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Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να συμμετέχω στην σημερινή σας 
Συνέλευση ως εκπρόσωπος του Υπουργού Εξωτερικών κ. Γιώργου Παπανδρέου 
και του Γενικού Διευθυντού του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας 
Πρέσβυ κ. Σταύρου Λαμπρινίδη. 

Ανειλημμένες υποχρεώσεις δεν τους επέτρεψαν να είναι σήμερα μαζί σας, όπως 
πολύ θα επιθυμούσαν, μου ζήτησαν όμως να σας μεταφέρω του θερμούς 
χαιρετισμούς και τις ευχές τους για ευόδωση των εργασιών του συνεδρίου σας. 
 
 
Αγαπητοί συμπατριώτες,  

Σε ένα περίπου χρόνο από τώρα η Ελλάδα και η υφήλιος ολόκληρη, θα γιορτάσει 
στην Αθήνα την μεγαλύτερη, παγκόσμια γιορτή του Αθλητισμού, του Πολιτισμού 
και της Ειρήνης, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Την μοναδική όμως αυτή γιορτή σκιάζουν και πάλι, όπως πολλές φορές συνέβη 
στον ταραγμένο αιώνα που μόλις τελείωσε, καταιγίδες πολέμου και ασύμμετρες 
απειλές σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, αντιθέσεις και συγκρούσεις μεταξύ 
λαών, θρησκειών και πολιτισμών. 

Σ’ αυτήν την κρίσιμη διεθνή συγκυρία, η επάνοδος των Ολυμπιακών Αγώνων 
στην αρχαία κοιτίδα τους και στον τόπο όπου αναβίωσαν πριν από 100 περίπου 
χρόνια, μας παρέχει μία ανεπανάληπτη ευκαιρία να επανακαθορίσουμε μερικές 
από τις βασικές αξίες που ενέπνευσαν την καθιέρωσή τους και κατέστησαν 
δυνατή την αδιάλειπτη, επί 12 αιώνες, τέλεσή τους κατά την αρχαιότητα. 

Αναμφισβήτητα δε, η βασικότερη απ’ αυτές τις αξίες ήταν η ιερή παράδοση της 
εκεχειρίας. Ο όρος ‘εκεχειρία’ ετυμολογείται από το ‘’έχειν χείρας’’ δηλ. ‘’κρατώ 
τα χέρια μου, σταματώ να χτυπώ, διακόπτω τις εχθροπραξίες’’.   

Πράγματι, στην Αρχαία Ελλάδα έκαναν πράξη την σημερινή ελπίδα της 
ανθρωπότητας, την διεξαγωγή, δηλαδή, των Ολυμπιακών Αγώνων σε συνθήκες 
ειρήνης. 
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Ας ανιχνεύσουμε, λοιπόν, σήμερα μαζί πως μια μεγάλη αρχαία παράδοση, αυτή 
της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, μπορεί να αποτελέσει φάρο για τη νέα γενιά της 
υφηλίου, ένα όραμα για την ανθρωπότητα στην νέα χιλιετία που μόλις αρχίζει. 

Τον 8ο π.χ. αιώνα, συνεχείς συγκρούσεις μεταξύ των πόλεων-κρατών μάστιζαν 
την Πελοπόννησο. 

Ο Βασιλιάς της Ήλιδας  Ίφιτος απευθύνεται στο Μαντείο των Δελφών 
αναζητώντας έναν τρόπο τερματισμού των εχθροπραξιών.  

Το Μαντείο, σύμφωνα με την παράδοση, τον συμβουλεύει να διοργανώσει 
αθλητικούς αγώνες στην Αρχαία Ολυμπία με σκοπό να γιορτασθεί η ειρήνη. Ο 
Ίφιτος διοργανώνει τότε  τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες και υπογράφει με 
τους βασιλιάδες της Σπάρτης Λυκούργο και της Πίσσας Κλεισθένη το 
μακροβιότερο σύμφωνο ειρήνης, την Ολυμπιακή  Εκεχειρία.  Κατά την διάρκειά 
της, από την 7η ημέρα πριν από την έναρξη των Αγώνων, έως την 7η ημέρα μετά 
την λήξη τους, έπαυαν  όλες οι εχθροπραξίες, επιτρέποντας σε αθλητές, 
καλλιτέχνες και θεατές να μεταβούν στην Ολυμπία, να συμμετάσχουν στους  
Αγώνες και να επιστρέψουν στις εστίες τους με ασφάλεια. Την  έναρξη της 
εκεχειρίας ανήγγελλαν σε όλες τις ελληνικές πόλεις οι στεφανωμένοι με κλαδιά 
ελιάς ‘σπονδοφόροι κήρυκες’. Η εκεχειρία, ως πολιτικό μέτρο, ευνοούσε την 
ειρηνική ανάπτυξη του ανταγωνισμού των Πόλεων, ενεργώντας συνάμα και 
αντιπολεμικά, με την ανανοηματοδότηση του ανταγωνισμού, μέσω της αναφοράς 
στους αθλητικούς αγώνες.  

