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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

Ὁ ἀθλητισμός, πού στήν ἐποχή μας παρουσιάζει μεγάλη 
ἐξέλιξη σ’ ὅλες τίς πολιτισμένες χῶρες, καλλιεργήθηκε στήν πατρίδα 
μας ἀπό τά ἀρχαιότατα χρόνια. Ὁ ἀθλητισμός, τόσο ἦταν 
συνδεδεμένος μέ τήν ἴδια τήν ὑπόσταση τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς, ὥστε 
θεωροῦνταν ἀπό τούς ἀρχαίους ἐπινόηση θεσμός τοῦ ἀρχαίου 
ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, καί ποτέ δέν ἀποδιδόταν στούς βαρβάρους. 

Τό πότε ἔχει εἰσαχθεῖ ὁ ἀθλητισμός στήν ἑλληνική κοινωνία 
δέν τό ξέρουμε, ἀλλ’ οὔτε, ἴσως, θά τό μάθουμε ποτέ, γιατί ὁ 
Ἕλληνας ἐμφανίζεται στή γῆ μέ τόν ἀθλητικό παλμό, καί ἀπό τήν 
πρώτη του ἐμφάνιση ὁ ἀθλητισμός ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο μέρος 
τῆς κοινωνικῆς του ζωῆς.  Καί ἀπό τήν ἐποχή ἐκείνη οἱ προϊστορικοί 
Ἕλληνες συνήθιζαν νά φαιδρύνουν ὅλες τίς γιορτές τους καί τίς 
πανηγύρεις μέ θυσίες πρός τούς θεούς καί μέ ἀθλητικούς ἀγῶνες.  
Προηγουμένως θυσίαζαν στούς θεούς, γιατί τό ἑλληνικό Ἔθνος, 
ἀνέκαθεν ἦταν θεοσεβές· ἀκολουθοῦσαν μετά οἱ ἀθλητικοί ἀγῶνες. 

Ὁ ἀθλητισμός ἦταν συνδεδεμένος, τόσο μέ τή ζωή τῶν 
Ἑλλήνων τῶν προϊστορικῶν καί μυθικῶν χρόνων, ὥστε αὐτοί 
φαντάζονταν ὅτι καί οἱ ἴδιοι οἱ θεοί ἄρεσαν νά παρακολουθοῦν τούς 
ἀγῶνες, οἱ ὁποῖοι γίνονταν πρός τιμή τους.  Καί ἐφ’ ὅσον οἱ ἀγῶνες 
εὐχαριστοῦσαν τούς ἀνθρώπους, σύμφωνα μέ τίς ἀντιλήψεις τῶν 
χρόνων ἐκείνων, ἔπρεπε νά εὐχαριστοῦν καί τούς θεούς, τούς 
ὁποίους φαντάζονταν μέ ἀνθρώπινες ἀδυναμίες καί χαρίσματα.  Καί 
γι’ αὐτό ἀναφέρεται ὅτι ἀρχαῖος ποιητής φαντάζεται τόν Ἀπόλλωνα 
νά εὐχαριστιέται ἀπό τούς ἀγῶνες πού γίνονταν στή Δῆλο, καί ὅτι ὁ 
Ἀπόλλωνας ἦταν φίλαθλος, πού ἀγωνιζόταν, ἐκτός ἀπό τήν κιθάρα 
καί τή μουσική, καί στήν δισκοβολία.  Ἀλλά καί ὁ Ἑρμῆς καί ἡ 
Ἄρτεμη καί αὐτή ἡ ἴδια ἡ Ἀθηνᾶ, ἄρεσαν νά προπονοῦνται καί νά 
παρακολουθοῦν ἀγῶνες.  Καί γι’ αὐτούς τούς λόγους οἱ Ἕλληνες 
στούς τοπικούς ἀγῶνες τους, ἔθεταν τήν προστασία τῶν θεῶν τους.  
Ἀλλά σέ ἀκόμα παλαιότερα χρόνια πίστευαν ὅτι καί οἱ νεκροί, ἀκόμα, 
εὐχαριστιώνταν μέ τά ἀθλητικά παιχνίδια καί τούς ἀθλητικούς 
ἀγῶνες.  Ἀκόμα, ὅτι στά εὐτυχισμένα λιβάδια, οἱ νεκροί τοῦ Ἄδη 
διασκέδαζαν μέ τό νά ἀσχολοῦνται μέ ἱππικούς καί γυμναστικούς 
ἀγῶνες στούς πεσσούς καί στή μουσική.  Καί γιά τούς λόγους 
αὐτούς οἱ ἐπιζῶντες, πρός τιμή καί εὐχαρίστηση τῶν νεκρῶν τους, 
κατά τίς θρησκευτικές τους τελετές ἐκτελοῦσαν ἀγῶνες πού 
ὠνομάζονταν ἐπιτάφιοι ἀγῶνες. 
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Τήν ἐποχή ἐκείνη τά ἀγωνίσματα προέρχονταν ἀπό διάφορα 
παιχνίδια, τά ὁποῖα μποροῦσαν νά εὐχαριστοῦν τούς ἀνθρώπους 
καί μετά τήν παιδική ἡλικία. Αὐτά ἀπαιτοῦσαν δύναμη, ταχύτητα, 
δεξιότητα, ἀκόμη καί φρόνηση.  Ἀπ’ τήν ἄλλη μεριά προέρχονταν καί 
ἀπό ἀσχολίες χρήσιμες στό κυνήγι καί τόν πόλεμο τῆς ἐποχῆς 
ἐκείνης και ἀποτελοῦσαν κύριο μέλημα τῶν ἀνθρώπων καί γιά χάρη 
τοῦ πολέμου καί γιά χάρη ἐπισφαλοῦς εἰρήνης.  Οἱ νικητές τῶν 
ἀγώνων ἀνυψώνονταν στή συνείδηση τῶν συμπολιτῶν τους καί 
ἀπολάμβαναν μεγάλη τιμή.  Καί γι’ αὐτό, αὐτοί πού διακρίνονταν 
στούς ἀγῶνες, ἦσαν ἐνδεδειγμένοι Ἄρχοντες, γιατί, σύμφωνα μέ τό 
πνεῦμα τῆς ἐποχῆς δέν ὑπῆρχε γιά τόν ἄνδρα μεγαλύτερη δόξα, 
ἀπό τά κατορθώματα πού πραγματοποιοῦσε μέ τά χέρια του καί τά 
πόδια του.  Ἔτσι, ὁ δρόμος, τό ἅλμα, οἱ ρίψεις ἔγιναν ἀπαραίτητα 
προσόντα καί φιλοδοξία τῶν στρατιωτικῶν τῆς ἐποχῆς.  Καί γι’ αὐτό, 
βλέπουμε, ὅταν γίνωνταν ἐπίσημοι στρατιωτικοί ἀθλητικοί ἀγῶνες, 
νά προσέρχωνται ὡς ἀγωνιστές καί οἱ γνωστότατοι ἀπό τούς 
ὁπλαρχηγούς καί κυβερνητικούς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.  Καί αὐτοί 
ἀξιοῦσαν νά νικοῦν τούς ἄλλους καί στή συνέχεια ἀσχολοῦνταν μέ 
ἀνδρικά καί γυμναστικά πονήματα. 

Ὁ πρῶτος τραγουδιστής τοῦ Ἔθνους μας, ὁ Ὅμηρος, ὁ 
ὑμνητής τῆς ἀρχαίας ἐκείνης ἑλληνικῆς κοινωνίας (1000 καί πλέον 
χρόνια π.Χ.), δέν παραλείπει νά ἐξάρη τίς ἀθλητικές ἀρετές τοῦ 
κόσμου τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, καί τά ἀθλητικά κατορθώματα, ἀλλά 
ταυτοχρόνως ἐξυμνεῖται καί ἡ καλή τέλεση τοῦ ἀγωνίσματος καί ἡ 
εὐγένεια τῆς ψυχῆς τοῦ ἀγωνιζομένου.  Καί αὐτό εἶναι τό μεγαλεῖο 
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ὅτι ἐπιζητοῦνταν τότε ἡ σωματική ρώμη καί 
ἱκανότητα, σέ συνδυασμό μέ τήν ἀνωτερότητα καί εὐγένεια τῆς 
ψυχῆς. Καί γι’ αὐτό, οἱ ἀθλητές τότε θεωροῦνταν ὡς ἀνώτεροι 
ἄνθρωποι καί τούς ἐκτιμοῦσαν ἰδιαίτερα.  Καί γι’ αὐτόν τόν λόγο, οἱ 
ἀθλητές ἦσαν τότε, κατά τήν προϊστορική ἐποχή, περιζήτητοι 
γαμβροί καί ἄρχοντες, καί οἱ μεγιστᾶνες τῆς τότε ἐποχῆς, ἀνάμεσα 
στούς ἀθλητές, πρότειναν γαμβρούς γιά τίς θυγατέρες τους.  
Ἀναφέρεται ὅτι ὁ Δαναός στό Ἄργος, ὑποχρέωσε τούς ὑποψήφιους 
γαμβρούς του νά διατρέξουν δρόμο.  Τόν μιμήθηκε ὁ Ἀνταῖος στή 
Λιβύη, πού ὠργάνωσε ἀγῶνα δρόμου.  Ὁ Ἰκάριος, ὁ πατέρας τῆς 
Πηνελόπης, στή Σπάρτη τήν ἔθεσε ὡς ἔπαθλο γιά ἀγῶνα δρόμου, 
καί ὁ Ὀδυσσέας, πού νίκησε τούς ἄλλους μνηστῆρες, τήν πῆρε γιά 
σύζυγο στήν Ἰθάκη.  Ὁ Οἰνόμος, γιά νά παντρέψη τήν κόρη του 
Ἱπποδάμεια, τήν ἔθεσε ὡς βραβεῖο σέ ἀγῶνα ἁρματοδρομίας, πού 
ἔγινε, ὅπως λένε ἀπό τήν Ὀλυμπία ἔως τόν Ἰσθμό τῆς Κορίνθου.  
Στούς ἀγῶνες αὐτούς νίκησε ὁ Πέλοπας καί τήν πῆρε γιά σύζυγο.   
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Ὁ ἀθλητισμός καί ἡ σωματική ἀγωγή θεωροῦνταν ἀρετές 
ἀπαραίτητες, ὄχι μόνο γιά τόν ἄνδρα, ἀλλά καί γιά τήν Ἑλληνίδα τῶν 
προϊστορικῶν χρόνων δέν ἦταν ξένη μέ τήν σωματική ἀγωγή.  Ὁ 
Ὁμηρος θαυμάζει τήν ἀνδρική τόλμη καί τήν παρθενική χάρη, μέ τήν 
ὁποία ἡ βασιλοπούλα Ναυσικᾶ διεύθυνε τή φορτηγό ἅμαξα.  Ἄλλη 
ἀθλήτρια, ἡ κόρη τοῦ βασιλιᾶ τῆς Ἀρκαδίας Ἰάσσου, ἡ Ἀταλάντη, 
διακρινόταν στό κυνήγι, καί λέγεται ὅτι πρώτη αὐτή κτύπησε τόν 
Ερυμάνθιο κάπρο, καί ὅτι ἀργότερα μετέσχε στήν Ἀργοναυτική 
Ἐκστρατεία. 

«Αἰέν ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων», τονίζει ὁ 
Ὅμηρος στά θεῖα ἔπη του.  Καί οἱ μαχἠτές καί οἱ ἥρωες τῆς ἐποχῆς 
ἐκείνης, ὅσες φορές δέν τούς ἀπασχολοῦσε ὁ πόλεμος ἤ τό κυνήγι, 
ἄρεσαν νά ἀσχολοῦνται μέ τή γύμναση τοῦ σώματος καί τήν ἐπίδειξη 
τῆς ἱκανότητας καί ἐνάντια στόν ἀντίπαλο.  Σέ κάθε χαρά καί λύπη οἱ 
ὁμηρικοί Ἕλληνες συνήθιζαν νά συνοδεύουν τίς ἐκδηλώσεις τους μέ 
ἀθλητικούς ἀγῶνες. 

Ὁ Ὅμηρος ἀναφέρει ὅτι ὁ Ὀδυσσέας, ἐπιστρέφοντας ἀπό τήν 
Τροία στήν πατρίδα του Ἰθάκη, ἀφοῦ ταλαιπωρήθηκε ἐπί χρόνια, 
ρίχτηκε ναυαγός στίς ἀκτές τοῦ νησιοῦ τῶν Φαιάκων, τή σημερινή 
Κέρκυρα.  Ἐκεῖ, βρέθηκε ἀπό τή βασιλοπούλα Ναυσικᾶ, πού τόν 
ὡδήγησε στόν πατέρα της βασιλιά Ἀλκίνοο.  Αὐτός, ἀφοῦ 
περιποιήθηκε τόν ναυαγό, σύμφωνα μέ τίς εὐγενικές παραδόσεις τῆς 
ἐποχῆς, γιά νά φανερώση τήν ἐκτίμησή του πρός τόν Ὀδυσσέα, μετά 
τό γεῦμα, ὠργάνωσε ἀθλητικούς ἀγῶνες καί συγκέντρωσε τούς 
Φαίακες στήν ἀγορά τῆς πόλης, καί ἐκεῖ οἱ Φαίακες ἀγωνίστηκαν στό 
δρόμο, τήν πάλη, τό ἅλμα, τόν δίσκο καί τήν πυγμή.  Στό τέλος τοῦ 
γεύματος ρωτήθηκε ὁ φιλοξενούμενος ἄν ἐπιθυμῆ νά λάβη μέρος σ’ 
αὐτούς τούς ἀγῶνες.  Ὁ Ὀδυσσέας ἀπάντησε ὅτι εἶναι μέν ἀθλητής, 
ὅμως, ἀδυνατεῖ νά συμμετάσχη σ’ αὐτούς, γιατί δέν ἐμπιστευόταν τά 
πόδια του, μετά ἀπό τόσες κακουχίες καί ταλαιπωρίες πού πέρασε.  
Παρ’ ὅλα αὐτά, ἀγωνίστηκε στίς ρίψεις καί ἔρριξε λίθινο δίσκο καί 
πέτυχε καλό ἀποτέλεσμα.  Καί οἱ Φαίακες εἶπαν ὅτι τόν ἐκτιμοῦν 
ἀκόμα περισσότερο, ἐπειδή εἶναι ἀθλητής.  Καί ὁ βασιλιάς Ἀλκίνοος, 
πού ἐνθουσιάστηκε, ὠργάνωσε χορό καί οἱ Φαίακες πού ἦσαν 
ἄριστοι χορευτές, χορέψανε γιά νά τιμήσουνε τό ξένο. Πρέπει νά 
σημειωθῆ ἐδῶ ὅτι ἀπό τά ἀρχαιότατα χρόνια, ὁ χορός ἐθεωρεῖτο 
σωμασκία καί ἀποτελοῦσε ἀναπόσπαστο καί τό τερπνότερο μέρος 
κάθε γιορτῆς καί πανήγυρης. 

Σέ ἄλλο σημεῖο ὁ Ὅμηρος ἀναφέρει ὅτι ὁ βασιλιάς τῆς Φθίας 
Ἀχιλλέας ἀφοῦ ἔκαψε τό σῶμα τοῦ ἀδελφικοῦ του φίλου Πατρόκλου 
καί τέλεσε τίς θρησκευτικές διατυπώσεις, σύμφωνα μέ τίς συνήθειες 
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τῆς ἐποχῆς, ὠργάνωσε πρός τιμήν τοῦ νεκροῦ μεγάλους ἀγῶνες 
στήν πεδιάδα τῆς Τροίας καί σ’ αὐτούς πῆραν μέρος οἱ 
σπουδαιότεροι καί περιφανέστεροι Ἕλληνες πολεμιστές καί πῆρε 
μέρος ἐπίσης καί ὁ ἴδιος ὁ ἀρχιστράτηγος τῶν Ἑλλήνων ἐναντίον τῆς 
Τροίας, Ἀγαμέμνονας.  Αὐτοί οἱ ἀγῶνες ἦσαν τόσο σπουδαῖοι, καί 
τόση ἐπίδραση εἶχαν στόν κόσμο τῆς τότε ἐποχῆς, ὥστε ὁ Ὅμηρος 
ἀφιερώνει γι’ αὐτούς ὁλόκληρο κεφάλαιο στήν Ἰλιάδα. 

Οἱ ἀγῶνες αὐτοί ὠργανώθηκαν μέ μεγάλη προσοχή καί ὁ 
Ἀχιλλέας, ὀργανωτής τῶν ἀγώνων, ἔθεσε πολύτιμα ἔπαθλα, ὅπως 
λέβητες, ἡμιόνους, βόδια, γυναῖκες (αἰχμάλωτες ἤ ἄγορασμένες), 
σίδερο (τό μέταλλο αὐτό ἐξωρυγνόταν δύσκολα ἀπό τή γῆ, καί 
ἑπομένως ἦταν σπάνιο), ξίφη κ.λ.π..  Καί πρῶτος ἀγῶνας ἦταν ἡ 
ἁρματοδρομία, στήν ὁποία χρησιμοποιήθηκαν τά ἅρματα τῶν 
στρατιωτῶν, τά ὁποῖα σύρονταν ἀπό δύο ἄλογα καί ἦσαν μικρά καί 
ἀνοικτά ἀπό πίσω καί ἀπό πάνω.  Διαγωνίστηκαν, ἀφοῦ πρῶτα 
προσευχήθηκαν, ὁ Εὔμηλος, ὁ γυιός τοῦ βασιλιᾶ Ἀδμήτου, ὁ 
βασιλιάς Διομήδης, ὁ βασιλιάς Μενέλαος, ὁ γυιός τοῦ βασιλιᾶ 
Νέστορα, Ἀντίλοχος, καί ὁ Κρητικός Μηριόνης.  Νίκησε πρῶτος ὁ 
Διομήδης καί πῆρε σάν ἔπαθλα μιά γυναίκα καί ἕναν τρίποδα.  Οἱ 
ἄλλοι πῆραν διάφορα βραβεῖα. Ὁ δεύτερος ἀγώνας ἦταν ἡ 
πυγμαχία.  Πάλεψε ὁ Ἐπειός ἀπό τή Φωκίδα μέ τό στρατηγό 
Εὐρύαλο.  Νίκησε ὁ Ἐπειός καί πῆρε σάν βραβεῖο ἕναν ἡμίονο.  Ὁ 
Εὐρύαλος, τόν ὁποῖο οἱ φίλοι του τόν ἀπομάκρυναν ἀναίσθητο ἀπό 
τόν ἀγῶνα, πῆρε ὡραῖο ποτήρι.  Ὁ τρίτος ἀγώνας ἦταν ἡ πάλη.  Γιά 
ἔπαθλα σ’ αὐτόν εἶχαν ὁρισθεῖ ἕνας τρίποδας καί μιά γυναίκα, πού 
ἤξερε οἰκιακές ἐργασίες.  Πάλεψαν ὁ Ὀδυσσέας μέ τόν Αἴαντα τόν 
Τελαμώνιο, πού κηρύχθηκαν ἰσόπαλοι καί πῆραν τά ἔπαθλα (ἀπό 
ἕνα).  Τέταρτος ἀγώνας ἦταν ὁ δρόμος.  Νίκησε ὁ Ὀδυσσέας καί 
πῆρε τό πρῶτο ἔπαθλο, πού ἦταν ἀργυρός κρατῆρας.  Δεύτερος 
τερμάτισε ὁ Αἴας, ὁ γυιός τοῦ Ὀϊλέα, παίρνοντας ἕνα παχύ βόδι καί 
τρίτος ὁ Ἀντίλοχος, πού πῆρε δύο τεμάχια χρυσοῦ.  Πέμπτος 
ἀγώνας ἦταν ἡ ὁπλομαχία.  Πῆραν μέρος ὁ Διομήδης καί ὁ Αἴας ὁ 
Τελαμώνιος.  Πληγώθηκε ὁ Αἴας καί ἀμέσως ὁ Ἀχιλλέας κήρυξε τή 
λήξη τοῦ ἀγῶνα καί οἱ συμμετάσχοντες πῆραν σάν ἔπαθλα ἀπό ἕνα 
ξίφος.  Ἕκτος ἀγώνας ἡ δισκοβολία, στήν ὁποία νίκησε ὁ 
Πολυποίτης καί πῆρε σάν ἔπαθλο ἕνα σιδερένιο δίσκο.  Στή συνέχεια 
ὁ ἕβδομος ἀγώνας πού ἦταν ἡ σκοποβολή μέ τόξο καί στήν ὁποία 
νίκησε ὁ Μυριόνης ἀπό τήν Κρήτη, παίρνοντας δέκα τεμάχια 
σιδήρου.  Ὄγδοος καί τελευταῖος ἀγώνας ἦταν ὁ ἀκοντισμός, στόν 
ὁποῖο ἐπρόκειτο νά διαγωνισθοῦν ὁ ἀρχιστράτηγος Ἀγαμέμνονας 
καί ὁ Μυριόνης.  Τότε, ὅμως, ὁ Ἀχιλλέας, μέ τήν πρέπουσα 
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εὐλάβεια, ἐξέφρασε τή γνώμη, ὅτι ὁ Ἀγαμέμνονας, κατά τεκμήριο, 
ἦταν ἄριστος καί ὑπερεῖχε ἀπό ὅλους.  Ἔτσι, πρότεινε νά θεωρηθῆ ὁ 
ἀγώνας τετελεσμένος, κάτι πού ἔγινε δεκτό ἀπό ὅλους, καί ὁ 
Ἀγαμέμνονας πῆρε γιά πρῶτο ἄθλο ἕναν λέβητα καί ὁ Μηριόνης ἕνα 
δόρυ καί ἔληξαν οἱ ἀγῶνες. 

Ὅπως εἴδαμε, τά νικητήρια ἔπαθλα στούς παραπάνω ἀγῶνες, 
εἶχαν πραγματική ἀξία, ἀλλά οἱ ἀγωνιζόμενοι τά ἐπιζητοῦσαν, 
κυρίως, γιά τήν τιμή πού ἔφερναν στό νικητή.  Πρέπει νά ποῦμε ὅτι 
τά ἔπαθλα αὐτά παρέμεναν σάν ἀναμνήσεις ἤ κειμήλια μέ τά ὁποῖα 
οἱ νικητές κοσμοῦσαν τά σπίτια τους καί τά ἀφιέρωναν στούς ναούς.  
Γιατί, ἀπό τή μακρινή αὐτή ἐποχή, σκοπός τῶν ἀγώνων ἦταν ἡ νίκη 
καί ὄχι τά βραβεῖα.  μέ τό πνεῦμα αὐτό ἀλληλοδιαδέχνονταν οἱ 
προομηρικές καί ὁμηρικές ἑλληνικές γενιές ἡ μία τήν ἄλλη (900 ἔως 
1000 χρόνια πρίν ἀπό τόν Χριστό),  καί μορφώθηκε τό φρόνημα 
ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων, στηρίχθηκε ὁ ἑλληνικός πολιτισμός καί 
γίνονταν μνημεῖο ἀξιοθαύμαστα, πού χαρακτηρίζονται στήν ἐποχή 
μας σάν κυκλώπεια.  Δίκαια, λοιπόν, οἱ ραψωδοί τῆς ἐποχῆς ἐκείνης 
τραγουδοῦσαν τή δόξα τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων, δέν παραλείπουν νά 
ἐξυμνοῦν καί νά ἐγκωμιάζουν τίς σωματικές τους ἀρετές καί τά 
ἀθλητικά τους κατορθώματα. 

Καί γενικά, μεταξύ τοῦ λαοῦ τῆς τότε ἐποχῆς, οἱ διάφοροι, 
κάπως ἐπισημότεροι ἀγῶνες, γίνονταν κατά τίς θρησκευτικές γιορτές 
καί πανηγύρεις, πού τότε ἦσαν πολλές, καί οἱ ὁμηρικοί Ἕλληνες δέν 
εἶχαν ἡμέρα ἀργίας, ἀντίστοιχη μέ τή σημερινή Κυριακή.  Κάποια 
παρόμοια συνήθεια διατηρήθηκε μέχρι τίς μέρες μας.  Σέ πολλά 
χωριά γίνονται ἀθλητικοί ἀγῶνες σέ μερικά ἀγωνίσματα, τή μέρα 
γιορτῆς τοῦ πολιούχου ἁγίου, τοῦ ναοῦ τοῦ χωριοῦ. 

Στούς προϊστορικούς χρόνους ὁ προϊστορικός ἀθλητισμός 
προηγήθηκε τῆς καθ’ ἑαυτό γυμναστικῆς.  Σιγά σιγά, ὅμως, ἡ 
ἑλληνική κοινωνία ἐξελισσόταν ἁλματωδῶς καί παρουσιάζονταν νέες 
ἀνάγκες, τίς ὁποῖες ἦλθαν νά καλύψουν νέα μέσα, μέ τήν ἐπιζήτηση 
μεθοδικῆς παιδείας.  Καί στό σημεῖο αὐτό οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι, 
μέ τή λέξη παιδεία ἐννοοῦσαν τή συστηματική μόρφωση τοῦ 
σώματος καί τῆς ψυχῆς· τό σῶμα μέ τόν ἀθλητισμό καί ἀθλητικές 
ἀσκήσεις καί τήν ψυχή μέ τή διδασκαλία τῶν γραμμάτων καί τῆς 
μουσικῆς.  Ἡ παιδεία πού γινόταν γιά τή μόρφωση τῆς ψυχῆς καί τοῦ 
πνεύματος λεγόταν μουσική, ἀπό τό ὄνομα τῶν Μουσῶν, οἱ ὁποῖες 
ἀντεπροσώπευαν τίς διάφορες μαθήσεις, ἐνῶ ἡ παιδεία τοῦ 
σώματος λεγόνταν γυμναστική, γιατί κατά τήν ἄσκησή της οἱ 
παιδευόμενοι ἦσαν γυμνοί. 
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Καί μέ τό πνεῦμα αὐτό στούς μετέπειτα ἱστορικούς χρόνους 
τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας, ὁ ἀθλητισμός διαχωρίζεται ἀπό τή 
γυμναστική, καί δημιουργεῖται ἡ ἀθλητική συνείδηση, ἡ ὁποία 
διατηρήθηκε γιά ὁλόκληρηρες ἐκατονταετηρίδες, γαλούχησε γενιές, 
μόρφωσε φρόνημα, καί τοῦ ὁποίου πνεύματος γέννημα ὑπῆρξε ἡ 
ὀργάνωση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τῆς ἀρχαιότητας, πρός τούς 
ὁποίους στρέφεται ὁ θαυμασμός ὁλόκληρου τοῦ πολιτισμένου 
κόσμου τῶν αἰώνων. 
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Οἱ ἀθλητικοί ἀγῶνες, λοιπόν, ἀποτελοῦσαν ἀπό τούς 
προϊστορικούς χρόνους ἀναπόσπαστο μέρος κάθε ἑλληνικῆς 
γιορτῆς καί οἱ προϊστορικοί Ἕλληνες συνήθιζαν νά συνοδεύουν τίς 
ἐκδηλώσεις χαρᾶς ἤ λύπης μέ θυσίες πρός τούς θεούς καί μέ 
ἀθλητικούς ἀγῶνες. 

Μέ τόν ἴδιο ἐνθουσιασμό παρακολουθεῖ ὁ ἀθλητισμός τόν 
Ἕλληνα στούς ἱστορικούς χρόνους τῆς ἀρχαιότητας.  Καί ὁ 
ἑλληνικός λαός, ἐλεύθερος τότε καί πλήρης ζωῆς, φρόντιζε νά 
διαθέτη πολλές ὧρες σχολῆς, γιά νά ἐξασφαλίζη μετά τήν τροφή, τήν 
τέρψη καί τήν ἀπόλαυση τῶν ὑψηλότερων ἀγαθῶν τῆς ζωῆς.  Καί 
ὅπως ἀναφέρει πετυχημένα νεώτερος ἱστορικός μας, αὐτήν τήν 
τέρψη, ὁ Ἕλληνας ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, δέ ζοῦσε μέ τεμπελιά, οὔτε 
περιωριζόταν μόνο στό νά τρέφεται, ἀλλά καί ἐπιδιδόταν σέ 
ἁρμονική καί σύμμετρη κίνηση τοῦ σώματος στήν ὕπαιθρο, ἐνῶ 
παράλληλα ξεχείλιζε ἀπό τήν πλημμύρα τῆς ζωτικότητας. 

Τήν φυσική καί ἠθική ἐπίδραση τῆς σωμασκίας στόν 
ἄνθρωπο, τήν ἀναγνώριζαν οἱ τότε ἄρχοντες καί νομοθέτες καί 
ἐπεδείκνυαν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τήν ἀνάπτυξή της, ὄχι μόνο γιά 
τή διαπαιδαγώγηση τῶν νέων, ἀλλά καί γιά νά ὠφεληθοῦν καί οἱ 
πολίτες καί τό κράτος. Στούς ἱστορικούς χρόνους, λοιπόν, ἡ σωμα-
τική ἀγωγή ἔγινε ὑποχρεωτικό δίδαγμα καί ὅλες οἱ πόλεις ἀπέκτησαν 
εἰδικά κέντρα προπόνησης, τίς παλαίστρες καί τά γυμναστήρια. 

Παρουσιάζοντας μέ πολλή συντομία τίς ἀθλητικές 
δραστηριότητες ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, συνεχίζει νά ἐνθουσιάζη τό 
ὁμηρικό κήρυγμα «Αἰέν ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων», 
ἀλλά ταυτόχρονα συστηματοποιεῖται ἡ ἐπιδίωξη ὠφελειῶν ἀπό τή 
σωματική ἀγωγή. Στή Σπάρτη ὁ Λυκοῦργος, στήν Ἀθήνα ὁ Σόλωνας 
καί ἄλλοι νομοθέτες σέ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδας, θέσπισαν τούς 
νόμους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι, μέσω τῆς σωματικῆς ἀγωγῆς, δημι-
ούργησαν πολίτες καρτερικούς καί ἐπιδέξιους γιά τά πολεμικά ἔργα. 

Σιγά σιγά, ἕνα νέο ἀξίωμα ἐπικράτησε, τό «Νοῦς ὑγιής ἐν 
σώματι ὑγιεῖ» καί ἀνεξάρτητα ἀπό τό πολεμικό φρόνημα, τό ὁποῖο οἱ 
γενιές ἐκεῖνες τό εἶχαν ἀνυψωμένο, διαμορφώθηκε στόν λαὸ ψυχικό 
φρόνημα, τό ὁποῖο συνέβαλε στή δημιουργία τοῦ ἀθάνατου ἀρχαίου 
ἑλληνικοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ, καί τά μέτρα πού ἔπαιρνε τότε ἡ 
πολιτεία, τόσο κατά τήν προπόνηση, ὅσο καί κατά τή διοργάνωση 
τῶν ἀγώνων ἐπιβάλλονταν σέ κανονιστικές διατάξεις.  Καί ἡ Ἑλλάδα 
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εἶναι ἡ πρώτη χώρα σ’ ὅλη τή γῆ, στήν ὁποία θεσπίστηκαν 
κανονισμοί τῆς ἀγωνιστικῆς. 

Ἀπό αὐτούς τούς ἀγῶνες προπαρασκευάστηκαν οἱ ἐλεύθεροι 
ἐκεῖνοι πολίτες πού ἀγωνίστηκαν στό Μαραθῶνα, στή Σαλαμῖνα καί 
στίς Πλαταιές καί ἔγιναν οἱ δημιουργοί τοῦ μεγαλείου τῆς Ἑλλάδας.  
Ἐξετάζοντας, καί πάλι σύντομα, τήν ὡραία ἐκείνη ἐποχή, εἴμαστε 
ὑποχρεωμένοι νά ξαναθυμίσουμε γνωστά γεγονότα, τα ὁποῖα δέν θά 
χάσουν τή χάρη τους, ὅσο κι ἄν τά ξαναλέμε.  Ὁ ἱστορικός μας 
Ἡρόδοτος ἀναφέρει τήν ἔκπληξη πού ἔνοιωσαν οἱ κατάσκοποι τῶν 
Περσῶν, πού τήν παραμονή τῆς μεγάλης καί τρομερῆς μάχης τῶν 
Θερμοπυλῶν, εἶδαν τούς Ἕλληνες ἀντιπάλους τους, νά κάνουν 
ἀθλητικούς ἀγῶνες.  Ἄλλος ἱστορικός μας, ὁ Ξενοφῶντας, ἀναφέρει 
ὅτι οἱ Μύριοι, μόλις ἀντίκρυσαν τή θάλασσα τοῦ Πόντου, 
λησμόνησαν τά βάσανά τους, καί ἀφοῦ φώναξαν τό γνωστό 
«θάλαττα, θάλαττα» καί εὐχαρίστησαν τούς θεούς, τέλεσαν 
ἀθλητικούς ἀγῶνες.  Τέλος, ἡ ἐκστρατεία τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου 
συνωδευόταν ἀπό συνεχεῖς ἀθλητικούς ἀγῶνες, μεταξύ τῶν 
πολεμιστῶν του, μέχρι πού εἰσέβαλαν στήν Ἰνδική Χερσόνησο.  
Ἐκεῖ, μάλιστα, κοντά στόν Ἰνδό ποταμό, τόν Αὔγουστο τοῦ ἔτους 326 
π.Χ., οἱ Ἕλληνες τέλεσαν ἱππκούς καί γυμνικούς ἀγῶνες, στό 
τελευταῖο σημεῖο τῆς ἀνατολικῆς τους πορείας. 

Παράλληλα μέ τήν κατάρτιση τῶν ἀθλητῶν μεγάλωνε καί τό 
ἐνδιαφέρον τῶν θεατῶν.  Οἱ θεατές - ἀθλητές ἀπό παιδιά ὅλοι – 
παρακολουθοῦσαν τούς ἀγῶνες μέ πολύ μεγάλο ἐνδιαφέρον, 
ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἡλικία τους.  Λέγεται, μάλιστα, ὅτι ὁ μεγάλος 
σοφός τῆς ἀρχαιότητας Θαλῆς ὁ Μιλήσιος, πέθανε σέ βαθειά 
γηρατειά μέσα στό στάδιο, παρακολουθώντας ἀθλητικούς ἀγῶνες.  
Πρέπει νά σημειωθῆ ἐδῶ ὅτι ὅλες οἱ κοινωνικές τάξεις εἶχαν ἀκμαῖο 
τό αἴσθημα γιά τή σωμασκία.  Καί βλέπουμε ὅτι στούς ἀγῶνες 
ἀναδεικνύονται νικητές στρατιωτικοί καί διανοούμενοι, ἀλλά καί 
γεωργοί καί αἰγοβοσκοί. 

