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Ο αζιεηηζκόο είλαη έλαο θνηλσληθόο ζεζκόο ν

νπνίνο αληηθαηνπηξίδεη ηε δεδνκέλε θνηλσλία θαη

ηνλ πνιηηηζκό ηεο.

Γηα παξάδεηγκα ζηελ Αξραία Διιάδα, ν αζιεηηζκόο

ζηελ Αζήλα ήηαλ θνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό αγαζό

θαη είρε παηδαγσγηθό ραξαθηήξα ελώ αληίζεηα ζηελ

πάξηε ν αζιεηηζκόο βνεζνύζε ζηελ ζηξαηησηηθή

εθπαίδεπζε.

Οι Πςγμάσοι (ηοισογπαθία Θήπα 

Μεζοκςκλαδική Πεπίοδορ, π.1650 

π.κ.σ.) Δύο μικπά παιδιά, πιθανώρ 

μεηαξύ 6 και 8 εηών, πςγμασούν



ΑΕΖΗΟΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΠΣΗ

ηελ αξραία Αζήλα ε εθπαίδεπζε ησλ αγνξηώλ άξρηδε από ην 6ν έηνο

ηεο ειηθίαο ηνπο θαη είρε ηξεηο βαζηθέο νκάδεο καζεκάησλ: Σα

γξάκκαηα, ηε κνπζηθή θαη ηε γπκλαζηηθή.

Ζ γπκλαζηηθή δηδαζθόηαλ από ηνλ παηδνηξίβε, ν νπνίνο δίδαζθε ηελ

επζρεκνζύλε, ηξόπνπο θαιήο ζπκπεξηθνξάο, θαη θπξίσο ηελ

ζσκαηηθή εθγύκλαζε.

Σα παηδηά κέρξη ηελ ειηθία ησλ 16 εηώλ εθπαηδεύνληαλ ζηελ

παιαίζηξα, όπνπ ππνβάιινληαλ ζε ήπηαο κνξθήο γπκλάζκαηα,

όπσο άικα, δίζθνο, αγώλεο δξόκνπ θ.α.

Καηά ην 16ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, αζθνύληαλ πιένλ ζην γπκλάζην

(δεκόζην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα), ζην νπνίν γίλνληαλ πνηθίια

αγσλίζκαηα (άικα, παγθξάηην, πάιε, ππγκή θ.α.)

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ γπκλαζίσλ θαιύπηνληαλ από πινύζηνπο

ζπλήζσο πνιίηεο ηεο Αζήλαο (γπκλαζηαξρία).



ΔΙΑΟΞΝΦΗ ΑΕΖΗΟΩΜ ΣΟΗΜ ΑΞΡΑΙΑ 
ΕΖΖΑΔΑ

ηνπο πξώηνπο αηώλεο ησλ αγώλσλ νη απνδόζεηο ησλ

αζιεηώλ βαζίδνληαλ ζηελ εηδηθή δηαηξνθή θαη ζηελ αζθεηηθή

αγσγή ηνπο.

Ζ δηαηξνθή ησλ αζιεηώλ απνηεινύληαλ από γαιαθηνθνκηθά

πξντόληα, ιάδη, ιαραληθά, ςσκί, θξνύηα θαη κηθξέο πνζόηεηεο

ςαξηώλ θαη θξέαηνο. Καηά ηνλ Γηνγέλε ηνλ Λαέξηην ηε βαζηθή

ηξνθή ησλ αζιεηώλ απνηεινύζαλ μεξά ζύθα, ρισξό ηπξί θαη

πιηγνύξη.

Αξγόηεξα όκσο, ζύκθσλα κε ηνλ Γαιελό άξρηζαλ λα ηξώλε

απνθιεηζηηθά θξέαο θαη κεξηθνί ην παξάθαλαλ (κε ηνλ θαηξό

πνιινί αζιεηέο γίλνληαλ παρύζαξθνη θαη δελ κπνξνύζαλ λα

πάξνπλ κέξνο ζε αγώλεο).

