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ΔΙΑΓΩΓΖ
Ζ εξγαζία απηή κε θχξην ζέκα ηνπο χγρξνλνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, ζπγγξάθεθε κε ζθνπφ
ηελ πιήξε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα απηφ ην ζεκαληηθφ γεγνλφο, ην νπνίν έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ
ρψξα καο θαη δελ δέρεηαη ηνλ απαξαίηεην ζεβαζκφ, αιινηψλνληαο ηελ αμία ηνπ.

Γενικές Πληροθορίες
Οη Οιπκπηαθνί Αγψλεο (γαιιηθά: Jeux olympiques, αγγιηθά Olympic Games) είλαη αζιεηηθή δηνξγάλσζε πνιιψλ αγσληζκάησλ πνπ γίλεηαη θάζε ηέζζεξα ρξφληα. Ζ θαηαγσγή ησλ αγψλσλ είλαη
ε Αξραία Διιάδα, θαη έρνπλ αλαβησζεί απφ ηνλ Γάιιν βαξψλν Πηέξ ληε Κνπκπεξηέλ θαη ηνλ Γεκήηξην
Βηθέια ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα. Οη Αγψλεο ηεο Οιπκπηάδαο, γλσζηνί θαη σο Θεξηλνί Οιπκπηαθνί, ηεινχληαη θάζε ηέζζεξα ρξφληα απφ ην 1896 θαη κεηά, κε εμαίξεζε ηηο ρξνληέο θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ Παγθφζκησλ πνιέκσλ. Σν 1924 άξρηζαλ νη εηδηθνί Οιπκπηαθνί Αγψλεο θαη νη Χεηκεξηλνί Οιπκπηαθνί, γηα ρεηκεξηλά αζιήκαηα. Απφ ην 1994 νη ρεηκεξηλνί αγψλεο δελ γίλνληαη πηα ηελ ίδηα ρξνληά κε
ηνπο Θεξηλνχο Οιπκπηαθνχο.

Ζ ημαζία ηων Ολσμπιακών Αγώνων ζηη ύγτρονη Δποτή
Ο αζιεηηζκφο θαη ε πνιηηηθή πνηέ δελ κπφξεζαλ λα αγλνήζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. Ζ αληίιεςε φηη
ππάξρεη εγγελήο αληηλνκία κεηαμχ ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο πνιηηηθήο ζηεξείηαη πεξηερνκέλνπ. Σα δχν
θαηλφκελα, φπσο ζα θαλεί θαη ζηε ζπλέρεηα, αιιειεπηδξνχλ. Δίλαη γλσζηφ εμάιινπ ζε φινπο ηνπο
δηπισκάηεο φηη ν αζιεηηζκφο είλαη έλα πεδίν ζπλέρηζεο ηεο πνιηηηθήο κε άιια κέζα. Παξνπζηάδεη
ινηπφλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα εμεηαζζνχλ νη δηεζλείο ζρέζεηο ζηνλ αζιεηηζκφ, φπσο απηέο δηεμάγνληαη θαη νινθιεξψλνληαη θπξίσο απφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε κεγάισλ δηεζλψλ αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ,
φπσο είλαη θαη ε Γηεζλήο Οιπκπηαθή Δπηηξνπή.

ύγτρονοι Ολσμπιακοί Αγώνες
Μέζο-Ολσμπιάδα 1906
Tν 1906, ε Δπηηξνπή Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηεο Διιάδαο ζεψξεζε θαιφ λα ηειέζεη ΜέζνΟιπκπηαθνχο ζηελ Αζήλα κε ηελ επθαηξία ηεο ζπκπιήξσζεο 10 ρξφλσλ απφ ηελ αλαζχζηαζε ηνπ
ζεζκνχ. H ηδέα δελ άξεζε ζηνλ Κνπκπεξηέλ, ν νπνίνο δελ παξεπξέζεθε ζηνπο Αγψλεο. Έθαλε ιάζνο
ν Γάιινο Βαξφλνο δηφηη δελ έιαβε ππφςε ηνπ φηη νη αγψλεο ηνπ 1900 θαη 1904 θφληεςαλ λα ζβήζνπλ
ηειείσο ην ζεζκφ θαη φηη απηφ πνπ ρξεηαδφηαλ ήηαλ θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπ δψζεη εθ λένπ ηελ
αίγιε ην 1896.
H Μέζν-Οιπκπηάδα ηεο Αζήλαο έδσζε πξάγκαηη λέα ψζεζε θαη πλνή ζηνπο αγψλεο, δηφηη νη Έιιελεο, έρνληαο θαη ηελ πείξα πνπ απφθηεζαλ απφ ηε δηνξγάλσζε ηνπ 1896, είραλ πξνεηνηκαζζεί θαηάιιεια. Oη αγψλεο ηνπ 1906 ζεκείσζαλ κεγάιε επηηπρία. πκκεηείραλ 20 θξάηε κε 890 αζιεηέο.
Παξ’ φια απηά ε Γηεζλήο Οιπκπηαθή Δπηηξνπή (ΓOE), πνηέ δελ ηνπο αλαγλψξηζε σο Οιπκπηαθνχο,
νχηε ηνπο ληθεηέο σο Οιπκπηνλίθεο.
Oη Οιπκπηαθνί ηνπ 1908 (Λνλδίλν) θαη 1912 (ηνθρφικε), ζεκείσζαλ κεγάιε επηηπρία. ηνπο
Οιπκπηαθνχο ηνπ 1920 (Ακβέξζα) ζην ζηάδην θπκάηηζε γηα πξψηε θνξά ε Οιπκπηαθή ζεκαία θαη αθνχζζεθε γηα πξψηε θνξά ν φξθνο ηνπ αζιεηή. ηελ Οιπκπηάδα απηή δελ πξνζθιήζεθαλ νη ληθεκέλνη ηνπ πνιέκνπ, (Απζηξία, Γεξκαλία, Οπγγαξία θαη Βνπιγαξία).

Tν γεγνλφο απνηειεί καχξε ζειίδα ζηελ ηζηνξία ηνπ ζεζκνχ, ν νπνίνο έρεη ζθνπφ λα ζπκθηιηψλεη
ηνπο ιανχο θαη ηνπο αλζξψπνπο. Σν 1924 νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο ηεινχληαη γηα δεχηεξε θνξά ζην
Παξίζη. Σν Οιπκπηαθφ ζχλζεκα (slogan) citius, altius, fortius (ηαρχηεξα, ςειφηεξα, δπλαηφηεξα) είρε
επηλνεζεί απφ ην Γάιιν εθπαηδεπηηθφ R. P. Didon θαη πηνζεηήζεθε ζηε ζπλεδξίαζε πνπ αθνινχζεζε.
ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε απνθαζίζζεθε φηη ζηνπο Οιπκπηαθνχο πνπ ζα γίλνληαλ ζην κέιινλ ζα
γξάθνληαλ ηα νλφκαηα ησλ ληθεηψλ ζηνπο ηνίρνπο ηνπ ζηαδίνπ. Δπίζεο, απνθαζίζζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Κνπκπεξηέλ λα ηεινχληαη θάζε ηέζζεξα ρξφληα ρεηκεξηλνί Οιπκπηαθνί Αγψλεο. Oη πξψηνη
νξγαλψζεθαλ ην 1924 ζην Chamonix ηεο Γαιιίαο. Oη Οιπκπηαθνί Αγψλεο ηνπ 1928
(Άκζηεξληακ) φπσο θαη ηνπ 1932 (Λνο Άληδειεο) ζεσξνχληαη επηηπρεκέλνη. Γηα πξψηε θνξά ην 1928
ππήξραλ ζην πξφγξακκα αγσλίζκαηα ζηίβνπ γπλαηθψλ.

