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ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Σκοπός της ερευνητικής  εργασίας είναι οι μαθητές να μυηθούν 

στην ιστορία και της αξίες της Ολυμπιακής παράδοσης, να 

αποκτήσουν γνώσεις σε μη διαδεδομένα Ολυμπιακά Αθλήματα και 

να διαμορφώσουν θετική στάση απέναντι στον αθλητισμό και τον 

Ολυμπισμό μέσα από δράσεις που προωθούν την συμμετοχή, την 

πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαιότητα 
 

.  

Οι Ολυμπιακοί ήταν οι αρχαιότεροι και 
σημαντικότεροι από όλους τους ελληνικούς αγώνες 
και η σπουδαιότερη θρησκευτική γιορτή προς τιμήν 
του Ολύμπιου ∆ία, του πατέρα των θεών. Σύντομα οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν το σύμβολο της 
πανελλήνιας ενότητας.  

Με το πέρασμα του χρόνου η θέση και η σημασία 
της Ολυμπίας διευρύνθηκαν. 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.  

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.  

Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων διεξάγονταν διάφορα αγωνίσματα, όπως 
το στάδιο, η πάλη, η πυγμαχία, το παγκράτιο, τα ιππικά αγωνίσματα και το πένταθλο 
(Αγώνες κηρύκων και σαλπιγκτών, Ακόντιο,  Άλμα,  ∆ίσκος , ∆ρόμος,  Ιππικά 
αγωνίσματα, Παγκράτιο, Πάλη,  Πένταθλο, Πυγμαχία). Όσοι συμμετείχαν ακολουθούσαν 
κοινούς κανόνες και συμβάσεις, που είχαν καθιερωθεί για την καλύτερη οργάνωση των 
αγώνων. 

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.  

 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες πρωτάρχισαν το 776 π.Χ. στην Ολυμπία της Ήλιδας, με τη 
συμμετοχή αθλητών απ’ όλο τον Ελληνικό Κόσμο της αρχαιότητας.  



Οι Ολυμπιακοί Αγώνες  πέρασαν από διάφορες φάσεις ακμής και παρακμής, έως 
ότου καταργήθηκαν από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Θεοδόσιο τον Μέγα το 393 
μ.Χ. ως ειδωλολατρικοί. 

1503 χρόνια αργότερα αναβίωσαν, χάρις στις ενέργειες δύο ανθρώπων, του Γάλλου 
βαρώνου Πιέρ Ντε Κουμπερτέν (1836-1937) και του Έλληνα λόγιου και επιχειρηματία 
∆ημητρίου Βικέλα (1835-1908). 

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ 

ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ 
 

Ολυμπισμός είναι φιλοσοφία ζωής που προωθεί και συνδυάζει 
σε αρμονικό σύνολο, τις αρετές του σώματος , του πνεύματος και 
της ψυχής.  Συνδυάζοντας  τον αθλητισμό με τον πολιτισμό και την 
παιδεία, ο ολυμπισμός προσπαθεί να δημιουργήσει έναν τρόπο 
ζωής που στηρίζεται στη χαρά της προσπάθειας, την εκπαιδευτική 
αξία του καλού παραδείγματος και το σεβασμό για οικουμενικές 
θεμελιώδεις ηθικές αξίες. 
   Οι αρχές του Ολυμπισμού αποτελούν πολύτιμη πηγή αξιών και 
ιδανικών τα οποία, μέσω της εκπαίδευσης, αναδεικνύουν την 
ανθρωπιστική και πολιτιστική αξία του αθλητισμού. Είναι, όμως, 
αναγκαία η επανεξέταση του πλαισίου του Ολυμπισμού έτσι ώστε 
να δοθεί η δυνατότητα να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση του με 
τα νέα κοινωνικά δεδομένα. 
   Οι αρχές του Ολυμπισμού  χωρίζονται σε τέσσερις τομείς  