Οη θπζηθέο ηξνθέο θαη ηα ζεξαπεπηηθά βόηαλα εμαζθάιηδαλ

ζηνπο αζιεηέο θαιή πγεία, επεμία, ελέξγεηα θαη ην πάζνο πνπ

είλαη απαξαίηεηα γηα ηε λίθε.



ΑΓΩΜΕΣ ΣΟΗΜ ΑΞΡΑΙΑ ΕΖΖΑΔΑ 

Τα ηαπξνθαζάςηα ήηαλ από ηνπο πξώηνπο γλσζηνύο αζιεηηθνύο

αγώλεο. Γίλνληαλ ζηελ κηλσηθή Κξήηε.

Οη αζιεηέο έπηαλαλ ηνλ ηαύξν από ηα θέξαηα, πεδνύζαλ θάλνληαο

ζηξνθή ζηνλ αέξα θαη θαηέιεγαλ όξζηνη θαη αλάπνδα πάλσ ζηελ ξάρε

ηνπ. ε αληίζεζε κε ηηο ζεκεξηλέο ηαπξνκαρίεο, ζηα ηαπξνθαζάςηα πνηέ

δελ ζαλάησλαλ ηνλ ηαύξν.



ΑΓΩΜΕΣ ΣΟΗΜ ΑΞΡΑΙΑ ΕΖΖΑΔΑ 

Οη αγώλεο δηαθξίλνληαλ ζε κηθξνύο ηνπηθνύο θαη ζε 

ζπνπδαίνπο παλειιήληνπο.

Οη ηνπηθνί αγώλεο ζπγθέληξσλαλ ηνπηθό ελδηαθέξνλ. 

Σέηνηνη ήηαλ ηα Παλαζήλαηα, ηα Διεπζίληα, 

ηα Ζξάθιεηα, ηα Παληώληα, ηα Διινπία, ηα Ζξαία,

ηα Διεπζέξηα, ηα Αζθιεπηεία, ηα Λύθαηα θ.α.

ηνπο Παλειιήληνπο Αγώλεο, πνπ ήηαλ πνιύ ζπνπδαίνη, 

έπαηξλαλ κέξνο αζιεηέο απ’ όιε ηελ Διιάδα. Γίλνληαλ κε 

επηζεκόηεηα, ζεσξνύληαλ ηεξνί θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπο ζηακαηνύζαλ νη ερζξνπξαμίεο αλάκεζα 

ζηηο Διιεληθέο πόιεηο. Οη πην ζεκαληηθνί από απηνύο ήηαλ: 

ηα Ίζζκηα, ηα Νέκεα, ηα Πύζηα θαη ηα Οιύκπηα.



ΑΓΩΜΕΣ ΣΟΗΜ ΑΞΡΑΙΑ ΕΖΖΑΔΑ 

Τα Ίζζκηα ήηαλ ενξηαζηηθά 

αγσλίζκαηα ηεο αξραίαο Διιάδαο. 

ύκθσλα κε ηνλ κύζν, ηδξπηήο 

ηνπ ζεζκνύ ησλ Ηζζκίσλ ήηαλ ν 

Πνζεηδώλαο, ελώ θαηά άιινπο ν 

Θεζέαο.



ΑΓΩΜΕΣ ΩΣΟΗΜ ΑΞΡΑΙΑ ΕΖΖΑΔΑ 

Νέκεα ή Νέκεηα ήηαλ αζιεηηθνί αγώλεο πνπ δηεμάγνληαλ ζηελ Νεκέα θαηά ηελ

αξραηόηεηα. Οη αγώλεο απηνί θαζηεξώζεθαλ ην 573 π.Υ. πξνο ηηκήλ ηνπ Γία,

ηεξό ηνπ νπνίνπ ππήξρε ζηε Νεκέα θαη ιάκβαλαλ κέξνο ζην ζηάδην κήθνπο 178

κέηξσλ θαη ρσξεηηθόηεηαο 40.000 ζεαηώλ. Σα Νέκεα κε γπκληθνύο θαη ηππηθνύο

αγώλεο ήηαλ από ηηο πην ζεκαληηθέο αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο ηεο αξραίαο

Διιάδαο κεηά ηα Πύζηα ,ηα Οιύκπηα θαη ηα Ίζζκηα.



