Ολυμπιακής Εκεχειρίας», 
να βρίσκομαι εδώ, στην ευρύτερη περιοχή της ιερής γης της Αρχαίας Ολυμπίας για να 

εκφράσω την απέραντη εκτίμησή μου για τη μεγάλη αυτή τελετή, αφιερωμένη στην «Ολυμπιακή 
Εκεχειρία».

Αγαπητοί διακεκριμένοι επισκέπτες και φίλοι, η Ολυμππιακή Εκεχειρία ιδρύθηκε με σκοπό να 
διακυρήξει τις αξίες της ανοχής, της αλληλεγγύης και της ειρήνης μέσω του αθλητισμού κατά τη 
διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί ο αθλητισμός είναι ένα μοναδικό εργαλείο που προάγει 
το πνεύμα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας στην πράξη. Ο αθλητισμός, είναι η μόνη ανθρώπινη 
δραστηριότητα που κατάφερε να αποκτήσει παγκόσμια αξία και χαίρει ατέλειωτης μαζικής 
αποδοχής. Ο αθλητισμός, είναι το μοναδικό εργαλείο που δημιουργεί πάντοτε γέφυρες σε όλον τον 
κόσμο με την ουδετερότητα, το σεβασμό και την ισότητα, ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο, την 
κοινωνική θέση, το πολιτιστικό υπόβαθρο, ανεξάρτητα από την πίστη ή τις πολιτικές πεποιθήσεις. 
Ο αθλητισμός είναι η μόνη θεμελιώδης αρχή των μη-διακρίσεων που επιτρέπει την προώθηση της 
ειρήνης στον κόσμο, με τον ίδιο τρόπο που οι αρχαίοι Έλληνες 3.000 χρόνια πριν, σταμάτησαν να 
πολεμούν κι άρχισαν να ανταγωνίζονται στον αθλητισμό.

Κατά τον ίδιο τρόπο το CISM θεσπίζει την ειρήνη στον κόσμο μέσα από εκατοντάδες διαγωνισμούς 
κάθε χρόνο, και κυρίως μέσω των Παγκόσμιων Στρατιωτικών Αγώνων του CISM κάθε 4 χρόνια, όπου 
8.000 αθλητές των στρατών από 134 χώρες των Ηνωμένων Εθνών, ανταγωνίζονται για τον αθλητισμό 
και την ειρήνη. Το CISM κατέχει πια έναν ηγετικό ρόλο με τη δρομολόγηση του πιο ξεκάθαρου και 
θεαματικού μηνύματος στον κόσμο, με το σύνθημα «Φιλία μέσω του αθλητισμού». Οι στρατιώτες 
που πολεμούσαν πριν από 75 χρόνια, τώρα αγωνίζονται κι ανταγωνίζονται μαζί για την ειρήνη.

Ως αποτέλεσμα, αγαπητέ Δήμαρχε του Δήμου Ήλιδας, αυτό είναι το νόημα της μεγάλης αυτής 
τελετής, που είναι η αναπαράσταση των αθλητών μας που αφήνουν τα όπλα - όπως 3.000 χρόνια 
πριν- και συμβολικά είναι έτοιμοι να ανταγωνιστούν στον αθλητισμό, σύμφωνα με την αρχή της 
Ολυμπιακής Εκεχειρίας. Αγαπητοί διακεκριμένοι επισκέπτες, σήμερα έχουμε την τιμή να βρίσκεται 
μαζί μας ένας αθλητής της Παλαιστίνης μεταξύ των αθλητών, που σταμάτησε τις μάχες και είναι 
έτοιμος να αγωνιστεί.

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου στην Ελλάδα, που από πέρσι έχει 
προσφέρει στην πράξη τεράστια βοήθεια και αλληλεγγύη στους πρόσφυγες του πολέμου από τις 
περιοχές των συγκρούσεων. Η Ελλάδα είναι πραγματικό σύμβολο ελπίδας για όλους τους πρόσφυγες 
στον κόσμο, και κάνει τον κόσμο καλύτερο σε αυτή την ανθρώπινη κρίση. 

Σας ευχαριστώ.
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κυρίες και κύριοι, 

είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είσαστε όλοι απόψε εδώ, στα ιερά 
χώματα της Ήλιδας, της πόλης του Ολυμπισμού, της Εκεχειρίας και του Ευ 
Αγωνίζεσθαι.

Πολλές φορές, εκδηλώσεις 
σαν την σημερινή, 
εξαντλούνται στην απόδοση 
τιμής και στην ιστορική 
προσέγγιση των προσώπων 
και των θεσμών που την 
εξυπηρέτησαν. Όπως 
γνωρίζετε, η Ήλιδα ήταν μια 
από τις τρεις συνιδρυτικές 
πόλεις, συνιστώσες του 
ολυμπιακού περιβάλλοντος: 
Η Ήλιδα, η Σπάρτη και η 
Πίσσα, η σημερινή Ολυμπία.

Θεσπίζοντας τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες και 
στην ουσία φιλοξενώντας το 
σύνολο της προετοιμασίας 
τους, η Αρχαία Ήλιδα πέτυχε 
κάτι πολύ μεγαλύτερο από 
την απλή δημιουργία ενός 
αθλητικού θεσμού. Πέτυχε 

να δώσει μορφή και ιδεολογικό υπόβαθρο στην ικανότητα περιοχών και πολιτισμών του 
τότε γνωστού κόσμου να συνυπάρχουν και να συναγωνίζονται, εντός ενός κοινά αποδεκτού 
πλαισίου κανόνων. Στην πράξη, η Ήλιδα δημιούργησε 2.800 χρόνια πριν ένα πρόπλασμα 
του σημερινού πλαισίου της παγκόσμιας συνύπαρξης.

Χαιρετισμός για τον
1ο Δρόμο 

Ολυμπιακής Εκεχειρίας
Από τον Χρήστο Χριστοδουλόπουλο  
Δήμαρχος Ήλιδας

χρήστος χριστοδουλόπουλος 
Δήμαρχος Ήλιδας
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Αυτό που σήμερα θεωρούμε αυτονόητο τότε δεν ήταν αυτονόητο. Η ιερή εκεχειρία ήταν η 
συμφωνία ειρήνης που επέτρεπε όχι μόνο την ομαλή διεξαγωγή των ολυμπιακών αγώνων, 
αλλά και έθετε τον πήχη της προσδοκίας των πόλεων, δηλαδή τον στόχο ενός ειρηνικού 
κόσμου. 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν πολλά περισσότερα από μια αθλητική διοργάνωση, γιατί 
εξέφραζαν το πάγιο αίτημα για μεγάλες συλλογικότητες που θα στηρίζονταν στο 
παιδαγωγικό πρότυπο της διάκρισης και όχι της επικράτησης.

Δυστυχώς είναι ελάχιστοι αυτοί που γνωρίζουν ότι η Αρχαία Ήλιδα αποτελεί την κοιτίδα 
των Ολυμπιακών Αγώνων, την πόλη κράτος δηλαδή όπου δημιουργήθηκε η ιδέα του 
Ολυμπισμού και της Εκεχειρίας.

Δεν είναι ευρέως 
επίσης γνωστό, ότι στην 
περιοχή της Αρχαίας 
Ήλιδας, στη θέση 
Αρμάτοβα όπου -όσοι 
συμμετείχαν στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες, 
από κάθε σημείο του 
τότε γνωστού κόσμου- 
παρέδιδαν τα όπλα 
τους σεβόμενοι την 
ιερά εκεχειρία. Ακόμη 
λιγότεροι είναι αυτοί 
που γνωρίζουν ότι 
υπήρχε και ένα αρχαίο 
μονοπάτι που συνέδεε 
την Αρχαία Ήλιδα, 
διοργανώτρια πόλη των 
Ολυμπιακών Αγώνων 

με την Αρχαία Ολυμπία και το χώρο τέλεσης των αγώνων. 

Ο Δήμος Ήλιδας αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή τη σπουδαία προσπάθεια που γίνεται 
για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και την ανάδειξη του ρόλου που έπαιξε 
η Αρχαία Ήλιδα στην εκεχειρία και τον ολυμπισμό. Έχει φτάσει πλέον η ώρα να γίνει 
η σύνδεση της διοργανώτριας πόλης και της πόλης τέλεσης των αγώνων. Ο τόπος μας 
συνέβαλε αποφασιστικά στον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις πανανθρώπινες αξίες, όπως 
αυτές της ευγενούς άμιλλας, του ευ αγωνίζεσθαι, του ολυμπισμού, της ιεράς εκεχειρίας και 
αυτό πρέπει να γίνει κτήμα όλων.

Χαιρετίζουμε όλες τις δράσεις που κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση και σας καλούμε 
να γνωρίσετε την Ήλιδα, τη διοργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων, τον πολιτισμό 
της και στους δύσκολους καιρούς που περνάμε την ανάγκη για την αποδοχή και διάδοση 
της ιδέας της ιεράς εκεχειρίας. Ιδέας στην οποία όλοι θα πρέπει να συστρατευθούμε σε ένα 
παγκόσμιο κίνημα για έναν καλύτερο κόσμο.

Σας ευχαριστώ.

O Δήμαρχος Ήλιδας χρήστος χριστοδουλόπουλος 
με τον άλσίνο
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να συγχαρώ και εγώ από την πλευρά μου τη Συμπολιτεία Ολυμπίας, την κα 
Κοντογιάννη, τον ΑΣΑΕΔ ασφαλώς, όλους αυτούς που συνέβαλαν στη σημερινή 
εκδήλωση –που όπως ορθά ανέφερε και η αντιπρόεδρος του Ιδρύματος της 
Εκεχειρίας- στόχος μας είναι να καθιερωθεί και να αποτελέσει ένα θεσμό από 
εδώ και πέρα κάθε τέσσερα χρόνια όταν οι θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα 

λαμβάνουν χώρα. 

Και νομίζω ότι είναι προς 
αυτήν την κατεύθυνση 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικό 
το γεγονός ότι σήμερα 
βλέπω πάρα πολύ κόσμο 
και κυρίως βλέπω σύσσωμη 
την ολυμπιακή οικογένεια, 
όπως αυτή εκφράζεται και 
στην Ελλάδα και διεθνώς, να 
είναι σήμερα μαζί μας. Και 
ευχαριστώ θερμά και τον κ. 
Καπράλο και τον κ. Κούβελο 
για την παρουσία τους. 

Αλλά οι πραγματικοί 
πρωταγωνιστές –κατά την 
άποψή μου πέρα από τα 
παιδιά που είναι εδώ δίπλα 
μας- είναι οι ένστολοι. 
Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι 
ουσιαστικά αποτελούν τον θεματοφύλακα της ειρήνης και της σταθερότητας για την κάθε 
χώρα όπου υπάρχει μια ευνομούμενη πολιτεία αλλά με το παράδειγμα αυτό –και εδώ 
πρέπει να συγχαρώ τον κ. Ανδριόπουλο για την πρωτοβουλία- με το γεγονός δηλαδή ότι 
σήμερα θα εναποθέσουν τα όπλα τους ώστε να αναβιώσουμε 1623 χρόνια μετά το Μονοπάτι 
της Εκεχειρίας, της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Ένα 

Χαιρετισμός για τον
1ο Δρόμο 

Ολυμπιακής Εκεχειρίας
Από Δρ. Κωνσταντίνο Φίλη  
Διευθυντής Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας

Δρ. κωνσταντίνος Φίλης 
Διευθυντής Διεθνούς κέντρου ολυμπιακής Εκεχειρίας
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μήνυμα ότι η κατάπαυση του πυρός, δηλ. το να αφήνουμε τα όπλα κάτω, για να πάμε και να 
συμμετάσχουμε στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του κόσμου όπως είναι οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες, αυτό το μήνυμα το οποίο θα στείλουμε σήμερα και αύριο από την Ελλάδα, απόψε 
από την Αρχαία Ήλιδα και αύριο από την Ολυμπία προς πάσα κατεύθυνση νομίζω πως είναι 
πολύ ισχυρό. Δεν είναι μόνο συμβολικό και σημειολογικό, έχει μία τεράστια αξία και σημασία. 

Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να κουράζεται και αφού ευχαριστήσω και 
πάλι όλους τους συντελεστές, μέρος των οποίων βεβαίως είναι και το Κέντρο της Διεθνούς 
Εκεχειρίας, θέλω να πω μισή κουβέντα για το πόσο σημαντική είναι η κατάπαυση του πυρός.

Όταν οι στρατιώτες που έχουν το προνόμιο της υπεροχής αποφασίζουν να αφήσουν τα όπλα 
τους κάτω, αυτό σημαίνει ότι δίνουμε μία ευκαιρία στο διάλογο. Δίνουμε μία ευκαιρία στη 
συζήτηση. Δίνουμε μία ευκαιρία στις αντιμαχόμενες πλευρές –που σήμερα όπως μιλάμε 
υπάρχουν 40 ένοπλες συγκρούσεις οι οποίες μαίνονται σε όλον τον κόσμο- δίνουμε λοιπόν 
μία ευκαιρία στις αντιμαχόμενες πλευρές να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι να διαπραγματευθούν 
και κυρίως να αντιληφθούν και να συνειδητοποιήσουν τη ζημιά του πολέμου απέναντι 
στα οφέλη και τα κέρδη της ειρήνης. Και μιας και μιλάμε για τον «Δρόμο της Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας», κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει δρόμος προς την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. 

Ευχαριστώ πολύ.
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κύριε Δήμαρχε, κύριε πρόεδρε της ΕΟΕ, κύριε πρόεδρε του CISM, κύριοι Ανώτε-
ροι Διοικητές Φρουράς, κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση στο νέο 
Αρχαιολογικό Μουσείο 
στην ιερά γη της Ήλιδας, 

στην τελετή έναρξης του πρώτου 
«Δρόμου Ολυμπιακής Εκεχειρίας». 
Ανειλημμένες υποχρεώσεις δεν 
επέτρεψαν στον Υπουργό Εθνικής 
Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο να βρίσκεται 
σήμερα εδώ, αλλά σας διαβιβάζω 
τους θερμούς χαιρετισμούς του.

Σήμερα αθλητές των Ενόπλων 
μας Δυνάμεων, συνεχίζοντας την 
παράδοση των προγόνων μας 
εναποθέτουν τον οπλισμό τους και 
αύριο, 1623 χρόνια μετά, άοπλοι θα 
διαβούν το ιερό μονοπάτι, ενώνοντας 
τις δύο αρχαίες πόλεις, της Ήλιδας 
και της Ολυμπίας στα ίδια βήματα 
των αρχαίων οπλιτών αθλητών, 
διακηρύττοντας την αναγκαιότητα 
επιβολής της ειρήνης στους λαούς 
όλης της γης, ως προαπαιτούμενο 
για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών 
Αγώνων στο Ρίο της Βραζιλίας.