1) Ατομικός τομέας 
• Αρμονική ανάπτυξη σώματος και πνεύματος 
• Εθελοντική προσπάθεια 
• Συμμετοχή 
• Αυτοπειθαρχία 
• Αυτοεκτίμηση 

2) Κοινωνικός τομέας 
• Φιλία 
• Ισότητα 
• Σεβασμός των άλλων 
• Κατανόηση 
• Αλληλεγγύη 

3) Πολιτιστικός τομέας 
• Σεβασμός πολιτιστικών αξιών 



• ∆ιαπολιτισμικές σχέσεις και ανταλλαγές μεταξύ ατόμων, 
χωρών, ηπείρων 

• Ισότιμη συμμετοχή όλων ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, 
φύλου, πολιτισμού, κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης 

4) Οικουμενικός τομέας 
• Συνύπαρξη λαών 
• Σεβασμός στο περιβάλλον 
• Πατριωτισμός 
• ∆ιεθνισμός 
• Ειρήνη 
• Αλτρουισμός 

 

 
      
     Οι Αξίες του Ολυμπισμού κινούνται γύρω από δύο βασικούς 
άξονες: Το «Ευ Αγωνίζεσθε » και την «Ευγενή Άμιλλα ».  
Στον πρώτο άξονα εντοπίζονται οι αξίες της εντιμότητας, του 
σεβασμού των κανόνων διεξαγωγής των αγώνων, της ισότητας, 
της δικαιοσύνης, του σεβασμού των συναθλητών και της ισοτιμίας.  
Στο δεύτερο άξονα περιέχονται οι αξίες της αριστείας, του 
ευγενικού συναγωνισμού ανάμεσα σε άτομα και λαούς, της τάσης 
για διάκριση και υπεροχή μακριά από κάθε αντιπαλότητα. 
    Στον πυρήνα της έννοιας του ολυμπισμού, η οποία 
ενσωμάτωσε και την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, βρίσκεται 
μια ηθική και παιδαγωγική διάσταση. Ο Πιερ ντε Κουμπερτέν είχε 
πει ότι «ο ολυμπισμός μπορεί να αποτελέσει ένα σχολείο ηθικής 
ευγένειας και αγνότητας καθώς και σωματικής αντοχής και 
ενέργειας». Ο ολυμπισμός συνεπώς ορίστηκε από τον ίδιο τον 
εμπνευστή του ως ένα μέσο για την πραγματοποίηση παγκόσμιων  
 



ηθικών αξιών και ιδανικών μέσω της σωματικής άσκησης και των 
διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό το ιδεαλιστικό στοιχείο 
διακρίνει τους Ολυμπιακούς από όλους τους άλλους αθλητικούς 
αγώνες, οι οποίοι διέπονται μεν από κανόνες αλλά δεν έχουν 
φιλοσοφικό ή ιδεολογικό υπόβαθρο. 

   Ο αθλητής και η αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων 
διαφέρουν από τους αθλητές που αγωνίζονται σε άλλες 
διοργανώσεις ή τουλάχιστον παρουσιάζονται ως διαφορετικοί. 
Καταρχήν οφείλουν να αποδέχονται τις αρχές του ολυμπισμού και 
να συμπεριφέρονται ανάλογα. ∆εύτερον, προβάλλονται ως εθνικά 
και παγκόσμια πρότυπα όχι μόνο λόγω επίδοσης αλλά κυρίως 
λόγω προσωπικότητας. Γιατί και η επίδοση συνδυάζεται με ηθικές 
ιδιότητες. Τέλος, εκπροσωπούν τη χώρα τους και όχι τον εαυτό 
τους και, επομένως, η νίκη τους, η ήττα τους, ο αγώνας τους, η 
συμπεριφορά τους, όλα αντανακλώνται στο εθνικό σύνολο. Στον 
ολυμπιακό στίβο, η ταυτότητα του αθλητή προβάλλει λοιπόν τις 
αξίες της χώρας του και του λαού του. Γι' αυτό άλλωστε οι 
ολυμπιονίκες γίνονται εθνικοί ήρωες.  