Μέ τήν ἵδρυση τῶν παλαιστρῶν καί τῶν γυμναστηρίων, 
καταβαλόταν ἰδιαίτερη, προσπάθεια γιά τήν γενική ἐκγύμναση τοῦ 
σώματος καί κατά τούς χρόνους τῆς ἀκμῆς τῆς ἀθλητικῆς κίνησης, 
δέν ἐπιτρεπόταν ἡ εἰδίκευση τοῦ ἀθλητῆ σ’ ἕνα ἀγώνισμα, πριν νά 
γίνη κάτοχος τοῦ πεντάθλου.  Ἄλλωστε, τά θέματα τῆς σωμασκίας 
τά ἐπεξεργάσθηκαν οἱ σοφοί τῆς ἀρχαιότητας, οἱ ὁποῖοι μελέτησαν 
ὅλα  τά ζητήματα πού ἀφοροῦν τήν ἄσκηση, τήν προπόνηση καί τή 
δίαιτα αὐτῶν πού ἀσκοῦνταν στόν στῖβο. 

Στά γυμναστήρια διεξάγονταν καί οἱ ἀθλοπαιδίες τῆς 
ἀρχαιότητας παράλληλα δέ, καί ἀνάλογα μέ τίς προλήψεις καί τίς 
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συνήθειες τῶν διαφόρων πόλεων, δόθηκε ἡ δέουσα προσοχή στή 
φυσική ἀγωγή τῆς Ἑλλάδας.  Στήν Ἥλιδα, στήν Ἀθήνα καί σέ ἄλλες 
πόλεις, σέ ὡρισμένους ἀγῶνες ὑπῆρχαν ἰδιαίτερα ἀγωνίσματα γιά 
νεάνιδες.  Στή Σπάρτη, ἡ σωματική ἀγωγή ἐπιβλήθηκε μέ νόμο γιά 
τή γυναίκα.  Ἰδίως, ὅμως, στήν ἀρχαιότητα, ἡ Ἑλληνίδα ἄρεσε τίς 
ποικίλες ἀθλοπαιδίες καί τό χορό καί τούς θαυμάσιους ἐκείνους 
ἑλληνικούς χορούς τῆς ἀρχαιότητας, τούς διέσωσαν, ἐκτός ἀπό τίς 
περιγραφές, καί χαριτωμένες ἀπεικονίσεις, σέ διάφορα ἀνάγλυφα καί 
ἀγγεῖα πού περισώθηκαν.  

Καί ἡ μεγάλη αὐτή ἀθλητική κίνηση στήν ἀρχαιότητα, 
δημιούργησε στήν ἱστορική ἐποχή, τήν ἀνάγκη ἐξεύρεσης 
κατάλληλων χώρων γιά τήν τέλεση τῶν ἀγώνων.  Οἱ χῶροι αὐτοί 
ὠνομάσθηκαν Στάδια, ἀπό τό ἀγώνισμα δρόμου ἑνός σταδίου, τό 
ὁποῖο ἦταν τό δημοφιλέστερο ἀγώνισμα τῆς ἐποχῆς (δρόμος 192 
μέτρων).  Ἀρχικά ἐπρόκειτο γιά χῶρους περιφραγμένους, πού εἴχανε 
ξύλινα βάθρα. Οἱ χῶροι αὐτοί, σιγά, σιγά ἐξελίχθηκαν σέ Καλλιμάρ-
μαρα οἱκοδομήματα, πού κάλυπταν τίς ἀνάγκες τῶν ἀθλητῶν καί 
τῶν θεατῶν.  Τέτοια στάδια ἀνεγέρθηκαν καί στίς περισσότερες 
πόλεις τῆς Ἑλλάδας καί τῶν ἀποικιῶν.  Στή Μακεδονία, τό 
σπουδαιότερο στάδιο ἤτανε στό Δίον τῆς Πιερίας, ὅπου τελοῦνταν 
σημαντικοί περιφερειακοί ἀγῶνες.  Στάδιο εἶχε καί ἡ Θεσσαλονίκη, 
πού παρέμεινε ἰδιαίτερα ἱστορικό, γιατί σ’ αὐτό ὁ παλαιστής 
Νέστορας πάλαιψε μέ τόν Λιαῖο καί τόν νίκησε, μέ τή βοήθεια καί τήν 
εὐλογία τοῦ στρατηγοῦ Δημητρίου καί ἀπό τότε Μεγαλομάρτυρα καί 
Πολιοῦχο τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπως μνημονεύη ἡ Ἐκκλησία. 

Ταυτόχρονα, προσφιλῆ ἦσαν καί τά ναυτικά ἀγωνίσματα.  Στή 
θάλασσα, ἄλλωστε, ἦταν στραμμένη ἡ προσοχή τῆς ἀρχαίας 
Ἑλλάδας, καί οἱ Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἀναδείχθηκαν οἱ καλύτεροι 
ναυτικοί τοῦ ἀρχαίου κόσμου, ἔγιναν ἔτσι μετά ἀπό μακρόχρονες καί 
συστηματικές προπονήσεις.  Σέ πολλά μέρη τῆς Ἑλλάδας γίνονταν 
ναυτικοί κολυμβητικοί καί ἰστιοπλοϊκοί ἀγῶνες (νεῶν ἅμιλλα). 

Ὅπως καί σήμερα, ἔτσι καί τότε, γίνονταν ἀγῶνες τοπικοί, 
περιφερειακοί καί πανελλήνιοι.  Ἀλλά, οἱ ἀγῶνες, οἱ ὁποῖοι 
συναρπάζανε περισσότερο τό Πανελλήνιο, ἦσαν οἱ Ὀλυμπιακοί 
Ἀγῶνες, οἱ ὁποῖοι γίνονταν στήν Ὀλυμπία κάθε  τέταρτο ἔτος, πρός 
τιμή τοῦ Ὀλύμπιου Δία.  Αὐτοί ἀποτελοῦσαν γιά ὁλόκληρους αἰῶνες 
τήν κύρια κοσμική κίνηση.  Αυτοί θέσπισαν τήν ἀρχαία ἑλληνική 
χρονολογία, τίς Ὀλυμπιάδες.  Ἐκεῖ, στήν Ὀλυμπία, οἱ Ἕλληνες 
ἀνέδειξαν αὐτόν τό χῶρο γιά αἰῶνες, ὡς τό μεγάλο πανελλήνιο ἱερό 
καί, ἀφοῦ κήρυσσαν ἐκεχειρία καί σταματοῦσαν τίς ἔριδες, τελοῦσαν 
τή μεγάλη τους πανελλήνια ἀθλητικό – θρησκευτική γιορτή.  Ἡ 
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ἐπιμονή τῶν γενεῶν ἐκείνων ἦταν ἀξιοθαύμαστη.  Οἱ ἀθλητές, οἱ 
συνοδοί, οἱ θεατές καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν πόλεων (θεωροί) 
ταξίδευαν ὁλόκληρες μέρες μέ τά πρωτόγονα μέσα τῆς ἐποχῆς, γιατί 
ἡ νίκη τοῦ ἀθλητῆ ἐθεωρεῖτο καί νίκη τῆς πόλης, οἱ δέ Σπαρτιᾶτες, 
πρός τιμή τοῦ βασιλιᾶ τους, ὥρισαν οἱ ὀλυμπιακοί ἀθλητές νά 
μάχωνται ἀπό τή δεξιά μεριά. 

Σύγχρονος ἱστορικός μας χαρακτήρισε τήν Ὀλυμπία μέ τό 
σύνολο τῶν ἐγκαταστάσεων καί τήν εἰδυλλιακή χάρη πού ἐπικρατεῖ 
σ’ αὐτήν, ὅπως τό καλλιστέφανο πρυτανεῖο τῆς ἑλληνικῆς ἀθλητικῆς 
καί τό κέντρο ἐκδήλωσης κάθε σωματικῆς, πνευματικῆς καί 
καλλυτεχνικῆς ὑπεροχῆς.  Γιατί, οἱ Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες, πού ἀρχικά 
διαρκοῦσαν μιά μέρα καί στήν ἀκμή τους πέντε, καί σύν τῷ χρόνω 
ἔγιναν κέντρο πνευματικῶν ἐκδηλώσεων, ἀπό τό μέρος τῶν σοφῶν, 
τῶν ποιητῶν καί τῶν ρητόρων τῆς ἐποχῆς.  Ὅπως εἶναι γνωστό, ἐκεῖ 
ὁ ἱστορικός Ἡρόδοτος ἀνέγνωσε μέρος τῆς ἱστορίας του καί τόν 
ἄκουσε ὅ ἄλλος ἱστορικός, ὁ Θουκιδίδης πού ἦταν τότε παιδί. 

Ὁ ἀθλητισμός τῶν ἱστορικῶν χρόνων τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας 
ἀποτελεῖ τήν ὡραιότερη σελίδα τοῦ παγκόσμιου ἀθλητισμοῦ.  Τόν 
ἀθλητισμό αὐτόν ἐπικαλέσθηκε ὁ Γάλλος φίλαθλος καί παιδαγωγός, 
βαρῶνος Πέτρος δέ Κουματερτέν, τό 1891, ὅταν διαπίστωσε τή 
μεγάλη ἰδέα τῆς ἀνάστασης τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τῆς 
ἀρχαιότητας, μέ ἀγωνιστές, ὄχι μόνο Πανέλληνες, ἀλλά τή νεότητα 
ὅλου τοῦ κόσμου.  Καί τότε, ὅταν θεσπίσθηκαν οἱ Ὀλυμπιάδες τῶν 
νεώτερων χρόνων ἀποφασίσθηκε, ἡ πρώτη νεώτερη Ὀλυμπιάδα – 
οἱ πρώτοι Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες νά γίνουν στήν Ἀθήνα, τό 1896, γιά 
ἀπότιση τῆς ὀφειλόμενης τιμῆς πρός τή γενέτειρα τῆς σωματικῆς 
ἀγωγῆς, τήν Ἑλλάδα, ἀπό τούς ἐπιστήμονες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. 

Τό πανελλήνιο συναίσθημα κατά τούς ἀγῶνες αὐτούς 
ἐκδηλώθηκε στό νά καθορισθοῦν οἱ Ὀλυμπιάδες ὡς σταθερώτερη 
βάση γιά τή χρονολογία τῆς ἀρχαιότητας.  Τήν ἐποχή ἐκείνη δέν 
ὑπῆρχε σταθερή χρονολογία· μάλιστα, κάθε πόλη γιά τή χρονολογία 
εἶχε δική της βάση.  Ὅμως, ἀπό τό ἔτος 776 π.Χ., τότε πού στό 
στάδιο (δρόμο 192μ.) νίκησε ὁ Κόροιβος ἀπό τήν Ἠλεία, οἱ νικητές 
αὐτοῦ τοῦ ἀγωνίσματος καταγράφονταν μέ τούς ἄλλους 
ὀλυμπιονίκες, οἱ δε Ὀλυμπιάδες ἀπό τότε ἀριθμοῦνταν καί 
ὠνομάζονταν ἀπό τούς νικητές τοῦ ἀγωνίσματος τοῦ σταδίου.  Ἡ 
ἀρίθμηση διήρκεσε μέχρι τό ἔτος 394 μ.Χ., ὁπότε καί καταργήθηκαν 
ἀπό τόν αὐτόκράτορα τοῦ Βυζαντίου Θεοδόσιο Α’. Σιγά – σιγά, οἱ 
διανοούμενοι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἄρχισαν νά χρησιμοποιοῦν τίς 
Ὀλυμπιάδες ὡς τή χρονολογία, καί ἡ χρονολογία αὐτή ἐπεκτάθηκε 
σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, ὡς κοινή χρονολογία. 
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Ἡ θεοσέβεια τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἦταν τόσο 
μεγάλη  ὥστε, οἱ ὀλυμπιακοί ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων, σέ ὅλη τήν 
Ἑλλάδα καί στίς ἀποικίες, ἦσαν ὑπό τή προστασία τῶν Ἑλληνικῶν 
θεῶν, καί ἀγῶνες ἐξελίσσονταν βαθμιαῖα σέ ἐθνικοθρησκευτικές 
ἐκδηλώσεις.  Καί προηγουμένως, οἱ ἑλλανοδίκες ὡρκίζονταν ὅτι θά 
κρίνουν δίκαια καί ἀφιλοκερδῶς.  Στή συνέχεια, ὡρκίζονταν οἱ 
ἀθλητές, ὅτι ἦσαν γνήσιοι Ἕλληνες, ἐλεύθεροι πολίτες, ὅτι εἶχαν 
γυμνασθεῖ κανονικά καί ὅτι κατά τούς ἀγῶνες δέ θά ἀγωνισθοῦν μέ 
δόλο καί παρανομία.  Τέλος, ὡρκίζονταν οἱ πατέρες καί οἱ γυμναστές 
τῶν ἀγωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι κάθονταν σέ εἰδικές θέσεις, καί εἶχαν 
δικαίωμα νά ἐνθαρρύνουν ἀπό μακριά μέ συμβουλές καί φωνές, 
αὐτούς πού ὑποστήριζαν, ὄχι, ὅμως νά ἐπεμβαίνουν μέ δόλο.  Ἄς 
σημειωθῆ, ὅτι πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῶν ἀγώνων, μπροστά στό 
βωμό, γινόταν ἰδιαίτερος ἀγώνας, ἀνάμεσα στούς κήρυκες καί στούς 
σαλπιγκτές, καί βραβεύονταν ἐκεῖνοι πού ἀκουγότανε σέ μεγαλύτερη 
ἀπόσταση, στόν δέ νικητή κήρυκα, γινόταν ἡ τιμή νά ἐκφωνῆ τά 
ὀνόματα τῶν ὀλυμπιονικῶν, κατά τήν ἀπονομή τῶν ἐπάθλων. 

Ὁ ἱστορικός μας Ἀντ. Κεραμόπουλος σωστά ἀναφέρει ὅτι οἱ 
φίλαθλοι ἐλεύθεροι καί ὑπερήφανοι σὑνέρρεαν ἀπ’ ὅλα τά πέρατα 
τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου, ἀπό τήν Πελοπόννησο καί τή Στερεά 
Ἑλλάδα, ἀπό τή Μακεδονία, τή Θεσσαλία καί τήν Ἤπειρο, ἀπό τή 
Θράκη καί τή Μικρά Ἀσία, ἀπό τά παράλια τοῦ Εὐξείνου Πόντου καί 
τῆς Ἀζοφικῆς, ἀπό τή Μεγάλη Ἑλλάδα καί τά νησιά τοῦ Αἰγαίου καί 
τοῦ Ἰονίου, ἀπό τά μεγάλα νησιά τῆς Μεσογείου, Σικελία, Κρήτη, 
Κύπρο, ἀπό τήν Αἴγυπτο καί τήν Κυρήνη καί ἀργότερα ἀπό τῆς 
πόλης τῆς ἀλεξανδρινῆς ἐποχῆς. Ὅλοι μπροῦσαν νά ταξιδεύουν 
ἄφοβα καί αὐστηρές ἦσαν οἱ κυρώσεις πού ἐπιβάλονταν στούς 
παραβάτες τῆς ἐκεχειρίας. Λέγεται ὅτι οἱ Σπαρτιᾶτες ἀρνήθηκαν, 
κάποτε νά καταβάλουν πρόστιμο πού τούς ἐπιβλήθηκε, ἀλλά καί τό 
Μαντεῖο τῶν Δελφῶν ἀρνιόταν νά δώση χρησμούς σ’ αὐτούς, μέχρι 
νά καταβληθῆ τό ἐπιβληθέν πρόστιμο. Καί ὁ βασιλιάς Φίλιππος, λέ-
γεται ὅτι ζήτησε καί συγγνώμη, διότι στρατιῶτες του, πού δέ γνώρι-
ζαν τήν ἔναρξη τῆς ἱερομηνίας κακοποίησαν Ἀθηναῖο ἀπεσταλμένο. 

Μοναδικό ἔπαθλο γιά τούς νικητές ἦταν στεφάνι ἀπό κλαδιά 
ἐλιᾶς, μέ τό ὁποῖο ἡ ἑλλανοδίκες στεφάνωναν τούς ὁλυμπιονίκες, 
κατά τήν ὥρα πού ὁ κήρυκας, μέ δυνατή φωνή, ἀνεκήρυσσε στό 
Πανελλήνιο τό ὄνομα τοῦ νικητῆ, τό πατρώνυμο καί τό ὄνομα τῆς 
πατρίδας του.  Ἔτσι, τιμῶταν καί ὁ πατέρας του, καί ὁ ὀλυμπιονίκης 
θαυμαζόταν περισσότερο, ὅταν προερχόταν ἀπό οἰκογένεια που εἶχε 
καί ἄλλους ὀλυμπιονίκες.  Τιμῶταν, συγχρόνως, καί ἡ γενέτειρά του.  
Τόσο πολύ τιμώνταν ἡ πατρίδα του, ὥστε οἱ κυβερνῆτες τῶν πόλεων 
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προσπαθοῦσαν νά πολιτογραφήσουν στήν πόλη τους ολυμπιονίκες 
ἄλλων πόλεων καί νά ἀνακηρυχθῆ πολίτης τους.  Ὅταν γινόταν 
αὐτό, τιμῶταν, βέβαια, ἀπό τή θετή πατρίδα, ὅμως, καταδιωκόταν 
θανάσιμα ἀπό τήν γενέθλια.  Εἴχαμε, τότε, λοιπόν, μεταγραφές 
ἀθλητῶν ἀπό πόλη σέ πόλη, ὅπως ἔχουμε σήμερα μεταγραφές 
ἀθλητῶν ἀπό σύλλογο σέ σύλλογο. 

Οἱ τιμές πού ἀποδίδονταν ἀπό τήν κοινωνία τῆς τότε ἐποχῆς 
πρός τούς νικητές ἀθλητές τῶν τοπικῶν ἤ περιφερειακῶν αὐτῶν 
ἀγώνων ἦσαν πολύ μεγάλες.  Οἱ νικητές αὐτοί, ἐπίσης, γίνονταν 
τιμητικώτατα δεκτοί καί πρός τιμή τους ψάλλονταν ὕμνοι, 
ὠργανώνονταν γιορτές κ.τ.λ..  σέ μερικές πόλεις σιτίζονταν δωρεάν 
ἀπό τό δημόσιο, εἶχαν τό προβάδισμα στίς γιορτές καί, ἀκόμη, νά 
στήσουν ἀνδριάντα στήν Ὀλυμπία.  Στή Σπάρτη, σέ περίπτωση 
πολέμου, οἱ ὀλυμπιονίκες εἶχαν τήν τιμή νά μάχωνται στό πλευρό 
τοῦ βασιλιᾶ, ὡς ὑπασπιστές του. 

Στή συνείδηση τῶν τότε ἀνθρώπων, φυσικά, τιμῶνταν καί 
λατρεύονταν καί οἱ νικητές τῶν ὑπόλοιπων ἀγώνων, τοπικῶν ἤ 
περιφερειακῶν, καί ὅπως εἶναι γνωστό στούς πανελλήνιους πού 
ἦσαν τά Ἴσθμια, Πύθια καί Νεμέα.  Πάντως, ὁ Πίνδαρος τονίζει ὅτι 
ὅπως τό νερό εἶναι τό καλύτερο στοιχεῖο τῆς φύσης, ὅπως ὁ χρυσός 
πού λάμπει σάν τή φλόγα, εἶναι τό πολυτιμώτατο ἀπόκτημα, ὅπως 
τή μέρα δέν ὑπάρχει στόν οὐρανό φωτεινότερο ἄστρο ἀπό τόν ἥλιο, 
ἔτσι δέν ὑπάρχει ἀθλητικός ἀγώνας, ἀνώτερος ἀπό τά Ὀλύμπια. 

Ἀπό τή ρωμαϊκή κατοχή ἄρχισε νά ἐπιτρέπεται ἡ συμμετοχή 
στούς ἀγῶνες μας καί στούς Ρωμαίους.  Αὐτοί, ἀρχικά, σεβαστήκανε 
τά ἑλληνικά ἰἑρά καί τούς ἑλληνικούς ἀγῶνες καί, μάλιστα, πολλοί 
ἐπιφανεῖς Ρωμαῖοι κατέβηκαν στήν Ἑλλάδα καί πῆραν μέρος σ’ 
αὐτούς, ἤ ἁπλᾶ τούς παρακολούσθησαν.  Σιγά – σιγά, ὅμως, ἡ 
ρωμαϊκή κατοχή γινόταν βαρύτερη καί οἱ ὀλυμπιακοί ἀγῶνες, 
ὁλοένα, ἔχαναν τήν παλιά τους ἑλληνική δόξα, γίνονταν, μάλιστα, 
παρεμβάσεις στά πράγματα τῶν ἱερῶν ἀπό Ρωμαίους 
αὐτοκράτορες.  Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ αὐτοκράτορας Νέρωνας, ἀφοῦ 
κατέβηκε στήν Ἑλλάδα καί ἀγωνίσθηκε σέ ἀγῶνες πού ἔγιναν μέ 
διαταγή του, μέσα στό ἴδιο ἔτος, συγκέντρωσε 75 στεφάνους!  Καί μ’ 
όλον ὅτι, τότε, μέσω τῶν Ἑλλήνων ἀθλητῶν μεταφυτεύθηκε ὁ 
ἀθλητισμός στή Ρώμη, ὄχι κατώτερος ἀντίστοιχα, ἄρχισαν νά 
εἰσάγωνται στήν Ἑλλάδα ρωμαϊκά συστήματα, ἰδιαίτερα στίς πόλεις 
πού ὑπῆρχαν Ρωμαῖοι διοικητές.  Ἀπό τότε ἄρχισε νά παρουσιάζεται 
στήν Ἑλληνική Ἀνατολή βαθμιαία θρησκευτική κατάπτωση καί 
ἀγῶνες, γενικά, πού, ὅπως εἴπαμε, εἶχαν θρησκετικό χαρακτῆρα, 
παρ’ ὅλο πού γίνονταν μέ τούς ἴδιους κανόνες, σιγά σιγά ἔχαναν 
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ἀπό τήν ἀρχαία δόξα.  Ἀπό τήν ἄλλη μεριά οἱ ἀθλητές, λόγω τῶν 
πολλῶν προνομίων καί τιμῶν, ἀφιερώθηκαν ἀποκλειστικά στόν 
ἀθλητισμό, μόλις ἐξοικονομοῦσαν τήν τροφή τους καί ὁ ἀθλητισμός 
ἄρχισε νά στερῆται τήν ἀρχαία ὑπόληψη καί δόξα του.  Καί ὅσο ἡ 
ρωμαϊκή κατοχή γινότανε πιό βαρειά καί καταργοῦνταν οἱ 
φιλελεύθεροι θεσμοί τῆς πολιτείας, τόσο ἡ λαμπρότητα τῆς τέλεσης 
τῶν διαφόρων ἀθλητικῶν ἀγώνων ὑποχωροῦσε. Ταυτόχρονα, μέ 
τήν ἐπέκταση τοῦ Χριστιανισμοῦ στίς ἑλληνικές χῶρες, ἦταν ἀδύνατη 
ἡ διατήρηση τῶν ἀγώνων – καί ἰδίως τῶν ὀλυμπιακῶν – οἱ ὁποῖοι 
στά μάτια τῶν Χριστιανῶν παρουσιάζονταν σάν ἔθιμο, 
χαρακτηριστικό τοῦ ἀρχαίου εἰδωλωλατρικοῦ βίου.  Καί ὅταν στίς 
ἑλληνικές πόλεις ἄρχισε ὁ διωγμός ἐνάντια σέ κάθε τί πού εἶχε σχέση 
μέ τήν ἀρχαία λατρεία, ἄρχισαν νά ἐξαφανίζωνται σιγά σιγά οἱ 
ἀθλητικοθρησκευτικές γιορτές τῶν Ἑλλήνων, δηλαδή, οἱ διάφοροι 
μεγάλοι ἀγῶνες πού ὅπως εἴδαμε, ἦσαν ἀναπόσπαστα συνδεδε-
μένοι μέ τήν ἀρχαία λατρεία. Τέλος, τό ἔτος 394 μ.Χ., ὁ αὐτοκρά-
τορας τοῦ Βυζαντίου Θεοδόσιος Α΄ κατήργησε μέ νόμο τό μεγάλο 
ὀλυμπιακό ἀγῶνα καί ἔτσι ἔκλεισε ὁ κατάλογος τῶν ὀλυμπιονικῶν. 

Ἦταν τότε ἡ ἐποχή πού ἐμφανίζονταν διάφοροι ἐπιδρομεῖς, 
πού πέρασαν ἀπό τίς ἑλληνικές χῶρες καί τίς λεηλάτησαν καί λίγο 
μετά τήν κατάλυση τοῦ ὀλυμπιακοῦ ἀγῶνα, οἱ Γότθοι μέ τόν Ἀλάριχο 
ἔφθασαν στήν Ὀλυμπία καί κύλησαν τό ἱερό. 

Μετά τούς Γότθιους ἄρχισε συστηματική καταστροφή καί ἀπό 
τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι κατέστρεφαν τά ἱερά γιά νά κτίσουν τείχη 
καί καλύβες· ἀκόμα γίναν καταστροφές καί ἀπό τή φύση.  
Ἀλλεπάλληλοι σεισμοί καί πλημμῦρες τοῦ Ἀλφειοῦ προκάλεσαν 
καταστροφή τῶν πάντων, μέχρι τή νεώτερη ἐποχή, πού ἡ 
ἀρχαιολογική σκαπάνη μέ συγκίνηση καί σεβασμό ἄρχισε νά 
ἀνασκάπτη καί νά ἀνασύρη ἕνα πρός ἕνα τά λίγα λείψανα τοῦ 
ἀρχαίου μεγαλείου πού διασώθηκαν.    

Ἀνάμεσα σέ πολλές ἑλληνικές πόλεις, στίς ὁποῖες γίνονταν 
ἀγῶνες, πολλοί ἀπ’ αὐτούς ὠνομάζονταν ὀλυμπιακοί, κατ’ ἐπέκταση 
(ὅπως, ἀκριβῶς, καί στίς μέρες μας, γενικά, οἱ διεθνεῖς ἀθλητικοί 
ἀγῶες ὀνομάζωνται ὀλυμπιακοί, συγκαταλέγεται καί ἡ Ἀντιόχεια τῆς 
Συρίας.  Οἱ κάτοικοι της, τό 44 μ.Χ., ἀγόρασαν ἀπό τούς κατοίκους 
τῆς Ἡλιδας τό δικαίωμα τῆς τέλεσης τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων.  Καί 
τό περίεργο εἶναι ὅτι αὐτοί οἱ ὀλυμπιακοί ἀγῶνες πού γίνονταν στή 
μακρυνή αὐτή ἑλληνική μεγαλούπολη, διατηρήθηκαν γιά πολλά 
χρόνια καί καταργήθηκαν, μόλις, τό 521 μ.Χ., ἐπί Ἰουστινιανοῦ.  
Πρέπει ἐδῶ νά προστεθῆ ὅτι ὀλυμπιακοί ἀγῶνες γίνονταν καί στή 
Μακεδονία, στό Δίον, τῆς περιφέρειας Κατερίνης. Αὐτοί ἱδρύθηκαν 
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ἀπό τό βασιλιά Ἀρχέλαο τόν Α, καί ωνομάσθηκαν ἔτσι ἀπό τό 
κοντινό ὄρος Ὄλυμπο. 

Μέ τήν κατάλυση τῶν διαφόρων ἀθλητικῶν ἀγώνων τῆς 
ἀρχαίας Ἑλλάδας, ἔλλειψαν, πράγματι, οἱ μεγάλες πανελλήνιες 
ἀθλητικές ἐκδηλώσεις.  Ὅμως, τό ἀθλητικό πνεῦμα καί ὁ ἀθλητικός 
παλμός διατηρήθηκαν ἀμείωτα μέσω τῶν ἑλληνικῶν γενεῶν, σ’ ὅλη 
τήν περίοδο τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆς πού ἀκολούθησε.  Οἱ ἀθλητικές 
ἀσκήσεις ἦσαν ἀπαραίτητο συμπλήρωμα τῆς νεολαίας κάθε 
κοινωνικῆς τάξης.  Καί ἡ ζωηρότητα, οἱ ἐπευφημίες καί ἀλλαγμοί πού 
ἐκδηλώνονταν ἀπό τούς θεατές κατά τήν ἐποχή τῶν ὀλυμπιακῶν 
ἀγώνων, ἐξακολούθησαν μέ ἀμείωτο ἐνθουσιασμό σ’ ὅλο τό 
διάστημα τῆς βυζαντινῆς περιόδου, ἰδίως στά ἱπποδρόμια, ὅπως, 
ἀκριβῶς, παρουσιάζωνται στίς μέρες μας στά ποδοσφαιρικά 
γήπεδα.  Κι αὐτό, γιατί ἡ ἑλληνική ψυχή γεννήθηκε μέ τόν ἀθλητικό 
παλμό.  Δέν ἦταν δυνατό, παρά νά τόν διαφυλάσση σάν ἱερή 
παρακαταθήκη ὄχι μόνο στά χρόνια τῆς ἐλευθερίας, ἀλλά καί σ’ 
ἐκεῖνα πού δέχθηκε διωγμούς, πού τά συνάντησε μέσα στήν 
τρισχιλιετῆ καί πλέον ζωή της. 
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Δοῦλοι, βάρβαροι καί γυναῖκες  

ἐκτός τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων 
 

Στούς Ὀ.Ἀ. λάμβαναν μέρος μόνο Ἕλληνες, δηλαδή, αὐτοί 
πού εἶχαν τό λεγόμενο ὁμόγλωσσο, ὁμόδοξο καί ὄμαιμο (ἴδια 
γλῶσσα, ἴδια θρησκεία καί καταγωγή – πολιτισμό).  Ἀποκλείονταν οἱ 
δοῦλοι καί ὅσοι βαρύνονταν μέ πράξεις ἀσέβειας, ὅπως σύληση 
ναῶν, παράβαση τής ἱερᾶς ἐκεχειρίας, φόνους κ.ἄ. 

Ἐπίσης, ἀποκλείονταν οἱ γυναῖκες, τόσο ὡς ἀθλήτριες, ὅσο 
καί ὡς θεατές.  Σύμφωνα μέ τόν Παυσανία, ἡ ἀπαγορεύση δέν ἴσχυε 
γιά τίς νέες ἀνύπανδρες κοπέλλες, κάτι, ὅμως πού δέν βρίσκει 
σύμφωνους πολλούς ἱστορικούς. 

 Οἱ γυναῖκες, οἱ ὁποῖες παραβίαζαν τό ἄβατο τῆς Ὀλυμπίας, 
κατακρημνίζονταν ἀπό τό Τυπαῖο ὄρος, ἀλλά στήν ἱστορία δέν 
ἀναφέρεται πουθενά ὅτι συνέβη κάτι τέτοιο.  Γνωστή εἶναι, ὠστόσο, 
ἡ περίπτωση τῆς Καλλιπάτειρας, ἡ ὁποία παραβίασε τό ἄβατο, γιά 
νά δῆ τόν ἀγωνιζόμενο γυιό της, ἀλλά οἱ Ἑλλανοδίκες τῆς χάρισαν τή 
ζωή, διότι ἀνῆκε στήν ἔνδοξη οἰκογένεια τῶν Διαγοριδῶν, ἦταν, 
δηλαδή, κόρη, ἀδερφή, μάνα καί θεία Ὀλυμπιονικῶν. 

Λέγεται ὅτι ἡ Καλλιπάτειρα μετά τό θάνατο τοῦ ἄντρα της, 
ἀνέλαβε τήν ἰδιαίτερα προετοιμασία τοῦ γυιοῦ της Πεισίρροδου, τόν 
ὁποῖο ὡδήγησε στήν Ὀλυμπία γιά νά ἀγωνισθῆ.  Μεταμφιέστηκε 
τέλεια σέ ἄντρα Γυμναστή καί μπῆκε στό στάδιο.  Ὅταν, ὅμως, ὁ 
γυιός της νίκησε, ἡ Καλλιπάτειρα, ἀκολουθώντας τό μητρικό της 
ἔνστικτο, ὥρμησε στό στῖβο, πηδώντας τό περίφραγμα πού εἶχαν γιά 
τούς Γυμναστές καί, χωρίς νά τό καταλάβη, τῆς ἔπεσαν τά ροῦχα.  
Τό περιστατικό αὐτό στάθηκε, μάλιστα, ἀφορμή νά θεσπισθῆ ἕνας 
κανονισμός, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο καί οἱ προπονητές ἔπρεπε νά 
εἶναι γυμνοί στούς ἀγῶνες. 

Ἐπίσης, μποροῦσε νά παρακολουθήση μόνο μιά γυναίκα, ἡ 
ἱέρεια τῆς θεᾶς   Δήμητρας Χαμόνης, ἡ ὁποία, μάλιστα, καθόταν 
πάνω σέ μικρό βωμό, σέ ἐξέχουσα θέση.  Τό τιμητικό αὐτό ἀξίωμα 
δινόταν ἀπό τούς Ἡλείους, κάθε τέσσερα χρόνια.  Ἔτσι ἡ Ριγίλλα, ἡ 
γυναίκα τοῦ Ἡρώδη τοῦ Ἀττικοῦ, πού εὐεργέτησε τήν Ὀλυμπία μέ 
τήν κατασκευή τοῦ ὑδραγωγείου, ἐκλέχθηκε ἀπό Ἡλείους ἱέρεια τῆς 
Δήμητρας Χαμόνης, γιά νά μπορέση νά μπῆ στό στάδιο καί νά 
παρακολουθήση τούς ἀγῶνες. 
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ΟΛΥΜΠΙΑ:  ΠΡΩΙΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

Ἡ Ὀλυμπία καί οἱ Ἀγῶνες πρίν ἀπό τό 776 π.Χ. 

Οἱ Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες ἦσαν τό μεγαλύτερο ἀθλητικό γεγονός 
τοῦ ἀρχαίου κόσμου, πού λάμβανε χώρα κάθε τέσσερα χρόνια, τό 
καλοκαίρι καί κρατοῦσε πέντε ἡμέρες. 