ΑΓΩΜΕΣ ΣΟΗΜ ΑΞΡΑΙΑ ΕΖΖΑΔΑ 

Τα Πύζηα είλαη ενξηαζηηθά αγσλίζκαηα ηεο αξραίαο Διιάδαο πνπ γίλνληαλ ζηνπο

Γειθνύο θαη ελ κέξεη ζην Υξηζζό Φσθίδαο πξνο ηηκή ηνπ ζενύ Απόιισλα.

Ήηαλ παλειιήληα ε πην ζεκαληηθή εθδήισζε κεηά ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο.

ύκθσλα κε ηελ κπζνινγία, ν ζεζκόο ησλ Ππζίσλ ηδξύζεθε από ηνλ ίδην ηνλ

Απόιισλα, όηαλ απηόο λίθεζε ηνλ δξάθν Πύζσλα.



ΑΕΖΗΛΑΟΑ ΣΟΗΜ ΑΞΡΑΙΑ ΕΖΖΑΔΑ 

Σα πεξηζζόηεξα αζιήκαηα ήηαλ αηνκηθά όπσο:  

 ην ζηάδην 

 ν δίαπινο

 ν δόιηρνο 

 ε νπιηηνδξνκία, όπνπ νη αζιεηέο έηξεραλ κε παλνπιία



ΑΕΖΗΛΑΟΑ ΣΟΗΜ ΑΞΡΑΙΑ ΕΖΖΑΔΑ 

Άιιε νκάδα αζιεκάησλ ήηαλ ην πέληαζιν πνπ

πεξηιάκβαλε:

 ην αθόληην ρσξηδόηαλ ζηνλ εθήβνιν (ξίςε αθνληίνπ

ζε κήθνο ) θαη ζηνλ ζηνραζηηθό (ζε πξνθαζνξηζκέλν

ζηόρν)

 ην άικα εηο κήθνο (απιό, δηπιό ή ηξηπιό)

ζπλνδεπόηαλ από κνπζηθή γηα λα έρεη ν αζιεηήο

ζηαζεξό βεκαηηζκό

 ην δίζθν ζηελ αξρή ιίζηλνο θαηόπηλ ζηδεξέληνο , ήηαλ

θνηλόο γηα όινπο ηνπο αζιεηέο

 ην δξόκν

 ηελ πάιε, πνπ ήηαλ όξζηα όπνπ ν παιαηζηήο έπξεπε

λα ξίμεη ηνλ αληίπαιό ηνπ ζην έδαθνο θαη ζηελ

αιίλδεζε ή θάησ πάιε



ΠΠΓΛΗ

ην άζιεκα ηεο ππγκήο, έλαο από ηνπο δύν αληηπάινπο έπξεπε λα πέζεη

αλαίζζεηνο. Έλαο ζπλδπαζκόο πάιεο θαη ππγκήο ήηαλ ην παγθξάηην (ζην άλσ νη

αζιεηέο αγσλίδνληαλ όξζηνη θαη ζην θάησ ζπλέρηδαλ ηνλ αγώλα ζην έδαθνο).

Οη αγώλεο απηνί νλνκάδνληαλ γπκληθνί γηαηί νη δηαγσληδόκελνη ήηαλ γπκλνί. Λάκβαλαλ

κέξνο άληξεο θαη παηδηά θαη αξγόηεξα έθεβνη. Σα παηδηά θαη νη έθεβνη δελ ζπκκεηείραλ

ζηα ηππηθά αγσλίζκαηα θαη ζηνλ νπιίηε δξόκν.



ΙΠΠΝΔΞΝΛΙΕΣ

Οη ηππνδξνκίεο γίλνληαλ ζηνπο 

ηππόδξνκνπο.

Μεξηθά από ηα ηππηθά αζιήκαηα ήηαλ 

ν αγώλ, ηειείσλ θειήησλ, θάιπε 

(ηππνδξνκίεο κε θνξάδεο ) θαη νη 

αγώλεο κε πώινπο.

ηνπο αγώλεο νη αλαβάηεο ήηαλ 

γπκλνί.



