


Ήλιδα

Δάφνη

Κεραμιδιά Δαφνιώτισσα

Περιστέρι
Χειμαδιό

Σόπι

Καράτουλας

Μαγούλα

Λατζόι Ηράκλεια
Πουρνάρι

Πελόπιο
Πλάτανος

Ολυμπία



«Εὐοῖ ὠκύποδα!» - «Εύγε γοργοπόδαρε!»
Από τον Κόροιβο  στον Εμίλ Ζάτοπεκ

Ο αθλητισμός και οι αξίες του Ολυμπιακού πνεύματος κατείχαν μέγιστη θέση στη γενική 
παιδεία των αρχαίων Ελλήνων. Η διάπλαση των σωματικών δυνατοτήτων ακολουθούσε σε 
αρμονική συνύπαρξη με τις πνευματικές ικανότητες και τις ψυχικές αρετές του ανθρώπου.
Τα αθλητικά αγωνίσματα εξέφρασαν και βασίστηκαν στην έμφυτη ανθρώπινη διάθεση 
για διάκριση, εκπλήρωση στόχων, επίδειξη δύναμης, υπεροχής, ισχύος, αυτοπεποίθησης, 
αναμέτρησης,  με ειρηνικό τρόπο.  
Ο δρόμος υπήρξε η απόλυτα φυσική, πρακτική και συνηθισμένη άσκηση και η πλέον 
εύκολη διαδικασία ανταγωνισμού ήδη από τις πρώτες νομαδικές κοινωνίες και το 
παλαιότερο αγώνισμα στην ιστορία. Η αμεσότητα της διάκρισης του νικητή και η σειρά 

ακολουθίας των άλλων αγωνιστών γεννά την άμιλλα και εγκαθιστά την έννοια του αθλητικού αγώνα. 
Η έναρξη των αγώνων δρόμου ανάγεται στους μυθολογικούς χρόνους και η καθιέρωση του αποδίδεται
σε αγώνες θεών και ηρώων.
Ο Όμηρος αναφέρει στην Ιλιάδα για την νίκη του Οδυσσέα. Ο Παυσανίας μας μεταφέρει τον αγώνα δρόμου
των Ολύμπιων θεών όπου ο Απόλλωνας νίκησε τον Ερμή και τον Άρη.
Σύμφωνα με μυθική παράδοση, που αναφέρει ο περιηγητής Παυσανίας, αγώνες δρόμου διοργάνωσε πρώτη φορά
ο Ιδαίος Ηρακλής, μεταξύ των πέντε αδελφών του, τους Ιδαίους Δάκτυλους που ήρθαν από την Κρήτη στην Ήλιδα, 
για να τιμήσουν τη γέννηση του Δία. Ονόμασε τους αγώνες «Ολύμπια». Όρισε το μήκος του σταδίου στην Ολυμπία 
στα 600 πόδια και στεφάνωσε το νικητή με στεφάνι αγριελιάς, τον κότινο.
Ο Όμηρος αναφέρει τον Αχιλλέα ως «πόδας ωκύς» (γρήγορος στα πόδια), αξιολογώντας αυτήν την ικανότητα
ως μέγιστη μεταξύ των φυσικών αρετών.
Ο Πλάτων αναφέρει {Νόμοι, Α, 6}  ότι τα μέγιστα αγαθά είναι η «υγεία, το κάλλος και η δύναμη στο δρόμο».

