Ο ςτρατηγϐσ των Αθηναύων Μιλτιάδησ, μετϊ την μϊχη του Μαραθώνα
(490 π.Φ.), όλθε ςε αυτϐν τον τϐπο
και αφιϋρωςε ςτον Δύα το κρϊνοσ
του, ϋνα απϐ τα ςυγκλονιςτικϐτερα
εκθϋματα του Μουςεύου τησ Ολυμπύασ.
Ο Θεμιςτοκλήσ, μετϊ το θρύαμβο
τησ αλαμύνασ και την οριςτικό απώθηςη του Περςικοϑ κινδϑνου, ειςϋρχεται ςτο τϊδιο κατϊ την Ολυμπιϊδα του 476 και
επευφημεύται ωσ ϊλλοσ Ολυμπιονύκησ.
Σο 388 π.Φ. ο ςοφιςτόσ Γοργίασ προτρϋπει τουσ Έλληνεσ να
ςταματόςουν τισ εμφϑλιεσ διαμϊχεσ. Με το ύδιο πνεϑμα ςυνεχύζουν να ςμιλεϑουν την ενϐτητα των Ελλόνων με τουσ λϐγουσ
τουσ ο Λυςίασ και ο Ιςοκράτησ. Οι ποιητϋσ ιμωνίδησ, Βακχιλίδησ και Πίνδαροσ εμπνϋονται απϐ τουσ αγώνεσ και ςυνθϋτουν
υπϋροχουσ ϑμνουσ για τουσ νικητϋσ .
Ο βαςιλιϊσ τησ Μακεδονύασ Υίλιπποσ Β’ ωσ εκφραςτόσ τησ Πανελλόνιασ ιδϋασ, αφιερώνει ςτο Ιερϐ του Διϐσ
κτύςμα με ιδιαύτερη αρχιτεκτονικό
χϊρη, το Υιλιππεύον, μετϊ τη περόφανη νύκη του ςτη μϊχη τησ Φαιρώνειασ,
το 338 π.Φ. Ο Υύλιπποσ υπόρξε ϋνασ
απϐ τουσ πολλοϑσ βαςιλεύσ που ςτϋφθηκαν Ολυμπιονύκεσ. Και ο μεγϊλοσ
ςτρατηλϊτησ Αλέξανδροσ ςυνδέθηκε με την Ολυμπύα , μϊλιςτα την αποκαλοϑςε ‘πνευματική πρωτεύουςα
τησ Ελλάδοσ’.
Οι ρωμαύοι αυτοκρϊτορεσ Σιβϋριοσ
και Γερμανικϐσ παύρνουν μϋροσ ςε
αρματοδρομύεσ και ανακηρϑςςονται
νικητϋσ ςτην 194η και 199η Ολυμπιϊδα (4 & 17 μ.Φ.) ϐπωσ και ο
Νϋρωνασ αργϐτερα (67 μ.Φ.) ϐχι
ϐμωσ με καθαρό νύκη.
Με το διϊταγμα του Καρακϊλλα
(212 π.Φ.) που δύνει το δικαύωμα του
ρωμαύου πολύτη ςε ϐλουσ τουσ ελεϑθερουσ πολύτεσ τησ Ρωμαώκόσ Αυτοκρατορύασ, νϋεσ
εγκαταςτϊςεισ
ανεγεύρονται ςτην Ολυμπύα προκειμϋνου να καλυφθοϑν οι αυξανϐμενεσ ανϊγκεσ των αθλητών και των
χιλιϊδων επιςκεπτών απϐ ϐλεσ τισ περιοχϋσ τισ ρωμαώκόσ επικρϊτειασ που κατακλϑζουν το Ιερϐ.

Η ελληνικό τϋχνη κατϊ τον 7ο αι. π.Φ.
δϋχεται την ϋντονη επύδραςη τησ Ανατολόσ, ωσ αποτϋλεςμα των εποικιςμών και τησ ανϐδου του εμπορύου
και τησ ναυτιλύασ.
Οι Έλληνεσ μαθαύνουν απϐ τουσ
ανατολικοϑσ λαοϑσ νϋεσ τεχνικϋσ, ϐπωσ
αυτόν τησ μεταλλοτεχνύασ και υιοθετοϑν
ϊγνωςτεσ ωσ τϐτε ζωώκϋσ και φυτικϋσ μορφϋσ, ϐπωσ το λιοντϊρι, τη ςφύγγα, τον γρϑπα, τα ϊνθη λωτοϑ, τα ανθϋμια, τη φτερωτό
θεϊ των ζώων κ.α.
Βεβαύωσ, οι Έλληνεσ δεν μιμοϑνται
απλώσ, αλλϊ μετουςιώνουν τα
ξϋνα ςτοιχεύα και τα υποτϊςςουν
ςτισ δικϋσ τουσ εκφραςτικϋσ και
καλλιτεχνικϋσ ανϊγκεσ. Αυτϐ επιβεβαιώνεται και απϐ τα πολυπληθό και επιβλητικϊ απϐ κϊθε
ϊποψη χϊλκινα αφιερώματα των
αρχαώκών και πρώώμων κλαςικών
χρϐνων που εκτύθενται ςτο Μουςεύο τησ Ολυμπύασ,

