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Είναι γνωστό πως η μεγαλύτερη γιορτή της αρχαιότητας ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες που ακόμη και σήμερα συνεχίζουν να 
διοργανώνονται κάθε 4 χρόνια. Οι Ολυμπιακοί αγώνες λάμβαναν χώρα στην Ολυμπία της Πελοποννήσου και η συμμετοχή 
περιοριζόταν αυστηρά και μόνο στους Έλληνες άντρες. Εκτός όμως από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που ήταν και η μεγαλύτερη 
γιορτή της αρχαιότητας, διοργανώνονταν και άλλες γιορτές όπως: Τα Μεγάλα Παναθήναια, τα Νέμεα, τα Ίσθμια, τα Πύθια κ.ά.  

 
Τα Μεγάλα Παναθήναια 

Τον 5ο αιώνα π.Χ., την Αθήνα συγκροτούσε το άστυ, τα γύρω χωριά και το λιμάνι του 
Πειραιά. Προστατευόταν από τείχη μήκους 9χλμ. Η Αθήνα είχε δικά της έθιμα και νόμους, δικό της 
νόμισμα. Ήταν η πιο ισχυρή ελληνική πόλη.  Οι Αθηναίοι θεωρούσαν προστάτιδα της πόλης τους 
τη θεά Αθηνά και σ’ αυτήν ήταν αφιερωμένα τα Μεγάλα Παναθήναια. Τα Μεγάλα Παναθήναια 
γίνονταν κάθε 4 χρόνια. Ήταν μια πολύ λαμπρή γιορτή. Σ’ αυτά περιλαμβάνονταν θεατρικοί και 
μουσικοί αγώνες καθώς και λαμπαδηδρομίες. Εκτός από τους Αθηναίους, συνέρεαν τότε στην 
πόλη και Έλληνες από τις σύμμαχες με την Αθήνα πόλεις. 

Κατά τη διάρκεια της γιορτής, μία πομπή με επικεφαλής τους ιερείς, τους αξιωματούχους και 
τους γέροντες ξεκινά από τον Κεραμεικό και ακολουθεί την οδό των Παναθηναίων. Τους 
ακολουθούν οπλισμένοι ιππείς και νέοι. Κατόπιν έρχονται τα ζώα που 
θα προσφερθούν στη θεά. Τελευταίο, ακολουθεί το πλήθος. Νεαρές 
παρθένες τοποθετούν πάνω σ’ ένα πλοίο που κινείται σε ρόδες τον 
πέπλο που υφάνθηκε και κεντήθηκε για τη Θεά. Έτσι, το πλήθος 
ανεβαίνει στον Ιερό Βράχο, δηλαδή την Ακρόπολη, όπου ανάμεσα 
στους άλλους ναούς ξεχωρίζει ο Παρθενώνας. Η πιο σημαντική 
στιγμή της γιορτής είναι η άφιξη των νεαρών παρθένων στο Ερέχθειο, 
για να προσφέρουν τον πέπλο στο ξόανο της Αθηνάς, δηλαδή σ’ ένα 
παλιό ξύλινο άγαλμα της θεάς. Εκεί, οι κοπέλες αφήνουν ένα κάνιστρο 
με προσφορές μπροστά στο ξόανο της θεάς. Έπειτα έρχονται οι 
υδριοφόροι δηλαδή άντρες που κουβαλούν στάμνες με νερό(υδρίες) 

για να τις προσφέρουν στη θεά. Πάνω στο βωμό ο ιερέας θυσιάζει 100 βόδια με χρυσωμένα 
κέρατα. Η θυσία αυτή ονομάζεται εκατόμβη. 

Μετά την πομπή οι Αθηναίοι και οι καλεσμένοι τους παίρνουν μέρος σε ένα μεγάλο γεύμα. 
Τρώνε το ψημένο κρέας των βοδιών και πίνουν τον οίνο που προσφέρθηκε στη θεά. Οι Έλληνες 
ανακάτευαν τον οίνο με νερό, δηλαδή έκαναν κράση του οίνου. Κατά τη διάρκεια της γιορτής 
γινόταν λαμπαδηδρομίες και αγώνες πάλης, στους οποίους ο νικητής έπαιρνε έναν αμφορέα με 
λάδι από τις ιερές ελιές. Έτσι, η γιορτή συνεχιζόταν με συμπόσιο ως αργά το βράδυ. 
 



