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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 

«Εν αρχή ήν ο άθλος» (ΗΣΙΟΔΟΥ, Έργα και Ημέραι, 11-26) 

 

1. Εισαγωγή 

 Όπως όλα τα «Καλά κ’ Αγαθά» προήλθαν από τους αρχαίους Έλληνες, 

έτσι και οι παγκοσμίου ακτινοβολίας Ολυμπιακοί Αθλητικοί Αγώνες, προήλθαν 

όπως είναι γνωστόν από το Αθάνατο Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Είχε αξία και 

μεγάλη σημασία, διότι, στόχευε στην Ειρήνη των λαών της εποχής εκεί-

νης, μεταξύ των Κρατών-Πόλεων της Αρχαίας Μεγάλης Ελλάδος. 

 Αυτό δείχνει ότι, και την εποχή εκείνη το θέμα της διαμάχης μεταξύ των 

Ελλήνων, καλά κρατούσε. 

 

2. Ολυμπιακοί αγώνες στην Αρχαιότητα 

 Γνωρίζουμε ιστορικά ότι, ο πρώτος καταγεγραμμένος εορτασμός των 

Ολυμπιακών αγώνων στην αρχαιότητα ήταν στην Ολυμπία, το 776 π.Χ. Είναι 

όμως σχεδόν βέβαιο σήμερα ότι, αυτοί δεν ήταν και η πρώτη φορά που γινό-

νταν, οι αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα. Πιστεύεται ότι μέχρι τότε οι αγώνες ήταν 

μόνο τοπικοί και διεξαγόταν μόνο ένα αγώνισμα η διαδρομή του Σταδίου. Από 

το 776 π.Χ. και μετά οι αγώνες έγιναν σιγά-σιγά πιο σημαντικοί, με συμμετοχή 

από ολόκληρη την Αρχαία Ελλάδα. Βασικό στοιχείο συμμετοχής ήταν να 

είσαι Έλλην. Οι Ολυμπιακοί αγώνες, εκτός από την ειρήνη που προεβλέπετο 

μεταξύ των Ελληνικών Κρατών-Πόλεων που συμμετείχαν, είχαν επίσης μεγά-

λη θρησκευτική σημασία, αφού εγένοντο προς τιμή του θεού Δία, του οποίου 

τεράστιο άγαλμα υπήρχε στην Αρχαία Ολυμπία. Οι Ολυμπιακοί αγώνες είχαν 
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φθάσει στο απόγειο της λαμπρότητος και συμμετοχής κατά τον 5ο και 6ο αιώ-

να π.Χ. Ο αριθμός των αγωνισμάτων έφθασε τα είκοσι (20) και ο εορτασμός 

διαρκούσε 4-6 ημέρες. Οι νικητές των αγώνων θαυμάζονταν και εγένοντο α-

θάνατοι μέσα από ποιήματα και αγάλματα. Το έπαθλο δε για τους νικητές ή-

ταν ένα στεφάνι από κλάδο Ελιάς. Είναι χαρακτηριστικό το περιστατικό, σε 

Ολυμπιακούς αγώνες της Ολυμπίας, όταν ο Έλλην Ρόδιος Διαγόρας, πυγμά-

χος του 5ου αι. π.Χ. απέκτησε πανελλήνια φήμη νικώντας στους Ολυμπιακούς, 

τα Πύθια, το Νέμεα και τα Ίσθμια, γέρων πια να τον περιφέρουν στους ώμους 

των οι δυο γιοί του, αθλητές, επίσης ύστερα από νίκη τους στους Ολυμπια-

κούς αγώνες, τότε όλοι οι θεατές εν χορώ εκραύγαζαν: «Κάτθαναι γαρ Δια-

γόρα ουκ εις Όλυμπον αναβήσεις». 

 Οι Αγώνες, με την πάροδο του χρόνου και όταν οι Ρωμαίοι κατέλαβαν 

την Ελλάδα και ο χριστιανισμός έγινε η επίσημη θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυ-

τοκρατορίας, έχασαν την αξία και την σημασία των. Εθεωρήθησαν τέλος σαν 

μια παγανιστική γιορτή και το 393 μ.Χ. ο Αυτοκράτορας του Βυζαντίου Θεο-

δόσιος διά νόμου απηγόρευσε την διεξαγωγή τους. 