Η εκεχειρία λοιπόν δεν υπήρξε απλώς το μέσον για να καταστεί δυνατή η τέλεση 
των Αγώνων, αλλά αυτός ο ίδιος ο σκοπός χάριν του οποίου καθιερώθηκαν οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες.  

Είναι με αυτό ακριβώς το όραμα που, με πρωτοβουλία της Ελληνικής 
Κυβέρνησης και επί τη βάσει μιας εμπνευσμένης πρότασης του Υπουργού 
Εξωτερικών κ. Γιώργου Παπανδρέου, τον Ιούλιο του 2000, η Διεθνής Ολυμπιακή 
Επιτροπή προχώρησε, σε στενή συνεργασία με την Ελλάδα, στην ίδρυση του 
Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, ενός διεθνούς Μη-Κυβερνητικού 
Οργανισμού στο πλαίσιο του Ολυμπιακού Κινήματος, με συμβολική έδρα την 
Αρχαία Ολυμπία, καταστατική την Λωζάννη και γραφεία διοίκησης στην Αθήνα. 
Σκοπός του Κέντρου είναι να δημιουργήσει το κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο για 
την εξάπλωση του πολιτισμού της ειρήνης μέσα από τον αθλητισμό και τα 
Ολυμπιακά Ιδεώδη, να χτίσει μία παγκόσμια συνεργασία για την Ολυμπιακή 
Εκεχειρία με απώτερο στόχο να γιορτάσουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες της 
Αθήνας το 2004 και ει δυνατόν, όλους αυτούς που θα ακολουθήσουν στο μέλλον 
ως Αγώνες ειρήνης και πολιτισμού.  

Για να επιτύχει τους στόχους του αυτούς, το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας εκπονεί  σχέδια και συντονίζει δράσεις για την ‘Έκεχειρία’, 
οργανώνει πολιτιστικές δραστηριότητες και αναπτύσσει εκπαιδευτικά 
προγράμματα με στόχο την καλλιέργεια ενός Πολιτισμού Ειρήνης,  
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δημιουργώντας έτσι μια δεξαμενή γνώσης για την Ολυμπιακή Εκεχειρία.  Σε 
συνεργασία με αρμόδιους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς παρέχει 
ανθρωπιστική βοήθεια σε περιοχές έντασης. Καλλιεργεί την συνεργασία και 
υποστήριξη εθνικών και διεθνών οργανώσεων για την τήρηση της Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας. Τέλος, οργανώνει αθλητικές συναντήσεις, κατασκηνώσεις νέων και 
συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης ανάμεσα στους αντιμαχόμενους σχετικά με τον 
αθλητισμό και την ανάπτυξη ενός Πολιτισμού Ειρήνης. 

Πολλοί θα σκεφθούν, βέβαια, ότι αυτό δεν είναι παρά μια ρομαντική ελπίδα ή 
ίσως μία ουτοπία. Απέναντι σ' αυτόν το σκεπτικισμό θα ήθελα να υπενθυμίσω σε 
όλους ότι, όταν το 1896 ο Γάλλος ανθρωπιστής, Βαρόνος Pierre de Coubertin, 
μαζί με τον Έλληνα λόγιο Δημήτριο Βικέλα, αποφάσισαν να αναβιώσουν τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες, η ιδέα τους είχε και τότε θεωρηθεί εντελώς ουτοπική και 
κανείς δεν μπορούσε να φαντασθεί, ότι 100 χρόνια αργότερα οι Αγώνες αυτοί θα 
ήταν το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της ανθρωπότητας και το σύμβολό τους, οι 
5 διασυνδεδεμένοι Ολυμπιακοί κύκλοι, το πιο αναγνωρίσιμο σήμα σε όλον τον 
κόσμο.  

