
Σχγρξνλνη νιπκπηαθνί αγψλεο

Αζήλα 1896



Οη Ολςμπιακοί Αγώνερ

ηος 1896 γλσζηνί θαη

σο Αγώνερ ηηρ 1ηρ 

Ολςμπιάδαρ , ήηαλ ε

πξψηε δηεζλήο αζιεηηθή

δηνξγάλσζε Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ κεηά ηελ αλαβίσζή

ηνπο ζηε ζχγρξνλε επνρή. 

Γηνξγαλψζεθε 

ζηελ Αζήλα απφ ηηο 25

Μαξηίνπ έσο ηηο 3

Απξηιίνπ 1896

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1


Σηηο 18 Ινπλίνπ 1894, ζε 
ζπλέδξην πνπ νξγάλσζε ν 
βαξφλνο Πηεξ ληε 
Κνπκπεξηέλ ζην Παξίζη, 
ηδξχζεθε ε Γηεζλήο 
Οιπκπηαθή Δπηηξνπή θαη 
απνθαζίζηεθε ε αλαβίσζε 
ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ. 
Έπεηηα απφ επίζεκε 
πξφηαζε ηνπ Έιιελα 
εθπξνζψπνπ Γεκεηξίνπ 
Βηθέια ζηηο 23 Ινπλίνπ ηνπ 
ίδηνπ έηνπο, σο ηφπνο 
δηεμαγσγήο ησλ 1σλ 
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, 
νξίζηεθε ε Αζήλα.



Η κηθξή ηφηε Διιάδα

έζηεηιε ζηνλ θφζκν

κήλπκα εηξήλεο,

ελφηεηαο θαη θηιίαο ησλ

ιαψλ. 

Οη αγψλεο ηεο Αζήλαο 

έβαιαλ ηα ζεκέιηα γηα κηα

δηεζλή αζιεηηθή

εθδήισζε πνπ έκειιε λα

γίλεη ε κεγαιχηεξε

αζιεηηθή γηνξηή ηνπ

πιαλήηε. 



Αλ θαη ν αξηζκφο ησλ αζιεηψλ πνπ πήξαλ 

κέξνο ήηαλ κηθξφο, παξ‘ φια απηά ε 

ζπκκεηνρή ήηαλ ε κεγαιχηεξε κέρξη ηφηε ζε 

αζιεηηθή δηνξγάλσζε. Οη Αγψλεο είραλ 

κεγάιε επηηπρία θαη ππήξμε κεγάιε 

ζπκκεηνρή ηνπ ειιεληθνχ θνηλνχ, ηδηαίηεξα 

ζην Παλαζελατθφ Σηάδην, ην κνλαδηθφ 

Οιπκπηαθφ ζηάδην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαηά ηνλ 19ν αηψλα

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF


Απζηξαιία- Απζηξία –Βξεηαλία –Βνπιγαξία –Γαιιία

–Γεξκαλία – Γαλία – Διβεηία –Διιάδα –Οπγγαξία –

Η.Π.Α –Χηιή –Σνπεδία

Κάζε θνξά πνπ έλαο αζιεηήο θέξδηδε, παηδφηαλ ν

εζληθφο χκλνο ηεο ρψξαο ηνπ θαη θπκάηηδε 

ε ζεκαία ηεο

Η ζπκκεηνρή ησλ αζιεηψλ ήηαλ πάξα πνιχ κηθξή 

ιφγσ ηνπ φηη πιήξσζαλ ηα έμνδά ηνπο κφλνη ηνπο….





Σεκαληηθή 

ζηηγκή γηα ηνπο

Έιιελεο ήηαλ ε

λίθε 

ηνπ Σπχξνπ

Λνχε ζηνλ

καξαζψλην.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1896_%E2%80%93_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1896_%E2%80%93_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1896_%E2%80%93_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8E%CE%BD


Πην επηηπρεκέλνο 

αζιεηήο ησλ 

Αγψλσλ 

αλαδείρζεθε 

ν Γεξκαλφο

παιαηζηήο θαη 

γπκλαζηήο

Καξι Σνχκαλ, ν 

νπνίνο θέξδηζε 

ζπλνιηθά ηέζζεξα 

ρξπζά κεηάιιηα.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%BD




Τν αζεκέλην κεηάιιην πνπ δηλφηαλ ζηνπο ληθεηέο. 

Σηε κπξνζηηλή πιεπξά απεηθνλίδεηαη ν Γίαο 

θξαηψληαο κηα πδξφγεην ζθαίξα, πάλσ ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ε Νίθε. Σηα αξηζηεξά αλαγξάθεηαη ε ιέμε 

"Οιπκπία". Σηελ πίζσ πιεπξά απεηθνλίδεηαη ε 

Αθξφπνιε θαη ε επηγξαθή "Γηεζλείο Οιπκπηαθνί 

Αγψλεο Αζήλα 1896"





 23 Ινπλίνπ ε ίδξπζή ηεο

 ν Pierre de Coubertin δηεηέιεζε πξφεδξφο ηεο απφ 

ην 1896 έσο ην 1925

 Γεκηνχξγεζε ην ζχλζεκα ησλ Οιπκπηαθψλ 

 Αγψλσλ – ηνπο 5 Οιπκπηαθνχο θχθινπο

 Καζηέξσζε ηηο ηειεηέο έλαξμεο θαη ιήμεο



Γάιινο Βαξψλνο , ν νπνίνο καδί κε άιινπο 

νξακαηίζηεθε ηελ αλαβίσζε ησλ αξραίσλ 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ

.