Σε πανελλήνιους αγώνες τοπικού χαρακτήρα, ο δρόμος ήταν το μοναδικό αγώνισμα αλλά και στους Ολυμπιακούς 
αγώνες μέχρι και την 13η διοργάνωσή τους. Αγώνες δρόμου διοργανώνονταν επίσης για επίλυση θεμάτων 
καθημερινότητας, αλλά και για την εκλογή συζύγου στις κόρες των ηγεμόνων.
Τα παιδιά διδάσκονταν τις τεχνικές του δρόμου με συνεχή και καθημερινή άσκηση που αποτελούσε βασικό μέρος 
της αγωγής τους και για τη στρατιωτική τους εκπαίδευση. Η ταχύτητα των ποδιών ήταν μέγιστο πλεονέκτημα
για τον αθλητή αλλά και για τον πολεμιστή. Στην 66η Ολυμπιάδα, το 516 π.Χ. εισήχθηκε ο «δρόμος παίδων».
Ο χώρος εκγύμνασης γινόταν αρχικά σε επιλεγμένο σκιερό άλσος ή σε μέρος κοντά σε ποτάμι έξω από την πόλη.
Το έδαφος στο χώρο ασκήσεων προετοιμαζόταν και διαμορφωνόταν ανάλογα. Αργότερα διαμορφώθηκαν 
αθλητικοί χώροι όπως το Στάδιο, το Γυμνάσιο και ο Ιππόδρομος, που συναντάμε στις περισσότερες ελληνικές πόλεις. 
Το Γυμνάσιο ήταν πιο σημαντικός χώρος άσκησης και εκπαίδευσης όπου δίδαξαν ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης
και πολλοί ακόμη φιλόσοφοι ενώ ο Πλάτων ήταν και διακεκριμένος αθλητής.
Στην Ήλιδα, οι αθλητές προπονούνταν στο ονομαζόμενο Γυμνάσιο Ξυστό ειδικά για τους δρομείς και τους 
πενταθλητές. Το Γυμνάσιο Μαλθώ προοριζόταν για την προπόνηση των παιδιών.
Κατά τη διάρκεια της αθλητικής προπόνησης για τους Αγώνες, οι νέοι προετοιμάζονταν σωματικά, ηθικά
και πνευματικά για την απογείωση των ικανοτήτων τους στην Ολυμπιάδα.
Οι αθλητές ασκούνταν γυμνοί, με άκουσμα αυλού και παρουσία των γυμναστών. 
Οι δρομείς φορούσαν μικρή ποδιά γύρω από τη μέση τους, το περίζωμα και έτρεχαν με γυμνά πόδια.
Αργότερα, έτρεχαν εντελώς γυμνοί, επιδεικνύοντας την επίδοσή τους στο πολεμικό βάδισμα και το τρέξιμο.
Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο Όρσιππος από τα Μέγαρα, νικητής σταδιοδρόμος στην 15η Ολυμπιάδα το 720π.Χ., 
ήταν ο πρώτος αθλητής που αγωνίστηκε γυμνός, πιθανολογώντας να άφησε επίτηδες το περίζωμα του προκειμένου 
να τρέξει ανεμπόδιστος. Έδωσε το παράδειγμα και τον μιμήθηκαν.
Για την εκτέλεση του αγωνίσματος χρειαζόταν ένας ισόπεδος, ομαλός, μακρόστενος, μεγάλου μήκους χώρος
για την ανάπτυξη ταχύτητας και πλατύς τόσο επαρκής για τη συμμετοχή πολλών αθλητών.
Συνήθως βρισκόταν δίπλα σε λόφους ή σε πλαγιές και αποτελούσε ιδανική επιλογή δημιουργίας του. 
Η έκταση του καθορίστηκε στα 600 πόδια μήκος ή έξι πλέθρα, το ονομαζόμενο «στάδιον», όπου δάνεισε
την ονομασία του στην απόσταση, στο αγώνισμα καθώς και στο χώρο τέλεσης των αγώνων.
Το μήκος του «σταδίου» διέφερε από πόλη σε πόλη, αφού ο «πους», το πόδι,  που χρησιμοποιούνταν ως μονάδα 
μέτρησης ήταν διαφορετικός.
Το Στάδιο στην Ολυμπία είχε μήκος 192,28 πόδια, στους Δελφούς 177, 5 και στην Αθήνα 184,96. 

Η Συμπολιτεία Ολυμπίας από την ίδρυσή της το 2014, έχει σκοπό την προαγωγή και διάδοση του Ολυμπιακού 
Ιδεώδους όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, γεφυρώνοντας το αρχαίο
με το σύγχρονο. 
Έχουν περάσει 2.798 χρόνια από τη στιγμή που ο Κόροιβος, ο πρώτος καταγεγραμμένος Ολυμπιονίκης
στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων το 776 π.Χ., κέρδισε τον πρώτο αγώνα δρόμου ενός σταδίου,
στο Στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που γίνονταν οι Αγώνες, 
αφού σύμφωνα με την παράδοση, η απάντηση της Πυθίας στον βασιλιά της Ήλιδας Ίφιτο, όταν τη ρώτησε
πώς θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες μεταξύ των Ελλήνων καθώς και η λοιμώδης νόσος που υπήρχε, ήταν:
«τον Ολυμπιακόν Αγώνα ανανεώσασθαι».
Στις πρώτες 13 Ολυμπιάδες ήταν το μοναδικό αγώνισμα στίβου. Στην 14η Ολυμπιάδα προστέθηκε ο δίαυλος και 
την επόμενη ο δόλιχος. Στο διάβα των αιώνων προστέθηκαν και άλλα αθλήματα, όμως ο δρόμος διατήρησε και 
αργότερα ξεχωριστή θέση, αφού ο νικητής έδινε το όνομά του στην Ολυμπιάδα.  

Η Συμπολιτεία Ολυμπίας γεφυρώνοντας το αρχαίο με το σύγχρονο, τιμά εφέτος Δρομείς του Στίβου, φθάνοντας 
από τον Ηλείο Κόροιβο στον Τσέχο Εμίλ Ζάτοπεκ, λαμβάνοντας ως κριτήριο τόσο τις διακρίσεις τους
όσο και το ήθος τους. 
Στους αρχαίους αγώνες ελάμβαναν μέρος μόνον Έλληνες. Με την αναβίωσή τους το 1896 από τον Γάλλο βαρώνο 
Πιέρ Ντε Κουμπερτέν και τον Έλληνα Δημήτριο Βικέλα, ξεκίνησε η παγκοσμιοποίησή τους.
Αν και οι αθλητές που πήραν μέρος στην πρώτη Ολυμπιάδα δεν ξεπερνούσαν τους 250, ήταν η μεγαλύτερη 
αθλητική διοργάνωση που έγινε ποτέ. 
Ο Τσέχος Ολυμπιονίκης Εμίλ Ζάτοπεκ, είναι ο μόνος αθλητής ο οποίος έχει 3 ολυμπιακά μετάλλια, σε διαφορετικά 
αθλήματα, σε σύγχρονη Ολυμπιάδα.
Σε αντίθεση με ό,τι πίστευε ο Πιέρ Ντε Κουμπερτέν, οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν απέτρεψαν τους πολέμους και 
διακόπηκε η διεξαγωγή τους κατά τον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Σήμερα, που η αβεβαιότητα κυριαρχεί παγκοσμίως, η αξία της Εκεχειρίας, έρχεται στην επικαιρότητα.
Η εφαρμογή της κατά τα αρχαία πρότυπα θα έπρεπε να επανεξετασθεί, τουλάχιστον για την περίοδο που 
διεξάγονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες. 
Η Εκεχειρία αποτελεί μια ευκαιρία για την Ειρήνη. 
Είναι χρέος όλων μας να κρατήσουμε αυτήν την ευκαιρία ζωντανή, αυτήν την ελπίδα για Ειρήνη!