Τα Ίσθμια 

Τα Ίσθμια είναι μία από τις τέσσερις μεγάλες πανελλήνιες γιορτές του αρχαίου κόσμου. Η ίδρυσή της ανάγεται 
στους αρχαίους χρόνους. Ως πανελλήνια γιορτή καθιερώθηκαν από τους Κυψελίδες το 582 π.Χ. Αναδιοργανώθηκαν 
κατά το πρότυπο των Ολυμπίων και τελούνταν « διά τριετηρίδος », δηλαδή κάθε δύο χρόνια, κατά το δεύτερο και 
τέταρτο έτος της Ολυμπιάδας την άνοιξη.  

Καθώς τα Ίσθμια ήταν αφιερωμένα στο θεό Ποσειδώνα, ο χώρος στον οποίο τελούνταν ήταν δίπλα στο ναό και 
το ιερό άλσος του Ποσειδώνα, στην Ισθμία. Την ευθύνη για τη διοργάνωση των αγώνων είχαν οι Κορίνθιοι, που 
ανέδειξαν τα Ίσθμια αντάξια των άλλων πανελλήνιων αγώνων. Τα Ίσθμια υπήρξαν πηγή πλούτου για την Κόρινθο και 
σ’ αυτά μετείχαν αθλητές από όλες τις Ελληνικές πόλεις. 

Τα Ίσθμια άρχιζαν με θυσία προς τιμήν του Ποσειδώνος. Στη συνέχεια τελούνταν αγώνες: γυμνικοί( δρόμος, 
πένταθλο, παγκράτιο κτλ.), ιππικοί και μουσικοί. Αξιοσημείωτο είναι ότι στους αγώνες κιθάρας, τραγουδιού και 
ποίησης έπαιρναν μέρος και γυναίκες. Οι νικητές των αγώνων έπαιρναν ως έπαθλο ένα στεφάνι πεύκου και 100 
δραχμές. Οι ανδριάντες των νικητών στήνονταν στο χώρο γύρω απ’ το ναό. Οι ίδιοι οι νικητές τιμώνταν ιδιαίτερα από 
τη γενέτειρα πόλη τους και επέστρεφαν στον τόπο τους  με συνοδεία φίλων και συμπολιτών που έψελναν τον 
επινίκειο κώνο.  

Τα Νέμεα 
Όπως και τα Ίσθμια, έτσι και τα Νέμεα αποτελούσαν μία από τις πανελλήνιες γιορτές της αρχαιότητας. Τα Νέμεα 

διεξάγονταν προς τιμήν του Δία στην κοιλάδα της Νεμέας ή σύμφωνα με την παράδοση, προς τιμήν του Οφέλτη, ενός 
νεαρού πρίγκιπα της Νεμέας. Είναι γνωστό πως τα Νέμεα διεξάγονταν κάθε δύο χρόνια, τον χειμώνα του δεύτερου 
έτους κάθε Ολυμπιάδας και το καλοκαίρι του τέταρτου. Άρχιζαν όπως και οι περισσότερες πανελλήνιες γιορτές με τη 
θυσία ζώων κι έπειτα γίνονταν οι αγώνες προς τιμήν του Δία, που περιλάμβαναν αγώνες πυγμαχίας, άρματος, 
δίσκου, ίππου, σταδίου, ακοντίου, πάλης και μουσικής. Η συμμετοχή επιτρεπόταν σε όλους τους Έλληνες. Οι νικητές 
των παραπάνω αγωνισμάτων στεφανώνονταν αρχικά με κλαδιά ελιάς κι έπειτα με κλαδιά σέλινου. Γι’ αυτούς τους 
νικητές έγραψε ο Πίνδαρος τους περίφημους Νεμεόνικούς του. 

Τα Πύθια 

Η τελευταία μεγάλη πανελλήνια γιορτή στον αρχαίο κόσμο ήταν τα Πύθια. Διεξάγονταν κάθε τέσσερα χρόνια 
στους Δελφούς προς τιμήν του θεού Απόλλωνα στον οποίο ήταν αφιερωμένο και το μαντείο που βρισκόταν εκεί και 
ήταν οι δεύτεροι πιο σημαντικοί πανελλήνιοι αγώνες της αρχαιότητας. 

