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ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕ - ΙΣΟΡΙΑ
◦ Οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ ξεκίνθςαν το 776 π.Χ. ςτθν Αρχαία
Ολυμπία, με τθ ςυμμετοχι ακλθτϊν από όλο τον ελλθνικό
κόςμο τθσ Αρχαιότθτασ. Κατά τθ διάρκεια των Αγϊνων, οι
πολεμικζσ επιχειριςεισ διακόπτονταν ωσ ζνδειξθ
ςεβαςμοφ ςτουσ προγόνουσ και ςτθν ενωμζνθ Ελλάδα.
◦ Κατείχαν τόςο ςθμαντικι κζςθ ςτθ ηωι των Ελλινων, που
οι Ολυμπιάδεσ, χρθςιμοποιικθκαν ωσ βάςθ του
χρονολογικοφ ςυςτιματοσ τθσ Αρχαίασ Ελλάδασ.

◦ Οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ καταργικθκαν από τον βυηαντινό
αυτοκράτορα Θεοδόςιο το 393 μ.Χ., επειδι εκείνοσ
κεωροφςε ότι ιταν ειδωλολατρικοί.

ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕ - ΟΛΤΜΠΙΑ
◦ Το αρχαιολογικό ενδιαφζρον των Γάλλων και των
Γερμανϊν για τουσ κθςαυροφσ τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ ςε
ςυνδυαςμό με τθν ανάγκθ των λαϊν για παγκόςμια
ειρινθ ανακζρμαναν τον 19ο αιϊνα τθν ιδζα τθσ
αναβίωςθσ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων.
◦ Το 1859, ο Ευάγγελοσ Ηάππασ κζλθςε να αναβιϊςει τουσ
Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ. Ζτςι, ςτισ 18 Οκτωβρίου του ίδιου
ζτουσ, ζγινε θ ζναρξθ των Α' Ολυμπίων ι των Ηάππειων
Ολυμπιάδων.
◦ Στθ ςυνζχεια, διεξιχκθςαν ακόμθ τρεισ Ολυμπιάδεσ, το
1870, το 1875 και το 1889, που ενίςχυςαν ςθμαντικά το
αίτθμα για τθν αναβίωςθ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων. Τα
Αϋ Ολφμπια είχαν ωσ ςκοπό τθν οικονομικι ανάπτυξθ, τα
Β’ Ολφμπια τθν ανάπτυξθ τθσ εκπαίδευςθσ, ενϊ τα Γϋ
Ολφμπια επθρζαςαν αρκετά το ταραγμζνο πολιτικό
ςκθνικό τθσ Ελλάδοσ εκείνθσ τθσ εποχισ.

ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕ – ΑΝΑΒΙΩΗ
◦ Το ενδιαφζρον για τθν αναβίωςθ των Ολυμπιακϊν
Αγϊνων μεγάλωςε, όταν ανακαλφφκθκαν τα ερείπια
τθσ αρχαίασ Ολυμπίασ ςτα μζςα του 19ου αιϊνα.

◦ Ο Γάλλοσ Πιζρ ντε Κουμπερτζν πίςτευε ότι ο λόγοσ τθσ
ιττασ των Γάλλων ςτον Γαλλοπρωςικό πόλεμο
οφειλόταν ςτο γεγονόσ ότι οι Γάλλοι δεν είχαν
ιδιαίτερα καλι φυςικι κατάςταςθ, τθν οποία ικελε να
βελτιϊςει. Ακόμθ, πίςτευε πωσ όλεσ οι χϊρεσ πρζπει να
ενωκοφν και να ζρκουν πιο κοντά μζςα από τον
ακλθτιςμό, ϊςτε να μθν γίνονται πόλεμοι. Ζτςι,
οργάνωςε τθν αναβίωςθ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων,
κακϊσ κα πετφχαινε και τουσ δφο ςτόχουσ του. Ακόμθ,
εκείνοσ ςχεδίαςε το 1913 τθ ςθμαία των Ολυμπιακϊν
Αγϊνων.
◦ Σκοπόσ ιταν οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ να γίνουν ςτθν
Ελλάδα, θ οποία όμωσ τότε ιταν αρκετά φτωχι. Ζτςι,
με ζναν δθμόςιο ζρανο, ςυγκεντρϊκθκε το
απαιτοφμενο χρθματικό ποςό και με μία μεγάλθ δωρεά
του Γεωργίου Αβζρωφ ξεκίνθςαν οι εργαςίεσ για τθν
τζλεςθ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων.

ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕ – ΑΝΑΒΙΩΗ
◦ Με μεγάλθ επιτυχία, διεξιχκθςαν ξανά ςτθν Ελλάδα οι
Πρϊτοι Σφγχρονοι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ ςτο Πανακθναϊκό
Στάδιο, ςτισ 6 Απριλίου 1896, ςθματοδοτϊντασ ζτςι μία
καινοφρια αρχι, ςτθν πατρίδα τουσ.

◦ Στουσ Α’ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ ςυμμετείχαν 241 ακλθτζσ από
14 χϊρεσ, τθν Ελλάδα, τισ ΘΠΑ, τθ Γερμανία, τθ Γαλλία, τθ
Μεγάλθ Βρετανία, τθν Ουγγαρία, τθν Αυςτρία, τθ Δανία, τθν
Ελβετία, τθν Αυςτραλία, τθ Σουθδία, τθ Βουλγαρία και τθ
Χιλι. Ωςτόςο, δεν ιταν αποδεκτι θ ςυμμετοχι των
γυναικϊν.
◦ Οι νικθτζσ ζπαιρναν ωσ ζπακλο ζνα αςθμζνιο μετάλλιο, ζνα
κλαδί ελιάσ και ζνα αναμνθςτικό δίπλωμα, ενϊ οι δεφτεροι
ζπαιρναν ζνα χάλκινο μετάλλιο, ζνα κλαδί δάφνθσ και το
δίπλωμα. Οι τρίτοι δεν ζπαιρναν μετάλλιο. Θ Διεκνισ
Ολυμπιακι Επιτροπι αποφάςιςε αργότερα να απονείμει
χρυςά, αςθμζνια και χάλκινα μετάλλια ςτουσ τρεισ πρϊτουσ
ακλθτζσ κάκε αγωνίςματοσ.

ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕ - ΤΜΒΟΛΑ
◦ Οι Ολυμπιακοί αγϊνεσ διακζτουν τθ δικι τουσ ςθμαία,
θ οποία είναι άςπρθ με πζντε κφκλουσ που ςυνδζονται
μεταξφ τουσ. Κάκε κφκλοσ ζχει διαφορετικό χρϊμα και
ςυμβολίηει μία ιπειρο, ενϊ όλοι μαηί τθν ζνωςθ των
πζντε θπείρων. Το λευκό χρϊμα τθσ ςθμαίασ ςυμβολίηει
τον τίμιο αγϊνα των ακλθτϊν.

◦ Οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ ζχουν τθ δικι τουσ φλόγα, μία
παράδοςθ που διατθρείται από τθν Αρχαιότθτα. Στθ
ςφγχρονθ εποχι, πριν από τθν ζναρξθ κάκε
Ολυμπιάδασ, γίνεται μία τελετι ςτθν Αρχαία Ολυμπία.
Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ τελετισ, θ αντιπροςωπεία
τθσ χϊρασ που φιλοξενεί τουσ αγϊνεσ λαμβάνει τθ
φλόγα από τθν Ολυμπία και ςτθ ςυνζχεια αρχίηει ζνα
ταξίδι, τθ λαμπαδθδρομία, μζχρι τθν άφιξι τθσ ςτθ
διοργανϊτρια χϊρα.

ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕ – ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΤΜΝΟ
https://www.youtube.com/
watch?v=04wrW9TIVgQ

Αρχαίο Πνεφμα ακάνατόν, αγνζ πατζρα
του ωραίου, του μεγάλου και τ' αλθκινοφ,
κατζβα, φανερϊςου κι άςτραψε εδϊ πζρα
ςτθ δόξα τθσ δικισ ςου γθσ και τ' ουρανοφ.
Στο δρόμο και ςτο πάλεμα και ςτο λικάρι,
ςτων ευγενϊν Αγϊνων λάμψε τθν ορμι,
και με το αμάραντο ςτεφάνωςε κλωνάρι
και ςιδερζνιο πλάςε και άξιο το κορμί.
Κάμποι, βουνά και κάλαςςεσ φζγγουν μαηί
ςου ςαν ζνασ λευκοπόρφυροσ μζγασ ναόσ.
Και τρζχει ςτο ναό εδϊ προςκυνθτισ ςου,
Αρχαίο Πνεφμ' ακάνατο, κάκε λαόσ, κάκε λαόσ
Αρχαίο Πνεφμ' ακάνατο, κάκε λαόσ. πατζρα
του ωραίου, του μεγάλου και τ' αλθκινοφ,
Στο δρόμο και ςτο πάλεμα και ςτο λικάρι,
ςτων ευγενϊν Αγϊνων λάμψε τθν ορμι!
ςτων ευγενϊν Αγϊνων λάμψε τθν ορμι!