Ολσμπιακή ημαία και σμβολιζμοί
H Οιπκπηαθή ζεκαία απνηειεί ην ζχκβνιν ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ έρεη πέληε ζπκπιεθφκελνπο
κεηαμχ ηνπο θχθινπο ρξψκαηνο κπιε, θίηξηλνπ, καχξνπ, πξάζηλνπ, θφθθηλνπ ζε έλα ιεπθφ ππφβαζξν.
Κάζε θχθινο απφ απηνχο αληηζηνηρεί θαη ζε κηα απφ ηηο πέληε θαηνηθήζηκεο επείξνπο θαη αληίζηνηρα:


Μπιε -> Δπξψπε



Κίηξηλν -> Αζία



Μαχξν -> Αθξηθή



Πξάζηλν -> Ωθεαλία



Κφθθηλν -> Ακεξηθή

Σν ιεπθφ πιαίζην αλαπαξηζηά ην γεγνλφο πσο νη αζιεηέο ζα αγσληζηνχλ κε ηίκηα κέζα, θαη ν ζθνπφο
ηνπο είλαη αγλφο: Ο αγψλαο απηφο θαζ'απηφο.
Ζ ζεκαία ησλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ έρεη θαη έλα άιιν παγθφζκην ελσηηθφ ραξαθηήξα. Οη ζεκαίεο ηεο
ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ θξαηψλ ηνπ θφζκνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ 2 ή πεξηζζφηεξσλ ρξσκάησλ απφ ηα έμη ηεο νιπκπηαθήο ζεκαίαο π.ρ. Διιάδα -> ιεπθφ-κπιε, Ηζπαλία -> θίηξηλνθφθθηλν, Ζ.Π.Α. -> ιεπθφ-θφθθηλν-κπιε θηι.

Οη πέληε Οιπκπηαθνί θχθινη ζρεδηάζηεθαλ ην 1913, πηνζεηήζεθαλ ην 1914 θαη παξνπζηάζηεθαλ γηα
πξψηε θνξά ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο Ακβέξζαο ην 1920.

Ολσμπιακός Ύμνος
Ο Οιπκπηαθφο Όκλνο είλαη κηα κνπζηθή ζχλζεζε πνπ ζπληέζεθε γηα ηνπο πξψηνπο ζχγρξνλνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο Αζήλαο ην 1896 απφ ηνλ Κεξθπξαίν ζπλζέηε πχξν ακάξα
ζε πνίεζε θαη ζηίρνπο ηνπ Κσζηή Παιακά.
Γξάθηεθε έλα ρξφλν λσξίηεξα θαη αθνχζηεθε γηα πξψηε θνξά ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1896 ζην Φηινινγηθφ χιινγν "Παξλαζζφο". ηηο 25 Μαξηίνπ 1896, ν Βαζηιηάο Γεψξγηνο απφ ην Παλαζελατθφ ηάδην
θήξπμε ηελ ηειεηή έλαξμεο ησλ Α' χγρξνλσλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ.
Καηά ηηο επφκελεο Οιπκπηάδεο θαη κέρξη ην 1956, ε εθάζηνηε δηνξγαλψηξηα ρψξα ήηαλ ππνρξεσκέλε
λα δηνξγαλψλεη ηνλ δηθφ ηεο Οιπκπηαθφ Όκλν, θάηη πνπ δελ απνδείρζεθε εχινγν. Έηζη ην 1936 ν

Όκλνο ησλ Αγψλσλ ηνπ Βεξνιίλνπ, ηνλ νπνίν εηρε ζπλζέζεη ν Ρίηζαξλη ηξάνπο, απνθαζίζηεθε λα
είλαη ν κφληκνο Όκλνο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. Απφθαζε πνπ ιίγν αξγφηεξα αλαθιήζεθε θαη απφ
ην 1954 έσο ην 1956 επηθξάηεζε ν Όκλνο ηνπ Πνισλνχ Μίρα πίζαθ. ια απηά κέρξη ην 1958 φηαλ ν
χκλνο ησλ ακάξα / Παιακά επειέγε απφ ηελ Γηεζλή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή σο ν επίζεκνο χκλνο
ηνπ Οιπκπηαθνχ Κηλήκαηνο θαη απφ ηελ Οιπκπηάδα ηεο Ρψκεο ην 1960 αλαθξνχεηαη ζηηο ηειεηέο έλαξμεο θαη ιήμεο θάζε Οιπκπηάδαο, ζπλήζσο κεηαγισηηηζκέλνο ζηε γιψζζα ηεο δηνξγαλψηξηαο ρψξαο. Ο Οιπκπηαθφο Όκλνο έρεη κεηαθξαζηεί ζρεδφλ ζε φιεο ηηο γιψζζεο, σζηφζν είλαη αξθεηέο νη
δηνξγαλψηξηεο ρψξεο πνπ πξνηηκνχλ λα αθνπζηεί ζηελ ειιεληθή.

Γομή και Οργάνωζη ηης Γιεθνούς Ολσμπιακής Δπιηροπής
Ζ ζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δηαξζξψλεηαη θαη νξγαλψλεηαη σο δηεζλήο κε θπβεξλεηηθή
νξγάλσζε ε Γηεζλήο Οιπκπηαθή Δπηηξνπή, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Μέζα απφ απηή ηε ζεψξεζε είλαη
δπλαηφλ λα θαλνχλ νη ζθνπνί ηεο αιιά θαη ε εκβέιεηά ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο ζην παγθφζκην ζηεξέσκα ηνπ αζιεηηζκνχ. Ζ Γηεζλήο Οιπκπηαθή Δπηηξνπή (ε νπνία ζην εμήο δειψλεηαη κε ηε ζπληνκν-

