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Περιεχόμενα 



 
Η Αρχή 

 
Στην ιστορική εποχή οι Ολυμπιακοί αγώνες διεξάγονταν μετά το θερινό 

ηλιοστάσιο κάθε τέσσερα χρόνια. Η τετραετία αυτή ονομαζόταν «πενθετηρίς» 
επειδή οι αρχαίοι συμπεριλάμβαναν και τα δύο έτη της διοργάνωσης, που 

σημάδευαν την αρχή και το τέλος της περιόδου. Οι πενθετηρίες ονομάζονταν με 
τον αύξοντα αριθμό της εκάστοτε Ολυμπιάδας και χρησίμευαν ως χρονική 

αναφορά. Ο πρώτος καταγραμμένος εορτασμός των Ολυμπιακών Αγώνων στην 
αρχαιότητα ήταν στην Ολυμπία, το 776 π.Χ., δηλαδή η πρώτη πενθετηρία ξεκινά 
το καλοκαίρι του 775 π. Χ., σύμφωνα με το σημερινό ημερολόγιο. Είναι σχεδόν 
σίγουρο ότι αυτή δεν ήταν και η πρώτη φορά που γίνονταν οι Αγώνες. Τότε οι 
Αγώνες ήταν μόνο τοπικοί και διεξαγόταν μόνο ένα αγώνισμα, η κούρσα του 

σταδίου. 



 
 
 
 
 
Ο Παυσανίας μνημονεύει τους κατοίκους της Ήλιδας, οι οποίοι από τα πανάρχαια 
χρόνια είχαν κτίσει ναό προς τιμή του Κρόνου. Όταν γεννήθηκε ο Δίας, οι Ιδαίοι 

Δάκτυλοι ήρθαν από την Κρήτη στην Ήλιδα και έκαναν αγώνα δρόμου για να 
διασκεδάσει λίγο ο βρεφικός Δίας. Ο μεγαλύτερος από αυτούς, ο Ηρακλής (όχι ο 

συνώνυμος ήρωας), έβαλε τους άλλους αδερφούς του, τον Παιωναίο, τον 
Επιμήδη, τον Ιάσιο και τον Ίδα να τρέξουν, και μετά τη λήξη των αγώνων, ο Ιδαίος 

Ηρακλής στεφάνωσε τους νικητές με κλαδί άγριας ελιάς, ένα δέντρο που είχε 
φέρει από την χώρα των Υπερβορείων. Ο αγώνας αυτός θεωρείται έτι είναι η 

μυθική παράδοση των Ολυμπιακών αγώνων και χρονολογείται στα τέλη της 2ης 
χιλιετίας π.Χ. Σύμφωνα με το ίδιο μύθο, ο Ιδαίος Ηρακλής ήταν εκείνος που έδωσε 

το όνομα Ολύμπια στους αγώνες αυτούς. Σύμφωνα με έναν άλλο μύθο, στην 
τοποθεσία αυτή πάλεψε ο ίδιος ο Δίας με τον Κρόνο για την εξουσία της Γης, ενώ 
ένας τρίτος μύθος συμπληρώνει ότι μετά την μάχη αυτή, διεξάχθηκαν οι πρώτοι 

Ολυμπιακοί αγώνες προς τιμήν και εορτασμό της έκβασης της μάχης και της νίκης 
του Ολύμπιου Δία. 



Στους αγώνες αυτούς πήραν μέρος οι 
Ολύμπιοι θεοί, και μάλιστα ο Απόλλων νίκησε 

τον Ερμή και τον Άρη στο τρέξιμο και την 
πυγμαχία αντίστοιχα. Αυτά σύμφωνα με τον 

Παυσανία. 



Διαδικασία 
Αρχικά οι Ολυμπιακοί αγώνες διαρκούσαν μια ημέρα μόνο. Αργότερα, το 
πρόγραμμα διευρύνθηκε και εμπλουτίστηκε με πλήθος αθλημάτων και 

πανηγυρικών εκδηλώσεων που συνόδευαν την εορτή, διαρκείας πέντε ημερών, 
στην οποία συνέρρεε πλήθος αθλητών και θεατών. Ο Παυσανίας αναφέρει ως 

αιτία την διεξαγωγή των 77ών Ολυμπιακών αγώνων (472 π.Χ.), όταν η 
αρματοδρομία και το πένταθλο είχαν αργοπορήσει τόσο πολύ, που το παγκράτιο 
άρχισε καθυστερημένα και διήρκεσε μέχρι τις νυκτερινές ώρες, με αποτέλεσμα 

να νικήσει ο Αθηναίος Καλλίας. Τότε αποφασίστηκε η πολυήμερη διεξαγωγή των 
αγώνων και καθιερώθηκε το πενθήμερο πρόγραμμα ως εξής. Οι τελετές άρχιζαν 
την 11η ημέρα του μήνα και διαρκούσαν μέχρι την 15η ημέρα, έτσι ώστε η νύχτα 

της τέταρτης μέρας των αγώνων να λούζεται στο φως της πανσέληνου.  



Σύμφωνα με το σημερινό ημερολόγιο η έναρξη των αγώνων γίνονταν περίπου στα 
τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Η πρώτη ημέρα ήταν αφιερωμένη στους θεούς. Η 
σημαντικότερη εναρκτήρια σπονδή ήταν προς τιμή του Ολυμπίου Διός, και 
γινόταν από εκπροσώπους της πόλης της Ήλιδας. Ακολουθούσε ο όρκος των 
αθλητών, προπονητών και ελλανοδικών (δηλαδή των διαιτητών που θα έκριναν τα 
αποτελέσματα των αγώνων), κατά τον οποίο γινόταν θυσία, ενώ οι διαιτητές 
έβγαζαν λόγο απευθυνόμενοι στους αγωνιστές. Όσο για τους ανήλικους νέους 
που έπαιρναν μέρος, ορκίζονταν οι πατέρες ή οι πιο μεγάλοι αδελφοί τους. 
Επίσης, οι αθλητές και τα άλογα εξετάζονταν για να κριθεί η συμμετοχή τους και 
για να κληρωθούν στις ομάδες που θα έπαιρναν μέρος. Το πρόγραμμα της πρώτης 
ημέρας κατέληγε σε γενική φαγοπότι γνωριμίας ενώ την ίδια μέρα γινότανε και η 
ευγενική άμιλλα για την ανάδειξη των καλύτερων κηρύκων και σαλπιγκτών. Αυτοί 
που κέρδιζαν, λάβαιναν το τιμητικό προνόμιο ν' αναγγέλουν και να εκφωνούνε τα 
ονόματα των Ολυμπιονικών την ώρα των βραβείων. Την πρώτη μέρα των 
αγωνισμάτων, πριν από τα χαράματα γέμιζαν οι κερκίδες, αφού με τις πρώτες 
ηλιαχτίδες ξεκινούσαν τα πρώτα αγωνίσματα. Τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη μέρα 
των αγώνων διεξάγονταν τα αγωνίσματα, ενώ η τελευταία μέρα ήταν αφιερωμένη 
στις τελετές, πομπές και στις θυσίες στους θεούς. 



