
 

 

  

Η ελληνικό  τϋχνη κατϊ τον 7ο αι. π.Φ. 
δϋχεται την  ϋντονη επύδραςη τησ Ανατο-
λόσ, ωσ αποτϋλε-
ςμα των εποικι-
ςμών και τησ ανϐ-
δου του εμπορύου 
και τησ ναυτιλύασ.  
 
Οι Έλληνεσ μαθαύ-
νουν απϐ τουσ 

ανατολικοϑσ λαοϑσ νϋεσ τεχνικϋσ, ϐπωσ 
αυτόν τησ μεταλλοτεχνύασ και υιοθετοϑν 
ϊγνωςτεσ ωσ τϐτε ζωώκϋσ και φυτικϋσ μορ-
φϋσ, ϐπωσ το λιοντϊρι, τη ςφύγγα, τον γρϑ-
πα, 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 επι-
βεβαιώνεται και απϐ τα πολυπλη-
θό και επιβλητικϊ απϐ κϊθε  
ϊποψη χϊλκινα αφιερώματα των 
αρχαώκών και πρώώμων κλαςικών 
χρϐνων που εκτύθενται ςτο Μου-
ςεύο τησ Ολυμπύασ,  
 

Ο ςτρατηγϐσ των Αθηναύων Μιλτιά-
δησ, 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 Ολυμπύ-
ασ.  
Ο Θεμιςτοκλήσ, μετϊ το θρύαμβο 

τησ αλαμύνασ και την οριςτικό απώθηςη του Περςικοϑ κινδϑ-
νου, 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 ςυνεχύ-
ζουν να ςμιλεϑουν την ενϐτητα των Ελλόνων  με τουσ λϐγουσ 
τουσ ο Λυςίασ και ο Ιςοκράτησ. Οι ποιητϋσ  ιμωνίδησ, Βακχι-
λίδησ και Πίνδαροσ εμπνϋονται απϐ τουσ αγώνεσ και ςυνθϋτουν  
υπϋροχουσ  ϑμνουσ για τουσ νικητϋσ .  

 
Ο βαςιλιϊσ τησ Μακεδονύασ Υίλιπ-
ποσ Β’ ωσ εκφραςτόσ τησ Πανελλόνι-
ασ ιδϋασ, αφιερώνει ςτο Ιερϐ του Διϐσ 
κτύςμα με ιδιαύτερη αρχιτεκτονικό 
χϊρη, το Υιλιππεύον, μετϊ τη περόφα-
νη νύκη του ςτη μϊχη τησ Φαιρώνειασ, 
το 338 π.Φ.  Ο Υύλιπποσ υπόρξε ϋνασ 
απϐ τουσ πολλοϑσ βαςιλεύσ που ςτϋφ-
θηκαν Ολυμπιονύκεσ. Και ο  μεγϊλοσ 
ςτρατηλϊτησ Αλέξανδροσ ςυνδέθη-
κε με την Ολυμπύα , μϊλιςτα την απο-
καλοϑςε  ‘πνευματική πρωτεύουςα 

τησ Ελλάδοσ’. 
 
Οι ρωμαύοι  αυτοκρϊτορεσ Σιβϋριοσ 
και  Γερμανικϐσ παύρνουν μϋροσ ςε 
αρματοδρομύεσ και ανακηρϑςςονται 
νικητϋσ  ςτην 194η και 199η  Ολυ-
μπιϊδα (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 ελεϑ-
θερουσ πολύτεσ τησ Ρωμαώκόσ Αυτο-
κρατορύασ, νϋεσ εγκαταςτϊςεισ  
ανεγεύρονται ςτην Ολυμπύα προκει-
μϋνου να καλυφθοϑν οι αυξανϐμε-
νεσ ανϊγκεσ  των αθλητών και των 

χιλιϊδων επιςκεπτών  απϐ ϐλεσ τισ περιοχϋσ τισ ρωμαώκόσ επι-
κρϊτειασ που κατακλϑζουν το Ιερϐ.  
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Σο Διεθνϋσ υμβοϑλιο Μουςεύων (ICOM), ςτην προςπϊθειϊ του να 
αναδεύξει τον ρϐλο των μουςεύων ςτη ςϑγχρονη κοινωνύα, καθιϋρω-
ςε απϐ το 1977 τη 18η ΜαϏου ωσ Διεθνό Ημϋρα Μουςεύων. Σο μόνυ-
μα αυτόσ τησ επετεύου εύναι να γύνουν τα μουςεύα φορεύσ πολιτιςμι-
κών ανταλλαγών "με ςκοπϐ την ανϊπτυξη τησ μϐρφωςησ, την α-
μοιβαύα 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. 



 

 

  

Η Ολυμπύα , όδη απϐ την 3η χιλιετύα 
π.Φ., πολϑ πριν εξελιχθεύ ςε πανελλόνι-
ο θρηςκευτικϐ κϋντρο, αποτελοϑςε  
ϋναν ςημαντικϐ τϐπο κατούκηςησ  
 
Οι αναςκαφϋσ κοντϊ ςτο τϑμβο του 
Πϋλοπα, εντϐσ τησ Άλτεωσ, αποκϊλυ-
ψαν 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 
λε ιτουργοϑςε 
για τουσ φορεύσ 
αυτοϑ του 
πολιτιςμοϑ ωσ 
ςταθμϐσ ςτο 
εμπορικϐ δύ-
κτυϐ τουσ που 
εξαπλωνϐταν 
ςε ϐλη την 
Αδριατικό και 
τ ο  Ι ϐ ν ι ο 
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. 