◦ Θ Διεκνισ Ολυμπιακι Επιτροπι κζλθςε να υπάρχει, κατά
τθ διάρκεια των Αγϊνων, κάποιο μοναδικό καλλιτεχνικό
πρόγραμμα, το οποίο κα ιταν εξίςου ςθμαντικό με τουσ
αγϊνεσ.
◦ Ζτςι, ανζκεςε ςτον ποιθτι Κωςτι Παλαμά και ςτον
ςυνκζτθ Σπυρίδωνα Σαμάρα τθ ςφνκεςθ Φμνου, ο οποίοσ
κα θχοφςε ςτα αυτιά των κεατϊν και των ακλθτϊν κατά
τθ διάρκεια τθσ τελετισ ζναρξθσ των Αγϊνων.
◦ Θ ςφνκεςι τουσ εξυμνοφςε το αρχαίο Ελλθνικό πνεφμα.
Στισ 6 Απριλίου 1896, ζγινε θ ζναρξθ των πρϊτων
Ολυμπιακϊν Αγϊνων τθσ ςφγχρονθσ εποχισ. Αμζςωσ μετά
ακοφςτθκε για πρϊτθ φορά ο «Ολυμπιακόσ Φμνοσ»,
ςυνοδευόμενοσ από ορχιςτρα 200 μουςικϊν και χορωδία
200 μελϊν.
◦ Πλζον, ακοφγεται ςτισ τελετζσ ζναρξθσ και λιξθσ των
Ολυμπιακϊν Αγϊνων και πιο ςυγκεκριμζνα κατά τθ
διάρκεια τθσ ζπαρςθσ και τθσ υποςτολισ τθσ Ολυμπιακισ
Σθμαίασ, μεταφραςμζνοσ ςτθ γλϊςςα τθσ διοργανϊτριασ
χϊρασ.

ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕ – ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ
◦ Θ τελετι ζναρξθσ πραγματοποιείται πάντα Παραςκευι, πριν από
τθν ζναρξθ των ακλθτικϊν γεγονότων. Θ τελετι ξεκινά με τθν
είςοδο του προζδρου τθσ Διεκνοφσ Ολυμπιακισ Επιτροπισ και
ενόσ εκπροςϊπου τθσ διοργανϊτριασ χϊρασ,. Ακολουκεί θ ζπαρςθ
τθσ ςθμαίασ τθσ χϊρασ και θ ανάκρουςθ του εκνικοφ τθσ φμνου.
◦ Στθ ςυνζχεια, το ζκνοσ υποδοχισ παρουςιάηει καλλιτεχνικζσ
επιδείξεισ μουςικισ, τραγουδιοφ, χοροφ και κεάτρου που
αντιπροςωπεφουν τον πολιτιςμό του. Μετά το καλλιτεχνικό μζροσ
τθσ τελετισ, οι ακλθτζσ ειςζρχονται ςτο ςτάδιο ανά ζκνοσ. Θ
Ελλάδα παραδοςιακά θγείται τθσ παρζλαςθσ, λόγω τθσ
προζλευςθσ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων. Μετά, τα υπόλοιπα ζκνθ
ειςζρχονται ςτο ςτάδιο αλφαβθτικά, ςφμφωνα με τθ γλϊςςα τθσ
διοργανϊτριασ χϊρασ, ενϊ οι ακλθτζσ τθσ είναι οι τελευταίοι που
ειςζρχονται.
◦ Κατά τθ διάρκεια τθσ τελετισ, εκφωνοφνται ομιλίεσ, ενϊ ςτθ
ςυνζχεια θ ολυμπιακι φλόγα ειςζρχεται ςτο ςτάδιο και
μεταφζρεται από τον τελευταίο λαμπαδθδρόμο, ο οποίοσ ςυχνά
είναι ζνασ επιτυχθμζνοσ ολυμπιονίκθσ τθσ χϊρασ και ανάβει τθν
Ολυμπιακι φλόγα ςτο ςτάδιο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – ΤΕΛΕΤΘ ΛΘΞΘΣ
◦ Η τελετι λιξθσ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων πραγματοποιείται πάντα Κυριακι και
φςτερα από τθν ολοκλιρωςθ όλων των ακλθτικϊν εκδθλϊςεων. Σότε, ςτο
ςτάδιο ειςζρχονται ςθμαιοφόροι από κάκε ςυμμετζχουςα χϊρα και
ακολουκοφν όλοι οι ακλθτζσ μαηί.
◦ τθ ςυνζχεια, υψϊνονται θ ςθμαία τθσ διοργανϊτριασ χϊρασ, θ ςθμαία τθσ
Ελλάδασ και θ ςθμαία τθσ χϊρασ, θ οποία κα φιλοξενιςει τουσ επόμενουσ
Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ, ενϊ ανακροφονται οι εκνικοί φμνοι των χωρϊν. Σότε,
εκφωνοφνται ομιλίεσ, ενϊ μετά ςβινει και θ Ολυμπιακι φλόγα, οδθγϊντασ
ςτθν επίςθμθ λιξθ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων. Αργότερα, θ επόμενθ χϊρα
παρουςιάηει κάποιεσ καλλιτεχνικζσ επιδείξεισ χοροφ και κεάτρου που
αντιπροςωπεφουν τον πολιτιςμό τθσ.

ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕ - ΑΘΛΗΜΑΣΑ
◦ Αρχικά, ςτθν Αρχαία Ελλάδα, το αγωνιςτικό
πρόγραμμα περιελάμβανε μόνο τον αγϊνα δρόμου,
για αυτό διαρκοφςε μονάχα μία θμζρα. Στθ ςυνζχεια,
προςτζκθκαν αρκετά αγωνίςματα. Δθλαδι, το 724
π.Χ. προςτζκθκε ο διπλόσ αγϊνασ δρόμου, το 720 π.Χ.
κακιερϊκθκε ο αγϊνασ δρόμου μεγάλου μικουσ και
το 708 π.Χ. εντάκθκε το πζντακλο και θ πάλθ. Είκοςι
χρόνια αργότερα το 688 π.Χ. προςτζκθκε θ «πυγμι»,
το 680 π.Χ. θ αρματοδρομία, το 648 π.Χ. προςτζκθκαν
οι ιπποδρομίεσ και το «Παγκράτιο» που ςυνδυάηει
πάλθ και πυγμαχία. Το 520 π.Χ. κακιερϊκθκε ο
αγϊνασ δρόμου ανδρϊν, το 516 π.Χ. ο δρόμοσ και θ
πάλθ παίδων και το 408 π.Χ. εντάχκθκε και θ
αρματοδρομία.
◦ Το 1896, όταν ζγινε θ αναβίωςθ των αγϊνων,
υπιρχαν μόνο 9 ακλιματα (αντιςφαίριςθ, άρςθ
βαρϊν, γυμναςτικι, κολφμβθςθ, ξιφαςκία, πάλθ,
ποδθλαςία, ςκοποβολι, ςτίβοσ).
◦ Πλζον, ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ υπάρχουν 28
ακλιματα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ
◦ Οι Αγϊνεσ ζχουν διεξαχκεί ςε διάφορεσ χϊρεσ:
 4 φορζσ ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ (1904, 1932, 1984, 1996)

 3 φορζσ ςτθ Μεγάλθ Βρετανία (1908, 1948, 2012)
 2 φορζσ ςτθν Ελλάδα (1896 και 2004)
 2 φορζσ ςτθ Γαλλία (1900 και 1924)
 2 φορζσ ςτθ Γερμανία (1936 και 1972)
 2 φορζσ ςτθν Αυςτραλία (1956 και 2000)
 2 φορζσ ςτθν Ιαπωνία (1964 και 2020)
Οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ διεξάγονται ανεξαιρζτωσ από το 1896,
ωςτόςο δεν πραγματοποιικθκαν το 1916, λόγω του Α’
Παγκοςμίου Πολζμου, το 1940 και το 1944, λόγω του Β’
Παγκοςμίου Πολζμου

 1 φορά ςτθ ουθδία (1912)
 1 φορά ςτο Βζλγιο (1920)
 1 φορά ςτθν Ολλανδία (1928)
 1 φορά ςτθ Φινλανδία (1952)
 1 φορά ςτθν Ιταλία (1960)
 1 φορά ςτο Μεξικό (1968)
 1 φορά ςτον Καναδάσ (1976)
 1 φορά ςτθ οβιετικι Ένωςθ (1980)
 1 φορά ςτθ Νότια Κορζα (1988)
1 φορά ςτθν Ιςπανία (1992)
 1 φορά ςτθν Κίνα (2008)
 1 φορά ςτθ Βραηιλία (2016)

THE END

ΠΘΓΕΣ
◦ https://www.sansimera.gr/articles/545
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◦ https://www.monopoli.gr/2021/07/23/istories/san-simera/493911/olympiakoiagones-i-istoria-tou-megalyterou-athlitikou-thesmou-kai-i-fetini-diaforetikidiorganosi/
◦ https://www.sansimera.gr/articles/1130
◦ https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B
9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B
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