Σο Διεθνϋσ υμβοϑλιο Μουςεύων (ICOM), ςτην προςπϊθειϊ του να
αναδεύξει τον ρϐλο των μουςεύων ςτη ςϑγχρονη κοινωνύα, καθιϋρωςε απϐ το 1977 τη 18η ΜαϏου ωσ Διεθνό Ημϋρα Μουςεύων. Σο μόνυμα αυτόσ τησ επετεύου εύναι να γύνουν τα μουςεύα φορεύσ πολιτιςμικών ανταλλαγών "με ςκοπϐ την ανϊπτυξη τησ μϐρφωςησ, την αμοιβαύα κατανϐηςη και τη ςυνεργαςύα μεταξϑ των λαών".
Σο ειδικϐ θϋμα του φετινοϑ εορταςμοϑ ϋχει το τύτλο: ‘Μουςεία
για την αρμονική ςυνύπαρξη’. Σο Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ και
Σουριςμοϑ οργανώνει ποικύλεσ εκδηλώςεισ και υποδϋχεται το
κοινϐ με ελεύθερη είςοδο ςε Μουςεύα και υλλογϋσ ςε ϐλη την
επικρϊτεια.
Τπουργείο Πολιτιςμού & Σουριςμού
Ζ΄ Εφορεία Προΰςτορικών & Κλαςικών Αρχαιοτήτων,
ΑΡΦΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ,T.K. 27065 Tηλ. & φαξ 2624022529

ΚΕΙΜΕΝΑ — ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Γ. Φατζό—πηλιοποϑλου, Αρχαιολϐγοσ, Προώςταμϋνη τησ Ζ’ ΕΠΚΑ
Κων/νοσ Β. Αντωνϐπουλοσ, Αρχαιολϐγοσ
ΦΕΔΙΑΜΟ ΥΤΛΛΑΔΙΟΤ
Κων/νοσ Β. Αντωνϐπουλοσ

Η Ολυμπύα , όδη απϐ την 3η χιλιετύα
π.Φ., πολϑ πριν εξελιχθεύ ςε πανελλόνιο θρηςκευτικϐ κϋντρο, αποτελοϑςε
ϋναν ςημαντικϐ τϐπο κατούκηςησ
Οι αναςκαφϋσ κοντϊ ςτο τϑμβο του
Πϋλοπα, εντϐσ τησ Άλτεωσ, αποκϊλυψαν πολλϊ αγγεύα με εγχϊρακτα ςχϋδια
και με ςχόματα ξϋνα για τον ελλαδικϐ
χώρο, τα οπούα, ςϑμφωνα με τισ
ϋρευνεσ των τελευταύων χρϐνων,
μαρτυροϑν ςχϋςεισ με τον λεγϐμενο
Πολιτιςμϐ CETINA των δαλματικών
ακτών.
Σο
γεγονϐσ
αυτϐ μαρτυρεύ
ϐτι η Ολυμπύα
λ ε ι τ ο υ ργ ο ϑ ς ε
για τουσ φορεύσ
αυτοϑ
του
πολιτιςμοϑ ωσ
ςταθμϐσ
ςτο
εμπορικϐ
δύκτυϐ τουσ που
εξαπλωνϐταν
ςε ϐλη την
Αδριατικό και
το
Ιϐνιο
πϋλαγοσ, ακϐμη
και μϋχρι τη Μϊλτα, τη ικελύα και τη Ν. lταλύα.
Οι δϑο κεντρικού βαςικού μϑθοι που
ςυνυφαύνονται με την ιςτορύα τησ Ολυμπύασ,
φανερώνουν τη ςϑνδεςό τησ με την Ανατολό
και τη Δϑςη.
Ο μϑθοσ του Αλφειοϑ που φθϊνει ςτισ
υρακοϑςεσ ακολουθώντασ τη νϑμφη
Αρϋθουςα απηχεύ τισ ςτενϋσ ςχϋςεισ τησ
Ολυμπύασ με τη Μεγϊλη Ελλϊδα και τισ
αποικύεσ τησ Δϑςησ,
ενώ ο μϑθοσ του
Πϋλοπα, ϊρχοντα απϐ
τη Υρυγύα, που ϋρχεται
ςτην
Ολυμπύα
και
νυμφεϑεται τη θυγατϋρα
του βαςιλιϊ τησ Πύςασ
Οινϐμαου, τον δεςμϐ τησ με
την Ανατολό.