Τά ἀρχαιολογικά εὑρήματα συμφωνοῦν μέ τίς πηγές τῆς 
ἑλληνικῆς παράδοσης, σχετικά μέ τήν ἱερότητα τῆς τοποθεσίας ἀπό 
τούς προϊστορικούς, ἀκόμα, χρόνους.  Οἱ ἀρχαιολόγοι συμφωνοῦν 
ὅτι στόν ἱερό χῶρο τῆς Ὀλυμπίας ὑπῆρχε οἰκισμός ἀπό τήν 
Πρωταελλαδική, ἀκόμα, περίοδο (2800 π.Χ.).  Τονίζεται, μάλιστα, ὅτι 
τό πρῶτο ἱερό ὠνομαζόταν Γαῖο καί ἦταν ἀφιερωμένο στή Γῆ, τή 
γυναίκα τ’ Οὐρανοῦ.  Προφανῶς ἡ πανάρχαια Θεά τῆς Φύσης 
κυριαρχοῦσε στόν ἱερό χῶρο, ἔχοντας, ἐκτός τῶν ἄλλων ἰδιοτήτων 
της, καί αὐτήν τῆς μαντείας.  Αὐτό ἀφήνει σαφῶς νά ἐννοηθῆ ὁ 
Παυσανίας λέγοντας ὅτι στό Γαῖο ὑπῆρχε ἀπό πολύ παλιά ἕνα 
μαντεῖο τό ὁποῖο ἀνῆκε στή θεά Γῆ.  Ἕνα ἀπό παιδιά τῆς Γῆς, ὁ 
Κρόνος, κατώρθωσε νά ἐκθρονίση τόν πατέρα του καί νά γίνη 
κυρίαρχος τῆς τοποθεσίας μαζί μέ τή γυναίκα του Ρέα.  Ἡ παρουσία 
τοῦ Κρόνου στήν Ὀλυμπία μαρτυρεῖται ὄχι μόνο ἀπό τό ὅτι ἔδωσε τό 
ὄνομά του στόν ὑπερκείμενο λόφο (Κρόνιο), ἀλλά, ἐπίσης, ἀπό τήν 
ὕπαρξη βωμοῦ ἀφιερωμένου σ’ αὐτόν, ὅπου οἱ ἄνθρωποι τῆς 
«χρυσῆς ἐποχῆς», ὅπως ἀναφέρη ὁ Παυσανίας , πρόσφεραν θυσίες 
κάθε χρόνο. 

Σύμφωνα μέ τίς παραδόσεις τῆς Ὀλυμπίας, ὁ Δίας μετά τή 
νίκη του ἐπί τοῦ πατέρα τοῦ Κρόνου καθιέρωσε τούς Ἀγῶνες.  
Ἐπίσης, ἀναφέρεται ὅτι οἱ Κούρητες καί συγκεκριμένα ὁ μεγαλύτερος 
ἀδελφός τους ὁ Ἡρακλῆς Δάκτυλος, φέροντας τό Δία στήν Ὀλυμπία, 
τέλεσε ἀγῶνες δρόμου μεταξύ τῶν ἀδελφῶν του, δίνοντας στό 
νικητή ἕνα στεφάνι ἀγριελιᾶς.  Σύμφωνα μέ τήν παράδοση αὐτή ὁ 
Ἡρακλῆς Δάκτυλος ὠνόμασε τούς Ἀγῶνες αὐτούς Ὀλύμπια καί 
καθιέρωσε τή διεξαγωγή τους κάθε πέμπτο χρόνο, ἐπειδή τά 
ἀδέλφια του ἦσαν πέντε.  Μιά ἄλλη παράδοση ἀναφέρει ὡς ἱδρυτή 
τῶν ἀγώνων αὐτῶν ὄχι τόν Ἡρακλῆ Δάκτυλο ἀπό τήν Κρήτη, ἀλλά 
τόν ἥρωα Ἡρακλῆ τό γυιό τοῦ Δία καί τῆς Ἀλκμήνης. Γνωστή, 
ἐπίσης, εἶναι ἡ παράδοση πού θέλει τόν Πέλοπα ὡς ἱδρυτή τῶν 
Ἀγώνων μετά τή νίκη του ἐπί τοῦ Οἰνόμαου. 

Ὅποια καί ἄν ἦταν ἡ ἀρχή τῶν ἀγώνων, λέγεται ὅτι εἶχαν 
ξεχαστεῖ καί δέν τελοῦνταν ὡς τήν ἐποχή τοῦ Ἰφίτου, ὁ ὁποίος, 
σύμφωνα μέ τόν Παυσανία, ἀναβίωσε τούς ἀγῶνες, διότι ἔτσι τόν 
συμβούλεψε ἡ Πυθία, προκειμένου νά σταματήσουν οἱ καταστροφές 
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καί οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι,  Ἡ Ὀλυμπιάδα τοῦ Ἰφίτου τοποθετήθηκε 
ἀπό τό σοφιστή τῆς Ἥλιδας, Ἱππία, τό ἔτος 776 π.Χ..  Ἔτσι γίνεται 
φανερό ἀπό τόν Παυσανία, ὅτι, στήν Ὀλυμπία γίνονταν ἀγῶνες καί 
πρίν τήν ἐποχή τοῦ Ἰφίτου.  Ἡ ὕπαρξη ἀθλητικῶν ἀγώνων στήν ἱερή 
ἐκείνη τοποθεσία πρίν τούς ἱστορικούς χρόνους συμφωνεῖ μέ τόν 
ἀθλητικό χαρακτῆρα τῶν Ἀχαιῶν καί μέ τά ἀρχαιολογικά εὑρήματα.  
Μέ βάση τά δεδομένα τῶν ἀρχαιολογικῶν ἀνασκαφῶν πολλοί 
ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Ὀλυμπία ἦταν μιά ἱερή τοποθεσία ὅπου 
συνεχιζόταν ἡ λατρεία κατά τή μυκηναϊκή περίοδο, καθώς καί κατά 
τή διάρκεια τῶν Σκοτεινῶν Χρόνων.  Μεταξύ τῶν εὑρημάτων, πού 
ἀνακαλύφθηκαν ἀπό τούς ἀρχαιολόγους στήν Ὀλυμπία, καί 
τοποθετοῦνται χρονολογικά μεταξύ 1000 – 800 π.Χ., 
περιλαμβάνονται μικρά ἀγαλματίδια, τά ὁποῖα ἀπεικονίζουν ἄλογα, 
ἅρματα, πολεμιστές  καί ἁρματηλάτες.  Εἶναι αὐτονόητο ὅτι τά 
ἀντικείμενα αὐτά εἶναι εὐχαριστήρια δῶρα τῶν νικητῶν ἀθλητῶν, 
εὐγενοῦς καταγωγῆς, οἱ ὁποῖοι πῆραν μέρος καί νίκησαν στούς 
ἀγῶνες.  Μέ βάση τά εὐχαριστήρια αὐτά δῶρα μπορεῖ κανείς νά 
ἀμφιβάλη γιά τήν ὀρθότητα τῆς παράδοσης, ἡ ὁποία μᾶς λέει ὅτι στίς 
πρῶτες δέκα τρεῖς Ὀλυμπιάδες τό μόνο ἀγώνισμα ἦταν τό στάδιο καί 
ὅτι οἱ ἁρματοδρομίες εἰσήχθηκαν στό πρόγραμμα σχεδόν ἑκατό 
χρόνια ἀργότερα στήν 33

η
 Ὀλυμπιάδα.  Ἡ ἄποψη τοῦ ποιητῆ 

Πίνδαρου ὅτι ἀπό τήν ἀρχή τά ἀγωνίσματα ἦσαν ἔξι μεταξύ τῶν 
ὁποίων καί οἱ ἁρματοδρομίες, φαίνεται ὅτι εἶναι πλησιέστερη στά 
ἀρχαιολογικά εὑρήματα. 

Τό θέμα τῆς γέννησης τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων παραμένει 
μέχρι σήμερα ἕνα καυτό θέμα πρός συζήτηση.  Εἶναι δύσκολο νά 
βρῆ κανείς ἕνα μῦθο ἤ μιά παράδοση, σχετικά μέ τό θέμα αὐτό, πού 
νά μήν ἀπορρίπτεται  ἀπό ἄλλους μύθους ἤ ἀρχαῖες παραδόσεις.  
Εἶναι πολύ δύσκολο νά ἐξηγήση κανείς τή γέννηση τῶν ἀγώνων 
αὐτών, βασιζόμενος σέ θρύλους καί παραδόσεις, διότι ὅλοι οἱ μῦθοι, 
οἱ θρῦλοι καί οἱ παραδόσεις ἔχουν ὑποστεῖ πολλές ἀλλαγές καί 
τροποποιήσεις. 

Τόσο ἡ ἱστορία τῆς Ὀλυμπίας, ὅσο, καί αὐτή τῶν ἀγώνων 
ἔχουν ἀλλάξει πολλές φορές, διότι κάθε φορά, πού μιά ἑλληνική 
φυλή γινόταν κυρίαρχη τῆς τοποθεσίας ἄλλαζε ἀμέσως ἤ 
τροποποιοῦσε τίς παραδόσεις πού ὑπῆρχαν καί ἦσαν συνδεδεμένες 
μέ τήν ἱερή ἐκείνη τοποθεσία.  Μιά ἀπόδειξη τοῦ γεγονότος αὐτοῦ 
εἶναι ὅτι ἡ γέννηση τῶν ἀγώνων συνδέεται μέ τή νίκη τοῦ Δία ἐπί τοῦ 
Κρόνου, τοῦ Ἡρακλῆ ἐπί τοῦ Αὐγεία, τοῦ Πέλοπα ἐπί τοῦ Οἰνόμαου, 
ὅπως προαναφέραμε, ἤ ἀκόμη ἡ ἵδρυση τῶν Ἀγώνων σύμφωνα μέ 
ἄλλη παράδοση συνδέεται μέ τήν «ἐπιστροφή τῶν Ἠρακλειδῶν».  
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Εἶναι, λοιπόν, φανερό, ὅτι ὅλες αὐτές οἱ παραδόσεις χρωστᾶνε τήν 
ὕπαρξή τους στή διαμάχη διαφόρων ἑλληνικῶν φυλῶν, θεοτήτων καί 
ἡρώων.  Εἶναι λογικό νά συμπεράνουμε ὅτι, ὅταν ὁ ἱερός χῶρος τῆς 
Ὀλυμπίας ἄλλαζε κατακτητή, τότε ἄλλαζαν οἱ θρῦλοι καί οἱ 
παραδόσεις πού συνδέονταν μέ τό μέρος ἐκεῖνο.  Ἕνα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα τῆς τακτικῆς αὐτῆς, πού συνεχιζόταν καί 
κατά τή διάρκεια τῶν ἱστορικῶν χρόνων, εἶναι ἡ περίπτωση, κατά τήν 
ὁποία, οἱ Ἡλεῖοι, οἱ ὁποῖοι πῆραν τό ἱερό τῆς Ὀλυμπίας ἀπό τά χέρια 
τῶν Πισάτων, ἄλλαξαν ἀμέσως τούς σχετικούς μέ τούς ἀγῶνες 
μύθους, δημιουργώντας, σέ μερικές περιπτώσεις, καινούργιους γιά 
νά δικαιολογήσουν τήν ἁρπαγή τοῦ ἐλέγχου τῆς Ὀλυμπιακῆς 
γιορτῆς.  Ἔτσι, ἡ ἀξιοπιστία τῶν μύθων καί παραδόσεων πού 
συνδέονται μέ τούς Ὀλυμπιακούς, τίθεται σέ ἀμφιβολία, χωρίς, 
φυσικά, αὐτό νά σημαίνη ὅτι δέν μπορεῖ νά βρῆ κανείς στοιχεῖα στίς 
διάφορες αὐτές παραδόσεις, τά ὁποῖα θά μποροῦσαν νά βοηθήσουν 
στήν προσπάθεια νά βρεθῆ ἡ ρίζα καί ἡ προέλευση τοῦ θεσμοῦ 
ἐκείνου. 

Σήμερα ἱστορικοί καί ἀρχαιολόγοι, μέ βάση τίς λογοτεχνικές 
πηγές, τίς πηγές παράδοσης καί τά ἀνασκαφικά εὑρήματα, 
καταλήγουν στό συμπέρασμα ὅτι στήν ἀρχή τοῦ 8

ου
 αἰῶνα π.Χ. στήν 

Ὀλυμπία παρατηρεῖται μιά αὔξηση τῶν ἀφιερωμάτων τῶν νικητῶν 
ἀθλητῶν, μιά ἔνδειξη τοῦ γεγονότος τῆς ὕπαρξης ἀθλητικῶν ἀγώνων 
στό χῶρο ἐκεῖνο.  Ἡ μεγάλη αὐτή αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν 
ἀφιερώσεων, ὠφειλόταν στό θεσμό τῆς λατρείας τῶν ἡρώων, ἕνας 
θεσμός ὁ ὁποῖος γίνεται γνωστός καί σέ ἄλλα ἱερά κέντρα ἀπό τά 
ἀρχαιολογικά εὑρήματα.  Ἔτσι, μπορεῖ νά ὑποστηριχθῆ ἡ ἄποψη, ὅτι 
στήν Ὀλυμπία, πρίν καί μετά τή χρονολογία 776 π.Χ., γίνονταν 
ἀγῶνες ἀφιερωμένοι σέ ἥρωες, ὅπως συνέβαινε καί μέ ἄλλους 
ἱερούς χώρους.  Ἐδῶ πρέπει νά τονίσουμε ὅτι ἡ λατρεία τῶν ἡρώων 
προηγήθηκε αὐτής τῶν Ὀλυμπίων θεῶν στόν ἑλληνικό χῶρο.  

 

Ἤρωες και θεοί στήν Ὀλυμπία 

Ἀναφέρθηκε ἤδη ὅτι ἡ λατρεία τῶν ἡρώων προηγήθηκε τῆς 
λατρείας τῶν Ὀλυμπίων θεῶν, συνεπῶς εἶναι λογικό να ὑποθέσουμε 
ὅτι οἱ ἀγῶνες, πρός τιμήν τῶν ἡρώων, προηγήθηκαν αὐτῶν πρός 
τιμήν τῶν θεῶν.  Πρέπει τώρα νά ἐξετάσουμε ποιοί ἦσαν οἱ ἥρωες 
στήν Ὀλυμπία πρός τιμήν τῶν ὁποίων τελοῦνταν οἱ ἀγῶνες στό ἱερό 
ἐκεῖνο. 

 Ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη βεβαιώνει τήν παρουσία τοῦ 
Πέλοπα στήν Ὀλυμπία.  Ὁ Πέλοπας ἦταν γυιός τοῦ Ταντάλου 
ἀποκτώντας μεγάλη ἱκανότητα στήν ὁδήγηση ἀλόγων καί ἁρμάτων.  
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Τά ὑπέροχα ἄλογα πού εἶχε στή διάθεσή του τά χάρισε σ’ αὐτόν ὁ 
προστάτης του θεός Ποσειδώνας, σύμφωνα μέ τήν ἑλληνική 
μυθολογία.  Ἡ καταγωγή τοῦ ἥρωα δέν ἦταν ξεκάθαρη, ἀφοῦ μερικοί 
πίστευαν ὅτι ἦταν ἀπό τή Λυδία, ἐνῶ ἄλλοι ἀπό τή Φρυγία ἤ 
Παφλαγονία.  Ὁ Πέλοπας παντρεύτηκε τήν  Ἱπποδάμεια, κόρη τοῦ 
βασιλιᾶ τῆς Πίσας Οἰνόμαου ὁ ὁποῖος προειδοποιήθηκε ἀπό ἕνα 
χρησμό ὅτι ὁ ἄνδρας τῆς κόρης του Ἰπποδάμειας θά τόν σκότωνε.  
Γνωρίζοντας τό χρησμό αὐτό ὁ βασιλιάς εἶχε προειδοποιήσει ὅτι 
ὅποιος ἤθελε τήν Ἱπποδάμεια γιά γυναίκα του θά μποροῦσε μόνο νά 
τό πετύχη παίρνοντάς την μαζί του, μέ τό ἅρμα του, μέ τή βασική 
προϋπόθεση ὅτι ἄν προλάβαινε ὁ ἴδιος καί ἔφθανε μέ ἄλλο ἅρμα τό 
μνηστήρα τῆς κόρη του θά τόν σκότωνε με ἕνα δόρυ.  Πολλοί 
μνηστῆρες, κατά τήν παράδοση, εἶχαν σκοτωθεί κατ’ αὐτόν τόν 
τρόπο ἀπό τόν Οἰνόμαο, πρίν ἐπιχειρήσει ὁ Πέλοπας ὁ ὁποῖος 
δωροδόκησε τόν ἁρματηλάτη τοῦ Οἰνόμαου Μυρτίλο, μέ σκοπό ὁ 
τελευταῖος νά βγάλη τόν πεῖρο πού κρατοῦσε τον τροχό τοῦ 
ἅρματος.  Ὁ Οἰνόμαος ἔτσι ἀναποδογύρισε μέ τό ἅρμα του καί ἐν 
συνεχεία σκοτώθηκε ἀπό τόν Πέλοπα, ὁ ὁποῖος σκότωσε 
συγχρόνως καί τό Μυρτίλο ρίχνοντας τον στήν θάλασσα.  Ὁ 
Μυρτίλος, λίγο πρίν πεθάνει, παρακάλεσε τόν Ἑρμῆ νά τιμωρήση 
τόν Πέλοπα καί τούς ἀπογόνους του γιά τό θάνατό του.  Ἡ 
παράδοση ἀποδίδει τήν τραγική μοῖρα τῶν Ἀτρειδῶν (ὁ Ἀτρεύς ἦταν 
γυιός τοῦ Πέλοπα) στήν κατάρα τοῦ Μυρτίλου.  Ἐκτός ἀπό τόν 
Ἀτρέα, ὁ Πέλοπας ἀπέκτησε μέ τήν Ἱπποδάμεια καί τόν Θυέστη, 
περιλάλητοι καί οἱ δυό γιά τίς φιλονικίες καί τίς ἐγκληματικές τους 
πράξεις. 

 Δέν γνωρίζουμε πόσο παλιός εῖναι ὁ μῦθος τοῦ Πέλοπα, 
οὔτε, φυσικά, τήν προέλευσή του.  Ἕνα εἶναι βέβαιο, ὅτι ἀκόμη καί 
μέχρι τῶν ἡμερῶν τοῦ Παυσανία, ὁ Πέλοπας λατρευόταν στήν 
Ὀλυμπία ἀπό τούς Ἡλείους πολύ περισσότερο ἀπό τούς ἄλλους 
ἥρωες, ὅπως ὁ Δίας λατρευώταν περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο θεό.  
Μετά τή νίκη του ἐπί τοῦ Οἰνόμαου, ὁ Πέλοπας ἔγινε κύριος τῆς 
τοποθεσίας καί δεχόταν τιμές ἥρωα, ὅπως καί ἄλλοι ἥρωες τῆς 
Ὀλυμπίας.  Παρά τίς παραδοσιακές πηγές περί καταγωγῆς τοῦ 
Πέλοπα, δέν εἶναι καθόλου ἀπίθανο νά ὑποθέσουμε ὅτι ὁ ἥρωας 
ἦταν ἕνας ἀπό τούς βασιλεῖς τῆς μυκηναϊκῆς ἐποχῆς, ὁ ὁποῖος 
λατρευόταν μετά τό θάνατό του.  Μπορεῖ, μάλιστα, νά ἦταν ἀρχηγός 
τῶν Πελοπιδῶν ἐναντίον τῶν Περσειδῶν γιά τό θρόνο τῶν 
Μυκηνῶν. Ἡ ἐπιτυχής ἀναμέτρηση τῶν πρώτων ἐναντίον τῶν 
τελευταίων, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν τίς Μυκῆνες στρατιωτικά καί πολιτικά 
ἰσχυρή πόλη, μᾶλλον χάρισε στόν Πέλοπα τή δόξα του.  Ἡ σχέση 
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τοῦ τελευταίου με ἁρματοδρομίες εἶναι γνωστή, ὄχι μόνο ἀπό τόν 
Ὅμηρο, ὅπου ὁ ἥρωας ἐμφανίζεται σάν ὁδηγός ἀλόγων ἀλλά καί 
από τόν Παυσανία, ὅπου φαίνεται ὅτι ἦταν ἔνδοξος ἁρματηλάτης.  
Ἔτσι εἶναι πολύ πιθανό ὅτι τόν Πέλοπα τόν τιμοῦσαν, μετά τό 
θάνατό του, μέ ἀγῶνες, κυρίως ἁρματοδρομίες, δεδομένης τῆς 
ἀγάπης καί τῆς δεξιότητας τοῦ ἥρωα σ’ αὐτές.  

 Αὐτό πού φαίνεται ἀπό τούς ἀρχαίους Ἕλληνες συγγραφεῖς 
εἶναι τό γεγονός ὅτι ὁ Πέλοπας ἦταν Ἀχαιός.  Δέν ὑπάρχει καμμιά 
πληροφορία ἀπό τήν παράδοση, πού νά συνδέη τόν ἥρωα μέ τούς 
Δωριεῖς.  Ἔτσι εἶναι λογικό νά συμπεράνουμε ὅτι τόν λάτρευαν καί 
τόν τιμοῦσαν μέ ἀγῶνες πρίν τήν κάθοδο τῶν Δωριέων στήν 
Πελοπόννησο.  Μπορεῖ νά παρέμεινε, ἀκόμη, μεγάλος ἥρωας μετά 
τόν ἐρχομό τῶν Δωριέων, εἶναι, ὅμως, ἀμφίβολο ἄν ἦταν ὁ 
σπουδαιότερος.  Οἱ Δωριεῖς εἶχαν λόγους  νά εἰσάγουν τή λατρεία 
τοῦ δικοῦ τους ἥρωα, χωρίς, φυσικά, νά καταργήσουν αὐτή τοῦ 
Πέλοπα, ὁ ὁποῖος πιθανότατα λατρευόταν, χωρίς ὅμως νά γίνωνται 
ἀγῶνες γι’ αὐτόν.  Τό γεγονός αὐτό φαίνεται καί ἀπό τήν ἑλληνική 
τέχνη στήν ὁποία δέν ὑπάρχει καμμιά παράδοση πού νά ἀναφέρεται 
σέ ἀγῶνες πρός τιμήν του.  Ἁπλά, ἡ ἑτοιμασία του γιά ἀναχώρηση 
μέ τήν Ἱπποδάμεια μέ τό ἅρμα καί ὁ Οἰνόμαος ὁ ὁποῖος τόν 
καταδιώκει, ἦταν τό θέμα τοῦ ἀνατολικοῦ ἀετώματος τοῦ ναοῦ τοῦ 
Δία στήν Ὀλυμπία.  Τό ἴδιο θέμα ἐμφανίζεται σποραδικά καί στήν 
τέχνη τοῦ 5

ου
 και 4

ου
 π.Χ. αἰῶνα, χωρίς βέβαια, ἄλλη σύνδεση τοῦ 

Πέλοπα με ἀγῶνες. 

 Σχετικά μέ τίς διάφορες παραδόσεις ἵδρυσης τῶν 
Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων φαίνεται ὅτι ἡ πιό ἀξιόπιστη εἶναι αὐτή πού 
ἀναφέρει ὁ ποιητής Πίνδαρος καί ἡ ὁποία συνδέει τήν ἀρχή τῶν 
ἀγώνων αὐτῶν μέ τόν Ἡρακλῆ τό γυιό τοῦ Δία καί τῆς Ἀλκμήνης. 

Γίνεται γνωστό ἀπό τόν Πίνδαρο ὅτι ὁ Ἡρακλῆς, 
επιστρέφοντας ἀπό τή νίκη του εναντίον τοῦ Αυγεία, ἵδρυσε τήν 
Ολυμπιακή γιορτή στό μέρος, ὅπου ῆταν ὁ τάφος τοῦ Πέλοπα.  Οἱ 
Δωριεῖς εἶχαν διεκδικήσει ἀπό πολύ νωρίς τόν Ἡρακλῆ σάν δικό τους 
γενάρχη καί ἥρωα.  Ἔτσι ἦταν πολύ φυσικό ὁ μεγαλύτερος ἀθλητής 
καί ἥρωας τῶν Δωριέων νά θεωρεῖται καί ὁ ἱδρυτής τῆς μεγαλύτερης 
ἀθλητικής γιορτῆς τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων. Ἐδῶ πρέπει νά τονίσουμε 
ὅτι ὁ Ἡρακλῆς λατρευόταν ἀπό ὅλες τίς ἑλληνικές πόλεις, οἱ ὁποῖες 
τόν θεωροῦσαν δικό τους ἥρωα καί προστάτη. Ὁ Ἡρακλῆς 
θεωροῦνταν ὡς ἡ σημαντικώτερη μορφή ἥρωα.  Σ’ αὐτό συντελοῦσε 
ὄχι μόνο ἡ θεϊκότητα τῆς καταγωγῆς του, ἀλλά καί ἡ τεράστια φυσική 
δύναμη πού διέθετε.  Ἦταν ἕνας πανελλήνιος ἥρωας, ἕνα σύμβολο 
πραγματικό τῆς ἡρωϊκῆς ὑπόστασης, πού προστάτευε τήν κοινωνία 
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ἀπό τό κακό.  Ἄλλωστε, ἕνα ἀπό τά ἐπίθετά του ἦταν ὁ ἀλεξίκακος.  
Προστάτευε τούς ἀδυνάτους, αὐτούς πού εἶχαν τό δίκαιο μέ τό μέρος 
τους, αὐτούς πού ὑπέφεραν ἄδικα. Αὐτός θά ἀπαλλάξη τόν 
Προμηθέα ἀπό τό μαρτύριό του σκοτώνοντας τόν ἀετό πού τόν 
βασάνιζε.  Τό τέλος τοῦ ἥρωα ὑπῆρξε τραγικό, κάτι πού ἀποτέλεσε 
θέμα στήν περίφημη τραγωδία τοῦ ποιητῆ Σοφοκλῆ Τραχίνιαι.  Ἡ 
πανελλήνια ὑπόσταση καί ὁ πανελλήνιος χαρακτήρας τῆς λατρείας 
τοῦ ἥρωα φαίνεται ἀπό τό γεγονός ὅτι καμμία ἑλληνική πόλη δέ 
διεκδίκησε τόν τάφο του. 

Ἄν ἦταν φυσικό γιά τούς Δωριεῖς νά κάνουν τό μεγαλύτερό 
τους ἀθλητή ἱδρυτή τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων τότε τίθεται τό 
ἐρώτημα: μήπως ὁ Ἡρακλῆς ἦταν καί ὁ ἥρωας, πρός τιμήν τοῦ 
ὁποίου τελοῦνταν ἡ ἀθλητική γιορτή τῆς Ὀλυμπίας;  Εἶναι πολύ 
πιθανό ὅτι οἱ Δωριεῖς τελοῦσαν ἀγῶνες πρός τιμήν τοῦ πλέον 
ἔνδοξου καί μεγάλου τους ἥρωα, ἀφοῦ εἶναι γνωστό ὅτι τόσο στούς 
προϊστορικούς, ὅσο καί στούς ἱστορικούς χρόνους, οἱ ἀγῶνες πρός 
τιμήν τῶν ἡρώων ἦσαν ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά τῆς λατρείας 
τους.  Ἴσως λίγος πρίν τόν 8

ο
 π.Χ. αἰῶνα, ἴσως καί κατά τή διάρκεια 

τῶν Σκοτεινῶν Χρόνων ἡ λατρεία τοῦ Ἡρακλῆ νά εἰσήχθηκε στήν 
Ὀλυμπία γιά νά ἀντικαταστήση τόν Πέλοπα, ὁ ὁποῖος στό ἑξής, ἐνῶ 
λατρευόταν σάν ἥρωας, ἔχασε τή λατρεία του σάν ἥρωας - ἀθλητής 
τῆς Ὀλυμπίας.  Εἶναι πιθανό ὅτι ὁ Ἡρακλῆς λατρευόταν σάν ἥρωας - 
ἀθλητής στήν Ὀλυμπία, ὥσπου ἤρθε ἐκεῖ ὁ πατέρας του Δίας καί 
ἔμεινε ἐκεῖ μέχρι τόν ἐξοστρακισμό του ἀπό τόν χριστιανισμό. 

Ἡ ἑλληνική παράδοση θέλει τό Δία στόν ἱερό χῶρο τῆς 
Ὀλυμπίας ἀπό τό 776 π.Χ. ὅταν, ὅπως πιστεύεται, ἄρχισαν οἱ 
ἀγῶνες.  Ἡ παράδοση αὐτή ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τά ἀρχαιολογικά 
εὐρήματα, τά ὁποῖα δείχνουν ὅτι ὁ πατέρας τῶν θεῶν καί τῶν 
ἀνθρώπων ἔγινε κυρίαρχος τῆς τοποθεσίας, πολύ ἀργότερα, 
πιθανότατα μετά τήν 50ή Ὀλυμπιάδα, ὅταν, ὡς γνωστό, ἔλαβαν 
χώρα πολλές ἀλλαγές στό πρόγραμμα τῶν ἀγώνων.  Ἡ λατρεία τοῦ 
Δία ἦταν κυρίως, ἀποτέλεσμα τῆς διάδοσης τῶν Ὁμηρικῶν 
ποιημάτων, τά ὁποῖα εἶναι ἀδύνατο νά εἶχαν διαδοθεῖ τό πρῶτο 
τέταρτο τοῦ 8

ου
 π.Χ. αἰῶνα.  Οἱ πιό συντηρητικοί ἱστορικοί καί 

κλασσικοί δέχονται ὡς κατώτερη χρονολογία τῆς διάδοσης τῶν 
ἔργων τοῦ Ὁμήρου τό 650 π.Χ., ἐνῶ πολλοί ἄλλοι συγγραφεῖς 
ὁρίζουν μιά ἡμερομηνία μεταξύ 600 – 550 π.Χ..  Ἔχει, ἄλλωστε, 
ὑποστηριχθεῖ ἡ ἄποψη ὅτι ἡ εἰσαγωγή τῶν Ὁμηρικῶν ποιημάτων 
στήν Ἀθήνα ἔγινε ἐπί τοῦ Ἱππάρχου, γυιοῦ τοῦ Πεισίστρατου, ὁ 
ὁποῖος ἔφερε τά ποιήματα στήν Ἀθήνα γιά τά Παναθήναια καί ὅτι 
ἀπαγγελίες τῶν ποιημάτων στό κοινό τῆς Ἀθήνας δέν ἔγιναν πρίν 



23 
 
τόν 6

ο
 π.Χ. αἰῶνα.  Μιά ἔνδειξη τῆς ἄγνοιας τῶν Ὁμηρικῶν 

ποιημάτων εἶναι τό γεγονός ὅτι σκηνές πού ἀπεικονίζουν τούς 
ἐπικήδειους ἀγῶνες τοῦ Πατρόκλου, πού περιγράφει ὁ Ὅμηρος στήν 
Ἡλιάδα, δέν ἐμφανίστηκαν, πρίν τό δεύτερο τέταρτο τοῦ 6

ου
 π.Χ. 

αἰῶνα.  Ὅπως προαναφέρθηκε, ἄλλωστε, οἱ μαρτυρίες δείχνουν ὅτι 
ὁ Δίας τοῦ Ὁμήρου δέν ἦταν παρών στήν Ὀλυμπία τόν 8

ο
 αἰώνα 

π.Χ., ἀφοῦ δέν εἶχε κανένα βωμό ἤ καμμιά ἀθλητική γιορτή ἐκεῖ τήν 
ἐποχή ἐκείνη.  Στόν Ὅμηρο, βέβαια, εἶναι γνωστός ὡς πατήρ 
ἀνδρῶν τε θεῶν τε πλήν ὅμως ἡ ἰδιότητα αὐτή δέν ἦταν διαδεδομένη 
τόσο νωρίς.  Ὁ Δίας τοῦ Ὁμήρου εἶναι ὁ ὑπέρτατος ρυθμιστής τῆς 
ἠθικής τάξης, ὁ σοφός, ὁ δίκαιος καί συνετός ἄρχοντας, ὁ ὁποῖος 
κανονίζει τίς τύχες τῶν ἀνθρώπων.  Ἡ παντοδυναμία του καί ἡ 
ὑπεροχή του ἔναντι τῶν ἄλλων θεῶν φαίνεται καθαρά στήν Ἱλιάδα, 
ὅπου ὁ ἴδιος ὁ θεός ὑπερηφανεύεται ὅτι μπορεί μόνος του νά 
ἀντιμετωπίση σέ ὁποιαδήποτε ἀναμέτρηση ὅλους τούς ἄλλους 
θεούς μαζί, προκειμένου νά ὑπερασπισθῆ τό θρόνο του.  Εἶναι ὁ κατ’ 
ἐξοχήν θεός ὅλων τῶν Ἑλλήνων, πανελλήνιος, τιμωρός τῶν ἀδίκων 
καί ἐπιόρκων, προστάτης τῶν δικαίων καί τῶν ξένων.  Ὁ 
πανελλήνιος χαρακτήρας τῆς λατρείας του καί τῆς ὑπόστασής του 
φαίνεται ἀπό τό γεγονός ὅτι καμμιά ἀπό τίς ἑλληνικές πόλεις δέν τόν 
θεωροῦσε ὡς ἰδιαίτερο προστάτη, μιά ἔνδειξη τῆς μεγαλοσύνης του.  
Οἱ παραπάνω ἰδιότητες τοῦ Δία ἔγιναν γνωστές καί, γενικά, 
ἀποδεκτές, χάρη στά Ὁμηρικά ποιήματα, τά ὁποῖα ὅμως δέν εἶχαν 
διαδοθεῖ τόν 8

ο
 π.Χ. αἰῶνα. 

