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• Οι Ολυμπιακοί ήταν οι αρχαιότεροι και σημαντικότεροι από όλους τους ελληνικούς αγώνες και η 
σπουδαιότερη θρησκευτική γιορτή προς τιμήν του Ολύμπιου Δία, του πατέρα των θεών. Η φήμη του 
ιερού της Ολυμπίας διαδόθηκε σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο, ενώ σύντομα οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες έγιναν το σύμβολο της πανελλήνιας ενότητας.

• Με το πέρασμα του χρόνου η θέση και η σημασία της Ολυμπίας διευρύνθηκαν. Από απλός χώρος 
λατρείας εξελίχθηκε σε ένα ιερό γεμάτο περίτεχνους ναούς. Ο μεγαλύτερος από τους οποίους ήταν 
του Δία- κοσμικά κτήρια και αγάλματα. Νέα αγωνίσματα προστέθηκαν στους Αγώνες και 
καινούργιες εγκαταστάσεις χτίστηκαν για να εξυπηρετήσουν τους αθλητές που συμμετείχαν σε 
αυτούς.

• Τα Ολύμπια τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια κατά τη διάρκεια των πιο ζεστών ημερών του 
καλοκαιριού. Στις περίπου πέντε ημέρες που διαρκούσαν, αφιερώνονταν στους βωμούς των θεών 
θυσίες, με πιο μεγαλειώδη εκείνη των εκατό βοδιών στο βωμό του Δία. Αθλητικοί αγώνες 
διεξάγονταν στο Στάδιο και τον Ιππόδρομο, μπροστά σε χιλιάδες θεατές από όλες τις πόλεις του 
γνωστού ελληνικού κόσμου. Οι νικητές βραβεύονταν με ένα στεφάνι αγριελιάς, τον κότινο, και 
απολάμβαναν ιδιαίτερες τιμές από την πατρίδα τους.

• Όλες οι πόλεις ήταν υποχρεωμένες να σταματήσουν τις εχθροπραξίες κατά τη διάρκειά τους και 
επιτρεπόταν η συμμετοχή μόνο στους Έλληνες πολίτες. Επίσης, υπήρχαν συγκεκριμένοι κανόνες που 
ρύθμιζαν τόσο τη διαδικασία της προγύμνασης όσο και της διεξαγωγής των αγώνων.
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• Τα αγωνίσματα ήταν:

• Αγώνες δρόμου

• Ο απλός αγώνας δρόμου, το «στάδιον» ήταν το πρώτο αγώνισμα που καθιερώθηκε. Μέχρι τους 15ους 

Ολυμπιακούς αγώνες οι αθλητές που έπαιρναν μέρος φορούσαν μια μικρή ποδιά, ενώ αργότερα αγωνίζονταν 

εντελώς γυμνοί, επιδεικνύοντας την επίδοσή τους στο πολεμικό βάδισμα και τρέξιμο. Τέρμα ήταν το σημείο που 

βρίσκονταν το βραβείο, ενώ οι θεατές στέκονταν δεξιά και αριστερά κατά μήκος της αμμώδους διαδρομής που είχε 

μήκος εξακοσίων Ολυμπιακών ποδιών (περ. 192 μέτρα). Οι αθλητές ανταγωνίζονταν σε ομάδες τεσσάρων. Οι επί 

μέρους νικητές ανταγωνίζονταν μεταξύ τους, επίσης σε ομάδες τεσσάρων. Στον «δίαυλο» οι αθλητές έτρεχαν την 

διπλή διαδρομή επιστρέφοντας στο σημείο της αφετηρίας, ενώ στον «δόλιχο» η διαδρομή ήταν δώδεκα «δίαυλοι», 

δηλαδή 24 «στάδια». Η διαδρομή του «οπλίτη δρόμου» είχε μήκος δύο «σταδίων», και οι πολεμιστές αρχικά 

φορούσαν τον πλήρη εξοπλισμό (περικεφαλαία, κνημίδες, ασπίδα) και αργότερα ήταν γυμνοί και κρατούσαν μόνο 

ασπίδα.

• Παλη

• Η πάλη ήταν πολύ δημοφιλές άθλημα. Σύμφωνα με τον μύθο ο Θησέας ήταν αυτός που ανακάλυψε την τεχνική της 

πάλης, έτσι ώστε ο νικητής να μην είναι εξαρτημένος μόνo από την φυσική του σωματική δύναμη, αλλά από την 

τεχνική, την ευελιξία και την γρηγοράδα των κινήσεών του. Ο έφηβος Κρατίνος απέκτησε φήμη όχι μόνο για την 

νίκη του, αλλά και για την καλαισθησία των κινήσεων του.