Την τελευταία μέρα των Ολυμπιακών αγώνων γινόταν η απονομή των 
στεφάνων. Ένας νεανίας έκοβε με χρυσό ψαλίδι τα κλαδιά της ελιάς από το 
ιερό δέντρο. Με την απονομή του στεφανιού αναγγέλονταν το όνομα του 

αθλητή, μαζί με αυτό του πατέρα του και της πατρίδας του και γινόταν 
αθάνατο σε όλες τις τότε Ελληνικές πόλεις. Οι νικητές έδιναν δώρα στους 
θεούς, καθένας με τις δυνατότητές του για να τους ευχαριστήσουν για την 

υψηλοτέρα των τιμών. Ακολουθούσαν πομπές και γενικό φαγοπότι, 
συνοδευόμενο από τραγούδι και μουσική, τα «επινίκια». 



Από το 776 π. Χ. και μετά τον 6ο και 5ο αι. π. Χ.. Οι 
Ολυμπιακοί είχαν επίσης θρησκευτική σημασία αφού 
γίνονταν προς τιμή του θεού Δία, του οποίου το τεράστιο 
άγαλμα στεκόταν στην Ολυμπία. Ο αριθμός των 
αγωνισμάτων έγινε είκοσι και ο εορτασμός γινόταν στην 
διάρκεια μερικών ημερών. Οι νικητές των αγώνων 
θαυμάζονταν και γίνονταν αθάνατοι μέσα από ποιήματα και 
αγάλματα. Το έπαθλο για τους νικητές ήταν ένα στεφάνι από 
κλαδί ελιάς. 



Οι κανονισμοί απαγόρευαν την είσοδο και την παρακολούθηση των γυμνικών 
αγώνων για τις γυναίκες, αλλιώς τιμωρούνταν σε θάνατο με κατακρήμνιση από 

το βραχώδες όρος Τυπαίο. 

Η Καλλιπάτειρα, κόρη του Ολυμπιονίκη Διαγόρα του Ρόδιου, ήταν η πρώτη γυναίκα 
της αρχαιότητας που μπήκε μέσα σε αθλητικό χώρο και παρακολούθησε τους 

αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες. 
Η Καλλιπάτειρα, θέλοντας να θαυμάσει το γιο της Πεισίροδο που αγωνιζόταν στην 

πάλη, πήρε την τόλμη και περιφρονώντας τη σχετική απαγόρευση και την 
επαπειλούμενη ποινή, μεταμφιέστηκε σε γυμναστή όπου και εισήλθε και 

παρακολούθησε τον αγώνα. 
Προδόθηκε όμως από τον υπέρμετρο και δικαιολογημένο ενθουσιασμό της για τη 

νίκη του γιου της. Ωστόσο, δεν της επιβλήθηκε η θανατική ποινή, καθώς η 
οικογένειά της είχε βγάλει σειρά Ολυμπιονικών (πατέρα, σύζυγο, αδέλφια, γιο και 

ανιψιό) 
Η ιστορία της Καλλιπάτειρας έκανε εντύπωση τόσο στους συγχρόνους της, όσο και 
στις μετέπειτα γενεές μέχρι που ενέπνευσε και τον Λορέντζο Μαβίλη, ο οποίος της 

αφιέρωσε ένα σονέτο του που θεωρείται ένα από τα ωραιότερα δεκατετράστιχα 
ποιήματά του. 



ΚΟΙΚΩΝΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 
 

Η θρησκεία και οι αγώνες 
 
Οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν στενά συνδεδεμένοι με θρησκευτικές τελετές και με τη λατρεία 
του Δία. Εντούτοις δεν είχαν τελετουργικό χαρακτήρα. Αποτελούσαν αυθύπαρκτη οντότητα και 
απέβλεπαν στην επίδειξη των σωματικών αρετών, τον αθλητικό συναγωνισμό, την ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων των νέων και την προαγωγή φιλικών σχέσεων μεταξύ των ελληνικών πόλεων. 
Βέβαια δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς το γεγονός ότι τελούνταν κάτω από την προστασία 
των θεών. Στην ιερότητα τους όφειλαν οι αγώνες και, ιδιαίτερα, οι Ολυμπιακοί τη μακροζωία 
τους και τη γνησιότητά τους. Ήταν κοινή η πίστη ότι κάθε αθέμιτο μέσο εκ μέρους των 
αθλητών, κάθε παράβαση του όρκου τους στρεφόταν εναντίον του θεού, του οποίου φοβόταν 
την οργή και την εκδίκηση. Στην Ολυμπία οι αγώνες παρέμειναν μέχρι το τέλος όπως τους 
ήθελε ο Δίας και όπως επέβαλε η ιερότητα της τοποθεσίας. Στη θρησκεία όφειλαν οι 
Ολυμπιακοί αγώνες και το τέλος τους, ισχυρίζονται πολλοί ερευνητές. 
Οι πανελλήνιοι αθλητικοί αγώνες διεξάγονταν προς τιμή των θεών στους χώρους γύρω από τα 
ιερά τους και ήταν κατά βάση θρησκευτικοί. Τέτοιοι ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που 
διοργανώνονταν χάριν του Ολυμπίου Διός, τα Νέμεα χάριν του Δία πάλι και ήταν συνδεδεμένοι 
με ταφικούς αγώνες όπου οι ελλανοδίκες φορούσαν πένθιμο ένδυμα, τα Πύθια χάριν του 
Απόλλωνα στους Δελφούς, και τα Ίσθμια στην Κόρινθο χάριν του Ποσειδώνα.  