 

3. Αναβίωση των Ολυμπιακών αγώνων 

 Είναι γνωστό ότι, από τον 17ο αιώνα και μετά άρχισαν να γίνονται κά-

ποιες εορτές σε διάφορα κράτη Αγγλία, Γαλλία, Ελλάδα κ.λπ. που έφεραν το 

όνομα «Ολυμπιακοί Αγώνες», οι οποίες όμως ήταν τοπικής έκφρασης και σί-

γουρα όχι διεθνείς. Το ενδιαφέρον για τους Ολυμπιακούς αγώνες, άρχισε να 

επεκτείνεται, όταν ανακαλύφθηκαν τα ερείπια της αρχαίας Ολυμπίας, από 

Γερμανούς αρχαιολόγους στα μέσα του 19ου αιώνα, με επικεφαλής τον αρχαι-

ολόγο Έρνετ Κούρτιους. 
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 Ένας από τους πρώτους που προσπάθησε ν’ ανάψει την σπίθα της 

ιδέας αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν ο Εδεσσαίος λόγιος Μηνάς 

Μηνωίδης. Ο Μηνωίδης την εποχή εκείνη δίδασκε την αρχαία Ελληνική 

γλώσσα σε Πανεπιστήμιο του Παρισιού, όπου μετέφρασε και δημοσίευσε στη 

Γαλλική γλώσσα το «Γυμναστικό» του Φιλοστράτου, το οποίο συνόδευσε και 

με δικό του κείμενο, περί της ανάγκης αναβίωσης των Ολυμπιακών αγώνων. 

 Βέβαια οι Ολυμπιακοί αγώνες θα ήταν μόνο μία μακρινή ανάμνηση της 

κλασσικής αρχαιότητας χωρίς το όραμα του Βαρόνου Πιερ ντε Κουμπερτέν 

και κατά κάποιο τρόπο και των άλλων Ελλήνων οραματιστών που προηγήθη-

καν, όπως π.χ. του προαναφερθέντα Μηνά Μηνωίδη, Ε. Ζάππα, Δ. Βικέλα 

κ.ά.). 

 Ο Πιερ ντε Κουμπερτέν γεννήθηκε στο Παρίσι (1863-1937). Αγάπησε 

τα σπορ και ασχολήθηκε ενεργά με την ξιφασκία, την κωπηλασία, την πυγμα-

χία και την ποδηλασία. Εργάστηκε σκληρά για να εισαχθεί η φυσική αγωγή 

στα σχολεία της Γαλλίας. Ήταν έμμονη η ιδέα του ότι, η ήττα των Γάλλων στο 

Γαλλοπρωσικό πόλεμο (1870-1871), οφείλετο στο ότι οι Γάλλοι δεν είχαν φυ-

σική διαπαιδαγώγηση και επομένως οι Γάλλοι στρατιώτες υστερούσαν των 

αντιπάλων των σε φυσική σωματική κατάσταση. 

 Ο Κουμπερτέν ήταν βέβαιος ότι, ο Ελληνικός Πολιτισμός και ιδιαίτερα 

οι Ολυμπιακοί Αγώνες, μπορούσαν να προσφέρουν πάρα πολλά στην Αν-

θρωπότητα. Ο μεγάλος αυτός μελετητής των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, 

κοινωνιολόγος και παιδαγωγός, ξεκίνησε λοιπόν μια εκστρατεία, για να εξα-

σφαλίσει διεθνή υποστήριξη για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Έπειτα από μια σειρά διαλέξεων στις Η.Π.Α., Αγγλία, Γαλλία και σε άλλα Κρά-
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τη, επέτυχε να διοργανώσει Διεθνές αθλητικό Συνέδριο στο Παρίσι, για το θέ-

μα αυτό με συμμετοχή 13 χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάς.  