 

 

. 
 

 



 
ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 

 
    Στην αρχαία Ελλάδα η άσκηση έπαιζε σημαντικό ρόλο στη ζωή 
των Ελλήνων. Η σωματική άσκηση, η γυμναστική, αποτελούσε το 
μισό μέρος της όλης εκπαίδευσης. Ο ιδανικός πολίτης ήταν 
γυμνασμένος στο σώμα και ολοκληρωμένος στο νου και την ψυχή. 
Η γύμναση αποτελούσε μέσο αγωγής με κύριο στοιχείο της τον 
ανταγωνισμό, την άμιλλα. Πρώτοι οι Έλληνες χρησιμοποίησαν 
κατά αυτό τον τρόπο την άσκηση και όχι σαν μέσο στρατιωτικής 
προετοιμασίας. Επίσης χρησιμοποιούν τη άσκηση  στην ιατρική 
για θεραπευτικούς σκοπούς.  
   Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
γύμνασης το οποίο παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με το 
σημερινό. Στο σύστημα αυτό έχουμε:  
  - ∆ιάκριση των ασκήσεων στα «γυμνάσια» τις σημερινές 
προασκήσεις,  στην «προπαρασκευή» την σημερινή προθέρμανση 
και  στην «κατασκευή» το αντίστοιχο για μας κύριο μέρος της 
γύμνασης.    
     - ∆ιάκριση κατά σκοπό. Αν η γύμναση γινόταν για  ψυχαγωγία,  
με σκοπό τη συμμετρία του σώματος  ή σκοπός της ήταν η 
προετοιμασία ενός  νέου για αγώνες .  
      - ∆ιάκριση ανάλογα με το μέρος του σώματος που θα 
γύμναζαν. Χρησιμοποιούν ειδικές  ασκήσεις για τα χέρια, τα πόδια 
ή τον κορμό καθώς και αναπνευστικές ασκήσεις . 
             Επίσης προσάρμοζαν ένα πρόγραμμα ανάλογα με το 
τόπο, τον καιρό, την εποχή του χρόνου, τη θερμοκρασία, αν ήταν  
 



πρωί, μεσημέρι ή απόγευμα,  αν ήταν κλειστός ή ανοιχτός ο χώρος 
γύμνασης. Ακόμα,  υπολόγιζαν τη διάθεση του νέου που θα 
γυμναζόταν,  το χαρακτήρα του, τη φυσική και ψυχολογική του 
κατάσταση. 
 
 

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 
 
   Τα αγωνίσματα της αρχαίας Ελλάδας είναι αυτά που έχουν 
φτάσει ως τις μέρες μας και αποτελούν τα κλασικά αθλήματα. Τα 
αγωνίσματα αυτά είναι ο δρόμος η πάλη, η πυγμαχία, το 
παγκράτιο, η δισκοβολία, ο ακοντισμός, το άλμα, το πένταθλο, 
καθώς και τα αγωνίσματα του ιπποδρόμου. Από αυτά το 
παγκράτιο και οι αρματοδρομίες δεν αποτελούν σήμερα 
αγωνίσματα. 
 
 