Το ιδεώδες της Ολυμπιακής Εκεχειρίας 
ήταν απόλυτα συνυφασμένο με την 
ιδέα των Ολυμπιακών Αγώνων. Με την 
Ολυμπιακή Εκεχειρία εξασφαλιζόταν 

Χαιρετισμός για τον
1ο Δρόμο 

Ολυμπιακής Εκεχειρίας
Από Ταξίαρχο Παναγιώτη Γεωργόπουλο 
Εκπρόσωπος Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Ένστολος δρομέας περιμένοντας 
να παραδώσει  τον οπλισμό του.
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ότι όλοι οι αθλητές καθώς και οι θεατές των αγώνων, θα μπορούσαν να ταξιδέψουν με 
ασφάλεια στην Αρχαία Ολυμπία και να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.

Το βαθύτερο νόημα όμως ήταν ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα μοναδικό εργαλείο για την 
προώθηση της ειρήνης και του διαλόγου. Αν και περιορισμένη σε χρονική διάρκεια, ωστόσο 
προσέφερε ένα παράθυρο για να αρχίσει ο διάλογος. Μια παύση  και μια ανακούφιση στους 
δοκιμαζόμενους από τα πάθη του λαού πληθυσμούς. Από τότε μέχρι σήμερα τα επιτεύγματα 
της ολυμπιακής εκεχειρίας διατυμπανίζουν το μήνυμα της αντίστασης στη μισαλλοδοξία που 
υπάρχει στη γη. Μέσω αυτής, οι εμπλεκόμενοι καλούνται να χαμηλώσουν τα όπλα και να 
συνεργαστούνε για την ειρήνη, τον αμοιβαίο σεβασμό, την κατανόηση και την συμφιλίωση. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η ιδέα της ολυμπιακής εκεχειρίας προέρχεται από 
τη βαθειά πεποίθηση ότι ο αθλητισμός και τα ολυμπιακά ιδεώδη μπορούν να συνεισφέρουν 
στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Κλείνοντας θέλω να συγχαρώ τη Συμπολιτεία Ολυμπίας, το Δήμο Ήλιδας και το ΑΣΑΕΔ, το 
Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού των Ενόπλων Δυνάμεων για την οργάνωση των εκδηλώσεων.

Σας ευχαριστώ.

Γεωργόπουλος - εκπρόσωπος Υπ.Εθν.άμυνας



38

η παρουσίαση του Πρώτου Δρόμου της Ολυμπιακής Εκεχειρίας την ημέρα 
που συμπληρώνουμε 120 χρόνια από την έναρξη των πρώτων σύγχρονων 
Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, και Παγκόσμια Ημέρα Ολυμπισμού 
και Προώθησης της Ειρήνης, έχει έναν ισχυρό  συμβολικό και ουσιαστικό 
χαρακτήρα.

Μέσα από αυτήν την 
εξαιρετική πρωτοβουλία, 
η Ελλάδα στέλνει και θα 
συνεχίσει να στέλνει ένα 
ηχηρό μήνυμα πολιτισμού 
και ειρήνης σε όλο τον κόσμο, 
και μάλιστα σε μία περίοδο 
που η διεθνής κοινότητα έχει 
ανάγκη από μηνύματα που 
γεφυρώνουν τους λαούς και 
ενώνουν τους ανθρώπους.

Ο δρόμος της Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας που συνδέει τις 
πόλεις της Αρχαίας Ήλιδας 
και της Αρχαίας Ολυμπίας 
ανοίγει με τη σειρά του νέους 
δρόμους συμπόρευσης και 
συνεργασίας σε τοπικό, 
σε εθνικό και σε διεθνές 
επίπεδο. 

Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις αναδεικνύουμε την Ελλάδα παγκοσμίως και ενθαρρύνουμε 
τη συνεργασία με όλες τις δημιουργικές δυνάμεις, σε κάθε τόπο της χώρας μας, για την 
ανάδειξη του πλούτου- του πολιτιστικού, του ιστορικού, του φυσικού και του πνευματικού- 
που κρατούν αυτή τη χώρα ζωντανή και ενισχύουν τις αναπτυξιακές της προοπτικές.

Χαιρετισμός για τον
1ο Δρόμο 

Ολυμπιακής Εκεχειρίας
Από Έλενα Κουντουρά 
Αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού

Έλενα κουντουρά
άναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού



39

Ζούμε σε μία χώρα που αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς και φιλικούς προορισμούς 
παγκοσμίως, με διεθνή αναγνωρισιμότητα και απήχηση, με εκατομμύρια επισκέπτες κάθε 
χρόνο, που έρχονται για να ζήσουν τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρουμε.

Το 2015 πετύχαμε επιδόσεις-ρεκόρ στις διεθνείς αφίξεις και τα έσοδα, μέσα από τη νέα μας 
τουριστική πολιτική και τη συνεργασία που καθιερώσαμε με τις παραγωγικές δυνάμεις του 
τουρισμού της χώρας.

Σχεδιάζοντας την επόμενη ημέρα για τον τουρισμό μας, εμπλουτίζουμε το προϊόν μας, 
επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο, προωθούμε τις θεματικές μορφές τουρισμού όπου 
έχουμε μοναδικό πλεονέκτημα, και δημιουργούμε νέους προορισμούς.

Δίνουμε έμφαση στην ανάδειξη του πολιτισμού μας, του αθλητισμού, και στη σύνδεση της 
ιστορικής μας κληρονομιάς με τον τουρισμό μας, τις απίστευτες ομορφιές των τόπων μας 
σε δημοφιλείς αλλά και σε μέχρι σήμερα λιγότερο γνωστούς προορισμούς που θέλουμε να 
καταστούν εξίσου γνωστοί και αγαπημένοι.

Είμαστε λοιπόν μαζί σας και ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία αυτή, όπως και κάθε 
πρωτοβουλία και κάθε συνεργασία που προβάλλει το καλύτερο πρόσωπο της Ελλάδας, που 
στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, που ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και την 
τοπική οικονομία, και που αναδεικνύει ό,τι καλύτερο αυτή η χώρα έχει να προσφέρει σε όλα 
τα επίπεδα.

Σας ευχαριστώ θερμά. 
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Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του 
CISM:

Αγαπητέ πρόεδρε,

Αποδεχόμαστε τη συμβολική παράδοση του οπλισμού των οπλιτών από τις 134 χώρες 
που εκπροσωπείτε και σας καλούμε να μεταφέρετε το μήνυμα της ειρήνης από τα ιερά 
χώματα της Ήλιδας, της πόλης του Ολυμπισμού, της Εκεχειρίας, του Ευ Αγωνίζεσθε, μέσω 
του Μονοπατιού της Εκεχειρίας, στα πέρατα του κόσμου. 

Ασπασμός των δύο ανδρών.

Αποδοχή Αφοπλισμού, 
Δημάρχου Ήλιδας
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Το Μουσικό ςχολείο Βαρθολομιού έντυσε μουσικά την εκδήλωση, 
υπό τη διεύθυνση του πατέρα Γεώργιου άναγνωστόπουλου.
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Μαθητές των δημοτικών σχολείων άυγείου, 6ου άμαλιάδας 
και 1ο νηπιαγωγείο πύργου συμμετέχουν στις εκδηλώσεις

νεαρή μαθήτρια αφήνει ένα περιστέρι, για να μεταφέρει στον κόσμο το μήνυμα της ειρήνης.
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Γιάννης κούρος επικεφαλής των δρομέων

ςτις 6 το πρωί ξεκίνησαν οι δρομείς με επικεφαλής τον θρύλο των υπεραποστάσεων Γιάννη κούρο 
(φωτο 26) μπροστά από τον αρχαιολογικό χώρο της άρχαίας Ήλιδας, της διοργανώτριας πόλης των 
ολυμπιακών άγώνων
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πρώτος σταθμός των δρομέων η Δάφνη.

ςτις 6 το πρωί, οι δρομείς ξεκίνησαν.
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ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ!
Μπορούμε να κάνουμε 
το ένδοξο παρελθόν, 
φιλόδοξο μέλλον.

Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας
Γέφυρα του αρχαίου με το σύγχρονο
Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας
Γέφυρα του αρχαίου με το σύγχρονο
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οι δρομείς με επικεφαλής τον υπερδρομέα των μεγάλων αποστάσεων σμηναγό Γιάννη κούρο. 
Δίπλα του ο κώστας χατζής που ήρθε από την ολλανδία για να τρέξει στον πρώτο Δρόμο 
ολυμπιακής Εκεχειρίας.
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ο γέροντας σφίγγει τα χέρια των δρομέων και φανερά συγκινημένος 
τους ευχαριστεί για την έναρξη της διαδρομής...
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Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και πολλές προετοιμασίες υποδέχθηκαν 
οι κάτοικοι της κεραμιδιάς τους δρομείς

οι δρομείς με επικεφαλής τον υπερδρομέα των μεγάλων αποστάσεων σμηναγό Γιάννη κούρο. 
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κάτοικοι της κεραμιδιάς και οι δρομείς

κάτοικοι της περιοχής και δρομείς
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Μέσα από ελιές και αμπέλια οι δρομείς κατευθύνονται προς το περιστέρι, το επόμενο χωριό.

ςε όλη τη διαδρομή υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες που κατευθύνουν τους δρομείς και 
τους ενημερώνουν για την χιλιομετρική απόσταση προς την άρχαία ολυμπία, αλλά και 
αντίστροφα προς την άρχαία Ήλιδα.
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Μέσα από ελιές και αμπέλια οι δρομείς κατευθύνονται προς το περιστέρι, το επόμενο χωριό.

Φτάνοντας στη Δαφνιώτισσα
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Yποδοχή χειμαδιό

ο δήμαρχος της άρχαίας Ήλιδας με την ολυμπιονίκη κατερίνα Θάνου στο περιστέρι. 
η κα Θάνου μίλησε στους νεαρούς μαθητές για τον ολυμπισμό και την Εκεχειρία
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οι μαθητές του δημοτικού σχολείου του χειμαδιού υποδέχονται τους δρομείς με κλαδιά ελιάς, 
σημαίες που έχουν τους ολυμπιακούς κύκλους αλλά και τις ηπείρους.

ο Γιάννης κούρος δεν αποχωρίστηκε στιγμή το κλαδί της ελιάς που του δόθηκε κατά την τελετή 
έναρξης στο Μουσείο της άρχαίας Ήλιδας. Μαζί με τους μαθητές του δημοτικού σχολείου χειμαδιού 
ακούνε τους εκπροσώπους της Διεθνούς Εκεχειρίας και  κρατούν στα χέρια τους κλαδιά ελιάς.
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Μαθητές του χειμαδιού υποδεχόμενοι τους δρομείς του πρώτου «Δρόμου ολυμπιακής Εκεχειρίας».
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άναμνηστική φωτογραφία με την 2η ολυμπιονίκη του πόλο άνθή Μυλωνάκη, 
την 5η ολυμπιονίκη του τζούντο Μαρία καραγιαννοπούλου και ένστολους αθλητές.

Λίγο πριν φύγουν από το χειμαδιό, που βρίσκεται στο μέσον της διαδρομής, οι δρομείς 
φωτογραφίζονται με τους μαθητές τους δημοτικού σχολείου χειμαδιού και τα μέλη της Διεθνούς 
Εκεχειρίας (κωνσταντίνο Φίλη και ντόρα πάλλη ςιούτου), τον ςπύρο άνδριόπουλο, διευθυντή του 
άςάΕΔ (μαραθωνοδρόμος, πανελληνιονίκης κάτοχος πανελληνίου ρεκόρ Μαραθωνίου Δρόμου 
και 10.000 μ.) και την πρόεδρο της ςυμπολιτείας ολυμπίας κα ςοφία χίντζιου κοντογιάννη, που 
διοργάνωσε τις εκδηλώσεις.
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ςήμερα  στους Ολυμπιακούς  συμμετέχουν αθλητές από διάφορες χώρες και 
φυλές. Το ενδιαφέρον του παγκόσμιου κοινού κερδίζει το θέαμα, η άψογη 
οργάνωση και η χαρά της νίκης.  Αφού όμως εμείς εδώ θέλουμε να μιλήσουμε 
για το πνεύμα των Ολυμπιακών, είναι αναγκαίο να γυρίσουμε το ρολόι μας 
πίσω, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το πνεύμα των αρχαίων, των 

ιδρυτών τους. 

Πρώτο και κύριο, λοιπόν, οι αθλητικοί αγώνες δεν υπήρξαν αθλητικοί με την έννοια που 
δίνουμε σήμερα. Όπως και το θέατρο, έτσι και οι αγώνες 
είχαν θρησκευτική σημασία.  

Οι αγώνες που σήμερα ονομάζουμε αθλητικούς άρχισαν 
στα παλαιολιθικά χρόνια ως τελετές λευκής μαγείας. 
Ήταν, δηλαδή, τελετές μίμησης με σκοπό την επανάληψη 
στην πράξη. Στα σπήλαια Λασκώ, Σωβέ, Αλταμίρα και αλ-
λού,  βλέπουμε ορισμένες βραχογραφίες που δείχνουν 
αναπαράσταση κυνηγιού: οι άνδρες τρέχουν για να 
φθάσουν το θήραμα, που δεν είναι άλλο παρά ο ιερέας 
της φυλής μεταμφιεσμένος. Το τρέξιμο του δρόμου 
δεν ήταν παρά μίμησις του τρεξίματος στο κυνήγι, και 
γινόταν όχι ως παιχνίδι,  αλλά με σκοπό τη μίμηση  του 
πραγματικού. 

Στις αρχές της νεολιθικής εποχής, 7-9000 χρόνια π.Χ., 
άλλαξε η θρησκεία και η μυθολογία. Με την είσοδο 
της γεωργίας η αντίληψη για τη ζωή και τον κόσμο 
αναδιαμορφώνεται πλήρως. Το πιο σημαντικό για εμάς 

εδώ σήμερα είναι ότι ο θάνατος νοείται πλέον ως μέρος μιας εναλλαγής: ζωή και θάνατος 
συνιστούν έναν ενιαίο κύκλο. Αυτή είναι η βασική διδασκαλία των αρχαίων μυστηρίων. 

