
 

Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας 

ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ 

Ποιοι Είμαστε 

 

Το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2000 ως κοινή πρωτοβουλία της Ελλάδας 

και της  Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, μετατρέποντας τη δέσμευση του Ολυμπιακού Κινήματος για την 

προώθηση της Αρχής της Ειρήνης σε απτή πράξη. Η αποστολή του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής 

Εκεχειρίας είναι η προώθηση των Ολυμπιακών Αξιών, η προώθηση της Ειρήνης, της Φιλίας και η καλλιέργεια 

της διεθνούς κατανόησης. Ειδικότερα, Το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας αποσκοπεί στην τήρηση 

της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, επιδιώκοντας την παύση όλων των εχθροπραξιών κατά τη διάρκεια των 

Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και πέραν αυτών, και στην παρότρυνση της νέας γενιάς παγκοσμίως να 

κινητοποιείται υπέρ της Ειρήνης. Ο ευρύτερος και μακροπρόθεσμος στόχος του Κέντρου είναι η δημιουργία 

και η συνεχής προώθηση μιας Κουλτούρας Ειρήνης, βασισμένης στο σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

Προγράμματα 

 

Κατά τα πρώτα χρόνια της σύστασής του, προτεραιότητα του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας ήταν 

η Εκεχειρία να είναι σεβαστή σε όλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από το 2010 και μετά οι δραστηριότητες 

του Κέντρου έχουν επεκταθεί στον τομέα της εκπαίδευσης. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση της 

νεολαίας μέσω της δυναμικής του αθλητισμού, έτσι ώστε τα Ολυμπιακά Ιδεώδη να μπορέσουν να ριζώσουν 

και να ευδοκιμήσουν. Ο αθλητισμός είναι αυτός που, ως εργαλείο για την ενδυνάμωση του σεβασμού στις 

Ολυμπιακές Αξίες, μπορεί να βοηθήσει τη νέα γενιά να οικοδομήσει σταδιακά έναν Πολιτισμό Ειρήνης. Το 

ΔΚΟΕ δημιούργησε επίσης την «Hestia FC», την πρώτη ομάδα ποδοσφαίρου στην Ελλάδα για γυναίκες 

πρόσφυγες με λιγότερες ευκαιρίες. Μέσω αυτού του προγράμματος, ο αθλητισμός χρησιμοποιείται ως 

εργαλείο προστασίας, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης. Επιπλέον, από το 2019, οι δραστηριότητες του 

ΔΚΟΕ έχουν επεκταθεί στον τομέα των Erasmus + Sport, συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

 

 



 

 

Επικοινωνία 

 

Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας 

Διεύθυνση: Λυκαβηττού 1Α, 10672, Αθήνα, Ελλάδα 

Ιστοσελίδα: www.olympictruce.org 

Email: about@olympictruce.org 

Tηλ: +30 2103611023 

Fax: +30 2103611024 
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