γξαθία ΓΟΔ) ηδξχζεθε ζηηο 23 Ηνπλίνπ 1894 απφ ην Γάιιν Βαξφλν Pierre de Coubertin, κε ηελ επηζπκία λα αλαβηψζεη ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο Διιεληθήο Αξραηφηεηαο.
Ζ ΓΟΔ είλαη έλαο δηεζλήο κε θπβεξλεηηθφο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο θαη απνηειεί ην δεκηνπξγφ ηνπ Οιπκπηαθνχ Κηλήκαηνο. Δθθξαζηέο ηνπ θηλήκαηνο απηνχ, εθηφο απφ ηε ΓΟΔ είλαη νη Γηεζλείο Αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο, νη 199 Δζληθέο Οιπκπηαθέο Δπηηξνπέο, νη Οξγαλσηηθέο Δπηηξνπέο ησλ
εθάζηνηε Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, νη εζληθέο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο, ηα ζσκαηεία θαη αζθαιψο νη ίδηνη
νη αζιεηέο.
Σα κέιε ηεο ΓΟΔ, νη απνθαινχκελνη Αζάλαηνη, είλαη 113 (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 10 ελ ελεξγεία
αζιεηέο) θαζψο θαη 20 επίηηκα κέιε. ινη απηνί είλαη κέιε ησλ δηαθφξσλ νξγαλψζεσλ ηνπ Οιπκπηαθνχ Κηλήκαηνο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη ζπληζηνχλ ηελ Δπηηξνπή ηεο νπνίαο εγείηαη ν Πξφεδξνο. Ο
πξφεδξνο ηεο ΓΟΔ εθιέγεηαη απφ ηα κέιε κε κπζηηθή ςεθνθνξία γηα κηα αξρηθή ζεηεία νθηψ εηψλ, ε
νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί κία θνξά αθφκε γηα άιια ηέζζεξα έηε.
Ο πξφεδξνο ηεο ΓΟΔ, ηέζζεξηο αληηπξφεδξνη θαη έμη κέιε ηεο απαξηίδνπλ ην Δθηειεζηηθφ Γξαθείν ην νπνίν θαη δηαζέηεη ηελ απφιπηε επζχλε γηα ηε δηνίθεζε ηεο ΓΟΔ θαη ηελ ηήξεζε ηεο Οιπκπηαθήο Χάξηαο, εθηφο απφ ηηο ππφινηπεο αξκνδηφηεηέο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε ησλ δηαθφξσλ
δεηεκάησλ πνπ απαζρνινχλ θαηά θαηξνχο ηελ Δπηηξνπή (νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ππνςεθηφηεηεο, θαζνξηζκφο ζεκαηνινγίαο ζπλφδσλ, ηήξεζε αξρείσλ θ.α.).
Ζ δηνίθεζε ηεο ΓΟΔ βξίζθεηαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, ν νπνίνο ηελ αζθεί κε ηε
βνήζεηα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη ησλ Γηεπζπληψλ ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ (δηεζλήο ζπλεξγαζία, ζπληνληζκφο Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ζρέζεηο κε εζληθέο επηηξνπέο, δηεζλείο νκνζπνλδίεο, νηθνλνκηθά,
λνκηθά δεηήκαηα, επηθνηλσλίεο). Έλα άιιν ηκήκα ηεο ΓΟΔ είλαη ην Σακείν Οιπκπηαθήο Αιιειεγγχεο,
ην νπνίν ζπλεζηήζε γηα λα ζπληνλίζεη ηε βνήζεηα πνπ παξέρεηαη ζηηο Δζληθέο Οιπκπηαθέο Δπηηξνπέο, ηδίσο ζε εθείλεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ηηο κεγαιχηεξεο αλάγθεο.
Ζ Οιπκπηαθή Αιιειεγγχε είλαη ππεχζπλε ινηπφλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ εζφδσλ
απφ ηελ πψιεζε ησλ δηθαησκάησλ αλακεηάδνζεο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη γηα ηελ αλαδηαλνκή

ηνπ ζηηο Δζληθέο Οιπκπηαθέο Δπηηξνπέο, κε ζθνπφ λα ηηο βνεζήζεη λα αλαπηχμνπλ ηνλ αζιεηηζκφ
ζηηο ρψξεο ηνπο.
Ζ ΓΟΔ ρξεκαηνδνηείηαη νινθιεξσηηθά απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη κέζσ ηνπ Οιπκπηαθνχ Κηλήκαηνο δηαλέκεη πεξίπνπ ην 93% ησλ πφξσλ πνπ ζπγθεληξψλεη (θπξίσο απφ ηελ πψιεζε δηθαησκάησλ
ηειενπηηθήο αλακεηάδνζεο θαη απφ δηαθεκηζηηθά πξνγξάκκαηα).

Πρώηοι ύγτρονοι Ολσμπιακοί Αγώνες
Σν 1894 ζε ζπλέδξην πνπ νξγάλσζε ν βαξφλνο Πηεξ ληε Κνπκπεξηέλ ζην Παξίζη ηδξχζεθε ε Γηεζλήο Οιπκπηαθή Δπηηξνπή θαη απνθαζίζηεθε ε αλαβίσζε ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ. Έπεηηα απφ
πξφηαζε ηνπ Έιιελα εθπξνζψπνπ Γεκεηξίνπ Βηθέια σο ηφπνο δηεμαγσγήο ησλ πξψησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ νξίζηεθε ε Αζήλα.
ηε κηθξή θαη θησρή ηφηε Διιάδα ν ελζνπζηαζκφο γηα ηελ αλάιεςε ησλ Αγψλσλ έθηαζε ζηα φξηα ηνπ εζληθνχ παξαιεξήκαηνο. ινη εξγάδνληαλ γηα ηελ επηηπρία ηεο δηνξγάλσζεο πνπ ηε ζεσξνχζαλ εζληθή ππφζεζε.
Με ρξήκαηα πνπ δηαηέζεθαλ απφ ηελ θιεξνλνκηά ηνπ εζληθνχ επεξγέηε Γεσξγίνπ Αβέξσθ, μαλαρηίζηεθε απφ ηελ αξρή θαη φιν κε κάξκαξν ην αξραίν ζηάδην πνπ βξηζθφηαλ ζηνπο πξφπνδεο ηνπ
Λφθνπ Αξδεηηνχ, δειαδή ην Παλαζελατθφ ηάδην!
Σν 1896 ζην Παλαζελατθφ ηάδην έγηλαλ ηα αγσλίζκαηα ηνπ ζηίβνπ, ε γπκλαζηηθή, ε άξζε βαξψλ θαη ε πάιε, ε ηειεηή έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ Αγψλσλ, θαζψο θαη ν ηεξκαηηζκφο ηνπ Μαξαζσλίνπ.
Οη αγψλεο πνπ θξάηεζαλ δέθα κέξεο, απνθαζίζηεθε λα αξρίζνπλ ζηηο 25 Μαξηίνπ, εκεξνκελία

πνπ ζπλέπηπηε κε ηεο εζληθή καο επέηεην, ψζηε λα γηνξηαζηεί καδί θαη ε επέηεηνο απφ ηα 75 ρξφληα
αθφηνπ άξρηζε ε ειιεληθή επαλάζηαζε. Ζ εκεξνκελία εθείλε κε ην θαηλνχξην εκεξνιφγην είλαη ζήκεξα ε 6ε Απξηιίνπ, είλαη δειαδή ε εκεξνκελία πνπ θάζε ρξφλν γηνξηάδεηαη ε «Οιπκπηαθή εκέξα».

Ζ πρόηαζη για μονιμόηηηα
Ήηαλ, κάιηζηα, ηφζν κεγάιε ε επηηπρία απφ απηήλ ηελ πιεπξά - ην ηφληζαλ θαη φιεο νη μέλεο αληαπνθξίζεηο άιισζηε ν δηάδνρνο Κσλζηαληίλνο, πξφεδξνο ηεο δηνξγαλσηηθήο επηηξνπήο ησλ Αγψλσλ, ζηελ νκηιία ηνπ θαηά ηελ ηειεηή ιήμεο λα δεηήζεη επίζεκα λα γίλνληαη κφληκα ζηελ Διιάδα νη
Οιπκπηαθνί. Σν δηθαηνχηαλ ν ιαφο ηεο φρη κφλν γηαηί απηφο πέηπρε ηε κεγάιε λίθε ηνπ πξαγκαηηθνχ
θηιάζινπ, αιιά θαη γηαηί ε Διιάδα ήηαλ ε θνηηίδα ηνπο θαη ζα κπνξνχζε πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε
ρψξα λα δηαθπιάμεη ην θχξνο ηνπο. Απηφ φκσο ήηαλ αληίζεην κε ηελ ηδξπηηθή δηαθήξπμε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ πνπ φξηδε πσο θάζε θνξά νη Αγψλεο ζα δηνξγαλψλνληαη θαη απφ δηαθνξεηηθή ρψξα.