• Στην πάλη διακρίνουμε δύο αγωνίσματα. Στο πρώτο ο αθλητής είχε σκοπό να ρίξει τον αντίπαλο τρεις φορές με 

τους ώμους στο χώμα, ενώ στο δεύτερο ο αγώνας συνεχιζόταν ακόμα και στο έδαφος, μέχρι που ο νικημένος 

αναγκαζόταν να παραδεχτεί την ήττα του σηκώνοντας το χέρι.
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• Πυγμαχία
• Η πυγμαχία ήταν βίαιο και συχνά θανατηφόρο αγώνισμα. Τα χέρια ήταν ενισχυμένα με χοντρά δερμάτινα λουριά από τον 

αγκώνα μέχρι τις γροθιές, ενώ τα δάχτυλα έμεναν ακάλυπτα για να κλείνουν σχηματίζοντας γροθιά. Τα λουριά μπορεί να 
ήταν ενισχυμένα με μικρούς μολυβένιους βόλους ή καρφιά. Σε περίπτωση που ο αγώνας κρατούσε πολύ ώρα χωρίς νικητή, 
οι αγωνιστές έπρεπε να κάνουν την ονομαζόμενη «κλίμακα». Δηλαδή οι πυγμάχοι στέκονταν ακίνητοι χωρίς να αμύνονται ή 
να αποφεύγουν το χτύπημα, ενώ εναλλακτικά αντάλλασσαν χτυπήματα μέχρι που ένας από τους δυο κατέρρεε. Αν και 
πολλές μαρτυρίες έχουμε για τα φοβερά και αιματηρά τραύματα του αγωνίσματος, η τέχνη της πυγμαχίας ήταν άλλη. 
Νικητής ήταν αυτός που κατόρθωνε να μην χτυπηθεί. Ακόμα καλύτερα ήταν αυτός που κατόρθωνε να μην χτυπηθεί αλλά 
ούτε και να χτυπήσει τον αντίπαλο, κάνοντάς τον απλά να καταρρεύσει εξουθενωμένος από τις άκαρπες επιθετικές 
προσπάθειές του.

• Παγκράτιο
• Το δυσκολότερο άθλημα στους Ολυμπιακούς αγώνες ήταν αναμφισβήτητα το παγκράτιο. Ήταν συνδυασμός της πάλης και 

της πυγμαχίας. Ο νικητής έπρεπε να νικήσει συνδυάζοντας την ευελιξία αλλά και την δύναμη της γροθιάς, συμβολίζοντας 
έτσι τον ηρωικό αγώνα του άοπλου πολεμιστή στην μάχη. Σε αντίθεση με την καθεαυτού πυγμαχία, οι αθλητές του 
παγκρατίου αγωνίζονταν με γυμνά χέρια και δεν χτυπούσαν με την γροθιά, αλλά με τα δάχτυλα της πυγμής. Δυο θρυλικοί 
αθλητές του παγκρατίου έμειναν στην ιστορία, ο Θεαγένης και ο Πολυδάμας και ο Ανδροσθένης

• Αρματοδρομία
• Η αρματοδρομία διεξάγονταν σε ιδιαίτερο στάδιο, το «ιπποδρόμιο», αγνώστων σήμερα διαστάσεων. Το μοναδικό 

ιπποδρόμιο που διασώζεται σήμερα στην Ελλάδα βρίσκεται στο Λύκαιο όρος και έχει μήκος 300 μέτρα, ή ενάμιση σταδίου, 
και πλάτους εκατό μέτρων. Το ιπποδρόμιο της Ολυμπίας πρέπει κατά τα λεγόμενα του Παυσανία να είχε μεγαλύτερο 
πλάτος. Ο μηχανισμός εκκίνησης ήταν εφεύρεση του Κληοίτα, την οποία τελειοποίησε ο Αριστείδης. Στο ένα άκρο του 
ιπποδρομίου ήταν κτισμένος ο στρογγυλός βωμός του Ταράξιππου, αφού τα άλογα πάθαιναν απροσδόκητα πανικό όταν 
περνούσαν από το σημείο αυτό.
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• Πένταθλο
• Το πένταθλο αποτελείτο από πέντε επί μέρους αγωνίσματα, τροχάδην, άλμα, πάλη, δισκοβολία και ακόντιο. Οι 