Η ευαρέσκεια των Θεών για τους αγώνες και η παρέμβασή τους με τρόπο αόρατο, αποτέλεσε 
πίστη που εκφράστηκε και στα ομηρικά έπη. Οι θεοί, σύμφωνα με τον Όμηρο, όπως στις μάχες 
έτσι και στους αγώνες βοηθούν ή εμποδίζουν τους ήρωες. Την ίδια στην ουσία άποψη 
εκφράζει και ο Πίνδαρος, όταν τοποθετεί την θεϊκή εύνοια και βοήθεια πρώτες ανάμεσα στους 
τρεις βασικούς παράγοντες της νίκης, στους γνωστούς του επίνικους. Η έναρξη των 
Ολυμπιακών αγώνων ακολουθούσε ένα θρησκευτικό τυπικό, που περιλάμβανε 
προκαθορισμένες τελετές με θυσίες και δεήσεις στο ιερό του Δία. Η σημασία της φλόγας και η 
πανελλήνια εκεχειρία τελούσαν υπό το θεϊκό κύρος. Πλήθος αναθηματικών τιμητικών 
μνημείων και αφιερωμάτων με άμεσες θρησκευτικές αναφορές, ανδριάντες με ενεπίγραφες 
βάσεις από νικητές αθλητές, οικογένειες και νικήτριες πόλεις, τοποθετούνταν στους 
περιβόλους του ναού και στους γύρω χώρους του σταδίου. Για να έχουμε την πραγματική 
εικόνα θα πρέπει να φανταστούμε πως θα ήταν, αν σήμερα διοργανώνονταν πανελλήνιοι 
αγώνες γύρω από κάποιο θρησκευτικό κέντρο, όπου θα συνέρεαν χιλιάδες θεατών για να 
προσκυνήσουν τα θεία, να συμμετάσχουν στις τελετές και να παρακολουθήσουν τους αγώνες, 
τοποθετώντας γύρω από την εκκλησία τα αφιερώματά τους.  
 





Η καθιέρωση των ολυμπιακών αγώνων έδινε την 
ευκαιρία, επίσης σε Έλληνες ρήτορες και φιλοσόφους να 
κηρύξουν σε κρίσιμες στιγμές τις ιδέες τους για ένωση 
όλων των Ελλήνων. Ο 
Ρήτορας Γοργίας από τους Λεοντίνους το 338π.χ. Ζήτηση 
από το πανελλήνιο ακροατήριο εθνική ένωση, ενόψει 
της απειλής του Περσικού κινδύνου. Ο ρήτορας Λυσίας 
προειδοποιεί τους έλληνες για τους κινδύνους που 
εγκυμονούν συχνά οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις. Το 
380 στην Ολυμπία τόνισε στους Έλληνες όταν ήταν 
ανάγκη να θυμηθούν τους κοινούς τους προγόνους τα 
κοινά ήθη και έθιμα και να προσπαθήσουν να 
αναπτύξουν νέους τρόπους συνεργασίας.  

Κοινωνική και πολιτιστική διάσταση  

 



Εκεχειρία 
 

Η λέξη <<εκεχειρία>>, <<έχω-χείρ>> σημαίνει διακοπή των εχθροπραξιών, ανακωχή. Ήταν ένας 
θεσμός, που προέβλεπε την αναστολή των εχθροπραξιών για ένα καθορισμένο χρονικό 
διάστημα, το οποίο άρχιζε με την αναγγελία των Αγώνων. Ο θεσμός αυτός καθιερώθηκε με την 
ιερή συνθήκη ανάμεσα στους βασιλείς. Οι σπονδοφόροι μετέφεραν το μήνυμα της εκεχειρίας 
ώστε να πρυτανεύσει ό,τι είναι καλό και ευγενικό στην ανθρώπινη φύση. Στην αρχή η εκεχειρία 
διαρκούσε ένα μήνα και αργότερα 3 μήνες. Κατά το διάστημα της εκεχειρίας, η κυκλοφορία 
των αθλητών, των συγγενών και των προσκυνητών από την μια πόλη κράτος στην άλλη ήταν 
ελεύθερη και ακίνδυνη. Οι φίλαθλοι μπορούσαν να ταξιδεύουν άφοβα, για να δουν τους 
πολυθρύλητους αγώνες και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ασφάλεια. 
Η προκήρυξη των Αγώνων γινόταν με τους <<σπονδοφόρους >> τους πολίτες της Ηλίας, που 
στεφανωμένοι με κλαδιά ελιάς και με το ραβδί του κήρυκα στο χέρι διαλαλούσαν από πόλη σε 
πόλη, σε όλο τον Ελληνισμό το μήνυμα της <<‘ιερής εκεχειρίας>>, για την οποία οι ίδιοι ήταν 
εγγυητές. Κατά την <<‘εκεχειρία>> σταματούσε κάθε εχθροπραξία και επιτρεπόταν ελεύθερα η 
κυκλοφορία στη χώρα της Ηλείας, που κηρυσσόταν ουδέτερη και απαραβίαστη. Όσοι 
επρόκειτο να παρακολουθήσουν ή να συμμετέχουν στους Αγώνες, περνούσαν ελεύθερα ακόμη 
και από χώρες με τις οποίες η πατρίδα τους βρισκόταν σε πόλεμο. Επίσης, απαγορευόταν 
αυστηρά η είσοδος στην Ηλεία οπλισμένου ή ομάδας στρατού. Ακόμη, δεν εκτελούνταν οι 
θανατικές ποινές. Στο σύνολο της μακρόχρονης ιστορίας των 1.200 περίπου χρόνων των 
αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν ελάχιστες οι φορές που παραβιάστηκε η ιερή 
<<εκεχειρία>>. 



Αγωνίσματα των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων 
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αρχαιότητας περιλάμβαναν ένα σημαντικό αριθμό 

αγωνισμάτων. Πολλά από αυτά είναι πρόγονοι των σύγχρονων ολυμπιακών αθλημάτων 

και είχαν όρους και κανόνες όχι άγνωστους στους σύγχρονους αθλητές. Τα αρχαία 

ολυμπιακά αγωνίσματα ήταν τα εξής: 

 

Αγώνες κηρύκων και σαλπιγκτών 

Ακόντιο 

Άλμα 

Δίσκος 

Δρόμος 

Ιππικά αγωνίσματα 

Παγκράτιο 

Πάλη 

Πένταθλο 

Πυγμαχία 



   

   

Πυγμή 

Η πυγμή (πυγμαχία), ένα από τα παλαιότερα αθλήματα, συμπεριλήφθηκε στα 

ολυμπιακά αγωνίσματα το 688 π.Χ. και η πυγμή παίδων εισήχθη στο ολυμπιακό 

πρόγραμμα το 616 π.Χ. Η πυγμαχία πρωτοαναφέρεται στην Ιλιάδα, ως ένας από τους 

αγώνες που διοργανώθηκαν προς τιμήν του νεκρού Πατρόκλου, όπου νίκησε ο Επειός, 

και στην Οδύσσεια στους αγώνες στο νησί των Φαιάκων. Στη μυθολογία ως ιδρυτής του 

αγωνίσματος αναφέρεται ο Απόλλωνας, ο οποίος νίκησε και σκότωσε το Φόρβαντα, έναν 

πυγμάχο που προκαλούσε τους ταξιδιώτες που περνούσαν από τους Δελφούς να 

αναμετρηθούν μαζί του. Ο Απόλλωνας, επίσης, νίκησε σε αγώνα πυγμής και τον Άρη 

στην Ολυμπία. 