Τήν ἴδια ἐποχή ἡ παρουσία τοῦ Ἡρακλῆ στήν Ὀλυμπάι 
ἀποδεικνύεται ἀπό τίς μαρτυρίες πού ὑπάρχουν.  Πολλά ἀπό τά 
χάλκινα ἀντικείμενα πού βρέθηκαν ἐκεῖ παρουσιάζουν πολεμιστές 
ὡπλισμένους μέ πλατιά κράνη, μικρές ἀσπίδες καί δόρατα.  Εἶναι 
πιθανόν ὅτι αὐτά τά ἀγαλματίδια παριστάνουν τόν Ἡρακλῆ, ἔχοντας 
ὑπ’ ὄψη μας ὅτι οἱ ἀρχαϊκές ἀπεικονίσεις τόν παρουσιάζουν πολύ 
δυνατό καί μαχόμενο, σέ ἀντίθεση μέ τίς μορφές τοῦ ἥρωα στήν 
κλασσική περίοδο πού τόν παρουσιάζουν εἰρηνικό καί πρᾶο.  Τό 
γεγονός ὅτι ὁ Ἡρακλῆς ἀρχικά ἐμφανίζεται σάν πολεμιστής, φαίνεται 
ἀκόμη ἀπό ἕνα μυκηναϊκό ἀγγεῖο, τό ὁποῖο παρουσιάζει τόν ἥρωα μέ 
ἕνα κράνος.  Ἀρχαιολογικά εὐρήματα ἀπό τό χῶρο τῆς Ὀλυμπίας, 
χρονολογίας 8

ου
 καί 7

ου
 π.Χ. αἰῶνα ἐμφανίζουν τόν ἥρωα νά ἔχη 

σχέση μέ τούς ἀγῶνες, εἴτε ὡς ἀθλητής, εἴτε ὡς ἱδρυτής.  Γενικά, 
ὑπάρχουν ἀρκετά ἀρχαιολογικά εὐρήματα πού φανερώνουν τήν 
παρουσία τοῦ Ἡρακλῆ στήν Ὀλυμπία τήν περίοδο κατά τήν ὁποία 
ὑποτίθεται ὅτι ὁ Δίας βρισκόταν ἐκεῖ καί γίνονταν ἀγῶνες πρός τιμήν 
του.  Οἱ λογοτεχνικές, ἐπίσης, πηγές συμφωνοῦν μέ τήν παρουσία 
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τοῦ ἥρωα στόν ἱερό ἐκεῖνο χῶρο. Ὁ Ὀλυμπιακός ὕμνος, γραμμένος 
ἀπό τόν ποιητή Ἀρχίλοχο τῆς Πάρου (714 – 676 π.Χ.), ἦταν τό 
νικητήριο τραγούδι τοῦ Ἡρακλῆ:  

Τήνελλα καλλίνικε 

Χαῖρ’ ἄναξ Ἡράκλεις 

αὐτός τε καί Ἰόλαος αἰχμητά δύο 

Τήνελλα καλλίνικε 

Χαῖρ’ ἄναξ Ἡράκλεις 

Τόν ὕμνο αὐτό τόν τραγουδοῦσαν οἱ φίλοι τῶν νικητῶν γιά νά 
γιορτάσουν ἔτσι τήν ἐπιτυχία τους στούς ἀγῶνες.  Εἶναι ἐνδιαφέρον 
τό γεγονός ὅτι τό τραγούδι αὐτό γράφτηκε ἀπό ἕνα ποιητή, πού 
ἔζησε πρός τό τέλος τοῦ 8

ου
 π.Χ. αἰῶνα.  Ἡ ὕπαρξη τοῦ ὕμνου αὐτοῦ 

μπορεῖ μόνο νά ἐξηγηθῆ ἀπό τό γεγονός ὅτι ὅ ἥρωας εἶχε κάποια 
σχέση ὄχι μόνο μέ τούς ἀγῶνες, ἀλλά καί μέ τό μέρος ὅπου 
τελοῦνταν.  Ὁ ἥρωας ἀποκαλεῖται, ἀπό τόν ποιητή, Καλλίνικος, κάτι 
πού σημαίνει λαμπρός νικητής καί ὡραῖος στή νίκη, ἕνα ἐπίθετο πού 
τόν συνδέει μέ ἀγῶνες καί δίκαιη νίκη.  Ἕναν ἄλλο ὕμνο πού μπορεῖ 
κανείς νά θυμηθῆ, εἶναι ὁ ὕμνος τοῦ Ἀπόλλωνα στούς ἀγῶνες τῶν 
Δελφῶν (Πύθια), ὁ ὁποῖος γράφτηκε γιά νά ἐξυμνήση τή μεγάλη νίκη 
τοῦ θεοῦ ἐναντίον τοῦ Πύθωνα.  Δέν πρέπει νά παραγνωρίζεται τό 
γεγονός ὅτι γιά τούς ἀγῶνες τῶν Δελφῶν, ἡ Ὀλυμπία ἦταν πάντοτε 
τό πρότυπο καί τό παράδειγμα πρός μίμηση.  Εἶναι πολύ πιθανό ὅτι 
ὁ ὕμνος, πού γράφτηκε ἀπό τόν Ἀρχίλοχο, ἀπό τήν ἀρχή ὑμνοῦσε 
τόν ἥρωα - ἀθλητή τῆς Ὀλυμπίας Ἡρακλῆ, πρός τιμήν τοῦ ὁποίου 
τελοῦνταν οἱ ἀγῶνες καί ἀργότερα, ὅταν αὐτός ἀντικαταστάθηκε ἀπό 
τό Δία, τότε ὁ ὕμνος τραγουδιόταν γιά τό νικητή ἀπό τούς φίλους 
του. 

Μέ βάση τήν παράδοση περί ἵδρυσης τῶν Ὀλυμπιακῶν 
Ἀγώνων ἀπό τόν Ἡρακλῆ Δάτυλο ἀπό τήν Κρήτη, μερικοί 
συγγραφεῖς συγχέουν τόν Ἡρακλῆ τό γυιό τοῦ Δία καί τῆς Ἀλκμήνης 
μέ τούς Κούρητες.  Ὑποστηρίζεται, μάλιστα, ὅτι ὁ Δίας ἀντικατέστησε 
στήν Ὀλυμπία τόν Ἡρακλῆ Δάκτυλο ἀπό τήν Κρήτη καί ὄχι τόν ἥρωα 
Ἡρακλῆ.  Ἡ σύγχυση αὐτή εἶναι κατασκεύασμα τῶν μετέπειτα 
χρόνων, διότι τόσο ὁ Πίνδαρος ὅσο καί ὁ Ἡρόδοτος, πού 
ἐνδιαφέρονταν καί ἔγραψαν γιά τόν ἥρωα, δέν ἀναφέρουν τίποτα γιά 
πιθανές σχέσεις του μέ τούς Δάκτυλους ἤ ταύτισης μέ αὐτούς.  Ὁ 
πρῶτος ἀρχαῖος συγγραφέας, πού ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἡρακλῆς εἶχε 
σχέση μέ τούς Δάκτυλους, ἦταν κάποιος Ὀνομάκριτος, ὁ ὁποῖος 
πλαστογραφούσε μαντεῖες καί ἔγραφε ἀνύπαρκτες ἱστορίες.  Ὁ 
Ὀνομάκριτος εἶχε, μεταξύ τῶν ἄλλων, ἐκδώσει τίς μαντεῖες κάποιοιυ 
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Μουσαέα καί ἐκδιώχθηκε ἀπό τήν Ἀθήνα, ἀπό τό φίλο του Ἵππαρχο, 
διότι στίς παραπάνω μαντεῖες εἶχε προσθέσει καί δικές του. 

Στήν προσπάθεια του ὁ Ὀνομάκριτος νά συνδέση τόν Ἡρακλῆ 
Δάκτυλο μέ τήν Ὀλυμπία καί τούς ἀγῶνες βρῆκε συμμάχους του 
Ἡλείους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν σοβαρούς λόγους νά ἐκδιώξουν τόν ἥρωα 
ἀπό τήν Ὀλυμπία.  Γίνεται γνωστό ἀπό τόν Παυσανία ὅτι στήν ἐποχή 
του οἱ γεροντότεροι ἀπό τούς Ἡλείους μισοῦσαν τόν Ἡρακλῆ, διότι ὁ 
τελευταῖος εἶχε σκοτωσει τό βασιλιά τῆς Ἡλείας Αὐγεία, τούς Ἡλείους 
ἥρωες Μολιονίδες καθώς καί τό Νηλέα μέ τούς γυιούς του, ἐκτός 
ἀπό τό Νέστορα, οἱ ὁποῖοι εἶχαν βαθειές ρίζες στήν Ἡλεία.  Ἡ 
ἐχθρότητα τῶν Ἡλείων πρός τόν Ἡρακλῆ φαίνεται καί ἀπό τή 
δήλωση τοῦ Παυσανία ὅτι ὁ Αἰτωλός Ἴφιτος ἔπεισε τούς Ἡλείους νά 
θυσιάζουν στόν Ἡρακλῆ, πού θεωροῦνταν μέχρι τότε ἐχθρός τους.  
Γίνεται, λοιπόν, φανερό ὅτι ὁ Ἡρακλῆς Δάκτυλος δέν εἶχε σχέση μέ 
τήν Ὀλυμπία καί τούς ἀγῶνες της καί ὅτι ὅλη ἡ προσπάθεια νά τόν 
συνδέσουν μέ τήν Ὀλυμπία εἶναι μᾶλλον πλαστογραφία.  Εἶναι 
πιθανό ὅτι τά χάλκινα ἀγαλματίδια τῆς Ὀλυμπίας παρουσιάζουν τόν 
Ἡρακλῆ, τό γυιό τοῦ Δία καί τῆς Ἀλκμήνης πρός τιμήν τοῦ ὁποίου 
τελοῦνταν οἱ ἀγῶνες μέχρι τόν ἐρχομό τοῦ Δία στόν ἱερό ἐκεῖνο 
χῶρο, δηλαδή, μέχρι τό δεύτερο τέταρτο τοῦ 6

ου
 π.Χ. αἰῶνα.  Ἡ 

ἐπιλογή τοῦ Δία ἦταν πράγματι ἐπιτακτική ἀνάγκη γιά τούς Ἕλληνες, 
οἱ ὁποῖοι εἶδαν στό πρόσωπό του ὄχι μόνο τόν πατέρα τῶν θεῶν καί 
τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά συγχρόνως ἕνα θεό τοῦ ὁποίου ἡ ἀποδοχή 
σάν πανελλήνιου εἶχε πολιτική σημασία διότι αὐτό, περισσότερο ἀπό 
κάθε ἄλλον ἐνσάρκωνε τήν ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων.  Ἡ λατρεία τοῦ 
Δία ἀναμφίβολα ἦταν πάνω ἀπ’ ὅλα Πανελλήνια καί ὄχι τοπική.  Ἡ 
ἰδιότητά του ὡς θεοῦ, πού θά ἔφερε τήν ἁρμονία καί τήν εἰρήνη, 
φαίνεται καθαρά στά ἔργα τοῦ Φειδία στήν Ὀλυμπία καί 
συγκεκριμένα στό χρυσελεφάντινο ἄγαλμα τοῦ θεοῦ, ἕνα ἀπό τά 
ἑπτά θαύματα τοῦ ἀρχαίου κόσμου. 

Ὁ Ἡρακλῆς παρέμεινε μεγάλος ἥρωας καί μετά τόν ἐρχομό 
τοῦ Δία, ὄχι μόνο στήν Ὀλυμπία, ἀλλά καί σέ ἄλλα μέρη τοῦ 
ἑλληνικοῦ κόσμου.  Οἱ δώδεκα ἄθλοι τοῦ ἥρωα εἶχαν φιλοτεχνηθεῖ 
ἀπό τό Φειδία στίς μετῶπες τοῦ ναοῦ τοῦ Δία στήν Ὀλυμπία.  
Ὑπήρχαν, ἐπίσης, πολλά ἱερά του στήν Ἀττική, στήν Εὔβοια, στή 
Σπάρτη, στή Θάσο, στό Μαραθῶνα, στή Ρόδο, στή Χίο κλπ., ὅπου 
τελοῦνταν ἀγῶνες πρός τιμήν του.  Ἄλλωστε, ὁ ἥρωας θεωροῦνταν, 
μαζί μέ τόν Ἑρμῆ, ὡς προστάτης τῶν γυμναστηρίων.  Ἦταν καί 
παρέμεινε μέχρι τό τέλος του τό σύμβολο τῶν ἐφήβων καί ἡ 
ἐνσάρκωση τῆς νεότητας.  Ἀντιπροσώπευε κατά τόν καλύτερο 
τρόπο τήν ἐπιθυμία καί τό διακαή πόθο τοῦ ἀνθρώπου γιά δόξα καί 
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ἀθανασία.  Ἡ σχέση του μέ τούς ἐφήβους καί τόν ἀθλητισμό ἦταν 
κάτι πού τόν ἔκανε νά κερδίση τήν ἀγάπη τους καί νά παγιωθῆ καλά 
στή συνείδησή τους.  Γίνεται γνωστό ἀπό τόν Ἀθήναιο (ὁ ὁποῖος εἶχε 
ὡς πηγή του τόν Πάμφιλο)ὅτι οἱ Ἀθηναίοι ἔφηβοι, ἔχοντας κομμένα 
τά μαλλιά τους πρόσφεραν στόν Ἡρακλῆ ἕνα κύπελλο γεμᾶτο κρασί, 
ἀπό τό ὁποῖο ἔπιναν μετά ὅλοι, πιστεύοντας ὅτι μέ τόν τρόπο αὐτό 
ἐπικοινωνοῦσαν μέ τόν ἥρωα.  Ὁ Ἡρακλῆς εἶχε πολλούς βωμούς καί 
ναούς σέ πολλά μέρη ἐκτός τῆς Ἑλλάδας ὅπως φαίνεται ἀπό τίς 
πηγές τῆς παράδοσης, ἀλλά καί τά εὐρήματα.  Στή Ρώμη εἶχε 
πολλούς ἱερούς χώρους λατρείας ὅπου ὠνομαζόταν «νικητής», 
«ἀήττητος», «πρόμαχος» καί «ὑπερασπιστής».  Ἦταν τόσο μεγάλη 
ἡ ἐκτίμηση καί ἡ ἀγάπη τῶν Ρωμαίων γιά τόν ἥρωα, ὥστε πολλοί 
τόν θεωροῦσαν δικό τους γενάρχη κατά τό παράδειγμα τῶν ἀρχαίων 
Σπαρτιατῶν. 

Ἀπό πολύ νωρίς βρίσκουμε στόν ἱερό χῶρο τῆς Ὀλυμπίας τήν 
κόρη τοῦ Κρόνου καί τῆς Ρέας, τήν ἀδελφή καί σύζυγο τοῦ Δία, θεά 
Ἥρα, ἡ ὁποία λατρευόταν σέ πολλά μέρη τῆς Ἑλλάδας, κυρίως, 
ὅμως, στό Ἄργος, στή Σάμο καί στίς Μυκῆνες.  Ἡ παρουσία της 
στήν Ὀλυμπία βεβαιώνεται ἀπό τήν ὕπαρξη τοῦ ναοῦ της, πού ἦταν 
ὁ παλαιότερος καί, φυσικά, ὁ μοναδικός, πρίν ἀνεγερθεῖ ὁ ναός τοῦ 
Δία, τόν 5

ο
 π.Χ. αἰῶνα.  Ἀπό πολύ νωρίς οἱ Γερμανοί ἀρχαιολόγοι 

ἔφεραν στό φῶς τό Ἡραῖο τῆς Ὀλυμπίας τό ὁποῖο μαρτυρεῖ τή 
λατρεία τῆς θεᾶς στό μέρος ἐκεῖνο, πολλά χρόνια πρίν ὁ Δίας 
ἀποκτήσει τό δικό του ναό, στόν ἴδιο ἱερό χῶρο. 

Εἶναι πιθανό ὅτι ἡ λατρεία τῆς Ἥρας ἦρθε στήν Ὀλυμπία ἀπό 
τό Ἄργος καί ὅτι ὁ Φείδων τοῦ Ἄργους εἰσήγαγε τή λατρεία τῆς θεᾶς 
στήν Ὀλυμπία, ὅταν ἡ τελευταία περιῆλθε κάτω ἀπό τόν ἔλεγχό του.  
Γενικά, πιστεύεται ὅτι ὁ Φείδων ἔζησε τόν 7

ον
 π.Χ. αἰῶνα καί ὅτι 

ἀναμείχθηκε στό ἱερό ἐκεῖνο χῶρο γιά νά πάρη τήν προεδρία τῶν 
Ἀγώνων.  Εἶναι πολύ πιθανό ὁ ναός τῆς Ἥρας νά εἶχε κτισθῆ ἀπό τό 
Φείδωνα ἤ ἀμέσως μετά ἀπό αὐτόν, ὅταν ἡ δύναμη τοῦ Ἄργους 
ἐπεικτάθηκε πρός τά δυτικά.  Ἡ θεά λατρευόταν στήν Ὀλυμπία ὡς 
ἱππεία.  Τό Ἄργος, ἡ ἀγαπητή τῆς πόλης, ἦταν γνωστή στούς 
ἀρχαίους Ἕλληνες ὡς ἱππότροφον. 

Ὅσον ἀφορᾶ τήν παρουσία τῆς Ἥρας στήν Ὀλυμπία καί τούς 
ἀγῶνες πρός τιμήν της (τά Ἡραῖα) γνωρίζουμε ἐλάχιστα πράγματα 
ἀπό τόν Παυσανία, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει ὅτι τά Ἡραῖα γίνονταν στήν 
Ὀλυμπία κάθε τέσσερα χρόνια πρός τιμήν της καί ὅτι ἡ Ἱπποδάμεια 
εἰσήγαγε τούς ἀγῶνες αὐτούς ἀπό εὐγνωμοσύνη πρός τήν Ἥρα γιά 
τό γάμο της μέ τόν Πέλοπα.  Δυστυχῶς δέ γνωρίζουμε περισσότερα 
οὔτε γιά τίς ρίζες, οὔτε γιά τήν ἱστορία τῶν ἀγώνων αὐτῶν.  Φαίνεται 
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ὅτι στήν Ὀλυμπία οἱ ἀγῶνες τῶν ἀνδρῶν ἦσαν παλαιότεροι ἀπό 
αὐτούς τῶν γυναικῶν, δεδομένου ὅτι ἡ Ἥρα δέν ἦταν ἡ πρώτη θεά 
στόν ἱερό εκεῖνο χῶρο.  Ἄλλωστε, εἶναι γνωστό ὅτι ἡ ἱέρεια τῆς θεᾶς 
Δήμητρας Χαμύνη, ἡ ὁποία κληρονόμησε πολλές ἀπό τίς ἰδιότητες 
τῆς Μεγάλης θεᾶς τῆς Φύσης, καί ὄχι τῆς Ἥρας ἐπιτρεπόταν νά 
παρευρίσκεται στούς ἀγῶνες τῶν ἀνδρῶν τῆς Ὀλυμπίας. 

Μπορεῖ μέ βάση τίς παραπάνω παρατηρήσεις νά 
ὑποστηριχθῆ ἡ ἄποψη, χωρίς νά ὑπάρχη φόβος μεγάλης πλάνης, 
ὅτι τά Ἡραῖα ἄρχισαν ἀργότερα ἀπό τούς ἀγῶνες τῶν ἀνδρῶν στήν 
Ὀλυμπία.  Ὅταν ἡ λατρεία τοῦ Δία εἶχε εἰσαχθεῖ στήν Ὀλυμπία καί 
ὅταν ὁ θεός ἔγινε πατέρας θεῶν καί ἀνθρώπων, χάρις στά Ὁμηρικά 
ἔπη, τότε ἦταν ἀναπόφευκτο καί λογικό γιά τή σύζυγό του νά πάρη 
τήν πρέπουσα θέση καί νά μοιράζεται, κατά κάποιο τρόπο, τή δόξα 
του στό μέρος ἐκεῖνο.  Ἄλλωστε, γίνεται γνωστό ἀπό τόν Ὅμηρο ὅτι 
ὅταν ὁ Δίας κατώρθωσε νά ἐδραιώση τό θρόνο του στόν Ὀλυμπο 
τότε ἡ Ἥρα καθόταν πάντα δίπλα του σέ ὅλες τίς κρίσιμες στιγμές 
λήψης τῶν διαφόρων ἀποφάσεων καί συγκεντρώσεων τῶν 
Ὀλυμπίων θεῶν.  Ἔχαιρε τῆς μεγάλης ἐκτίμησης τῶν θεῶν καί τῆς 
ἀπολύτου προστασίας τοῦ συζύγου της.  Κανένας δέν μποροῦσε νά 
τήν προσβάλη χωρίς συνέπειες.  Ὡς ἔνδειξη τοῦ γεγονότος αὐτοῦ 
εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ μυθικοῦ Ἰξίωνα, τόν ὁποῖο ὁ Δίας ἔρριξε στά 
Τάρταρα διότι πρόσβαλε τή σύζυγό του. 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 Κατά τήν ἀρχαιότητα γυμνάσιο ὠνομαζόταν τό ἵδρυμα στό 
ὁποῖο μαζεύονταν οἱ ἔφηβοι γιά σωματική ἄσκηση.  Αὐτή 
περιλάμβανε κάθε εἴδους παιχνίδι, ὅπως σφαίριση καί διελκυστίνδα 
καί ἀγωνίσματα, ἰδίως, δρόμο, πάλη, δίσκο, ἅλμα κ.λ.π.. 

 Ἡ οἰκοδόμηση τῶν γυμνασίων ἀνάγεται στήν ἐποχή τοῦ 
Κλεισθένη, ὁπότε εἶχε τελειοποιηθεῖ ἡ γυμναστική, ἡ σύσταση τῆς 
ὁποίας, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, φέρεται νά εἶχε γίνει ἀπό τό 
Θησέα, μέ τή μορφή τῆς παλαιστικῆς «Παλαιστικήν τέχνην εὔρεν ὁ 
Θησεύς πρῶτος καί πάλη κατέστη ὕστερον ἀπ’ ἐκεῖνον διδασκαλία», 
λέγει ὁ Παυσανίας.  Δηλαδή, ὁ Θησέας πρῶτος εἰσήγαγε τήν 
παλαιστική τεχνη καί ἀργότερα ἡ διδασκαλία τῆς πάλης ἀπό αὐτόν 
ἀναπτύχθηκε.  Οἱ ἑλλληνικές πόλεις ἀπό τήν ἐποχή ἐκείνη ἄρχισαν 
νά οἰκοδομοῦν γυμνάσια γιά τήν ἄσκηση τῶν νέων, δέν ὑπῆρχε, 
μάλιστα, πόλη, πού νά ἦταν σημαντική, καί νά μήν ἔχη γυμνάσιο.  Οἱ 
μεγαλύτερες πόλεις εἶχαν περισσότερα τοῦ ἑνός γυμνάσια, στή δέ 
Ἀθήνα τό ἐπισημότερα ἦσαν τρία: τό Λύκειο, οἱ Κυνόσαργες καί ἡ 
Ἀκαδημία.  Παρ’ ὅλα αὐτά, ὅμως, ὑπῆρχαν καί ἄλλα.  Ὅλα τά 
γυμνάσια κτίζονταν μέ τό ἴδιο, σχεδόν, σχέδιο, διέφεραν μόνο στήν 
τοποθέτηση διαφόρων μερῶν.  Πλήρης καί λεπτομερής περιγραφή 
δέν ἐπιτεύχθηκε μέχρι σήμερα.  Ἐν τοῦτοις ἀπό τά ἀνακαλυφθέντα 
ἐρείπια, βγῆκαν ἀρκετά πορίσματα γιά τά οὐσιώδη μέρη ἀπό τό 
σχεδιάγραμμα τῶν γυμνασίων. 

 Ἔτσι, σύμφωνα μέ τήν περιγραφή τοῦ ἀρχαίου Ρωμαίου 
ἀρχιτέκτονα Μ. Βιτρουβίου, ἄν καί αὐτή χαρακτηρίστηκε ἀνακριβής 
ἐν μέρει ἀπό τούς σύγχρονους ἀρχαιολόγους, τό γυμνάσιο εἶχε 
σχῆμα τετραγώνου ἤ ἐπιμήκους ὀρθογωνίου καί περιλάμβανε τά 
ὁμοίου σχήματος περιστύλια, πού εἶχαν περίμετρο δύο σταδίων.  Τά 
περιστύλια ἀποτελοῦνταν ἀπό τέσσερεις στοές.  Στίς τρεῖς ἀπ’ αὐτές 
ὑπῆρχαν εὐρύχωρες ἐξέδρες μέ καθίσματα, στίς ὁποῖες 
συναντιόνταν οἱ φιλόσοφοι, καί οἱ σοφιστές, πού ἔκαναν διδασκαλία 
στούς ἀσκούμενους.  Πέμπτη στοά πού βρισκόταν πρός τό νότο 
χρησίμευε γιά τίς ἀσκήσεις κατά τίς βροχερές μέρες.  Ἡ στοά αὐτή 
ἦταν διπλή καί στό ἄλλο μέρος ἦταν τό Ἐφηβεῖο, πού ἦταν 
εὐρύχωρο μέρος μέ καθίσματα, τό Κωρύκειο πού χρησίμευε σάν 
ἀποδυτήριο.  Τό Κονιστήριο, τό ψυχρό λουτρό,, τό Ἐλαιοθέσιο, πού 
βρισκόταν ἀριστερά τοῦ Ἐφηβείου, ὅπου οἱ διαγωνιζόμενοι 
ἀλείφονταν ἀπό ἀλειπτές.  Ἐκτός ἀπό τά περιστύλια ὑπῆρχε ὁ 
θερμός λουτρώνας.  Ἀκόμα καί τρεῖς ἄλλες στοές, στή μία τῶν 
ὁποίων πού ἦταν εὐρύτερη γυμνάζονταν οἱ νέοι, μόνο τό χειμώνα.  
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Ἡ στοά αὐτή λεγόταν Ξυστός καί πέρα ἀπ’ αὐτόν τό στάδιο ἦταν 
τόσο μεγάλο πού χωροῦσαν πολλοί θεατές. 

 Σύμφωνα μέ ἄλλη περιγραφή τό τελειοποιημένο γυμνάσιο 
περιλάμβανε δύο, κυρίως, μέρη: Τό ὑπαίθριο καί τό κατάστεγο.  Ἀπ’ 
αὐτά, στό μέν ὑπαίθριο ὑπῆρχε δρόμος, ὁ ὁποῖος ὠνομαζόταν 
ξυστός, γιατί ἐξ αἰτίας τῆς πολλῆς χρήσης καταστρεφόταν, ἀποξυνό-
ταν καί συνεχῶς ἐπιστρώνονταν ἡ παλαίστρα, τό σκάμμα τοῦ πηδή-
ματος καί τό πεδίο τῶν ρίψεων.  Στό δέ κατάστεγο ὑπῆρχαν τό ἀπο-
δυτήριο, ὅπου ξεντύνονταν οἱ γυμναζόμενοι, τό ἀλειπτήριο, ὅπου οἱ 
ἀθλητές ἀλείφονταν μέ λάδι, τό λουτρό καί γύρω ἀπό τήν παλαίστρα 
ἡ σκιά, γιά τήν ἄσκηση κατά τό χειμώνα ἤ στίς βροχερές μέρες. 

 Μεγάλη φροντίδα καταβάλλονταν γιά τήν ἐξωτερική καί 
ἐσωτερική ἐμφάνιση τῶν γυμνασίων. Ἔκαναν λαμπρή διακόσμηση 
μέ ἀγάλματα θεῶν καί ἡρώων, μέ ἀνδριάντες τῶν νικητῶν τῶν 
δημοσίων ἀγώνων καί ἄλλων δημοσίων ἀνδρῶν.  Γιά τόν Ἑρμῆ, πού 
ἦταν προστάτης τῶν γυμνασίων, ἀνέγειραν πάντοτε ἄγαλμα. 

 Ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Σόλωνα ὑπῆρχε νομοθεσία πού ρύθμιζε 
τή λειτουργία τῶν γυμνασίων.  Σημαντική διάταξη ἀφοροῦσε τήν 
ἀπαγόρευση τῆς εἰσόδου στό γυμνάσιο κατά τήν διάρκεια τῶν 
ἀσκήσεων τῶν παιδιῶν, στούς ἐνήλικες, ἰδίως, κατά τή διάρκεια τῶν 
Ἑρμαίων. Ἐξάλλου στήν Ἀθήνα, τοὐλάχιστον, ἀπαγορευόταν ἡ 
ἄσκηση σέ ἄλλα γυμνάσια, πλήν ἐκείνου τοῦ Κυνοσάργους, σέ 
ἀθλητές πού ἦσαν γεννημένοι ἀπό Ἀθηναῖο καί ξένη (μή Ἀθηναία).  
Ἐπίσης, στά γυμνάσια ἀπογορευόταν καί ἡ εἴσοδος γυναικῶν, παρ’ 
ὅτι πού ἡ ἀπαγόρευση αὐτή δέν ἴσχυε γιά τή Σπάρτη, ὅταν 
μποροῦσαν ἤ μᾶλλον ἐπιβαλώταν νά εἰσέρχωνται νέες κοπέλλες γιά 
νά ἀσκοῦνται. 

 Ἡ ἐπιτήρηση τῶν γυμνασίων ἀνετίθετο στόν γυμνασίαρχο, 
τόν ὁποῖο ἐπιφόρτιζαν τή διοίκηση τους καί τή διαχείρηση ὅλων τῶν 
πραγμάτων πού περιεῖχε. Βοηθητικό πρόσωπο μέ σωματική 
ἁρμοδιότητα ἦσαν οἱ γυμναστές καί οἱ παιδοτρίβες, στούς ὁποίους, 
ἀργότερα προστέθηκαν καί οἱ ὑποπαιδοτρίβες.  Αὐτοί γνώριζαν καλά 
τά ἀθλητικά καί ἦσαν, συνήθως, παλιοί ἀθλητές πού ἐγκατέλειψαν 
τόν ἀθλητισμό. 

 Ἡ ἐνασχόληση τῶν παιδιῶν στά γυμνάσια ἀποτελοῦσε ἕνα 
ἀπό τά κυριώτερα μέρη τῆς ὅλης τους ἐκπαίδευσης μέ τά 
γυμνάσματα καί τήν μουσική. 

 
Πηγή: Ἐγκυκλοπαίδεια «Ἥλιος» 

Ἐπιμέλεια Μ.Π. 
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Τό Παναθηναϊκό Στάδιο 
 

Ἡ παράδοση τῆς Ἀθήνας τοποθετεῖ τήν ὕπαρξη τοῦ 
Παναθηναϊκοῦ Σταδίου ἀπό τήν ἐποχή, ἀκόμη τοῦ Βασιλιᾶ Ἐρεχθέα, 
ὅταν, σύμφωνα μέ τήν παραπάνω παράδοση, λάμβαναν χώρα τά 
Παναθήναια.  Σύμφωνα, ὅμως, μέ τίς ἱστορικές μαρτυρίες τό 
Παναθηναϊκό Στάδιο κτίστηκε για πρώτη φορά ἀπό τόν Ἀθηναῖο 
πολιτικό, ρήτορα καί μαθητή τοῦ φιλοσόφου Πλάτωνα, Λυκοῦργο 
(390 – 325 π.Χ.).  Ὁ πατέρας τοῦ Λυκούργου ὠνομαζόταν 
Λυκόφρων, ἐνῶ ὁ παπποῦς του μέ τό ἴδιο ὄνομα (Λυκοῦργος) ἦταν 
ἕνα ἀπό τά θύματα τῶν Τριάντα Τυράννων.  Τό ἔτος 338 – 337 π.Χ. 
ἔλαβε τό ἀξίωμα τοῦ ἀνώτατου ἐπόπτη τῶν οἰκονομικῶν τῆς Ἀθήνας 
γιά περισσότερα ἀπό δέκα χρόνια.  Μέ τή χρηστή καί ἐπωφελή γιά 
τήν πόλη του διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν κατώρθωσε νά κάνη τήν 
Ἀθήνα στρατιωτικα ἰσχυρή, κατασκευάζοντας συγχρόνως πολλά 
κοινωφελῆ ἔργα.  Ἕνα ἀπό τά ἔργα πού κατασκεύασε ἦταν τό 
Παναθηναϊκό Στάδιο.  Ὁ χῶρος τόν ὁποῖον ἐπέλεξε ὁ Λυκοῦργος 
ἦταν ἰδανικός ὅσον ἀφοροῦσε τήν τοποθεσία, πλήν, ὅμως, ὁ χῶρος 
ἀνῆκε σέ ἰδιώτη, ὀνόματι Δεινία.  Ὁ τελευταῖος ὅταν πληροφορήθηκε 
γιά τά μεγαλεπίβολα σχέδια τοῦ Λυκούργου τον παρεχώρησε 
ἀμέσως στήν πόλη, ὅπως γίνεται γνωστό ἀπό τόν Πλούταρχο.  Εἶναι 
ὅτι ὁ Λουκοῦργος δέν μποροῦσε νά ἐπιλέξη καλύτερη τοποθεσία γιά 
τήν κατασκευή τοῦ Παναθηναϊκοῦ Σταδίου, διότι ἐκτός τοῦ ὅτι ὁ 
χῶρος ἦταν ἰδανικός γιά τό σκοπό αὐτό, βρισκόταν, ἐπίσης, δίπλα 
στήν ὄχθη τοῦ ποταμοῦ Ἰλισσοῦ καί στίς παρυφές τοῦ ἱστορικοῦ 
λόφου τοῦ Ἀρδηττοῦ, πού πῆρε τό ὄνομά του ἀπό τόν Ἀθηναῖο 
ἥρωα Ἀρδήττη πού ἔφερε τήν ὁμόνοια καί τήν εἰρήνη στήν πόλη τῆς 
Ἀθήνας.  Ὁ Λυκοῦργος μεταξύ τῶν πολλῶν κοινωφελῶν ἔργων πού 
κατασκεύασε ἦταν καί αὐτά τοῦ Διονυσιακοῦ Θεάτρου, τῆς 
Παλαίστρας καί τοῦ γυμνασίου στό Λύκειο.  Πρέπει, ὅμως, νά 
ἀναφερθῆ ὅτι πολλοί Ἀθηναῖοι πολίτες εἶχαν προσφέρει ὄχι μόνο τίς 
ὑπηρεσίες τους, ἀλλά καί χρηματικά ποσά γιά τήν κατασκευή ὄχι 
μόνο τοῦ Σταδίου ἀλλά καί τῶν ἄλλων δημόσιων ἔργων.  
Χαρακτηριστικά ἀναφέρεται σέ κάποια ἐπιγραφή ὅτι κάποιος 
Εὔδημος ἀπό τίς Πλαταιές, ὁ ὁποῖος ζοῦσε στήν Ἀθήνα καί 
ἐθεωρεῖτο Ἀθηναῖος πολίτης δώρισε γιά τήν κατασκευή τοῦ Σταδίου 
χίλια ζεύγη βοδιῶν, προσφορά ἰδιαίτερα ἀξιόλογη, ἡ ὁποία εἶχε 
ἐπαινεθεῖ διά ψηφίσματος τοῦ Δήμου τῆς Ἀθήνας. 

Τό Παναθηναϊκό Στάδιο φαίνεται ἀπό τίς ὑπάρχουσες 
μαρτυρίες ὅτι χρησιμοποιήθηκε γιά πρώτη φορά στά Μεγάλα 
Παναθήναια τοῦ ἔτους 330 – 329 π.Χ..  Κατά διαστήματα φαίνεται ὅτι 
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ἐλάμβαναν χώρα διάφορες ἐπιπρόσθετες ἐργασίες ἤ ἐργασίες 
συντήρησης τοῦ Σταδίου.  Σέ μιά ἐπιγραφή τοῦ τρίτου π.Χ. αἰῶνα 
ἀναφέρεται ὅτι κάποιος Ἡράκλειτος, γυιός τοῦ Ἀσκληπιάδη 
«κατασκευασεν τό στάδιο ἐπαξίως».  Ὑποστηρίζεται ὅτι οἱ ἐργασίες 
αὐτές ἔλαβαν χώρα τό ἔτος 275 π.Χ. ἦσαν συμπληρωματικές τοῦ 
ἀρχικοῦ Σταδίου καί εἶχαν ὡς σκοπό νά τιμήσουν τόν βασιλιά τῆς 
Μακεδονίας Ἀντίγονο Γονατᾶ (318 – 239 π.Χ.).  Οἱ ἐργασίες αὐτές 
εἶχαν καλλιτεχνικό χαρακτῆρα, κυρίως, ἀπεικονίσεις πρός τιμήν τῆς 
θεᾶς Ἀθηνᾶς.  Λέγεται ὅτι ὁ Ἠράκλειτος ἦταν ὑποστηρικτής τοῦ 
Ἀντίγονου καί ὅτι οἱ παραπάνω ἀπεικονίσεις δέν παρουσιάζουν τίς 
νίκες τοῦ βασιλιᾶ ἐναντίον τῶν βαρβάρων, νίκες πού, κυριολεκτικά, 
ἔσωσαν τήν Ἑλλάδα.  Σέ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης ἡ Βουλή καί ὁ 
Δῆμος τῆς Ἀθήνας τίμησαν τόν Ἡράκλειτο μέ ἕνα χρυσό στεφάνι, 
ἀναγράφοντας συγχρόνως σέ μιά μαρμάρινη στήλη τοποθετημένη 
στήν Ἀκρόπολη ἕνα σχετικό ψήφισμα.   