Κομμάτι των Δελφών ήταν το γυμνάσιο, όπου αθλούνταν οι αθλητές που θα λάμβαναν μέρος στα Πύθια. 
Επίσης, εκεί συγκεντρώνονταν οι ρήτορες και φιλόσοφοι και έδιναν τις διαλέξεις τους. 

Πριν τους αγώνες γινόταν μια τελετή έναρξης κι έπειτα διεξάγονταν αγώνες πάλης, μουσικής, τραγουδιού, 
ποίησης, δρόμου κτλ. Οι νικητές στεφανώνονταν με ένα κλαδί δάφνης και αποκτούσαν μεγάλη φήμη. 

Επίλογος 

Μαζί με τους Ολυμπιακούς αγώνες, όλες αυτές οι γιορτές ήταν λαμπρές και είχαν σκοπό φυσικά το να τιμήσουν 
το συγκεκριμένο θεό, αλλά πάνω απ’ όλα να ενώσουν τους Έλληνες της αρχαιότητας. Γενικά, αυτές οι γιορτές μας 
δείχνουν τη φροντίδα που έδειχναν οι Έλληνες για τη σωματική και πνευματική τους υγεία, το πόσο θρήσκος λαός 
ήταν και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού που είχε διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας. 
 



Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ 

ΟΛΥΜΠΙΑ 
•  

 
 
Η εμφάνιση αθλητικών αγώνων ως θεσμού στην 
Ολυμπία τον 8° αι. π.Χ. αποτελεί την αναγέννηση 
πολλών Μυκηναϊκών εθίμων και συνηθειών μέσα 
στη νέα εποχή που ήλθε μετά την πτώση του 
Μυκηναϊκού κόσμου. 
 
Οι αγώνες έχουν στοιχεία της μυκηναϊκής λατρείας 
των ηρώων, καθώς και των επιτάφιων άθλων 
πουδιοργάνωσε ο Αχιλλέας, όπως αναφέρει ο 
Όμηρος, προς τιμήν του νεκρού φίλου του 
Πατρόκλου. 
 
Πάνω από όλα, όμως, τα Ολύμπια ήταν μια 
θρησκευτική γιορτή και όχι απλώς μια σειρά 
αθλητικών εκδηλώσεων, όπως συμβαίνει σήμερα. 
 
Η παλαιότερη και ισχυρότερη αρχαία παράδοση για 
την ίδρυση των Ολυμπιακών Αγώνων αναφέρεται 
σε κάποιο ποιητικό έργο του 7ου ή 6°oυ αι. π.Χ 
(μάλλον του Ησιόδου). «Ηοίαι» ή «Γυναικών 
κατάλογοι» και θεωρεί ως ιδρυτή των αγώνων τον 
Φρύγα πρίγκιπα Πέλοπα, ο οποίος νίκησε σε 
αρματοδρομία τον βασιλιά της Πίσας Οινόμαο, 
πήρε την κόρη του Ιπποδάμεια ως σύζυγο και έγινε 
βασιλιάς μιας μεγάλης περιοχής δίνοντας το όνομα 
του σε όλη την Πελοπόννησο.  

• Δύο διαφορετικές παραδόσεις συνδέουν τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες με τον Ηρακλή. Η πρώτη 
εκδοχή αναφέρεται στον Πίνδαρο (α'μισό του 5°ου 
αι. π.Χ.) και αναγνωρίζει ως ιδρυτή των αγώνων 
τον Θηβαίο ήρωα, ο οποίος τους οργάνωσε για 
πρώτη φορά μετά την επιτυχημένη εκστρατεία του 
κατά του Ηλείου βασιλιά Αυγεία. Σκοπός της 
εκστρατείας ήταν η τιμωρία του Αυγεία που είχε 
αρνηθεί να τον ανταμείψει, όπως είχαν συμφωνήσει 
για τον καθαρισμό των στάβλων του. 
Στον Ηρακλή αποδίδεται ο καθορισμός των ορίων 
της ιεράς ΄Αλτεως, η εισαγωγή της αγριελιάς από 
τις χώρες των Υπερβορείων και η ίδρυση των 
αγώνων δρόμου και των αρματοδρομιών.  