ΑΞΛΑΟΝΔΞΝΛΙΕΣ

ηηο αξκαηνδξνκίεο δηαθξίλνληαλ ηα 

αγσλίζκαηα ηνπ ηέζξηππνπ, ηεο απήλεο θαη 

ηεο ζπλσξίδαο.

ζνλ αθνξά ζηνπο ελίνρνπο , νη ηδηνθηήηεο 

ησλ δώσλ αγσλίδνληαλ νη ίδηνη ζηνπο 

ηππνδξόκνπο.

ηα κέζα ηνπ 6νπ αηώλα π.Υ. ν ηύξξαλνο

Πεηζίζηαξηνο θαζηέξσζε ηηο ηππνδξνκίεο, ηηο 

αξκαηνδξνκίεο, ηνλ από ίππνπ αθνληηζκό θαη 

ην αγώληζκα ηνπ απνβάηνπ (κεηαπήδεζε ηνπ 

αλαβάηε από ίππν ζε ίππν).



ΠΠΞΞΙΡΙΝΣ ΡΝΞΝΣ

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ιάκβαλαλ ρώξα δηάθνξα δξώκελα πνπ 

είραλ ζπκβνιηθή ζεκαζία. Παξάδεηγκα είλαη ν ππξξίρηνο ρνξόο, ν νπνίνο 

ήηαλ έλνπινο ρνξόο κε ζξεζθεπηηθό ραξαθηήξα θαη απνηεινύζε κίκεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πνιεκηθώλ θηλήζεσλ ζε ξπζκηθή κνξθή.



ΑΖΕΚΟΞΠΝΜΕΣ

Κάζε ρξόλν πξαγκαηνπνηνύληαλ νη αγώλεο 

αιεθηξπόλσλ (θνθνξνκαρίεο ) ζε 

αλάκλεζε κηαο νκηιίαο ηνπ Θεκηζηνθιή, ν 

νπνίνο παξόηξπλε ηνπο Αζελαίνπο λα 

αγσληζηνύλ όπσο ηα θνθόξηα ελαληίνλ ησλ 

ερζξώλ ηνπο ρσξίο θάπνην έπαζιν, παξά 

κόλν ηελ επηβίσζε θαη αμηνπξέπεηά ηνπο.
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Οη αξραηόηεξνη θαη ζεκαληηθόηεξνη από όινπο ηνπο ειιεληθνύο

αγώλεο θαη ε ζπνπδαηόηεξε ζξεζθεπηηθή γηνξηή πξνο ηηκήλ

ηνπ Οιύκπηνπ Γία, ηνπ παηέξα ησλ ζεώλ. Ζ θήκε ηνπ ηεξνύ

ηεο Οιπκπίαο δηαδόζεθε ζε νιόθιεξν ηνλ ειιεληθό θόζκν,

ελώ ζύληνκα νη Οιπκπηαθνί Αγώλεο έγηλαλ ην ζύκβνιν ηεο

παλειιήληαο ελόηεηαο. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ ε ζέζε θαη

ε ζεκαζία ηεο Οιπκπίαο δηεπξύλζεθαλ. Από απιόο ρώξνο

ιαηξείαο εμειίρζεθε ζε έλα ηεξό γεκάην πεξίηερλνπο λανύο - ν

κεγαιύηεξνο από ηνπο νπνίνπο ήηαλ ηνπ Γία - θνζκηθά θηήξηα

θαη αγάικαηα. Νέα αγσλίζκαηα πξνζηέζεθαλ ζηνπο Αγώλεο

θαη θαηλνύξγηεο εγθαηαζηάζεηο ρηίζηεθαλ γηα λα

εμππεξεηήζνπλ ηνπο αζιεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηνύο.

Σεινύληαλ θάζε ηέζζεξα ρξόληα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πην

δεζηώλ εκεξώλ ηνπ θαινθαηξηνύ. ηηο πεξίπνπ πέληε εκέξεο

πνπ δηαξθνύζαλ, αθηεξώλνληαλ ζηνπο βσκνύο ησλ ζεώλ

ζπζίεο.