Αναπαράσταση πυγμής 
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Οι αρχαίοι Έλληνες φρόντιζαν να ασκούνται συχνά στη ρίψη του ακοντίου, αφού αυτό 

αποτελούσε το βασικό επιθετικό τους όπλο. Στην Ιλιάδα αναφέρεται ότι στις περιόδους 

ανάπαυλας από τις μάχες οι Αχαιοί έριχναν ακόντιο και δίσκο, ενώ στην Οδύσσεια 

πληροφορούμαστε ότι οι μνηστήρες της συζύγου του Οδυσσέα, Πηνελόπης, διασκέδαζαν 

ρίχνοντας ακόντιο και δίσκο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.  

Το ακόντιο 
 



Αναπαράσταση ακοντίου 
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Το πένταθλο προστέθηκε το 708 π.Χ., στη 18η oλυμπιάδα, και αποτελούνταν από 5 

αγωνίσματα: δίσκο, ακόντιο, άλμα, δρόμο και πάλη. Ο δρόμος και η πάλη ήταν και 

ξεχωριστά αγωνίσματα στους πανελλήνιους αγώνες, αλλά το άλμα, ο δίσκος και το 

ακόντιο διεξάγονταν μόνο ως μέρος του πεντάθλου. Σύμφωνα με τη μυθολογία, το 

πένταθλο καθιέρωσε ο Ιάσoνας. Συνδύασε τα πέντε αγωνίσματα και απένειμε το 

έπαθλο στο φίλο του Πηλέα (που ήρθε δεύτερος σε όλα εκτός από την πάλη, στην 

οποία νίκησε).  

Η σειρά διεξαγωγής των πέντε αγωνισμάτων δεν είναι γνωστή. Πιθανότατα το 

πένταθλο να ξεκινούσε με το δρόμο ή με το άλμα. Το βέβαιο πάντως είναι ότι τελείωνε 

με την πάλη. 

Πένταθλο 



Αναπαράσταση πεντάθλου 
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Ο δίσκος συγκαταλέγεται στα αγωνίσματα που η αφετηρία τους δε σχετίζεται με 

στρατιωτικά γυμνάσια ή αγροτικές εργασίες. Οι πρώτες περιγραφές αυτού του 

αγωνίσματος βρίσκονται στην Ιλιάδα του Oμήρου και στους επιτάφιους αγώνες που 

διοργάνωσε ο Αχιλλέας προς τιμήν του νεκρού του φίλου Πατρόκλου. Εκεί, στο 

αγώνισμα του δίσκου νικητής αναδείχθηκε ο Πολυποίτης, που έλαβε ως έπαθλο το σόλο, 

την ακατέργαστη δηλαδή μάζα από σίδηρο, που ο ίδιος έριξε. Στην Οδύσσεια, στους 

αγώνες των Φαιάκων προς τιμήν του Οδυσσέα, στο δίσκο κέρδισε ο ίδιος ο Ιθακήσιος 

ήρωας. Στην ελληνική μυθολογία, ο δίσκος έχει συνδεθεί με διαφόρους θανάτους από 

ατύχημα, όπως, για παράδειγμα, εκείνον του Υακίνθου τον οποίο ο φίλος του 

Απόλλωνας σκότωσε κατά λάθος με το δίσκο, όταν το φύσημα του Ζεφύρου τον έβγαλε 

από την πορεία του.  

Δίσκος 



Αναπαράσταση δίσκου 
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. 

Στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες το άλμα διεξαγόταν στο πλαίσιο κυρίως του 
πεντάθλου και σπανιότατα ως ξεχωριστό αγώνισμα. Υπάρχει μία αναφορά σε 
αυτό ως ανεξάρτητο άθλημα σε μία αναθηματική επιγραφή στον αλτήρα του 
αθλητή Επαίνετου από την Ελευσίνα. Για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στο άλμα 
στην Οδύσσεια του Ομήρου, στους αγώνες που δόθηκαν από τους Φαίακες προς 
τιμήν του Οδυσσέα. 
Δεν είναι γνωστό εάν το άλμα εις μήκος ήταν απλούν, διπλούν ή τριπλούν. 
Θεωρούνταν πάντως ιδιαίτερα επίπονο, επειδή απαιτούσε ταυτόχρονα 
συντονισμό των μελών του αθλητή και συγχρονισμό των κινήσεών του. Για αυτό 
και κατά καιρούς συνοδευόταν από έναν αυλητή, του οποίου οι ήχοι 
υπογράμμιζαν το ρυθμό και τη μουσική ροή ενός καλά εκτελεσμένου άλματος. 

Άλμα 



Αναπαράσταση  άλματος  
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Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα αγωνίσματα. Η πρώτη αναφορά σε 

αυτό γίνεται στον Όμηρο, στην Ιλιάδα, όπου νικητής ανακηρύχθηκε ο 

Οδυσσέας. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Ιδαίος Ηρακλής, πρόγονος του 

γενάρχη των Ηλείων, ήταν εκείνος που πρώτος οργάνωσε το άθλημα του 

δρόμου. Επιπλέον, όρισε το μήκος του σταδίου (600 πόδια) στην Ολυμπία, 

έβαλε τους αδελφούς του Κουρήτες να αγωνιστούν και στεφάνωσε το 

νικητή με στεφάνι από αγριελιά. 

Τα παιδιά διδάσκονταν από μικρή ηλικία τις τεχνικές και τη φιλοσοφία του 

δρόμου και η συνεχής, καθημερινή άσκησή τους σε αυτόν αποτελούσε 

βασικό μέρος της αγωγής τους. Άλλωστε, και ο Πλάτων στους Νόμους του 

έχει τονίσει τη σημασία του αγωνίσματος στη γενικότερη προετοιμασία των 

νέων στον πόλεμο  

Δρόμος 



Αναπαράσταση  δρόμου 
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Σύμφωνα με τη μυθολογία, η πρώτη αρματοδρομία έγινε ανάμεσα στον Πέλοπα και 
τον Οινόμαο, το βασιλιά της Πίσας, και πραγματοποιήθηκε στην Ολυμπία. Επίσης, ο 
Ποσειδώνας, προστάτης των ιππικών αγώνων, λέγεται ότι ήταν κύριος του διάσημου 
αλόγου Αρείονα, με το οποίο ο Ηρακλής με τον ηνίοχό του Ιόλαο νίκησε τον Κύκνο, 
το γιο του Άρη, σε αγώνες αρματοδρομίας στην Τροιζήνα. Αλλά και ο Όμηρος, στην 
Ιλιάδα, στα αγωνίσματα που οργάνωσε ο Αχιλλέας για να τιμήσει τον Πάτροκλο 
περιλαμβάνει και την αρματοδρομία. 