• Η δεύτερη παράδοση συναντάται στον Παυσανία 
(2°ος αι. μ.Χ.) και αποδίδει την εισαγωγή των 
Ολυμπιακών Αγώνων στον Ιδαίο Ηρακλή 
(καταγόμενο από το όρος Ίδη της Κρήτης). Αυτός 
μαζί με τους αδελφούς του, τους Δακτύλους 
καθόρισε με το πέλμα του το μήκος του σταδίου, 
οργάνωσε τους πρώτους αγώνες δρόμου, εισήγαγε 
ως έπαθλο το στεφάνι αγριελιάς και όρισε τα 
τέσσερα έτη (όσοι ήταν και οι αδελφοί του) ως 
χρόνο διάρκειας της κάθε Ολυμπιάδας.  



ΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ OΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 
 
Πρώτη ημέρα 
 

Μεσημέρι έφτανε η πομπή των συμμετεχόντων, με επικεφαλής τους ελλανοδίκες. Οι αθλητές 
πήγαιναν στο Βουλευτήριο, μπροστά στο άγαλμα του Όρκιου Δία, του προστάτη των όρκων. Εκεί, 
ορκίζονταν πως είχαν προετοιμαστεί δέκα μήνες και πως θ΄αγωνίζονταν τίμια. Ορκίζονταν ακόμη 
οι πατέρες ή οι αδερφοί των παίδων αθλητών, οι γυμναστές και, τελευταίοι, οι κριτές. Την ίδια 
μέρα, συντασσόταν και δημοσιευόταν το "λεύκωμα", ένας κατάλογος που περιείχε το αναλυτικό 
αγωνιστικό πρόγραμμα και τα ονόματα των αθλητών. Τέλος, ετοιμάζονταν τα ολυμπιακά στεφάνια 
για τους νικητές. 
 

 
 
 
 
 
 
Δεύτερη ημέρα 
 
Η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη στα αγωνίσματα των παίδων. Πρώτο αγώνισμα ήταν αυτό 
του σταδίου δρόμου. Ακολουθούσε το αγώνισμα της πάλης: οι παίδες αγωνίζονταν σε 
ζευγάρια, μέχρι να μείνουν οι δύο τελευταίοι που θα διεκδικούσαν το έπαθλο. Μετά, ερχόταν η 
σειρά της πυγμής και του παγκρατίου. Με τη δύση του ήλιου ολοκληρώνονταν τα αγωνίσματα.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Τρίτη  ημέρα 

 
Η τρίτη μέρα πρόσφερε έντονες συγκινήσεις. Το πρωί, στον ιππόδρομο διεξάγονταν τα ιππικά 
αγωνίσματα: οι ιπποδρομίε και οι αρματοδρομίες. Το θέαμα ήταν συναρπαστικό κι οι θεατές 
παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα. Επιβράβευαν τους νικητές με χειροκροτήματα και 
φωνές ή χλεύαζαν τις αποτυχίες.Το απόγευμα, περνούσαν στο στάδιο για να παρακολουθήσουν 
το πένταθλο 
 
 
 
 
 

 
 
Τέταρτη ημέρα 

 
 
Στην αρχή της τέταρτης μέρας, οι αποστολές των πόλεων (θεωρίες) θυσίαζαν ζώα στο βωμό 
του Δία. Τα κρέατα των θυσιών ψήνονταν και μοιράζονταν στους θεατές. Μετά, άρχιζε το κύριο 
αγωνιστικό πρόγραμμα. Πρώτα τα "δρομικά" αγωνίσματα, δηλαδή το στάδιο, ο δίαυλος και ο 
δόλιχος. Το ίδιο απόγευμα, σειρά είχαν τα "βαρέα" αθλήματα: η πάλη, το παγκράτιο και η 
πυγμή. Το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας -αλλά και των Αγώνων- έκλεινε ο οπλίτης 
δρόμος. 
 
 
 
 
Πέμπτη ημέρα 

 
Την τελευταία μέρα των Αγώνων την τιμητική τους είχαν, φυσικά, οι νικητές. Σε επίσημη πομπή, 
με τις επευφημίες των θεατών, έφθαναν στο ναό του Δία. Στον πρόναο, ανακηρύσσονταν και 
στεφανώνονταν από τον πρύτανη  των ελλανοδικών. Στη συνέχεια, έκαναν θυσίες για να 
ευχαριστήσουν τους θεούς και να αποδώσουν τιμές. Συγγενείς και συμπατριώτες των νικητών 
περίμεναν με ανυπομονησία το επίσημο γεύμα που παρέθεταν οι διοργανωτές των αγώνων στο 
Πρυτανείο, για να διασκεδάσουν 
 



Αρχαία Ολυμπία 

 



Το Στάδιο & η Κρυπτή 
• Tο μήκος του Σταδίου έφτανε τα 212,50 μ. και το πλάτος τα 28,50 μ. και χωρούσε 

45.000 θεατές, που κάθονταν στο χώμα. Στη νότια πλευρά βρισκόταν η εξέδρα των 

Ελλανοδικών και απέναντί της ο βωμός της Δήμητρας Χαμύνης. 