 Το Συνέδριο έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης των Παρι-

σίων από τις 16 μέχρι τις 23 Ιουνίου 1894. Στο Συνέδριο αυτό αποφασιστική 

ήταν η συμμετοχή του Έλληνα εκπροσώπου Δημήτρη Βικέλα (1835-1908). Ο 

Βικέλας Δ. από το 1872 εγκαταστάθη στο Παρίσι και αφοσιώθηκε στα γράμ-

ματα. Εκτός από την συγγραφική του δραστηριότητα, ανέπτυξε έντονη κοινω-

νική και Εθνική Δράση. 

 Στο Συνέδριο αυτό, μετά από τις θέσεις του, που παρουσίασε ο Πιερ 

ντε Κουμπερτέν και τις διάφορες συζητήσεις επί του θέματος της Αναβίωσης 

των Ολυμπιακών αγώνων, αποφασίστηκε η Αναβίωση Αυτών. Αποφασίστηκε 

επίσης οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες να διεξαχθούν στην Αθήνα, 

την πόλη και την Χώρα που γέννησε την Ολυμπιακή Ιδέα. Έτσι γεννήθηκε 

η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) με πρώτο πρόεδρο τον Έλληνα Δημή-

τρη Βικέλα (1894-1896), και γενικό Γραμματέα τον Βαρόνο Πιερ ντε Κουμπερ-

τέν και μέλη προσωπικότητες από διάφορα Κράτη. 

 Οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. 

Αν και οι αθλητές που πήραν μέρος ήσαν μόνο από 13 Κράτη με 311 αθλητές, 

ήταν η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που έγινε ποτέ. Οι Έλληνες αξιωμα-

τούχοι και το κοινό ήταν πολύ ενθουσιασμένοι και ζήτησαν να έχουν το μονο-

πώλιο των αγώνων. Η ΔΟΕ όμως είχε διαφορετική γνώμη και αποφάσισε οι 

δεύτεροι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες να γίνουν στο Παρίσι, το 1900. Έκτο-

τε ανά τετραετία διεξάγονται ανελλιπώς σε διάφορες χώρες. 
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 Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχει την έδρα της στην Λωζάνη της 

Ελβετίας, με την σκέψη του αναβιωτή (1894), να λειτουργεί ανεξάρτητα από 

Κυβερνήσεις και πολιτικές Σκοπιμότητες. 

 Όταν πέθανε ο Κουμπερτέν, το 1937, το πένθος δεν ήταν μόνο για την 

Ελλάδα, αλλά για όλο τον κόσμο. Ο Βαρόνος Πιερ ντε Κουμπερτέν αγάπησε 

τόσο πολύ την Ολυμπία, που ζήτησε να θάψουν την καρδιά του εκεί. Πράγ-

ματι η καρδιά του βρίσκεται θαμμένη σε ειδικό μνημείο στην Ολυμπία, 

όπως ο ίδιος το θέλησε. 

 Η Φιλοσοφία του Βαρόνου Πιερ ντε Κουμπερτέν, όπως πίστευε ο ίδιος, 

ήταν: ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα τον νέο να διαμορφώσει 

καλό χαρακτήρα. Με βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του ότι, σημασία έχει 

όχι η Νίκη, αλλά η συμμετοχή. 

 Ο Κουμπερτέν πίστευε ακόμη ότι, οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορούν να 

βοηθήσουν τους λαούς, να επικοινωνήσουν μεταξύ των, να βοηθήσουν στην 

Ειρήνη, στην κατανόηση και στην συνεργασία μεταξύ των λαών. Όπως χαρα-

κτηριστικά ανέφερε ο ΑΒΕΡΥ ΜΠΡΑΝΤΕΪΤΖ (Πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. 1952-

1972), για τον αναβιωτή των Ολυμπιακών Αγώνων Πιερ ντε Κουμπερτέν, κύ-

ριος στόχος του ήταν, αυτοί να συμβάλλουν στην Δημιουργία μιας καλύ-

τερης και υγιέστερης ανθρωπότητος, ενός ευτυχέστερου και πιο ειρηνι-

κού Κόσμου. 