Οι δρόμοι 
 

 
Τα αγωνίσματα ήταν τέσσερα, το στάδιο,      ο δίαυλος, ο δόλιχος 
και ο οπλίτης δρόμος. Επίσης υπήρχαν ο Ήπιος και η     
λαμπαδηδρομία. 
Το στάδιο ήταν δρόμος οπού οι δρομείς έτρεχαν μια φορά από την 
μια άκρη του σταδίου στην άλλη σε μια απόσταση180 μέχρι 200 μ. 
Ήταν δρόμος ταχύτητας κάτι ανάλογο με το σημερινό 200άρι. 
Ο δίαυλος ήταν δρόμος δύο σταδίων, λέγονταν και κάμπειος, γιατί 
οι αθλητές έκαμπταν τον ξύλινο (κατά πάσα πιθανότητα) πάσαλο 
για να γυρίσουν στον τερματισμό. Αντίστοιχος σήμερα είναι ο 
δρόμος των 400 μ. 
Ο δόλιχος δρόμος, ήταν καμπτός δρόμος  από 1300-4600 μ. 
περίπου. Σήμερα αντίστοιχοι δρόμοι είναι των 1500μ.και των 
5000μ. 
Ο οπλίτης δρόμος εμφανίσθηκε 65η Ολυμπιάδα το 520π.Χ. Σε 
αυτόν οι δρομείς έτρεχαν με πανοπλία στη συνέχεια όμως  
φορούσαν μόνο το κράνος και την ασπίδα ή μόνο την ασπίδα. ∆εν 
υπάρχει κάτι αντίστοιχο σήμερα 
 Ο ίππιος ήταν δρόμος 4άρων σταδίων σήμερα τα 800μ. 
 Η λαμπαδηδρομία ήταν δρόμος 2.500 μ. και ήταν σαν τη σημερινή 
σκυταλοδρομία.  
 



 
 
 

Η πάλη 
 

   Ένα από τα αρχαιότερα και δημοφιλέστερα αγωνίσματα των 
αρχαίων. Πάλευαν σε ένα σκαμμένο μέρος  που το γέμιζαν με 
άμμο. Με ποιο τρόπο ακριβώς πάλευαν δεν μας είναι με ακρίβεια 
γνωστά . Αρκετές  μαρτυρίες μας λένε πως υπάρχουν πολλά κοινά 
με τη σύγχρονη πάλη. Οι  
 
μέθοδοι που χρησιμοποιούσαν για την ανατροπή του αντιπάλου, η 
στάση των παλαιστών στις πρώτες φάσεις του αγωνίσματος, οι 
λαβές του λαιμού,  της μέσης,  από τους καρπούς, καθώς και η 
αρχική στάση των παλαιστών ήταν παρόμοια με σήμερα.  

 



 
Η πυγμαχία 

 
     Ένα σκληρό αλλά αγαπητό στην αρχαιότητα άθλημα. Οι 
αθλητές έδεναν ιμάντες τα χέρια του φτιάχνοντας έτσι ένα είδος 
γαντιού. ∆εν υπήρχε ειδικός χώρος (ρινγκ) όπως σήμερα, οι 
αθλητές χωρίζονταν σε κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία αλλά όχι 
και το σωματικό βάρος όπως σήμερα, ο κάθε αγώνας δεν είχε 
γύρους αλλά παίζονταν ως που ένας από τους αθλητές να 
εγκαταλείψει σηκώνοντας το δείκτη του χεριού του. Ακόμα φαίνεται 
πως επιτρέπονταν τα κτυπήματα σε όλο το σώμα. 
 

 
 

 
 

Το πένταθλο 
 

   Το πένταθλο περιλάμβανε πέντε αγωνίσματα: 
- Το στάδιο δρόμο που ήταν και ανεξάρτητο άθλημα. 
-Τη πάλη η οποία ήταν και αυτή ανεξάρτητο αγώνισμα. 
-Το άλμα σε μήκος, που πιθανών να ήταν τριπλούν. Το άλμα 
γινόταν με φορά που πρέπει να ήταν καθορισμένο το μήκος της 
και οι άλτες κρατούσαν στα χέρια τους αλτήρες, βάρη από πέτρα ή 
μέταλλο, τους οποίους πιθανότατα άφηναν κατά τη προσγείωση .  
-Ο δίσκος. Για τη δισκοβολία γνωρίζουμε ότι ο δίσκος είχε το ίδιο 
σχήμα με το σημερινό στη αρχή, ήταν από πέτρα και στη συνέχεια 
μεταλλικός. Το βάρος και το μέγεθος του δεν ήταν συγκεκριμένο. Η 
ρίψη γινόταν, από μία βαλβίδα στενή σε σχήμα 
παραλληλογράμμου, όχι κυκλική όπως η σημερινή, 
χρησιμοποιώντας κάποιες ρυθμικές κινήσεις 
-Το ακόντιο. 



