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Χαιρετισμός Δημάρχου Χερσονήσου  Τελετή Αφής Φλόγας στo πλαίσιο  της 

Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας «ΛΟΝΔΙΝΟ 2012», Χερσόνησος,  11.05.2012 

 

Καλωσορίζουμε με μεγάλη συγκίνηση τη Διεθνή Αποστολή των 

Λαμπαδηδρόμων της 30ης Ολυμπιάδας «ΛΟΝΔΙΝΟ 2012». 

Μια αποστολή, που ξεκίνησε μόλις χθες από το στάδιο της Αρχαίας 

Ολυμπίας για να μεταφέρει το Ιερό σύμβολο της Ολυμπιακής Ιδέας, της 

ευγενούς άμιλλας, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, της φιλίας και 

της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών,  ένα από τα πιο σπουδαία σύμβολα 

του Ελληνισμού, στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο που θα 

φιλοξενήσει την Ολυμπιάδα. 

Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκεται μαζί μας σήμερα, εκ μέρους της 

Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κ. Μανόλης Κατσιαδάκης. 

 

Οι Εθελοντές Λαμπαδηδρόμοι, οι οποίοι θα διανύσουν την 

προγραμματισμένη διαδρομή στο Δήμο Χερσονήσου, είναι:  

1. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, Νίκος Κακλαμανάκης  

2. Ο αθλητής με αναπηρία, Μανόλης Μαράκης 

3. Οι αθλητές: Λυρώνης Αριστείδης, Χαμηλού Εμμανουέλλα, Βενέρης 

Στέφανος 

4. Και ο αθλητής: Βαγγέλης Στεφανάκης 
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Τους οποίους ευχαριστώ θερμά γιατί τιμούν τον Δήμο Χερσονήσου, 

τιμούν τα ιδεώδη του Ολυμπισμού και ιδιαίτερα με την εθελοντική 

συμμετοχή τους αναδεικνύουν το μεγαλείο της ανιδιοτελούς συνεισφοράς 

και της αλληλεγγύης. 

  

Ο αγώνας αυτής της αποστολής είναι τιμημένος και ιερός όπως η 

Φλόγα που καίει στο βωμό για να φωτίσει τα πνεύματα, για να ζεστάνει 

τις καρδιές των ανθρώπων, για να δώσει Ελπίδα σε όλους όσους μοχθούν 

για τις αξίες που μπορούν να κάνουν καλύτερη την κοινωνία του κόσμου. 

Μόνο μια κοινωνία που ασπάζεται, που υποστηρίζει αυτές τις αξίες 

και μάχεται γι αυτές, μόνο αυτή μπορεί να εγγυηθεί πως θα 

υπερισχύσουν στον κόσμο οι αξίες που εγγυούνται το καλύτερο μέλλον 

στον κόσμο. 
 

Ο αγώνας σας εμπνέει την τόλμη, το θάρρος και την πίστη. 

Σε αυτόν τον αξιοθαύμαστο αγώνα, σας ευχόμαστε να έχετε πάντα 

δύναμη. Δύναμη για να συνεχίσετε το ταξίδι που κάνετε - που δεν 

σταματάει στο τέλος της Λαμπαδηδρομίας - γιατί παραδειγματίζει και 

εμπνέει άλλους να το συνεχίσουν, γιατί μαθαίνει στους ανθρώπους να 

σκέφτονται καλύτερα, να αγαπούν και να είναι αλληλέγγυοι. 

 

Σας ευχόμαστε να έχετε καλή συνέχεια στην προγραμματισμένη 

διαδρομή της φλόγας προς τη χώρα που θα φιλοξενήσει φέτος τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες, το Ηνωμένο Βασίλειο. Μια χώρα με την οποία, 
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μας συνδέουν, στον χρόνο, δεσμοί αλληλεγγύης, συνεργασίας και 

φιλίας. 

 

Ευχαριστούμε θερμά, γι αυτές τις στιγμές που προσφέρετε στον τόπο 

μας κατά τις οποίες μπορούμε, μαζί σας, να νιώσουμε υπερήφανοι και 

να οραματιζόμαστε τον καλύτερο κόσμο.  

 

 

 