Τό Παναθηναϊκό Στάδιο ὅπως εἶχε κατασκευαστεῖ ἀπό τό 
ρήτορα Λυκοῦργο καί φιλοτεχνηθεῖ με δαπάνες τοῦ Ἡράκλειτου 
ἐπέζησε μέχρι τα μέσα τοῦ 2ου μ.Χ. αἰῶνα.  Ἦταν ἕνα Στάδιο που 
ἐξυπηρετοῦσε τίς ἀνάγκες τῶν Ἀγωνιστικῶν προγραμμάτων τῆς 
Ἀθήνας χωρίς νά ἀποτελῆ περίλαμπρο κόσμημα αὐτῆς, δεδομένου 
ὅτι δέν διέθετε κἄν οὔτε πέτρινα καθίσματα.  Τήν ἐποχή αὐτή κάνει 
τήν ἐμφάνισή του ἕνας ἄνδρας ἐπιφανής, κάτοχος μιᾶς μεγάλης, γιά 
τήν ἐποχή του παιδείας καί πολύ πλούσιος, ὁ Ἠρώδης ὁ Ἀττικός, ὁ 
ὁποῖος καταγόταν ἀπό ἐπιφανή ρωμαϊκή οἰκογένεια.  Κατέλαβε κατά 
καιρούς πολλά ρωμαϊκά ἀξιώματα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τοῦ 
ὕπατου.  Ἡ καταγωγή του ἦταν ἀπό τό Μαραθῶνα, γεννήθηκε ὅμως 
στήν Ἀθήνα τό 101 μ.Χ. ὅπου καί πέθανε τό ἔτος 178 μ.Χ...  Εἶναι, 
κυρίως, γνωστός ὡς μέγας εὐεργέτης, ὅμως, ὑπῆρξε καί ἄνθρωπος 
τῶν γραμμάτων, ἀφοῦ συνέγραψε πολλά ἔργα.  Οἱ Ἀθηναῖοι τόν 
θεωροῦσαν ὄχι μόνο ἕνα ἐκ τῶν ἱκανοτέρων σοφιστῶν, ἀλλά καί 
ἐξέχοντα ρήτορα.  Κληρονόμησε ἀπό τόν πατέρα του μιά τεράστια 
περιουσία, τήν ὁποία διέθεσε γιά τήν κατασκευή περίλαμπρων 
κοινωφελῶν ἔργων, ὄχι μόνο στήν Ἑλλάδα ἀλλα καί σέ ἄλλα μέρη, 
ὅπως στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου καί στήν Τρωάδα.  
Παντρεύτηκε τή Ρωμαία Ἀππία Ρηγίλλα πρός τιμήν τῆς ὁποίας εἶχε 
κατασκευάσει τήν Ἐξέδρα τῆς Ὀλυμπίας, καθώς, ἐπίσης, καί ἄλλα 
ἔργα.  Οἱ εὐεργεσίες του ἦσαν τόσες πολλές ὥστε ὁ Φιλόστρατος  
ἀναφέρει ὅτι ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους ἦταν ὁ μοναδικός πού 
ἔκανε ἄριστη καί χρηστή χρήση τῶν χρημάτων του.  Οἱ Ἀθηναῖοι σέ 
ἀναγνώριση τῶν πολλαπλῶν του εὐεργεσιῶν πρός τήν πόλη τους 
τόν ἐτίμησαν μέ τόν τίτλο τοῦ ἀθλοθέτη τῶν Παναθηναίων.  
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Θέλοντας καί ὁ ἴδιος νά εὐχαριστήση τούς Ἀθηναίους γιά τήν 
ἰδιαίτερη αὐτή τιμή τούς ἀνήγγειλε τήν κατασκευή τοῦ Παναθηναϊκοῦ 
Σταδίου λέγοντας: «Καί ἡμάς ὦ Ἀθηναῖοι, καί τῶν ξένων τούς 
μέλλοντας νά ἔλθωσι καί τῶν ἀθλητῶν τούς ἀγωνισθησομένους θά 
ὑποδεχθῶ ἐν σταδίω μαρμαρίνω». 

Ὁ Ἠρώδης ἦταν γνωστός ὡς ὁ ἄνθρωπος τῶν λόγων καί ἔργων. 

Ἔτσι θά ἦταν παράξενο νά μήν τηρήση τή μεγάλη του ὑπόσχεση 

πού ἔδωσε στούς Ἀθηναίους.  Ἡ κατασκευή τοῦ Παναθηναϊκοῦ 

Σταδίου ἀπό Πεντελικό μάρμαρο κράτησε τέσσερα χρόνια.  Τό 

ἀποτέλεσμα ἦταν καταπληκτικό, προκαλώντας τό θαυμασμό ὅλων, 

καθ’ ὁμολογίαν τοῦ βιογράφου του καί συγχρόνου του Φιλόστρατου, 

ὁ ὁποῖος δέν ἦταν ὁ μόνος πού ἐξέφρασε τό θαυμασμό του, ἀφοῦ τά 

λόγια τοῦ Παυσανία δέν ἀφήνουν καμμιά ἀμφιβολία γιά τό 

περίλαμπρο ἔργο:  

«Τό δέ ἀκούσασι μέ οὔχ ὁμοίως ἐπαγωγόν, θαῦμα δι’ ἰδοῦσι, 
στάδιον ἔτσι λευκοῦ λίθου, μέγεθος δέ αὐτοῦ τήδε ἄν τις, μάλιστα, 
τεκμαίροιτο· ἄνωθεν ὅρο ὑπέρ τόν Ἰλισόν ἀρχόμενον ἐκ μηνοειδοῦ 
καθήκει τοῦ ποταμοῦ πρός τήν ὄχθην εὐθύ τε καί διπλοῦν.  Τοῦτο 
ἀνήρ Ἀθηναῖος Ἠρώδης ὠκοδόμησε, καί οἱ τό πολύ τῆς λιθοτομίας 
τῆς Πεντελήσιν ἐς τήν οἰκοδομήν ἀνηλώθη». 

Ἡ θέα καί ἡ ἐπιβλητικότητα τοῦ Παναθηναϊκοῦ Σταδίου εἶχαν 
θαμπώσει καί ἐντυπωσιάσει τόσο πολύ τόν Παυσανία, ὥστε πίστεψε 
ὅτι τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ Πεντελικοῦ λίθου (μάρμαρου) εἶχε 
καταναλωθεῖ γιά τήν κατασκευή τοῦ Σταδίου, τό ὁποῖο ὁ ἴδιος 
ἀποκαλεῖ «θαῦμα», δεδομένης ὄχι μόνο τῆς μεγαλοπρέπειας, τῆς 
καλαισθησίας, ἀλλά καί τοῦ μεγέθους τοῦ ἔργου. 

Κατά τή διάρκεια τῶν αἰώνων πού ἀκολούθησαν τό 
Παναθηναϊκό Στάδιο χρησιμοποιήθηκε γιά πολλούς καί διάφορους 
τρόπους, ὅμως πολύ σπάνια γιά τό σκοπό πού κατασκευάσθηκε.  Οἱ 
αἰῶνες πού πέρασαν σεβάστηκαν τό ἀριστούργημα τοῦ Ἠρώδη τοῦ 
Ἀττικοῦ περισσότερο ἀπό τούς ἀνθρώπους.  Ἡ πραγματική 
καταστροφή τοῦ Σταδίου ἄρχισε ἀπό τό τέλος τοῦ 17ου αἰῶνα καί 
μετά.  Ἡ λεηλασία τήν ὁποίαν ὑπέστη τό Στάδιο ἐξ αἰτίας τῶν ἔργων 
τέχνης πού ὑπῆρχαν στό χῶρο, ἀλλά καί τοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο 
εἶχε κατασκευασθεῖ ἦταν, ἐκτός ἐλαχίστων περιπτώσεων, χωρίς 
προηγούμενο στήν ἱστορία τῶν ἀρχαίων ἔργων.  Τά περισσότερα 
μάρμαρα μετατράπηκαν σέ ἀσβέστη, ἀφοῦ ὑπῆρχαν τρία 
τοὐλάχιστον καμίνια γιά τό σκοπό αὐτό ἐντός τοῦ Σταδίου.  Ὅσα 
διεσώθηκαν εἶχαν καλυφθεῖ ἀπό τά χώματα καί τή φερτή ὕλη ἐντός 
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τοῦ Σταδίου.  Αὐτή ἡ εἰκόνα πού ἔφερε στό φῶς ἡ σκαπάνη τοῦ 
ἀρχιτέκτονα Ε. Τσίλερ ὁ ὁποῖος μέ βάση τά εὑρήματά του 
ἀναπαρέστησε τό σχέδιο τοῦ Σταδίου, ὅπως αὐτό εἶχε 
κατασκευασθεῖ ἀπό τόν Ἠρώδη τόν Ἀττικό. 

Πολλοί Εὐρωπαῖοι καί Ἀμερικανοί ἐπισκέπτες κατά τή διάρκεια 
τοῦ 19ου αἰῶνα εἶχαν ἐπισκεφθεῖ τήν Ἑλλάδα μέ σκοπό νά δοῦν καί 
νά θαυμάσουν τά μνημεῖα ἑνός μοναδικοῦ πολιτισμοῦ τοῦ ἀρχαίου 
κόσμου.  Στούς ξένους αὐτούς ἐπισκέπτες ὁ χῶρος τοῦ Σταδίου 
ἦταν γνωστός, ὅμως δέν προκαλοῦσε τήν προσοχή τους διότι 
ἁπλούστατα δέν ὑπῆρχε τίποτα ἐκεῖ πού νά θύμιζε κάτι ἀπό τό 
ἀρχαῖο του κάλλος καί τή μοναδική του λαμπρότητα.  Ὁ χῶρος τοῦ 
Σταδίου καλλιεργούνταν ἀπό τούς γεωργούς καί ὁ,τιδήποτε 
μαρμάρινο ὑπῆρχε ἀπομακρύνθηκε ἤ καταστράφηκε.  Εἶναι, ὅμως, 
γεγονός ὅτι οἱ Ἕλληνες ἀμέσως μετά τήν ἀπελευθέρωση ἄρχισαν νά 
σκέπτωνται ὁλο καί περισσότερο τό Παναθηναϊκό Στάδιο καί τό 
σπουδαῖο ρόλο πού αὐτό ἔπαιξε στή ζωή τῶν προγόνων τους.  
Ὑπῆρχε πάντοτε κατά βάθος μιά ἔντονη ἐπιθυμία καί ἕνα 
ἀκατανίκητο πάθος νά δοῦν πάλι τό κόσμημα τοῦ Ἠρώδη τοῦ 
Ἀττικοῦ στήν παλιά τή μεγαλοπρέπεια καί αἴγλη.  Ἔτσι δέν ἦταν 
τυχαῖο ὅτι ὁ βασιλιάς Ὄθων μέ βασιλικό διάταγμα τοῦ 1833, μετά 
ἀπό μελέτη καί εἰσήγηση τῶν ἀρχιτεκτόνων Σταμάτη Κλεάνθη καί 
Edward Schaubert, ἀποφάσισε νά ὀνομασθῆ ἕνας ἀπό τούς δύο 
κυρίους δρόμους τῆς Ἀθήνας καί συγκεκριμένα αὐτός πού 
ὡδηγοῦσε ἀπό τό κέντρο τῆς πόλης στό Στάδιο, ὡς ὁδός Σταδίου, 
κάτι πού διατηρεῖται μέχρι σήμερα. 

Ὅπως ἒχουμε ἤδη ἀναφέρει τό Παναθηναϊκό Στάδιο 
χρησιμοποιήθηκε γιά πρώτη φορά στούς νεώτερους χρόνους τό 
1870 στή Β’ Ζάππεια Ὀλυμπιαδα καί πέντε χρόνια ἀργότερα τό 1875 
γιά τήν Γ’ Ζάππεια Ὀλυμπιάδα, ἀφοῦ εἶχε κάτά κάποιο τρόπο 
καθαρισθεῖ καί διασκευασθεῖ ὁ χῶρος.  Ἡ κατασκευή τοῦ Σταδίου μέ 
τήν εὐγενή προσφορά τοῦ εὐπατρίδη Γ. Ἀβέρωφ, προκειμένου νά 
φιλοξενήση τούς Α’ Διεθνεῖς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες τό 1896 
στηρίχθηκε στά σχέδια τοῦ Ε. Τσίλερ, τά ὁποῖα ἀπέδιδαν πιστά τήν 
κατασκευή τοῦ Ἠρώδη τοῦ Ἀττικοῦ.  Ἀρχιτέκτονας τοῦ Σταδίου 
ἐπελέγη ὁ νεαρός τότε Ἀναστάσιος Μεταξᾶς, λαμπρός ἀθλητής καί 
μέλος διαφόρων ἐπιτροπῶν γιά τή διοργάνωση τῶν Α’ Ὀλυμπιακῶν 
Ἀγώνων.  Ὁ ἴδιος ἀρχιτέκτονας εἶχε ἐπιλεγεῖ καί γιά τήν κατασκευή 
τοῦ Σκοπευτηρίου στήν Καλλιθέα.  Λόγω ἔλλειψης χρόνου οἱ 
ἐργασίες γιά τήν ἀνακατασκευή τοῦ Σταδίου ἄρχισαν ἀμέσως καί μέ 
γοργούς ρυθμούς.  Ἑκατοντάδες ἐργάτες ἐργάσθηκαν σκληρά στό 
Στάδιο, στά λατομεῖα τῆς Πεντέλης, τοῦ Πειραιᾶ καί σέ ἄλλα 
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μικρότερα καί λιγότερα γνωστά λατομεῖα.  Ἀπρόβλεπτες, 
ἐπιπρόσθετες ἐργασίες, ἀλλά καί οἱ κακές καιρικές συνθῆκες 
ἐπιβράδυναν τίς ἐργασίες μέ ἀποτέλεσμα ἕνα μόνο μέρος τῶν 
κερκίδων τοῦ Σταδίου νά καλυφθῆ ἀπό μάρμαρο, τό δέ ὑπόλοιπο 
ἀπό ξύλο μέ τήν προοπτική τῆς ἀντικατάστασης τῶν ξύλινων 
κερκίδων ἀμέσως μετά τούς ἀγῶνες, κάτι, βέβαια, πού ἔγινε, ἀφοῦ ὁ 
μεγάλος εὐεργέτης Γ. Ἀβέρωφ ἄφησε στή διαθήκη του ἕνα σεβαστό 
ποσό γιά τό σκοπό αὐτό.  Ἴσως εἶναι χρήσιμο καί ἱστορικά 
ἐνδεδειγμένο νά παραθέσουμε ἕνα ἀπόσπασμα τῆς ἐφημερίδας 
Ρωμηός τοῦ γνωστοῦ σατιρικοῦ ποιητῆ Γ. Σουρῆ πού ἀποδίδει 
πιστά τά γεγονότα καί τεκταινόμενα τῆς ἐποχῆς: 

 
 
 
 
 
Τίνα μεγάλον ἥρωα, τιν’ ἄνδρα κελαδήσομεν;  
ἐλᾶτε βάρη ν’ ἅρωμεν, ἐλᾶτε νά πηδήσωμεν,  
καί νά παρακαλέσωμεν μέ δίσκους εἰς τό χέρι  
Ἀβέρωφ τον περίδοξον νά λύση τό κεμέρι,  
κι ὁλάκερο τό Στάδιο μαρμάρινο νά κάνη 
γιά ν’ ἁλωνίζουν Κόννολυ καί Φλάκ κι’ Ἀμερικάνοι. 
Λοιπόν, πού λές, τό Στάδιον παρέδωσεν εὐσχήμων 
Στόν κύριον Διάδοχον ὁ κύριος Φιλήμων,  
ὁ δέ κλεινός Διάδοχος τό πῆρε πέρα – πέρα 
κι ἀμέσως τό παρέδωσε πρός τό σεπτόν πατέρα,  
ὁ δέ πατήρ διά μιᾶς συντόμου ρητορείας 
τό χάρισε πρός τό λαόν διά μελλούσας χρείας. 
Καί τότ’ ἐβροντοφώνησε τό κλέος τῶν Ἑλλήνων 
Κι’ ὁ πλέον ἀφιλόπατρις εὐθύς συγκινήθη,  
Καί δι’ ὀργάνων, Περικλῆ, ἐγχόρδων καί χαλκίνων 
ἡ δοξαστή παράδοσις ἐξόχως ἐξυμνήθη. 
Χαῖρε, λοιπόν, ὦ Στάδιον,  
τό δόξης μας Παλλάδιον 
καί θαῦμα δυσθεώρητον τοῦ τρέχοντος αἰῶνος, 
μαρμάρινον καί πέτρινον καί ξύλινον συγχρόνως. 
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Μετά τήν κατασκευή τῶν τριῶν μεγάλων ἔργων, δηλαδή, τοῦ 
Παναθηναϊκοῦ Σταδίου, τοῦ Ποδηλατοδρομίου καί τοῦ 
Σκοπευτηρίου, ἀλλά καί πλῆθος ἄλλων μικρότερων, ἡ Ἀθήνα ἦταν 
ἕτοιμη νά ὑποδεχθῆ τούς ξένους καί νά τελέση τούς Α’ Διεθνεῖς 
Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες. Ἤδη, εἶχαν βελτιωθεῖ σημαντικά οἱ 
συγκοινωνίες, ἡ κατασκευή δρόμων, διαφόρων κοινόχρηστων 
χώρων καί ὁ καλλωπισμός τῆς Ἀθήνας.  Τώρα ἡ πρωτεύουσα δέν 
ἔμοιαζε, σχεδόν, σέ τίποτα μέ αὐτή τῶν περασμένων δεκαετιῶν.  
Ἄλλωστε, ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπό τό Παναθηναϊκό Στάδιο δέσποζε τό 
ἀπείρου κάλλους οἰκοδόμημα, τό «Ζάππειο Μέγαρο», ἕνα 
πραγματικό κόσμημα τῆς Ἀθήνας τοῦ τέλους τοῦ 19ου αἰῶνα. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ 

 

Τά Ὀλύμπια, τά Πύθια, τά Ἴσθμια καί τά Νέμεα θεωροῦνταν 
ἀπό τούς ἀρχαίους σάν κοινοί ἤ Πανελλήνιοι ἀγῶνες, σέ ἀντίθεση μέ 
τούς ἄλλους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τοπικό χαρακτῆρα καί ὠνομάζονταν 
περίχωροι.  Οἱ πανελλήνιοι ὠνομάζονταν, ἐπίσης, ἱεροί, στεφανῖται 
(το βραβεῖο ἦταν ἕνα στεφάνι ἀπό ἀγριελιά ἤ δάφνη ἤ σέληνο ἤ 
φοίνικα) καί εἰσελαστικοί (εἰσελαύνω), διότι οἱ νικητές, ἐπιστρέφοντας 
στήν ἰδιαίτερή τους πατρίδα, ἔμπαιναν στήν πόλη ἀπό ἕνα  μέρος, 
ὅπου οἱ συμπατριῶτες τους γκρέμιζαν τό τεῖχος γιά νά περάσουν, 
λέγοντας ὅτι, ὅταν ἔχουν τέτοια παλληκάρια, δέ χρειάζονται τά τείχη.  
Στούς ἀγῶνες αὐτούς ὅλες οἱ ἑλληνικές πόλεις θεωροῦσαν τιμή τους 
νά ἀντιπροσωπεύωνται ἀπό δικούς τους ἀπεσταλμένους, τούς 
θεωρούς οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν τίς λεγόμενες θεωρίες, ἕνα ἀπό τά 
καθήκοντα τῶν ὁποίων ἦταν νά προσφέρουν θυσίες στούς θεούς. 

Ἡ Ὀλυμπιακή γιορτή κρατοῦσε πέντε ἡμέρες, τοὐλάχιστον 
ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 6ου π.Χ. αἰῶνα.  Ἡ πρώτη καί τελευταία ἡμέρα 
ἦσαν ἀφιερωμένες στίς θυσίες, τελετές, εὐχαριστίες καί στόν ὅρκο 
τῶν ἀθλητῶν μπροστά στό ἄγαλμα τοῦ Δία.  Τό πρωΐ τῆς δεύτερης 
ἡμέρας ἄρχιζαν οἱ ἁρματοδρομίες καί τό ἀπόγευμα τό πένταθλο.  Τό 
πρωΐ τῆς τρίτης ἡμέρας ἦταν ἀφιερωμένο σέ θρησκευτικές τελετές 
καί στή θυσία τῶν ἑκατό βοδιῶν στό μεγάλο βωμό τοῦ Δία.  Τό 
ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας γίνονταν οἱ ἀγῶνες παίδων.  Τήν τέταρτη 
ἡμέρα γίνονταν τά ἀγωνίσματα τῶν δρόμων, καθώς καί τά λεγόμενα 
βαριά ἀθλήματα, δηλαδή, ἡ πάλη, ἡ πυγμαχία καί τό παγκράτιο.  Ὁ 
λεγόμενος ὁπλίτης δρόμος (οἱ ἀθλητές ἔτρεχαν ἔνοπλοι) ἦταν καί τό 
τελευταῖο ἀγώνισμα.  Ὁ συναγωνισμός μεταξύ κηρύκων καί 
σαλπιγκτῶν πού εἰσήχθηκε τήν 96η Ὀλυμπιάδα (396 π.Χ.) λάμβανε, 
πιθανότατα χώρα τήν πρώτη ἡμέρα διότι ἔτσι θά μποροῦσαν οἱ 
νικητές νά χρησιμοποιηθοῦν κατά τή διάρκεια τῶν ἀγώνων.  Ὅπως 
στά ἄλλα ἀθλήματα ἔτσι καί στό συναγωνισμό τῶν κηρύκων καί τῶν 
σαλπιγκτῶν ὑπῆρξαν αὐτοί πού διακρίθηκαν ἰδιαίτερα.  Μεταξύ τῶν 
περίφημων σαλπιγκτῶν τοῦ ἀρχαίου κόσμου ἀναφέρεται τό ὄνομα 
τοῦ Ἡρόδωρου ἀπό τά Μέγαρα, ὁ ὁποῖος νίκησε σέ δέκα 
συνεχόμενους Ὀλυμπιακοῦς Ἀγῶνες. Κατά τόν Ἀθήναιο, ὁ 
Ἡρόδωρος μποροῦσε νά παίζη δύο σάλπιγγες συγχρόνως.  
Φαίνεται ὅτι ἡ σάλπιγγα ἀπό τήν ἀρχή χρησίμευε γιά τίς ἐκκινήσεις 
τῶν ἀθλητῶν στά διάφορα ἀγωνίσματα τῶν δρόμων, καθώς καί γιά 
τυχόν ἀνακλήσεις, ὅταν ἕνας ἤ περισσότεροι ἀθλητές ξεκινοῦσαν, 
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πρίν, ἀκόμη, δοθεῖ τό σύνθημα.  Ἀκόμη, καί ὅταν καταργήθηκε ἡ 
σάλπιγγα γιά τήν ἐκκίνηση τῶν διαφόρων ἀγωνισμάτων, οἱ 
σαλπιγκτές καί οἱ κήρυκες παρευρισκόνταν σέ ὅλες τίς μεγάλες 
ἀθλητικές διοργανώσεις γιά τήν ἀναγγελία τῶν διαφόρων 
ἀποτελεσμάτων, τῆς ἐκεχειρίας καί ἄλλων ἐργασιών.  Ἡ σειρά 
τέλεσης τῶν Ἀγώνων, πού προαναφέραμε εἶναι μᾶλλον γενικά 
παραδεκτή ἀπό τούς περισσότερους συγγραφεῖς, δεδομένου ὅτι δέν 
ὑπάρχει καμμιά ἀρχαία μαρτυρία σχετικά μέ τό θέμα αὐτό.  Ἀκόμη 
εἶναι πιθανό οἱ νικητές νά στεφανώνωνται ἀμέσως μετά τό τέλος, 
κάθε ἀγωνίσματος καί ὄχι ὅλοι μαζί στό τέλος, ὅπως ἔχει κατά 
καιρούς ὑποστηριχθεί ἀπό μερικούς νεώτερους συγγραφεῖς.  

Λίγο καιρό πρίν ἀρχίσουν οἱ Ὀλυμπιακοί τρεῖς σπονδοφόροι οἱ 
ὁποῖοι φοροῦσαν στεφάνια ἐλιᾶς ἔφευγαν ἀπό τήν Ἥλιδα γιά νά 
ἀναγγείλουν τήν  ἐκεχειρία, ἡ ὁποῖα κρατοῦσε ἀπό τήν ἀρχή ἕνα 
μῆνα καί ἀργότερα (τόν 5ο π.Χ. αἰῶνα καί μετά) τρεῖς μῆνες 
ἀρχίζοντας ἀπό τήν ἡμέρα ἀναχώρησης τῶν σπονδοφόρων.  Κατά 
τή διάρκεια τῆς ἱερῆς ἐκεχειρίας ὅλοι οἱ ἀθλητές καί οἱ θεατές, 
μποροῦσαν νά πᾶνε ἀνενόχλητοι στήν Ὀλυμπία.  Ἀπαγορεύονταν 
ἐπίσης, ὅλες οἱ ἐχθροπραξίες στήν περιοχή τῆς Ἥλιδας ὅπου κανείς 
δέν μποροῦσε νά μπῆ μέ ὅπλα.  Παράβαση τῆς ἐκεχειρίας 
θεωροῦνταν ἀσέβεια πρός τόν ἴδιο τό θεό πρός τιμήν τοῦ ὁποίου 
τελοῦνταν ἡ γιορτή.  Ἡ ἐκεχειρία ἐξασφάλιζε τήν ὁμαλή διεξαγωγή 
τῶν ἀγώνων (δεδομένου ὅτι ἡ ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Ἥλιδας 
ἀπαγορευόταν) καί ἐπιπρόσθετα τον ἐρχομό χιλιάδων θεατῶν καί 
τήν ἐπιστροφή τους σέ ὅλες τίς γωνίες τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου.  Ἐκτός 
ἀπό ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, τηροῦσαν τήν ἐκεχειρία μέ τόν πρέποντα 
σεβασμό, πρῶτον διότι ἦταν ἱερή καί δεύτερο διότι οἱ Ἕλληνες 
ἀπέδιδαν πολλή μεγάλη σπουδαιότητα στίς ἀθλητικές τους γιορτές.   

Ὅλοι οἱ ἀθλητές πού ἤθελαν νά πάρουν μέρος στούς 
Ὀλυμπιακούς ἔπρεπε νά δηλώσουν συμμετοχή μέσα σέ 
καθωρισμένα χρονικά ὅρια, ἀλλοιώς, ἔπρεπε νά πληρώσουν 
πρόστιμο ἤ, ἀκόμη, νά ἀποκλειστοῦν.  Οἱ ἀθλητές ἔπρεπε νά 
βρίσκωνται στήν Ἥλιδα ἕνα μῆνα πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῶν Ἀγώνων 
προπονούμενοι κάτω ἀπό τήν ἐπίβλεψη τῶν Ἑλλανοδικῶν, οἱ ὁποῖοι 
ἔπρεπε νά μάθουν τά περί τῆς γύμνασης τῶν ἀθλητῶν καί, γενικά, 
τά καθήκοντα τους μέσα σέ διάστημα 10 μηνῶν.  Ἡ ἐκγύμναση στήν 
Ἥλιδα ἦταν πολύ σκληρή καί οἱ ἀθλητές ὤφειλαν νά ἀκοῦν καί νά 
ἐφαρμόζουν τίς ὁδηγίες τῶν Ἑλλανοδικῶν, διαφορετικά τούς 
τιμωροῦσαν μέ τό γνωστό τρόπο (διά ραβδισμοῦ).  Λίγες μέρες πρίν 
ἀρχίσει ἡ γιορτή ὅλοι ὅσοι θά ἔπαιρναν μέρος σ’ αὐτή ἄφηναν τήν 
Ἥλιδα γιά νά πᾶνε στήν Ὀλυμπία, διά τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ, μέ πρώτους 
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τούς Ἑλλανοδῖκες καί τούς ἀλλους ἐπισήμους.  Ἤδη στήν Ὀλυμπία 
εἶχαν μαζευτεῖ ἀπό ὅλες τίς γωνιές τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου θεατές, γιά 
τούς ὁποίους δέν προβλεπόταν σχεδόν τίποτα, ὅσον ἀφορᾶ τήν 
παραμονή καί τή διαβίωσή τους ἐκεῖ κατά τή διάρκεια τῆς 
Ὀλυμπιακῆς γιορτῆς.  Ἀντίθετα, γιά τούς ἀθλητές, τούς προπονητές 
τους καί τίς θεωρίες τῶν διαφόρων ἑλληνικῶν πόλεων ὑπῆρχε εἰδική 
πρόνοια, ὥστε νά εἶναι ἀπερίσπαστοι στά καθήκοντά τους. 
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Οἱ ἀθλητικοί ἀγῶνες ὡς μέσο ἕνωσης τῶν Ἑλλήνων 
 

Οἱ μεγάλες ἀθλητικές γιορτές τῶν Ἑλλήνων εἶχαν τη 
δυνατότητα νά φέρουν μαζί τίς ἐμπόλεμες ἑλληνικές πόλεις καί νά τίς 
ὑπενθυμίσουν ὅτι αὐτά πού τίς ἕνωναν ἦσαν πολύ περισσότερα ἀπό 
αὐτά πού τίς χώριζαν.  Ἡ ἐκεχειρία, μέ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, ἦταν, 
γενικά, ἀποδεκτή ἀπό ὅλους τούς Ἕλληνες, ἐπιτρέποντάς τους νά 
πᾶνε στούς ἀγῶνες εἴτε σάν θεατές εἴτε σάν ἀθλητές, χωρίς νά τούς 
πειράξη κανείς.  Ἀκόμη, καί κατά τή διάρκεια τοῦ καταστρεπτικοῦ 
Πελοποννησιακοῦ πολέμου οἱ Ἀθηναῖοι μποροῦσαν ἐλεύθερα νά 
πᾶνε στήν Πελοπόννησο γιά τά Ὀλύμπια ἤ τά Ἴσθμια.  Πηγαίνοντας 
οἱ Ἕλληνες τῶν διαφόρων πόλεων στά Ὀλύμπια ἤ στίς ἄλλες ἱερές 
γιορτές, διαπίστωναν ὅτι εἶχαν πολλά κοινά μεταξύ τους, παρά τίς 
διαφορές πού ὑπῆρχαν.  Εἰδικά, ἡ Ὀλυμπία κατεῖχε σπουδαία θέση 
στή συνείδηση τῶν Ἑλλήνων σάν κέντρο μέ ἐθνικό καί πανελλήνιο 
χαρακτῆρα.  Ἐκεῖ ἀντιπρόσωποι ἀπό ὅλο τόν ἑλληνικό κόσμο 
συναντιόταν νά ἀγωνιστοῦν ἤ νά νά ἀνταλλάξουν ἀπόψεις καί νά 
ἀκούσουν ρήτορες, ποιητές καί φιλοσόφους.  Αὐτό πού τήν ἔκανε 
ἀθάνατη ἦταν ὅτι σέ ἐκεῖνο τό ἱερό μέρος οἱ ἀντιμαχόμενοι Ἕλληνες, 
πού ἔβλεπαν ὅ ἕνας τόν ἄλλο στά πεδία τῶν μαχῶν, συναντιόνταν 
σέ φιλικούς ἀγῶνες.  Αὐτή διάλεξαν οἱ ἐμπόλεμοι Ἀθηναῖοι καί 
Σπαρτιάτες γιά νά ἀνεγείρουν μιά εἰδική στήλη μέ τούς ὅρους τῆς 
τριακονταετοῦς εἰρήνης.  Ἐπίσης ἡ συνθήκη εἰρήνης τῶν 100 ἐτῶν 
μεταξύ Ἄργους, Ἀθήνας, Μαντινείας καί Ἥλιδας, πού ὑπογράφτηκε 
τό 420 π.Χ., εἶχε καθιερωθεῖ νά ἀνανεώνεται στήν Ὀλυμπία, κατά τή 
διάρκεια τῶν ἀγώνων καί στήν Ἀθήνα, κατά τή διάρκεια τῶν 
Παναθηναίων. 

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες καί φιλόσοφοι πίστευαν ὅτι ὁ 
ἐρχομός τῶν Ἑλλήνων στήν Ὀλυμπία κάθε 4 χρόνια ἦταν μιά 
μοναδική εὐκαιρία νά κηρύξουν τίς ἰδέες τους γιά ἕνωση ὅλων τῶν 
ἑλληνικῶν πόλεων ἐναντίον τῶν βαρβάρων.  Ὁ ρήτορας Γοργίας, 
ἀπό τούς Λεοντίνους τῆς Κάτω Ἰταλίας, μίλησε στούς ἐκεῖ 
εὐρισκόμενους θεατές γιά τήν ἀνάγκη σύσφιξης τῶν σχέσεων τῶν 
ἑλληνικῶν πόλεων, ἐν ὄψει τῆς ἀπειλῆς τοῦ Περσικοῦ κινδύνου, κάτι 
πού ἐκτίμησαν ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἀνεγείροντας τόν ἀνδριάντα του 
στήν Ὀλυμπία.  Τό 338 π.Χ. ὁ Ἀθηναῖος ρήτορας Λυσίας, 
εὐρισκόμενος στό ἱερό ἐκεῖνο μέρος, προειδοποιοῦσε τούς Ἕλληνες, 
μέ μιά σπουδαία του ὁμιλία γιά τούς κινδύνους πού διέτρεχαν, ἐξ 
αἰτίας τῶν πολλῶν πολέμων καί συγκρούσεων πού μάστιζαν τόν 
τόπο.  Στήν ὁμιλία του αὐτή, ὁ ρήτορας ἔπλεξε τό ἐγκώμιο τοῦ 
ἱδρυτή τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων Ἡρακλῆ, ὁ ὁποῖος ἵδρυσε τούς 
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Ὀλυμπιακούς, διότι πίστευε ὅτι οἱ Ἕλληνες, ἐρχόμενοι ἐκεῖ, θά 
μποροῦσαν νά προάγουν τή φιλία καί νά ἀναπτύξουν καλές σχέσεις 
μεταξύ τους.  Στήν Ὀλυμπία, ἐπίσης, οἱ Ἕλληνες χειροκρότησαν 
θερμά τό νικητή τῶν Περσῶν Θεμιστοκλῆ.  Οἱ ἰσχυρισμοί ὅτι οἱ 
ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἀποδοκίμασαν στήν Ὀλυμπία τό Φίλιππο Β’  τό 
βασιλιά τῆς Μακεδονίας καί πατέρα τοῦ Μ. Ἀλέξανδρου εἶναι ὄχι 
μόνο ἀβάσιμοι ἀλλά καί ἀτυχεῖς.  Δέν ὑπάρχει καμμία ἀξιόπιστη 
μαρτυρία ἀρχαία ἤ σύγχρονη πού νά στηρίζη τόν φανταστικό αὐτό 
ἰσχυρισμό. 