Σοφία Χίντζιου Κοντογιάννη 
Πρόεδρος Συμπολιτείας Ολυμπίας



Αρχικά, η αφετηρία και το τέρμα του στίβου καθορίζονταν από απλές γραμμές χαραγμένες στο χώμα.
Από τον 5ο αι. π.Χ., στα σημεία αυτά τοποθετήθηκαν οι «βαλβίδες», δηλαδή μόνιμες, μακρόστενες, λίθινες πλάκες, 
σκαλισμένες κατά μήκος με δύο παράλληλες εγκοπές.
Οι θέσεις των δρομέων διαχωρίζονταν από πασσάλους τοποθετημένους σε κοιλότητες.
Στην Ύστερη Κλασική εποχή επινοήθηκε μία μηχανή άφεσης, η «ύσπληξ», που βασίστηκε στην τεχνολογία
του καταπέλτη. Θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει μία σημαντική μεταβολή στους αγώνες δρόμου, εφόσον 
εξασφάλιζε την ταυτόχρονη εκκίνηση όλων των αθλητών, αποκλείοντας έτσι οποιαδήποτε μεροληψία
από πλευράς κριτών. 
Στα αγωνίσματα δρόμου με μήκος μεγαλύτερο του σταδίου, το σημείο στροφής οριζόταν από πάσσαλο
ή κιονίσκο και ονομαζόταν «καμπτήρ».
Η εκκίνηση όλων των δρομέων ήταν ταυτόχρονη, μ’ ένα συγκεκριμένο σύνθημα. Όσοι ξεκινούσαν νωρίτερα 
μαστιγώνονταν ή και αποβάλλονταν. Υπήρχε ένας κώδικας τιμής για όλους τους αθλητές, όπου απαγόρευε
κάθε είδους εμποδίου προς τον αντίπαλο, ακόμη και δωροδοκία ή και πράξεις μαγείας.
Οι δρομείς φημίζονταν για την υπέρτατη αντοχή τους, τη δύναμη και την ταχύτητά τους.
Διακρίνονταν για τα λεπτά τους πόδια, τους δυνατούς ώμους και τον γερό αυχένα.
Στάδιο: αγώνας δρόμου, ενός σταδίου, που αντιστοιχεί σε 600 πόδια, σημερινό δρόμο των 200μ. 
Ήταν το πρώτο αγώνισμα που καθιερώθηκε από την 1η Ολυμπιάδα, το 776 π.Χ. και επικράτησε έως και
τη 13η Ολυμπιάδα το 728 π.Χ. Λόγω της σπουδαιότητάς του, ο νικητής έδινε το όνομά του σε κάθε Ολυμπιάδα.
Το «στάδιο» είναι η βασική μονάδα μήκους του δρόμου, που ονοματοδοτεί το χώρο όπου διεξάγονται
τα αγωνίσματα του δρόμου. 
Αρχικά, ο χώρος διεξαγωγής των αγωνισμάτων ήταν μια επίπεδη πεδινή έκταση. Κατά τον Όμηρο,
εκεί στηνόταν η «νύσσα», το σήμα της στροφής των δρομέων για την επάνοδό τους στην αφετηρία.
Στα άκρα του δρόμου διαμορφώνονταν δύο «αφέσεις», για την εκκίνηση και τον τερματισμό των δρομέων.
Τέρμα ήταν το σημείο της βράβευσης. 
Στην Αρχαϊκή και Κλασική εποχή, η άνοδος  των αγώνων επιβάλλει την ανεύρεση μονίμων θέσεων για το κοινό. 
Διαμορφώνεται ένα επίμηκες, παραλληλόγραμμο πεδινό τμήμα και κατασκευάζονται επικλινή επίπεδα για τους 
θεατές. Αυτή τη μορφή θα διατηρήσει το στάδιο μέχρι τους Ελληνιστικούς χρόνους, οπότε και κτίζονται
λίθινα ή μαρμάρινα εδώλια για την άνετη παραμονή των 45.000 θεατών.
Οι έφηβοι αγωνίζονταν μόνο στο απλό «στάδιο», δηλαδή στον αγώνα δρόμου μιας διαδρομής.
Ο Παυσανίας αναφέρεται επίσης στις «Ηλείες παρθένες», που αγωνίζονταν ντυμένες με έναν κοντό χιτώνα,
τον δεξιό ώμο γυμνό και τα μαλλιά λυτά. 
Ο νικητής του δρόμου αυτού λεγόταν «σταδιονίκης» και διακρίθηκαν εξαίρετοι αθλητές.
Περίφημοι δρομείς της αρχαιότητας ήταν ο Κόροιβος, ο Φειδιππίδης, ο Ευχίδας, ο Αργέας, ο Ερμογένης κ.α. 
Το 724π.Χ στην 14η Ολυμπιάδα εισήχθηκε το αγώνισμα Δίαυλος: διπλός αγώνας δρόμου ταχύτητας.
Το 720 π.Χ στην 15η Ολυμπιάδα εντάχθηε ο Δόλιχος: αγώνας δρόμου μεγάλου μήκους απόστασης, αντοχής.
Το 520 π.Χ. στην 65η Ολυμπιάδα εισήχθηκε ο Οπλίτης δρόμος: δρόμος ταχύτητας με πολεμική εξάρτηση.
Η αρχαιοελληνική τέχνη αποτύπωσε με μέγιστο σεβασμό και παραστατικότητα το μεγαλείο των αθλητών και των 
αγωνισμάτων σε γλυπτά, αγγειογραφίες και νομίσματα.
Στη σύγχρονη εποχή, ο αγώνας δρόμου συνεχίζει να υπάρχει με διάφορα είδη,  αντιστοιχίες και προσαρμογές και 
να θεωρείται ακόμη από τα πλέον δημοφιλή αγωνίσματα ανδρών και γυναικών.