Η νεολιθική θρησκεία ήταν λατρεία της γονιμότητας. Κεντρική θεά ήταν η μητέρα, η 
μητέρα Γή, η μητέρα των ανθρώπων και των θεών. Στην Ολυμπία λατρευόταν από τους 
προελληνικούς χρόνους η Θεά Μητέρα, η οποία στους Μυκηναϊκούς χρόνους ταυτίστηκε με 
τη Δήμητρα και την Ήρα. Γι αυτό και στην Ολυμπία υπήρχε ναός της Ήρας - όχι ο σωζόμενος 

Ολυμπιακοί Αγώνες & 
Ολυμπιακή Εκεχειρία

Από Παναγιώτη Δρακόπουλο

παναγιώτης Δρακόπουλος
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αλλά αρχαιότερος. Οι πρώτοι αγώνες ήταν γυναικείοι, τα γνωστά μας Ηραία. Τότε, στους 
γυναικείους αγώνες, καθιερώθηκε και το στεφάνι από την αγριελιά ως έπαθλο - το στεφάνι 
αγριελιάς ήταν σύμβολο γονιμότητας, κοινό σύμβολο της Σελήνης και της Γης. 

Αφού ο θάνατος ήταν μέρος της ζωής, μαζί με την τελετή προς τον θάνατο, τελούνταν τα 
θριαμβικά της ζωής. Είναι χαρακτηριστικό ότι η λέξη κηδεύω σήμαινε ό,τι και σήμερα, ταφή 
νεκρού, αλλά σήμαινε επίσης και συνάπτω γάμο. Οι αθλητικές διοργανώσεις έχουν όλες στη 
ρίζα τους ένα θάνατο: στους Ολυμπιακούς ο θάνατος του βασιλιά Οινόμαου και οι αγώνες 
που προς τιμήν του νεκρού οργάνωσε ο Πέλοπας, στα Ίσθμια ο θάνατος του Μελικέρτη και οι 
αγώνες που οργάνωσε ο Θησέας, στα Πύθια ο θάνατος του Πύθωνος που οργάνωσε ο ίδιος 
ο Απόλλων και επέβαλε η εκάστοτε ιέρεια του ναού του να λέγεται Πυθία. Τα Νέμεα ήταν 
αγώνες προς τιμήν του Αρχέμορου (το όνομα δείχνει τον άρχοντα του θανάτου, του μόρου). 
Και στον Όμηρο διαβάζουμε ότι ο Αχιλλέας οργάνωσε προς τιμήν του νεκρού Πατρόκλου 
αθλητικούς αγώνες.

Βαθμιαία λοιπόν, ο αθλητισμός συνέχισε τον θρησκευτικό του χαρακτήρα, αλλά με 
διαφορετικό σημαινόμενο: τώρα πια οι αγώνες είναι  απάντηση στον θάνατο, είναι ένας 
ύμνος στη ζωή. 

Υπάρχει όμως μια ακόμη διάσταση των αγώνων που θα πρέπει να επισημάνουμε, μια 
διάσταση πολιτική. Μας το εξηγούν οι ίδιες οι λέξεις. Η λέξη άθλος έχει την ίδια ρίζα με 
τη λέξη άθλιος. Αθλέω σήμαινε παλεύω, ταλαιπωρούμαι. Ο αγών έχει την ίδια ρίζα με 
την αγωνία. Άθλημα ονομαζόταν αρχικά το εργαλείο (αυτό με το οποίο εργάζεσαι), και ο 
γεωργός λεγόταν αθλητής γης. Η απαξιωτική αυτή αναφορά είναι ορατή και σε άλλες λέξεις 
που δείχνουν τον εργάτη: μοχθηρός (από το μόχθος), πανούργος (= αυτός που κάνει όλες 
τις δουλειές), βάναυσος (εκ του αύω, αυτός που χρησιμοποιεί τη φωτιά, φούρναρης ή σιδη-
ρουργός) κ.ά. Αυτά δείχνουν ότι η άθληση δεν ήταν ιδανικό για έναν αριστοκράτη. Ήταν για 
την τάξη των χειρονακτών, για εργαζόμενους. Οπότε, η εκεχειρία (που σημαίνει κρατώ τα 
χέρια, σταματώ να χρησιμοποιώ τα χέρια) δεν ήταν μόνο πολεμική, αγώνας για την ειρήνη, 
αλλά επίσης και παύση εργασιών, ήταν μια σχόλη, μια αργία. 

Το καθεστώς της ολιγαρχίας όμως έφθασε στο οικονομικό αδιέξοδό του, και ακολούθησε 
η εποχή της δημοκρατίας, εποχή όπου οι αριστοκράτες παύουν να ρυθμίζουν τις ζωές των 
ανθρώπων. Η γεωργική προέλευση της κοινωνίας δεν διαγράφεται: συνεχίζει σε καθοριστικές 
λέξεις, σε όρους, όπως π.χ. οι λέξεις νόμος (από το νομή = βοσκοτόπι), ουσία (= περιουσία), 
θεσμός (= φράχτης στη γή), αλλά και μοίρα (η γη που σου ανήκει, το μοιράδι), λόγος (= η 
ξερολιθιά, η τακτοποιημένη στοίβα πετρών που σήμαινε όριο ιδιοκτησίας). Ωστόσο, με τη 
δημοκρατία  κυρίαρχος πια  δεν είναι ο γαιοκτήμων αλλά  είναι ο Νόμος, ο κανών δικαίου. 

Θα ήταν χρήσιμο εδώ να σταματήσουμε για λίγο. Τι δίδαξε τον Έλληνα ότι το σωστό δεν 
είναι η βίαιη επιβολή αλλά η επικράτηση του μέσα στα όρια ενός κανόνα;  Τί τον δίδαξε 
να αντικαταστήσει την αυταρχία με τον προσυμφωνημένο κανόνα; Οφείλουμε να δώσουμε 
μιαν απάντηση σε αυτό, οφείλουμε να καταλάβουμε τι έφερε στην Ελλάδα και μόνον σε 
αυτήν τη δημοκρατία, ενόσω δίπλα του κυριαρχούσαν οι αυταρχικές μοναρχίες;

Η απάντηση είναι σαφής: οι αγώνες. Όχι οι πολεμικοί, όχι οι ταξικοί, αλλά οι αθλητικοί. 
Εκεί όπου ο κάθε αθλητής είναι ένα άτομο, το οποίο προσπαθεί μεν να επικρατήσει αλλά 
σεβόμενο τους κανόνες, όπως ακριβώς κάνουν και οι άλλοι αθλητές. 
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Αυτή η μετάβαση εξουσίας ορίζει μια μεγάλη στροφή όλου του αρχαίου μας πολιτισμού. Στην 
πρακτική του διαχωρισμού των ανθρώπων σύμφωνα με την κοινωνική τους τάξη, αντιτίθεται 
πλέον η έννοια κοινωνία.  Διαχωρισμός συνεχίζει να υπάρχει, αλλά πλέον αυτός γίνεται με-
ταξύ ελεύθερου και δούλου, όπως επίσης μεταξύ πολίτη και ξένου. Στο αρχαίο λεξιλόγιο 
προστίθενται πλέον νέες λέξεις, όπως η λέξη κοινωνία, και μια σειρά λέξεις που την συ-
μπληρώνουν, οι οποίες αρχίζουν με το πρόθεμα σύν-: σύλλογος, συνασπισμός, συμμέτοχος, 
συμπόσιο, συνοδός, συναγελάζομαι, και βεβαίως συναθλητής. Την ίδια ώρα, εμφανίζεται η 
πολιτική: το τί θα κάνει η πόλις δεν αποφασίζεται από έναν τύραννο, αλλά από τους θεσμούς 
της πολιτείας.

Η κοινωνία δεν είναι το άθροισμα χιλιάδων ανθρώπων, αλλά είναι μία σχέση. Μέσα σε αυτή 
τη σχέση, ο κάθε άνθρωπος είναι σεβαστός. Ο κάθε άνθρωπος μετέχει στη σχέση κοινωνία, 
αλλά διατηρεί την ιδιαιτερότητά του, υπερασπίζεται τα συμφέροντά του. Έτσι, η κοινωνία 
είναι μια διαλεκτική σχέση, μια κατάσταση όπου υπάρχουν δυό δυνάμεις ελκόμενες και 
ταυτόχρονα αντίθετες: από τη μια η κοινωνία, από την άλλη το άτομο. 

Το άτομο, το θριαμβικά νικηφόρο άτομο είναι ο αθλητής. Γι αυτόν τα επινίκια είναι τα ομαδικά 
τραγούδια των πανηγυριστών, δηλαδή του κοινού των αγώνων. Ο νικητής των ιερών αγώνων 
ήταν ιερό πρόσωπο, ένα άτομο που αποσπούσε τη συγκατάβαση των θεών. Ήταν ένας άξιος. 

Την ίδια ανάπτυξη γνώρισε και η τέχνη. Περάσαμε από την εποχή των αρχαϊκών ακίνητων 
κούρων (=το αρσενικό της κόρης) στην αναπαράσταση του σώματος σε διάφορες 
δραστηριότητες. Από την ανάπτυξη της γλυπτικής καθορίστηκε ο ρόλος του σώματος. Το 
ωραίο σώμα έγινε πλέον γενικό σύμβολο του ελληνικού πνεύματος. Πουθενά στον κόσμο 
το σώμα του ανθρώπου δεν θαυμάστηκε όσο στην Ελλάδα. Η αναπαράσταση του θεού ως 
όντος με άψογα γυμνασμένο σώμα, χωρίς υπερβολές που οδηγούν σε υπερτροφίες, είναι 
μοναδικό φαινόμενο στην παγκόσμιο ιστορία. 

Το άψογο αθλητικό σώμα επηρεάζει και τη φιλοσοφία. Αφού το άγαλμα του θεού εικονίζει 
τον θεό και ο ανδριάντας εικονίζει τον άνθρωπο, είναι εύλογη η αναγωγή του Πλάτωνος κατά 
την οποία ο κόσμος μας δεν είναι πραγματικός αλλά ομοίωμα, απεικόνιση των αληθινών 
μορφών. 

Πέραν όμως από τον Πλάτωνα, πάνω στη διαλεκτική σχέση κοινωνίας-ατόμου θεμελιώθηκε 
όλος ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Δεν υπάρχει άλλος πολιτισμός που να έχει το δίπολο 
κοινωνίας-ατόμου ως θεμελιώδες γνώρισμά του. Έτσι, ο κορυφαίος των φιλοσόφων του 
20ου αιώνα, ο Εντμουντ Χούσερλ γράφει ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός γεννήθηκε με την 
γένεση της φιλοσοφίας.

Μια μονομέρεια βέβαια, αφού στην πραγματικότητα γεννήθηκε με τον Όμηρο. Διότι 
στην Ιλιάδα του Ομήρου, ένα έπος πολεμικό, αυτό που δίνει το τέλος στον πόλεμο είναι η 
ευστροφία κι όχι η ισχύς, και αυτό που τιμάται περισσότερο από όλες τις αρετές δεν είναι η 
γενναιότητα αλλά το διαλέγεσθαι. Επιστρέφω στο θέμα μου.

Οι αγώνες ένωσαν τους Έλληνες και τους έκαναν να αισθανθούν ένα έθνος, υπερβαίνοντας 
τις διακρίσεις, τις οποίες -όπως είναι γνωστό- είχαν.

Δεν θα συνεχίσω εξηγώντας σας πόσα θετικά στοιχεία οφείλουμε στο αθλητικό πνεύμα και 
τους Ολυμπιακούς αγώνες. Είστε πολύ καλά ενήμεροι και δεν θέλω να σας κουράσω. Πριν 
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κλείσω όμως, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι ακόμη. 

Ο θαυμασμός όλων σας προς τους Ολυμπιακούς αγώνες, είναι πολύ σημαντικός. Ωστόσο, 
θέλω να προσθέσω πόσο σημαντικό είναι η μνήμη  και η απόδοση τιμής. 

Η μνήμη της σπουδαίας πράξης και η απόδοση τιμών σε αυτήν δεν είναι απλώς έκφραση 
θαυμασμού. Είναι μια υπέρβαση του χρόνου, του τετελεσμένου, είναι μια κατάθεση ψυχής 
που βεβαιώνει πως η σπουδαία πράξη ζει και  αναγνωρίζεται ως σημαντική ακόμη  σήμερα. 

Είναι μια επιβεβαίωση δική μας προς όλους εκείνους τους αθλητές ότι αγωνίστηκαν και 
για μας. Είμαστε εδώ, νοερά εμπρός στους στεφανωμένους μας, και τους καμαρώνουμε, 
τους θαυμάζουμε. Ο θαυμασμός μας είναι μια υπόσχεσή μας προς αυτούς ότι όχι, εμείς 
δεν θα αφήσουμε το στεφάνι της αγριελιάς που φόρεσαν να το σπαράξει ο χρόνος, αλλά το 
ποτίζουμε με το σεβασμό μας, και το κρατάμε ζωντανό να μας δείχνει πως ο δρόμος ο δικός 
τους ανοίγει και τον δικό μας. 

Είναι μια πεποίθησή μας πως η ιστορία δεν είναι αυτό που έγινε κάποτε, αλλά αυτό που 
γίνεται ακόμα, είναι η φλόγα που μας εμπνέει και δίνει στη ζωή μας νόημα.

Αυτή τη φλόγα εύχομαι να κρατήσουμε όλοι μέσα μας και να τη μεταβιβάσουμε ως 
πολύτιμη κληρονομιά στους νέους μας.
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ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής στην παρέμβασή του για τον πολιτισμό, την 
τέχνη και τον αθλητισμό, χαρακτήρισε την τέχνη ως «το δροσερό αεράκι της 
ζωής» και τον χρόνο ως «την κινούμενη εικόνα της αιωνιότητας» .

Όπως είπε η τέχνη, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός έχουν κοινά σημεία. Και 
κυρίως ενεργοποιούν εκείνα τα σημεία της ζωής που μπορούν να μας ενώσουν 

με τη θετική ενέργεια του σύμπαντος. 

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική φιλοσοφία για τον τρόπο 
ζωής, σημειώνοντας ότι «η ψυχή επικοινωνεί με το σώμα που 
ενδύει την ψυχή». Και τόνισε ότι το σώμα όταν μπορέσει μέσα 
από την άσκηση να φθάσει στην τελειότητα, τότε συνομιλεί με 
την ψυχή και βρίσκει έναν τρόπο να ενταχθεί στην αρμονία του 
σύμπαντος. 

Ο κ. Σμαραγδής τόνισε ότι έχουμε χρέος ακολουθώντας τη 
φιλοσοφία των προγόνων μας ο καθένας από εκεί που βρίσκεται 
να φθάσει  στην τελειότητα, ώστε να ανορθωθεί το ανθρώπινο 
γένος. Η ευθύνη είναι μεγάλη του καθενός ανθρώπου. Για 
μας ακόμη περισσότερο που κουβαλάμε αξίες όπως είναι ο 
Ολυμπισμός. 

Σωστά ειπώθηκε η ιδεολογία του Ολυμπισμού. Όπως σωστά θα μπορούσε να ειπωθεί η 
ελληνική ιδεολογία που είναι η απόλυτη αρμονία σώματος και ψυχής, εναρμονισμένα τα δύο 
σε ένα μέσα στην αρμονία του σύμπαντος. 