Ὁ Ἰσοκράτης, ἕνας ἄλλος Ἀθηναῖος ρήτορας, εἶχε ἀπό πολύ 
νωρίς ἀντιληφθεῖ πόσο πολύ μποροῦσαν νά συνεισφέρουν οἱ 
μεγάλοι ἀγῶνες στή διατήρηση καί ἀνάπτυξη καλῶν σχέσεων μεταξύ 
τῶν διαφόρων ἑλληνικῶν πόλεων.  Στήν ὁμιλία του στήν Ὀλυμπία 
πρός τούς ἐκεῖ εὐρισκόμενους Ἕλληνες τόνισε ὅτι ἦταν ἄμεση 
ἀνάγκη νά θυμηθοῦν τούς κοινούς τους προγόνους, τά κοινά ἤθη καί 
ἔθιμα καί νά προσπαθήσουν νά βροῦν νέους τρόπους συνεργασίας, 
μέ σκοπό τήν προαγωγή τῆς φιλίας καί τῆς κατανόησης.  Τό σχέδιο 
πού εἶχε ὑπ’ ὄψη του ὁ Ἰσοκράτης ἦταν νά ἑνωθοῦν ὅλοι οἱ Ἕλληνες 
μέ ἐπί κεφαλῆς τίς ἰσχυρότερες πόλεις. Ἦταν τόσο μεγάλο τό 
ἐνδιαφέρον τοῦ ρήτορα γιά κάτι τέτοιο, ὥστε, ὅταν εἶδε ὅτι ἡ Σπάρτη 
καί ἡ Ἀθήνα δέ θά μποροῦσαν νά τό πετύχουν, στράφηκε στόν 
Φίλιππο Β’ τῆς Μακεδονίας, πατέρα τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, 
προτρέποντας τον νά ἀναλάβη τήν ἕνωση τῶν Ἑλλήνων.  Γιά τόν 
Φίλιππο καί τούς ἄλλους Μακεδόνες βασιλεῖς, οἱ Πανελλήνιοι 
ἀγῶνες καί, ἰδιαίτερα, οἱ Ὀλυμπιακοί συμβόλιζαν ἑνότητα καί κοινά 
ἐνδιαφέροντα.  Τό Φιλίππειον, πού ἦταν τό πιό σύγχρονο κτίριο τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης στήν Ὀλυμπία, κτίστηκε ἀπό τόν Φίλιππο καί τόν Μ. 
Ἀλέξανδρο καί συμβόλιζε τήν ἑνότητα καί συμφιλίωση τῶν Ἑλλήνων.  
Ἡ ἑνωτική αὐτή δύναμη τῶν ἀγώνων ἦταν γνωστή στό Μ. Ἀλέξανρο, 
ὁ ὁποῖος ὠργάνωσε στήν Ἀσία πολυάριθμες ἀθλητικές συναντήσεις, 
μέ σκοπό νά φέρη μαζί καί νά συμφιλιώση Ἕλληνες καί βαρβάρους.  
Ὁ Πλούταρχος πίστευε ὅτι ὁ Μ. Ἀλέξανδρος ἦταν ὁ μεγαλύτερος 
φιλόσοφος, διότι δέν ἄκουσε τή συμβουλή τοῦ Ἀριστοτέλη νά 
μεταχειρίζεται διαφορετικά τούς βαρβάρους, ἀλλά ἀντίθετα, 
προσπάθησε νά ἑνώση Ἕλληνες καί βαρβάρους μέ σκοπό νά 
συνηθίσουν νά ζοῦν μαζί.  Ἦταν τόσο μεγάλη ἡ ἐπιτυχία τοῦ Μ. 
Ἀλεξάνδρου στόν τομέα αὐτό, ὥστε ἡ παλιά διάκριση μεταξύ 
Ἑλλήνων καί βαρβάρων εἶχε ἀτονίσει, εἰδικά, μέ τούς 
ἑλληνοβαρβαρικούς γάμους πού ἐπινόησε καί προήγαγε ὁ ἴδιος.  
Εἶχε πολύ σωστά ὑποστηριχθεῖ ὅτι ἡ σταδιοδρομία τοῦ Μ. 
Ἀλεξάνδρου δείχνει  τήν πρακτική ἀξία τῆς φιλοσοφίας. 
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Πρίν ἔρθει ὁ Δίας στήν Ὀλυμπία ὡς εἰρηνοποιός καί 
συμφιλιωτής τῶν Ἑλλήνων, ὁ ἑλληνικός κόσμος ἦταν χωρισμένος σέ 
δύο ἀντιμαχόμενες παρατάξεις, τίς ὁποῖες ἀντιπροσώπευαν ὁ 
ἥρωας τῶν Δωριέων Ἡρακλῆς καί τῶν Ἀθηναίων Θησέας.  Ἡ 
σύνθεση τῶν θρύλων τοῦ Θησέα καί ἡ ἀναγωγή του σέ πανελλήνιο 
ἥρωα μέ πολλά κατορθώματα, μέ σκοπό νά συναγωνιστῆ τόν 
ἀντίπαλό του Ἡρακλῆ, ἔγινε τήν ἐποχή τῶν Πεισιστρατιδῶν ἤ λίγο 
μετά μέ τήν ἐμφάνιση τῆς δημοκρατίας.  Ὁ Θησέας δέν ἔγινε μόνο ὁ 
ἥρωας πού βοήθησε τόν κόσμο νά ἀπαλλαγῆ ἀπό πολλά δεινά, 
ἀλλά, ὅπως ἔχουμε ἤδη ἐξετάσει, ἵδρυσε καί ἀθλητικές γιορτές.  Ὁ 
θρύλος καί ἡ δόξα τοῦ Θησέα ἐπέζησαν τῆς ἐποχῆς τῶν 
Πεισιστρατιδῶν καί ὁπωσδήποτε δέν προήγαγαν τήν ὑπόθεση τῆς 
συμφιλίωσης τῶν Ἑλλήνων.  Ὁ χρόνος εἶχε ὡριμάσει γιά τόν ἐρχομό 
τοῦ Δία στήν Ὀλυμπία μέ σκοπό τήν ἕνωση τῶν Ἑλλήνων.  Ἡ 
ἐκλογή τοῦ Δία ἦταν μία ἀνάγκη γιά τούς χωρισμένους Ἕλληνες, οἱ 
ὁποῖοι πίστευαν ὅτι ὁ θεός αὐτός ἦταν ὁ μοναδικός πού μποροῦσε 
νά τούς συμφιλιώση, ἀφοῦ ἡ λατρεία του δέν ἦταν τοπική οὔτε 
προνόμιο μιᾶς μόνο πόλης, ἀλλά καθαρά πανελλήνια.  Ἡ ἰδιότητα 
αὐτή τοῦ Δία, ὡς θεοῦ τῆς ἑνότητας τῶν Ἑλλήνων φαίνεται, ὅπως 
εἴδαμε, καθαρά στό ἔργο τοῦ Φειδία στήν Ὀλυμπία, ὅπου σέ ἕνα 
μέρος τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ ὁ καλλιτέχνης τοποθέτησε τούς μέχρι 
τότε ἀντίπαλους Ἡρακλῆ καί Θησέα νά πολεμοῦν μαζί ὡς σύμμαχοι 
ἐναντίον τῶν Ἀμαζόνων.  Ἡ ἰδέα τοῦ καλλιτέχνη στό ἄγαλμα αὐτό 
τοῦ Δία ἦταν νά φέρη μαζί τούς ἀντιπροσώπους δύο ἀντιμαχόμενων 
ἑλληνικῶν παρατάξεων, οἱ ὁποῖες βρίσκονταν σέ διαρκεῖς 
συγκρουσεις.  Ἡ τελική προσπάθεια γιά τή συμφιλίωση τῶν δύο 
ἡρώων ἦταν ἡ κοινή τους καταγωγή ἀφοῦ καί οἱ δύο ἦσαν, κατά τόν 
Παυσανία, ἀπόγονοι τοῦ Πέλοπα. Ὁ Δίων ὁ Χρυσόστομος, 
ἀναφερόμενος στό ἄγαλμα τοῦ Δία στήν Ὀλυμπία, εἶπε ὅτι ὁ δικός 
μας θεός εἶναι εἰρηνικός καί ἥσυχος, ὅπως ταιριάζη σέ ἕνα προστάτη 
καί συμφιλιωτή τῶν Ἑλλήνων.  Ἐπίσης, ὁ ναός τοῦ Δία στήν 
Ὀλυμπία, ὁ ὁποῖος ἄρχισε τό 468 π.Χ. καί τελείωσε τό 458 π.Χ. εἶχε 
πολλές σκηνές, οἱ ὁποῖες ἔδειχναν τούς Ἕλληνες ἑνωμένους κατά 
τῶν βαρβάρων.  Μετά τούς Περσικούς πολέμους, ἡ ἑνωτική δύναμη 
τῶν ἀγώνων ἦταν πολύ μεγάλη.  Ἡ 76η Ὀλυμπιάδα (476 π.Χ.), ἡ 
ὀποία ἀκολούθησε τούς νικηφόρους πολέμους, ἦταν ἡ πιό λαμπρή 
στήν ἱστορία τῶν ἀγώνων.  ὈὉ ἐπισκέπτης, ὁ ὁποῖος θά ἐρχόταν 
ἐκεῖ ἀπό τήν Ἀθήνα, τή Σπάρτη, τή Βοιωτία, τή Θεσσαλία, τή Σικελία, 
τήν Κρήτη, κάτι θά εὕρισκε, τό ὁποῖο θά ἀναγνώριζε ὡς δικό του. Οἱ 
Πανελλήνιοι ἀγῶνες καί, ἰδιαίτερα, οἱ Ὀλυμπιακοί ἔπαιξαν σπουδαῖο 
ρόλο στή διατήρηση καλῶν σχέσεων μεταξύ τῶν ἑλληνικῶν πόλεων.  
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Πρέπει, ὅμως, νά ποῦμε ὅτι ἡ ἐπίδραση αὐτή τῶν ἀγώνων ἦταν 
προσωρινή, ἀφοῦ δέν μπόρεσαν νά σταματήσουν τούς συνεχεῖς 
πολέμους.  Τό σύστημα τοῦ κράτους – πόλης, τό ὁποίο συνετέλεσε 
τόσο πολύ στήν ἀνάπτυξη τοῦ ἀθλητικοῦ ἰδανικοῦ καί τῆς εὐγενοῦς 
ἅμιλλας, στάθηκε, ἐπίσης, ἕνα μεγάλο ἐμπόδιο στήν πολιτική ἕνωση 
τῶν Ἑλλήνων, ἡ ὁποία ἀποδείχθηκε ὅτι ἦταν μιά πολύ δύσκολη 
ὑπόθεση, διότι οἱ ἀρχαῖοι ποτέ δέ δέχθηκαν μέ ὁποιαδήποτε 
ἀνταλλάγματα νά θυσιάσουν τήν ἀγάπη πού εἶχαν γιά τήν πόλη 
τους, τήν αὐτονομία της καί τήν ἀνεξαρτησία της.  Ἡ ἕνωση τοῦ 
ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κόσμου ἦταν πάντα προσωρινή καί πετυχημένη 
μόνο κάτω ἀπό εἰδικές συνθῆκες: τήν πρώτη φορά ἐναντίον τῆς 
Τροίας καί τή δεύτερη ἐναντίον τῶν Περσῶν.  Ἡ ἕνωση ὑπό τήν 
ἡγεμονία τῆς Μακεδονίας ἦταν κάτι πού ἔγινε κάτω ἀπό τό βάρος 
τῆς Μακεδονικῆς φάλαγγας τοῦ Φιλίππου καί τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, 
ἀλλά καί τότε ἀκόμη ἔγιναν ἀποτυχημένεες προσπάθειες νά 
διασπασθῆ ἡ ἕνωση ἐκείνη, ἡ ὁποία ἦταν ὅ,τι καλύτερο μποροῦσε 
νά συμβῆ στόν ἀδύνατο καί ἐπικίνδυνο χωρισμένο ἑλληνικό κόσμο 
τοῦ 4ου π.Χ. αἰῶνα.  Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ἕνωση αὐτή τῶν Ἑλλήνων 
ἦταν τό χειρότερο πρᾶγμα πού μποροῦσε νά συμβῆ στούς Πέρσες. 
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Συμμετοχή καί προσφορά τῶν Μακεδόνων 
βασιλέων στούς ἀρχαίους Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες. 

 

Α. Προλεγόμενα. 

 

Τά τελευταῖα 20 χρόνια τό λεγόμενο «Μακεδονικό ζήτημα» 
μονοπώλησε τήν ἐπικαιρότητα, τόσο στά μέσα ἐνημέρωσης, ὅσο καί 
στήν ἑλληνική καί παγκόσμια ἐπιστημονική κοινότητα (συνέδρια, 
ἄρθρα, βιβλία, ἀποτελέσματα ἀνασκαφῶν, ἀντιπαραθέσεις μεταξύ 
Ἑλληνισμοῦ καί κράτους Σκοπίων – FYROM κτλ).  Κανείς σοβαρός 
ἐπιστήμονας δέν διανοήθηκε νά ὑποστηρίξη κάτι διαφορετικό ἀπό 
αὐτό πού πραγματικά ἦταν οἱ ἀρχαῖοι Μακεδόνες.  Ὅτι, δηλαδή, 
ἦσαν «ὅμαιμοι, ὁμόγλωσσοι καί ὁμόδοξοι» τῶν ἄλλων Ἑλλήνων. 

Αὐτή τή μεγάλη ἀλήθεια τήν διαλαλοῦν ἔμμεσα ἀλλά καί 
ἄμεσα οἱ ἴδιοι οἱ ἀρχαῖοι Μακεδόνες βασιλεῖς, ἀφοῦ ἡ συμμετοχή 
τους ὡς ἀθλητές στούς πανελλήνιους ἀγῶνες καί ἰδιαίτερα στούς 
Ὀλυμπιακούς ἀλλά καί οἱ χορηγίες τους καί ὁ σεβασμός πού 
ἐπέδειξαν στούς θεσμούς αὐτούς σημαίνουν πρῶτα ἀπό ὅλα ὅτι 
ἦσαν καί αἰσθάνονταν Ἕλληνες. 

Μέ βάση τίς ἀρχαῖες, ἀλλά καί τίς ἔγκυρες σύγχρονες πηγές 
θά γίνη στή συνέχεια μιά ἀδρομερή ἀναφορά στήν προσφορά καί 
συμμετοχή τῶν Μακεδόνων βασιλέων στήν Ὀλυμπία καί στούς 
Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες. Ἔτσι, δίνεται μιά ἀκόμη ἀποστομωτική 
ἀπάντηση στίς ἀνήκουστες ἀπόψεις καί ἀξιώσεις τῶν Σλάβων τῶν 
Σκοπίων (FYROM). 

 

Β. Ἡ Ὀλυμπία ὡς κοινό πνευματικό καί θρησκευτικό κέντρο τοῦ 
ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κόσμου. 

 

Οἱ Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες εἶχαν τή μεγαλύτερη αἴγλη καί τό 
μεγαλύτερο σεβασμό ἀπό ὅλους τούς ἀγῶνες καί τίς γιορτές τοῦ 
ἀρχαιοελληνικοῦ κόσμου. Ὡς γνωστό λάμβαναν χώρα στήν Ὀλυμπία 
κάθε τέσσερα χρόνια, πρός τιμήν τοῦ Ὀλυμπίου Διός καί διαρκοῦσαν 
πέντε μέρες. Στούς νικητές ἀπονεμόταν μόνο ἕνα στεφάνι ἀγριελιᾶς 
(σύμβολο εἰρήνης καί συμφιλίωσης), ἀλλά ἡ δόξα καί ἡ τιμή ἦταν 
μεγάλη. 

Στήν Ὀλυμπία, ἐκτός από τούς γυμνικούς (ἀθλητικούς) 
ἀγῶνες, λάμβαναν χώρα καί θρησκευτικές τελετές μέ μεγαλύτερη 
αὐτή πού γινόταν μπροστά στό μεγαλοπρεπή ναό τοῦ Δία.  Ἐκεῖ οἱ 
ἀθλητές καί οἱ Ἑλλανοδῖκες ἔδιναν τόν ὅρκο, στόν ὅρκειο Δία, ὅτι θά 
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ἀγωνιστοῦν καί θά κρίνουν τίμια, τηρώντας ἀπαρέγκλιτα τίς 
ἐναγώνιες διατάξεις καί τά κρατοῦντα ἔθιμα, τά ὁποῖα ἦσαν 
ἀποδεκτά ἀπό ὅλους τούς Ἕλληνες. 

Τήν Ὀλυμπία καί τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες τίμησαν, ἐπίσης, 
διάφοροι βασιλεῖς, μεγάλοι φιλόσοφοι καί συγγραφεῖς τοῦ ἀρχαίου 
ἑλληνικού κόσμου, ἀφοῦ τήν θεωροῦσαν κέντρο καί πνευματική 
πρωτεύουσα τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου.  (Οἱ Δελφοί θεωροῦνταν ὡς τό 
κέντρο - ὀμφαλός τῆς γῆς). Μάλιστα, ἀρκετοί συγγραφεῖς παρουσίαν 
ἐκεῖ γιά πρώτη φορά καί τό πνευματικό τους ἔργο.  Ἑπομένως, οἱ 
Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες ἦσαν θρησκευτική, πνευματική – πολιτιστική καί 
ἀθλητική ἐκδήλωση τῶν ὅπου γῆς Ἑλλήνων.  Ἐκεῖ σφυρηλατήθηκε 
τό λεγόμενο «ὅμαιμο, ὁμόδοξο καί ὁμόγλωσσο» τῶν Ἑλλήνων, οἱ 
ὁποῖοι ἦσαν διάσπαρτοι σέ ὅλες τίς ἀκτές τῆς Μεσογείου, τῆς 
Μαύρης Θάλασσας, ἀλλά καί στήν ἐνδοχώρα. Ἐκεῖ ὅλοι οἱ Ἕλληνες 
ἔνοιωθαν «σάν στό σπίτι τους». Κυρίως, ἐκεῖ θυμόταν αὐτά πού τούς 
ἔνωναν καί ὄχι αὐτά πού τούς χώριζαν, ἀφοῦ πίστευαν ὅτι ὁ 
πατέρας τῶν θεῶν Δίας, τοὐλάχιστον ἐκεῖ, ἤθελε νά τούς βλέπη 
ἑνωμένους. 

Ἑπομένως, κανείς ἄλλος (βάρβαρος), ἐκτός ἀπό τούς 
Ἕλληνες, δέν «χωροῦσε», δέν ἐπιτρεπόταν καί, βέβαια, δέ θά ἤθελε 
νά συμμετάσχη ἐάν δέν ταυτιζόταν μέ τίς ἀξίες καί τά χαρακτηριστικά 
πού ἐνσάρκωνε ὁ παραπάνω θεσμός. 

Ὅπως θά φανῆ καί στή συνέχεια, στήν ἑλληνιστική ἐποχή οἱ 
Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες εἶχαν γίνει οἰκουμενικοί, ἀφοῦ λάμβαναν μέρος 
Ἕλληνες καί ἐξελληνισμένοι βάρβαροι τῆς ἀχανοῦς αὐτοκρατορίας 
τῶν διαδόχων τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, ἐνῶ στή ρωμαϊκή ἐποχή ἔχασαν 
γιά πάντα, τήν αἴγλη, τή μοναδικότητα καί τόν σεβασμό. 

 

Γ. Προσφορά τῶν Μακεδόνων βασιλέων στήν Ὀλυμπία καί 
συμμετοχή αὐτῶν στούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες. 

 

Ὁ Ἀλέξανδρος Α’, γυιός τοῦ βασιλιᾶ Ἀμύντα Α’, τό 504 π.Χ. 
καί ἐνῶ ἦταν βασιλιάς τῆς Μακεδονίας, ἔλαβε μέρος στούς 
Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες στό στάδιο δρόμο (δρόμος ταχύτητας 192 μ.).  
Κατετάγη πρῶτος μαζί μέ κάποιον ἄλλο, ἀλλά στήν ἐπανάληψη 
ἔχασε, γι’ αὐτό, ἄλλωστε τό ὄνομά του δέν ὑπάρχει στόν κατάλογο 
τῶν νικητῶν. 

Σύμφωνα μέ τόν πατέρα τῆς ἱστορίας τόν Ἡρόδοτο, 
προκειμένου ὁ Ἀλέξανδρος νά λάβη μέρος, ἀπέδειξε στούς 
Ἑλλανοδίκες ὅτι εἶναι Ἕλληνας καί, μάλιστα, Ἀργεῖος, ἀπό τήν 
καταγωγή τῶν Τημενιδῶν.  Ἄς σημειωθῆ ὅτι ὁ παραπάνω βασιλιάς, 
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ὁ ὁποῖος βασίλεψε ἀπό τό 495 ἔως 450 π.Χ. ἀνακηρύχθηκε ἀπό μέν 
τούς Ἀθηναίους ἐπίσημος Πρόξενος, ἀπό δέ τούς Ἀργείους ὡς 
ἀπόγονος τῶν Τημενιδῶν.  Ἐπίσης, γιά τά εὐγενικά καί πατριωτικά 
του αἰσθήματα πρός τούς ὑπόλοιπους Ἕλληνες ἐπωνομάστηκε 
«Φιλέλληνας» (στήν ἀρχαιότητα ὁ ὅρος σήμαινε καί «πατριώτης»). 

Ὁ Ἀρχέλαος Α’ ἦταν γυιός τοῦ Περδίκκα Β`, ὁ ὁποῖος 
βασίλεψε στή Μακεδονία ἀπό τό 413 ἔως τό 399 π.Χ..  Στούς 
Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες ἔλαβε μέρος στίς ἁρματοδρομίες, ὅπου 
κατέκτησε πρώτη νίκη.  Νά σημειωθῆ ὅτι στά ἱππικά ἀγωνίσματα ἡ 
νίκη (τιμή, δόξα, στεφάνι κ.λ.π.) καταχωροῦνταν στόν ἰδιοκτήτη τῶν 
ἀλόγων (ἦταν συνήθως πλούσιος, ἄρχοντας, βασιλιάς κ.λ.π.) καί ὄχι 
στόν ἁρματηλάτη.  Ἀξιοσημείωτο  εἶναι, ἐπίσης, τό γεγονός ὅτι ὁ 
Ἀρχέλαος ἵδρυσε στήν ἱερά πόλη τῶν Μακεδόνων τό Δίον 
θρησκευτική - ἀθλητική – πνευματική γιορτή πρός τιμήν τοῦ Δία καί 
τῶν Μουσῶν, μέ τήν ἐπωνυμία Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες διάρκειας ἑννέα 
ἡμερῶν (Ἀρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις 1.11.). 

Ἀργότερα, κατά τήν ἐποχή τοῦ Φιλίππου Β’ καί τοῦ γυιοῦ τοῦ 
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ὅταν, δηλαδή, ἡ Μακεδονία εἶχε ἀναδειχθεί σέ 
πανελλήνια κυρίαρχη δύναμη ἡ Ὀλυμπία γνώρισε νέα περίοδο 
προβολῆς καί μεγαλείου, ἀφοῦ οἱ Μακεδόνες βασιλεῖς ἔδωσαν 
μεγάλη ὥθηση στούς ἀγῶνες καί ἱδιαίτερο σεβασμο στήν Ὀλυμπία. 

Ὁ Φίλιππος Β’ (382 – 336 π.Χ.) ἦταν γυιός τοῦ βασιλιᾶ τῆς 
Μακεδονίας Ἀμύντα Γ’.  Ἦταν αὐτός πού ἄρχισε καί τελείωσε τήν 
πορεία πρός τό Νότο, ὅπου, ἀφοῦ ἐπιβλήθηκε στίς ἑλληνικές πόλεις 
– κρατη συγκάλεσε συνέδριο τῶν Ἑλλήνων στήν Κόρινθο γιά νά 
τούς ἀνακοινώση ὅτι ἀπό δῶ καί ὕστερα οἱ ἑλληνικές πόλεις θά 
ἔμεναν αὐτόνομες καί δέ θά ὑπῆρχαν, πιά, ἡγεμονίες.  Παράλληλα, 
πρότεινε μιά Πανελλήνια Συμμαχία, πού θά σταματοῦσε γιά πάντα 
τούς ἐμφύλιους πολέμους καί θά ἕνωνε ὅλους τούς Ἕλληνες σέ μιά 
δύναμη, σ’ ἕνα κράτος ἰσχυρό καί ἱκανό νά ἀντιμετωπίση τούς 
Πέρσες. 

Ὁ Φίλιππος πῆρε μέρος στά ἱπποδρομικά ἀγωνίσματα τῆς 
Ὀλυμπίας καί νίκησε τρεῖς φορές.  Μάλιστα, μιά ἀπό τίς νίκες του 
συνέβη τήν ἡμέρα πού γεννήθηκε ὁ Μ. Ἀλέξανδρος.  Γιά νά 
γιορτάση τίς παραπάνω νίκες του, ἔκοψε καί κυκλοφόρησε τό 348 
π.Χ. ἀργυρά καί χρυσά νομίσματα, τά ὁποῖα ἀπεικόνιζαν ἀθλητικές 
παραστάσεις.  Ἐκτός αὐτοῦ ἔκτισε στήν Ὀλυμπία τό Φιλίππειον 
(μετά τήν νίκη του στή μάχη τῆς Χαιρώνειας τό 338 π.Χ.), ἕνα 
περίτεχνο στρογγυλό οἰκοδόμημα, τό ὁποῖο ἦταν τό πιό 
ἐντυπωσιακό τήν ἐποχή ἐκείνη καί τοῦ ὁποίου ἐρείπια σώζονται 
ἀκόμη σήμερα.  Νά σημειωθῆ ὅτι μέσα στό παραπάνω κτίσμα ἦσαν 
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τά ἀγάλματα τῶν ἑξῆς Μακεδόνων Βασιλέων: Ἀμύντα, Εὐρυδίκης, 
Φιλίππου, Ὀλυμπιάδας, Ἀλεξάνδρου. 

Κάποτε ἕνας μισθοφόρος τοῦ Φίλιππου, ἐμπόδισε τόν 
Ἀθηναῖο Φρύνονα νά μεταβῆ στήν Ὀλυμπία γιά νά παρακολουθήση 
τούς Ἀγῶνες, κάτι πού παραβίαζε τήν ἱερά ἐκεχειρία.  Ὁ Φίλιππος 
γιά νά δείξη τό σεβασμό πρός τόν παραπάνω θεσμό δέχτηκε νά 
πληρώση τό πρόστιμο γιά λογαριασμό τοῦ μισθοφόρου του, ἐνῶ 
ζήτησε καί συγνώμη (Θουκυδίδης Ἱστορία, 5.49.) 

Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἔδειξε ἰδιαίτερο σεβασμό στήν Ὀλυμπία 
καί στούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες, παρά τό γεγονός ὅτι δέν πρόλαβε 
νά λάβη ὁ ἴδιος μέρος, ἀφοῦ ἔφυγε γιά τήν Ἀνατολή σέ ἡλικία 19 – 
20 ἐτῶν.  Ἦταν ὅμως πολύπλευρο ἀθλητικό ταλέντο, ἀφοῦ ἦταν 
ταχύτατος στό δρόμο, καλός σφαιριστής (ἔπαιζε ἀρκετά παιχνίδια μέ 
μπάλα), καλός κολυμβητής, δεινός ἀναβάτης καί εἶχε μεγάλη ἀγάπη 
στίς λεμβοδρομίες καί στίς λαμπαδηδρομίες. 

Γιά τή διάδοση τοῦ ἀθλητισμοῦ, τῶν γυμνικῶν ἀγώνων καί τοῦ 
ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ γενικώτερα στά πέρατα τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς 
Ἀφρικῆς ἀπό τό Μέγα Ἀλέξανδρο ἔχουν γραφεῖ πολλά.  Πολλά ἔχουν 
γραφεῖ καί γιά τόν σεβασμό πού ἔτρεφε ὁ Μέγιστος τῶν Ἑλλήνων 
στούς Πανελλήνιους Ἀγῶνες καί ἰδιαίτερα στούς Ὀλυμπιακούς, τούς 
ὁποίους τίμησε μέ διάφορους τρόπους.  Ἄς σημειωθῆ ὅτι ἀπό 
σεβασμό πρός τόν θεσμό χάρισε τή ζωή στόν προδότη 
Διονυσόδωρο ἀπό τή Θήβα, ἐπειδή ἦταν Ὀλυμπιονίκης.  Ὁ 
τελευταῖος εἶχε ταχθεῖ μαζί μέ ἄλλους Ἕλληνες ὑπέρ τῶν Περσῶν 
καί ἤθελε νά βοηθήση τόν Δαρεῖο στά σχέδια του, πρίν ἀπό τή μάχη 
στήν Ἰσσό.  Ὅλοι αὐτοί οἱ Ἕλληνες ἔπεσαν αἰχμάλωτοι καί 
θανατώθηκαν ὡς προδότες, ἐνῶ ὁ Διονυσόδωρος ἀφέθηκε 
ἐλεύθερος. 

Τήν Ὀλυμπία ὁ Ἀλέξανδρος διάλεξε νά ἀνακοινωθῆ καί νά 
ζητηθῆ ἀπό τίς ἑλληνικές πόλεις νά δεχθοῦν πίσω τους πολιτικούς 
ἐξόριστους, πού ὑπερέβαιναν τίς 20.000.  Ἀλλά καί ὅταν οἱ ἑλληνικές 
πόλεις ἔστειλαν ἀντιπροσώπους στόν Ἀλέξανδρο στή Βαβυλώνα, 
αὐτός δέχθηκε πρώτους τούς Ἠλείους γιά νά δείξη τό σεβασμό καί 
τήν ἐκτίμηση πρός τόν πανελλήνιο θεσμό τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων 
καί τήν Ὀλυμπία, τήν ὁποία θεωροῦσε πνευματική πρωτεύουσα τῶν 
Ἑλλήνων. 

Ὁ Μ. Ἀλέξανδρος πέθανε τό ἔτος 323 π.Χ., τό ὁποίο 
συνέπιπτε μέ τήν 114η Ὀλυμπιάδα.  Πρίν πεθάνει, ζήτησε νά 
ὀργανωθοῦν πρός τιμήν του, ἐπιτάφιοι ἀγῶνες στά πρότυπα τῶν 
Ὀλυμπιακῶν.  Ἄς σημειωθῆ ὅτι ὁ ἴδιος εἶχε ὀργανώσει τέτοιους 
ἐπιταφιους ἀγῶνες πρός τιμήν τοῦ φίλου του Ἡφαιστίωνα μέ 3.000 
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ἀθλητές καί καλλιτέχνες, οἱ ὁποῖοι ἦσαν οἱ μεγαλύτεροι πού εἶχαν 
τελεστεῖ στήν ἀρχαία ἐποχή. 

Οἱ διάδοχοι τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου (στρατηγοί, βασιλεῖς κ.α.) 
ἀκολούθησαν τό παράδειγμά του καί ὁ Φιλάδελφος (309 – 246 π.Χ.), 
ὁ ὁποῖος ἦταν, ἐπίσης, Φαραῶ τῆς Αἰγύπτου (283 – 245 π.Χ.) καί ὁ 
δεύτερος τῆς Δυναστείας τῶν Πτολεμαίων.  Τό 260 π.Χ. νίκησε στίς 
ἁρματοδρομίες τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, ἐνῶ ἵδρυσε τό πρῶτο 
γυμνάσιο μέσα στά τείχη τῆς Ἀθήνας, καθώς καί τό Μουσεῖο καί τή 
βιβλιοθήκη τῆς Ἀλεξάνδρειας.  Εἶναι σημαντικό νά σημειωθῆ ὅτι 
μπροστά ἀπό τή Στοά τῆς Ἠχοῦς, στά μέσα τοῦ 3ου π.Χ. αἰῶνα 
κατασκευάστηκε τό μνημεῖο τοῦ Πτολεμαίου Β’ τοῦ Φιλάδελφου καί 
τῆς Ἀρσινόης (ἐπίχρυσα ἀγάλματα ἐπάνω σέ δυό κίονες Ἰωνικοῦ 
ρυθμοῦ). 

Ἄς σημειωθῆ ὅτι καί ἡ Στοά τῆς Ἠχοῦς, πού κτίστηκε τό 350 
π.Χ., ἦταν δωρεά Μακεδόνων Βασιλέων. 

Στήν περίοδο τῆς ρωμαιοκρατίας, ὁ θεσμός τῶν Ὀλυμπιακῶν 
Ἀγώνων ἔχασε τήν αἴγλη, τήν ἑλληνικότητα, τήν καθαρότητα, τήν 
ἀξιοπιστία, το σεβασμό, τήν ἱερότητα, ἀλλά καί τή μοναδικότητα. 

Τό πρῶτο σοβαρό πλῆγμα ὁ θεσμός αὐτός τό δέχθηκε τό 80 
π.Χ. ὅταν ὁ Ρωμαῖος στρατηγός Σύλλας, προκειμένου νά γιορτάση 
τούς στρατιωτικούς του θριάμβους, λαφυραγώγησε τήν Ὀλυμπία καί 
μετέφερε πολλά γλυπτά καί θησαυρούς στή Ρώμη.  Παράλληλα 
ἔκανε προσπάθεια νά μεταφέρη τούς Ὀλυμπιακούς στή Ρώμη, ἀλλά 
οἱ συγκλητικοί γιά δικούς τους πολιτικούς λόγους δέν τούς δέχτηκαν 
(Ἀππιανός ἐμφ. Πολ. 1.99). 