Απφζπαζε, σζηφζν, ηελ ππφζρεζε ηνπ Κνπκπεξηέλ πσο ε Διιάδα ζα δηνξγάλσλε ζην κεζνδηάζηεκα ησλ Αγψλσλ ηε κεζνιπκπηάδα, πξάγκα πνπ έκεηλε απιά ζαλ ππφζρεζε θαη έγηλε κηα θαη κφλν
θνξά, αιιά γηα άιινπο ιφγνπο.

Ο πρώηος Ολσμπιονίκης
ηηο 6 Απξηιίνπ 1896 ζηέθεηαη ν πξψηνο Οιπκπηνλίθεο ησλ ζχγρξνλσλ Οιπκπηάδσλ. Ήηαλ ν
27ρξνλνο ηφηε Ακεξηθαλφο Σδέηκο Μπξέληαλ Κφλλνιιπ, πνπ είρε ληθήζεη ζην ηξηπινχλ κε 13,71 κ.
Γηα λα αλαδεηρζεί ληθεηήο ζηελ Διιελνξσκατθή ζηελ Οιπκπηάδα ηεο Αζήλαο ην 1896 ν Καξι νχκαλ
θαη ν Γηψξγνο Σζίηαο ρξεηάζηεθε λα παιεχνπλ... δχν κέξεο! Ο ιφγνο ήηαλ φηη ν αγψλαο δηαθφπεθε
ιφγσ ζθφηνπο θαη επαλαιήθζεθε ηελ άιιε κέξα. Πάλησο ζε ζπλερή δηάξθεηα ην ξεθφξ είλαη κεηαμχ
ηνπ Δζζνλνχ Μάξηηλ Κιέηλ θαη ηνπ Φηλιαλδνχ Άιθξελη Αζηθάηλελ ην1912. Πάιεπαλ ζπλερψο γηα 11
ψξεο θαη 40 ιεπηά.

σμμεηοτή Αθληηών
ηελ πξψηε απηή Οιπκπηάδα δε ζπκκεηείραλ νη ρψξεο κε επίζεκεο νκάδεο. Ζ ζπκκεηνρή ήηαλ
ειεχζεξε θαη πήξαλ κέξνο αζιεηηθνί ζχιινγνη θαη άηνκα πνπ είραλ θηάζεη ζηελ Αζήλα κε δηθά ηνπο
έμνδα. Μάιηζηα, πνιινί απφ απηνχο δελ ήηαλ νχηε επίζεκνη αζιεηέο, αιιά ηνπο είρε ζπγθηλήζεη ε ηδέα
ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. Έγηλαλ κφλνλ 43 αγσλίζκαηα θαη απηά κφλνλ αληξηθά. Οη Ακεξηθαλνί θέξδηζαλ 11 ρξπζά κεηάιιηα ηα πεξηζζφηεξα ζην ζηίβν αιιά ε Διιάδα πήξε ηα πεξηζζφηεξα ζε ζχλνιν
(50), απφ ηα νπνία ηα 10 ήηαλ ρξπζά.
ηνπο Οιπκπηαθνχο ηνπ 2000 νη αζιεηέο αγσλίζηεθαλ ζε 28 θχξηεο θαηεγνξίεο αζιεκάησλ ζχκθσλα κε ηε ΓΟΔ. Απηέο νη θχξηεο θαηεγνξίεο φκσο αληηπξνζσπεχνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 34 δηαθνξεηηθά αζιήκαηα, απφ ηα νπνία κφλν πέληε ήηαλ ζπλέρεηα ζην πξφγξακκα ησλ Οιπκπηάδσλ απφ
ην 1896: ζηίβνο, πνδειαζία, μηθαζθία, γπκλαζηηθή θαη θνιχκβεζε. Αλ ην 1896 ε θσπειαζία δελ αθπξσλφηαλ ιφγσ άζρεκνπ θαηξνχ, ζα ήηαλ επίζεο ζε απηφλ ηνλ θαηάινγν.

ηνπο ρεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο ππάξρνπλ 7 αζιήκαηα, ή 15 εάλ θαηακεηξήζνπκε ηα αζιήκαηα
πνπ ππάξρνπλ ζε γεληθέο θαηεγνξίεο φπσο skiing θαη παηηλάδ. Απφ απηά ηα Cross-country
skiing, Καιιηηερληθφ παηηλάδ, ρφθευ επί πάγνπ, Nordic combined, ski jumping θαη speed skating έρνπλ
δηεμαρζεί ζε φινπο ηνπο ρεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο. Δπίζεο ην Καιιηηερληθφ παηηλάδ θαη ην ρφθευ επί
πάγνπ δηεμήρζεζαλ ζαλ κέξνο ησλ ζεξηλψλ Οιπκπηαθψλ πξηλ αθφκα θαζηεξσζνχλ νη ρεηκεξηλνί Οιπκπηαθνί.
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ΓΟΔ έρεη πξνζζέζεη θαηλνχξγηα αζιήκαηα ζην πξφγξακκα γηα λα πξνζειθχζεη λένπο ζεαηέο. Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη ην Χηνλνζαλίδα (snowboarding) θαη Μπηηο βφιετ. Ζ
αλάπηπμε ησλ Οιπκπηαθψλ ζεκαίλεη φηη κεξηθά φρη θαη ηφζν δεκνθηιή αγσλίζκαηα, φπσο ηα
(κνληέξλν πέληαζιν),(Σάε Κβνλ Νην) θαη άιια "αθξηβά" (white water canoeing) κπνξεί λα ράζνπλ ηελ
ζέζε ηνπο ζην Οιπκπηαθφ πξφγξακκα.
Μέρξη ην 1992 νη Οιπκπηαθνί πεξηιάκβαλαλ επίζεο θαη αγσλίζκαηα "επίδεημεο". Ζ πξνζπάζεηα
ήηαλ απηά ηα αγσλίζκαηα, ηα νπνία δελ ήηαλ ζην πξφγξακκα ησλ Οιπκπηαθψλ, λα κπνξέζνπλ λα
παξνπζηαζηνχλ ζε έλα κεγάιν αθξναηήξην. Οη ληθεηέο ησλ αγσληζκάησλ απηψλ δελ ζεσξνχληαη επηζήκσο Οιπκπηνλίθεο. πλήζσο ηα αγσλίζκαηα απηά ήηαλ δεκνθηιή κφλν ζηελ θηινμελνχζα ρψξα,
ππάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο πνπ δηεζλψο γλσζηά αζιήκαηα έρνπλ επηδεηρζεί. Μεξηθά απφ απηά ηα