 
Άρση βαρών 

   Η άρση βαρών έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα. ∆εν 
συμπεριλαμβάνονταν στα αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων 
της εποχής, αλλά υπάρχουν στοιχεία για την ύπαρξή της. Από 
μαρτυρίες γνωρίζουμε ότι οι αθλητές συναγωνίζονταν στην 
ανύψωση βάρους. Πιθανών η άρση βαρών να αποτελούσε 
αγώνισμα προπόνησης για τους αθλητές του πεντάθλου ή του 
παγκρατίου. Βρέθηκε στην Ολυμπία ένας λίθος βάρους 144 κιλών. 
Σήμερα το άθλημα αυτό γίνεται με διαφορετικό τρόπο. 
 

 
 
 
 

Ρυθμική 
 
 

    Η ρυθμική δεν ήταν αγώνισμα της αρχαιότητας. Ίσως όμως, να 
έχουν κάποια σχέση με παιγνίδια που παίζονταν τότε, η μπάλα, το 
στεφάνι και το σχοινάκι. 
   Με τη μπάλα, τη σφαίρα, έπαιζαν πολλά παιγνίδια, ομαδικά και 
ατομικά. Την πετούσαν ψηλά ή την κτυπούσαν στο έδαφος. 
 
Το σχοινάκι ήταν ακόμη ένα παιγνίδι που έπαιζαν.  
Τη μπάλα και το τροχό, κυρίως, τα χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι 
Έλληνες στις παλαίστρες, για γυμναστικές ασκήσεις.  
 
 



Τένις (αντισφαίριση) 
 
    Η αντισφαίριση, όπως και πολλά άλλα παιγνίδια με μπάλα, έχει 
τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα. Κατάγεται από την αρχαία 
σφαιριστική, (5ος αιώνας π.Χ. ), που παιζόταν με μια μεγάλη 
ελαφριά μπάλα και οπού τα χτυπήματα γίνονταν με τη γροθιά ή 
τον ώμο. Αργότερα, οι παίκτες στερέωναν με θηλιές στον πήχη του 
χεριού ένα τετράγωνο σανίδι και προσπαθούσαν με διάφορα 
χτυπήματα να πετύχουν τη μπάλα στον αέρα.  
 

 
 

TA ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ 
ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

 
Στίβος-Κλασσικά Αθλήματα 

 
 
   Τα αγωνίσματα του στίβου 
είναι η παλαιότερη μορφή 
οργανωμένου αθλήματος. Είναι 
συνδεμένα με τις πιο απλές 
φυσικές δραστηριότητες, όπως 
το τρέξιμο, η ρίψη μιας πέτρας ή 
το πέρασμα ενός εμποδίου. 
Κάποια στιγμή πήραν τη μορφή 
αγωνίσματος κι έγιναν  
 
αγωνίσματα δρόμων αρχικά και 
στη συνέχεια αλμάτων και 

ρίψεων. 
   Τα αγωνίσματα που διεξάγονται στο στίβο ανταμώνουν στο 
βάθος των αιώνων και παρακολουθούν την πορεία της 
μακραίωνης Ελληνικής ιστορίας. Επίσημη χρονολογία έναρξης της 
διεξαγωγής των αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού είναι το  
 
776π.Χ., οπού έχουμε και την πρώτη επίσημη καταγραφή 
Ολυμπιακών Αγώνων.  
 