Ιππικοί Aγώνες (αρματοδρομίες και  
ιππικά αγωνίσματα) 



Αναπαράσταση  Ιππικών αγώνων 
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Το παγκράτιο ανήκε στην κατηγορία των βαρέων αγωνισμάτων και 
προστέθηκε στο ολυμπιακό πρόγραμμα για τους άνδρες το 648 π.Χ., στην 33η 
Ολυμπιάδα, και για τους παίδες το 200 π.Χ., στην 145η Ολυμπιάδα. Σύμφωνα 
με τη μυθολογία, το παγκράτιο αποδίδεται στον ήρωα Θησέα, ο οποίος 
συνδύασε την πάλη και την πυγμαχία για να εξοντώσει το Μινώταυρο. 
Θεωρούνταν το πλέον ενδιαφέρον και επικίνδυνο αγώνισμα, αφού συνδύαζε 
όλα τα χτυπήματα της πυγμαχίας και τις λαβές της πάλης σε ένα θέαμα 
γρήγορων φάσεων και συχνών πτώσεων. Ο Φιλόστρατος αναφέρει ότι το 
παγκράτιο ήταν μια εξαιρετική άσκηση για την προγύμναση των πολεμιστών.  
 

Παγκράτιο 



Αναπαράσταση παγκρατίου 
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Πρόκειται για το παλαιότερο και πλέον διαδεδομένο άθλημα στον κόσμο. Η πρώτη 

περιγραφή του βρίσκεται στην Ιλιάδα, στους ταφικούς αγώνες που οργανώθηκαν 

προς τιμήν του Πατρόκλου, φίλου του Αχιλλέα, όπου αναμετρήθηκαν στην πάλη ο 

Αίας ο Τελαμώνιος με τον Οδυσσέα. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Θησέας ήταν 

εκείνος που εφηύρε τις τεχνικές της πάλης, όταν πάλεψε και σκότωσε τον 

Κερκύονα.  

Η πάλη ως ανεξάρτητο αγώνισμα και ως μέρος του πεντάθλου εισήχθη στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του 708 π.Χ., ενώ η πάλη παίδων καθιερώθηκε το 632 π.Χ. 

Μεγάλη αξία δινόταν σε αυτήν ως μία μορφή στρατιωτικής άσκησης. Το άθλημα 

αυτό διακρινόταν στην ορθία πάλη ή ορθοπάλη ή σταδαία πάλη και στην 

αλίνδησιν ή κύλισιν ή κάτω πάλη. Οι παλαιστές στην αρχή στέκονταν αντιμέτωποι 

με τα πόδια λυγισμένα και ελαφρά ανοιχτά, μία στάση που ονομαζόταν σύστασις ή 

παράθεσις. Σε αντίθεση με σήμερα, σύστημα βαθμολογίας δεν είχε αναπτυχθεί 

ούτε και γινόταν διαφοροποίηση ανάλογα με το βάρος των αθλητών. 

Πάλη 



Αναπαράσταση πάλης 
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Στην Ολυμπία διακρίνονταν, εκτός από τους αθλητές, οι κήρυκες και οι 

σαλπιγκτές. Αυτοί συμμετείχαν σε αγώνες που εισήχθησαν στην 96η 

Ολυμπιάδα, το 396 π.X., και οι νικητές είχαν προνομιακό ρόλο κατά την 

τέλεσή τους. Πιο συγκεκριμένα, επειδή πολλοί ικανοί κήρυκες και σαλπιγκτές 

διεκδικούσαν την τιμή να αναγγέλλουν τα αγωνίσματα και τους νικητές ή να 

σαλπίζουν στον ιππόδρομο, καθιερώθηκαν και γι' αυτούς αγώνες. Έτσι, όσοι 

νικούσαν αποκτούσαν το προνόμιο να σαλπίζουν και να ανακοινώνουν τους 

αθλητές κατά την Ολυμπιάδα.  

Aγώνες κηρύκων και σαλπιγκτών 



Αναπαράσταση  κηρύκων και σαλπιγκτών 
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ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Μετά τον 2ο π.Χ., αιώνα, οπότε καθιερώθηκε η οικουμενικότητα του 
Ελληνισμού με τον ταυτόχρονο μαρασμό του ελλαδικού χώρου, έσβησε και ο 
ζήλος των ελληνικών πόλεων να διακριθούν  
στην άλλοτε ιερή Άλτη. Το θρησκευτικό συναίσθημα των αρχαίων Ελλήνων 
είχε παρακμάσει και οι Αγώνες , εκκοσμικευμένοι ,είχαν απολέσει το ζωογόνο 
ιερό τους στοιχείο.Με την κατάληψη της Ελλάδας από τους Ρωμαίους τα 
πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα.Οι Αγώνες ελέγχονταν πια από τους 
κατακτητές και η Ρώμη τότε, 



Το 86-80 π.Χ, επί Σύλλα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες δέχτηκαν το πρώτο μεγάλο πλήγμα, 
καθώς η 175η Ολυμπιάδα μεταφέρθηκε στη Ρώμη. Αρκετοί Ρωμαίοι Αυτοκράτορες, 
όπως ο Τιβέριος και ο θετός του γιος Καίσαρας Γερμανικός, έλαβαν μέρος στους 
αγώνες παρακινούμενοι από την ακτινοβολία τους. Η τελευταία άνθηση των αγώνων 
παρατηρείται επί της βασιλείας των Ρωμαίων Αντωνίνων, οπότε επισκέφτηκε την 
Ολυμπία και ο περιηγητής Παυσανίας, (δίνει άφθονες πληροφορίες για τους Αγώνες 
στα «Ηλιακά» του) ανάμεσα στα 160-173 μ.Χ. Ήδη από την εποχή εκείνη οι Αγώνες 
είχαν χάσει τον πανελλήνιο χαρακτήρα τους και ήταν διεθνείς, καθώς συμμετείχαν 
αθλητές από όλη τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Οι Αγώνες δεν ήταν πια μια αγωνιστική 
ιεροπραξία μεταξύ των ελληνικών φυλών, ανθρώπων δηλαδή με κοινά στοιχεία 
γλώσσας, καταγωγής, θρησκευτικής πίστης, ηθών και πολιτισμού. Ήταν μια κοσμική 
αθλητική συγκέντρωση, υπό το πρίσμα της ρωμαϊκής παγκοσμιοποίησης, όπου το 
αισθητικό στοιχείο είχε κυριαρχήσει του ιερού και το πολιτικό του θρησκευτικού. 
Σύντομα, όταν με την εμφάνιση του χριστιανισμού το ιερό επέστρεψε και κυριάρχησε 
πάλι του αισθητικού, σ΄ ένα νέο άξονα ισορροπίας, εγκαινιάστηκε μια νέα εποχή. 