αγσλίζκαηα φπσο ην κπέηδκπνι θαη ην Κέξιηλγθ (curling θαηάθεξαλ λα κπνπλ ηειηθά ζην επίζεκν
πξφγξακκα ησλ αγψλσλ.
Μεηά, φκσο απφ ηελ αξρηθή επηηπρία, νη Οιπκπηαθνί είραλ ζνβαξά πξνβιήκαηα. ηνπο ενξηαζκνχο ζην Παξίζη (1900) θαη ζην ελη Λνχηο (1904) νη αγψλεο επηζθηάζηεθαλ απφ ηηο δηεζλείο εθζέζεηο ζηηο νπνίεο είραλ πεξηιεθζεί. Οη επφκελνη Μεζνιπκπηαθνί Αγψλεο έγηλαλ ην 1906 γηα λα γηνξηάζνπλ ηα δέθαηα γελέζιηα ησλ αγψλσλ. Αλ θαη είραλ δηνξγαλσζεί απφ ηελ ΓΟΔ, κηα κεηέπεηηα απφθαζε ηεο θήξπμε φηη δελ ήηαλ επίζεκνη Οιπκπηαθνί αγψλεο. Οη αγψλεο ηνπ 1906 φκσο μαλά πξνζέιθπζαλ έλα κεγάιν αξηζκφ απφ παγθφζκηεο ζπκκεηνρέο. Σν 1904 ην 80% ησλ ζπκκεηνρψλ ήηαλ Ακεξηθάλνη αζιεηέο θαη ζεκαηνδνηνχλ ηελ αξρή ηεο αλάπηπμεο ησλ αγψλσλ ζε δεκνζηφηεηα θαη κέγεζνο.
Νέσλ γηα αζιεηέο θαη αζιήηξηεο απφ 14 σο 18 εηψλ απφ ην 2010. Οη Αγψλεο Νέσλ έρνπλ αξθεηά
θνηλά ζηνηρεία ζην αγσληζηηθφ θαη ηειεηνπξγηθφ κέξνο κε ηνπο Θεξηλνχο θαη Χεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο
Αγψλεο. ην πξφγξακκα πεξηιακβάλνληαη ηα ίδηα αζιήκαηα αιιά ηα αγσλίζκαηά ηνπο είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο ειηθίεο ησλ αζιεηψλ. ε νξηζκέλα νκαδηθά αγσλίζκαηα (π.ρ. νκαδηθφ κνληέξλνπ πεληάζινπ, νκαδηθφ ηνμνβνιίαο, δηπιφ ηέληο) πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία επεηξσηηθψλ αληί εζληθψλ νκά-

δσλ, κε αζιεηέο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Δπίζεο, δελ αλαθξνχνληαη νη εζληθνί χκλνη ησλ ρσξψλ ησλ
ληθεηψλ, νχηε γίλεηαη έπαξζε ζεκαηψλ. Καηά ηα άιια ππάξρεη ην ηειεηνπξγηθφ κε ηε θιφγα, ε ηειεηή
έλαξμεο ζηελ νπνία ε Διιάδα παξειαχλεη πξψηε ηηκήο έλεθελ, ε ηειεηή ιήμεο, ην νιπκπηαθφ ρσξηφ,
ε απνλνκή ρξπζψλ, αζεκέλησλ θαη ράιθηλσλ κεηαιιίσλ θιπ.
Οη 1νη Θεξηλνί Οιπκπηαθνί Αγψλεο Νέσλ δηεμήρζεζαλ ζηε ηγθαπνχξε απφ 14 σο 26 Απγνχζηνπ
2010 θαη νη επφκελνη έγηλαλ ην 2014 ζην Ναληδίλγθ ηεο Κίλαο. Οη 1νη Χεηκεξηλνί Οιπκπηαθνί Αγψλεο
Νέσλ δηεμήρζεζαλ ην 2012 ζην Ίλζκπξνπθ ηεο Απζηξίαο.
ηηο 6 Ηνπιίνπ 2007, ζηε ζπλδηάζθεςε ηεο ΓΟΔ πνπ έγηλε ζηε Γνπαηεκάια, έπεηηα απφ πξφηαζε
ηνπ πξνέδξνπ Εαθ Ρνγθ, απνθαζίζηεθε ε δηεμαγσγή Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ.
Ζ Οιπκπηαθή Φιφγα είλαη έλα απφ ηα ζχκβνια ηνπ Οιπκπηαθνχ Κηλήκαηνο κε νηθνπκεληθή απήρεζε θαη ζεκαζία. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαίεη κέξα θαη λχθηα ζε εηδηθφ βσκφ
κέζα ζην Οιπκπηαθφ ηάδην ηεο πφιεο πνπ ηνπο θηινμελεί.

Θερινοί Ολσμπιακοί Αγώνες
Πόλη

Χώρα

Σημ.