Σο Ιερό του Διόσ τησ Ολυμπίασ ακμϊζει ςτην αυγό των ιςτορικών
χρϐνων με την αναδιοργϊνωςη απϐ τον Ίφιτο το 776 π.Φ. των αθλητικών αγώνων προσ τιμό του Διϐσ. Σο διαλϊμψαν πνεϑμα των Αγώνων μαζύ με το θεςμϐ τησ Ιερόσ εκεχειρύασ που ο ςοφϐσ βαςιλιϊσ
των Ηλεύων εύχε την πρϐνοια να θεςμοθετόςει για την απρϐςκοπτη
τϋλεςό τουσ, αποτϋλεςαν τα κυρύαρχα ςυνεκτικϊ ςτοιχεύα των ανθρώπων, πρώτα των Ελλόνων και ϋπειτα και των ϊλλων
λαών τησ αρχαιϐτητασ και οδόγηςαν το Ιερϐ ςε πρωτοφανό ϊνθηςη, καθιερώνοντϊσ το ωσ οικουμενικϐ πολιτιςτικϐ αθλητικϐ και θρηςκευτικϐ κϋντρο .
Οι Θηςαυροί , ναϐςχημα οικοδομόματα χτιςμϋνα κατϊ
τουσ αρχαώκοϑσ χρϐνουσ ςε τεχνητϐ ϊνδηρο ςτουσ νϐτιουσ πρϐποδεσ του Κρονύου λϐφου, αποτελοϑν αφιερώματα πϐλεων τησ
κυρύωσ και τησ Μεγϊλησ Ελλϊδασ (Μϋγαρα, ικυών, Γϋλα, ελινοϑσ, ϑβαρισ,)
και φανερώνουν
την
τερϊςτια απόχηςη του
Ιεροϑ του Διϐσ. Επιβεβαιώνεται ϐτι η Ολυμπύα, περιςςϐτερο απϐ
κϊθε ϊλλο Ιερϐ τησ
αρχαιϐτητασ, λειτοϑργηςε ωσ
τϐποσ ςυνϊντηςησ και αρμονικόσ ςυνϑπαρξησ ανθρώπων
και λαών .
Αν και οι μϑθοι θϋλουν οι πρώτοι
αγώνεσ ςτην Ολυμπύα να γύνονται μεταξϑ
θεών , ςπουδαίοι αθλητέσ από κάθε γωνιά του ελληνικού κόςμου αγωνίςθηκαν τον καλό αγώνα με μοναδικό
έπαθλο τον κότινο, ένα ςτεφάνι από κλαδί αγριελιάσ. Η
φόμη που απϋκτηςαν κατϋταξε
πολλοϑσ απϐ αυτοϑσ ανϊμεςα
ςτουσ ημύθεουσ.
Αθλητϋσ ϐπωσ ο Θεογϋνησ ο Θϊςιοσ, ο Μύλων ο Κροτωνιϊτησ, ο
Όρςιπποσ απϐ τα Μϋγαρα, ο Εϑθυμοσ ο Λοκρϐσ, ο Λϑγδαμισ ο υρακϐςιοσ, ο Καλλύασ ο Αθηναύοσ, ο Πολυδϊμασ ο κοτουςςαύοσ ο Διαγϐρασ ο Ρϐδιοσ, απϐ την Ολυμπύα διϊβηκαν
ωσ νικητϋσ το κατώφλι αιωνιϐτητασ.

Η Ολυμπύα διαδραματύζει ςπουδαύο ρϐλο ςτην
ανϊπτυξη τησ Πανελλόνιασ Ιδϋασ.
Προςωπικϐτητεσ
που ϊλλαξαν την
πορεύα τησ ανθρωπϐτητασ με το ϋργο
και τη δρϊςη τουσ,
ϐπωσ ο Θαλόσ, ο
Αναξύμανδροσ,
ο
Αριςτοτϋλησ , ο
ωκρϊτησ, ο Αλκιβιϊδησ, ςφρϊγιςαν
με την παρουςύα
τουσ την Ιςτορύα
του Ιεροϑ. Ο Ηρόδοτοσ
διϊβαζε
αποςπϊςματα
του ϋργου
του ςτον οπιςθϐδομο
του ναοϑ του Διϐσ..
Η Άλτισ γύνεται
τϐποσ ανϊθεςησ
αφιερωμϊτων
που
αναπαριςτοϑν ηγεμϐνεσ,
αθλητϋσ, θεοϑσ
και όρωεσ, καμωμϋνα
απϐ
τουσ κορυφαύουσ καλλιτϋχνεσ ϐλων των
εποχών, ϐπωσ
o Μύρωνασ, ο Πολύκλειτοσ, ο Υειδίασ, ο Παιώνιοσ, ο
Λεωχάρησ,
ο Λύςιπποσ
και
ο
άφταςτοσ
Πραξιτέλησ.

Σουσ αθλητϋσ
ακολουθοϑν
πλόθοσ
θεατών, ντϐπιων
και ξϋνων που
καταφθϊνουν
ςτην Ολυμπύα
απϐ τισ εςχατιϋσ του ελληνικοϑ κϐςμου .
Αφόνουν ςτην
ϊκρη τισ ϋριδεσ
και τισ ςυγκροϑςεισ, και
επιτρϋπουν
ςτην ανταγωνιςτικό φϑςη του
ανθρώπου να
εκτονωθεύ
μϋςα απϐ τα
αθλόματα, με την ευγενό
ϊμιλλα, και να χαροϑν το λαμπρϐτερο θϋαμα τησ αρχαιϐτητασ.