Επειδή λοιπόν το μέλλον της ανθρωπότητας είναι το παρελθόν της, ό,τι γίνεται προς αυτήν 
την κατεύθυνση μόνο καλό κάνει. Και επειδή  η ανθρωπότητα που το βλέπουμε έχει χάσει το 
μέτρο, όταν θα το επανεύρει ή μάλλον όταν θα το αναζητήσει σημαίνει ότι θα έχει  συνέλθει, 
θα έχει φύγει η επιρροή από την εισβολή του κακού. Και θα προσπαθήσει να έρθει ο άνθρωπος 
και η κοινωνία σε μια ισορροπία με ό,τι μας γέννησε.

Ο κ. Σμαραγδής τόνισε ότι από τη στιγμή που εμείς τηρούμε τις αρχές και τις αξίες που ο 
ελληνισμός γέννησε, τότε όλοι για να αναβαθμιστούν «στην Ελλάδα θα καταφύγουν, θέλουν 
δεν θέλουν. Αρκεί εμείς να μην έχουμε χαθεί και ο καθένας από εμάς το κεράκι που του δόθηκε 
να το κρατάει αναμμένο. Γι’ αυτό είμαι εδώ σήμερα. Να συμβάλλω σε αυτήν την προσπάθεια 
και αυτό είναι ένα κεράκι το οποίο μπορεί να είναι μικρό ή μεγάλο, σημασία έχει να είναι 
αναμμένο».

Πολιτισμός, τέχνη 
και αθλητισμός

Από Γιάννη Σμαραγδή 
Σκηνοθέτης

Γιάννης ςμαραγδής
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οι δρομείς κατευθύνονται προς το επόμενο χωριό το ςόπι.

ςτο ςόπι, δίπλα στην πηγή, πολύ κοντά στην πιλάλα (εκεί όπου οι αθλητές στην αρχαιότητα έπαιρναν 
την τελευταία δύναμη για να φτάσουν στην άρχαία ολυμπία) οι φιλόξενοι κάτοικοι με επικεφαλής 
τον πρόεδρο του τοπικού διαμερίσματος υποδέχονται τους δρομείς με νερό, αναψυκτικά χορηγία της 
εταιρείας «λουξ», γλυκά και φρούτα της περιοχής.
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ςτο ςόπι, δίπλα στην πηγή, πολύ κοντά στην πιλάλα (εκεί όπου οι αθλητές στην αρχαιότητα έπαιρναν 
την τελευταία δύναμη για να φτάσουν στην άρχαία ολυμπία) οι φιλόξενοι κάτοικοι με επικεφαλής 
τον πρόεδρο του τοπικού διαμερίσματος υποδέχονται τους δρομείς με νερό, αναψυκτικά χορηγία της 
εταιρείας «λουξ», γλυκά και φρούτα της περιοχής.

ςτου καράτουλα οι μαθητές υποδέχονται τους δρομείς στην είσοδο του χωριού. Όλοι θέλουν 
να δώσουν το χέρι τους στους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη διαδρομή. Τη διαδρομή που είναι 
αφιερωμένη στην Εκεχειρία.  Την κοιλάδα του καράτουλα διέσχιζαν οι αρχαίοι για να φτάσουν στην 
άρχαία ολυμπία, στο ιερό.
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ςτου καράτουλα οι μαθητές υποδέχονται τους δρομείς στην είσοδο του χωριού. Όλοι θέλουν 
να δώσουν το χέρι τους στους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη διαδρομή. Τη διαδρομή που είναι 
αφιερωμένη στην Εκεχειρία.  Την κοιλάδα του καράτουλα διέσχιζαν οι αρχαίοι για να φτάσουν στην 
άρχαία ολυμπία, στο ιερό.

ςτη Μαγούλα κάνοντας τη δική τους διαδρομή εκεχειρίας οι νεαροί μαθητές τρέχουν από την μία 
άκρη του χωριού στην άλλη κρατώντας στα χέρια τους κλαδιά αγριελιάς.
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ςτη μικρή πλατεία της ηράκλειας, ο φιλόξενος πλάτανος πρόσφερε τη σκιά του στους δρομείς. 
και το πεζούλι γύρω από το συντριβάνι ξεκούρασε τους δρομείς. 

οι δρομείς φτάνουν στο Λατζόι
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οι δρομείς φτάνουν στο Λατζόι

κάτω από φιλόξενη σκιά μιας ελιάς έστησαν τον πάγκο τους οι κάτοικοι του πουρναρίου για να 
ξεδιψάσουν τους δρομείς του «Δρόμου της ολυμπιακής Εκεχειρίας».
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οι δρομείς φτάνουν στο πελόπιο, προ τελευταίο χωριό πριν την ολυμπία 
και χαιρετούν τους κατοίκους που τους υποδέχονται.

ςτη σκιά του τεράστιου πλατάνου κα στα φιλόξενα σκαλιά της εισόδου της εκκλησίας βρήκαν 
ξεκούραση και ανάπαυση οι δρομείς. Βγαίνοντας από τον πλάτανο, αριστερά του, η πιλαλίστρα.
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οι δρομείς ένστολοι και πολίτες συνοδευόμενοι από τον κομοτηναίο 
παραολυμπιονίκη της κολύμβησης Άλεξ Ταξιλδάρη εισέρχονται στην πόλη 
της άρχαίας ολυμπίας. ςτον τόπο όπου ετελούντο οι αρχαίοι ολυμπιακοί 
άγώνες, στο ιερό.
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η ολυμπιονίκης του τζούντο Μαρία καραγιαννοπούλου 
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Τα μοναδικά αριθμημένα μετάλλια σχεδιασμένα από τον 
ρέκορντμαν των 110 μ. κ. ςτέλιο Μπίσμπα, τα αναμνηστικά 
μετάλλια και τα στεφάνια από κλαδιά αγριελιάς για τους 
δρομείς του πρώτου «Δρόμου ολυμπιακής Εκεχειρίας».
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Ο πλήρης κατάλογος των 
δρομέων – αθλητών και των 

μεταλλίων έχει ως εξής:

Κούρος Ιωάννης, ΑΣΑΕΔ    (1/150)
Συμπολιτεία Ολυμπίας      (2/150)
Ρόδης Κωνταντίνος, Στρατός Ξηράς   (3/150)
Μίχας Αθανάσιος, ΑΝΥΕΘΑ    (5/150)
Μπονώτης Αλέξανδρος-Κωνσταντίνος, ΓΕΣ  (6/150)
Μπιστολάκης Γεώργιος, Π.Α.    (7/150)
Ahmad Abu Dokhan , Ε.Δ. Παλαιστίνης   (8/150)
Χαραλαμπίδης Μιχαήλ, ΕΛ.ΑΣ.    (9/150)
Μαυρίδης Αντώνιος Πρόδρομος, Π.Σ.  (10/150)
Βρούζας Χαράλαμπος, Π.Ν.   (11/150)
Παπαπολυχρονίου Γεώργιος, Π.Α.  (12/150)
Κουτσούκος Δημητριος, Π.Ν.   (13/150)
Αλεξανδρής Δημήτριος, Σ.Ξ.,   (14/150)
Καραγιαννοπούλου Μαρία, ΑΣΑΕΔ  (16/150)
Κωτσίδης Παναγιώτης, Σ.Ξ.,   (17/150)
Μαρίφογλου Δημοσθένης, ΓΕΣ   (18/150)
Καρκαλέτσης Βασίλειος, Π.Ν.   (19/150)
Ουτσκούνης Πασχάλης, Π.Α.,   (20/150)
Γκολές Παναγιώτης, ΕΛ.ΑΣ.   (21/150)
Ζαχαριάδης Γεώργιος,  ΕΛ.ΑΣ.   (22/150)
Καρυώτης Νικόλαος, Π.Ν.   (23/150)
Μυλωνάς Χρήστος, ΓΕΕΘΑ/Β3   (24/150)
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Ο πλήρης κατάλογος των 
δρομέων – αθλητών και των 

μεταλλίων έχει ως εξής:

Καρανδρέας Κωνσταντίνος, Π.Ν.  (25/150)
Μάνος Κωνσταντίνος, Π.Α.   (26/150)
Μπέτζος Ελευθέριος, Π.Α.   (27/150)
Σελλης Ευάγγελος, Π.Α.    (28/150)
Τσαμαδιάς Απόστολος, ΑΣΑΕΔ   (29/150)
Ντάμκας Ανδρέας, ΕΛ.ΑΣ.   (30/150)
Δριτσάκος Δημήτριος, ΕΛ.ΑΣ.   (31/150)
Ματθαιόπουλος Κωνσταντίνος, Π.Α.  (32/150)
Πλακιάς Νικόλαος, ΓΕΣ    (33/150)
Ζήσης Άγγελος, Π.Α.    (34/150)
Σταυρουλάκης Ιωσήφ, Π.Ν.   (35/150)
Ρόκας Παναγιώτης, Π.Ν.    (36/150)
Μέλλος Κυριάκος, Σ.Ξ.    (37/150)
Αντωνόπουλος Ιωάννης, Π.Σ.   (38/150)
Λιόντης Αθανάσιος, Π.Α.    (39/150)
Καρούντζος Παναγιώτης, Π.Α.   (40/150)
Γραμμένος Γεώργιος, ΕΛ.ΑΣ.   (41/150)
Νικολακοπούλου Σοφία, Π.Ν.   (42/150)
Νικολακοπούλου Λαμπρινή, Π.Ν.  (44/150)
Μαλαμίτσης Αντώνιος, Σ.Ξ.   (45/150)
Αγγελάκης Κωνσταντίνος, Π.Ν.   (46/150)
Καραγιάννης Αθανάσιος, Π.Σ.    (47/150)
Βαξεβανάκης Χρήστος, ΕΛ.ΑΣ.   (48/150)
Καρυδάκης Κωνσταντίνος, Π.Ν.   (49/150)
Βαμβακίδης Αλέξανδρος, ΕΛ.ΑΣ.   (50/150)
Παρασύρης Παύλος, ΕΛ.ΑΣ.   (51/150)
Κάρφης Δημήτριος, ΕΛ.ΑΣ.   (52/150)
Αϊβαλόγλου Αμανάτιος, ΕΛ.ΑΣ.   (53/150)
Τσοκαταρίδης Πέτρος, ΓΕΣ   (54/150)
Καλαϊτζίδης Ιορδάνης, ΓΕΣ   (55/150)
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Μιχελάκης Μιχαήλ, Π.Α.     (56/150)
Ξενιτίδης Σπυρίδων, Π.Α.     (57/150)
Χατζής Κωνσταντίνος, ιδιώτης – Ολλανδία  (58/150)
Κουτσιούκος Γεώργιος, ΣΔΥ Μεσσηνίας  (59/150)
Αντωνόπουλος Σωτήριος, ιδιώτης   (60/150)
Νικολόπουλος Μιχαήλ, ΠΔΔΕ Βραχνέικων  (61/150)
Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος, ΠΔΔΕ Βραχνέικων(62/150)
Δημόπουλος Παναγιώτης, ΠΔΔΕ Βραχνέικων (63/150)
Λάγιος Βασίλειος, ΠΔΔΕ Βραχνέικων    (64/150)
Χρυσανθόπουλος Νικόλαος, ΑΣΑ Κόροιβος  (65/150)
Γιαννάκη Ευαγγελία, Αθήνα, ΑΟ Αριάδνη  (66/150)
Νικολοπούλου Αριστέα, ΠΔΔΕ Βραχνέικων  (67/150)
Δρίτσας Παύλος, ιδιώτης     (68/150)
Παπαδόπουλος Αγησίλαος, ΑΣΑ Κόροιβος  (69/150)
Μπογιοπούλου Βασιλική, ιδιώτης από Ήλιδα  (70/150)
Παπαλάμπρος Λάμπρος, ιδιώτης   (71/150)
Τσαντούλας Αλέξανδρος, ιδιώτης   (72/150)
Ραχιώτης Κωνσταντίνος, ΑΟ Αριάδνη, Αθήνα (73/150)
Χατζηνικολάου Κατερίνα, ιδιώτης   (74/150)
Σάκκος Θεόδωρος, Επειός Γ.Σ.    (75/150)
Κασκούτης Δημήτριος, ιδιώτης    (76/150)
Καραμπατζάκης Κωνσταντίνος, ανεξάρτητος  (77/150)
Σγουρόπουλος Αθανάσιος    (78/150)
Παπαδημητρόπουλος Χαρίλαος, ιδιώτης  (79/150)
Ολυμπιακή Εκεχειρία     (94/150)
Ολυμπιακή Εκεχειρία     (95/150)
Δήμος Ήλιδας      (100/150)
Γραμματεία ΑΣΑΕΔ     (131/150)
Συμπολιτεία Ολυμπίας     (150/150)

ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ!
Μπορούμε να κάνουμε 
το ένδοξο παρελθόν, 
φιλόδοξο μέλλον.
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ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ!
Μπορούμε να κάνουμε 
το ένδοξο παρελθόν, 
φιλόδοξο μέλλον.

Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας
Γέφυρα του αρχαίου με το σύγχρονο
Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας
Γέφυρα του αρχαίου με το σύγχρονο
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η πρόεδρος της ςυμπολιτείας ολυμπίας ςοφίας χίντζιου κοντογιάννη στην απονομή
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ο δήμαρχος Ήλιδας κ. χρ. χριστοδουλόπουλος απονέμει  
το μετάλλιο στον παλαιστίνιο δρομέα Ahmad Abu Dokhan

ο πρόεδρος του CISM πλοίαρχος AbdulHakeem AlShino απονέμει το 
μετάλλιο στον υπερδρομέα μεγάλων αποστάσεων Γιάννη κούρο
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ο διευθυντής του Διεθνούς κέντρου ολυμπιακής Εκεχειρίας δρ. κωνσταντίνος Φίλης δίνει 
αναμνηστικό μετάλλιο στον κομοτηναίο παραολυμπιονίκη της κολύμβησης Άλεξ Ταξιλδάρη

ο διευθυντής του Διεθνούς κέντρου ολυμπιακής Εκεχειρίας δρ. κωνσταντίνος Φίλης 
απονέμει το μετάλλιο στην ολυμπιονίκη του τζούντο Μαρία καραγιαννοπούλου.
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ο αντιπλοίαρχος ςπύρος άνδριόπουλος, διευθυντής του άςάΕΔ, μαραθωνοδρόμος, 
πανελληνιονίκης κάτοχος πανελληνίου ρεκόρ Μαραθωνίου Δρόμου και 10.000 μ. απονέμει το 
μετάλλιο στην αξιωματικό του π.ν. κα νικολακοπούλου.