 

4. Συμπεράσματα - σκέψεις 

 Είναι αλήθεια ότι η Δ.Ο.Ε. προσπαθεί να κρατήσει το κύρος και τον σε-

βασμό των αγώνων, δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην παιδευτική σημασία 

των Ολυμπιακών αγώνων. Προσπαθεί η Δ.Ο.Ε. να κρατήσει τους αγώνες στις 
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αρχές και αξίες του Ολυμπιακού Κινήματος, δηλ.: Αυτοί που συνεισφέρουν 

στο χτίσιμο ενός ειρηνικού και καλύτερου κόσμου, εκπαιδεύοντας την νεότητα 

δια μέσου του αθλητισμού, χωρίς κανενός είδους διάκριση, σύμφωνα με το 

Ολυμπιακό πνεύμα, το οποίο απαιτεί αλληλοκατανόηση, πνεύμα φιλίας, 

αδελφοσύνη και «ευ αγωνίζεσθαι». Σήμερα διερωτάται ο σκεπτόμενος άν-

θρωπος, μετά από έναν αιώνα και, ανελλιπούς διεξαγωγής των Ολυμπιακών 

αγώνων ανά τετραετία, παρέμειναν αυτοί μέσα στο πνεύμα του Ολυμπιακού 

Κινήματος, των αρχών και αξιών, βάσει των οποίων καθόρισαν οι Αρχαίοι Έλ-

ληνες τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ακόμη σ’ αυτά που πίστευε ο αναβιωτής 

αυτών Βαρόνος Πιερ ντε Κουμπερτέν; Εδώ υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. 

- Οι Ολυμπιακοί αγώνες, δεν απέτρεψαν τους πολέμους και έτσι διακόπηκε 

η διεξαγωγή των κατά τον Α΄ και Β΄ παγκόσμιους πολέμους. 

- Πολιτικά ζητήματα επηρέασαν επίσης αρκετές Ολυμπιάδες. 

- Το 1936 στο Βερολίνο, οι Ολυμπιακοί αγώνες χρησιμοποιήθηκαν για πολι-

τική προπαγάνδα από τους Ναζί. 

- Το 1972 στους Ολυμπιακούς αγώνες του Μονάχου και κατά τον χρόνο διε-

ξαγωγής αυτών, είχαμε ένοπλη επίθεση από εθνικιστικές εξτρεμιστικές ορ-

γανώσεις κατά αθλητών, με αποτέλεσμα να θρηνήσουμε αρκετά θύματα-

Αθλητές. 

- Το 1976 οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Μόντρεαλ του Καναδά, επηρεάστηκαν 

από μποϊκοτάζ αφρικανικών Κρατών. 

- Το 1980 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας, οι Η.Π.Α. και άλλα δυτι-

κά Κράτη αρνήθηκαν ν’ αγωνιστούν, επειδή η τότε Σοβιετική Ένωση εισέ-

βαλε στο Αφγανιστάν. 
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- Το 1984 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, η τότε Σοβιετική 

Ένωση και άλλες ανατολικές Χώρες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην 

διεξαγωγή των αγώνων. 

- Ως επίσης δεν εξέλειπαν οι αθλιότητες και στους Ολυμπιακούς αγώνες του 

Λονδίνου [2012], αυτή την φορά δυστυχώς, από τα αθάνατα μέλη διεξα-

γωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και από τους υπευθύνους της χώρας 

που φιλοξένησε τους αγώνες και όχι μόνον. 

• Αν είναι δυνατόν, ελέχθη από τον Πρόεδρο διεξαγωγής των Ολυμπια-

κών Αγώνων Ζακ Ρογκ κατά την τελετή έναρξης των αγώνων στο 

Λονδίνο ότι: «Οι Αγώνες ξαναγύρισαν στο σπίτι τους». Αυτός αν μη τι 

άλλο δεν πρέπει πλέον ν’ ασχοληθεί με τους Ολυμπιακούς αγώνες, 

διότι οι Ερινύες της Ολυμπίας, του Διός και τους Βαρόνου Πιερ ντε 

Κουμπερτέν θα τον καταδιώκουν. 