Η «Συμπολιτεία Ολυμπίας» αφιερώνει την 7η διοργάνωση για τον «Δρόμο  Εκεχειρίας 2022» έχοντας όραμα 
την αναβίωση της διαδρομής από την Ήλιδα στην Ολυμπία, στους ένδοξους Δρομείς. Ενώνοντας το αρχαίο με 
το σύγχρονο, τιμά τον 1ο καταγεγραμμένο Ολυμπιονίκη Δρομέα, τον αρχαίο Κόροιβο  και τον σύγχρονο αθλητή 
θρύλο του 20ου αιώνα,  Εμίλ Ζάτοπεκ.

Στους πρώτους καταγεγραμμένους Ολυμπιακούς Αγώνες, το 776 π.Χ., μετείχε και ένας αθλητής από την Ήλιδα, 
ο Κόροιβος, φούρναρης και θυσιαστής ιερών σφαγίων στο επάγγελμα, που έμελλε να γίνει ο πρώτος νικητής 
Ολυμπιονίκης του αγώνα δρόμου ενός σταδίου.
Η εκάστοτε Ολυμπιάδα δανειζόταν την ονομασία της από τον νικητή σταδιοδρόμο, οπότε και ονομάστηκε 
«Κοροιβιάς». Στην Ολυμπία δεν υπάρχει ανδριάντας του. Ο τάφος του ήταν κοντά στην Ήλιδα με την επιγραφή, 
«Ἠλεῖος Κόροιβος ἐνίκα», σύμφωνα με τα γραφόμενα στα «Ηλιακά» του Παυσανία.

Ο Εμίλ Ζάτοπεκ, Τσέχος δρομέας μεγάλων αποστάσεων υπήρξε από τους πιο σημαντικούς  αθλητές του 20ού αιώνα.
Γεννημένος το 1922 στην πολύτεκνη οικογένεια ενός ξυλουργού, όντας έφηβος φιλοδοξούσε να γίνει δάσκαλος. 
Πήγαινε σε νυχτερινό σχολείο αφού για βιοπορισμό εργαζόταν σε εργοστάσιο παπουτσιών. 
Ανακαλύπτει το ταλέντο του στο τρέξιμο, αποκτά πρότυπα και ξεκινά καθημερινές προπονήσεις απλώς διανύοντας 
τη διαδρομή από το σπίτι στην εργασία του. «Αυτόφωτος» με ισχυρή προσωπικότητα και ιδιοσυγκρασία, ζήλο, 
πείσμα, αποφασιστικότητα και θέληση, λαμβάνει μέρος σε αγώνες από το 1944 και αρχίζει να ξεχωρίζει κατακτώντας 
σημαντικές διακρίσεις.  
Ιδιαίτερα επικοινωνιακός, σύντομα αποκτά μοναδικό αθλητικό στυλ που τον καθιστά αναγνωρίσιμο.
Έντονες εκφράσεις καταπόνησης, οδύνης και παραίτησης προκαλούν το ενδιαφέρον ενώ ταυτόχρονα η δυναμική 
του κίνηση θα τον προσδιορίσει ως τον «άνθρωπο - ατμομηχανή».  
Ακολουθεί μία επιβλητική καριέρα καταρρίπτοντας αλλεπάλληλα ρεκόρ, ατομικά και παγκόσμια, 4 χρυσά Ολυμπιακά 
μετάλλια, τα 3 στην Ολυμπιάδα του 1952 και γίνεται θρύλος στους δρόμους αντοχής ως ο μοναδικός αθλητής που 
έχει κερδίσει στην ίδια διοργάνωση. Το 1958 αποχωρεί από το στίβο, αφήνοντας μέγιστη παρακαταθήκη. 
Από το 1968 θα αναγκαστεί να αλλάξει διάφορα επαγγέλματα επιβίωσης, έχοντας υποστεί τις συνέπειες από τις 
πολιτικές επιλογές του αλλά πάντα θα έχει την καταξίωση και την υποστήριξη του κόσμου! 
Το 1990 αποκαταστάθηκε πλήρως επαγγελματικά λόγω αλλαγής του καθεστώτος.
Το 2000 απεβίωσε και τιμήθηκε με το μετάλλιο Πιερ ντε Κουμπερτέν.