Αζιεηηθνί αγώλεο δηεμάγνληαλ ζην ηάδην θαη ηνλ

Ηππόδξνκν, κπξνζηά ζε ρηιηάδεο ζεαηέο από

όιεο ηηο πόιεηο ηνπ γλσζηνύ ειιεληθνύ θόζκνπ.

Οη ληθεηέο βξαβεύνληαλ κε έλα ζηεθάλη αγξηειηάο,

ηνλ θόηηλν, θαη απνιάκβαλαλ ηδηαίηεξεο ηηκέο από

ηελ παηξίδα ηνπο, δόμα, θήκε, αιιά θαη πιηθέο

απνιαβέο. ζνη ζπκκεηείραλ αθνινπζνύζαλ

θνηλνύο θαλόλεο θαη ζπκβάζεηο, πνπ είραλ

θαζηεξσζεί γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ησλ

αγώλσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα όηη όιεο νη πόιεηο

ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα ζηακαηήζνπλ ηηο

ερζξνπξαμίεο θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο θαη όηη

επηηξεπόηαλ ε ζπκκεηνρή κόλν ζηνπο Έιιελεο

πνιίηεο.

ΝΖΠΛΠΙΑΚΝΙ ΑΓΩΜΕΣ ΚΑΙ ΑΞΡΑΙΑ ΕΖΖΑΔΑ
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Σν 776 π. Υ., δηεμάγνληαη νη πξώηνη Οιπκπηαθνί

Αγώλεο ηεο αξραηόηεηαο, ζεζκόο πνπ θξάηεζε

1170 ρξόληα κέρξη ην 393 κ. Υ. πνπ θαηαξγήζεθαλ σο

εηδσινιαηξηθή ηειεηή από ην βπδαληηλό απηνθξάηνξα

Θενδόζην ηνλ 1ν. Αξρηθά, ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο

είραλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κόλν ειεύζεξνη Έιιελεο

πνιίηεο. Αξγόηεξα, κε ηελ επηθξάηεζε ηεο Ρσκατθήο

Απηνθξαηνξίαο, απέθηεζαλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο όινη

νη πνιίηεο ηεο απηνθξαηνξίαο.

Γηα όζν θξαηνύζαλ νη Αγώλεο, νη αξραίνη Έιιελεο

ππάθνπαλ ζηνλ θαλόλα ηεο Ηεξήο Δθερεηξίαο, πνπ

ζήκαηλε δηαθνπή ζηηο ερζξνπξαμίεο θαη απαγόξεπζε

εθηέιεζεο ηεο ζαλαηηθήο θαηαδίθεο. Αξρηθά ε Ηεξή

Δθερεηξία είρε δηάξθεηα ελόο κήλα, θαη αξγόηεξα έθηαζε

ηνπο ηξεηο.



ΣΠΛΛΕΟΝΡΗ ΓΠΜΑΙΚΩΜ ΣΟΝΠΣ ΑΞΡΑΙΝΠΣ ΑΓΩΜΕΣ

Ζ ύπαξμε γπλαηθείσλ αγώλσλ ζηελ Αξραία Οιπκπία είλαη

από ηα θαιύηεξα θξπκκέλα κπζηηθά.

Οη Οιπκπηαθνί Αγώλεο λεαλίδσλ ήηαλ έλα γεγνλόο

ζξεζθεπηηθό πξνο ηηκήλ ηεο ζεάο Ήξαο. Ο γπλαηθείνο

αζιεηηζκόο ήηαλ δηαδεδνκέλνο ζε πνιιά κέξε ηεο Αξραίαο

Διιάδαο ζηελ «Μηλσηθή» Κξήηε, ζηελ πάξηε, ζηνπο

Γειθνύο, ζηε Υίν θαη ηελ Αηηηθή.

Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα Ζξαία, νη γπλαηθείνη

Οιπκπηαθνί Αγώλεο, νη νπνίνη ηεινύληαλ θάζε 4 ρξόληα

αλάκεζα ζε παξζέλεο (αλύπαληξεο θνπέιεο).

Σν κήθνο ηνπ δξόκνπ ήηαλ πεξίπνπ 160κ.