η γραμματέας της ςυμπολιτείας ολυμπίας, δημοτική σύμβουλος του Δήμου άρχαίας ολυμπίας 
κα Άννα παπαϊωάννου Γεωργακοπούλου απονέμει σε δρομέα το μετάλλιο.
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ο πρ. βουλευτής ηλείας και πρ. υπουργός κ. Γιώργος κοντογιάννης στην απονομή.

ο αντιδήμαρχος Ήλιδας κ. ςπύρος Τζουλέκης στην απονομή.
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η πρόεδρος της ςυμπολιτείας ολυμπίας ςοφίας χίντζιου κοντογιάννη στην απονομή

ο αντιπρόεδρος της ςυμπολιτείας ολυμπίας κ. κωνσταντίνος καλέντης στην απονομή
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άπονομές μεταλλίων από εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων.

άπονομές μεταλλίων από εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων.
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άναμνηστικές φωτογραφίες από τους δρομείς, τους ενστόλους, και τους συλλόγους Ωλένης
και πυργιώτισσες που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για να προσφέρουν τοπικά κεράσματα 
στους δρομείς.
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ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ!

Δρομείς κρατώντας τη σημαία της ολυμπιακής Εκεχειρίας

Τα 49,8 χιλιόμετρα δεν τους πτόησαν και οι δρομείς του «Δρόμου της ολυμπιακής Εκεχειρίας» 
κλείνουν τις εκδηλώσεις χορεύοντας ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς μαζί με το χορευτικό του 
Λαογραφικού ςυλλόγου Ωλένης.
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ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ!
Μπορούμε να κάνουμε 
το ένδοξο παρελθόν, 
φιλόδοξο μέλλον.

Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας
Γέφυρα του αρχαίου με το σύγχρονο
Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας
Γέφυρα του αρχαίου με το σύγχρονο
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ςτον αύλειο χώρο του Μουσείου της Ήλιδας κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης εκτέθηκαν 
έργα τοπικών ζωγράφων και ενστόλων με θέμα τον αθλητισμό και την εκεχειρία.
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η Συμπολιτεία Ολυμπίας θέλοντας να συνδυάσει τον αθλητισμό με τον πολιτισμό 
και να κάνει πράξη το «νους υγιής εν σώματι υγιεί» σε όλες τις εκδηλώσεις της,  
διοργανώνει  παράλληλα και εκθέσεις καλλιτεχνών με έργα που αφορούν  στον 
Ολυμπισμό,  στην Εκεχειρία και στην Ειρήνη.

Στην τελετή έναρξης του πρώτου «Δρόμου Ολυμπιακής Εκεχειρίας» στο 
χώρο του Νέου Μουσείου της Ήλιδας, λειτούργησε έκθεση με έργα ενστόλων και Ηλείων 
καλλιτεχνών με θέμα τον Ολυμπισμό, την Εκεχειρία, την Ειρήνη αλλά και την Ηλεία.

Από την Ηλεία συμμετείχαν οι: Χρίστος Χάσα, Ελένη Σταθοπούλου, Θεώνη Δαγρέ, Μαίρη 
Γκάτζου, Ξένια Κολόκα, Ασπασία Παναγοπούλου, Κώστας Καλαμαράς και Αγνή Μυλωνά.

Από τους ένστολους συμμετείχαν: ο θρύλος των υπεραποστάσεων και εν ενεργεία σμηναγός 
Γιάννης Κούρος (ο οποίος ηγείτο και της πορείας του πρώτου «Δρόμου Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας»), ο ρέκορντμαν των 110 μ. μετ’ εμποδίων, πρ. κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ 
πυρονόμος Στέλιος Μπίσμπας με το σχεδιασμό του μεταλλίου που απενεμήθη στους δρομείς, 
ο καλλιτεχνικός διευθυντή της Unesco Πειραιώς και Νήσων αξιωματικός ε.α. κ. Βασίλειος Μό-
σχου και η αρχιφύλακας Π.Σ. Νάντια Μπαράκου.

Δυναμικό παρόν από πολιτιστικούς συλλόγους στον Δρόμο της Εκεχειρίας

Δυναμικό παρόν έδωσαν πολιτιστικοί σύλλογοι του Νομού Ηλείας στις εκδηλώσεις για τον 
πρώτο «Δρόμο Ολυμπιακής Εκεχειρίας».

Μέλη των πολιτιστικών συλλόγων Ήλιδας, Καλυβίων και Αυγείου έφτιαξαν εκλεκτά τοπικά 
εδέσματα για τους καλεσμένους και ετοίμασαν τα στεφάνια από αγριελιά που προσφέρθηκαν 
στους επιτυχώς τερματίσαντες δρομείς και τα κλαδιά από αγριελιά που δόθηκαν στους καλε-
σμένους στην τελετή έναρξης.

Τα εξαιρετικά πουγκάκια με ξηρούς καρπούς που εδόθησαν από τον πολιτιστικό σύλλογο Κερα-
μιδιάς στους δρομείς ταξίδεψαν  τη Μεγάλη Δευτέρα για την Εσθονία για να δοθούν και εκεί  
ως δώρο, μαζί με τα δώρα του ΑΣΑΕΔ, ως ένα μικρό δείγμα από τα προϊόντα της Ηλειακής γης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων και οι πολιτιστικοί σύλλογοι των χω-
ριών της διαδρομής του Μονοπατιού της Εκεχειρίας ήταν παρόντες στην άφιξη των δρομέων 
και προσέφεραν τον καλύτερο εαυτό τους για να τους φιλοξενήσουν. 

Τέλος, οι πολιτιστικοί σύλλογοι Πυργιώτισσες και Ωλένης έφτιαξαν τα εδέσματα που προσφέρ-
θηκαν στους δρομείς κατά την άφιξή τους στην Αρχαία Ολυμπία.

Οι νεαρές κοπέλες από τον πολιτιστικό σύλλογο της Ωλένης ήταν αυτές που πρόσφεραν τα με-
τάλλια και τα στεφάνια στους αθλητές και στη συνέχεια χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς.

Η τέχνη και ο πρώτος 
«Δρόμος Ολυμπιακής Εκεχειρίας»
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Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για τον πρώτο «Δρόμο 
Ολυμπιακής Εκεχειρίας» που συνδιοργανώθηκαν από τη Συμπολιτεία 
Ολυμπίας με τον Δήμο Ήλιδας, στις οποίες οι μαθητές του Νομού Ηλείας 
είχαν καθοριστικό ρόλο.

Στην τελετή έναρξης των εκδηλώσεων που έγινε στο Νέο Μουσείο της 
Αρχαίας Ήλιδας,  ο κ. Παναγιώτης Ζεύλας, διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
συμμετείχε ενεργά στην εκδήλωση αλλά και στην υποδοχή στα χωριά από όπου πέρασαν οι 
δρομείς, στον χαιρετισμό του έδωσε το στίγμα της εκπαίδευσης στις εκδηλώσεις τονίζοντας 
ότι « Η εκπαίδευση σε μια εποχή μηδενισμού των αξιών επισημαίνει το ρόλο της, να κάνει 
τους μαθητές αυριανούς πολίτες, κοινωνούς στις αρχές και στις αξίες του ολυμπισμού και 
να μεριμνά ώστε οι αξίες αυτές να δοκιμάζονται στη σχέση με τον συνάνθρωπο, για να μην  
αποβούν λόγος κενός, αλλά πρόταση αληθινής ζωής».

Οι νεαροί μαθητές 
των δημοτικών 
σχολείων Αυγείου 
και 6ο Αμαλιάδας, 
με την καθοδήγηση 
της υπεύθυνης 
σ χ ο λ ι κ ώ ν 
δραστηριοτήτων 
κας Ευγενίας 
Ηλιοπούλου και 
της κας Άννας 
Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ , 
μέλους της 
Σ υ μ π ο λ ι τ ε ί α ς 
Ο λ υ μ π ί α ς , 
σε άριστη 
συνεργασία με τις 

υπεύθυνες δασκάλες των σχολείων, όταν οι ένστολοι αθλητές παρέδωσαν τον οπλισμό τους, 
1623 χρόνια μετά τον τερματισμό των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, τους έδιναν ένα κλαδί 
ελιάς. Αιώνιο σύμβολο του Ολυμπισμού και της Εκεχειρίας. Στη συνέχεια παρουσίασαν 

Καθοριστικός ο ρόλος 
των μαθητών της Ηλείας στον 

πρώτο Δρόμο Ολυμπιακής Εκεχειρίας
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δρώμενα και έκαναν απαγγελίες και αναπαράσταση αθλημάτων της αρχαιότητας. 

Ο πεντάχρονος Ιορδάνης Χρήστος του 1ου Νηπιαγωγείου Πύργου απήγγειλε τον Ολυμπιακό 
Ύμνο.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά παίζοντας παραδοσιακά τραγούδια μαθητές του 
Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού, υπό τη διεύθυνση του πατέρα Γεώργιου Αναγνωστόπου-
λου.

Την ημέρα που διεξήχθη ο πρώτος Δρόμος της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, μαθητές από τα χωριά 
Περιστέρι, Χειμαδιό και Καράτουλα συμμετείχαν στην υποδοχή των αθλητών μαζί με τους 
κατοίκους των χωριών. 

Την ώρα που οι δρομείς σταματούσαν στο κέντρο του χωριού για να πάρουν μια ανάσα 
και να «γευτούν» τη φιλοξενία των κατοίκων με διάφορα παραδοσιακά προϊόντα, υπήρχαν 
σε εξέλιξη  δρώμενα στα οποία συμμετείχαν παιδιά και Έλληνες Ολυμπιονίκες καθώς και 
μέλη του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, οι οποίοι τα ενημέρωναν σχετικά με τον 
Ολυμπισμό και την Εκεχειρία.

Στο Περιστέρι νωρίς το πρωί, η κα Μαρία Καραγιαννοπούλου, Ολυμπονίκης του Τζούντο, 
αλλά και δρομέας, ο υπερδρομέας και οδηγός της πορείας κ. Γιάννης Κούρος, καθώς και η 
ολυμπιονίκης στο τρέξιμο Κατερίνα Θάνου,  μίλησαν με τα παιδιά για τις εμπειρίες τους από 
τους αγώνες.

Η κυρία Θάνου απάντησε στις ερωτήσεις των μαθητών, φωτογραφήθηκε μαζί τους και όταν 
έφυγαν οι αθλητές έμεινε για ώρα με τα παιδιά του χωριού, μαζί με τον Δήμαρχο Ήλιδας 
Χρήστο Χριστοδουλόπουλο.

Στο Χειμαδιό 
παρευρέθηκαν ο 
Διευθυντής του 
Διεθνούς Κέντρου 
Ολυμπιακής Εκεχειρίας 
κ. Κωνσταντίνος Φίλης 
και η υποδιευθύντρια κα 
Ντόρα Πάλλη. Στις απο-
ρίες των παιδιών απά-
ντησαν η Ολυμπιονίκης 
του Τζούντο κα Μαρία 
Καραγιαννοπούλου, ο 
πρωταθλητής των 110 
μ. μετ’ εμποδίων κ. 
Στέλιος Μπίσμπας (που 
έχει φιλοτεχνήσει και 
το μετάλλιο που δόθηκε 
στους δρομείς και είναι αποτυπωμένο πάνω στους επαίνους), ο υπερδρομέας μεγάλων 
αποστάσεων και κάτοχος πάνω από 100 ρεκόρ σμηναγός κ. Γιάννης Κούρος (που ηγείτο της 
πορείας), η ψυχή του δρόμου της Εκεχειρίας, διευθυντής της Γραμματείας του ΑΣΑΕΔ και 
μαραθωνοδρόμος πλοίαρχος κ. Σπύρος Ανδριόπουλος.
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Στου Καράτουλα οι νεαροί μαθητές έτρεξαν από τη μία άκρη του χωριού στην άλλη κάνοντας 
τη δική τους διαδρομή εκεχειρίας!

Τις επόμενες ημέρες, αντιπροσωπεία από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ηλείας, τη 
Συμπολιτεία Ολυμπίας, σωματεία και φορείς που συμμετείχαν στο «Μια αγκαλιά για τα παιδιά 
του πολέμου», μαζεύοντας ρούχα και παιχνίδια, θα τα παραδώσουν στα προσφυγόπουλα 
που φιλοξενούνται στην Ηλεία.

Σε όλους τους μαθητές απενεμήθησαν  αναμνηστικοί έπαινοι, φιλοτεχνημένοι από το μέλος 
της Συμπολιτείας Ολυμπίας κ. Κωνσταντίνο Κοντογιάννη.

•	 Οι εκδηλώσεις που διεξήχθησαν από τη Συμπολιτεία Ολυμπίας συνδιοργανώθηκαν 
με τον Δήμο Ήλιδας, τελούσαν υπό την αιγίδα του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, του ΥΠΕΘΑ, του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την Un-
esco, του CISM (Διεθνές Συμβούλιο Στρατιωτικού Αθλητισμού), του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, της ΕΘΝΟΑ και του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου «Η Καλλιπάτειρα». 
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NOTHING TO MISS
WE CAN TURN 

THE GLORIOUS PAST 
INTO AN AMBITIOUS FUTURE  

The Route of Truce
A Bridge between the past and now

The Route of Truce
A Bridge between the past and now
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1st Olympic Truce Route 
A bridge between our Past and Now 

A major event took place for the first time this year in the sacred land of Olympia: “The 
Route of the Olympic Truce 2016”.

In the place where the Olympic Games were born, was also born Truce, as a prerequisite for 
participation. Where the athletes left their weapons to compete, where everyone arrived 
had already taken their own route of Truce from their home to Ilis, where handing over 
their weapons and continuing unarmed took part in the fair play, sending a unique message. 
A message not only for the known world, but also a message that permeates History and 
reaches nowadays more topical than ever. The message of Truce. Of Truce leading to peace!

It took 1623 years to 
remerge Ilis and Olympia 
with this unique event: the 
1st Route of Truce!

From the sacred land of Ilis 
where the Olympic Games 
began, we opened the way 
of our own truce, with our 
strength. Our truce, start-
ing from each one of us, 
from our home, our yard, 
our neighborhood, our 
city, from our own Route 
to bring it to the world. To 
bring the great Truce to 
the world. The Truce, that 
in this difficult times for 
humanity, we need more 
than anything.

Let be the Truce a chance 
for dialogue. Let it be-
come the standard for 
friendship, for mutual 
understanding, for toler-
ance, acceptance of diver-
sity and supreme value of 
peace. Every meter from 
the almost 49km, from 
Ancient Ilis to Ancient 
Olympia brings us closer 
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to the goal, to convey the message of Truce everywhere, in all over the 
world! Every runner to become a messenger of this important mes-
sage for Peace, that even nowadays unfortunately is still the desired 
and not a nonnegotiable acquis.

