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Ολυμπιακή εκεχειρία  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ολυμπιακή εκεχειρία κατά τη 

διάρκεια των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Τορίνου το 2006   

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το από 1 Απριλίου 2004 ψήφισμά του σχετικά με την ολυμπιακή 

εκεχειρία1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκριναν ομόφωνα τα Ηνωμένα Έθνη το 2003, με θέμα 

την «Οικοδόμηση ειρηνικού και καλύτερου κόσμου μέσω του αθλητικού και του 

ολυμπιακού ιδεώδους», 

– έχοντας υπόψη την έκκληση στο πλαίσιο της Διακήρυξης της Χιλιετηρίδας για την 

τήρηση της ολυμπιακής εκεχειρίας, 

– έχοντας υπόψη την κοινή διακήρυξη που εξέδωσαν τον Ιούλιο του 2005 η Διεθνής 

Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), η οργανωτική επιτροπή των χειμερινών ολυμπιακών 

αγώνων του Τορίνου και οι ιταλικές αρχές υπέρ της ολυμπιακής εκεχειρίας, της 

ασφάλειας των αγώνων και ενός ευρέος προγράμματος εκδηλώσεων που θα δώσει τη 

δυνατότητα στους πολίτες από ολόκληρο τον κόσμο να στοχασθούν για την ολυμπιακή 

εκεχειρία και να προωθήσουν τις αξίες της, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι εικοστοί Χειμερινοί Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες 

θα διεξαχθούν στην Ευρώπη, στο Τορίνο, από τις 10 έως τις 26 Φεβρουαρίου 2006, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδέα της ολυμπιακής εκεχειρίας ανάγεται στην αρχαία 

ελληνική παράδοση και ότι, σύμφωνα με αυτή, όλες οι εχθροπραξίες πρέπει να 

διακόπτονται κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην εποχή μας, η ολυμπιακή εκεχειρία εκφράζει τη βούληση 

της ανθρωπότητας να οικοδομήσει έναν κόσμο θεμελιωμένο στις αξίες της ευγενούς 

άμιλλας, του ανθρωπισμού, της αδελφοσύνης και της ανεκτικότητας, αποτελώντας, με 

τον τρόπο αυτό, τη γέφυρα μεταξύ της αρχαίας παράδοσης και των μεγάλων προκλήσεων 

του σύγχρονου κόσμου που είναι η διατήρηση της οικουμενικής ειρήνης, ο διάλογος 

μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών, η κατανόηση και η συνεργασία μεταξύ των λαών, 

Δ. έχοντας υπόψη ότι η ολυμπιακή εκεχειρία έχει ως έμβλημα το περιστέρι μπροστά από την 

παραδοσιακή ολυμπιακή φλόγα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιστέρι συμβολίζει ένα 

από τα ιδεώδη του ολυμπιακού κινήματος – τη χρήση του αθλητισμού για την 

οικοδόμηση ενός ειρηνικού και καλύτερου κόσμου – ενώ η φλόγα συμβολίζει τη 

θαλπωρή που παρέχει ο ολυμπισμός σε όλους τους λαούς του κόσμου, 

                                                 
1  ΕΕ C 103 Ε της 29.4.2004, σ. 816. 



Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες και οι 

Παραολυμπιακοί Αγώνες, με τους νέους να πρωτοστατούν, υπάρχουν για να 

εξασφαλίζουν τη διατήρηση του αθλητικού ιδεώδους, ότι αντιπροσωπεύουν το πνεύμα 

της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του πολιτισμού μας και ότι η εκεχειρία αποτελεί 

πρότυπο σεβασμού του ιδεώδους της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, 

1. επικροτεί το έργο της ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τον αθλητισμό στην 

υπηρεσία της ανάπτυξης και της ειρήνης, που διαδίδει με απτό τρόπο τα ιδεώδη της 

ολυμπιακής εκεχειρίας σε όλη την υφήλιο· 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών με στόχο την 

κατάπαυση του πυρός στις εμπόλεμες περιοχές και παροτρύνει τα εμπλεκόμενα μέρη να 

σεβασθούν την ειρήνη καθ’ όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων· 

3. παροτρύνει την Επιτροπή να αποδώσει μεγαλύτερη έμφαση στην επιρροή του 

αθλητισμού στο έργο της για την ανάπτυξη και την εδραίωση της ειρήνης, καθώς και 

στην επίτευξη των στόχων της Χιλιετηρίδας· 

4. χαιρετίζει το έργο του Διεθνούς Ιδρύματος Ολυμπιακής Εκεχειρίας και εκτιμά ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμβάλει ενεργά σ’ αυτό· 

5. ζητεί από το Συμβούλιο να καλέσει όλα τα κράτη μέλη, τις υπό ένταξη, τις υποψήφιες 

προς ένταξη και τις γειτονικές χώρες, καθώς και όλες τις χώρες που συμμετέχουν στους 

χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες του Τορίνου να σεβασθούν την 

ολυμπιακή εκεχειρία κατά τη διάρκεια των αγώνων και να την παρατείνουν στη 

συνέχεια· 

6. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποστηρίξουν τη ΔΟΕ στις προσπάθειές της να 

προωθήσει την ειρήνη και την αλληλοκατανόηση μέσω του αθλητισμού· 

7. υπενθυμίζει στο Συμβούλιο τη δέσμευσή του να επανεξετάζει το θέμα αυτό κάθε δύο 

χρόνια και να επαναβεβαιώσει την υποστήριξή του προς την ολυμπιακή εκεχειρία για 

τους χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες του Τορίνου το 2006· 

8. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμβάλουν στην τήρηση της εκεχειρίας κατά τη 

διάρκεια των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Τορίνου διοργανώνοντας ειδική 

εκδήλωση, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

9. δεσμεύεται να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την τήρηση της 

ολυμπιακής εκεχειρίας και την εδραίωση της ειρήνης στον κόσμο· 

10. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να στείλουν αντιπροσώπους στο Τορίνο για τις 

τελετές έναρξης και λήξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2006 στο Τορίνο· 

11. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τη ΔΟΕ και την οργανωτική 

επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του Τορίνου να δεχθούν να προβάλλεται εμφανώς η 

σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σήμανση που χρησιμοποιεί η διοργανώτρια πόλη 

επ’ ευκαιρία των αγώνων και να υπάρχει στον ίδιο το χώρο των αθλητικών 

εγκαταστάσεων όπου θα διεξαχθούν τα αθλήματα· 

12. φρονεί ότι η ολυμπιακή εκεχειρία είναι κάτι περισσότερο από απλή έκκληση για 



παροδική διακοπή των εχθροπραξιών και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις εκπαιδευτικές 

πρωτοβουλίες με συμπερίληψη όλων των δογμάτων, στο Τορίνο, στην Ιερουσαλήμ και 

στο Σεράγεβο· 

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και των χωρών που συμμετέχουν στους 

χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες του Τορίνου, καθώς και στον 

Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής 

Επιτροπής. 

 

 

 