Α/Α

Έτος

Από

Μέχρι

Αζήλα

Διιάδα

Ι

1896 6 Απξηιίνπ

15 Απξηιίνπ

Παξίζη

Γαιιία

II

1900 14 Μαΐνπ

28 Οθησβξίνπ

ελη Λνχηο

ΖΠΑ

III

1904 1 Ηνπιίνπ

23 Ννεκβξίνπ

Λνλδίλν

Μεγάιε Βξεηαλία

IV

1908 27 Απξηιίνπ

31 Οθησβξίνπ

ηνθρφικε

νπεδία

V

1912 5 Μαΐνπ

27 Ηνπιίνπ

Βεξνιίλν

Γεξκαλία

VI

1916 Ματαιώθηκαν λόγω Α' Παγκ. Πολέμου

Ακβέξζα

Βέιγην

VII

1920 20 Απξηιίνπ

12 επηεκβξίνπ

Παξίζη

Γαιιία

VIII

1924 4 Μαΐνπ

27 Ηνπιίνπ

Άκζηεξληακ

Οιιαλδία

IX

1928 17 Μαΐνπ

12 Απγνχζηνπ

Λνο Άληδειεο

ΖΠΑ

X

1932 30 Ηνπιίνπ

14 Απγνχζηνπ

Βεξνιίλν

Γεξκαλία

XI

1936 1 Απγνχζηνπ

16 Απγνχζηνπ

Σφθην

Ηαπσλία

XII

1940 Ματαιώθηκαν λόγω Β' Παγκ. Πολέμου

Λνλδίλν

Μεγάιε Βξεηαλία

XIII

1944 Ματαιώθηκαν λόγω Β' Παγκ. Πολέμου

Λνλδίλν

Μεγάιε Βξεηαλία

XIV

1948 29 Ηνπιίνπ

14 Απγνχζηνπ

Διζίλθη

Φηλιαλδία

XV

1952 19 Ηνπιίνπ

3 Απγνχζηνπ

Μειβνχξλε

Απζηξαιία

XVI

1956 22 Ννεκβξίνπ

8 Γεθεκβξίνπ

Ρψκε

Ηηαιία

XVII

1960 25 Απγνχζηνπ

11 επηεκβξίνπ

Σφθην

Ηαπσλία

XVIII 1964 10 Οθησβξίνπ

24 Οθησβξίνπ

Πφιε ηνπ Μεμηθνχ Μεμηθφ

XIX

1968 12 Οθησβξίνπ

27 Οθησβξίνπ

Μφλαρν

Γπηηθή Γεξκαλία

XX

1972 26 Απγνχζηνπ

11 επηεκβξίνπ

Μφληξεαι

Καλαδάο

XXI

1976 17 Ηνπιίνπ

1 Απγνχζηνπ

Μφζρα

νβηεηηθή Έλσζε

XXII

1980 19 Ηνπιίνπ

3 Απγνχζηνπ

Λνο Άληδειεο

ΖΠΑ

XXIII 1984 28 Ηνπιίνπ

12 Απγνχζηνπ

ενχι

Νφηηα Κνξέα

XXIV 1988 17 επηεκβξίνπ

2 Οθησβξίνπ

Βαξθειψλε

Ηζπαλία

XXV 1992 25 Ηνπιίνπ

9 Απγνχζηνπ

Αηιάληα

ΖΠΑ

XXVI 1996 19 Ηνπιίνπ

4 Απγνχζηνπ

ίδλετ

Απζηξαιία

XXVII 2000 15 επηεκβξίνπ

1 Οθησβξίνπ

Αζήλα

Διιάδα

XXVIII 2004 13 Απγνχζηνπ

29 Απγνχζηνπ

Πεθίλν

Κίλα

XXIX 2008 8 Απγνχζηνπ

24 Απγνχζηνπ

Λνλδίλν

Μεγάιε Βξεηαλία

XXX 2012 27 Ηνπιίνπ

12 Απγνχζηνπ

Ρίν ληε Σδαλέηξν

Βξαδηιία

XXXI 2016 5 Απγνχζηνπ

21 Απγνχζηνπ

Θερινοί Ολσμπιακοί Αγώνες Νέων
Πόλη

Χώρα

Σημ. Α/Α Έτος

Από

Μέχρι

ηγθαπνχξε ηγθαπνχξε

I

2010 14 Απγνχζηνπ 26 Απγνχζηνπ

Ναληδίλγθ

II

2014 16 Απγνχζηνπ 28 Απγνχζηνπ

Κίλα

Υειμερινοί Ολσμπιακοί Αγώνες
Πόλη

Χώρα

Σημ. Α/Α Έτος

Από

Μέχρι

ακνλί

Γαιιία

I

1924 25 Ηαλνπαξίνπ

4 Φεβξνπαξίνπ

ελη Μφξηηδ

Διβεηία

II

1928 11 Φεβξνπαξίνπ

19 Φεβξνπαξίνπ

Λέηθ Πιάζηλη

ΖΠΑ

III

1932 4 Φεβξνπαξίνπ

15 Φεβξνπαξίνπ

Γθάξκηο-Παξηελθίξρελ

Γεξκαλία

IV

1936 6 Φεβξνπαξίνπ

16 Φεβξνπαξίνπ

αππφξν

Ηαπσλία

V

1940 Ματαιώθηκαν λόγω Β' Παγκ. Πολέμου

Κνξηίλα Νη'Ακπέηζν

Ηηαιία

V

1944 Ματαιώθηκαν λόγω Β' Παγκ. Πολέμου

ελη Μφξηηδ

Διβεηία

V

1948 30 Ηαλνπαξίνπ

8 Φεβξνπαξίνπ

ζιν

Ννξβεγία

VI

1952 14 Φεβξνπαξίνπ

25 Φεβξνπαξίνπ

Κνξηίλα Νη'Ακπέηζν

Ηηαιία

VII

1956 26 Ηαλνπαξίνπ

5 Φεβξνπαξίνπ

Κνηιάδα θνπάνπ

ΖΠΑ

VIII 1960 18 Φεβξνπαξίνπ

Ίλζκπξνπθ

Απζηξία

IX

1964 29 Ηαλνπαξίνπ

9 Φεβξνπαξίνπ

Γθξελφκπι

Γαιιία

X

1968 6 Φεβξνπαξίνπ

18 Φεβξνπαξίνπ

αππφξν

Ηαπσλία

XI

1972 3 Φεβξνπαξίνπ

13 Φεβξνπαξίνπ

Ίλζκπξνπθ

Απζηξία

XII

1976 4 Φεβξνπαξίνπ

15 Φεβξνπαξίνπ

Λέηθ Πιάζηλη

ΖΠΑ

XIII 1980 14 Φεβξνπαξίνπ

23 Φεβξνπαξίνπ

αξάγεβν

Γηνπγθνζιαβία

XIV 1984 7 Φεβξνπαξίνπ

19 Φεβξνπαξίνπ

28 Φεβξνπαξίνπ

Κάιγθαξη

Καλαδάο

XV

Άικπεξηβηι

Γαιιία

XVI 1992 8 Φεβξνπαξίνπ

23 Φεβξνπαξίνπ

Ληιεράκεξ

Ννξβεγία

XVII 1994 12 Φεβξνπαξίνπ

27 Φεβξνπαξίνπ

Ναγθάλν

Ηαπσλία

XVIII 1998 7 Φεβξνπαξίνπ

22 Φεβξνπαξίνπ

νιη Λέηθ ίηη

ΖΠΑ

XIX 2002 8 Φεβξνπαξίνπ

24 Φεβξνπαξίνπ

Σνξίλν

Ηηαιία

XX

2006 10 Φεβξνπαξίνπ

26 Φεβξνπαξίνπ

Βαλθνχβεξ

Καλαδάο

XXI 2010 10 Φεβξνπαξίνπ

28 Φεβξνπαξίνπ

φηζη

Ρσζία

XXII 2014 7 Φεβξνπαξίνπ

23 Φεβξνπαξίνπ

Πηενλγθηζάλγθ

Νφηηα Κνξέα

1988 13 Φεβξνπαξίνπ

28 Φεβξνπαξίνπ

XXIII 2018 9 Φεβξνπαξίνπ 25 Φεβξνπαξίνπ

Υειμερινοί Ολσμπιακοί Αγώνες Νέων
Πόλη

Χώρα

Σημ. Α/Α Έτος

Από

Μέχρι

Ίλζκπξνπθ Απζηξία

I

2012 13 Ηαλνπαξίνπ

Ληιεράκεξ

II

2016 26 Φεβξνπαξίνπ 6 Μαξηίνπ

Ννξβεγία

22 Ηαλνπαξίνπ

1. Παξίζη, 1900: Πξψηε ζπκκεηνρή γηα ηηο γπλαίθεο

Οη γπλαίθεο ήηαλ απνθιεηζκέλεο απφ ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο κέρξη ηελ Οιπκπηάδα ηνπ 1900 ζην Παξίζη, φπνπ
θαη έιαβαλ κέξνο ζηα αζιήκαηα ηνπ ηέληο θαη ηνπ γθνιθ. Δίλαη εληππσζηαθφ πσο κφιηο ζηελ Οιπκπηάδα ηνπ 2012
ζην Λνλδίλν ζπκκεηείραλ γηα πξψηε θνξά γπλαίθεο απφ φιεο ηηο εθπξνζσπνχκελεο ρψξεο.