 



 
 
 

ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑ 
  Το Ολυμπιακό Πνεύμα συνδέεται με τις αξίες και τα ιδεώδη του 
Ολυμπισμού. Στην  πνευματική διάσταση των Αγώνων βασίστηκαν 
οι Ολυμπιακές αξίες, που αποτελούν το θεμέλιο λίθο της αθλητικής 
και Ολυμπιακής Παιδείας. Η συμβολή αυτών των αξιών στην 
εκπαίδευση και την κοινωνία κρίνεται θεμελιώδης από τη ∆ιεθνή 
Ολυμπιακή Επιτροπή, τη ∆ιεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και τους 
διεθνείς φορείς Ολυμπιακής Παιδείας σε όλο τον κόσμο. 

 

 
 

  Η πνευματική διάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων εμπεριέχει την 
αθλητική, κοινωνική και ηθική αγωγή των νέων σε όλο τον κόσμο. 
Κυρίαρχη πνευματική αξία των Ολυμπιακών Αγώνων είναι ο 
σεβασμός στον αθλητικό πλουραλισμό, ως μέρος της πολιτισμικής 
πολυμορφίας του Ολυμπιακού Κινήματος. Εξάλλου οι ίδιοι οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες είναι παράδειγμα κοινής ειρηνικής 
συμπόρευσης αθλητών που προέρχονται από διαφορετικές 
αθλητικές και πολιτισμικές κουλτούρες. 
 
  Η γενικότερη φιλοσοφία του Ολυμπισμού στηρίζεται στις αρχές 
της ανοχής, της ειρήνης, του ευ αγωνίζεσθε και της ευγενούς 
άμιλλας με σκοπό τη δημιουργία μιας ειρηνικής κοινωνίας με 



λιγότερη βία και ανταγωνισμό. Με άλλα λόγια, ο Ολυμπισμός 
οδηγεί σε έναν άλλο, εξιδανικευμένο τρόπο ζωής, που τόσο έχει 
ανάγκη η σύγχρονη κοινωνία των πολιτών. 
 
  Η πολιτιστική διάσταση προσφέρει όχι μόνο τη γνώση, αλλά και 
τη δυνατότητα βίωσης της πνευματικότητας του Ολυμπισμού, μέσα 
από την κοινή διαμονή των νέων στις εγκαταστάσεις της, γεγονός 
που την καθιστά ένα πρωτοποριακό Ολυμπιακό Κέντρο, που λόγω 
θέσης και ιδεολογίας συνδυάζει την αρχαία και τη νεότερη 
πνευματική Ολυμπιακή παράδοση 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 
 

1968: Το Μεξικό συνταράσσεται από διαδηλώσεις φοιτητών 
εναντίον της δεξιάς κυβέρνησης και μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο οι 
Αμερικανοί Τόμι Σμιθ (χρυσός Ολυμπιονίκης στα 200μ.) και Τζον 
Κάρλος (χάλκινος) σκύβουν το κεφάλι και υψώνουν την 
γαντοφορεμένη γροθιά τους στον ουρανό. Το κίνημα των μαύρων 
στην Αμερική ήταν σε έκρηξη. 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

1972: 11 Ισραηλινοί αθλητές δολοφονούνται από τον Μαύρο 
Σεπτέμβρη 

 

Μία μέρα πριν από την έναρξη του Αγώνων του Μονάχου το 1972, 
η ισραηλινή αντιπροσωπεία επισκέπτεται το στρατόπεδο 
συγκέντρωσης του Νταχάου. ∆ύο εβδομάδες αργότερα, 11 μέλη 
της ομάδας δολοφονούνται όταν οκτώ μέλη της παλαιστινιακής 
οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης τους κρατούν ομήρους στο 
Ολυμπιακό Χωριό διαμονής τους. Πέρυσι στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Λονδίνου ήταν η επέτειος των 40 χρόνων από την 
σφαγή. ∆εν τηρήθηκε καν ενός λεπτού σιγή στην τελετή έναρξης. 