Η εικαστική έκθεση «Εὐοῖ ὠκύποδα!»-«Εύγε γοργοπόδαρε!» εμπνέεται από τις επευφημίες του πλήθους,
τιμά το άθλημα της δύναμης και της ταχύτητας, αναδεικνύει και επιβραβεύει την ανθρώπινη υπέρβαση, το σθένος 
του αθλητή και την ευγενή άμιλλα για τα ιδανικά και τις αξίες!
Έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, ψηφιδωτού, φωτογραφίας, παρουσιάζονται σε εικαστικό διάλογο ανάμεσα στο αρχαίο 
πνεύμα και την  επίκαιρη καλλιτεχνική δημιουργία και ενώνονται σε έκφραση συλλογικότητας.
Συντεταγμένες τεχνών και ιδεών, εικόνες που αναδύουν την ελληνικότητα και συγχρόνως την οικουμενικότητα 
γίνονται διαμεσολαβητές ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν. 
Καλλιτεχνικά δημιουργήματα και επιβλητικά γλυπτά των ένδοξων στον αγώνα δρόμου, αποδόθηκαν ειδικά και 
εντεταλμένα προσφέροντας φόρο τιμής στους Δρομείς που έγιναν διαχρονικά πρότυπα και ινδάλματα, θέλοντας να 
εκφράσουν θαυμασμό και δόξα στη δύναμη, το σθένος ψυχής και σώματος των άξιων αθλητών!
Για την ιδέα της εκεχειρίας, ως επίκαιρης και επιτακτικά επιβεβλημένης, στοιχεία διαχρονικά όπως  κλαδιά και δέντρα 
ελιάς ως σύμβολο νίκης, ειρήνης και αθανασίας, δάφνινα στεφάνια τιμής, περιστέρια ως σύμβολο ειρήνης και μήνυμα 
εκεχειρίας, απόψεις ιερών χώρων και συνθέσεις εμπόλεμης κατάστασης και ειρηνευτικής διάθεσης, μεταφέρουν με 
εικαστική πληρότητα, το κάλος, την ιστορία καθώς και τα ιερά του Ολυμπισμού με σύμβολα παραστατικά αλλά και 
μεταφορικής απόδοσης. Εικόνες σύγχρονης αντίληψης και παγκόσμιας πρόθεσης αναβιώνουν τις έννοιες
του Ολυμπισμού, της Εκεχειρίας και της Ειρήνης.
Επεξηγηματικά κείμενα, σκέψεις και ρήσεις συνοδεύουν συχνά τις δημιουργίες αρκετών καλλιτεχνών ως προσωπική 
κατάθεση ερμηνείας της εικαστικής τους έμπνευσης.

Οι 56 συμμετέχοντες καλλιτέχνες με ποικιλία εκφράσεων, συνευρέθηκαν σε κοινό διάλογο δημιουργικού 
πνεύματος και κοινών οραμάτων, εκεί όπου γίνονται κατανοητές οι πανανθρώπινες έννοιες, συντελώντας
ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με εφαλτήριο τη μοναδικότητα της ιστορίας μας και 
της πολιτιστικής μας μνήμης, έχοντας παρακαταθήκη αξιών εμπνευσμένη από το πνεύμα που μεταλαμπαδεύει
ο ολυμπισμός σε ολόκληρο τον κόσμο,  με γνώση της ιστορίας και τον πνευματικό θησαυρό της τέχνης και
του πολιτισμού μας, έπλασαν όμορφα ιδανικά διαχρονικής πορείας.
Όλοι οι καλλιτέχνες αποδίδουν με υψηλό καλλιτεχνικό οραματισμό τον πνευματικό πολιτισμό μας, δηλώνουν 
ένα ισχυρό πολιτιστικό μήνυμα, ενισχύοντας τα συναισθήματα δέους, της ηθικής υποχρέωσης προς το ιστορικό 
παρελθόν μας και την αποταμίευση του πολιτιστικού μας πλούτου, επιβεβαιώνοντας ότι «το ήθος προσδιορίζει την 
τύχη του ανθρώπου», μεταφράζοντας τη ρήση του Ηράκλειτου «Ήθος ανθρώπω δαίμων».

Αννίτα Πατσουράκη
Ιστορικός της Τέχνης



 ‘Ατλαντίδα’,
λάδι σε μουσαμά,
100x80εκ.

‘Η πόρτα της δόξας’,
μικτή τεχνική - ακρυλικό σε καμβά,

100x200εκ.,
2022

 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
ΠΑΣΧΑΛΗΣ  

ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

«Σύνθεση εννοιολογική
με πολλαπλά συμβολικά στοιχεία.

