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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  

• Οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν μία σειρά αθλητικών  
αγώνων  μεταξύ εκπροσώπων των πόλεων-κρατών  και 
ένας από τους πανελλήνιους αγώνες στην  Αρχαία 
Ελλάδα. Οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν η πιο σημαντική 
διοργάνωση της αρχαίας Ελλάδας και διεξάγονταν 
στην Αρχαία Ολυμπία κάθε τέσσερα χρόνια, από 
το 776 π.Χ. Στα Ολύμπια έπαιρναν μέρος αθλητές από 
όλη την Ελλάδα και σταδιακά απέκτησαν ιδιαίτερη 
αίγλη. Η διοργάνωσή τους γινόταν μέχρι το 393 όταν ο 
αυτοκράτορας Θεοδόσιος απαγόρευσε την διεξαγωγή 
τους. Από το 1896, αναβίωσαν με την 
ονομασία Ολυμπιακοί Αγώνες και διεξάγονται ως 
διεθνείς αγώνες, γνωστοί και ως Θερινοί Ολυμπιακοί. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%82




ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ  

• Από το 776 π.Χ. και μετά οι Αγώνες, σιγά-σιγά, έγιναν 
πιο σημαντικοί σε ολόκληρη την αρχαία Ελλάδα 
φτάνοντας στο απόγειο τους κατά τον 6ο και 5ο αιωνα  
π.Χ. Οι Ολυμπιακοί είχαν επίσης θρησκευτική σημασία 
αφού γίνονταν προς τιμή του θεού Δία, του οποίου 
το τεράστιο άγαλμα στεκόταν στην Ολυμπία. Πριν  
από τους αγώνες  κήρυκες περιέτρεχαν την Ελλάδα και 
ανακοίνωναν την έναρξη των αγώνων. Γινόταν 
εκεχειρία. Οι νικητές των αγώνων θαυμάζονταν και 
γίνονταν αθάνατοι μέσα από ποιήματα και αγάλματα. 
Το έπαθλο για τους νικητές ήταν ένα στεφάνι από 
κλαδί ελιάς. 



ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ  

• Η Ολυμπιακή εκεχειρία είναι η παύση των 
εχθροπραξιών που συντελούνταν μεταξύ των αρχαίων 
ελληνικών πόλεων κατά την περίοδο που συμμετείχαν 
στους Αρχαίους  Ολυμπιακούς Αγώνες.  

• Η ιδέα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας (ή ιερή εκεχειρία) 
είναι συνυφασμένη με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην 
αρχαία εποχή. Από την έβδομη μέρα πριν από την 
έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι την έβδομη 
μέρα μετά το πέρας τους, οι πόλεμοι σταματούσαν 
έτσι ώστε οι αθλητές, απαλλαγμένοι από στρατιωτικές 
υποχρεώσεις, να μπορούν να ταξιδέψουν για να 
συμμετάσχουν στους Αγώνες. 



Η εκεχειρία αναγγελλόταν σε όλο τον ελληνικό κόσμο 
και υποχρέωνε τις πόλεις που συμμετείχαν με αθλητές 
στους Αγώνες και είχαν αποδεχτεί τις ιερές σπονδές 
να απέχουν από πολεμικές επιχειρήσεις κατά τη 
διάρκειά της. Η περίοδος αυτή διαρκούσε από ένα 
μήνα έως τρεις, όσο δηλαδή χρειαζόταν για τους 
αθλητές και τους επισκέπτες να φτάσουν ανενόχλητοι 
στο ιερό της Ολυμπίας, να παρακολουθήσουν τα 
αγωνίσματα και να επιστρέψουν στις πόλεις τους 
ασφαλείς. Χάρη στο θεσμό αυτό, οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες κέρδισαν μεγάλη φήμη στις ελληνικές πόλεις. 
Η περιοχή μάλιστα της Ηλείας, όπου ανήκε η Ολυμπία, 
γνώρισε μεγάλα πλούτη και αύξηση του πληθυσμού 
της. 



ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ  

• Όλες οι εχθροπραξίες σταματούσαν, ενώ το 
κράτος των Ηλείων ανακηρυσσόταν ουδέτερο 
και προσβάσιμο σε όλους. Οι αθλητές και οι 
επισκέπτες από πόλεις που βρίσκονταν σε 
εμπόλεμη κατάσταση μπορούσαν να ταξιδέψουν 
με ασφάλεια μέσα από εχθρικές περιοχές.  
Στρατός και όπλα απαγορεύονταν στα εδάφη της 
Ηλείας.  
Κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας αναστελλόταν η 
εκτέλεση θανατικής ποινής. 



Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ετών που 
διοργανώθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν 
έλειψαν και οι περιπτώσεις παραβίασης της 
ιερής εκεχειρίας. Το 420 π.Χ. η Σπάρτη 
αποκλείστηκε από τους Αγώνες με πρόστιμο 
2.000 μνων, επειδή επιτέθηκε στο Λέπρεο, ενώ 
το 362 π.Χ. οι Ηλείοι πολέμησαν εναντίον των 
Πισατών μέσα στον ίδιο το χώρο του ιερού. 





Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 
• Την παραμονή των Ολυμπιακών Αγώνων του 1992, άρχισε μία 

σύγχρονη προσπάθεια για την αναβίωση του θεσμού της 
Ολυμπιακής Εκεχειρίας. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή κάλεσε για 
την τήρηση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, ώστε αθλητές από την 
πρώην Γιουγκοσλαβία να συμμετάσχουν στους Αγώνες της 
Ολυμπιάδας στη Βαρκελώνη. Πρωτοβουλίες εκεχειρίας 
προωθήθηκαν και τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 1994, 1998 και 2000 αλλά και των χειμερινών αγώνων. 

• Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή προχώρησε πρόσφατα στο να 
ιδρύσει το Διεθνές Ίδρυμα Ολυμπιακής Εκεχειρίας και το Διεθνές 
Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και βρίσκεται πάντα σε συνεργασία 
με τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις. Το Κέντρο είναι ένας διεθνής 
Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, με έδρα την Αρχαία Ολυμπία και 
γραφεία στην Αθήνα.  

• Στις 3 Νοεμβρίου 2003, 190 κράτη-μέλη του Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών (ΟΗΕ), αριθμός-ρεκόρ στην ιστορία του οργανισμού, 
συγκηδεμόνευσαν ψήφισμα που κατέθεσε η Ελλάδα καλώντας όλα 
τα έθνη να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 
2004 με 16 μέρες ειρήνης. 
 