 Γελλήζεθε ην 1863 ζην Παξίζη

 Αγάπεζε ηα ζπνξ

 Αζρνιήζεθε κε μηθαζθία – πνδειαζία –

θσπειαζία –ππγκαρία

 Δπεξεαζκέλνο απφ επηζθέςεηο ηνπ ζε Βξεηαληθά 

ζρνιεία αγσλίζηεθε ζθιεξά ψζηε λα κπεη σο 

κάζεκα ζηα ζρνιεία ηεο Γαιιίαο ε Φπζηθή 

Αγσγή.



Οη ηδέεο ηνπ θξίζεθαλ πνιχ απζηεξά

Πνιινί ηνλ πίθξαλαλ… φκσο ,δελ ζηακάηεζε

λα πξνζπαζεί!!

Πίζηεπε πσο ηφζν ν Διιεληθφο πνιηηηζκφο φζν

θαη νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο είραλ πνιιά λα

πξνζθέξνπλ ζηελ αλζξσπφηεηα

Ξεθίλεζε εθζηξαηεία γηα ηελ εμαζθάιηζε ,

ηελ ππνζηήξημε  θαη ηελ νξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ

Αγψλσλ θαη………



….δηνξγαλψλεη Γηεζλέο Αζιεηηθφ Σπλέδξην ζην 

Παξίζη

κε ηε ζπκκεηνρή 13 ρσξψλ. 

Παίξλεηαη ε απφθαζε λα μεθηλήζνπλ θαη πάιη

νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο , θαη κάιηζηα ζηελ 

Διιάδα,

εθεί φπνπ γελλήζεθαλ.

Αποθαζιζηική και η ζςμβολή

ηος Έλληνα Γημήηπη Βικέλα.



Γελλεκέλνο ζηε Σχξν.

Με δίςα γηα κάζεζε ,

ζπγγξαθηθή ηθαλφηεηα,

κεηαβαίλεη ζην

Λνλδίλν έπεηηα απφ πξνηξνπή ησλ

ζείσλ ηνπ σο έκπνξνο θαη κεηέπεηηα

ζην Παξίζη, φπνπ θαη

ζπλεξγάδεηαη κε

ηνλ Πηεξ Νηεθνπκπεξηέλ.

Γηεηέιεζε πξψηνο Πξφεδξνο

ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο επηηξνπήο.

Ο Έιιελαο εππαηξίδεο,

αθηέξσζε ηε δσή ηνπ ζηα Οιπκπηαθά

ηδεψδε θαη ζηελ ππεξεζία ησλ

ζπλαλζξψπσλ ηνπ!

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CF%82


 Πελζεί φρη κφλν ε Διιάδα αιιά θαη ν ππφινηπνο 

θφζκνο

 Τειεπηαία ηνπ επηζπκία λα ηαθεί ε θαξδηά ηνπ ζηελ 

Αξραία Οιπκπία

 Πξάγκαηη, ε θαξδηά ηνπ βξίζθεηαη ζακκέλε ζε 

εηδηθή ζηήιε ζηελ Οιπκπία, φπσο ν ίδηνο ην 

ζέιεζε!!!



 Ο αζιεηηζκφο κπνξεί λα δηακνξθψζεη έλαλ 

άλζξσπν κε θαιφ ραξαθηήξα

 Σεκαζία  έρεη φρη ε λίθε αιιά ε ζπκκεηνρή

 Μεγαιχηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ιαψλ

 Τξφπνο βειηίσζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο 

κεηαμχ ηνπο



«ην λα δεηάο απφ ηνπο ιανχο λα 

αγαπνχλ ν έλαο ηνλ άιιν είλαη αθειέο, 

λα ηνπο δεηάο λα ζέβνληαη ν έλαο ηνλ 

άιιν δελ είλαη νπηνπία αιιά κφλν ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε λα γλσξίδεη ν έλαο ηνλ 

άιιν. Καη απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζσ 

ηνπ αζιεηηζκνχ» 

Pierre de Coubertin 





«ην αζιεηηθφ πλεχκα πνπ πεγάδεη απφ ηνπο Ο.Α. 

πξέπεη λα είλαη έλα πλεχκα νηθνπκεληθφ, ειεχζεξν, 

απαιιαγκέλν απφ πνιηηηθέο θαη εζληθηζηηθέο 

δεζκεχζεηο, έλα πλεχκα πνπ ππεξεηεί έλα ινγηθφ 

θαη ζνθφ εηξεληθφ δηεζληζκφ θαη απνβιέπεη κέζσ 

ηεο θαηαλφεζεο λα νδεγεζεί ζε κηα παγθφζκηα 

εηξήλε»

Pierre de Coubertin 









Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ καο  πξνγξάκκαηνο

«Ολςμπιακέρ μαηιέρ –αξίερ ζηο 
ζσολείο μαρ»

Δ και ΣΤ ηάξειρ 2015-2016