On the first “Route of Olympic Truce”, all finishers were awarded with 
uniquely numbered medals, as the importance is the route to the 
Truce. Because the defeat, would be not succeeding to reach the goal, 
that is no other than the Truce and its final destination, peace.

We wish and we owe it to our children every new event and every kilometer of the “Route of 
Truce” to bring us closer to the goal: Peace!

Until we meet again in the next “Route of Truce!”

Federation of Olympia in this fight for 
Truce had the support of international 
organizations, and also ordinary people. 
The Route of the Olympic Truce was 
sponsored by the International Olym-
pic Truce Centre, the Greek Olympic 
Committee, CISM, the Hellenic Olympic Academy, Hellenic National 
Commission to UNESCO, European Council, the Ministries of Defense 
and Tourism, and sports association “Kallipateira. Co-organizer is the  
Municipality of Ilis and executive body ASAED .

The event supported by the companies Loux, PIK Kininis, super mar-
ket TERZIS, Market In, Organization Cooperatives Olympia-Ilis, Ktima Mercouri, Alpheus-Rodi 
SA, IL.VI.GAL. Kalomoiris, Studio SKOUTERI, General Insurance LOYRIDA, Commercial Society 
of Pyrgos, with media sponsors: apopseis.gr, OVI and db8.gr.

We thank them all warmly.

We also thank the Primary Education of Ilia, the Music School of Vartholomio, cultural asso-
ciations of Ilis, Kalyvia, Avgeio, Oleni and Pyrgiotisses, all runners for their participation, and 
especially all children and villagers for their welcoming, love and hospitality. 

Thank you.

Sophia Chintziou Kontogianni 
President of the Federation Olympia
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The first Route of Olympic Truce is a world fact
1623 years later, 150 runners, uniformed and civilians, started at 6:00 am (April 20th) the 
first Route of Olympic Truce.

The starting was in the area of the old Museum of Ancient Elis, the city organizing the Olym-
pic Games in antiquity, and the finishing was at 5 pm in Ancient Olympia, the place where 
the Olympic Games held in antiquity.

The route is 49.8 km and passes through 13 villages in the semi- mountainous Ilia.

Yesterday (Tuesday), on the terrace of the new Museum of Ancient Elis, the ceremony of de-
livering weapons virtualized, as was done in ancient times, and the ceremony of truce’s start. 

Uniformed athletes delivered their weapons to the Mayor of Elis, symbolically starting the 
truce before the Olympic Games of Rio.

Elis Mayor Mr. Christos Christodoulopoulos, stated that he accepts the uniformed action to 
lay down their weapons in the place where the idea of the Olympic Games was born, and 
asked from the president of CISM, to convey to the whole world his experiences of Elis with 
the deliverance of the weapons by the uniformed athletes, as a message for the global con-
solidation of the idea of Truce. 

The leadership of the Olympic Family was present in the event. They all mentioned that from 
Elis through the Route of Olympic Truce, begins a world fact that gives the dimension and 
the prestige in the Olympic Truce.

Elis valley with flags 
from the organizers of the 

first Route of Olympic Truce
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The president of the Federation of Olympia, Mrs Sophia Kontogianni, mentioned that the 
goal of this effort through the “Route of Truce”, is not only to revive an ancient route, but 
also to bridge the ancient with modern, the old with new, to remind everyone the reason 
that the Olympic Games were held. And based on the “Route of Truce”, to bring back to the 
fore the Olympic ideals and the sacred right to peace.

The president of HOC Mr Spiros Kapralos, praised the initiative of the Confederacy of Olym-
pia and emphasized that for the first time all bodies of the Olympic idea gathered for the 
common goal of promoting the idea of Truce.

The President of the International Olympic Committee Mr Isidoros Kouvelos referred to the 
uniqueness of the event, and the value of the Olympic education and mentioned: The Truce 
is very important. Because the Truce cannot impose peace, but it can simply inspire it. And 
this, was born in our country. We owe, as Greeks, to keep all these values and teach them to 
the new generations.

The director of the International Truce Centre Mr Konstantinos Philis said that with this 
effort through the “Route of Truce” begins from Ancient Elis an event that will get world 
dimension. Mr. Philis emphasized how timely is this event, mentioning that at this moment, 
40 armed conflicts ongoing around the world, and the refugees reached the 60 millions. Like 
he said, through the Route of Olympic Truce will rise the dream of Truce and peace. “There 
is no route for peace. Peace is the route”, he said.

The vice president of the Inter-
national Olympic Truce Cen-
tre, former Minister Fani Palli 
Petralia, referred at the impor-
tance of the event and said: 
“This initiative for the pro-
motion of the Route of Truce, 
will be welcomed not only as 
a symbolic reference to the 
ancestral, but as Ilia and Greek 
contribution to the solution of 
the most modern and painful 
problems of our times, and of 
course as an encouragement of 
all good- willing people in the 
world to follow this route and 
contribute as they can, to en-
sure that the path will become 

a highway, leading the world into a peaceful, better tomorrow”.

The director of primary education participating actively in the events and the welcoming 
of the runners to the villages, Mr Panagiotis Zevlas, mentioned that the Route of Truce from 
Elis to Olympia, in the ontological field could mean changing from need to essence, from 
hatred to love and eventually from error to the truth. Education in values nihilism times, 
is obliged to make students future citizens, communicants to the principals and values of 
Olympism and make sure that those values are tested in their relation with people not to 
turn out empty words, but a suggestion of real living.

The vice president of the International Olympic Truce Centre, 
former Minister Fani Palli Petralia
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The president of CISM, Captain Abdoulhakeem Alshanoo said that the ceremony you or-
ganie in the name of Truce is a testament that Greece supports truce. Greece proves this in 
action, by inviting Ahmed Abu, an athlete from Palestine, a country in war situation. His faith 
in the idea of truce made him lower his weapons and come here to run the “Route of Truce” 
and send in this way his own message.

 The president of CISM, reminded that the global Organization he represents, organizes ev-
ery four years athletic events with participants from the armies of 134 countries and, during 
the games, athletes who are in war with each other, contest in the same field. 

The event welcomed Brigadier Panagiotis Georgopoulos, as representative of the National 
Defence Ministry.

Students of the Music School of Vartholomio played traditional songs in the event, under the 
direction of father Georgios Anagnostopoulos.

Also, students of the primary school of Avgio and 6th Primary School of Amaliada made rep-
resentation of ancient sports. The five year old Iordanis Christos recited the Olympic An-
them.

The cultural clubs of Elis, Avgio and Kalyvia, offered local sweets and products to the event’s 
attendants. 

In the area functioned art exhibition of uniformed and local artists. 

The athletes on their way to Olympia, passed through the villages of Daphni, Keramidia, 
Dafniotissa, Peristeri, Cheimadio, Sopi, Karatoula, Magoula, Latzoi, Irakleia, Pournari, Pelopio 
and Platano. The route is beautiful, however it is difficult, because a big part of it is through 
dirt roads, uphill and rough spots, making it special.

The athletes, led by the well known ultramarathon Mr Captain John Kouros, arrived to 
Olympia at 5pm. Local associations welcomed the in the hall entrance of Olympia with tradi-
tional dances and songs.

The president of CISM Abdoulhakeem Alshanoo awarded every athlete with honorary med-
als. Welcoming them, he said among others: 



103

“Having in front of me the athletes who finished the route of Truce, proclaiming the message 
of truce and peace, I would like to transfer this message to the Mayor of Ancient Olympia”.

The Mayor of Sparta Mr. Euaggelos Valiotis, Elis Mayor Mr. Christos Christodoulopoulos, the 
president of the City Council of Olympia Mr. Panagos Pantelakos, the representative of Na-
tional Defence Ministry Mr. Brigadier Panagiotis Georgopoulos, the director of Olympic Truce 
Mr. Konstantinos Philis, the deputy commander of the 117th Combat Wing and the com-
mander of the Artificial Telecommunication School, were present in the event and offered 
medals to thee athletes.

The special numbered commemorative medals awarded to the athletes, created Stelios 
Bismpas and have imprinted a special composition referring to the Route of Truce.

 The event closed with local traditional dances by dancers from Olena, under the artistic 
direction of Mr. Telis Klamarias. Last, the association “Pyrgiotisses” offered local dishes to the 
guests.
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Welcome to all participants to the 1st Olympic Truce 
Route on the traces of the Route of Olympic Truce

By Sophia Chintziou Kontogianni 
President of the Federation of Olympia

Mr Mayor, Mr President of CISM, Mrs Vice-President of the International Truce, Mr Presi-
dent of HOC, Mr President of the International Olympic Academy and HOA, Commanders 
and representatives of the Armed Forces and Security Forces, 

Distinguished guests,

Athletes- runners who came from several places of Greece taking your own route of truce, in 
the steps of our ancestors. As when they came to Ilida from every Greek city of the world. 

Koroivos, Phigaleia, 
Lepreon, Athens, 
Aegina, Corfu, Lindos, 
Delphi, Scotoussa, 
Philippi, Karystos, 
Megara, but also 
Militos, Klazomenai, 
Pergamos, Troas of 
Asia Minor, Croton, 
Taras and Reggio of 
Southern Italy, Siracu-
sa, Agrigento of Sicily, 
Alexandria, Naukratis, 
Hermopolis of Egypt, 
Seleucia of Northern 
Syria, Bursa of Bithyn-
ia, Petra in Jordan, 
are a few cities of the 
ancient world with 
Olympics. Cities with 

athletes that took their own route of Truce to get here, in Ilida.

Cities full of Greece, cities scattered around the then known world. Cities uniting every four 
years in the well- known Ancient Olympia, with one goal, Fair Play, and in one condition to 
participate, the sacred Truce.

In this day feast for Ancient Ilida and Ancient Olympia, it is a great honor and joy for us to 
have you here today. 

1623 years later, right here, in this sacred land of Ilida and Olympia, Greek uniformed who 

Sophia Chintziou Kontogianni 
President of the Federation of Olympia
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run tomorrow in the first route of Olympic Truce over the “Route of Truce”, as also Olympics 
who participate in the Olympic Games in Rio this summer, in a symbolic action of respect 
towards the Olympic Truce, will bestow their weapons.

Our goal through the “Route of Truce”, is not 
only to revive an ancient route, an ancient 
path- as the quest of the ancient character 
of this route remains more the goal of the 
revival- but also to bridge ancient with the 
contemporary, old with new, to remind ev-
eryone why the Olympic Games were held. 
And, based on the “Route of Truce”, to bring 
back to the fore the ideals of respect for 
people and the sacred right in peace. 

Tomorrow, together we will walk next to the 
Mycenaean Cemetery of Dafni, the cobbled 
road, Pilala, the valley of Karatoula, Pilalistra, 
to reach the sanctuary! To the place where 
the ancient Olympic Games were held. Each 
of the 49.800 meters from Ilida to Olympia 
will bring us closer to our goal, which is to 
transfer the message of Truce all over the 
world.

Every runner will be a messenger of this important message for peace! Peace, that even to-
day remains a goal and is not a non-negotiable acquis.

Allow me before I give the floor to our distinguished guests, to offer the least we can give as 
citizens of this sacred land, to some people who are unsung heroes.

I want to give an olive branch to the unsung heroes of the Route of Truce: to Mr. Alexan-
dropoulos, Mr. Agriantonis and Mrs. Aggelidou, for their studies concession to the Confed-
eracy of Olympia for the Route, to Mr. George Kontogiannis who tries for 15 years now to 
revive this route, to the Commander and marathoner Spiros Andrianopoulos who perceived 
from the first moment what the truce means for the world, to the director of the Interna-
tional Olympic Truce Center Mr. Konstantinos Philis who supported the idea and the effort 
from the beginning, of course to the mayor of Ilida that despite of the adversities together 
we organized these events, and certainly to all of you, our volunteers, our presidents Mr. 
Kapralos and Mr. Kouvelos that welcomed us in the first moment, ASAED, to the army, every-
one who gave their auspices and supported us in what we do here today and for their self-
less help.

Thank you! Have a safe walk tomorrow!
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Salutatory to the 1st Olympic Truce Route
By Fani Palli Petralia 
Vice President of International Truce, former Minister

Dear friends,

I am very pleased to be here. When I was a politician, we all used to say: I am deeply 
touched, I am deeply touched... Well, I will say to you that honestly, I am deeply touched for 
being here. I am deeply touched to see all of you who gave a great battle, a heave, the Fed-
eration of Olympia, ASAED, Olympic Committee, us- the International Center of the Olympic 
Truce, and the Foundation of the International Olympic Committee. I am very pleased to see 
all this battle given from you, from us, all this time, that finds here today a vindication.

When Pausanias had thought about the Route of Truce so many years ago, the one you 
looked for in the sources and so we have today this Route of Truce, he would never imagine 
that the most apropos word today would be the word “truce”. That it would be so apropos 
that the universe, citizens in every width and length in the earth, in times that humanity suf-
fers so deeply by wars, by the refugee waves, by the great problems driving the planet crazy, 
the desired word is “truce”.

What is happening 
here today, is this. 
Where all of you 
who made us feel 
safe and secure, 
knowing our 
country is in the 
right hands, you, 
giving your own 
battles, today you 
will do what was 
happening here 
many- many years 
ago. Because here, 
in Ancient Ilida, 
right in this area, 
soldier athletes 
and non- athletes 

put their weapons down in order to walk the way to Ancient Olympia, and this is what the 
people of Ilida invented, Greeks in a wider dimension. 

Originating from Ilida myself, I feel so proud and, Mr Mayor and all of you representatives, 
local societies, dear Spiros and Armed Forces, Mrs Kontogianni of the Federation of Olympia, 
Mr President of HOC, Mr President of the International Olympic Academy, representatives of 
the Security Forces and all, I need to mention something: I believe that it is not a ceremony 
today. It is not a small event. It is a great event. It is the creation and birth of a new institu-
tion.

The vice president of the International Olympic Truce Centre, 
former Minister Fani Palli Petralia
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What happens here today is the birth of a new institution. And it is the birth of a new institu-
tion, because the aim is peace. But peace has a lot of stages. Peace has conversation. Peace 
has truce. First of all, we put down weapons and then we get peace. Straight out from war 
we cannot have peace. Straight out from weapons we cannot have the peaceful world we all 
dream for.

The Olympic Truce, or the extended Truce that we establish today, as a political and global 
effort, is the effort of all people. It is an historical moment. It is, because the Olympic values 
with which you and we nurtured, are apropos again. And allow me to overcome and say that 
as a child myself, I was born and spent all my childhood’s summers in Ancient Olympia, when 
still were tents in Ancient Olympia. The values of Olympism and athletics are not only sport-
ing values. They are universal values.

Solidarity and respect for diversity are the great values that people ask for today. The values 
that our youth and we, as seniors, ask for. This is what we all seek for and these values are 
timeless. The Route of Truce is depends on you to become a highway. This Route, this new 
institution will be the one to lead in a better world, a world that we owe to our children. A 
peaceful world that will lead our country too in better days.