Έχουμε επίγνωση, βέβαια, ότι η επίτευξη του στόχου αυτού δεν θα είναι μια 
εύκολη υπόθεση. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν είναι ουτοπική. Το όραμα είναι 
τόσο αναγκαίο όσο και ο ρεαλισμός. Όπως πολύ σεμνά συνηθίζει να λέει ο 
Γενικός Διευθυντής και ψυχή του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, 
Πρέσβυς κ. Σταύρος Λαμπρινίδης, «η Ολυμπιακή Εκεχειρία δεν είναι βεβαίως 
πανάκεια ούτε όμως και ουτοπία. Οι πόλεμοι δεν μπορούν να σταματήσουν από 
την μια ημέρα στην άλλη, αν όμως κατορθώσουμε να έχουμε ειρήνη για 16 
ημέρες, ίσως μια μέρα να μπορέσουμε για πάντα». 

Η πρόσφατη εμπειρία, πριν ακόμη από την πρωτοβουλία θεσμικής κατοχύρωσης 
της Ολυμπιακής Εκεχειρίας με την δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου, είναι 
διαφωτιστική από την άποψη αυτή. 

Το 1994, κατά την διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 
Λιλλεχάμερ της Νορβηγίας, μέσω συντονισμένων διπλωματικών προσπαθειών 
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και του Προέδρου Samaranch, η 
Ολυμπιακή Εκεχειρία τηρήθηκε στην κρίση της Βοσνίας. Η σιγή των όπλων στο 
Σεράγεβο επέτρεψε στην UNICEF να εμβολιάσει και μ' αυτόν τον τρόπο να 
σώσει τις ζωές πολλών χιλιάδων αθώων παιδιών. Η Ολυμπιακή Εκεχειρία δεν 
επέλυσε βεβαίως την κρίση, παρήγαγε όμως χειροπιαστά αποτελέσματα 
ανοίγοντας ένα παράθυρο ελπίδας για τους ανθρώπους που βρέθηκαν σε 
ανάγκη. 

Λίγο πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του1998 στο 
Nagano της Ιαπωνίας και ενώ η ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου 
ελάμβανε ανησυχητικές διαστάσεις, ο Γενικός Γραμματέας των Η.Ε. και ο 
Πρόεδρος της ΔΟΕ προέβησαν σε δημόσια έκκληση για τήρηση της Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας, ενώ παράλληλα επιδόθηκαν σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις για 
να αποσοβήσουν μια στρατιωτική κλιμάκωση κατά την διάρκεια των Αγώνων. Η 
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επίδραση που ασκεί το Ολυμπιακό Κίνημα, η συμβολική δύναμη των 
Ολυμπιακών Ιδεωδών και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης είχαν τελικά 
θετικό αποτέλεσμα και λίγες ημέρες πριν από την λήξη των Αγώνων ο Kofi 
Annan ανακοίνωσε από την Βαγδάτη, ότι είχε στην πράξη επιτευχθεί μία ειρηνική 
επίλυση της κρίσης. Δυστυχώς η συμφωνία εκείνη δεν είχε την διάρκεια που θα 
είχαμε ευχηθεί. Δεν έχουμε καμία ψευδαίσθηση όμως ότι ο δρόμος για την 
ειρήνη, θα είναι μακρύς και ανηφορικός και ότι σ’ αυτήν την πορεία θα υπάρξουν 
πολλές απογοητεύσεις αλλά και επιτυχίες που θα στηρίζουν την προσπάθειά 
μας.  

Στον λίγο χρόνο που πέρασε από την ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας έχουμε μία ακόμη σειρά ενθαρρυντικών ενδείξεων. Η συνεχώς 
διευρυνόμενη διεθνής αναγνώριση και αποδοχή της σε επίπεδο Οργανισμών, 
κυβερνήσεων και προσωπικοτήτων απ’ όλο τον κόσμο είναι ένα αισιόδοξο 
μήνυμα, ότι το όραμα αυτό μπορεί με συστηματική δουλειά, πίστη και αφοσίωση 
να γίνει πραγματικότητα. 

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αγκαλιάσει την ιδέα αναγνωρίζοντας στην Ολυμπιακή 
Εκεχειρία ένα μοναδικό εργαλείο για την προώθηση της διεθνούς ειρήνης. Με 
αλλεπάλληλα ψηφίσματα καλούν τις χώρες του κόσμου να σεβαστούν την 
Ολυμπιακή Εκεχειρία, ενώ στη σύνοδο της Χιλιετίας, που πραγματοποιήθηκε 
στην Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2000, πάνω από 150 Αρχηγοί Κρατών και 
Κυβερνήσεων προσυπέγραψαν την Έκθεση της Χιλιετίας που περιλαμβάνει 
ειδική παράγραφο για την τήρηση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας. 