Η «Νίκη της Σαμοθράκης» κρατώντας
τη χρυσή Ολυμπιακή δάδα, προβάλλει

στο άνοιγμα μιας εμβληματικής 
δαφνοστόλιστης πόρτας όπου διακρίνεται

ο «Δρόμος των Αθλητών».
Τα περιστέρια ως διαχρονικό σύμβολο

της ειρήνης και της εκεχειρίας
πλαισιώνουν το σύνολο.

Τα μήλα παραπέμπουν στον μύθο
της Αταλάντης, την ξακουστή  Δρομέα,
που ήθελε να παντρευτεί μόνον εκείνον
που θα την κέρδιζε σε αγώνα δρόμου!

Ο Ιππομένης τελικά τη νίκησε, αλλά το κατάφερε 
χάρη στα τρία μήλα των Εσπερίδων

που του δώρισε η Θεά Αφροδίτη.
Η σύνθεση έχει αποδοθεί στα χρώματα

της σημαίας της Τσεχίας, ως Τιμώμενης χώρας!»



‘Guards’,
μέταλλο,

220x40x5εκ.
& 240x45x5εκ.

‘The black runners’,
ακρυλικό σε καμβά,
120x80εκ.,
1985

ΒΑΛΥΡΑΚΗ 
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΜΙΝΑ 

VASSILIKI 



ΒΟΡΔΩΝΗ
ΕΡΙΕΤΤΑ 

ΒΕΝΙΕΡΗ 
ΛΥΔΙΑ 

‘‘Ερμαϊκές στήλες’, Ι & ΙΙ , 
λάδια σε κασσίτερο και ξύλο, 

220x37εκ. & 170x28εκ.

 ‘Δόξα’,
σιδερένιο τρίπτυχο,

130x90x90εκ.
(διαστάσεις σύνθεσης)



ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ 
ΜΑΡΙΟΣ 

‘Αποτυπώματα...’, φωτογραφία, 90x70εκ., 2022
 

«Αποτυπώματα…
Άλματα ψυχής και σώματος, στον αέναο  κόσμο
και στο φίλαθλο πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι».

‘Στεφάνι νίκης’,
ασήμι επιχρυσωμένο, 

διάμετρος 27εκ.,
2022 

ΓΚΙΖΑΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ 



‘Σταδιονίκης’,
γλυπτό, κεραμικό, πηλός,
74x60x28εκ.,
72x34x34εκ. - βάση

 ‘Έφηβος αθλητής’, 
ψηφίδες,
60x60εκ.

ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ 
ΟΛΓΑ

 ΓΚΟΥΜΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 



 ‘Μνήμες του μέλλοντος’, 
ακρυλικό σε καμβά,

50x70εκ.,
2022

 ‘Ο άνεμος Ζάτοπεκ II’,
 ακρυλικό σε χαρτί,

29,7x42εκ.,
2022

 ‘Ο άνεμος Ζάτοπεκ I’,
 ακρυλικό σε χαρτί,

29,7x42εκ.,
2022

ΔΑΒΒΕΤΑΣ  
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

ΓΟΥΛΗΣ  
ΦΑΝΗΣ 



‘Αγώνες  2004’,
λάδι και κάρβουνο σε μουσαμά,

200x150εκ.
2004

’Moment’,
stencil-ακρυλικά σε καμβά,

60x80εκ,
2022 ΔΙΒΑΡΗ

ΕΥΑ

ΔΕΡΒΟΥ 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ



‘Victory’,
ακρυλικά σε καμβά,
60x40εκ.
2022

 ‘Διαχρονικός Κόροιβος’,
ακρυλικό σε ξύλο, 

85x85εκ.,
2022

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ  
ΚΩΣΤΑΣ 

ΔΡΙΤΣΑΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ



‘Δρομείς’,
σίδερο,

230x110x65εκ.
2022

ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΖΗΒΑΣ
ΝΙΚΟΣ 

 ‘Εμίλ Ζάτοπεκ΄,
ακουαρέλλα,

42x33εκ.
2022



‘Νίκη και Άθλος’, 
μικτή τεχνική

σε ύφασμα,
70 x 100 εκ.

 ‘Αγριελιά’,
φωτογραφία,

30x40εκ.,
2022

 ‘Διαδρομές Τιμής- Διαδρομές Δόξας’,
μικτή τεχνική,

70x50εκ.,
2022

ΚΑΝΕΛΛΟΥ  
ΕΒΙΤΑ 

ΚΑΙΣΑΡΙΤΗ   
ΑΘΗΝΑ



 ‘Κόροιβος’,
ακρυλικά σε καμβά, 

60x50εκ.,
2022

‘Finish line’,
ατσάλι,
110x70x30εκ.,
2022

KELLY

ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ  
ΛΕΥΤΕΡΗΣ



‘Προς το μέλλον’,
τέμπερα σε ξύλο-

εκτύπωση με λέιζερ,
110x60εκ.,

2022

Διαδραστική δημιουργία. 
Σκανάροντας με το κινητό  πάνω 

στο qr code του  «Δρομέα» 
ακούγεται ο Ολυμπιακός  Ύμνος 

σε χορωδιακή εκτέλεση.

«Ένας διαχρονικός δρομέας
που διακτινίζεται από το αρχαίο 

“ευ αγωνίζεσθαι”
στις... αγωνίες του μέλλοντός μας. 