• Είχαμε δυστυχώς και μια ευτράπελη δήλωση από το πουθενά του 

Πρωθυπουργού της Τουρκίας, άκουσον, άκουσoν ότι, «…η ολυμπιακή 

φλόγα προήλθε από το όρος Όλυμπος της Μ. Ασίας…». Με την ευκαι-

ρία ήθελα να ρωτήσω αυτόν τον πρωθυπουργό της Τουρκίας, εάν 

γνωρίζει καμία πόλη στην Μικρά Ασία που να την έκτισαν οι Τούρκοι, 

από εμφανίσεώς του (1100), στα εδάφη της Μικράς Ασίας; Τον πληρο-

φορώ καμία, όλες είναι κτισμένες από Έλληνες και με Ελληνικές ονο-

μασίες. 

• Τέλος, υπήρξε ανέντιμη έως άθλια συμπεριφορά των διοργανωτών της 

Ολυμπιάδος του Λονδίνου, προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία και την 

Ιστορία γεννήσεως της Ολυμπιακής Ιδέας (καμία κουβέντα για την Ο-

λυμπία). 
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5. Επίλογος 

 Σήμερα η διεξαγωγή των Ολυμπιακών αγώνων σε πολλά έχει ξεφύγει, 

από το Ολυμπιακό πνεύμα γεννήσεως των Ολυμπιακών αγώνων, το Ολυ-

μπιακό Κίνημα και ακόμη των ιδεών του οραματιστού, αυτού που αναβίωσε 

τους Ολυμπιακούς αγώνες Βαρόνου Πιερ ντε Κουμπερτέν. 

 Μέσα στις δύσκολες ώρες που περνά καθημερινά η ανθρωπότητα, ο 

αθλητισμός έχει ξεφύγει από την αποστολή του. Ο Αθλητής γυμνάζεται, αθλεί-

ται και αναπτύσσεται λανθασμένα και γίνεται ένα ξεπερασμένο γρανάζι ενός 

τεράστιου ακατανίκητου, απρόσωπου συστήματος, ιατρών, φαρμακευτικών 

εταιρειών, προπονητών και παραγόντων του Αθλητισμού, που κανείς δεν 

μπορεί να ελέγχει. Η προσπάθεια του «ρεκόρ», από το απρόσωπο αυτό σύ-

στημα ταυτισμένη με το κακό, είναι σε κάθε βήμα μπροστά στον αθλητή. 

 Ένας ολοκληρωμένος αντιανθρωπισμός, από φαρμακευτικά σκευά-

σματα, αποσυνθέτει τον άνθρωπο και αντικειμενοποιεί τον αθλητή. Το σύστη-

μα αυτό βρίσκεται σε επικίνδυνη εξέλιξη, που κανείς πλέον δεν μπορεί να ε-

λέγξει. 

 Οι υπάρχουσες υγιείς αθλητικές παρουσίες, που υπηρετούν το καλό 

των αθλητών, θεωρούνται πολλές φορές ξεπερασμένοι ή συνθλίβονται από 

τους παθολογικούς που υπηρετούν τα συμφέροντα του συστήματος των ολί-

γων. 

 Η διεξαγωγή σήμερα των Ολυμπιακών αγώνων έχει ξεφύγει από την 

ιδέα και τις αρχές και αξίες του Ολυμπισμού και του Ολυμπιακού πνεύματος. 

Πρέπει! εάν πιστεύουμε στην αξία και τον σκοπό του αθλητισμού, αυτός πρέ-

πει να επανέλθει στις ρίζες του, άλλως, το μέλλον των χιλιάδων αθλητών που 
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ετοιμάζονται γι’ αυτούς θα είναι δυσοίωνο και οι αγώνες εκτός αποστολής, επ’ 

ωφελεία των ολίγων. 

 «Η Άθληση πρέπει να παραμείνει, στην μάθηση, στην άσκηση και 

στην φύση» (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ) 
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