Το 393 μ.Χ, έτος της 293ης Ολυμπιάδας, οι Ολυμπιακοί Αγώνες δέχτηκαν τη 
χαριστική βολή από τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο Α΄, που τους κατήργησε 
μαζί με άλλους αρχαίους αγώνες. Η κατάργηση αυτή δεν έγινε απότομα, 
όπως πιστεύουν πολλοί. Το γεγονός περιβάλλεται από έναν αντιχριστιανικό 
μύθο, σε σχέση με τα όσα πιστεύουν οι υπερασπιστές των «ελληνικών 
ιερών», και η κατάργηση θα πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με τους ίδιους 
τους Αγώνες, αλλά και με τις γενικότερες συνθήκες της εποχής. Ο 
Θεοδόσιος έδωσε τέλος σε κάτι που είχε απολέσει προ πολλού την 
εσωτερική του ζωή και που ήταν ουσιαστικά νεκρό, σαν άδειο κέλυφος. 
Έπειτα από χίλια και πλέον χρόνια οι Αγώνες είχαν παρακμάσει. Απόμενε 
μόνο το φτιασίδωμα της αλλοτινής αίγλης που έδινε ακόμη μια επίφαση 
ζωής. Ο αρχαίος κόσμος σε αποσύνθεση κατέρρεε. Στη θέση του 
εμφανίστηκε νέος ο Χριστιανισμός, και κατά συνέπεια παλαιές αξίες 
καθαιρέθηκαν, αντιπαρατέθηκαν, μετατράπηκαν ή άλλαξαν ριζικά. 



Οι αγώνες ήταν κατά βάση θρησκευτικοί, με αγωνιστικές 
ιεροπραξίες και τελετουργίες παγανιστικές, που η νέα θρησκεία, 
λειτουργώντας κι αυτή ανταγωνιστικά για την επικράτηση, δε θα 
μπορούσε να ανεχτεί. Επιπλέον, η εσωτερική πνευματικότητα 
του Χριστιανισμού της πρώτης εποχής, δεν αντιμετώπιζε το 
σώμα και τα αθλητικά ιδεώδη όπως η αρχαία θρησκεία. Η 
κατάσταση του αρχαίου κόσμου ήταν τέτοια, που ο 
Χριστιανισμός υπήρξε μόνο η αφορμή στο να καταρρεύσει το 
ετοιμόρροπο οικοδόμημα του. Η κατάργηση των Αγώνων ήταν 
μέρος της αποφασιστικής στάσης του Θεοδόσιου κατά της 
ειδωλολατρίας» (8). Η απόφαση αυτή που είχε προαναγγελθεί με 
διάταγμα του 380 μ.Χ., σύμφωνα με τον π. Γ. Μεταλληνό: «ήταν 
κάτι που επιβλήθηκε από την ιστορική συγκυρία. Όπως είχαν 
καταντήσει ήδη από τους τελευταίους π.Χ, αιώνες οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες, η παύση τους το 393 ήταν η μεγαλύτερη γι΄αυτούς 
ευεργεσία.  
 



Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα ήταν μόνο μια μακρινή ανάμνηση της Κλασικής Αρχαιότητας χωρίς το 
όραμα του βαρόνου Πιερ ντε Κουμπερτέν  και μερικών άλλων ανθρώπων της εποχής του. Το 
όραμα του φωτισμένου αυτού Γάλλου και των άλλων οραματιστών που προηγήθηκαν ( Ε. 
Ζάππα, Δ. Βικέλα κ.ά.) ήταν να ζωντανέψουν και πάλι τους Ολυμπιακούς Αγώνες.  
Ο Πιερ ντε Κουμπερτέν γεννήθηκε το 1863 στο Παρίσι. Αγάπησε τα σπορ και ασχολήθηκε 
ενεργά με την ξιφασκία, την κωπηλασία, την πυγμαχία και την ποδηλασία. Επηρεασμένος από 
επισκέψεις του σε βρετανικά σχολεία, εργάστηκε σκληρά για εισαχθεί η Φυσική Αγωγή στα 
σχολεία της Γαλλίας.  
Οι ιδέες του κρίθηκαν πολύ αυστηρά από όλους όσοι δεν κατάλαβαν τη μεγάλη σημασία αυτής 
της προσπάθειας και τον πίκραναν. Όμως αυτός δε σταμάτησε να προσπαθεί. Ο Κουμπερτέν 
ήταν βέβαιος ότι ο ελληνικός πολιτισμός και ιδιαίτερα οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορούσαν να 
προσφέρουν πάρα πολλά στην ανθρωπότητα. Ξεκίνησε λοιπόν μια εκστρατεία, για να 
εξασφαλίσει διεθνή υποστήριξη για την οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων.  
Το 1894 διοργάνωσε Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο στο Παρίσι γι' αυτό το θέμα με συμμετοχή 13 
χωρών. Στο Συνέδριο αυτό πάρθηκε η απόφαση να ξεκινήσουν και πάλι οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
και μάλιστα στη χώρα που γεννήθηκαν, στην Ελλάδα. Αποφασιστική ήταν η συμβολή του 
Έλληνα λόγιου Δημήτρη Βικέλα.  

Η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων 



O βαρόνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν 

Το Συνέδριο του Παρισιού 1894 



 Οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 1896, γνωστοί και ως Αγώνες της 1ης Ολυμπιάδας, ήταν μία 
διεθνής αθλητική διοργάνωση που διοργανώθηκε στην  Αθήνα  από τις 6 Απριλίου έως τις 15 
Απριλίου 1896. Ήταν οι πρώτοι  Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες  της σύγχρονης εποχής. 
Επειδή η  Αρχαία Ελλάδα  ήταν το μέρος που "γεννήθηκαν" οι  Ολυμπιακοί Αγώνες, η Αθήνα 
θεωρήθηκε ως η ιδανικότερη επιλογή για να φιλοξενήσει και την πρώτη έκδοση των 
σύγχρονων. 
Αν και ο αριθμός των αθλητών που πήραν μέρος ήταν μικρός, παρόλα αυτά η συμμετοχή ήταν 
η μεγαλύτερη μέχρι τότε σε αθλητική διοργάνωση. Οι Αγώνες είχαν μεγάλη επιτυχία και 
υπήρξε μεγάλη συμμετοχή του ελληνικού κοινού, ιδιαίτερα στο  Παναθηναϊκό Στάδιο, το 
μοναδικό Ολυμπιακό στάδιο που χρησιμοποιήθηκε κατά τον 19ο αιώνα. Σημαντική στιγμή για 
τους Έλληνες, η νίκη στον  μαραθώνιο  από τον  Σπύρο Λούη. Ο πιο επιτυχημένος αθλητής των 
Αγώνων αναδείχθηκε ο  Γερμανός  παλαιστής και γυμναστής  Καρλ Σούμαν, ο οποίος κέρδισε 
συνολικά τέσσερα χρυσά μετάλλια.  
Στις γυναίκες δεν επιτρεπόταν να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η 
Σταμάτα  Ρεβίθη  όμως, μητέρα ενός αγοριού 17 μηνών, έτρεξε στη διαδρομή του μαραθωνίου 
στις  11 Απριλίου, την επόμενη δηλαδή ημέρα από τον επίσημο αγώνα των ανδρών. Αν και δεν 
της επετράπη να εισέλθει στο στάδιο στο τέλος της κούρσας της, η Ρεβίθη ολοκλήρωσε τον 
μαραθώνιο σε 5 ώρες και 30 λεπτά. 
 