• Γύρω στο 200 π.Χ., στο χώρο της Άλτης χτίστηκε στη βορειοανατολική γωνία της 

Στοάς της Ηχούς, μία δίοδος, η λεγόμενη Κρυπτή. Επρόκειτο για μία κατασκευή που 

ένωνε το Στάδιο με το χώρο του ιερού 



Ο ναός του Δία 



Αναπαράσταση του χρυσελεφάντινου αγάλματος του Δία  



Ο Ερμής  

του Πραξιτέλη 



Το γυμνάσιο 

(γυμναστήριο) 
• Κατασκευάστηκε το 2ο αιώνα π.Χ. για την προπόνηση των ακοντιστών, των 

δισκοβόλων και των δρομέων.  



Ο ναός της Ήρας 
Ο δωρικός περίπτερος ναός, αφιερωμένος στην Ήρα, ήταν το παλαιότερο μνημειακό 

οικοδόμημα στη Ολυμπία. Χτίστηκε γύρω στο 600 π.Χ. μέσα στην Άλτη. 



Βάθρα των Ζανών (Ζάνες) 
Xάλκινα αγάλματα του Δία στην Ολυμπία που κατασκευάζονταν από τα χρηματικά 

πρόστιμα που επιβάλλονταν στους αθλητές που παρέβαιναν τον ολυμπιακό όρκο  

(από το δωρ. Ζαν, Ζανός (= Ζεύς). 



Εργαστήριο του Φειδία 



 

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ 
                                                 

                    

 

       Ολυμπισμός σημαίνει Ειρήνη 
 

 

 

Στην αρχαιότητα, οι συγκρούσεις διακόπτονταν 
(για ένα μήνα αρχικά και, αργότερα, για τρεις 

μήνες) όταν διεξάγονταν οι Αγώνες. Έτσι, οι 

αθλητές, οι καλλιτέχνες και οι θεατές 

κατάφερναν να ταξιδέψουν στην Ολυμπία, να 
συμμετάσχουν στους Αγώνες και να 

επιστρέψουν στις πατρίδες τους με ασφάλεια. 

Η σημασία της Ολυμπιακής Εκεχειρίας ήταν 

μεγάλη, γιατί έδειχνε ότι ο Αθλητισμός 
μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να 

συμβιώνουν ειρηνικά -ακόμα και αυτούς που 

πίστευαν ότι οι διαφορές τους ήταν αξεπέραστες 

κι ένιωθαν υποχρεωμένοι να πολεμούν. 

Σήμερα όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Μια 
καλή προσπάθεια έγινε το 2004 με τους αγώνες 

στην Αθήνα. 
 



 
ΤΟ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

Πριν από την αναβίωση 
 
Το 1856, ο μεγάλος Έλληνας ευεργέτης Ευαγγέλης Ζάππας εμπνέεται από ένα 
άρθρο του Παναγιώτη Σούτσου για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων και 
προτείνει στο βασιλιά Όθωνα να χρηματοδοτήσει τη διεξαγωγή αθλητικών 
αγώνων. Οι αγώνες αυτοί θα γίνονταν κάθε 4 χρόνια και θα ονομάζονταν 
"Ολύμπια". Για την ιδέα αυτή, ο Ζάππας εργάστηκε σκληρά κι έδωσε μεγάλο 
μέρος της περιουσίας του. 
Ο τότε Υπουργός Παιδείας Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής μετέτρεψε το θεσμό σε 
Έκθεση γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων κάθε τετραετία, στο πλαίσιο της 
οποίας θα πραγματοποιούνταν και αθλητικές εκδηλώσεις. Ένα μέρος των 
χρημάτων, μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε για να χτιστεί το κτήριο του Ζαππείου. 
Τέσσερις φορές πρόλαβαν να διεξαχθούν τα Ζάππεια Ολύμπια (1859, 1870, 
1875 και 1889), άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε όχι. Κατάφεραν, πάντως, να 
ανοίξουν το δρόμο για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Ολυμπιακός 
ύμνος, η ορκωμοσία των αθλητών, οι απονομές διπλωμάτων και μεταλλίων, η 
διάκριση σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές, οι χορηγοί, οι αθλητικές 

ενδυμασίες και πολλά από τα σημερινά αθλήματα κατάγονται από τα Ζάππεια Ολύμπια. 
 