Καθώς τρέχει προς το μέλλον, 
“τρέχουμε”κι εμείς μαζί του 

σκανάροντας τα μυστικά του... 
Υπό τον ήχο του

ένδοξου Ολυμπιακού Ύμνου
η ζωγραφική τέχνη

και η σύγχρονη τεχνολογία
τον επευφημούν!». 

 ‘Κόροιβος”, 
λάδι σε καμβά,

95x45εκ.
2022

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ



ΚΟΡΟΒΕΣΗ 
ΑΓΓΕΛΙΚΑ

ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

‘Ο στεφανωμένος νικητής’, λάδι σε καμβά, 40x50εκ., 2022

 ‘Μετά τη νίκη’, λάδι σε καμβά,  50x70εκ., 2022

‘Ηχομορφή Δρομέας’, 
μικτή τεχνική - λάδι, 
110x110εκ.



‘Έπαθλο’,
πενάκι - χρυσό χρώμα ακρυλικό, με λεπτά πινέλα και κάρβουνο σε χαρτί κανσόν,

35x70εκ.
2022

ΚΤΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  
ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ  
ΜΑΓΔΑ 

‘Ελιά πλόκαμος’,
λάδι σε καμβά, 

80x60εκ.



ΛΑΒΔΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ

‘Ηλείος Κόροιβος ενίκα’,
μικτή τεχνική,

20x27εκ.,
1990

‘Δρομείς’,
ακρυλικό σε καμβά,

100x155εκ.



ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΥΡΑΡΑΚΗ 
ΕΛΛΗ

 ‘Ηράκλειον’,
μπρούτζος και χαλκός,

20x20εκ.
2022 

Φόρος τιμής στον Ιδαίο Ηρακλή, μεγαλύτερο αδελφό των Κουρητών, που σύμφωνα με
το μύθο, ήρθε από την Κρήτη και ίδρυσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

‘‘Εννοιες και Σύμβολα του Ελληνικού Πολιτισμού’,
λάδι σε μουσαμά,

88x110εκ.



‘Ευ αγωνίζεσθαι ευ ζην’, μικτή τεχνική - κολλάζ, 83x83εκ., 2022
«Ειρήνη, αλληλεγγύη, σεβασμός προς το συνάνθρωπο είναι αξίες όπου στις μέρες που ζούμε,

προσπαθούν να επιβιώσουν! 
Τα τελευταία χρόνια, η ανθρωπότητα βιώνει συνεχείς αλλαγές και αναταραχές σε όλους τους τομείς.
Από την υγεία και τους κινδύνους που την απειλούν μέχρι και την καθημερινότητα των ανθρώπων,

τις δραστηριότητές τους, τα όνειρά τους, το μέλλον τους. 
Έχει χαθεί η αλληλοκατανόηση, η δικαιοσύνη, η ισότητα μεταξύ των ανθρώπων, το «ευ αγωνίζεσθαι»,

όχι μόνο στο στάδιο αλλά και στις δοκιμασίες της ζωής. 
Τιμώντας δύο σπουδαίους αθλητές, τον Κόροιβο και τον Ζάτοπεκ, μέσα από το έργο μου, θέλω να περάσω
το δικό μου μήνυμα προς όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτου φύλου, καταγωγής, χρώματος, εθνικότητας. 

Μόνο αν σεβαστείς τον συνάνθρωπό σου, αν τον αντιμετωπίσεις όπως θα ήθελες να σε αντιμετωπίσουν,
μόνο τότε θα λάβεις την αντίστοιχη συμπεριφορά. Η εικόνα που δείχνει κάποιος στο χώρο που αγωνίζεται

είναι ο καθρέπτης της προσωπικότητάς του.
«Ευ αγωνίζεσθαι», μία φράση με τόσα πολλά νοήματα, όλα όμως με έναν σκοπό, την παγκόσμια ειρήνη. 

Πιστεύω πως παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες που βιώνει ο κόσμος αυτόν τον καιρό, θα βρεθεί το μονοπάτι 
προς την καλύτερη εκδοχή του ανθρώπου, πάντα συνοδευόμενο με τις αξίες του σεβασμού, της ειρήνης,

της ισότητας, το Μονοπάτι της Εκεχειρίας.»

ΜΗΤΣΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΙΜΙΚΟΥ  
ΣΤΕΛΛΑ

‘Ευγενής άμιλλα’,
σίδηρος-χρώμα,
150x190εκ.
2022



‘Φυγή’, 
ακρυλικό -μικτή τεχνική, 
110x87εκ.,
2019

ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 ‘Έφηβος’, κολάζ - μικτή τεχνική - ακρυλικά, 100x90εκ.

 Εμπνεύστηκα από τις συνεχείς  επισκέψεις μου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο  της Αθήνας,
που το επισκέπτομαι κάθε φορά που βρίσκομαι στην  Ελλάδα.