Φνξνύζαλ δε θνληό ρηηώλα θαη ρσξίδνληαλ ζε ηξεηο

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο. Αξθεηέο Διιελίδεο

ζηεθαλώζεθαλ ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ησλ ηππηθώλ

αγώλσλ, όπσο ε Κπλίζθα, ε Βειεζηίρε θ.α., νη νπνίεο δελ

ίππεπαλ αιιά ήηαλ νη ηδηνθηήηξηεο ησλ ίππσλ.



Υπάξρνπλ δύν κπζνινγηθέο εθδνρέο γηα ην πώο μεθίλεζαλ.

Η πξώηε αθνξά ην κύζν ηνπ Πέινπα, από ηνλ νπνίν πήξε θαη ην 

όλνκά ηεο ε Πεινπόλλεζνο (λεζί ην Πέινπα. ) Σύκθσλα κε ην 

κύζν, ν βαζηιηάο Οηλόκανο ηεο Πίζαο, θάιεζε ζε αγώλα 

αξκαηνδξνκίαο ηνπο κλεζηήξεο ηεο θόξεο ηνπ, ηεο Ιππνδάκεηαο. 

Όπνηνο ηνλ θέξδηδε, ζα έπαηξλε ηελ Ιππνδάκεηα γηα γπλαίθα ηνπ ελώ 

όπνηνο έραλε… έραλε θαη ην θεθάιη ηνπ! Ο Πέινπαο, πξίγθηπαο ηεο 

κηθξαζηαηηθήο Λπδίαο ήηαλ έλαο από ηνπο κλεζηήξεο. Με ηε βνήζεηα 

ηνπ ελίνρνπ ηνπ Μπξηίινπ, θαηέζηξσζε έλα ζρέδην γηα λα ληθήζεη 

ηνλ Οηλόκαν ζηελ αξκαηνδξνκία, ζακπνηάξνληαο ην άξκα ηνπ.

Έηζη, ν Πέινπαο επηθξάηεζε ζηελ αξκαηνδξνκία, όηαλ ην άξκα ηνπ 

Οηλόκανπ αλαηξάπεθε ζθνηώλνληαο ηνλ.

Ο Πέινπαο παληξεύηεθε ηελ Ιππνδάκεηα θαη γηα λα γηνξηάζεη ηε 

λίθε ηνπ, θαζηέξσζε ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο.
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ύκθσλα κε άιιν κύζν, ηνπο αγώλεο θαζηέξσζε ν 

εκίζενο Ζξαθιήο. ηνλ πέκπην άζιν ηνπ, 

ζπκθώλεζε κε ηνλ βαζηιηά Απγέα ηεο Ζιείαο λα 

θαζαξίζεη ηνπο ζηάβινπο ηνπ, κε αληάιιαγκα ην 

έλα δέθαην ησλ αγειάδσλ ηνπ.

Ο Απγέαο δελ ηήξεζε ηελ ππόζρεζή ηνπ θαη ν 

Ζξαθιήο ηνπ θήξπμε πόιεκν, πνπ θέξδηζε.

Μεηά από ηε λίθε, θαη πξνο ηηκή ηνπ παηέξα ηνπ 

Γία, ν Ζξαθιήο θαζηέξσζε ηνπο Οιπκπηαθνύο 

Αγώλεο.



ΠΞΩΟΝΙ ΣΠΓΡΞΝΜΝΙ ΝΖΠΛΠΙΑΚΝΙ ΑΓΩΜΕΣ

Οη Οιπκπηαθνί Αγώλεο ηνπ 1896 ήηαλ ε πξώηε

δηεζλήο αζιεηηθή δηνξγάλσζε Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ

κεηά ηελ αλαβίσζή ηνπο ζηε ζύγρξνλε επνρή.

Γηνξγαλώζεθε ζηελ Αζήλα από ηηο 6 Απξηιίνπ - 15

Απξηιίνπ 1896.

Δπεηδή ε Αξραία Διιάδα ήηαλ ην κέξνο πνπ

γελλήζεθαλ νη Οιπκπηαθνί Αγώλεο, ε Αζήλα

ζεσξήζεθε σο ε ηδαληθόηεξε επηινγή γηα λα

θηινμελήζεη θαη ηελ πξώηε δηεμαγσγή ησλ ζύγρξνλσλ.