Τό 4 π.Χ. ὁ Τιβέριος ἔλαβε μέρος στούς Ὀλυμπιακούς 
Ἀγῶνες, ὅπου ἐκβιάζοντας καί δωροδοκώντας τοῦς Ἑλλανοδῖκες 
κέρδισε πολλές νῖκες. 

Ὁ Καλιγούλας προσπάθησε νά μεταφέρη στή Ρώμη, εὐτυχῶς 
χωρίς ἀποτέλεσμα, τό ἄγαλμα τοῦ Δία πού ἦταν μέσα στό ναό τοῦ 
Δία στήν Ὀλυμπία. (Ἦταν ἕνα ἀπό τά ἑπτά θαύματα τοῦ ἀρχαίου 
κόσμου). 

Τό 67 μ.Χ. ὁ Νέρωνας ἦρθε στήν Ἑλλάδα συνοδευόμενος ἀπό 
5.000 ὠργανωμένους νέους γιά νά λάβη μέρος σέ ὅλους τούς 
ἑλληνικούς ἀγῶνες.  Ἐπειδή, ὅμως, οἱ τέσσερις πανελλήνιοι ἀγῶνες 
(Ὀλύμπια, Πύθια, Ἴσθμια, Νέμεα) καί οἱ ἄλλοι πολυάριθμοι τοπικοί 
δέ διεξάγονταν σέ ἕνα χρόνο, ἀλλά σέ κύκλο δύο καί τεσσάρων 
ἐτῶν, δέ δυσκολεύτηκε νά διατάξη ὅλοι αὐτοί οἱ ἀγῶνες νά τελεστοῦν 
στό χρονικό διάστημα πού αὐτός παρέμεινε στήν Ἑλλάδα.  Ἔτσι, 
στόν ἕνα χρόνο πού ὁ Νέρωνας ἔμεινε στήν Ἑλλάδα, ἔλαβε μέρος 
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σέ πολυάριθμους ἀθλητικούς καί μουσικούς ἀγῶνες κερδίζοντας 
συνολικά 1800 νίκες! 

Συνολικά οἱ Ρωμαῖοι λάμβαναν μέρος στούς Ὀλυμπιακούς ὡς 
ἀφέντες καί ὄχι ὡς ἰσότιμοι ἀθλητές, κάτι πού ἦταν αὐτονόητο γιά 
τούς γραπτούς καί ἄγραφους νόμους - ἐναγώνιες διατάξεις τῶν 
Ἑλλήνων.  Πέρα ἀπό ὅλα αὐτά, τόν 1ο μ.Χ. αἰῶνα ἀνεγείρονται στήν 
Ἱερή Ἄλτη διάφορα ρωμαϊκά κτίσματα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί μιά 
βίλα τοῦ Νέρωνα. 

Μιά τέτοια καταρράκωση τοῦ θεσμοῦ κάνει πολλούς νά 
πιστεύουν ὅτι ἡ κατάργηση τό 393 μ.Χ. «ἦταν ἡ μεγαλύτερη γι’ 
αὐτούς εὐεργεσία», ἤ ὅτι ὁ Θεοδόσιος τούς ἀπήλλαξε ἀπό τήν 
ἀνυποληψία προσφέροντάς του τήν «εὐθανασία». 

Ὕστερα ἀπό τά παραπάνω προκύπτει τό συμπέρασμα ὅτι οἱ 
Μακεδόνες βασιλεῖς ἔδειξαν ἀγάπη καί σεβασμό στήν Ὀλυμπία καί 
στούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες, τόσο πρίν τήν κυριαρχία τους στήν 
ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, ὅσο καί μετά, ἀφοῦ ὁ θεσμός αὐτός 
ἐκπροσωποῦσε τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά πού καί αὐτοί εἶχαν.  
Ἀντίθετα, οἱ Ρωμαῖοι αὐτοκράτορες καί στρατηγοί οἱ ὁποῖοι δέν εἶχαν 
καμμία σχέση μέ ὅλα αὐτά, δέν ἔνοιωθαν τήν ἀνάγκη νά σεβαστοῦν 
τέτοιους θεσμούς.  Ἐτσι οἱ Ρωμαῖοι αὐτοκράτορες 
προσανατολίστηκαν στά αἱματηρά θεάματα καί στήν πολιτική «ἄρτος 
καί θέαμα», πού ἦσαν ξένα πρός τόν ἑλληνικό πολιτισμό. 
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ 

Ἡ Ὀλυμπιακή Φλόγα εἶναι ἕνα ἀπό τά σύμβολα τοῦ 
Ὀλυμπιακοῦ Κινήματος  μέ οἰκουμενική ἀπήχηση καί σημασία.  Κατά 
τή διάρκεια τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων καίει μέρα καί νύκτα σέ εἰδικό 
βωμό στό Ὀλυμπιακό Στάδιο τῆς πόλης πού τούς φιλοξενεῖ. 

Ἡ παρουσία της σέ περίοπτη θέση στούς Ὀλυμπιακούς 
Ἀγῶνες, θυμίζει σέ ὅλους τόν ἀρχαῖο ἑλληνικό μῦθο τοῦ Προμηθέα 
καί τῆς κλοπῆς τῆς φωτιᾶς ἀπό τόν Δία, μέ τήν ὁποία οἱ ἄνθρωποι, 
λαμβάνοντάς την ὡς δῶρο καί ὕψιστη εὐεργεσία, μπόρεσαν νά 
ἐλέγξουν τή Φύση καί νά δημιουργήσουν Πολιτισμό. Σύν τοῖς ἄλλοις, 
ἡ Ὀλυμπιακή Φλόγα ἀποτελεῖ τόν σύνδετικό κρίκο ἀνάμεσα στούς 
σύγχρονους καί τούς ἀρχαίους Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες, παραπέμ-
ποντας στήν ἱερή φλόγα τῆς θεᾶς Ἑστίας πού ἔκαιγε ἄσβεστη στό 
Πρυτανεῖο τῆς Ὀλυμπίας, στόν κοινό βωμό ὅλων τῶν Ἑλλήνων. 

Ἡ Ὀλυμπιακή Φλόγα ἐμφανίστηκε καί χρησιμοποιήθηκε γιά 
πρώτη φορά στούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες τοῦ Ἄμστερνταμ τό 1928, 
ἐνῶ ἡ τελετή ἁφῆς καί ἡ λαμπαδηδρομία εἰσήχθησαν κατά τούς 
Θερινούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες τοῦ Βερολίνου τό 1936. 

 

Ἁφή τῆς Φλόγας 

Ἡ Ἁφή τῆς Ὀλυμπιακῆς φλόγας γίνεται πρίν ἀπό κάθε 
Ὀλυμπιάδα στό χῶρο τῆς ἀρχαίας Ὀλυμπίας καί ἀναγγέλλει τήν 
ἔναρξη τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων. Τό λιτό καί συμβολικό 
τελετουργικό πραγματοποιεῖται στό βωμό πού ὑπάρχει στό χῶρο 
τοῦ ναοῦ τῆς Ἥρας (Ἡραίον).  Ἡ Πρωθιέρεια, μέ ἐπίκληση στόν θεό 
Ἀπόλλωνα ἀνάβει τή δάδα μέ τή βοήθεια κοίλου κατόπτρου.  Γιά 
πρώτη φόρα ἔγινε τό 1936 γιά τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες τοῦ 
Βερολίνου μέ τή βοήθεια κοίλου κατόπτρου, τό ὁποίο ἀνῆκε στό 
Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καί εἶχε κατασκευαστεῖ στή Γερμανία.  
Ἐπιστημονικός ὑπεύθυνος αὐτής τῆς πρώτης ἁφής ἦταν ὁ 
καθηγητης φυσικῆς Σαλτερῆς Περιστεράκης.  
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Σύμφωνα μέ τό τελετουργικό πού ἔχει καθιερωθεῖ, τήν ἀφή 

κάνει ἡ πρωθιέρεια στό χῶρο τοῦ ναοῦ τῆς Ὀλυμπίας.  Ἐκεῖ ἡ 
πρωθιέρεια ζητᾶ τή βοήθεια τοῦ θεοῦ τοῦ ἥλιου Ἀπόλλωνα, ὥστε νά 
ἀνάψη ἡ δάδα ἀπαγγέλλοντας τήν ἀκόλουθη ἐπίκληση:  

 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ 
Ἱερά σιωπή! 

Νά ἠχήση ὅλος ὁ αἰθέρας, ἡ γῆ, ἡ θάλασσα καί οἱ πνοές τῶν ἀνέμων. 

Ὄρη καί Τέμπη σιγῆστε. 

Ἦχοι καί φωνές πουλιῶν παύσατε. 

Γιατί μέλλει νά μᾶς συντροφεύση ὁ Φοῖβος, ὁ Φωσφόρος Βασιλεῦς. 

Ἀπόλλωνα, θεέ τοῦ ἥλιου καί τῆς ἱδέας τοῦ φωτός, 

στεῖλε τίς ἀκτῖνες σου καί ἄναψε τήν ἱερή δάδα γιά τή φιλόξενη πόλη τῆς     

... (ὄνομα τῆς διοργανώτριας πόλης). 

Καί σύ, ὦ Δία, χάρισε εἰρήνη σ’ ὅλους τούς λαούς τῆς Γῆς  

καί στεφάνωσε τούς νικητές τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνα. 
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Ἒπειτα ἡ πρωθιέρεια κατευθύνεται πρός τό Στάδιο, 
μεταφέροντας τή φλόγα σέ πήλινο ἀγγεῖο καί μέ τή συνοδεία τῶν 
ἱερειῶν.  Ἡ πομπή κάνει μία στάση στήν ἱερή Ἐλιά ἀπό τήν ὁποία ὁ 
«ἀμφιθαλής παῖς» δηλαδή, ἕνας νέος πού ἔχει ἐν ζωῆ καί τούς δύο 
γονεῖς του, κόβει ἕνα κλαδί, σύμβολο εἰρήνης καί ἔπαθλο νίκης πού 
δινόνταν κατά τούς ἀρχαίους Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες στούς νικητές.  
Στό Στάδιο, ἡ πρωθιέρεια ἀνάβει τή δάδα τοῦ πρώτου δρομέα καί ἡ 
λαμπαδηδρομία ξεκινᾶ τό ταξίδι της.  Ἀκολουθεῖ λαμπαδηδρομία σέ 
διάφορες πόλεις τῆς Ἑλλάδας, πρίν παραδοθεῖ ἡ ἱερή φλόγα στούς 
ἐκπροσώπους τῆς διοργανώτριας πόλης τήν ἡμέρα τῆς τελετῆς 
ἔναρξης τῶν Ἀγώνων.  Κατά τή διάρκεια τοῦ τελετουργικοῦ, ἡ 
πρωθιέρεια καί οἱ ἱέρειες εἶναι ντυμένες κατά τόν ἀρχαϊκό τρόπο, ἐνῶ 
ἀκολουθοῦν συγκεκριμένη κινησιολογία καί χορογραφία. 

 

Ἱστορική Ἀναδρομή. 

Γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων, 
πραγματοποιήθηκε ἀφή τῆς Ὀλυμπιακῆς Φλόγας, τό 1936, στούς 
Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες τοῦ Βερολίνου.  Ἐμπνευστής τῆς ἰδέας φέρεται 
ὁ Γερμανός καθηγητης Κάρλ Ντίμ.  Ἡ καινοτομία αὐτή, ἄν καί 
κατηγορήθηκε ὅτι ἀποτελεῖ δημιούργημα ἔμπνευσης τοῦ ναζιστικοῦ 
καθεστώτος τῆς Γερμανίας, κατάφερε ὄχι μόνον νά διασωθῆ ἀλλά 
καί νά ἀποτελῆ σήμερα κορυφαία στιγμή γιά κάθε ὀλυμπιακή 
διοργάνωση, κυρίως χάρη στό βαθύτερο συμβολισμό της.  Πιό 
συγκεκριμένα, ἡ φλόγα, σύμφωνα καί μέ τό μῦθο τοῦ Προμηθέα, 
εἶναι σύμβολο τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς ἀνθρώπινης ἐφευρετικότητας, 
μά, κυρίως, ἀποτελεῖ τό συνδετικό κρίκο ἀνάμεσα στούς ἀρχαίους 
καί στούς σύγχρονους Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες.  Ὁ Γερμανός 
καθηγητής Norbert Muller ὑποστήριξε σχετικά, ὅτι ἕνας ἀπό τούς 
σκοπούς τοῦ Ὀλυμπισμοῦ εἶναι νά συγκεντρώση ὅσο τό δυνατόν 
περισσότερους ἀνθρώπους σέ μία Ὀλυμπιακή κίνηση καί σίγουρα ἡ 
ἁφή τῆς φλόγας καί ἡ λαμπαδηδρομία εἶναι  ὁ πιό κατάλληλος 
τρόπος γιά τήν ἐπίτευξη αὐτού. 

 

Πρωθιέρειες. 

Οἱ ἱέρειες κατά τήν ἐκτέλεση τῆς χορογραφίας τῆς Μαρίας 
Χόρς κατά τήν τελετή ἁφής τῆς Ὀλυμπιακής Φλόγας τό 2004. 

Στό τελετουργικό τῆς ἁφής συμμετέχουν ἡ πρωθιέρεια καί οἱ 
ἱέρειες, οἱ ὁποῖες πραγματοποιοῦν μιά λιτή χορογραφία κατά τή 
διάρκεια τῆς τελετῆς.  Ὑπεύθυνη τῆς χορογραφίας ἦταν ἡ Μαρία 
Χόρς ἀπό τό 1964 ὡς τό 2004.  Τό 2008 τή διαδέχτηκε ἡ Ἄρτεμις 
Ἰγνατίου. 
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Πρωθιέρειες ἀπό τό 1936 μέχρι σήμερα διετέλεσαν οἱ ἑξῆς:  

 Κούλα Πράτσικα: 1936 

 Μαρία Ἀγγελοπούλου: 1948 

 Ξανθίππη Πηχεῶν -  Θεολογίτη: 1952 

 Ἀλέκα Κατσέλη: 1956, 1960, 1964 

 Μαρία Μοσχολιοῦ: 1968, 1972, 1976, 1980 

 Κατερίνα Διδασκάλου: 1984, 1988 

 Μαρία Παμπούκη: 1992, 1996 

 Θάλεια Προκοπίου: 2000, 2004 

 Μαρία Ναυπλιώτου: 2008 

 Ἰνώ Μενεγάκη: 2012 

 Κατερίνα Λέχου: 2014, 2016 
 

 
 

Πρῶτοι Λαμπαδηδρόμοι 

Ἰδιαίτερα τιμητική εἶναι ἡ ἐπιλόγη τοῦ πρώτου καί τοῦ 
τελευταίου λαμπαδηδρόμου.  Ἀπό τό 1936 μέχρι τό 1956 οἱ πρώτοι 
λαμπαδηδρόμοι δέν ἦσαν ἀθλητές.  Στή συνέχεια καθιερώθηκε νά 
εἶναι ἀθλητές, ἐκτός ἀπό τό 1972 καί τό 1980. 

Τό 1984 δέν ἔγινε λαμπαδηδρομία ἐπί ἑλληνικοῦ ἐδάφους, ὡς 
διαμαρτυρία γιά τήν ἐμπορευματοποίησή της ἀπό τούς διοργανωτές 
τῆς ὀλυμπιάδας τοῦ Λός Ἄντζελες. 

Ὡς τό 2004 οἱ πρῶτοι λαμπαδηδρόμοι ἦσαν ἀθλητές στίβου.  
Μόλις τό 2008 ἐπιλέχτηκε ἀπό ἄλλο ἄθλημα (τάε κβό ντό).  Ὡς τώρα 
δέν ὑπῆρξε γυναίκα πρώτη λαμπαδηδρόμος. 
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 1936: Κωνσταντῖνος Κονδύλης (διπλωμάτης) 

 1948: Κωνσταντῖνος Δημητρέλλης (στρατιώτης) 

 1952: Χρῆστος Παναγόπουλος (ἰδιώτης) 

 1956: Διονύσιος Παπαθανασόπουλος (ἰδιώτης) 

 1960: Τάκης Ἐπιτρόπουλος (ἀθλητής δεκάθλου) 

 1964: Γιῶργος Μαρσέλλος (ἀθλητής 110 ἐμπ. καί ὕψους) 

 1968: Χάρης Ἀϊβαλιώτης (ἀθλητής 100 μ.) 

 1972: Γιάννης Κιρκιλέσης (ἰδιώτης ἀπό τήν περιοχή, 19 ἐτῶν). 

 1976: Τάσος Ψυλλιδης (ἀθλητής 110 ἐμπ.) 

 1980: Θανασης Κοσμόπουλος (μαθητής ἀπό τήν περιοχή, 17 
ἐτῶν) 

 1984: ................................................... 

 1988: Θανάσης Καλογιάννης (ἀθλητής 400 ἐμπ.) 

 1992: Σάββας Σαριτζόγλου (ἀθλητής σφυροβολίας) 

 1996: Κώστας Κουκοδῆμος (ἀθλητής μήκους) 

 2000:Λάμπρος Παπακώστας (ἀθλητής ὕψους) 

 2004: Κώστας Γκατσιούδης (ἀθλητής ἀκοντισμοῦ) 

 2008: Ἀλέξανδρος Νικολαΐδης (ἀθλητής τάε κβό ντό). 

 2012: Σπῦρος Γιαννιώτης (ἀθλητής κολύμβησης) 

 2016: Λευτέρης Πετρούνιας (ἀθλητής γυμναστικῆς) 
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Οι Ἑλλανοδῖκες καί τά καθήκοντά τους. 
 

Ὁ θεσμός τῶν Ἑλλανοδικῶν εἶναι στενά συνδεδεμένος μέ τήν 
ὕπαρξη τῶν ἀγώνων.  Ἡ βασιλική πορφύρα, τήν ὁποία φοροῦσαν, 
ἦταν κατά τόν Gardiner, μία ἔνδειξη ὅτι στήν ἀρχή σάν Ἑλλανοδῖκες 
ὡρίζονταν οἱ βασιλεῖς τῶν διαφόρων φυλῶν.  Στήν ἀρχή ὑπήρχε 
μόνο ἕνας Ἑλλανοδίκης καί ἐπειδή τότε ἡ γιορτή διευθυνόταν ἀπό 
τήν Πίσα, εἶναι λογικό νά συμπεράνουμε ὅτι ὁ μοναδικός αὐτός 
κριτής ἦταν ἀπό τήν πόλη αὐτή.  Γύρω στό 576 π.Χ. , ὄταν ἔγιναν 
πολλές ἀλλαγές στό πρόγραμμα, τότε προστέθηκε ἄλλος ἕνας 
Ἑλλανοδίκης.  Ἡ παρουσία ἑνός ἀκόμη κριτοῦ ἑρμηνεύεται ὡς μία 
προσπάθεια τῆς Ἥλιδας νά ἀναλάβη κι αὐτή ἕνα μέρος τῆς 
διαχείρισης τῆς γιορτῆς, μιά καί ἡ πολιτική της δύναμη ἦταν 
τοὐλαχιστον ἰσάξια, ἄν ὄχι μεγαλύτερη ἀπό αὐτή τῆς Πίσας.  Ἡ 
παράδοση ἀναφέρει ὅτι οἱ δύο αὐτοί Ἑλλανοδῖκες ἐκλέγονταν μέ 
δημοκρατικές διαδικασίες ἀπό ὅλους τούς κατοίκους τῆς Ἥλιδας, 
κάτι πού φαίνεται λίγο ἀπίθανο, ἀφού ἡ Ἥλιδα τήν ἐποχή ἐκείνη 
ἦταν ἀπό τίς πλέον ὀλιγαρχικές πόλεις, κάνοντας ἔτσι τή 
δημοκρατική ἐκλογή τῶν κριτῶν αὐτῶν πολύ δύσκολη.  Μετά τούς 
Περσικούς πολέμους ὁ ἀριθμός τῶν Ἑλλανοδικῶν αὐξανόταν 
βαθμιαία, μέχρι τούς ἑννέα, ὄσες, δηλαδή, ἦσαν οἱ ἑλληνικές φυλές.  
Οἱ ἑννέα αὐτοί Ἑλλανοδῖκες εἶχαν χωριστεῖ σέ τρία μέρη, κάθε ἕνα ἐκ 
τῶν ὁποίων εἶχε τήν ἐποπτεία καί ὑπευθυνότητα σέ ἕναν ἀριθμό 
ἀθλημάτων: τρεῖς γιά τίς ἁρματοδρομίες - ἱπποδρομίες καί τρεῖς γιά 
τά ὑπόλοιπα ἀγωνίσματα.  Ὅλοι οἱ Ἑλλανοδῖκες ἐκλέγονταν ἀπό τίς 
ἑννέα φυλές τῆς περιοχῆς.  Ὁ πρόεδρός τους ἐκλεγόταν ἀπό τούς 
ὑπόλοιπους ὀκτώ.  Μερικά χρόνια ἀργότερα ἵσως στήν 77η 
Ὀλυμπιάδα (472 π.Χ.), εἶχε προστεθεῖ ἄλλος ἕνας Ἑλλανοδίκης, 
ἀντιπροσωπεύοντας, κατά πᾶσα πιθανότητα, τήν δέκατη φυλή, πού 
δημιουργήθηκε μέ τήν κατάληψη τῆς Τριφυλίας. 

Οἱ Ἑλλανοδῖκες κατά τό διάστημα τῶν δέκα μηνῶν, πρίν τήν 
ἔναρξη τῆς γιορτῆς, ἔμεναν στόν Ἑλλανοδικιώνα, ὁ ὁποῖος 
συνδεόταν μέ τήν ἀγορά τῆς Ἥλιδας καί μέ ἕνα ἀπό τά τρία 
γυμνάσια πού ὑπῆρχαν ἐκεῖ.  Κατά τή δεκάμηνη παραμονή τους 
στήν Ἥλιδα εἶχαν τήν εὐκαιρία νά μάθουν ὅλες τίς διατάξεις καί τούς 
κανονισμούς τῶν ἀγώνων ἀπό τούς νομοφύλακες.  Τόν τελευταῖο 
μῆνα εἶχαν σάν καθῆκον τους ὄχι μόνο νά γυμνάσουν τούς ἀθλητές, 
ἀλλά καί νά τούς χωρίσουν σέ κατηγορίες ἀνδρῶν καί παίδων, 
πρᾶγμα πολύ δύσκολο ἀφοῦ ἡ κατάταξη γινόταν μέ κριτήριο τήν 
ἐξωτερική ἐμφάνιση τῶν ἀθλητῶν.  Κατά τό μῆνα τῆς ἐκγύμνασης 
τῶν ἀθλητῶν, κάτω ἀπό τήν ἐπίβλεψη τῶν Ἑλλανοδικῶν, οἱ 
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προπονητές τους ἀπαγορευόταν νά ἐπέμβουν ἐπί ποινῆ ραβδισμοῦ.  
Ὅσους ἀθλητές θεωροῦσαν ἀνέτοιμους, τούς ἀπέκλειαν ἀπό τούς 
ἀγῶνες.  Σ’ αὐτούς πού ἔμεναν ὑπενθύμιζαν τή σπουδαιότητα τῆς 
συμμετοχῆς τους, τήν ἄριστη προετοιμασία καί τήν ἄμεμπτη διαγωγή 
τους. 

Ἐρχόμενοι στήν Ὀλυμπία, οἱ Ἑλλανοδῖκες ἦσαν ἄμεσα 
ὑπεύθυνοι γιά τούς ἀγῶνες, φορώντας πάντοτε τίς βασιλικές τους 
προρφῦρες καί τά στεφάνια καθισμένοι στίς εἰδικές γι’ αὐτούς θέσεις.  
Οἱ ἴδιοι κανόνιζαν τίς συναντήσεις τῶν ἀθλητῶν στά διάφορα 
ἀθλήματα, τίς περιπτώσεις ἰσοπαλίας καί τιμωροῦσαν 
παραδειγματικά τούς ἀθλητές σέ περιπτώσεις δωροδοκιῶν, πού, 
εὐτυχώς, ἦσαν ἐλάχιστες, κατά τήν ἱστορία τῶν ἀγώνων.  Σέ 
παρόμοιες περιπτώσεις οἱ ποινές πού ἐπέβαλαν ἦσαν πρόστιμο, 
ἀποκλεισμός καί μαστίγωση. 

Οἱ Ἑλλανοδῖκες, ἐπίσης, στεφάνωναν τούς νικητές μετά τό 
τέλος κάθε ἀγωνίσματος.  Στά καθήκοντά τους τούς βοηθοῦσαν οἱ 
ἀλύται καί οἱ ραβδοῦχοι ἤ μαστιγοφόροι.  Γενικά, ἡ ἱστορία τοῦ 
θεσμοῦ τῶν Ἑλλανοδικῶν ἦταν στενά συνδεδεμένη μέ τό μεγαλεῖο 
τῶν Ἀγώνων.  Ἡ ἀμεροληψία τους ἦταν κάτι πού ἀναγνώριζαν ὅλες 
οἱ ἑλληνικές πόλεις, οἱ ὁποῖες τούς περιέβαλαν μέ ἀπεριόριστη 
ἐμπιστοσύνη.   

 

Πρόστιμα – τιμωρίες 

Τά πρόστιμα, τά ὁποῖα ἐπέβαλαν οἱ Ἑλλανοδῖκες ἦσαν 
μερικές φορές τόσο μεγάλα, ὥστε, ὅταν οἱ ἀθλητές δέν μποροῦσαν 
νά τα πληρώσουν, ὑποχρεώνονταν οἱ πόλεις τους νά ἐξοφλήσουν τό 
χρέος πρός τόν Ὀλύμπιο Δία, ἐπί ποινῆ ἀποκλεισμοῦ.  Μέ τά 
χρήματα αὐτά κατασκεύαζαν μικρά ἀγάλματα τοῦ Δία, γνωστά ὡς 
Ζάνες, στή βάση τῶν ὁποίων ἀναγραφόταν ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο 
τιμωρήθηκε ὁ ἀθλητής ἤ ἡ πόλη του, ἔτσι ὥστε νά χρησιμεύση ἡ 
ἐπιγραφή αὐτή σάν προειδοποίηση γιά ὅσους σκέπτονταν νά 
ἀγωνιστοῦν χρησιμοποιώντας μεθόδους ἀντίθετες μέ τήν ἱστορία τῆς 
Ὀλυμπίας.  Οἱ Ζάνες ἦσαν γνωστες μόνο στήν Ὀλυμπία.  Δέν 
ὑπάρχει ἡ παραμικρή μαρτυρία ὅτι ὑπῆρχαν καί στούς ἄλλους 
ἀγῶνες (Νέμεα).  Τό 338 π.Χ., στήν 98η Ὀλυμπιάδα στό ἀγώνισμα 
τῆς πυγμαχίας, ὁ Εὔπολος ἀπό τή Θεσσαλία δωροδόκησε τρεῖς 
ἀντιπάλους του γιά νά τόν ἀφήσουν νά νικήση.  Οἱ ἀντίπαλοί του 
ἦσαν ὁ Ἀγήνωρ ἀπό τήν Ἀρκαδία, ὁ Πρύτανης ἀπό τήν Κύζικο καί ὁ 
Φόρμιος ἀπό τήν Ἀλικαρνασσό.  Ὁ τελευταῖος, μάλιστα, εἶχε κερδίσει 
στό ἴδιο ἀγώνισμα, στήν προηγούμενη Ὀλυμπιάδα.  Ὅταν οἱ 
Ἑλλανοδῖκες πληροφορήθηκαν τά συμβάντα τιμώρησαν 
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παραδειγματικά καί τούς τέσσερις ἀθλητές.  Ἀπό τά χρήματα πού 
πλήρωσαν κατασκευάσθηκαν ἕξι ἀγάλματα τοῦ Δία (Ζάνες), τά 
ὁποῖα εἶχαν τοποθετηθεῖ στήν εἴσοδο τοῦ σταδίου.  Τέσσερα ἀπό τά 
ἔξι αὐτά ἀγάλματα ἔφεραν ἐπιγραφές, οἱ ὁποῖες ἔλεγαν τί ἀκριβῶς 
συνέβη καί ἐφιστοῦσαν τήν προσοχή ὅλων ὅτι μιά Ὀλυμπιακή νίκη 
δέν κερδίζεται μέ χρήματα, ἀλλά μέ τήν ταχύτητα τῶν ποδιῶν καί τή 
δύναμη τῶν χεριῶν.  Μιά ἄλλη δωροδοκία συνέβη στήν Ὀλυμπία τό 
ἔτος 332 π.Χ., στήν 112η Ὀλυμπιάδα, ὅταν ὁ Ἀθηναῖος 
πενταθλητής, Κάλλιπος, ἔδωσε χρήματα στούς ἀντιπάλους του μέ 
σκοπό νά τόν ἀφήσουν νά νικήση.  Οἱ Ἑλλανοδίκες 
πληροφορούμενοι τό γεγονός τιμώρησαν ὅλους ὅσοι ἦσαν 
ἀναμεμειγμένοι στήν ὑπόθεση αὐτή.  Φαίνεται ὅτι τό πρόστιμο πού 
ἐπέβαλαν οἱ Ἡλεῖοι στόν Κάλλιπο ἦταν μεγάλο καί δέν μποροῦσε νά 
τό πληρώση ὁ ἴδιος.  Ἔτσι, ἔπρεπε νά τό πληρώση ἡ πόλη, ἀπό τήν 
ὁποία καταγόταν.  Ἡ Ἀθήνα θεώρησε καλό νά στήλη τόν ρήτορα 
Ὑπερείδη μέ σκοπό νά πείση τούς Ἡλείους νά ἀποσύρουν τήν 
ποινή, ἀλλά χωρίς ἐπιτυχία.  Γιά ἕνα χρονικό διάστημα τό πρόστιμο 
ἔμεινε ἀπλήρωτο καί φαίνεται ὅτι οἱ Ἀθηναῖοι δέν εἶχαν σκοπό νά τό 
πληρώσουν, ὥσπου τό μαντεῖο τῶν Δελφῶν ἀπείλησε τούς 
Ἀθηναίους ὅτι δέ θά τούς ἔδινε, πλέον, κανένα χρησμό, ἄν δέν εἶχαν 
προηγουμένως καταβάλει τό πρόστιμο.  Οἱ Ἀθηναίοι, τελικά, 
πλήρωσαν τό ποσό πού ζήτησαν ἀπό τήν ἀρχή οἱ Ἡλεῖοι καί μέ αὐτό 
κατασκευάσθηκαν ἕξι Ζάνες μέ τίς ἀνάλογες ἐπεξηγηματικές 
ἐπιγραφές στή βάση τους. 

Γιά μεγάλο χρονικό διάστημα τά φαινόμενα τῆς διαφθορᾶς δέν 
ἐμφανίζονταν, μέχρι τό ἔτος 68 π.Χ. 

Ὑπάρχει περίπτωση τιμωρίας ἀθλητῆ, ὁ ὁποῖος ναί μέν δέν 
ἐξαγόρασε τόν ἀντίπαλό του, ἀλλά ἄργησε νά παρουσιασθῆ τήν 
κατάλληλη ὥρα στόν ἀγωνιστικό χῶρο. Ἐπίσης, τιμωρήθηκε ἀθλη-
τής γιά ἀνάρμοστη διαγωγή. Οἱ Ἑλλανοδῖκες, ἀκόμη, τιμωροῦσαν μέ 
ραβδισμό ἕναν ἀθλητή πού ξεκινοῦσε πρίν δοθεῖ τό σύνθημα 
ἐκκίνησης.  Τέλος, ἀθλητής τιμωροῦνταν καί ὅταν κατά τήν διάρκεια 
τοῦ ἀγῶνα χρησιμοποιοῦσε τρόπους μή ἐνδεδειγμένους ἤ ἔθεταν σέ 
κίνδυνο τή ζωή τοῦ ἀντιπάλου. 

Οἱ τιμωρίες αὐτές κατά τή διάρκεια ζωῆς τῶν ἀγώνων εἶναι 
πολύ λίγες.  Ἴσως, ἡ σύνδεση τῆς γιορτῆς μέ τή θρησκεία ἴσως, οἱ 
ὅρκοι τῶν ἀθλητῶν, οἱ νόμοι καί οἱ αὐστηροί Ἑλλανοδῖκες, ἡ ἀγάπη 
γιά τόν ἀθλητικό συναγωνισμό καί ἡ τιμή πού ἀπεκόμιζε κανείς ἀπό 
τήν νίκη του, νά συντελοῦσουν στήν καθαρότητα τῆς Ὀλυμπιακῆς 
γιορτῆς. 