Τον ίδιο μήνα, κατά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Σύδνευ 
της Αυστραλίας, οι αντιπροσωπείες της Βορείου και Νοτίου Κορέας παρελαύνουν 
στο Ολυμπιακό Στάδιο μαζί υπό την ίδια σημαία. Δύσκολα μπορεί να φανταστεί 
κανείς ποιο άλλο παγκόσμιο γεγονός εκτός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα 
μπορούσε να παράσχει το κίνητρο στις δύο Κορέες να προβούν στην βαθύτατα 
συμβολική αυτή κίνηση.  

Τα Συμπεράσματα της Προεδρίας από τη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. στην Νίκαια, 
τον Δεκέμβριο του 2000, καθώς και αυτά της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης, τον 
Νοέμβριο του 2001, συμπεριέλαβαν για πρώτη φορά ειδική παράγραφο για την 
Ολυμπιακή Εκεχειρία.   

Κατά την ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Αθήνα ο Πάπας της 
Ρώμης τον Μάϊο του 2001 και την συνάντησή του με τον Προκαθήμενο της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες θεώρησαν απαραίτητο στην 
κοινή δήλωσή τους να συμπεριλάβουν έκκληση προς τους πιστούς τους να 
σεβαστούν την Ολυμπιακή Εκεχειρία. 

Πριν λίγες μόλις ημέρες, στις 3 Νοεμβρίου, η Γενική Συνέλευση των Η.Ε. στην Ν. 
Υόρκη υιοθέτησε ομόφωνα το σχέδιο απόφασης που κατέθεσε η χώρα μας για 
την τήρηση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών 
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Αγώνων της Αθήνας. Το ψήφισμα αυτό συγκηδεμόνευσαν 190 κράτη-μέλη, 
γεγονός πρωτοφανές στην ιστορία των Η.Ε. 

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα πιο σημαντικά και συγκεκριμένα 
αποτελέσματα μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε σαν μια πολύ ρομαντική ιδέα. 
Δεν είναι, αλήθεια, πολλές φορές που η Ελλάδα καταφέρνει να στείλει μήνυμα 
ελπίδας στον κόσμο. Δεν είναι πολλές φορές που ο λόγος της έχει οικουμενικό 
χαρακτήρα. Και αξίζει να προσέξουμε ότι το μήνυμα αυτό φθάνει  σε όλα τα άκρα 
της Γης. Είναι μια Ιδέα, μια μεγάλη πρόταση της Γενέτειρας των Ολυμπιακών 
Αγώνων, η οποία, πρωτίστως, θα πρέπει να τύχει της μεγαλύτερης στήριξης από 
τους ίδιους εμάς τους Έλληνες. Τούτο είναι, ίσως, το μεγαλύτερο από τα 
‘ολυμπιακά έργα’ που μπορεί και πρέπει να υλοποιήσει η χώρα μας. Και όχι 
μόνον εν όψει του 2004. Αλλά και σαν μια διαρκή παρακαταθήκη στο μέλλον 
όλων μας.  

Με αυτή τη σκέψη στο νου του και με τη γνωστή ευαισθησία του για την κοινωνία 
των πολιτών, ο Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος του  Διεθνούς Κέντρου 
Ολυμπιακής Εκεχειρίας κ. Γιώργος Παπανδρέου εξήγγειλε, τον Νοέμβριο του 
2001 στην Αρχαία Ολυμπία, κατά  την τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για 
τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Σώλτ Λέϊκ, την πρωτοβουλία για την 
υπογραφή της «Διακήρυξης Διεθνών Προσωπικοτήτων, υπό την ατομική τους 
ιδιότητα, υπέρ της Ολυμπιακής Εκεχειρίας». 

Το κείμενο αυτό αποτελεί μια μη δεσμευτική μεν αλλά ισχυρού συμβολισμού 
έκκληση προς όλους τους πολίτες της υφηλίου να τηρούν την Ολυμπιακή 
Εκεχειρία κατά την διάρκεια όλων των Ολυμπιακών Αγώνων, ανεξάρτητα από 
τον χρόνο και τον τόπο διοργάνωσής τους. 