2. Βεξνιίλν, 1936: Σδέζε νπελο vs Χίηιεξ

Ο Αθξνακεξηθαλφο αζιεηήο Σδέζε νπελο ιακβάλεη κέξνο ζηελ Οιπκπηάδα ηνπ 1936, πνπ γίλεηαη ζηε Ναδηζηηθή
Γεξκαλία. Κεξδίδεη ην ρξπζφ κεηάιιην ζηα 100 κέηξα, ηα 200 κέηξα, ηε ζθπηαινδξνκία 4×100 θαη ην άικα εηο κήθνο
θαη θάλεη ηνλ Χίηιεξ λα αθξίδεη πνπ ήζειε λα πξνπαγαλδίζεη ηελ αλσηεξφηεηα ηεο «Αξίαο Φπιήο» κέζσ ησλ Αγψλσλ. Ο νπελο γίλεηαη θίινο κε ην γεξκαλφ αζιεηή, Λνπηο Λνλγθ, ν νπνίνο αξγφηεξα ζα πιεξψζεη αθξηβά ηε θηιία
ηνπ κε ηνλ Αθξνακεξηθαλφ. Σν λαδηζηηθφ θφκκα ζα ηνλ ζηείιεη λα πνιεκήζεη ζην αλαηνιηθφ κέησπν ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φπνπ θαη ράλεη ηε δσή ηνπ.

3. Ρψκε, 1960: Γηα πξψηε θνξά νη Αγψλεο ζηελ ηειεφξαζε

Ζ Οιπκπηάδα ηεο Ρψκεο είλαη ε πξψηε πνπ κεηαδίδεηαη καδηθά κέζσ ηεο ηειεφξαζεο, αθνχ νη Αγψλεο κεηαδίδνληαη
δσληαλά ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, ζηελ Οιπκπηάδα ηνπ Ρίν, νη Αγψλεο κεηαδίδνληαη
γηα πξψηε θνξά ζε φιν ηνλ θφζκν, κε ηηο κεηαδφζεηο λα γίλνληαη έγρξσκεο ζηε Οιπκπηάδα ηεο Πφιεο ηνπ Μεμηθφ,
ην 1968. Ζ Οιπκπηάδα ηεο Ρψκεο έκεηλε ζηελ ηζηνξία θαη γηα ην ζάλαην ηνπ δαλνχ πνδειάηε, Κλνπλη Έλεκαξθ
Γηέλζελ, ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα αγψλα έπεζε απφ ην πνδήιαηφ ηνπ θαη ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά ζην θεθάιη ηνπ. Ζ
ηαηξνδηθαζηηθή έξεπλα απνθάιπςε πσο ν αζιεηήο βξηζθφηαλ ππφ ηελ επήξεηα ακθεηακίλεο, εμαηηίαο ηεο νπνίαο έραζε ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Ο ζάλαηφο ηνπ ήηαλ ην πξψην κεγάιν ζθάλδαιν ληφπηλγθ ζηελ ηζηνξία ησλ Οιπκπηαθψλ
Αγψλσλ.

4. Πφιε ηνπ Μεμηθφ, 1968: Αθξνακεξηθαληθή δηακαξηπξία

Δίλαη ε επνρή πνπ ην θίλεκα ππέξ ησλ δηθαησκάησλ ησλ Αθξνακεξηθαλψλ ζηηο ΖΠΑ απιψλεηαη ζε φιεο ηηο ακεξηθαληθέο πφιεηο κεηά ηε δνινθνλία ηνπ Μάξηηλ Λνχζεξ Κηλγθ. Σελ ψξα πνπ πνιινί δεηνχλ απφ ηνπο αθξνακεξηθαλνχο αζιεηέο λα κελ ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο Αγψλεο κε ηα ρξψκαηα ηεο Ακεξηθήο, νη ζπξίληεξ Σδνλ Κάξινο θαη Σφκη
κηζ πξνρσξνχλ ζε εηξεληθή δηακαξηπξία θαηά ηελ απνλνκή ησλ κεηαιιίσλ ηνπο. ην άθνπζκα ηνπ εζληθνχ χκλνπ
ησλ ΖΠΑ, νη δχν Αθξνακεξηθαλνί, θνξψληαο καχξεο θάιηζεο θαη γάληηα, ζεθψλνπλ ηηο γξνζηέο ηνπο ζε ραηξεηηζκφ
ηνπ αθξνακεξηθαληθνχ θηλήκαηνο ηεο Μαχξεο Γχλακεο. Σελ επφκελε εκέξα ε Οιπκπηαθή Δπηηξνπή ησλ ΖΠΑ ηνπο
αλαθαιεί. Οη δχν αζιεηέο ιακβάλνπλ γξάκκαηα κίζνπο, απεηινχληαη γηα ηε δσή ηνπο θαη θαηεγνξνχληαη γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο Μαχξνπο Πάλζεξεο. Ακθφηεξνη ζα εγθαηαιείςνπλ ηνλ ζηίβν θαη ηελ θαξηέξα ηνπο θαη ζα αζρνιεζνχλ κε ηνλ επαγγεικαηηθφ αζιεηηζκφ θαη ην ακεξηθαληθφ πνδφζθαηξν.

5. Μφλαρν, 1972: Ο Μαχξνο επηέκβξεο

ηνπο Αγψλεο ηνπ Μνλάρνπ 11 ηζξαειηλνί αζιεηέο πηάλνληαη φκεξνη θαη δνινθνλνχληαη απφ Παιαηζηίληνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε Μαχξνο επηέκβξεο. Μεηά απφ δηαθνπή κίαο εκέξαο, νη Αγψλεο ζπλερίδνληαη θαηά ηελ επηζπκία ηεο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Ηζξαήι.

6. Μφλαρν, 1972: Σν κπαζθεηηθφ ζξίιεξ

Ζ Οιπκπηάδα ηνπ Μνλάρνπ πξνζέθεξε ηελ πην ρηηζθνθηθή κπαζθεηηθή κάρε κεηαμχ ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ ηνπ
Ψπρξνχ Πνιέκνπ. ηνλ ηειηθφ κεηαμχ ΖΠΑ θαη ΔΓ, νη νβηεηηθνί επηθξαηνχλ κεηά ηελ επαλαθνξά ηνπ αληίζηξνθνπ ρξνλφκεηξνπ ζηελ ηειεπηαία θάζε απφ 0:01 ζε 0:03 (κεηά απφ παξέκβαζε ηνπ Γνπίιηακ Σδφνπλο, γξακκαηέα
ηεο FIBA, θάηη πνπ δελ είρε δηθαίσκα λα θάλεη ζχκθσλα κε ηνπο Ακεξηθαλνχο) θαη κεηά ηελ επαλάιεςε ηεο ηειεπηαίαο θάζεο, φπνπ ηειηθά ν Αιεμάληεξ Μπέινθ ζθνξάξεη απφ ην δσγξαθηζηφ θαη δηακνξθψλεη ην ηειηθφ 51-50 ππέξ
ηεο ΔΓ. Μέρξη ηφηε ΖΠΑ δελ είραλ ράζεη πνηέ ζε αγψλα κπάζθεη Οιπκπηάδαο, δηαηεξψληαο ην εληππσζηαθφ ξεθφξ 63-0. ε έλδεημε δηακαξηπξίαο, νη Ακεξηθαλνί δελ πήξαλ πνηέ ην αξγπξφ κεηάιιην.