αθλητές του πένταθλου ήταν φημισμένοι για την καλαισθησία του αρμονικά γυμνασμένου σώματός τους. Η 
διεξαγωγή του πένταθλου άρχιζε με την ρίψη δίσκου ή με το άλμα, και συνέχιζε με την ρίψη ακοντίου, τον 
αγώνα δρόμου και την πάλη. Η προκαταρκτική εξάσκηση που γινότανε στα αθλητικά γυμναστήρια 
συμπεριλάμβανε τέσσερις κατηγορίες άλματος, το άλμα ύψους (επί τόπου), άλμα ύψους (με φόρα), άλμα 
μήκους και άλμα βάθους, ενώ στους Ολυμπιακούς αγώνες μνημονεύεται μόνο το άλμα μήκους. Το άλμα 
συνοδευόταν από τους ήχους της φλογέρας που έπαιζε το «Πύθιο άσμα». Η εκκίνηση γινόταν από μια ελαστική 
σανίδα, τον «βατήρα», ενώ οι αθλητές χρησιμοποιούσαν ένα βοηθητικό όργανο, τους «αλτήρες». Ο κανονισμός 
του αθλήματος επέβαλε στον αθλητή να προσγειωθεί όρθιος και να σταθεί ακίνητος ακριβώς στο σημείο της 
επαφής του με το έδαφος. Το σημείο της πιθανής προσγείωσης ήταν ανασκαμμένο για να είναι το χώμα λίγο πιο 
μαλακό. Συχνά συναντάμε σε σχετικές αγγειογραφίες την αξίνα η οποία χρησίμευε για την εκσκαφή του 
σκληρού από την ξηρασία καλοκαιρινού εδάφους, ή για να σημαδεύουν στο χώμα την επίδοση. Η δισκοβολία 
ήταν αγώνισμα βολής που εξελίχτηκε από την ρίψη πέτρας στην μάχη, και διεξάγονταν αρχικά με απλές πέτρες 
κάπως μεγάλων διαστάσεων, όπως συμπεραίνουμε από ένα αρχαιολογικό εύρημα στον χώρο της Ολυμπίας. Ο 
Όμηρος μνημονεύει επίσης τον λίθινο δίσκο των Φαιάκων. Η τεχνική ρίψης δίσκου είναι απαθανατισμένη σε 
πολλές αγγειογραφίες, ανάγλυφα και ανδριάντες, το πιο φημισμένο από αυτά είναι ο παγκόσμια γνωστός 
δισκοβόλος του Μύρωνα. Το ακόντιο ήταν επίσης εμπνευσμένο από το αντίστοιχο πολεμικό ή κυνηγετικό όπλο, 
αν και στην προκειμένη μορφή ήταν ειδικά κατασκευασμένο για αποκλειστική αθλητική χρήση. Ήταν κοντύτερο, 
λεπτότερο και ελαφρότερο, ενώ κατέληγε σε μακρύ μυτερό άκρο. Στην μέση του κονταριού ήταν 
προσαρμοσμένη η «αγκύλη», που ήταν λουράκι ή θηλιά για να υποβοηθάει τον αθλητή στην εξακόντισή του, 
χωρίς όμως να είναι εξακριβωμένη η ακριβής λειτουργία της αγκύλης. Επίσης δεν είναι γνωστό αν το ακόντιο 
ήταν άθλημα βολής ή σκοποβολής. 
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• Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896 γνωστοί και ως Αγώνες της 1ης Ολυμπιάδας, ήταν η πρώτη 

διεθνής αθλητική διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων μετά την αναβίωσή τους στη σύγχρονη 
εποχή. Διοργανώθηκαν στην Αθήνα το διάστημα 6-15 Απριλίου 1896 (25 Μαρτίου - 3 
Απριλίου με το τότε Ιουλιανό ημερολόγιο).