Thank you very much and good luck.
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Salutatory to the 1st Olympic Truce Route 
By Isidoros Kouvelos 
President of the International and Hellenic Olympic Academy

Ladies and gentlemen, distinguished guests, 

I am deeply touched for being here today, in this unique land of Ancient Ilida, in which the 
“Route of Truce”, starts for the first time, after 1623 years. You know, what matters the most 
for a country in order to have a future, is not to forget its history. Or at least, try not to for-
get. The history of this country, started right here.

It started with the Olympic Games, with the Olympic values that were born in this land. It is 
very important for us to remember them, highlight them and teach them to the new genera-
tions. The value of the respect in diversity, sportsmanship, excellence and friendship, are im-
portant for everyone. They are important for our children, for all young children. We cannot, 
we do not have the right to allow anyone to forget the Olympic values.

This initiative that started few days ago in the War Museum,- I was there and greeted it with 
joy- highlights and reminds and educates the youth, for the Olympic values that this place 
needs so much.

I want to thank for this initiative both, the Federation of Olympia and ASAED, the Olympic 
Committee, the Truce Foundation that does an important work, along with the National 
Olympic Academy for the youth education in this country, I want to deeply greet this action 
that highlights our values and makes us look to the future with optimism.

Thank you, and I wish for good luck and this to continue forever.

Isidoros Kouvelos
President of the International and Hellenic Olympic Academy
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Salutatory to the 1st Olympic Truce Route
By Christos Christodoulopoulos 
Mayor of Ilida

Ladies and gentlemen,

I am pleased to see all you here tonight, to the sacred land of Ilida, the city of Olympism, 
Truce and fair play. Many times, events like today depleted in tribute and in the historical 
approximation of the persons and the institutions serving them. As you already know, Ilida 
was one of the three founder cities, components of the Olympic environment: Ilida, Sparta 
and Pissa, today’s Olympia.

Establishing the Olympic Games and in fact hosting the total of its preparation, Ancient Ilida 
succeeded something greater than the simple creation of an athletic institution. Succeeded 
in giving shape and ideological background, to the ability of the areas and civilizations of the 
then known world, to coexist and compete, within a commonly acceptable frame of rules. In 
fact, Ilida, 2800 ago, created a template of the today’s frame of the global coexistence.

What today is obvious, wasn’t obvious at all back then. The sacred truce, was the agreement 
of peace that allowed not only the smooth transaction of the Olympic Games, but also set 
the bar of the cities, which was the ultimate goal of a world in peace.

The Olympic Games was much more than an athletic event, 
because it expressed the fixed request for great collectivities 
reposed in the pedagogical model of distinction and not pre-
domination. 

Unfortunately, very few people know that Ancient Ilida is the 
cradle of the Olympic Games, the city- state that first gave 
birth to the idea of Olympism and Truce. It is also not well 
known that in the area of Ancient Ilida, specifically in Armato-
va- where all participators in the Olympic Games from every 
part of the world- delivered their weapons, respecting the 

sacred truce. Even less known is that there was an ancient route connecting Ancient Ilida, 
the host city of the Olympic Games, with Ancient Olympia and the events’ area.

The town of Ilida has embraced from the first moment this great effort, for the restoration of 
the historical truth and the highlight of Ancient Ilida’s part to truce and Olympism. It is about 
time for the connection of the host city and the city running the Olympic Games. Our place 
decisively contributed to culture, athletics and human values, values like sportsmanship, fair 
play, olympism and sacred truce, and these values must belong to all. 

We welcome every action towards this direction and we invite you to meet Ilida, host city of 
the Olympic Games, its culture and, in the hard times we are all been through, the need for 
acceptance and propagation of the sacred truce’s idea. An idea for which we all must side to 
a global movement, for a better world.

Thank you.

Christos Christodoulopoulos
Mayor of Ilida
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Salutatory to the 1st Olympic Truce Route 
By Spiros Karpalos 
President of HOC

Mister Mayor, madam vice president of Truce, mister president of CISM, madam president 
of the Federation Of Olympia, mister president of the International Olympic Academy, mis-
ter representative of the National Defense Minister, ladies and gentlemen, I am delighted 
to be here today with you in the opening ceremony of the events for the first “Route of the 
Olympic Truce”.

The initiative you took undoubtedly contributes to the festive mood view of the top moment 
of the Olympic and athletic movement’s genesis, which is the birth of the Flame for the 
Olympic Games in Rio.

However, most important is that the co-operation of Olympia’s Confederacy, Municipality of 
Ilida, of ASAED and the International Center of Olympic Truce, dynamically restores to the 
fore the message of the Olympic Truce, the message of peace, that our ancestors inspired 
and applied during the Olympic Games

Those years, as we all know, peace was the 
basic condition for the athletic games and 
that, was an ideal that everyone respected, 
regardless of their origin or their religious 
beliefs. Unfortunately, although the new 
generations revived the Olympic Games and 
made it the most important athletic and so-
cial event of the world, they failed to include 
the need for global peace.

Sports by itself does not bring peace, nor 
can exercise pressure on the cessation of 
hostilities. However, it can be the best tool 
for the promotion of the ideals that will 
highlight the importance and the need of 
global peace.

What we must all realize, is that the Olym-
pic Truce, is not about the states, heads of states or politics, but it is a meaning that inspires 
each one of us. In this context, the organization of this route gets special importance, as it 
connects Ilida with Olympia and from this sacred land sends the message that time has final-
ly arrived, to emulate ancient Greeks and apply Truce, giving peace another chance.

Ladies and gentlemen, thank you again for this invitation. For this initiative that HOC sup-
ports in every mean, I wish for success, and we will be waiting for you the day after tomor-
row to the ancient stadium of Olympia, to live the unique moments of the Olympic Light’s 
birth.

Thank you very much.

Spiros Karpalos
President of HOC
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Salutatory to the 1st Olympic Truce Route 
By AbdulHakeem AlShino 
President of CISM

Dear Mayor of Ilida, Dear President of International Olympic Academy, Dear President of 
the Federation of Olympia, Dear distinguished authorities, dear friends, 

This is really a unique privilege for me as CISM President and as a member of International 
Olympic Committee Commission of “Olympic Truce Foundation” to be here in the holly wider 
area of Ancient Olympia in order to express my endless appreciation of this great ceremony 
dedicated to “Olympic Truce or Ekecheiria”. 

Dear distinguished authorities, dear friends, the Olympic Truce established in order to de-
clare the values of tolerance, solidarity and peace through sports during the Olympic Games 
because sport is in a unique tool that promote the spirit of the Olympic Truce into real prac-
tice. Sport is the only area of human performance that has achieved to become universal 
value and has the endless massive acceptance. 

Sport is the only implementation tool that always create bridges all over the world by neu-
trality, respect and equality regardless of race, gender, social status, cultural background, 
faith or belief and political belief. 

Sport is the only fundamental principle of non-discrimination that allows the promotion 
of peace in the world in the same way with the Ancient Greeks 3.000 years ago when they 
stopped fighting and started competing in sports. 

In the same way, CISM establishes as well the peace in the world through hundred compe-
titions every year and mainly through CISM Military World Games once in four years when 
8.000 military athletes of 134 United Nations countries compete for Sport and Peace. CISM 
plays one leader role by launching the most explicit and spectacular message of peace to the 
whole world under the motto ‘’ Friendship through Sport’’. 

The soldiers that were fighting 75 years ago, now they are competing all together for the 
peace. As a result, dear Mayor of Municipality of Ilida, this is the meaning of this great cere-
mony which is the representation of our military athletes who leave the guns down -as 3000 
years ago - and symbolically are ready to compete in sports under the principle of Olympic 
Truce or Ekecheiria. 

Dear distinguished guests, today we have the honour to have 1 athlete of Palestine among 
the athletes that stopped fighting and they are ready to compete. Concluding, I would like 
to express my deepest gratitude to Greece that in practice has offered since last year tre-
mendous assistance and solidarity to refugees of war and post conflict areas. Greece is real 
symbol of hope for all the refugees in our world and will makes the world better during this 
human crisis. 

Thank you”
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Salutatory to the 1st Olympic Truce Route 
By Dr Constantinos Philis  
Director of the International Center of Olympic Truce

I like to congratulate Mrs Kontogianni, the Federation of Olympia, and of course ASAED, 
everyone that contributed to the today’s event- vice president of the Institution of Truce 
correctly refer- our goal is, from now on, to be established and become an institution, every 
four years, in the Summer Olympics. 

I do believe it is particularly encourag-
ing towards this direction that today 
I see so many people, I see the Olym-
pic family united, as its expressed 
in Greece and internationally, to be 
here with us. Thank you so much Mr 
Kapralos and Mr Kouvelos for your 
presence.

Except for the children that are here 
today however, the real protagonists 
are the armed. These people are 
essentially the guardians of peace and 
stability for every country with a well- 
governed state, but also with this 
example - and at this point I have to 
congratulate Mr Andrianopoulos for 
his initiative- with this fact, that to-
day they bestow their weapons to revive 1623 years later the Route of Truce, of the Olympic 
Truce, we send a message all over the world. 

A message that the ceasefire, to put the weapons down, in order to participate in the biggest 
athletics event in the world like the Olympic Games, this message that we are sending today 
and will send tomorrow from Greece, tonight from ancient Ilida and tomorrow from Olym-
pia to every direction, is really strong. It is not only symbolic and semantic, but it has also a 
tremendous value and meaning. 

I understand that people began to tire, so I would like to thank one more time all coeffi-
cients- part of which is the Center of The International Truce- and say just a few words about 
the importance of the ceasefire.

When soldiers who have the privilege of supremacy decide to let their weapons down, it 
means that we give a chance to debate. We give a chance to the warring sides- today as we 
speak, there are 40 armed conflicts raging in the world- to sit at the same table and nego-
tiate, and especially to understand and realize the damage war causes against the benefits 
and profits of peace. Since we speak about the “Route to the Olympic Truce”, ladies and 
gentlemen, there is no route to peace. Peace is the route. 

Thank you very much.

Dr Constantinos Philis 
Director of the International Center of Olympic Truce
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Salutatory to the 1st Olympic Truce Route 
By Brigadier Panagiotis Georgakopoulos 
Representative of the National Defense Minister

Mr Mayor, Mr President of HOC, Mr President of CISM, gentlemen Seniors Guard Command-
ers, ladies and gentlemen,

I attend with great joy to the today’s event in the new Archaeological Museum, in the sacred 
land of Ilida, in the opening ceremony of the first “Route of the Olympic Truce”. National 
Defense Minister’s obligations did not allow him to be with us today, but I forward his warm 
regards.

Today, athletes of our Armed Forces, keep-
ing our ancestors tradition, they repose in 
their armor, and tomorrow, 1623 years lat-
er, they will walk unarmed through the sa-
cred route, uniting the two ancient cities of 
Ilida and Olympia, following the same paces 
of the ancient athletes soldiers, announc-
ing the necessity of peace enforcement to 
the people of the world, as a prerequisite 
for the Olympic Games conduction in Rio, 
Brazil.

The ideal of the Olympic Truce, was ab-
solutely interwoven with the idea of the 
Olympic Games. With Olympic Truce, it was 
ensure that all athletes as also spectators 
could travel with safety to ancient Olympia 
and get back to their homes. 

However, the deepest meaning of this 
was that it could become a unique supply 
for the propulsion of peace and dialogue. 
Though limited in duration, still offered a 
ground for debate. A pause and a relief for 
the suffering populations. 

From then until today, the achievements of the Olympic Truce tout the message of resistance 
to intolerance. Through the Olympic Truce, the involved ones are asked to lower their weap-
ons and cooperate for peace, mutual respect, understanding and reconciliation.

Conclusively we could say that the idea of the Olympic Truce emanates from the deep reliance 
that athletics and the Olympic ideals can contribute in the creation of a better world.

Concluding, I want to congratulate the Confederation of Olympia, the Municipality of Ilida and 
ASAED, the Board of Armed Forces for organizing the events. 

Thank you.
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Salutatory to the 1st Olympic Truce Route 
By Elena Kountoura  
Alternate Minister of Tourism

The presentation of the First Route of the Olympic Truce in the day that 120 years com-
plete since the beginning of the first modern Olympic Games in Athens, and the World 
Olympic Day and promoting peace, has a powerful symbolic and essential character.

Through this excellent initiative, Greece sends 
and will keep sending a strong message of civi-
lization and peace all over the world, in a time 
that international community needs messages 
bridging and uniting people.

The route of the Olympic Truce connecting the 
cities of Ancient Ilida and Ancient Olympia, 
opens new paths of concurrence and coopera-
tion, in national and international level.

Through these events, we highlight Greece 
worldwide, and we encourage the coopera-
tion with all creative forces of every place in 
our country, to promote the cultural, histori-
cal, natural and spiritual wealth, that keep this 
country alive and strengthen its growth pros-
pects.

We live in a country that is one of the most attractive and friendly destinations worldwide, 
with international reputation and resonance, with millions of visitors coming every year to 
live the original experiences we offer. 

In 2015, we had a record in international arrivals and income, through our new tourism poli-
cy and the cooperation with the creative forces of the country’s tourism.

Planning the next day for our tourism, we enrich our product, lengthen the tourist season, 
promote the thematic forms of tourism in which we have a unique advantage, and create 
new destinations.

We emphasize in the enhance of our culture, sports, and the connection of our historical 
heritage with tourism, the incredible beauties of our country’s popular and less popular des-
tinations- that we try to make them well known and favorite as well. 

We are with you and encourage this initiative, as every initiative and every cooperation that 
views the best side of Greece, based on the principals of sustainable development, strength-
ening the local communities and local economy, and highlights the bests that this country 
has to offer in all levels.

Thank you very much.

Elena Kountoura 
Alternate Minister of Tourism
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Olympic Games & Olympic Truce 
By Panagiotis Drakopoulos

In today’s Olympic Games participate athletes from many countries and regions. For the pub-
lic worldwide, most interesting is the spectacle, the perfect organizing and the joy of victory. 
However, since we are here to talk about the Olympic spirit, it is necessary to go back in the 
past and try to understand the spirit of the ancients, their founders.

First, the athletic games were not “athletic” with the 
meaning we give them today. Just like theatre, the games 
had a religious character.

The games that today we name athletic, started in Paleo-
lithic as white magic rituals. They were imitation rituals, 
targeting to repeat in action. In Lascaux Caves, Chauvet 
Caves, Cave of Altamira and in other places, we see rock 
paintings showing hunting representation:  men running 
to catch the prey, which was no other than the tribe’s 
masked priest. Running was just an imitation of running 
while hunting and it wasn’t a game, but imitation of real-
ity.

