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Ο Πρωκυπουργόσ κ. Αντϊνθσ Σαμαράσ παρζςτθ ςιμερα ςτο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ, όπου 
πραγματοποιικθκε θ δθμόςια παρουςίαςθ του ιςτορικοφ Αςθμζνιου Κυπζλλου που 
απενεμικθ ςτον Σπφρο Λοφθ ςτουσ πρϊτουσ ςφγχρονουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ το 1896. 
Ακολουκεί ο χαιρετιςμόσ του Πρωκυπουργοφ: 

 
 

 «Θζλω να ευχαριςτιςω, αφοφ ςασ καλωςορίςω κι εγϊ όλουσ εδϊ απόψε και να 
ςυγχαρϊ το Κδρυμα Νιάρχου για τθν πρωτοβουλία του να αγοράςει ςε διεκνι δθμοπραςία 
το Κφπελλο που ο πρϊτοσ Ολυμπιονίκθσ μασ Σπφροσ Λοφθσ κζρδιςε ςτο αγϊνιςμα του 
Μαρακωνίου το 1896. Τότε ο Λοφθσ μπικε ςτθν Ιςτορία κερδίηοντασ, πρϊτοσ αυτόσ, το 
πρϊτο ελλθνικό άκλθμα των Ολυμπιακϊν αγϊνων, ςτθν πρϊτθ τζλεςι τουσ, ςτθν Ακινα, 
το αυκεντικότερο άκλθμα, εκείνο του Μαρακωνίου. 
 Τθν Οδφςςεια του μοναδικοφ αυτοφ και ιςτορικοφ Κυπζλλου, κα ςασ τθν πουν 
άλλοι. Εγϊ κα ςασ πω ζνα πράγμα μόνο: για το ςυμβολιςμό.  
 Γιατί είμαςτε ο κατ’ εξοχιν λαόσ οι Έλλθνεσ που ηοφμε και ςκεπτόμαςτε με 
ςφμβολα. Και γιατί θ ςθμειολογία των ςυμβολιςμϊν ιταν και θ μεγάλθ πνευματικι 
ςυνειςφορά του Μιχαιλ Μπρεάλ, του μεγάλου διανοθτι και φιλζλλθνα που εμπνεφςτθκε 
τθν αναβίωςθ του Μαρακωνίου και ακλοκζτθςε το Κφπελλο αυτό. Που ζτυχε να το 
κερδίςει Έλλθνασ, ο Σπφροσ Λοφθσ.  
 Σιμερα θ Ελλάδα ολόκλθρθ μετζχει ςε ζναν καινοφργιο «Μαρακϊνιο».  
 Ένα αγϊνιςμα, που δοκιμάηει και τισ αντοχζσ και τθ κζλθςθ του ακλθτι.  
 Και που κερδίηεται το αγϊνιςμα αυτό και με τθν καρδιά και με το μυαλό.   
 Εμείσ, λοιπόν, κα κερδίςουμε αυτόν τον «Μαρακϊνιο». Θα ξεπεράςουμε όλα τα 
εμπόδια και κα ποφμε ςτο τζλοσ το «νενικικαμεν». 
 Το γεγονόσ ότι το Κφπελλο αυτό βρίςκεται ςιμερα ςε Ελλθνικά χζρια, κα εκτεκεί 
ςτο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ και τελικά κα βρει τθ μόνιμθ κζςθ του ςτο Κζντρο Πολιτιςμοφ 
του Ιδρφματοσ Νιάρχου ςτο Φάλθρο, είναι ίςωσ κι αυτό ζνασ ακόμα ςυμβολιςμόσ.  
 Ότι ςτθν Ελλάδα επιςτρζφει όχι μόνο το Κφπελλο του Πρϊτου Ολυμπιονίκθ, αλλά 
το ανίκθτο εκείνο πνεφμα ενόσ λαοφ, που ςε όλθ τθν ιςτορία του διακρίκθκε επειδι ιξερε ο 
λαόσ αυτόσ να κερδίηει Μαρακϊνιουσ.  
 Συμβολίηει το κφπελλο αυτό το «νενικικαμεν», που χρωςτάμε για μιαν ακόμα 
φορά, ςτθν Ιςτορία μασ, ςτουσ εαυτοφσ μασ και ςτα παιδιά μασ».  
 
 


