Pierre de Coubertin- Ιδρυτής των Σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων

Η Ιδέα
Από την εποχή της Αναγέννησης έγιναν
προσπάθειες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες
για την αναβίωση των Ολυµπιακών Αγώνων
της Αρχαιότητας. Οι γερµανικές ανασκαφές
στην Αρχαία Ολυµπία το 1875-81 αποτέλεσαν
σηµείο καµπής. Εµπνευσµένος από το δυνατό
του ενδιαφέρον για το Ελληνικό πρότυπο –
ειδικά την ενότητα σώµατος και πνεύµατος -,
και από ταξίδια στη Μ. Βρετανία και στην
Αµερική, ο Pierre de Coubertin είχε την ιδέα
να αναβιώσει τους Ολυµπιακούς Αγώνες.

Ο Dr. William Penny Brookes – ένας
επαρχιακός της αγγλικής πόλης
Much Wenlock µε πολλά
ενδιαφέροντα – που ήδη οργάνωνε
τους Ολυµπιακούς Αγώνες του
Wenlock Olympian Games σε
περιφερειακό επίπεδο από το 1850,
είχε ιδιαίτερα σηµαντική επιρροή
στον Coubertin .

Ο νεαρός βαρόνος

Το Ελληνικό Πρότυπο
Στην Ολυµπία της Πελοποννήσου, οι
Ολυµπιακοί Αγώνες εµφανίστηκαν πριν
από περισσότερο από 2.500 χρόνια. Οι
πρώτοι Αγώνες πραγµατοποιήθηκαν το
776 π.Χ. και λέγεται ότι ιδρυτής τους
ήταν ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής, γιος του ∆ία
και της Αλκµήνης, λέγεται ότι αµέσως
µετά τη γέννησή του σκότωσε δυο
δηλητηριώδη φίδια, που τα έστειλε η Ήρα,
η ζηλιάρα γυναίκα του ∆ία. Αργότερα η
Ήρα κατάφερε να τρελάνει το θετό της
γιο, έτσι ώστε να σκοτώσει τα ίδια του τα
παιδιά. Εκείνος έπρεπε να εξιλεωθεί γι’
αυτό υπηρετώντας το βασιλιά Ευρυσθέα, ο
οποίος του ανέθεσε να πραγµατοποιήσει
12 άθλους. Έτσι ο Ηρακλής έπρεπε να
νικήσει το λιοντάρι της Νεµέας και το
ανθρωποφάγο γιγάντιο ερπετό µε τα εννέα
κεφάλια την Ύδρα. Επίσης καθάρισε τους
φοβερά βρώµικους στάβλους του βασιλιά
Αυγεία οδηγώντας δυο ποτάµια µέσα
σ΄αυτούς. Επίσης µονοµάχησε µε το
βασιλιά Αυγεία και τον σκότωσε. Έπειτα
λέγεται ότι ο Ηρακλής ίδρυσε τους
Ολυµπιακούς Αγώνες. Οι Αγώνες όφειλαν
να είναι για όλους του Έλληνες και να
εγγυώνται την ασφάλεια των
συµµετεχόντων και των θεατών κατά το
ταξίδι τους προς και από την Ολυµπία
όπως επίσης και κατά τη διάρκεια των
Αγώνων. Αυτοί οι Αγώνες βρέθηκαν στο
απόγειό τους τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. Το
393 µ.Χ απαγορεύτηκαν από το Ρωµαίο
Αυτοκράτορα Θεοδόσιο Α΄ ως
ειδωλολατρικό έθιµο.

Αφίσα των
Ολυµπιακών Αγώνων
του 1900 στο Παρίσι
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Αφίσα των πρώτων Ολυµπιακών
Αγώνων της σύγχρονης εποχής.
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