• Οι Αγώνες είχαν μεγάλη επιτυχία και υπήρξε αθρόα συμμετοχή του ελληνικού κοινού, 
ιδιαίτερα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το μοναδικό Ολυμπιακό στάδιο που χρησιμοποιήθηκε 
κατά τον 19ο αιώνα. Μετά το τέλος των Αγώνων, ο Βασιλιάς Γεώργιος Α΄, καθώς και πολλοί 
άλλοι (μεταξύ των οποίων και Αμερικανοί αθλητές), υποστήριξαν την ιδέα να διοργανωθούν 
και οι επόμενοι Αγώνες στην Αθήνα. Ο Κουμπερτέν όμως ήταν αντίθετος με αυτό, ενώ είχε 
ήδη αποφασιστεί το Παρίσι ως η επόμενη διοργανώτρια πόλη. Οι απόψεις αποκλίνουν 
σχετικά με το πόσοι, ποιοι και ποιων χωρών αθλητές έλαβαν μέρος στους Αγώνες. Η Διεθνής 
Ολυμπιακή Επιτροπή αναφέρει ότι υπήρξαν συμμετοχές από 14 χώρες, χωρίς όμως να τις 
κατονομάζει. Κάποιες πηγές κάνουν λόγο για 12 (εξαιρούν τη Βουλγαρία και τη Χιλή), ενώ 
άλλες για 13 χώρες (εξαιρούν την Ιταλία). Ορισμένες, τέλος, περιλαμβάνουν και την Αίγυπτο 
λόγω της συμμετοχής του Δημητρίο Κάσδαγλη. Όσο για τους αθλητές, γνωρίζουμε μόνο τους 
179 από αυτούς που έλαβαν μέρος. Η ΔΟΕ αναφέρει 241 συνολικά συμμετέχοντες, ενώ 
διάφορες πηγές 245 ή 246. 
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• ΣΤΙΒΟΣ
• Ο Α’ Ολυμπιακοί Αγώνες άρχισαν του Απρίλιο του 1896 με 9 Αθλήματα, στα οποία κυρίαρχος ήταν ο Στίβος, 

όπως και σήμερα. Τα αγωνίσματα που τελέσθηκαν ήσαν λίγα και συγκεκριμένα. Φυσικά μόνο ανδρών. Κατά τα 
αρχαία πρότυπα. Οι Αγώνες είχαν ως κεντρικό τόπο τέλεσης το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο που έχει 
αγωνιστική Ιστορία 2500 ετών.

• ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
• Άρχισε στους Α’ Ολυμπιακούς Αγώνες με τα αρχέγονα ποδήλατα της εποχής, με αγωνίσματα κατά τις τότε 

αντιλήψεις και με τα περισσότερα εξ αυτών να τελούνται στο Ποδηλατοδρόμιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο 
Νέο Φάληρο. Αργότερα το «Γ. Καραϊσκάκης» έγινε Στάδιο και στη συνέχεια γήπεδο. Η ποδηλασία γυναικών 
άρχισε το 1984 στο Λος Άντζελες.

• ΞΙΦΑΣΚΙΑ
• Άρχισε με τους Α’ Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα 3 αγωνίσματα της Ξιφασκίας φιλοξενήθηκαν στο ειδικά 

κατασκευασμένο τότε Ζάππειο Μέγαρο. Στο ίδιο κτίριο φιλοξενήθηκαν οι άνδρες αθλητές των 13 άλλων χωρών. 
Δηλαδή το Ζάππειο ήταν το πρώτο Ολυμπιακό χωριό. Τα γυναικεία αγωνίσματα Ξιφασκίας άρχισαν το 1924.

• ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
• Ανδρικά μόνο αγωνίσματα της Γυμναστικής τελέσθηκαν στους Α’ Ολυμπιακούς Αγώνες. Τόσο ατομικά, όσο και 

ομαδικά όπου κυριαρχούσαν Γερμανοί και Έλληνες. Ανάμεσα στα αγωνίσματα της Γυμναστικής 
περιλαμβάνονται η διελκυστίνδα και η αναρρίχηση επί κάλω. Δηλαδή το ανέβασμα σε σχοινί. Η Γυμναστική 
γυναικών άρχισε το 1928.



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1896
• ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
• Πλούσιο το πρόγραμμα των αγωνισμάτων Σκοποβολής που περιλάμβανε όλες τις μορφές των όπλων. Επίσης 

ευρεία ήταν η συμμετοχή κρατών. Άλλωστε το απαιτούσαν οι συνθήκες της εποχής. Είναι σημαντικό ότι πολλά 
αγωνίσματα παραμένουν και σήμερα στην ίδια μορφή παρά την πρόοδο. Η Σκοποβολή γυναικών άρχισε το 
1984.

• ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
• Δεν θα μπορούσε ν’ απουσιάσει η Κολύμβηση από τους Α’ Ολυμπιακούς στην Ελλάδα. Μόνο που τελέσθηκε 

υπό δυσχερέστατες συνθήκες στον φουρτουνιασμένο όρμο του Νέου Φαλήρου, σε μια ημέρα και σε 2 μόνο 
αποστάσεις. Η Κολύμβηση γυναικών άρχισε το 1912.