 

Οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες - Αθήνα 1896  



        Η αφίσα των 
Ολυμπιακών Αγώνων του            
1896 

Ο νικητής του μαραθωνίου 
          Σπύρος Λούης 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B9+%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B9+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B5%CF%82+1896&source=images&cd=&cad=rja&docid=lGQM5ueZGdVnzM&tbnid=OpGNlCqvjGYQzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sansimera.gr/articles/545/2&ei=UXVHUdT6H46b1AWviYDQAw&bvm=bv.43828540,d.d2k&psig=AFQjCNF66ved5m6PuUUplxqNjbbOBivD0Q&ust=1363723983208993
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CF%83%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B7%CF%82&source=images&cd=&cad=rja&docid=sUp_tLyzU2UgKM&tbnid=SFHXVzCgt1UZ8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.contra.gr/Sports/TrackandField/se-dhmoprasia-kupello-116-etwn-toy-spuroy-louh.1683508.html&ei=-XVHUZS6GIaZ0QWNqoGYAw&psig=AFQjCNFsQKLjdMz8jxL7atoBdz2CW4rrKw&ust=1363724126102107
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http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%BF%CE%B9+%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B9+%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B9+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B5%CF%82&source=images&cd=&cad=rja&docid=X2ckILvy8zwyiM&tbnid=ZDctppw4P3_r1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://liberopoulos.gr/listcats.php?subaction=showfull&id=1217551497&archive=&start_from=&ucat=104&show_cat=104&ei=tClbUbfRJ-nD0QXUg4HQCg&bvm=bv.44697112,d.ZWU&psig=AFQjCNE0mMIG2gucvabjrFnn4UDxNjeYjQ&ust=1365015333279095
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%BF%CE%B9+%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B9+%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B9+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B5%CF%82&source=images&cd=&cad=rja&docid=Rl4zydQMrhgOgM&tbnid=rNxQSpQ8kPb5XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.balla.com.cy/3/61_londino2012/28623_Stigmes_Olympiakon_Agonon_1896-1932&ei=6ilbUZe2F-HL0QWLv4HgCQ&bvm=bv.44697112,d.ZWU&psig=AFQjCNE0mMIG2gucvabjrFnn4UDxNjeYjQ&ust=1365015333279095
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Η έναρξη των Αγώνων της 1ης Ολυμπιάδας πραγματοποιήθηκε στις  6 Απριλίου 1896  που 
συνέπιπτε με τη Δευτέρα του Πάσχα. 
Από το πρωί η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική στους δρόμους και στις πλατείες της πόλης, ενώ 
το πλήθος κατέκλυσε το  Παναθηναϊκό Στάδιο  από νωρίς το μεσημέρι. Το Στάδιο ήταν 
κατάμεστο από 80.000 θεατές και η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν καταπληκτική. Κύριο θέμα 
των συζητήσεων ήταν οι συμμετοχές των ελλήνων αθλητών και η προσδοκία για κατάκτηση 
μεταλλίων. Παρόντες ήταν επίσης η βασιλική οικογένεια της Ελλάδας, μέλη του  Υπουργικού 
Συμβουλίου, ξένοι αντιπρόσωποι, μέλη της  Ιεράς Συνόδου  και του ξένου κλήρου και πολλοί 
άλλοι. 
Μετά την ομιλία του προέδρου της οργανωτικής επιτροπής, διαδόχου Κωνσταντίνου, ο 
βασιλιάς Γεώργιος κήρυξε την έναρξη των Αγώνων με τα εξής λόγια: "Κηρύττω την έναρξιν των 
πρώτων εν Αθήναις Διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων. Ζήτω το Έθνος! Ζήτω ο Ελληνικός Λαός!". 
Ακολούθησαν κανονιοβολισμοί και απελευθέρωση περιστεριών. Στη συνέχεια, εννέα μπάντες 
και χορωδία 150 ατόμων ερμήνευσαν τον  Ολυμπιακό Ύμνο, σε σύνθεση του Σπύρου 
Σαμάρα και στίχους του  Κωστή Παλαμά. Ο ύμνος έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από το κοινό. 
Ακολούθησε η έπαρση της Ελληνικής σημαίας και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από μπάντα 
όπου κυριαρχούσαν οι φλογέρες και στη συνέχεια η παρέλαση των αθλητών. 

Τελετή έναρξης 
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Η τελετή έναρξης των αγώνων 



Η τελετή λήξης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη  15 Απριλίου, αφού είχε αναβληθεί την 
προηγούμενη ημέρα λόγω κακοκαιρίας. Η βασιλική οικογένεια βρισκόταν και πάλι εκεί για να 
παρακολουθήσει την τελετή, η οποία "άνοιξε" με τον Εθνικό ύμνο της Ελλάδας και μία ωδή του 
Πινδάρου στα αρχαία ελληνικά από τον  Τζορτζ Ρόμπερτσον  (βρετανό αθλητή και λόγιο). 
Στη συνέχεια, ο βασιλιάς βράβευσε τους νικητές των Αγώνων. Οι νικητές έπαιρναν ένα 
ασημένιο μετάλλιο, ένα κλαδί ελιάς και ένα αναμνηστικό δίπλωμα, ενώ οι δεύτεροι έπαιρναν 
ένα χάλκινο μετάλλιο, ένα κλαδί δάφνης και το δίπλωμα. Οι τρίτοι δεν έπαιρναν μετάλλιο. 
Μερικοί από τους νικητές πήραν κάποια επιπλέον βραβεία, όπως ο Σπύρος Λούης  που πήρε 
ένα κύπελλο από τον Μισέλ Μπρεάλ, φίλο του Κουμπερτέν, ο οποίος είχε εμπνευστεί το 
αγώνισμα του μαραθωνίου. Με τον αλυτάρχη Kωνσταντίνο Μάνο στην κεφαλή, ο Λούης 
οδήγησε τους αθλητές που πήραν μετάλλια σε ένα γύρο του θριάμβου γύρω από το Στάδιο, 
ενώ παιζόταν ο Ολυμπιακός Ύμνος . 
Στο τέλος της παρέλασης, ο βασιλιάς Γεώργιος αναφώνησε μεγαλόφωνα: "Κηρύττω την λήξιν 
των πρώτων Διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων".Στη συνέχεια αποχώρησε από το Στάδιο, ενώ η 
μπάντα έπαιζε τον Εθνικό ύμνο και το πλήθος ζητωκραύγαζε.Ακολούθησε πορεία προς τα 
Ανάκτορα από το ενθουσιασμένο πλήθος, ενώ το βράδυ φωταγωγήθηκε με πυρσούς 
η Ακρόπολη  και τα πλοία που βρίσκονταν στο λιμάνι του Πειραιά  χρησιμοποίησαν τους 
προβολείς τους για να φωτίσουν τον αττικό ουρανό, κλείνοντας έτσι με θεαματικό τρόπο τους 
Αγώνες. 