7. Μφληξεαι, 1976: Σα αθξηθαληθά θξάηε ζακπνηάξνπλ ηνπο Αγψλεο

Σν 1976, ε Νέα Εειαλδία απνθαζίδεη λα ζηείιεη ηελ εζληθή νκάδα ξάγθκπη ζε αγψλεο πνπ γίλνληαη ζηελ Νφηηα Αθξηθή, ε νπνία βξίζθεηαη ππφ ην θαζεζηψο ηνπ Απαξηράηλη. Ζ θίλεζε πξνθαιεί αληηδξάζεηο ζηα αθξηθαληθά θξάηε,
ηα νπνία δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οιπκπηάδα ηνπ Μφληξεαι ιφγσ ηεο επηθείκελεο ζπκκεηνρήο ηεο Νέαο Εειαλδίαο.

8. Μφζρα, 1980: Οη ΖΠΑ δηακαξηχξνληαη γηα ηελ εηζβνιή ζην Αθγαληζηάλ

Με ηνλ Ψπρξφ Πφιεκν λα θξαηεί θαιά κεηαμχ ΖΠΑ θαη ΔΓ, ν ακεξηθαλφο πξφεδξνο Σδίκη Κάξηεξ δεηά απφ ηνπο
ζπκκάρνπο ηεο Ακεξηθήο λα απέρνπλ απφ ηελ Οιπκπηάδα ηεο Μφζραο, πξνο έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηε ζνβηεηηθή
εηζβνιή ζην Αθγαληζηάλ. Οη ΖΠΑ δελ ζπκκεηείραλ ζηνπο Αγψλεο, δηνξγαλψλνληαο έλα παξάιιειν αζιεηηθφ γεγνλφο ζηε Φηιαδέιθεηα, ην Liberty Bell Classic, γηα φζνπο αζιεηέο κπντθνηάξνπλ ηελ Οιπκπηάδα.

9. Αηιάληα, 1996: Έλαο αηψλαο Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ κε ηνλ Μνράκελη Άιη

Κη ελψ δίλεη ηε κάρε κε ην Πάξθηλζνλ, ν πξψελ πξσηαζιεηήο θαη νιπκπηνλίθεο κπνμέξ Μνράκελη Άιη αλάβεη ηελ
νιπκπηαθή θιφγα ζηελ ηειεηή έλαξμεο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζηελ Αηιάληα, ζε κία απφ ηηο πην ζπκβνιηθέο
ζηηγκέο ζηελ ηζηνξία ησλ Αγψλσλ. πσο είπε ν Νηεθ Έκπεξζνι, πξψελ ζηέιερνο ηνπ NBC, «ν Μνράκελη Άιη, ίζσο
κεηά ηνλ Πάπα, ην πην αγαπεηφ πξφζσπν ζηνλ θφζκν. Δίλαη έλαο ήξσαο γηα ηηο ρψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ. Δίλαη
έλαο ήξσαο θαη “ζπληαμηδηψηεο” γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο. Γηα θάζε λέν ζηηο ΖΠΑ, είλαη έλαο άλζξσπνο κε εζηθέο
αξρέο».

10. χδλευ, 2000: «χκπξαμε» Νφηηαο θαη Βφξεηαο Κνξέαο

ηελ ηειεηή έλαξμεο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ χδλευ, Βφξεηα θαη Νφηηα Κνξέα παξειαχλνπλ γηα πξψηε θαη
ηειεπηαία θνξά καδί. Αληί λα θέξνπλ ηηο εζληθέο ηνπο ζεκαίεο, νη νκάδεο ησλ δχν ρσξψλ, θνξψληαο ηελ ίδηα αζιεηηθή ελδπκαζία, ελψλνπλ ηα ρέξηα ηνπο θαη ζεθψλνπλ κία θνηλή ζεκαία κε έλαλ κπιε ράξηε ηεο Κνξέαο.

11. Αζήλα, 2004: Ζ δηφξζσζε ησλ κεηαιιίσλ

Οη νιπκπηνλίθεο ησλ Αγψλσλ ηεο Αζήλαο πήξαλ έλαλ λέν, «δηνξζσκέλν», κεηάιιην. Μέρξη ηφηε ηα κεηάιιηα έθεξαλ
πάλσ ηνπο ηελ φςε ηνπ Κνινζζαίνπ θαη φρη θάπνην ειιεληθφ κλεκείν. Απηφ νθεηιφηαλ ζηνλ ηηαιφ γιχπηε θαη ζρεδηαζηή ησλ κεηαιιίσλ, Σδνπδέπε Καζηφιη, πνπ ήζειε λα δψζεη ζηνλ ηφπν ηνπ ιίγε απφ ηε δφμα ησλ Αγψλσλ. Απφ
ηνπο Αγψλεο ηνπ 2004 ηα κεηάιιηα θέξνπλ ηελ φςε ηνπ Παλαζελατθνχ ηαδίνπ, φπνπ θαη έιαβαλ ρψξα νη πξψηνη
ζχγρξνλνη Οιπκπηαθνί Αγψλεο ην 1896.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμαγάγακε θαηαιήμακε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
 H Μέζν-Οιπκπηάδα ηεο Αζήλαο έδσζε πξάγκαηη λέα ψζεζε θαη πλνή ζηνπο αγψλεο. Καζψο,
ζηε ζπλεδξίαζε πνπ αθνινχζεζε ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 1924, απνθαζίζζεθε κε
πξσηνβνπιία ηνπ Κνπκπεξηέλ λα ηεινχληαη θάζε ηέζζεξα ρξφληα ρεηκεξηλνί Οιπκπηαθνί Αγψλεο.
 Γηα πξψηε θνξά ην 1928 ππήξραλ ζην πξφγξακκα αγσλίζκαηα ζηίβνπ γπλαηθψλ.
 Ζ Γηεζλήο Οιπκπηαθή Δπηηξνπή ηδξχζεθε ζηηο 23 Ηνπλίνπ 1894 κε ηελ επηζπκία λα αλαβηψζεη
ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο Διιεληθήο Αξραηφηεηαο.
 Ωο ηφπνο δηεμαγσγήο ησλ πξψησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ νξίζηεθε ε Αζήλα.
 Ο δηάδνρνο Κσλζηαληίλνο, πξφεδξνο ηεο δηνξγαλσηηθήο επηηξνπήο ησλ Αγψλσλ, ζηελ νκηιία
ηνπ θαηά ηελ ηειεηή ιήμεο λα δεηήζεη επίζεκα λα γίλνληαη κφληκα ζηελ Διιάδα νη Οιπκπηαθνί.
Απηφ φκσο ήηαλ αληίζεην κε ηελ ηδξπηηθή δηαθήξπμε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ πνπ φξηδε πσο
θάζε θνξά νη Αγψλεο ζα δηνξγαλψλνληαη θαη απφ δηαθνξεηηθή ρψξα.
 ηηο 6 Απξηιίνπ 1896 ζηέθεηαη ν πξψηνο Οιπκπηνλίθεο ησλ ζχγρξνλσλ Οιπκπηάδσλ.
 Οη 1νη Χεηκεξηλνί Οιπκπηαθνί Αγψλεο Νέσλ δηεμήρζεζαλ ην 2012
ζην Ίλζκπξνπθ ηεο Απζηξίαο.
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