Ζ επηινγή ηεο δηνξγαλώηξηαο ρώξαο έγηλε ζε ζπλέδξην

πνπ νξγάλσζε ν Πηεξ ληε Κνπκπεξηέλ, Γάιινο

παηδαγσγόο ζην Παξίζη, ζηηο 23 Ηνπλίνπ 1894.

Ζ Γηεζλήο Οιπκπηαθή Δπηηξνπή (ΓΟΔ) ηδξύζεθε

επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ ζπλεδξίνπ. Αλ θαη ν

αξηζκόο ησλ αζιεηώλ πνπ πήξαλ κέξνο ήηαλ κηθξόο,

παξόια απηά ε ζπκκεηνρή ήηαλ ε κεγαιύηεξε κέρξη

ηόηε ζε αζιεηηθή δηνξγάλσζε.



ΝΖΠΛΠΙΑΚΝΙ ΑΓΩΜΕΣ ΑΕΗΜΑ 2004

Οη Θεξηλνί Οιπκπηαθνί Αγώλεο 2004, γλσζηνί θαη

σο Αγώλεο ηεο 28εο Οιπκπηάδαο, ήηαλ κία δηεζλήο

αζιεηηθή δηνξγάλσζε πνπ έιαβε ρώξα ζηελ Αζήλα,

πξσηεύνπζα ηεο Διιάδαο, από ηηο 13 έσο ηηο 29

Απγνύζηνπ 2004. Απηή ήηαλ ε 28ε

δηνξγάλσζε Θεξηλώλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ππό

ηελ αηγίδα ηεο Γηεζλνύο Οιπκπηαθήο

Δπηηξνπήο (ΓΟΔ). πκκεηείραλ πεξίπνπ 10.500

αζιεηέο καδί κε 5.500 πξνπνλεηέο θαη ζπλνδνύο

από 201 ρώξεο.

Τπήξμαλ ζπλνιηθά 301 ηειεηέο απνλνκήο

κεηαιιίσλ από 28 δηαθνξεηηθά αζιήκαηα.



ΛΑΣΚΝΟ ΝΖΠΛΠΙΑΚΩΜ ΑΓΩΜΩΜ 2004

Ο Φνίβνο θαη ε Αζελά ήηαλ ηα ζύκβνια (καζθόη)

ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηνπ 2004. Ζ έκπλεπζε γηα ηελ

εμακειή νκάδα κε επηθεθαιήο ηνλ πύξν Γθόγθν γηα ηελ

δεκηνπξγία ησλ καζθόη πξνήιζε από ην γπλαηθείν

εηδώιην ην νπνίν εθηίζεηαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν.

Οη καζθόη ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηνπ 2004

παξνπζηάζηεθαλ ζην θνηλό ζηηο 4 Απξηιίνπ ηνπ 2002 ζε

εθδήισζε ζην Εάππεην κέγαξν.

Δίλαη δύν αδέξθηα πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηε ζπκκεηνρή

θαη ηελ νκαδηθόηεηα θη όρη ηε λίθε. Ο Φνίβνο είλαη

εκπλεπζκέλνο από ηνλ ζεό Απόιισλα-Φνίβν, ζεό ηεο

καληηθήο, ηνπ ήιηνπ θαη ηεο κνπζηθήο, ελώ ε Αζελά από ηε

ζεά ηεο ζνθίαο. Απηέο νη καζθόη θαλεξώλνπλ ηελ ζρέζε

πνπ είρε ε Διιάδα από πνιύ παιηά κε ηνπο Οιπκπηαθνύο

Αγώλεο.
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▰ Οι αλίεξ πορ Οκρμμιομού αμό πην Ανξαία Ιοπονία έωξ οήμενα

▰ Κινούνπαι οε δύο άλονεξ πο Ερ Αγωνίζεοθαι (ενπιμόπηπα, οεβαομόξ, ιοόπηπα, 
ιοοπιμία) και πην Εργενή Άμικκα (ανιοπεία, εργενήξ ορναγωνιομόξ)