Για τις δημιουργίες μου  χρησιμοποιώ συνήθως  δύο χρώματα, το μαύρο και το λευκό τιτάνιο
που  χαρακτηρίζεται  από την ιδιότητα του να αντανακλά το φως και να αποδίδει  μια τρισδιάστατη όψη,

όπως το χρησιμοποιούσαν οι Ιταλοί ζωγράφοι από τον 17ο αιώνα. 
Στον  «Έφηβο» χρησιμοποίησα σαν βάση, ένα κολάζ με κομμάτια από καμβά και από παλιά σεντόνια φτιαγμένα 

στον αργαλειό, πρόσθεσα  χαρτί από ρύζι, ακρυλικό γύψο ανακατεμένο με μαρμαροκονία.
Τα χρώματα είναι ακρυλικά, όπως  το μαύρο και  λευκό τιτάνιο, μπλε του κοβαλτίου και μελάνι.

Στη συνέχεια, τα χρώματα οξειδώθηκαν με οξέα  για να πάρουν την τελική  τους μορφή. 
Σε ελάχιστα έργα μου, όπως στον «Έφηβο» χρησιμοποιώ το μπλε του κοβαλτίου, για να θυμίζει Ελλάδα! 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 



‘Κόροιβος’,
γύψος επιχρυσωμένος,

55x24x24εκ.

ΜΠΑΡΔΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ

‘Άγγελμα νίκης’,
ελαιογραφία-τεχνική impasto σε βαμβακερό καμβά,

40x40εκ.
2021  

ΜΠΑΡΑΚΟΥ 
ΝΑΝΤΙΑ



ΜΠΛΙΑΤΣΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑ

‘Will to Win’,
ακρυλικό σε καμβά,

73x103εκ.,
2022

ΜΠΟΥΖΑ 
ΦΕΝΥ

 ‘Η κούρσα μιας ζωής’,
μικτή τεχνική - 
ακρυλικό σε καμβά, 
100x80εκ.,
2022



 ‘Στεφάνι ελιάς’,
επιχρυσωμένος ορείχαλκος,

15,5x19εκ.

 ‘Φιλαλληλία’,
ξύλο, σύρμα και πανί,

100x100εκ.
2022

‘Φιλαλληλία’... είναι η Αγάπη προς τον πλησίον ,
η Αλληλεγγύη, η Ανιδιοτέλεια και η Προσφορά,

αξίες που ήδη υπάρχουν στην αέναη πηγή του είναι μας!
Ας γίνουμε αγγελιοφόροι της!

ΞΕΝΟΥΛΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΛΑΣΚΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ

 

‘Στεφάνι ελιάς’,
μπρούτζος,
διάμετρος 28εκ.

‘Στεφάνι ελιάς’,
μπρούτζος,

διάμετρος 37εκ.

ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ 
ΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

 ‘Τρόπαιο’,
μπρούτζος και σίδερο,

54x25x25εκ.
Φόντο: το σχέδιο του γλυπτού σε χαρτί,

200x120εκ.



ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ  
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΠΑΦΟΥ  
ΑΝΝΑ

‘Δρομέας’,
μέταλλο,
50x20x15εκ.

 ‘On my Way’,
ψηφιδωτές κατασκευές - παπούτσια,

μάρμαρο-γυαλί-βότσαλο-ξύλο,
33x12x12εκ.,

2016

 ‘Tree’,
τέμπερα σε καμβά, 

33x43εκ.,
2017



ΡΟΥΣΣΗΣ  
ΓΙΩΡΓΟΣ

‘Emil Zatopek’,
μολύβι - κάρβουνο,

25x15εκ.,
2022

‘Ηλείος Κόροιβος ενίκα’, 
γύψος,
120εκ.

και  κότινος 
επιχρυσωμένος, 
διάμετρος 25εκ.

ΠΙΑΝΑ 
ΣΙΣΣΥ



‘Έφηβος Ηλείος Κόροιβος’, 
ρητίνη,
35εκ.
2022

‘Ο Ερμής του βυθού’,
μικτή τεχνική,

180x200εκ.

ΣΑΜΙΟΣ  
ΠΑΥΛΟΣ

ΡΟΥΣΣΗΣ  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 



‘Τρεις χιλιετίες’,
μικτή τεχνική με βερνικοχρώματα νερού -

λάδια σε καμβά - πλεξιγκλάς,
80x80εκ.,

2022 

‘Ειρηνοδρόμοι’,
ακρυλικά
σε μουσαμά -
πλεξιγκλάς,
63x74x6εκ.

ΣΙΑΓΚΡΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΣΤΑΣ 



‘Το κορίτσι
με τη δάδα’,
ακρυλικό σε χαρτί 
fabriano 285gsm, 
40x35εκ.,
2006

‘Νέος’,
μικτή τεχνική,

80x60εκ.,
2021

ΤΑΛΑΓΑΝΗΣ   
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  
ΓΙΩΡΓΟΣ 



ΤΖΙΑΡΑ   
ΑΓΓΕΛΟΣ

‘Μην ξεχνάς να θυμάσαι’,
ακρυλικά σε καμβά,

50x97εκ.,
2022                                                                                  

Ο τίτλος του έργου είναι δανεισμένος από την ομώνυμη συλλογή ποιημάτων
της  ποιήτριας Rose Ausländer

 ‘Μαχητής’,
μπρούτζος,

60εκ.

ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ





Ο κατάλογος σχεδιάστηκε και σελιδοποιήθηκε από τον Κωνσταντίνο Κοντογιάννη.