Στην Διακήρυξη την οποία υπογράφουν Διεθνείς προσωπικότητες, μεταξύ 
άλλων, διαβάζουμε: «Σήμερα, η Ολυμπιακή Εκεχειρία εκφράζει την επιθυμία της 
Ανθρωπότητας να χτίσουμε ένα κόσμο που να βασίζεται στις αρχές του Δικαίου, 
του ανθρωπισμού, της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και της ανοχής. 
Επιπλέον, η Ολυμπιακή Εκεχειρία αναδεικνύεται σε γέφυρα που μας μεταφέρει 
από την αρχαία και σοφή παράδοση στον υπέρτατο στόχο του σημερινού 
κόσμου – τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και της προώθησης του δια-
πολιτισμικού διαλόγου, της συνεργασίας και της αλληλοκατανόησης. Η 
ανθρωπότητα επιθυμεί έναν κόσμο χωρίς μίσος, τρομοκρατία και πόλεμο, όπου 
οι ιδέες της ειρήνης, της καλής γειτονίας και του αμοιβαίου σεβασμού, θα 
αποτελούν την βάση των σχέσεων μεταξύ λαών και κρατών». 

Η Διακήρυξη αυτή υπογράφηκε αρχικά από τον ίδιο τον κ. Παπανδρέου και τον 
Τούρκο ομόλογό του κ. Ισμαήλ Τζέμ. Ακολούθησαν οι υπογραφές των 
Υπουργών Εξωτερικών όλων των χωρών των Βαλκανίων, όπου ακόμη είναι 
νωπές οι μνήμες του πολέμου, των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών του 
Καυκάσου και ακόμη των Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Δυστυχώς στην πράξη η 
εφαρμογή δεν λειτουργεί πολλές φορές όσο θα θέλαμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει 
τίποτε άλλο παρά ότι χρειάζεται να πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας. 
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Ήδη πάνω από 350 διεθνείς προσωπικότητες μεταξύ των οποίων Αρχηγοί 
Κρατών, Πρωθυπουργοί, Πρόεδροι Κοινοβουλίων, Θρησκευτικοί ηγέτες,  

κορυφαίοι εκπρόσωποι των Γραμμάτων, των Τεχνών, του Ολυμπιακού 
Κινήματος και του Αθλητισμού, μεταξύ αυτών, ο Nelson Mandela, ο πρώην 
Πρόεδρος των ΗΠΑ Bill Klinton και ο Γενικός Γραμματέας των Η.Ε. Kofi Annan 
έχουν προσθέσει το κύρος της δικής τους υπογραφής και την υποστήριξή τους. 

Αν όλα αυτά τα περί ‘εκεχειρίας’ ακούγονται ουτοπικά, μη ρεαλιστικά, επιτρέψτε 
μου να σας υπενθυμίσω το σύνθημα του Γαλλικού Μάη του 1968 «να είστε 
ρεαλιστές. Ζητάτε το ‘αδύνατο’».  

Αγαπητοί Σύνεδροι, 
Φίλοι συμπατριώτες, 

Η παρουσία σας εδώ σήμερα από τους μακρινούς Τόπους και τους Δήμους που 
εκπροσωπείτε συμβολίζει, μεταξύ άλλων, την επιθυμία διαφορετικών λαών και 
κοινωνιών για προσέγγιση και αλληλοκατανόηση. Κατά τούτο, θα έλεγα, ότι η 
Συνέλευσή σας αυτή  μοιράζεται έναν κοινό στόχο με την Ολυμπιακή Εκεχειρία, 
να ενώσουν τους ανθρώπους σε κάθε γωνιά της γης σε μια αδελφωμένη και 
ειρηνική  προσπάθεια για την βελτίωση του κόσμου που ζούμε σήμερα αλλά και 
αυτού που θα ζήσουν αύριο τα παιδιά μας.  

Επιτρέψτε μου λοιπόν εκ μέρους του Υπουργού Εξωτερικών κ. Γιώργου 
Παπανδρέου και του Διευθυντού του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας 
Πρέσβυ κ. Σταύρου Λαμπρινίδη, να σας ευχαριστήσω, διότι με την θέρμη που 
έχετε αγκαλιάσει αυτήν την ιστορικά δική σας πρωτοβουλία γίνεστε οι 
Πρεσβευτές ή, κατά την αρχαία παράδοση, οι σπονδοφόροι της Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας στις χώρες όπου προκόβετε, στο ευρύτερο οικογενειακό, κοινωνικό 
και επαγγελματικό περιβάλλον σας. 

Για την συμπαράστασή σας αυτή έχετε την βαθιά μας ευγνωμοσύνη. 

Σας ευχαριστώ πολύ.  
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