Τελετή λήξης 



Η παρέλαση των νικητών 



Η Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας γίνεται στο χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας.  Επιστημονικός 
υπεύθυνος αυτής της πρώτης αφής ήταν ο καθηγητής φυσικής Σαλτερής Περιστεράκης. 
Σύμφωνα με το τελετουργικό που έχει καθιερωθεί την αφή κάνει η πρωθιέρεια στο χώρο του 
ναού της Ήρας (Ηραίου), που βρίσκεται απέναντι από το ναό του Δία, στο αρχαιολογικό χώρο 
της Ολυμπίας. Εκεί η πρωθιέρεια ζητά τη βοήθεια του θεού του ήλιου Απόλλωνα ώστε να 
ανάψει η δάδα απαγγέλλοντας την ακόλουθη επίκληση:  
 
ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ 
Ιερά σιωπή! 
Να ηχήσει όλος ο αιθέρας, η γη, η θάλασσα και οι πνοές των ανέμων. 
Όρη και Τέμπη σιγήστε. 
Ήχοι και φωνές πουλιών παύσατε. 
Γιατί μέλλει να μας συντροφεύσει ο Φοίβος, ο Φωσφόρος Βασιλεύς. 
Απόλλωνα, θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, 
στείλε τις ακτίνες σου και άναψε την ιερή δάδα 
για τη φιλόξενη πόλη της ...(όνομα της διοργανώτριας πόλης). 
Και συ, ω Δία, χάρισε ειρήνη σ' όλους τους λαούς της Γης 
και στεφάνωσε τους νικητές του Ιερού Αγώνα. 
 
 

  
 Διαδικασία λαμπαδηδρομίας 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD


Μετά την αφή η πρωθιέρεια παραδίδει ανάβει με τη φλόγα τη δάδα του πρώτου 
λαμπαδηδρόμου, ενώ παράλληλα φυλάει άσβηστη τη φλόγα σε όλη τη διάρκεια της 
ολυμπιακής τετραετίας σε ειδικό χώρο. Ακολουθεί λαμπαδηδρομία σε πολλές πόλεις της 
Ελλάδας πριν τελικά παραδοθεί στους εκπροσώπους της διοργανώτριας χώρας. 
Η λαμπαδηδρομία συνεχίζεται και η φλόγα φτάνει στο στάδιο τη βραδιά της τελετής έναρξης 
των αγώνων. Στο τελετουργικό της αφής συμμετέχουν η πρωθιέρεια και οι ιέρειες, οι οποίες 
πραγματοποιούν μια λιτή χορογραφία κατά τη διάρκεια της τελετής. 



Δρομέας μεταφέρει την Ολυμπιακή φλόγα. 

Οι ιέρειες κατά την εκτέλεση της χορογραφίας της Μαρίας 
Χορς κατά την τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας 
το 2004 



Τοξοβολία, Στίβος, Αντιπτέριση, Μπέιζμπολ  
Καλαθοσφαίριση, Μπιτς, βόλεϊμπολ                                          
Ποδηλασία BMX,  Πυγμαχία      
Κανό καγιάκ (σπρίντ), Κανό καγιάκ (σλάλομ)                                              
Ποδηλασία, Καταδύσεις, Ιππασία,  Ξιφασκία, Χόκεϊ       
Ποδόσφαιρο, Ενόργανη Γυμναστική, Ρυθμική Γυμναστική                                            
Τραμπολίνο, Χειροσφαίριση, Τζούντο                           
Μοντέρνο Πένταθλο, Κολύμβηση ανοικτής θαλάσσης                                                        
Κωπηλασία,  Ιστιοπολοΐα, Σκοποβολή,  Σόφτμπολ                                               
Κολύμβηση,  Συγχρονισμένη κολύμβηση                                            
Επιτραπέζια αντισφαίριση, Τάε κβον ντό                                          
Αντισφαίριση , Τρίαθλο , Πετοσφαίριση,  
Υδατοσφαίριση, Άρση βαρών, Πάλη  

Σημερινά Ολυμπιακά Αθλήματα 



ΔΙΕΚΔΙΚΙΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 
 
Χαρακτηριστικά μιας πετυχημένης διεκδίκησης  
Είναι διεθνώς αποδεκτό ότι για να θεωρηθεί μια πόλη ικανή για τη διεκδίκηση Ολυμπιακών 
Αγώνων θα έπρεπε να διαθέτει: 

•Έναν αρχηγό με ακτινοβολία 
•Ένα μικρό και αποτελεσματικό επιτελείο 
•Θετική κοινή γνώμη 
•Πολιτική συναίνεση 
•Επαγγελματική νοοτροπία Δυνατότητα 
προσέλκυσης έμπειρων στελεχών 
•Ευρηματικότητα στη διεκδίκηση 
•Μηνύματα με πρωτότυπο περιεχόμενο  
•Καλή υποδομή σε αθλητικά έργα  
 



Ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η θέση της υποψήφιας πόλης στο διεθνή αθλητικό 
ορίζοντα καθώς και, ίσως το σημαντικότερο από όλα, η επιρροή που έχει η πόλη αυτή στις 
διαθέσεις που τελικά ψηφίζουν για την ανάθεση των Ολυμπιακών αγώνων. Ένα από τα 
σημαντικότερα κεφάλαια μιας πετυχημένης διεκδίκησης είναι και η σωστή επιλογή του 
επικεφαλής του φορέα της υποψηφιότητας. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός τέτοιου 
επικεφαλής πρέπει να είναι: 

•Προσωπικότητα. 
•Δυναμική παρουσία με εξαιρετικές 
ικανότητες. 
•Πρόσωπο με δυνατότητες διεθνών 
επαφών. 
•Πρόσωπο χωρίς κομματικές ή οικονομικές 
δεσμεύσεις. 
•Πρόσωπο γενικότερης αποδοχής. 
 



Βιβλιογραφία 

• Βικιπαίδεια 

• Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 

• Ολυμπία Σπύρου Φοτεινού 

• Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού 

• Λοιπά site ηλεκτρονικής δικτίωσης 