 
 
Η αναβίωση  

 
Τον Ιούνιο του 1894, ο βαρόνος Πιερ ντε Κουμπερτέν διοργάνωσε στο Παρίσι, στο Πανεπιστήμιο 
της Σορβόννης, ένα συνέδριο. Σκοπός του ήταν η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Στο 
συνέδριο αυτό συμμετείχαν 79 αντιπρόσωποι και 49 αθλητικά σωματεία από 12 χώρες. Στις 23 
Ιουνίου, οι σύνεδροι αποφάσισαν ομόφωνα την αναβίωση των Αγώνων και την επανάληψή τους 
κάθε τετραετία. Η πρώτη διοργάνωση προγραμματίστηκε για το 1896, στην Αθήνα. Η πρώτη 
εκτελεστική επιτροπή είχε Πρόεδρο τον Δημήτριο Βικέλα και Γενικό Γραμματέα τον Πιερ ντε 
Κουμπερτέν. Το νέο ταξίδι των Ολυμπιακών Αγώνων μόλις άρχιζε... 
 



Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία 
 
H Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία είναι η μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας, μέσω 
δρομέων από την Ολυμπία έως το στάδιο τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων.  
 
Η τελετή της αφής πραγματοποιείται στον ιερό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Η 
Πρωθιέρεια λαμβάνει την Ολυμπιακή Φλόγα από τις ακτίνες του ήλιου, οι οποίες 
εστιάζονται σε ένα παραβολικό κάτοπτρο. Στη συνέχεια ακολουθεί το 
τελετουργικό μέρος και η παράδοση της φλόγας στον πρώτο Λαμπαδηδρόμο. 
Το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας ξεκινά.  
 
Η Ολυμπιακή Φλόγα αποτελεί το κατεξοχήν σύμβολο της Ολυμπιακής Ιδέας, της 
ευγενούς άμιλλας, του άδολου συναγωνισμού και της ειρηνικής συνύπαρξης. 
Εισηγητής και οργανωτής της πρώτης Λαμπαδηδρομίας από την Ολυμπία στο 
Βερολίνο είναι ο Γερμανός καθηγητής και συνεργάτης του Κουμπερτέν, Καρλ 
Ντιμ. 
Σε μια σεμνή τελετή στο ναό της Ήρας, στην αρχαία Ολυμπία, η φλόγα ανάβει 
από τις ακτίνες του ήλιου και, με έναν πυρσό, μεταφέρεται στο Ολυμπιακό στάδιο 
της διοργανώτριας χώρας όπου και παραμένει άσβεστη μέχρι το τέλος των 
Αγώνων. Η μεταφορά της φλόγας γίνεται από μια σειρά δρομέων. Ο τελευταίος 
κάνει το γύρο του σταδίου και μετά ανάβει το βωμό. Η Ολυμπιακή 
λαμπαδηδρομια έγινε για πρώτη φορά το 1936 και συμβολίζει το δεσμό της 
Ελλάδας και της Αρχαίας Ολυμπίας με τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. 
Πρώτος λαμπαδηδοδρόμος ήταν ο Κώστας Κονδύλης. 
 





 

Ολυμπιακά... προβλήματα 
 
 

Στα 100 και πλέον χρόνια της σύγχρονης Ιστορίας 
των Ολυμπιακών Αγώνων, έγιναν πολλές αλλαγές. 
Μερικές απ' αυτές ήταν τόσο σημαντικές, ώστε η 
εικόνα των Αγώνων σήμερα να θυμίζει ελάχιστα την 
πρώτη εκείνη διοργάνωση στην Αθήνα, το 1896.  
Ανάμεσα σ' αυτές, η αύξηση του αριθμού των 
αγωνισμάτων αλλά και των αθλητών έχουν οδηγήσει 
στο φαινόμενο της γιγάντωσης των Ολυμπιακών. Κι 