In early Neolithic era, 7.000 - 9.000 thousands B.C., reli-
gion and mythology changed. Agriculture entered life and 
so the perception of life and the world fully remodeled. 
What’s most important for us today, is that death is now 
part of a continuous rotation: life and death constitute a 

single cycle.  This is the basic teaching of the ancient mysteries.

The Neolithic religion was worship of fertility. The main goddess was the mother, mother 
Earth, mother of humans and gods. In Olympia, the Mother Goddess worshiped since the 
pre- Hellenic times, and in Mycenaean times identified with Demetra and Hera. That is why in 
Olympia there was a temple of Hera- not the preserved one, but older. The first games were 
female, the known “Herea”. It was then, in those female games where the wild olive wreath 
established as a prize; it was a symbol of fertility, common symbol for Moon and Earth.

Since death was a part of life, along with the death’s ceremony, the triumphant of life were 
also held. Characteristic is, that the word “buried” meant the burying of the dead- just like 
today, but also meant “marry”. All athletic events have a death in their origin: in the Olympics 
was the death of king Oenomaus, and the games organized in his honor by Pelopas, in the Isth-
mia was the death of Melicertes and the games organized by Theseus, in the Pythia was the 
death of Python and the games organized by Apollo himself, who also imposed the respective 
priestess of his temple to be called Pythia. The Nemean games were in honor of Archemoros 
(the name indicates the lord of death, Moro). In Homer, we read that Achilleas organized ath-
letic events in honor of the dead Patroclus.

Gradually, athletics continued its religious character, but in a different meaning: From now on, 
the games are an answer to death, are a hymn to life. 

Panagiotis Drakopoulos
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There is, however, another dimension of the games that has to be mentioned, a political di-
mension. Words themselves explain it to us. The word “aethlos” (feat) has the same root 
with the word “athlios” (miserable). “Athleo” meant fight, struggle. “Agon” (contest), has the 
same root with “agonia” (agony). “Athlima” (sport) meant the implement you work with and 
“georgos” (farmer) meant the earth worker. This disdainful reference is visible in other words 
indicating the worker: “Mocthiros” (spiteful) from “mocthos” (hard work), “panurgos” (crafty) 
- the one who can do every job, “vanausos” (roughneck) - by “avo” (light a fire) - the one 
who uses the fire etc. All this, show that sport was not ideal for an aristocrat. Sport was for 
the manual workers, the working class. And so, “truce”, which means “stop using the hands”, 
wasn’t just war truce and fight for peace, but also a cessation of work, a holiday.

However, oligarchy reached its economic deadlock and democracy era followed, where aris-
tocrats no longer regulate peoples’ lives. The agricultural origin of society is not erased: it 
continues in key words, like the words “nomos” (law), by “nomi” (distribution= pasture), “ou-
sia” (substance= assets), “thesmos” (institution= a fence on earth), “mira” (fate= the land 
belonging to you, share), “logos” (ratio= a stack of stones meaning ownership threshold). In 
democracy, landowner do not rule anymore, but Law, the rule of justice. 

Let us make a pause here for a while. What taught the Greeks that the right is not the violent 
imposition, but their prevalence within the limits of a rule? What taught them to replace 
authoritarian with an agreed rule? We ought to give an answer in these questions, we must 
understand, why Democracy came to Greece and only there, while was surrounded by author-
itarian monarchies?

The answer is clear: It was the games. Not the war, not the class, but the athletic games. 
Where each athlete is a person trying to win, but respecting the rules, just like the rest of the 
athletes do. 

This transition of authority defines a big turn in all of our ancient culture. In the practice of 
separating people according to their social class, the meaning of society opposes. Segregation 
still exists, but now it is between the free men and slaves, as also between the citizens and 
foreigners. In the ancient vocabulary add new words, like the word “society” and a series of 
words to complete it, that begin with the prefix “co-“: college, coalition, coworker, companion, 
co- athlete. At the same time, politics show up: the city is no longer depended on a tyrant, but 
on the state’s institutions.

Society is not the sum of thousands of people, but it is a relation. Each person within this 
relationship is respected. Every person is part of the society, but keeping their particularity 
and defending their interests. So, society is a dialectical relationship, where two forces exist, 
towed and opposite at the same time: society and individuals. 

The triumphant winning individual is the athlete. For him, the victory celebrations are the 
songs of the celebrants, the audience. The winner of the sacred games was a sacred person, a 
person who drew the consent of the Gods. He was a worthy. 

Art met the same development. The archaic era’s still kouros ( nude male youth) passed to the 
representation of the body in several positions. From sculpture’s development was defined 
the role of the body. The beautiful body became the symbol of the Greek spirit. Nowhere else 
human body was worshiped as much as in Greece. The representation of the God as a being 
with a perfectly toned body, without excesses leading to hypertrophy, is a unique phenome-
non in world history.
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The perfect, athletic body affects philosophy too. Since the agalma of a God portrays God and 
the statue portrays human, Plato’s reduction is reasonable, in which our world is not a reality 
but an image, a portrait of the real forms.

Apart from Plato, on the dialectic relationship of society and individual, the European civiliza-
tion founded. No other civilization has the dipole society-individual as a fundamental feature. 
Edmund Husserl, the great philosopher of the 20th century writes that the European civiliza-
tion was born with the birth of philosophy.

Just a one- sidedness however, because in fact, it was born with Homer. 

Because in Iliad, the war epic, what ends the war is cleverness and not force, and what is most 
respected from every virtue is not bravery but dialectic (dialegesthai). Back to the subject.

The games united the Greeks and made them feel as one nation, overcoming the discrimina-
tions we all know they had. I will not go on explaining how many positive elements we owe 
to the athletic spirit and Olympic Games. You are very well informed and I don’t mean to bore 
you. But let me tell you something else.

Your admiration for the Olympic Games, is very important. However, I need to add how much 
important is memory and homage. The memory of the great act and honoring it is not just an 
admiring expression. It is time exceeding, accomplished exceeding, a soul deposit confirming 
that the great act lives and is recognized as important till today. 

It is our confirmation towards all those athletes that they contested for us, too. We are stand-
ing here, mentally in front of our wreathed and we are proud of them, we admire them. Our 
admiration is our promise to them that no, we are not going to let the wild olive wreath to be 
torn in pieces through time, but we water it with our respect and keep it alive to show us that 
their way opens up our own way. 

It is our belief that history is not what once happened, but what is still happening, it is the 
burning fire inspiring us and giving a purpose to our lives. 

That fire I wish we all keep inside us and pass it as valuable heritage to our youth. 
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Civilization, art and athletics
By John Smaragdis 
Director

Director John Smaragdis in his interference for civilization, art and athletics, featured art as 
“the cool breeze of life”, and time as “the animation of eternity”.

He said that art, civilization and athlet-
ics share a common ground. Especially 
they activate those parts of life that can 
unite us with the positive aura of the 
universe.

He made particular reference to the 
Greek philosophy for the way of living, 
punctuating that “the soul communi-
cates with the body that endues the 
soul”. He also emphasized that when 
the body through exercising gets to 
perfection, communicates with the 
soul and finds a way to join in the uni-
verse’s harmony. 

Mr. Smaragdis noted that it is our duty, 
following the philosophy of our ances-
tors, each one of us from where they 
stand to reach perfection, so the hu-
man kind can recover. This is a big re-
sponsibility for every human being. It is 
even bigger for us who carry values as 
Olympism.

The ideology of Olympism aright reported. Correctly also it could be noted the Greek ideology 
of the perfect balance of body and soul, harmonized both into one, in the universe’s unison. 

Humanity’s future is their past, and so anything that happens towards that direction can only 
benefit them. 

Since humanity as we can all see has lost control, when they get it back, when they look for it, 
it will mean that they recovered, freed from evil’s irruption. And so, humans and society will 
try to come to a balance with what gave us birth.

Mr. Smaragdis emphasized that since we abide by the principals and values Hellenism gave 
birth, everyone, in order to upgrade, “they will resort in Greece, willing or not to, as long as 
we are don’t get lost and each one of us keeps their candle lit. This is why I am here today. 
To conduce to this effort, and this is a candle that might be little or big, but what matters is 
to remain lit”.

Γιάννης ςμαραγδής
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Ilida Mayor’s Acceptance of Disarmament 

Ilida’s Mayor, Mr Christos Christodoulopoulos, addressing the President of CISM:

Dear Mr President,

We are accepting the soldiers’ symbolic armament submission from the 134 countries that 
you represent and we call you to convey a message of Peace - from the sacred land of Ilida, 
the city of Olympism - of Truce and Fair Play, through the Route of Truce, to the ends of the 
world. 

Osculation of the two men.
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Art and the first “Route of the Olympic Truce”
The Federation of Olympia, wanting to combine sports with culture and practice “healthy mind 
in a healthy body” in all events, organizes also artistic exhibitions with projects related to Olym-
pism, Truce and Peace.

In the opening ceremony of the first “Route of the Olympic Truce” in the area of the New Mu-
seum of Elis, an exhibition held with projects from the uniformed and artists from Ilia realted to 
Olympism, Truce, Peace and Ilia.

From Ilia participated: Christos Chasa, Eleni Stathopoulou, Theoni Dagre, Mary Gatzou, Xenia 
Koloka, Aspasia PAnagopoulou, Kostas Kalamaras and Agni Milona.

The uniformed who participated: the legend of ultramarathon and active captain Mr. John Kou-
ros (also leader of the first “Route of Truce”), record holder of the 110m. hurdles, ex holder of 
the Hellenic record and sub officer of the Fire Department Mr. Stelios Bismpas with the design-
ing of the medal was given to the athletes, the artistic director of Unesco Peiraias and Islands 
officer of Hellenic Aviation Mr. Vasileios Moschou and sergeant of F.D. Mrs. Nantia Mparakou.

Dynamic presence from the cultural associations in the Route of Truce

The presence of the cultural associations of the county of Ilia was dynamic during the events for 
the first “Route of the Olympic Truce”.

Members of the cultural associations of Elis, Kalyvia and Augeio made special local food for the 
guests and prepared the wreaths of wild olive that were offered to the successfully finished run-
ners, as also the wild olive branches that were given to the guests in the opening ceremony.

The special pouches with dry nuts offered from the cultural association of Keramidia to the run-
ners, travelled on Good Monday to Estonia along with the gifts from ASAED, as a small sample of 
the local products of Ilia.

It is worth noting that the presidents of the communities and cultural associations of the villages 
of the Route of Truce, were present in the arrival of the runners and did their best to welcome 
them.

The cultural associations “Pyrgiotisses” and from Olena, made the local food that was offered to 
the runners as they arrived in Ancient Olympia.

The young girls from the cultural association of Olena gave the medals and the wreaths to the 
athletes and then danced traditional dances.
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Determining the role of Ilia’s students  
in the First Route of the Olympic Truce

The events for the “Route of the Olympic Truce” completed with success, organized by the 
Federation of Olympia and the Municipality of Ilida, in which the students of Ilia county 
had a determining role.

In the opening ceremony of the events at the New Museum of Ancient Ilida, Mr. Panagiotis 
Zevlas, director of primary education who participated actively in the event as also in the 
welcoming of the villages from where the runners passed through, in his greetings, gave the 
tone of education, emphasizing that “education in times of values nihilism, points out its 
role, to make students future citizens, partakers of the principals and values of Olympism, 
and to make sure that these values will test in their relationship with fellow man, not to 
prove empty words, but a suggestion of real living”.

When the armed athletes put 
down their weapons 1623 years 
after the end of the ancient 
Olympic Games, the young 
students of the Augeias Prima-
ry School and the 6th Primary 
School of Amaliada, with the 
guidance of Mrs. Eugenia Il-
iopoulou - in charge person for 
the school activites- and Mrs. 
Anna Papadimitriou - member 
of Olympia’s Confederacy, in 
perfect cooperation with the 
teachers, offered them an olive 
branch. The eternal symbol of 
Olympism and Truce. Later on 
they showed events and did recitations and representation of ancient sports.

5 year old Iordanis Christos of the 1st kindergarten of Pyrgos, recited the Olympic Anthem.

The students of the Music School of Vartholomio accompanied the events, playing tradition-
al songs with the guidance of father George Anagnostopoulos.

The day that the first Route of Truce held, students from villages of Peristeri, Cheimadio and 
Karatoula took part in the welcoming of the athletes along with the villagers.

By the time that runners stopped in the village’s center to rest and taste the residents’ hospi-
tality with traditional products, there were ongoing events with children and Greek Olympics 
participating, also members of the International Olympic Truce Centre, who informed them 
about Olympism and Truce.

Early in the morning in Peristeri, Mr. Maria Karagiannopoulou, Judo Olympic and runner, ul-
trarunner and guide of the course Mr John Kouros, as also Katerina Thanou, Olympic runner, 
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talked with the children about their experiences from the games.

Mrs Thanou answered students’ questions, photographed with them and when athletes left, 
she and Ilida’s Mayor Christos Christodoulopoulos stayed with the children of the village for 
a while. 

In Cheimadio were the director of the Internation Olympic Truce Centre Mr Konstantinos Filis 
and assistant director Mrs. Dora Palli. Judo Olympic Mrs Maria Karagiannopoulou, champion 
of 110m hurdles Mr Stelios Mpismpas (who created the medal given to the runners and is 
printed on the praises), ultrarunner and owner of over a hundred records Captain John Kou-
ros (course leader), the soul of the Route of Truce, director of the secretariat of ASAED and 
marathon runner Captain Spiros Andrianopoulos, answered all questions of the children.

At Karatoula young students ran from one side of the village to the other, making their own 
route of truce.

In the next days, delegation of the primary education of Ilia, the Federation of Olympia, 
unions and sectors participating in “A hug for the children of the war”, gathered clothing and 
toys and will offer them to the refugee children hosted in Ilia.

Memorial praises were given to all students, painted by Olympia’s Confederacy member, 
Konstantinos Kontogiannis.

•	 The events held by the Federation of Olympia were co- organized with the City of Ilida, 
were under the auspices of the International Olympic Truce Centre, HOC, Ministry of 
National Defence, Ministry of Economics, Development and Tourism, Greek National 
Commission for Unesco, CISM, Council of Europe, Hellenic Olympic Academy, and the 
Hellenic Sports Club “Kallipatira”.

NOTHING TO MISS
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NOTHING TO MISS
WE CAN TURN 

THE GLORIOUS PAST 
INTO AN AMBITIOUS FUTURE  

The Route of Truce
A Bridge between the past and now

The Route of Truce
A Bridge between the past and now
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Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας
The Route of Truce

Γέφυρα του αρχαίου με το σύγχρονοΓέφυρα του αρχαίου με το σύγχρονο

Το έντυπο χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του Άξονα 4 Προσέγγιση Leader, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 

ΠΑΑ 2007-2013 Leader
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Α.Α.Ε. ΟΤΑ
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
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