 
 
 

 
Η Ολυμπύα δια-
δραματύζει ςπου-
δαύο ρϐλο ςτην 
ανϊπτυξη τησ Πα-
νελλόνιασ  Ιδϋασ.  
Προςωπικϐτητεσ  
που ϊλλαξαν την 
πορεύα τησ ανθρω-
πϐτητασ με το ϋργο  
και τη δρϊςη τουσ, 
ϐπωσ ο Θαλόσ, ο  
Αναξύμανδροσ, ο  
Αριςτοτϋλησ , ο  
ωκρϊτησ, ο Αλκι-
βιϊδησ, ςφρϊγιςαν 
με την παρουςύα 
τουσ την Ιςτορύα 
του Ιεροϑ.  Ο Ηρό-
δοτοσ διϊβαζε 

αποςπϊςματα 
του ϋργου 

του ςτον οπιςθϐδομο 

του ναοϑ του Διϐσ..  
 
Η Άλτισ γύνεται 
τϐποσ ανϊθεςησ 
α φ ι ε ρ ω μ ϊ τ ω ν  
που αναπαρι-
ςτοϑν ηγεμϐνεσ, 
αθλητϋσ, θεοϑσ 

και όρωεσ,  κα-
μωμϋνα απϐ 

τουσ κορυφαύ-
ουσ  καλλιτϋ-

χνεσ ϐλων των 
εποχών, ϐπωσ 

o  Μύρωνασ,  ο Πο-
λύκλειτοσ, ο Υειδί-
ασ, ο Παιώνιοσ, ο 

Λεωχάρησ, 
ο Λύςιπποσ 
κ α ι  ο 
ά φ τ α ς τ ο σ  
Πραξιτέλησ. 

 

 
 

 
Σουσ αθλητϋσ 
α κ ο λ ο υ θ ο ϑ ν 
πλόθοσ θεα-
τών, ντϐπιων 
και ξϋνων  που 
καταφθϊνουν 
ςτην Ολυμπύα 
απϐ τισ εςχα-
τιϋσ του ελλη-
νικοϑ κϐςμου .  
 
Αφόνουν ςτην 
ϊκρη τισ ϋριδεσ 
και τισ ςυ-
γκροϑςεισ, και  
ε π ι τ ρ ϋ π ο υ ν 
ςτην ανταγωνι-
ςτικό φϑςη του 
ανθρώπου να 
ε κ τ ο ν ω θ ε ύ 
μϋςα απϐ τα 

αθλόματα, με την ευγενό 
ϊμιλλα, και να χαροϑν το λα-
μπρϐτερο θϋαμα τησ αρχαιϐ-
τητασ. 

Αν και οι μϑθοι θϋλουν  οι πρώτοι 
αγώνεσ ςτην Ολυμπύα να γύνονται μεταξϑ  
θεών , ςπουδαίοι αθλητέσ από κάθε γωνιά του ελληνι-
κού 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 Θϊ-

ςιοσ, ο Μύλων ο Κροτωνιϊτησ, ο  
Όρςιπποσ απϐ τα Μϋγαρα, ο Εϑθυ-
μοσ ο Λοκρϐσ, ο Λϑγδαμισ ο υρα-
κϐςιοσ, ο Καλλύασ ο Αθηναύοσ, ο Πολυδϊμασ ο κο-

τουςςαύοσ ο Διαγϐρασ ο Ρϐδιοσ, απϐ την Ολυμπύα διϊβηκαν 
ωσ νικητϋσ  το κατώφλι  αιωνιϐτητασ. 
 

Οι Θηςαυροί , ναϐςχημα οικοδομόματα  χτιςμϋνα κατϊ 
τουσ αρχαώκοϑσ χρϐνουσ ςε τεχνητϐ ϊνδηρο  ςτουσ νϐτι-
ουσ  πρϐποδεσ του Κρονύου λϐφου, απο-
τελοϑν αφιερώματα πϐλεων τησ 
κυρύωσ  και τησ Μεγϊλησ Ελλϊ-
δασ   (Μϋγαρα, ικυών, Γϋ-
λα, ελινοϑσ, ϑβαρισ,)  
και φανερώνουν  την 
τερϊςτια απόχηςη του 
Ιεροϑ του Διϐσ. Επιβε-
βαιώνεται ϐτι η Ολυ-
μπύα, περιςςϐτερο απϐ 
κϊθε ϊλλο Ιερϐ τησ 

αρχαιϐτητασ, λειτοϑργηςε ωσ 
τϐποσ ςυνϊντηςησ και αρμονι-

κόσ ςυνϑπαρξησ  ανθρώπων 
και  λαών . 

Σο Ιερό του Διόσ τησ Ολυμπίασ ακμϊζει  ςτην αυγό των ιςτορικών 
χρϐνων με την αναδιοργϊνωςη  απϐ τον Ίφιτο  το 776 π.Φ. των αθλη-
τικών αγώνων προσ τιμό του Διϐσ. Σο διαλϊμψαν πνεϑμα των Αγώ-
νων  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 αν-

θρώπων, πρώτα των Ελλόνων και ϋπειτα και των ϊλλων 
λαών τησ αρχαιϐτητασ  και   οδόγηςαν το  Ιερϐ ςε πρω-
τοφανό ϊνθηςη, καθιερώνοντϊσ το ωσ οικουμενικϐ πολι-
τιςτικϐ αθλητικϐ και θρηςκευτικϐ κϋντρο .  