αυτό σημαίνει, φυσικά, ότι απαιτούνται μεγαλύτερα 
χρηματικά ποσά για τη διοργάνωσή τους. Η ανάγκη 
αυτή συνέδεσε τους Αγώνες με την οικονομία, το 
μάρκετινγκ και, τελικά, με το εμπόριο. Κι έτσι, οι 
φωνές διαμαρτυρίας για την εμπορευματοποίηση 
που αλλοιώνει το Ολυμπιακό Πνεύμα έχουν 
δυναμώσει τα τελευταία χρόνια. Το φαινόμενο αυτό 
οδηγεί συχνά πολλούς αθλητές να μην αγωνίζονται 
για τη δόξα του Ολυμπιονίκη, αλλά, κυρίως, για την 
υλική ανταμοιβή που χαρίζει ένα ολυμπιακό 
μετάλλιο. Κάποιοι, για να πετύχουν το στόχο τους, 
δεν διστάζουν να θέσουν την ίδια τους τη ζωή σε 
κίνδυνο, καταφεύγοντας στην "υποστήριξη" με 
αναβολικά. Έτσι, το Ολυμπιακό Κίνημα έχει να 
αντιμετωπίσει έναν ακόμη εφιάλτη: το ντόπινγκ. 
Αλλά και το ίδιο το κεντρικό μήνυμα των Αγώνων, η 
Ειρήνη, έχει δεχτεί πολλά πλήγματα: τα μποϊκοτάζ, 
η βία και οι τρομοκρατικές ενέργειες, έχουν 

προσπαθήσει αρκετές φορές να τραυματίσουν την 
Ολυμπιακή Ιδέα. 
 



 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ 
 
« κάτθανε ώ Διαγόρα ουκ είς Ολυμπον αναβήση » 

Ο Διαγόρας ο Ρόδιος ήταν ένας από τους πιο ονομαστούς αρχαίους Ολυμπιονίκες και γόνος βασιλικός. Είχε 
στεφθεί ολυμπιονίκης της πυγμαχίας ενώ ακόμα Είχε νικήσει σε όλες τις αθλητικές γιορτές(Πύθια, 
Ισθμια,Νέμεα, κλπ).Σε μεγάλη πια ηλικία παρακολουθούσε τους αγώνες στην Ολυμπία αγωνιώντας και 
καμαρώνοντας τους δυο γιους του,Ακουσίλαο και Δαμάγητο.Τα δυο παιδιά του στα χνάρια του πατέρα τους 
δεν άργησαν να αναγορευτούν σε Ολυμπιονίκες. Όταν στεφανώθηκαν με τον κότινο της νίκης οι Διαγορίδες 
έτρεξαν κοντά στον πατέρα τους,τον στεφάνωσαν με τα στεφάνια των δικών τους νικων,τον σήκωσαν στους 
ώμους τους και άρχισαν να τον περιφέρουν στο στάδιο κάτω από τις ιαχές και το χειρο-κρότημα χιλιάδων 
θεατων.Ωσπου μια βροντερή φωνή έκανε το πλήθος να ριγήσει και να ησυχάσει λέγοντας: «πέθανε τώρα 
Διαγορα,στον Όλυμπο δεν πρόκειται να ανέβεις».Μέσα σε βαθιά συγκίνηση ο γέροντας φαίνεται πως άκουσε 
την φωνή και ξεψύχησε στα χέρια των παιδιών του.Να τα όρια του ανθρώπινου μέτρου που δεν επιτρέπεται να 
υπερβεί ο θνητος.Να ολόκληρος ο πλούτος και η σημασία των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων!  
Ο ρατσισμός δεν χωρά στον αθλητισμό 

