Het Olympisch vuur
Het is van de goden gestolen
De geschiedenis van het Olympisch vuur is terug te vinden in de
Griekse mythologie. Tijdens de klassieke Spelen diende het vuur ter
nagedachtenis aan de diefstal van het vuur door Prometheus.
Tegenwoordig voor de eeuwige strijd van de mens om tot eenheid
en verbondenheid te komen met elkaar.
Volgens de Griekse mythologie heeft de titaan Prometheus het
beste voor met de mensheid. Hij steelt het vuur van Zeus en de
andere goden van Olympus en geeft het aan de mens. De mensheid
is vanaf die tijd in staat om vuur te beheersen. En zo is het
Olympisch vuur een symbool geworden van de Olympische Spelen.
Ter nagedachtenis aan de diefstal van het vuur van de goden door
de Griekse god Prometheus brandt er tijdens iedere klassieke Spelen een Olympisch vuur in
de tempel van Zeus in Olympia.
Het Olympisch vuur en de moderne Spelen
Tegenwoordig dient het Olympisch vuur als symbool voor
de eeuwige strijd van de mens om tot eenheid en
verbondenheid te komen met elkaar. Voor de moderne
Olympische Spelen wordt het Olympisch vuur nog steeds in
Olympia aangestoken. Vrouwelijke priesters, uitgebeeld
door actrices, steken de fakkel aan door deze in een holle
parabolische spiegel te plaatsen die de zonnestralen
bundelt. Vervolgens wordt de fakkel overgebracht door
middel van een fakkeltocht naar de organiserende stad van de Olympische Spelen. De
betekenis van de fakkeltocht is het doorgeven van de Olympische tradities van de ene op
de andere generatie.

De openingsceremonie
De Olympische fakkeltocht eindigt op de dag van de
openingsceremonie in het belangrijkste stadion van de Spelen
van dat jaar. Het Olympisch Vuur wordt door de laatste
fakkeldrager, vaak een sportbekendheid van het gastland,
aangestoken. Hierna wordt de Olympische vlag gehesen en legt
een van de deelnemers de Olympische eed af. Dat houdt in dat
hij namens alle sporters belooft dat er eerlijk en sportief
gespeeld word. Het vuur blijft gedurende de Olympische Spelen
onafgebroken branden tot het tijdens de slotceremonie weer
gedoofd wordt.