• ΤΕΝΙΣ
• Το μοντέρνο (για την εποχή) Σπορ του Τένις ανδρών περιελήφθη στο Ολυμπιακό πρόγραμμα των Α’ Αγώνων και 

τελέσθηκε με επιτυχία στις νεότατες εγκαταστάσεις του Ομίλου κοντά στις στήλες του Ναού του Ολύμπου Διός. 
Το Τένις γυναικών άρχισε το 1900 στο Παρίσι.

• ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ
• Το πρόγραμμα των Α’ Αγώνων περιελάμβανε μόνο μια κατηγορία, αυτή των Βαρέων Βαρών. Τότε η δύναμη 

εκτιμάτο αποκλειστικά στο ανώτατο επίπεδό της. Η Άρση Βαρών γυναικών άρχισε το 2000 στο Σίδνεϋ.
• ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΗ ΠΑΛΗ
• Κατά τα αρχαία πρότυπα αλλά και επειδή η Ελεύθερη Πάλη ήταν κατά κύριο λόγο επαγγελματική, το 1896 

τελέσθηκε μόνο η Ελληνορωμαϊκή
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• Οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2004, γνωστοί και ως Αγώνες της 28ης Ολυμπιάδας, 
ήταν μία διεθνής αθλητική διοργάνωση που έλαβε χώρα στην Αθήνα, την πρωτεύουσα 
της Ελλάδας, από τις 13 έως τις 29 Αυγούστου 2004. Αυτή ήταν η 28η 
διοργάνωση Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετείχαν περίπου 10.500 αθλητές μαζί 
με 5.500 προπονητές και συνοδούς από 201 χώρες. Υπήρξαν συνολικά 301 τελετές 
απονομής μεταλλίων από 28 διαφορετικά αθλήματα.

• Για πρώτη φορά από το 1996, όλα τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής 
έλαβαν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών 
έλαβε χώρα ένας μεγάλος αριθμός αθλημάτων, ενώ τα υπόλοιπα διεξήχθησαν στα 
προάστια της πόλης αλλά και στην Αττική. Το ολυμπιακό τουρνουά ποδοσφαίρου έγινε 
στις πόλεις: Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πάτρα και Ηράκλειο. Από τους αθλητές ξεχώρισαν, 
ο Μάικλ Φελπς στην κολύμβηση, η Γερμανίδα Μπριγκίτε Φίσερ στο κανό/καγιάκ και ο 
Μαροκινός Χισάμ Ελ Γκερούζ



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2004

Η Αθήνα επελέγη ως οικοδέσποινα πόλη στις 5 Σεπτεμβρίου 1997, στην 106η Σύνοδο 
της ΔΟΕ στη Λοζάνη, αφού είχε χάσει την διοργάνωση των Θερινών Ολυμπιακών 
Αγώνων του 1996, τον εορτασμό της 100ής επετείου των σύγχρονων Ολυμπιακών 
Αγώνων. Το 1997, η Αθήνα ήταν βασισμένη για την επιλογή της κατά ένα μεγάλο 
μέρος σε μια έκκληση στην ολυμπιακή ιστορία. Στον τελευταίο κύκλο της 
ψηφοφορίας, η Αθήνα νίκησε τη Ρώμη, με 66 ψήφους προς 41. Πριν από αυτό, 
το Μπουένος Άιρες, η Στοκχόλμη, το Κέιπ Τάουν και το Σαν Χουάν είχαν ήδη 
αποκλειστεί αφού είχαν λάβει μόνο μερικές ψήφους.



ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

• Τα σημερινά ολυμπιακά αθλήματα είναι: 

 Αθλητική αναρρίχηση

 Αντιπτέριση

 Αντισφαίριση

 Άρση βαρών

 Γκολφ

 Γυμναστική

o Ενόργανη

o Ρυθμική

o Τραμπολίνο

 Επιτραπέζια αντισφαίριση

 Ιππασία

o Τρίαθλο

o Εμπόδια

o Ντρεσάζ

 Ιστιοπλοΐα

 Καλαθοσφαίριση

 Κανόε καγιάκ

o Σλάλομ

o Σπριντ

 Καράτε

 Κωπηλασία

 Μοντέρνο πένταθλο

 Μπέιζμπολ / Σόφτμπολ

o Μπέιζμπολ

o Σόφτμπολ

 Ξιφασκία

 Πάλη

o Ελεύθερη

o Ελληνορωμαϊκή

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Climbing_pictogram.svg


ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΡΧΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΕΠΟΥΡΗΣ

Για την εργασία συνεργάστηκαν οι 