 

 

 

 



 

 

1980/1984: ΗΠΑ και Σοβιετική Ένωση μποϊκοτάρουν τους 
Αγώνες 

 

 

 

  Λόγω της εισβολής της Σοβιετικής  Ένωσης στο Αφγανιστάν το 
1979, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ένας συνασπισμός άλλων έξι 
χωρών μποϊκοτάρει τους Αγώνες της Μόσχας το 1980. Η 
Μάργκαρετ Θάτσερ συμφώνησε, αλλά η βρετανική Ολυμπιακή 
Επιτροπή επέτρεψε στους αθλητές να αποφασίσουν οι ίδιοι εάν θα 
μεταβούν ή όχι στη Μόσχα. Η ίδια η Θάτσερ πίεσε τον Σεμπάστιαν 
Κόε να μην συμμετάσχει, μα ο Βρετανός πήγε για να κερδίσει το 
χρυσό στα 1.500 μέτρα. 

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Σοβιετική Ένωση και πάνω από μια 
ντουζίνα άλλες χώρες ανταποκρίθηκαν στο μποϊκοτάζ των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 1984 στο Λος  Άντζελες 

 

 



 

Η  ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

 

 

  Οι εθελοντές θεωρούνται σήμερα μια από τις βασικές 
παραμέτρους για την οργανωτική και την οικονομική επιτυχία 
των Ολυμπιακών Αγώνων. Η παρουσία εθελοντών στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες είναι φαινόμενο που εντοπίζεται τη 
δεκαετία του 1980 και ιδίως τη δεκαετία του 1990. 
  Ο αριθμός των εθελοντών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 
και οι τομείς της εμπλοκής τους στη διοργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων διαφοροποιούνται στη διαδρομή του 
χρόνου από το 1896 έως σήμερα, η παρουσία των εθελοντών 
είναι εμφανής και σημαντική ήδη από τις πρώτες διοργανώσεις. 
Μάλιστα, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τρεις διαφορετικές 
χρονικές περιόδους στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, 
τονίζοντας σε καθεμιά από αυτές τόσο την έκταση, όσο και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκείνων που συνέβαλαν στην 
πραγματοποίηση των Αγώνων. 
  Σε γενικές γραμμές η παρουσία εθελοντών στην προετοιμασία 
και τη διεξαγωγή των Αγώνων εξελίσσεται ιστορικά 
ακολουθώντας την ανάπτυξη των ολυμπιακών θεσμών και την 
ιδιαίτερη σημασία που αποκτά ο αθλητισμός στη σύγχρονη  

 



 