ήταν γεμάτο το Ολυμπιακό στάδιο του Βερολίνου στα 1936 όταν ο Χίτλερ προσπαθούσε με κάθε τρόπο να 
περάσει στον κόσμο τα πιστεύω του για την ανωτερότητα της «Άριας φυλής».Ένας μαύρος αθλητής,ο Τζέσε 
Όουενς φαίνεται πως βάλθηκε να του χαλάσει την φιέστα.Τέσσερα χρυσά μετάλλια κέρδισε σ’αυτούς τους 
αγώνες(100μ.,200μ.,άλμα εις μήκος,4Χ100),καταδεικνύοντας πως δεν υπάρχουν μόνο Άριοι σ’αυτόν τον 
κόσμο.Σαν να μην έφτανε αυτό,ο Γερμανός αθλητής του μήκους έκανε μαζί με τον Όουενς τον γύρο του 
θριάμβου!Ο Χίτλερ λίγο αργότερα αποχωρούσε ηττημένος. 
Ποτέ μην σταματήσεις να προσπαθείς 
Η Μαίρη Πήτερς ήταν μια γυναίκα με μεγάλη προσωπικότητα,μια «τίγρης» του πεντάθλου.Σε ηλικία 29 ετών και 
ενώ είχε ήδη μια τέταρτη θέση σε Ολυμπιακους,ένας σοβαρός τραυματισμός την κράτησε μόλις στην ένατη θέση 
στους Ολυμπιακούς του Μεξικού στα 1968,ενώ πολλές είναι οι φωνές που την θεωρούν τελειωμένη υποθεση.Η 
Μαίρη δεν το βάζει κάτω.Εντίνει τις προσπάθειες της,προπονείται σκληρά και στο Μόναχο το 1972 σπέρνει τον 
πανικό στις αντιπάλους της.Αποτέλεσμα:Παγκόσμιο ρεκορ,χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο σε ηλικία 33 ετών. 
 



Σκοπός δεν είναι η νίκη αλλά η δίκαιη νίκη 

Κάπου στα 1971 σε αγώνα ποδοσφαίρου στην Αγγλία λίγο πριν τη λήξη ο επόπτης σημείωσε πως η μπάλα 

πέρασε την γραμμή και είναι γκολ υπέρ της Κρυσταλ Πάλλας.Με αυτό το γκολ η Κρυσταλ κέρδιζε το 
παιγνιδι.Ο διαιτητής κάλεσε τον αρχηγό Στηβ Κέμπερ και τον ρώτησε κοιτώντας τον στα μάτια για την 
ορθότητα της φάσης.Ο Κέμπερ χωρίς να διστάσει και ενώ γνώριζε πως έτσι καταδικάζει την ομάδα του, 
απάντησε πως δεν είναι γκολ. 
 
« ευ αγωνίζεσθαι » 

Ολυμπιακοί αγώνες του Λος Άντζελες 1984 και τελικός του Τζουντο.Αντιμέτωποι ο Αλι και ο Γιαμασίτα.Ο 
Γιαπωνέζος αθλητής είναι τραυματισμένος στο ένα του πόδι,πράγμα που τον καθιστά ευάλωτο.Ο Αλι ενώ 
το γνωρίζει αυτό αποφεύγει να τον χτυπήσει εκεί που πονά και να στεφθεί νικητής.Ο Γιαμασίτα ξεπερνά τον 
πόνο του και καταφέρνει με την τεράστια εμπειρία που διαθέτει να νικήσει.Πραγματικός όμως νικητής είναι 
το «ευ αγωνίζεσθαι»! 
 
Τα αναβολικά σκοτώνουν 

Η Φλόρενς Γρίφιθ-Τζόυνερ ήταν ίσως ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια που έχει να επιδείξει ο κλασσικός 
αθλητισμός παγκοσμίως.Η πανέμορφη μαύρη αθλήτρια μάγεψε τους πάντες με τις επι-δόσεις της.Ξεκίνησε 
την ολυμπιακή της σταδιοδρομία στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λος Άντζελες το 1984 κερδίζοντας ένα 
αργυρό μετάλλιο (200μ),ενώ το 1988 στους αγώνες της Σεούλ κατέκτησε τρία χρυσά 
(100μ,200μ,4Χ100),και ένα αργυρό (4Χ400) με παγκόσμιο ρεκόρ στα 100μ.Αναλογες ήταν οι επιδόσεις της 
σε κάθε είδους αθλητική διοργανωση.21 Σεπτεμβρίου 1998 σε ηλικία 39 ετών η Φλορενς πεθαίνει σε 
κάποιο νοσοκομείο των ΗΠΑ.Προδοθηκε από την καρδιά της.Γιατι όμως η καρδιά μιας τόσο 
καλογυμνασμένης αθλήτριας φαίνεται να έχει τέτοιο πρόβλημα ώστε να μην αντέχει σε τόσο μικρή 
ηλικια;Κανείς δεν απάντησε.Πολλοι απέδωσαν το γεγονός στην υπερβολική χρήση αναβολικών κατά την 
αθλητική της καριέρα.  
 


