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ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ 

 

Μετὰ δὲ ταῦτα τὸν Ἡρακλέα φησὶ τὸν μὲν Ὀλυμπίων ἀγῶνα θεῖναι  καὶ  τὴν  ἐκεχειρίαν 

δεῖγμα ποιούμενον τῆς αὑτοῦ προαιρέσεως.  

Πολύβιος Ιστορία, 12, 26, 2 

 

«Λυκοῦργος δὲ ὁ Λακεδαιμόνιος.... καὶ Ἴφιτος Ἠλεῖος.... καὶ Κλεοσθένης Πισάτης..., 

βουλόμενοι εἰς ὁμόνοιαν καὶ εἰρήνην τὸ πλῆθος αὖθις  ἀποκαταστῆσαι, τήν τε πανήγυριν  

τὴν Ὀλυμπικὴν ἔγνωσαν ἀνάγειν εἰς τὰ ἀρχαῖα νόμιμα καὶ ἀγῶνα γυμνικὸν ἐπιτελέσαι. 

στέλλονται δὴ εἰς Δελφοὺς χρησόμενοι τῷ θεῷ, εἴ σφισιν συνεπαινεῖ ταῦτα ποιῆσαι. ὁ δὲ 

θεὸς ἄμεινον ἔφη ἔσεσθαι ποιοῦσιν. καὶ προσέταξεν ἐκεχειρίαν ἀγγεῖλαι ταῖς πόλεσιν ταῖς 

βουλομέναις μετέχειν τοῦ ἀγῶνος». 

Φλέγων, απόσπασμα 1,4 (F.Gr.Hist., 257 F 1,4) 

 

 

Με την ευκαιρία των ΧΧΧΙ Ολυμπιακών Αγώνων «ΡΙΟ 2016» και της Αφής της  

Ολυμπιακής Φλόγας και αφού λάβαμε υπόψη όσα μας παραδίδει η αρχαία ελληνική 

γραμματεία, με χαρακτηριστικότερα τα ανωτέρω αποσπάσματα, 

Οι κάτωθι υπογραφόμενοι δήμαρχοι Ολυμπίας, Ήλιδας και Σπάρτης, εμπνεόμενοι από 

τους σεβαστούς προγόνους μας και ακολουθώντας το παράδειγμα του Κλεοσθένη, του 

Ίφιτου και του Λυκούργου, συμβολικά ανανεώνουμε σήμερα, στον τόπο που γεννήθηκαν 

οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα ιδεώδη του Ολυμπισμού, και διακηρύσσομε σε όλο τον 

κόσμο την ιερή  συμφωνία της αρχαιότητας, την Ολυμπιακή Εκεχειρία. 

Με την εγγύηση και συνδρομή των εξεχόντων εκπροσώπων φορέων και οργανισμών της 

τοπικής, εθνικής και παγκόσμιας κοινότητας και του Ολυμπιακού Κινήματος, που 

συνυπογράφουν την παρούσα διακήρυξη, στον τόπο που η αρχαία μυθολογία και 

παράδοση συναντούν την σύγχρονη ιστορία,  

ζητούμε να κρατηθούν τα χέρια μακριά από τα όπλα και να  παύσει κάθε 

εχθροπραξία ανά την υφήλιο καθ’ όλη τη διάρκεια των Αγώνων, από την έβδομη 

ημέρα πριν την έναρξη των ΧΧΧΙ Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων και μέχρι την 

έβδομη ημέρα μετά την λήξη των Θερινών Παραολυμπιακών Αγώνων που θα 

πραγματοποιηθούν στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας όπως καταγράφηκε με το 

A/70/L.3. Ψήφισμα της Γενικής Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να δώσουμε 

μία ευκαιρία στην Ειρήνη και τη Συμφιλίωση των λαών να επικρατήσουν.  

Στο εγχείρημα αυτό, ας είναι αρωγός μας το Ολυμπιακό Πνεύμα, οι πολίτες του κόσμου 

και ειδικότερα η νέα γενιά. 

 

http://books.google.com/books?id=oqcKAAAAYAAJ&pg=PA602