εποχή. Έτσι, στις πρώτες διοργανώσεις (1896-1908), δηλαδή 
τότε που οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είχαν ακόμη αρχίσει να 
αποκτούν την κατοπινή τους αίγλη, η παρουσία των εθελοντών 
είναι περιορισμένη, δε σημειώνεται στις επίσημες εκθέσεις και 
επικεντρώνεται στην προσφορά ανθρώπων που θα 
μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως πιονέροι του αθλητισμού 
στις χώρες τους. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που συνέβαλαν στη 
διάδοση του αθλητισμού μέσα από τη σύσταση αθλητικών 
θεσμών. Από τις πρώτες εκείνες ολυμπιακές διοργανώσεις και 
έως τα μέσα της δεκαετίας του 1980, οπότε και διαμορφώθηκε 
το σημερινό πρότυπο των εθελοντών, οι αυξανόμενες 
οργανωτικές ανάγκες που δημιουργούσε η γιγάντωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων καλύφτηκαν με ένα διαφορετικό τρόπο: 
αφενός με την κινητοποίηση οργανωμένων ομάδων, όπως οι 
πρόσκοποι και αφετέρου με τη χρησιμοποίηση του στρατού. 
Τέλος, από το 1984 προκρίθηκε ένα διαφορετικό μοντέλο 
ανάπτυξης του εθελοντισμού στο ολυμπιακό πλαίσιο. Το 
μοντέλο αυτό δε χρησιμοποιεί υπάρχοντα δίκτυα και 
οργανώσεις αλλά δημιουργεί νέα δίκτυα πολιτών ενόψει των 
Ολυμπιακών Αγώνων. Στηρίζεται δηλαδή και πάλι στην ατομική 
προσφορά, όπως συνέβη στις πρώτες διοργανώσεις, με τη 
διαφορά ότι οι εθελοντές δεν είναι αριθμητικά λίγοι και ούτε 
περιορίζονται σε εκείνα τα κοινωνικά στρώματα που 
εμπλέκονται στη συγκρότηση και την εξάπλωση των αθλητικών 
θεσμών. Αντίθετα, το κίνημα των εθελοντών στη σημερινή του 
μορφή στηρίζεται στην κινητοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας. 
Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων καθίσταται για κάθε 
χώρα υπόθεση εθνικής σημασίας, ενώ η οργανωτική επιτροπή 
αναλαμβάνει το ρόλο της διεύθυνσης των ενεργειών που 
καλείται να αναλάβει η κοινωνία, μέσω των εθελοντών, με 
σκοπό την επιτυχία των Αγώνων. Αποφασιστικό σημείο στην 
εξέλιξη αυτή υπήρξε η οικονομική κρίση των Ολυμπιακών 
Αγώνων στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και ιδίως στη 
δεκαετία του 1970. Έκτοτε οι εθελοντές αποτελούν μια από τις 
βασικές παραμέτρους των "ανθρώπινων πόρων" στο 
συνυπολογισμό του κόστους κάθε διοργάνωσης. Η αυξανόμενη 
σημασία των εθελοντών στην οικονομική και οργανωτική 
επιτυχία των Αγώνων από τη δεκαετία του 1980 δημιούργησε 
την ανάγκη εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, 
τα οποία ξεκινούν αρκετό χρόνο πριν την έναρξη των Αγώνων 
και επικεντρώνονται στους εξειδικευμένους ρόλους που  



 

καλούνται να εκπληρώσουν οι εθελοντές. 
  Από την πλευρά των εθελοντών, που κατά κύριο λόγο είναι 
νέοι άνθρωποι, η συμμετοχή στο πλαίσιο του ολυμπιακού 
εθελοντισμού -παρ' ότι δεν προσφέρει άμεσα οικονομικά 
ανταλλάγματα- θεωρείται ότι συνιστά μια ευκαιρία απόκτησης 
δεξιοτήτων και δημιουργίας γνωριμιών που ενισχύουν τις 
δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας μετά το τέλος 
των Αγώνων. ∆εν πρέπει, ωστόσο, να αγνοηθεί ότι η 
γιγάντωση της εθελοντικής προσφοράς στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες συναρτάται και με την ταυτόχρονη ανάπτυξη του 
εθελοντισμού σε πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής κατά τις 
δυο τελευταίες δεκαετίες, ιδίως στις κοινωνίες της ∆ύσης. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

  Οι μαθητές γνώρισαν τις βασικές  αρχές και αξίες του 
Ολυμπισμού. Ανέπτυξαν κριτική ικανότητα για ζητήματα 
σχετικά με τους Αρχαίους  και Σύγχρονούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες, γνώρισαν την πολιτική και πολιτισμική τους διάσταση. 

  Επίσης κατανόησαν την χρησιμότητα του εθελοντισμού στην 
διοργάνωση των Αγώνων, ένα κίνημα που γενικότερα μπορεί 
να επιφέρει θετικές κοινωνικές αλλαγές με το να καλλιεργεί το 
σεβασμό για ποικιλία, ισότητα και τη συμμετοχή όλων. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

  www.wikipedia.org 

   www.fhw.gr/olympics/ancient/gr 

   www.panathenaicsstadium.gr 

   Εγκυκλοπαίδειες 