Κληρώσεις, ἐφεδρεία, ἀκονιτί καί ἰσοπαλίες 
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Οἱ κληρώσεις γίνονταν παρουσία τῶν Ἑλλανοδικῶν καί τῶν 
θεατῶν.  Ὁ Λουκιανός μᾶς πληροφορεῖ μέ ποιό τρόπο γινόταν ἡ 
κλήρωση στά βαριά ἀγωνίσματα: μέσα σέ ἕνα ἀσημένιο δοχεῖο 
ἔρριχναν οἱ Ἑλλανοδῖκες τούς κλήρους, οἱ ὁποῖοι ἔφεραν γράμματα 
τοῦ ἀλφαβήτου καί ἦταν τόσοι, ὅσοι καί οἱ ἀθλητές.  Ὑπῆρχαν δύο 
κλῆροι, οἱ ὁποῖοι ἐφεραν τό γράμμα Α, δύο τό Β, δύο τό Γ. κλπ, 
ἀνάλογα μέ τόν ἀριθμό τῶν ἀθλητῶν.  Ὅταν ὅμως ὁ ἀριθμός αὐτός 
ἦταν περιττός, τότε οἱ Ἑλλανοδῖκες ἔρριχναν μέσα στό δοχεῖο ἄλλο 
ἕνα γράμμα, τό ὁποίο δέν εἶχε ὅμοιό του.  Κάθε ἀθλητής, πρίν 
τραβήξει τόν κλήρο του, ἐρχόταν μπροστά στό τραπέζι, ὅπου ἦταν 
τό ἀσημένιο κουτί, ἔκανε μιά σύντομη προσευχή στόν Δία καί 
τραβοῦσε τόν κλῆρο, ὁ ὁποῖος ἦταν μοναδικός, ἦταν ὁ πλέον 
τυχερός, διότι προχωροῦσε στόν ἑπόμενο γῦρο, χωρίς νά ἀγωνισθῆ 
καί ὠνομαζόταν ἔφεδρος, ἐνῶ αὐτός πού ἀγωνιζόταν χωρίς αὐτήν 
τήν εὔνοια τῆς τύχης ἀνέφεδρος.  Ὅταν ὁ ἀριθμός τῶν ἀθλητῶν ἦταν 
περιττός μποροῦσε νά ὑπάρχη ἕνας ἔφεδρος σέ κάθε γύρο χωρίς 
τίποτα νά ἐμποδίση τόν ἴδιο νά εἶναι ἔφεδρος σέ πολλούς γύρους, ἄν 
φυσικά, εἶχε τήν εὔνοια τῆς τύχης.  Οἱ ἀθλητές, πού δέν εἶχαν τήν 
τύχη νά περάσουν στόν ἑπόμενο γύρο χωρίς νά ἀγωνιστοῦν, 
ἔγραφαν στίς ἀφιερώσεις τους καί στή βάση τῶν ἀνδριάντων τους 
ὅτι νίκησαν ἀνέφεδροι.  Ὁ Πίνδαρος χαρακτηριστικά ἀναφέρει μέ 
παράπονο ὅτι ὁ Ἀλκιμίδας ἀπό τήν Αἴγινα, ὁ ὁποῖος κέρδισε στήν 
κατηγορία παίδων στά Νέμεα καί ὁ ἀδελφός του ἔχασαν Ὀλυμπιακές 
νῖκες, ἐξ αἰτίας τῆς κακῆς τους τύχης κατά τήν κλήρωση.  Ὁ 
Παυσανίας ἐπίσης, δείχνει νά μή συμπαθῆ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι 
κέρδιζαν νῖκες, ὄχι πάντοτε μέ τή δύναμή τους, ἀλλά μερικές φορές 
χάρη στήν καλή τους τύχη.  Θά μποροῦσε ἕνας νά περάση στόν 
ἑπόμενο γύρο σάν ἔφεδρος, πολλές φορές, ἄν εἶχε τήν εὔνοια τῆς 
τύχης, μιά εὔνοια πού ποτέ δέν προσπάθησαν νά περιορίσουν, 
καθώς κάτι τέτοιο δέ θά ἦταν καθόλου ἀρεστό στήν Τύχη, τήν κόρη 
τοῦ Δία καί τῆς Πρόνοιας.  Ἡ Τύχη ἦταν ἀδελφή τῆς Τάξης καί τῆς 
Πειθοῦς καί λατρευόταν σέ πολλά μέρη τῆς Ἑλλάδας.  Στήν Ἀθήνα 
ἦταν γνωστή σάν Ἀγαθή Τύχη, ἄγαλμα τῆς ὁποίας βρισκόταν κοντά 
στό Πρυτανεῖο.  Εἶναι λογικό νά συμπεράνουμε ὅτι ἡ παρουσία τῆς 
Τύχης ὄχι μόνο στούς ἀγῶνες, ἀλλά καί, γενικά, σέ ὅλες τίς 
ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς θεωροῦνταν ἀπό τούς ἀρχαίους σάν 
δεδομένη.  Περιορισμός τῆς εὔνοιας της θά σήμαινε μᾶλλον ἀσέβεια 
πρός αὐτήν, κάτι πού δέν ἦταν διατεθειμένοι νά πράξουν οἱ ἁρμόδιοι 
τῶν ἀγώνων.  Ἄλλωστε, μιά κάποια εὔνοια τῆς τύχης ἑρμηνευόταν 
ἀπό τούς ἀρχαίους ὡς δῶρο τῶν ἀθανάτων θεῶν. 
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Σέ περιπτώσεις ἰσοπαλίας, τό στεφάνι τοῦ νικητῆ δέν τό 
ἔπαιρνε κανείς, ἀλλά ἀφιερωνόταν στόν Ὀλύμπιο Δία ἤ στούς 
ἄλλους θεούς, πρός τιμήν τῶν ὁποίων τελοῦνταν οἱ ἀγῶνες καί 
ὡνομαζόταν ἡ ἰσοπαλία αὐτή ἱερή.  Ἀργότερα, ὅμως, σέ 
περιπτώσεις ἰσοπαλίας στεφανώνονταν καί οἱ δύο ἀθλητές μαζί ἤ, 
ἄν ἐπρόκειτο γιά χρηματικούς ἀγώνες, τότε μοιράζονταν τό ποσό. 

Ἄν κάποιος ἀπό τούς δύο ἀντιπάλους ἀθλητές ἀρνοῦνταν νά 
ἀγωνισθῆ τότε ἡ νίκη ἀνῆκε στόν ἀντίπαλό του.  Ἡ νίκη αὐτή 
ὠνομαζόταν ἀκονιτί (χωρίς νά ρίξη σκόνη στό σώμα του ὁ ἀθλητής). 

Ὅσον ἀφορᾶ τά ἀγωνίσματα δρόμου εἶναι βέβαιο ὅτι γίνονταν 
προκριματικοί, ὅταν οἱ συμμετέχοντες ἦσαν περισσότεροι ἀπό τίς 
θέσεις ἐκκίνησης.  Οἱ νικητές ἀπό τούς προκριματικούς ἔτρεχαν στόν 
τελικό.  Ἄν στόν τελικό δύο ἤ περισσότεροι τερμάτιζαν συγχρόνως, 
τότε ὁ ἀγώνας ἐπαναλαμβανόταν μεταξύ τῶν πρώτων, μέχρι τήν 
ἀνάδειξη νικητή. 
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Τά ἀγωνίσματα τοῦ ἱπποδρόμου 
 

Τά ἱπποδρομικά ἀγωνίσματα καί ἰδίως οἱ ἁρματοδρομίες ἦσαν 
ἀπό τά πλέον ἀγαπητά στόν ἀρχαῖο ἑλληνικό χῶρο, ὅπως φαίνεται 
καθαρά καί ἀπό τήν περιγραφή τῶν ἐπικήδειων τοῦ Πατρόκλου καί 
τή σπουδαιότητα πού ἀποδίδει ὁ ποιητής στήν ἁρματοδρομία.  Αὐτή 
ἦταν ἀνέκαθεν προνόμιο τῶν ἀριστοκρατῶν, δεδομένου ὅτι μόνο 
αὐτοί μποροῦσαν νά συντηροῦν ἄλογα καί ἅρματα, πληρώνοντας 
συγχρόνως τόν ἁρματηλάτη, ὁ ὁποῖος κατά τούς ἱστορικούς χρόνους 
δέν ἦταν, συνήθως, ὁ ἰδιοκτήτης τῶν ἀλόγων.  Ἀπό τόν Παυσανία 
μαθαίνουμε ὅτι ἡ ἁρματοδρομία (τέθριππο) εἰσήχθη στήν Ὀλυμπία 
τήν 24η Ὀλυμπιάδα (680 π.Χ.), κάτι πολύ ἀπίθανο, ἀφοῦ τά 
ἀρχαιολογικά εὐρήματα καί οἱ ἄλλες πηγές τῆς παράδοσης δείχνουν 
ὅτι τό ἀγώνισμα αὐτό ἦταν ἀπό τά πρῶτα πού τελοῦνταν στήν 
Ὀλυμπία. 

Οἱ πληροφορίες μας γύρω ἀπό τίς ἱπποδρομίες καί τόν 
ἑλληνικό ἱππόδρομο εἶναι πολύ λίγες.  Μέ ἐξαίρεση τή διήγηση τοῦ 
Παυσανία καί αὐτή τοῦ Σοφοκλῆ στήν Ἡλέκτρα, δεν ἔχουμε καμμία 
ἄλλη σπουδαία μαρτυρία σχετικά μέ τή διεξαγωγή τῶν ἀγωνισμάτων 
τοῦ ἱπποδρόμου, ὁ ὁποῖος δέν φαίνεται νά ἦταν καθόλου 
περίπλοκος.  Συνήθως, οἱ ἀρχαῖοι διάλεγαν γιά τό σκοπό αὐτό ἕνα 
ἀνοικτό μέρος, μιά κοιλάδα ἤ κάτι ἄλλο πού θά ἔδινε τή δυνατότητα 
σέ ἕνα μεγάλο ἀριθμό ἁρμάτων νά παραταχθοῦν καί νά 
ἀναπτυχθοῦν παρέχοντας συγχρόνως τή δυνατότητα στούς θεατές 
νά δοῦν τό συναγωνισμό, χωρίς τή βοήθεια τεχνικών κερκίδων ἤ 
ἄλλης μορφῆς κλίμακα.  Στήν Ὀλυμπία τό ἱπποδρόμιο βρισκόταν 
νοτιοανατολικά τοῦ σταδίου σέ σχῆμα ὀρθογωνίου παραλληλο-
γράμμου. Τό βόρειο μέρος ἦταν κλειστό ἀπό ἕνα λόφο πού 
χρησίμευε σάν κερκίδα γιά τούς θεατές, οἱ ὁποῖοι μποροῦσαν νά 
παρακολουθήσουν τούς ἀγώνες καί ἀπό τό νότιο μέρος τοῦ 
ἱπποδρόμου, ὅπου ὑπῆρχε ἕνα τεχνητό ἀνάχωμα γιά τόν σκοπό 
αὐτό. Ὑπῆρχαν πολύ λίγα καθίσματα μόνο γιά τούς κριτές τῶν 
διαφόρων ἀθλημάτων καί τούς ἐπισήμους τῶν διαφόρων ἑλληνικῶν 
πόλεων.  Σέ ἀντίθεση μέ τά σημερινά ἱπποδρόμια, στά κλασσικά δέν 
ὑπῆρχαν οἱ κυκλικές καμπές, πού θά ἔκαναν τίς στροφές τῶν 
ἁρμάτων πολύ πιό εὔκολες καί, φυσικά, λιγότερο ἐπικίνδυνες.  
Ἁπλῶς, ὑπῆρχαν δύο κολῶνες (μία σέ κάθε ἄκρη τοῦ ἱπποδρομίου), 
οἱ ὁποῖες ἀπεῖχαν 3 περίπου στάδια, ἡ μία ἀπό τήν ἄλλη γύρω ἀπό 
τίς ὁποῖες πραγματοποιοῦσαν τά ἅρματα τίς στροφές τους.  Ὁ 
Παυσανίας παρομοιάζει τή θέση πού ἔπαιρναν (μετά ἀπό κλῆρο) τά 
ἅρματα σάν πλώρη πλοίου μέ τήν αἰχμή πρός τήν κατεύθυνση τοῦ 
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δρόμοου πού θά διέτρεχαν, μπαίνοντας τό κάθε ἕνα σέ ξεχωριστό 
παράπηγμα, τό ὁποῖο ἦταν ἀνοιχτό ἀπό μπροστά, ἔχοντας μόνο μία 
μπάρα πού ἐμπόδιζε τά ἄλογα νά ξεκινήσουν, πρίν δοθῆ ἡ ἐκκίνηση.  
Μέ τήν ἐκκίνηση οἱ μπάρες σιγά – σιγά ἄρχιζαν νά πέφτουν, 
δίδοντας ἔτσι τήν εὐκαιρία στά ἅρματα νά ξεκινήσουν. Πρῶτα 
ἔπεφταν οἱ μπάρες τῶν δύο ἁρμάτων πού βρίσκονταν στίς ἄκρες τῆς 
σχηματιζόμενης πλώρης.  Μόλις αὐτά ἔφταναν στό ὕψος τῶν δύο 
ἑπόμενων, τά τελευταῖα ξεκινοῦσαν ἀμέσως.  Αὐτό γινόταν μέχρι καί 
τήν ἐκκίνηση τῶν τελευταίων δύο ἁρμάτων.  Στό μέσο περίπου τῆς 
σχηματιζομένης ἀπό τήν παράταξη τῶν ἁρμάτων, πλώρης ὑπῆρχε 
ἕνας προσωρινός βωμός φτειαγμένος ἀπό πλίνθους, ἔχοντας στήν 
κορυφή του ἕνα κοντάρι, ἐπάνω στό ὁποῖο ὑπῆρχε ἕνα χάλκινο 
δελφίνι πού ἔπεφτε μέ τήν ἐκκίνηση, ἐνῶ ἀνερχόταν στή θέση του 
ἕνας χάλκινος ἀετός μέ τεντωμένα φτερά.  Αὐτό τό βλέπανε οἱ θεατές 
ἀπό μακρυά καί καταλάβαιναν ὅτι ἡ ἁρματοδρομία ἄρχισε.  
Ὑπεύθυνος γιά τήν ἐκκίνηση ἦταν ἕνας ἀφέτης, ὁ ὁποῖος βρισκόταν 
στόν πρόχειρο βωμό. Αὐτός πού ἐπινόησε τό τέχνασμα τῆς 
ἐκκίνησης ἦταν κατά τόν Παυσανία κάποιος γλύπτης Κλεοίτας, γυιός 
τοῦ Ἀριστοκλῆ ἀπό τήν Ἀθήνα πού ἔζησε τόν 5ο π.Χ. αἰῶνα.  
Ἀργότερα, κάποιος Ἀριστείδης εἰσήγαγε μερικές μετατροπές, μέ 
σκοπό νά τελειοποιήση τό μηχανισμό ἐκκίνησης (ἱππάφεσις). 

Εἶναι μᾶλλον γεγονός ὅτι γιά τήν ἀποφυγή ἀτυχημάτων κατά 
τήν ἐκκίνηση δέν ἐπιτρέπονταν στά ἅρματα νά μπαίνουν τό ἕνα 
μπροστά στό ἄλλο πρίν ξεκινήσουν ὅλα.  Εἶναι πολύ πιθανό ὅτι οἵ 
ἁρματηλάτες πληροφοροῦνταν μέ τή σάλπιγγα τήν ἐκκίνηση καί τῶν 
τελευταίων ἁρμάτων.  Ἴσως τά ἅρματα νά μήν μποροῦσαν νά μποῦν 
τό ἕνα μπροστά στό ἄλλο καί λίγο ἀκόμη μετά τήν ἐκκίνηση τῶν 
τελευταῖων, μιά καί μαθαίνουμε ἀπό τόν Ἀριστοφάνη ὅτι κάποιος 
Φειδιππίδης, βλέποντας στό ὄνειρό του ἁρματοδρομίες, ἐπιπλήττει 
τό συναθλητή του Φίλωνα, ὅταν μπῆκε μπροστά του, λέγοντας 
«ἔλαυνε τόν σ’ αὐτοῦ δρόμον». 

Τό πλάτος τοῦ ἱπποδρόμου τῆς Ὀλυμπίας ἦταν περίπου 300 
μέτρα, τό  μῆκος 600 καί μποροῦσαν νά παραταχθοῦν πολλά 
ἅρματα.  Στούς γνωστούς ἀγῶνες, πού ἔγιναν στούς Δελφούς τό 
462 π.Χ., ὅταν νίκησε ὁ βασιλιάς τῆς Κυρήνης Ἀρκεσίλαος, ὑπήρχαν 
41 ἅρματα, ἀπό τά ὁποία τερμάτισε μόνο τοῦ Ἀρκεσίλαου.  Εἶναι 
πιθανό ὅτι στήν Ὀλυμπία ὁ ἀριθμός αὐτός ἦταν μεγαλύτερος.  
Μερικοί ἱππόδρομοι, ὅπως τῆς Ἀθήνας, ἦταν 8 στάδια στό μῆκος, 
ὁπότε δέν χρειαζόταν πάντοτε νά πραγματοποιηθῆ στροφή ἀπό τά 
συμμετέχοντα ἅρματα.  Ἁπλῶς ἄρχιζαν ἀπό τό ἕνα μέρος τοῦ 
ἱπποδρόμου καί τερμάτιζαν στό ἄλλο.  Ὁ δρόμος αὐτός πού 
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διέτρεχαν τά ἅρματα, χωρίς νά κάνουν στροφή, λεγόταν ἀκάμπιος.  
Παρόμοιος ἱππόδρομος ὑπήρχε καί στή Δῆλο, ὁ ὁποῖος μαζί μ’ 
αὐτόν τῆς Ἀθήνας ἦσαν οἱ μοναδικοί ἀκάμπιοι στόν ἑλλαδικό χῶρο. 

Εἶναι πιθανό ὅτι ἡ σάλπιγγα χρησιμοποιοῦνταν ὄχι μόνο στήν 
ἐκκίνηση, ἀλλά καί γιά ὑπενθυμίση στούς ἁρματηλάτες τήν τελευταία 
στροφή.  Τό ἅρμα πού ἔσερναν δύο ἄλογα λεγόταν συνωρίς, ἐνῶ 
αὐτό τῶν τεσσάρων ἀλόγων ὠνομαζόταν τέθριππο. Σ’ αὐτό, τά δύο 
μέσα ἄλογα λέγονταν ζύγιοι ἐνῶ τά ἐξωτερικα σειραῖοι ἤ σειραφόροι.  
Ἐκτός ἀπό τίς δύο παραπάνω κατηγορίες ὑπῆρχαν, ἐπίσης, τό 
τέθριππο πώλων καί ἡ συνωρίς πώλων. 

Ἡ κατάταξη τῶν ἀλόγων σέ πώλους καί σέ τέλειους ἦταν 
ὑπόθεση τῶν Ἑλλανοδικῶν, οἱ ὁποῖοι τά κατέτασσαν σέ κατηγορίες, 
μετά ἀπό σύντομη δοκιμασία.  Στό τέλειο τέθριππο διέτρεχαν τόν 
ἱπόδρομο δώδεκα φορές, ἐνῶ στήν τέλεια συνωρίδα καί στό πωλικό 
ἅρμα ὀκτώ φορές.  Ἡ πωλική συνωρίδα διέτρεχε τόν ἱππόδρομο 
μόνο τρεῖς φορές.  Ἡ συνωρίς, ἄν καί ἦταν τό ἀρχαιότερο ἀπό τά 
ἀγωνίσματα τῆς ἁρματοδρομίας, εἰσήχθη στό Ὀλυμπιακό πρόγραμ-
μα στήν 93η Ὀλυμπιάδα (408 π.Χ.)μ ἐνῶ τό τέθριππο πώλων καί ἡ 
συνωρίς πώλων στήν 99η Ὀλυμπιάδα (384 π.Χ.) καί στήν 127η 
Ὀλυμπιάδα (268 π.Χ.) ἀντίστοιχα.  Στήν 70η Ὀλυμπιάδα (500 π.Χ.) 
εἰσήχθη στό πρόγραμμα ἡ ἀπήνη (ἅρμα συρόμενο ἀπό δύο 
μουλάρια), ἀλλά καταργήθηκε λίγα χρόνια ἀργότερα, στήν 84η 
Ὀλυμπιάδα (444 π.Χ.). 

Τά ἱππικά ἀγωνίσματα, πού ὑπῆρχαν στό Ὀλυμπιακό 
πρόγραμμα, ἦσαν τα ἑξῆς: ἵππος κέλης, δηλαδή δρόμος τοῦ καλά 
ἀναπτυγμένου ἀλόγου ἤ τέλειου ἵππου, ὁ ὁποῖος διέτρεχε τον 
ἱππόδρομο δύο φορές, ὁ πῶλος κέλης μία φορά καί τό ἀγώνισμα 
τῆς κάλπης, πού ἦταν μόνο γιά φοράδες.  Ὁ ἀναβάτης τῆς κάλπης 
ἔπρεπε νά κατέβη ἀπό τό ἄλογο καί νά τρέξη μαζί μ’ αὐτό τήν 
τελευταία στροφή, κρατώντας τό ἄλογο ἀπό τά χαλινά, ὅπως λέγη ὁ 
Παυσανίας.  Τό ἀγώνισμα αὐτό μπῆκε γιά πρώτη φορά στό 
Ὀλυμπιακό πρόγραμμα στήν 71η Ὀλυμπιάδα (476 π.Χ.), καί 
καταργήθηκε στήν 84η τό ἔτος 444 π.Χ..  Σέ ἀντίθεση μέ τά ἄλλα 
δύο ἱππικά ἀγωνίσματα, στήν κάλπη τά ἄλογα δέν ἔτρεχαν τόσο 
δυνατά.  Στήν πραγματικότητα, ἦταν κάτι μεταξύ γρήγορου καί 
ἀργοῦ τρεξίματος. 

Στά ἱππικά ἀγωνίσματα, ὅπως καί στίς ἁρματοδρομίες, τά 
ἄλογα πραγματοποιοῦσαν στροφές γύρω ἀπό τίς δύο κολῶνες, οἱ 
ὁποῖες ὅπως ἀναφέρθηκε βρίσκονταν σέ ἀπόσταση 3 περίπου 
σταδίων ἡ μία ἀπό τήν ἄλλη.  Ἡ χρήση πετάλλων στά ἀγωνίσματα 
τοῦ ἱππόδρομου ἦταν ἄγνωστη.  Ἀπό τίς διάφορες, ἐπίσης, 
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παραστάσεις τῶν Ἀθηναϊκῶν ἀγγείων φαίνεται ὅτι οἱ ἀναβάτες δέν 
χρησιμοποιοῦσαν σέλα, ἡ ὁποία ἦταν μᾶλλον γνωστή, ἄν κρίνη 
κανείς ἀπό τά Περί Ἱππικῆς τοῦ Ξενοφώντα. 

Ἕνα χαρακτηριστικό πολλῶν ἑλληνικῶν ἱπποδρόμων ἦταν ὁ 
Ταράξιππος (τρόμος τῶν ἀλόγων)· ἦταν ἕνας βωμός πού βρισκόταν 
λίγο πρίν τήν πρώτη στροφή μέ σκοπό νά προκαλέση πανικό στά 
ἄλογα, ὅταν αὐτά περνοῦσαν κοντά ἀπό ἐκεῖ.  Ἀποτέλεσμα τοῦ 
τρόμου αὐτοῦ ἦταν νά δημιουργοῦνται πολλά δυστυχήματα τά ὁποῖα 
πάντοτε συνώδευαν τούς ἀγῶνες τοῦ ἱπποδρόμου.  Οἱ παραδόσεις, 
σχετικά μέ τόν Ταράξιππο, ἦσαν πολλές, σύμφωνα ὅμως μέ τόν 
Παυσανία, ἦταν ἕνα ὄνομα τοῦ Ἱππίου Ποσειδωνα.  Σάν Ταράξιππος 
στά Ἴσθμια χρησίμευε τό φάντασμα τοῦ Γλαύκου, γυιοῦ τοῦ 
Σίσυφου, πού σκοτώθηκε ἀπό τά ἄλογα, κατά τήν διάρκεια 
ἐπιτάφειων ἀγώνων.  Στά Νέμεα δέν ὑπῆρχε θεός ἤ ἥρωας γιά νά 
πανικοβάλη τά ἄλογα, ὑπήρχαν ὅμως μεγάλες κόκκινες πέτρες, οἱ 
ὁποῖες τρόμαζαν τά ἄλογα, τά ὁποῖα νόμιζαν ὅτι ἔβλεπαν φωτιά. 

Ὁ Ταράξιππος τῆς Ὀλυμπίας, κατά τόν Παυσανία, ἦταν ὁ 
χειρότερος ὅλων, προξενώντας τόσα πολλά ἀτυχήματα, ὥστε οἱ 
ἁρματηλάτες συχνά θυσίαζαν καί προσεύχονταν σ’ αὐτόν γιά νά 
κερδίσουν τήν εὔνοια του. 

Ὅπως ἀναφέραμε ἀλλοῦ, τόσο στούς Ὀλυμπιακούς, ὅσο καί 
στίς ἄλλες πανελλήνιες γιορτές, στά ἀγωνίσματα  τοῦ ἱπποδρόμου 
ἀνακηρύσσονταν νικητές οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν ἀλόγων καί ὄχι οἱ 
ἀρματηλάτες ἤ οἱ ἀναβάτες αὐτῶν, τούς ὁποίους πλήρωναν αὐτοί 
πού εἶχαν τά ἅρματα.  Εἶναι ἀλήθεια ὅτι σέ σπάνιες περιπτώσεις 
βλέπουμε τούς ἰδιοκτῆτες νά ἀγωνίζωνται οἱ ἴδιοι.  Ἀκόμη, καί 
γυναῖκες μποροῦσαν νά κερδίσουν νίκες στά ἱπποδρομικά 
ἀγωνίσματα, ἄν καί ἀπαγορεύωνταν σ’ αὐτές νά παρευρίσκωνται 
στήν Ὀλυμπία κατά τή διάρκεια τῶν Ἀγώνων.  Γνωστή εἶναι ἡ 
περίπτωση τῆς ἀδελφῆς τοῦ βασιλιᾶ τῆς Σπάρτης Ἀγησίλαου, 
Κυνίσκας, ἡ ὁποία νίκησε δύο φορές στίς ἁρματοδρομίες τῆς 
Ὀλυμπίας, τό ἔτος 380 π.Χ..  Μιά ἄλλη γυναίκα ἀπό τή Σπάρτη, ἡ 
Εὐρυλεώνη ἀναδείχθηκε νικήτρια στό ἀγώνισμα τῆς συνωρίδας.  Ἡ 
Βελεστίχη ἀπό τήν Αἴγυπτο νίκησε ἐπίσης στήν πωλική συνωρίδα 
τῆς Ὀλυμπίας, τό ἔτος 264 π.Χ..  Τό τελευταῖο ἴσως παράδειγμα 
γυναίκας πού νίκησε στίς ἁρματοδρομίες τῆς Ὀλυμπίας ἦταν τῆς 
Κασίας ἀπό τήν Ἥλιδα, γύρω στά μέσα τοῦ 2ου μ.Χ. αἰῶνα, ὅπως 
γίνεται γνωστό ἀπό ἐπιγραφές πού βρέθηκαν ἐκεῖ.  Ὑπάρχουν, 
ἐπίσης, παραδείγματα, τά ὁποῖα δείχνουν ὅτι μερικές φορές τά 
ἅρματα πού ἔπαιρναν  μέρος δέν ἀντιπροσωπευαν ἄτομα, ἀλλά 
πολιτεῖες.  Τό ἔτος 672 π.Χ., στίς ἁρματοδρομίες τῆς Ὀλυμπίας 
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(τέθριππο) νίκησε ἡ πολιτεία Δυσπόντιο.  Τό 480 π.Χ. οἱ Ἀργεῖοι 
πέτυχαν ὡς πόλη νά κερδίσουν μία νίκη μέ ἕνα ἄλογο πού ἀνῆκε 
στήν πόλη τους (Ἀργείων δημόσιος).  Τό 472 π.Χ. ἡ ἴδια πόλη 
κέρδισε τή δεύτερή τους νίκη στό ἴδιο ἱππικό ἀγώνισμα.  Μία ἄλλη 
νίκη πολιτείας συνέβη μερικούς αἰῶνες ἀργότερα, ὅταν ἡ Ἀντιγόνη 
(Αἴγυπτος) κέρδισε στήν πωλική συνωρίδα. 

Γενικά, τά ἀγωνίσματα τοῦ ἱππόδρομου ἦσαν ἀριστοκρατικά, 
ὅπως φαίνεται καί ἀπό τόν κατάλογο τῶν νικητῶν.  Τύραννοι ἀπό 
ὅλες τίς ἑλληνικές πόλεις τῆς κάτω Ἰταλίας καί τῆς κυρίως Ἑλλάδας 
ἐμφανίζονται σάν νικητές τῶν Πανελληνίων Ἀγώνων καί ἰδίως τῆς 
Ὀλυμπίας καί τῶν Δελφῶν.  Ἀριστοκρατικές οἰκογένειες τῆς Ἀθήνας, 
βασιλεῖς τῆς Σπάρτης, τῆς Μακεδονίας καί τῆς Αἰγύπτου εἶναι μεταξύ 
τῶν νικητῶν. Ἀκόμη, καί Ρωμαῖοι αὐτοκράτορες, ὅπως ὁ Τιβέριος καί 
ὁ Νέρωνας, ἀνακηρύχθηκαν νικητές ἐμφανίζονται καί Ρωμαῖοι 
ἀριστοκράτες, οἱ ὁποῖοι, κατά κάποιο τρόπο, ἀντικατέστησαν τούς 
Ἕλληνες εὐγενεῖς, πού δέν μποροῦσαν, πιά, νά συντηρήσουν καί νά 
ἑτοιμάσουν ἅρματα γιά τόν σκοπό αὐτό. 

Τα ἀγωνίσματα τοῦ ἱπποδρόμου καί, ἰδιαίτερα, οἱ 
ἁρματοδρομίες ἦσαν πολυ ἐπικίνδυνα, ὅπως φαίνεται ἀπό τούς 
ἀρχαίους συγγραφεῖς, οἱ ὁποῖοι πολλές φορές ἀναφέρονται σέ 
ναυάγια ἱππικά, ἀπό τά ὁποῖα γέμιζε ὁ ἱππόδρομος.  Ἀτυχήματα 
συνέβαιναν ὄχι μόνο ὅταν κανείς ἔμπαινε μπροστά στόν ἀντίπαλό 
του κόβοντας τό δρόμο του, ἀλλά καί μετωπικά, μεταξύ τῶν 
ἁρμάτων που εἶχαν ἤδη πραγματοποιήσει τή στροφή καί αὐτῶν που 
κατευθύνονταν πρός αὐτή. Στό ρωμαϊκό ἱππόδρομο, γιά νά 
ἀποφεύγωνται οἱ μετωπικές συγκρούσιες εἶχε ἀνεγερθεῖ ἕνα μικρό 
τεῖχος μεταξύ τῶν δύο σημείων, ἀπό τά ὁποῖα ἔπρεπε νά 
πραγματοποιήσουν τίς στροφές τους τά ἅρματα. Τό τεῖχος αὐτό 
ὠνομαζόταν σπίνα καί ἦταν χαρακτηριστικό μόνο τῶν ρωμαϊκῶν 
ἱπποδρόμων. 

Οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν ἁρμάτων καί ἀλόγων σέ περίπτωση νίκης 
ἀπελάμβαναν ὅλες τίς τιμές, ἄσχετα ἄν οἱ ἴδιοι δέν ἔπαιρναν μέρος σ’ 
αὐτά.  Μποροῦσαν νά στεφανώνωνται μέ τόν κότινο καί νά 
ἀναγείρουν τούς ἀνδριάντες τους, πολλές φορές μαζί μέ τά ἄλογα 
καί τόν ἁρματηλάτη ἤ τόν ἡνίοχό του, οἱ ὁποῖοι κέρδιζαν μόνο ἕνα 
μικρό μέρος ἀπό τή δόξα τοῦ νικητῆ.  Τή δόξα τους θά 
τραγουδοῦσαν λίγο ἀργότερα οἱ Ρωμαῖοι καί οἱ Βυζαντινοί, οἱ ὁποῖοι 
λάτρευαν τίς ἁρματοδρομίες καί, φυσικά, τούς πραγματικούς νικητές. 

Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι οἱ ἁρματοδρομίες ἦσαν πολύ 
δαπανηρές.  Γενικά, τά ἀγωνίσματα τοῦ ἱπποδρόμου γνώρισαν τή 
μεγαλύτερή τους δόξα κατά τή διάρκεια τῆς ἁκμῆς τῆς ἑλληνικῆς 
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ἀριστοκρατίας καί τῆς εὐημερίας πού ἐπικρατοῦσε στόν ἀρχαῖο 
ἑλληνικό χῶρο. 
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Δρόμοι 
 

Τά ἀγωνίσματα τῶν δρόμων εἶχαν σπουδαία θέση στό 
πρόγραμμα τῶν ἀρχαίων ἀγώνων.  Στόν Ὅμηρο ἐξαίρετη ἡ 
ταχυποδία τῶν ἡρώων καί ἰδιαίτερα τοῦ Ἀχιλλέα, τόν ὁποῖο ὁ 
ποιητής ἀποκαλεῖ ὠκύπου ἤ πόδας ὠκύς.  Ὁ Ὀδυσσέας κατώρθωσε 
νά γινη σύζυγος τῆς Πηνελόπης, ἀφοῦ μπόρεσε νά νικήση τούς 
ἀντιπάλους του σέ ἕναν ἀγῶνα δρόμου πού ὠργάνωσε ὁ πατέρας 
της Ἰκάριος.  Ἀπό τίς πηγές τῆς παράδοσης φαίνεται ὅτι πολλοί 
βασιλεῖς χρησιμοποιοῦσαν τά ἀγωνίσματα τοῦ δρόμου ὡς κριτήριο, 
προκειμένου νά διαλέξουν τόν καλύτερο σύζυγο γιά τήν κόρη τους ἤ 
τόν καλύτερο διάδοχο γιά τόν θρόνο τους. 

Ἀπό τά ἀγωνίσματα τοῦ δρόμου, τό λεγόμενο στάδιο ἤ 
δρόμος ἤ στάδιος δρόμος, δηλαδή, μιά ἁπλή διαδρομή ἀπό τή μιά 
ἄκρη τοῦ σταδίου στήν ἄλλη, ἦταν ἕνα ἀπό τά πλέον συναρπαστικά 
ἀθλήματα στήν ἀρχαία Ἑλλάδα.  Τό ἀγώνισμα αὐτό ἦταν ὄχι μόνο 
ξεχωριστό, ἀλλά καί ἀποτελοῦσε μέρος τοῦ πεντάθλου.  Τό μῆκος 
τοῦ δρόμου αὐτοῦ διέφερε ἀπό στάδιο σέ στάδιο.  Στήν Ὀλυμπία 
ἦταν 192,27 μ,. στήν Ἐπίδαυρο 180,30 μ., στούς Δελφούς 177,35 μ., 
στήν Πέργαμο 210 μ., στή Νεμέα 177,50 μ., στή Δῆλο 167,00 μ., στή 
Μίλητο 192,25 μ.,  στήν Ἀθήνα 184,30 μ. κλπ.  Σέ ὅλα, σχεδόν, τά 
στάδια ὑπῆρχε ἕνας ἐλεύθερος χῶρος 10 τοὐλάχιστον μέτρων γιά νά 
διευκολύνεται ὁ τερματισμός τῶν ἀθλητῶν.  Τό ἀρχικό στάδιο τῆς 
Ὀλυμπίας κατασκευάστηκε τό 560 π.Χ. περίπου. Τό δεύτερο 50 
χρόνια ἀργότερα καί τό τρίτο στά μέσα τοῦ 5ου π.Χ. αἰῶνα. Τό 
μῆκος τοῦ σταδίου τῆς Ὀλυμπίας ἦταν τό μεγαλύτερο στήν κυρίως 
Ἑλλάδα, ἐνῶ αὐτό τῆς Περγάμου τό μεγαλύτερο στόν ἑλληνικό 
χῶρο. Γενικά, τό ἑλληνικό στάδιο ἦταν σχήματος παραληλόγραμμου, 
μήκους 200 περίπου μέτρων καί πλάτους περίπου 30 μ. Τό στάδιο 
ἦταν ὁ κατ’ ἐξοχήν ἀγώνας ταχύτητας, κατά τόν ὁποῖο οἱ ἀθλητές 
τερμάτιζαν στό ἀντίθετο μέρος τοῦ σταδίου ἀπό αὐτό πού ξεκινοῦ-
σαν, χωρίς, φυσικά, νά χρειασθῆ νά πραγματοποιήσουν καμμιά 
στροφή γι’ αὐτόν τό λόγο τό ἀγώνισμα ὠνομαζόταν ἄκαμπτος.  Οἱ 
ἀθλητές τοῦ σταδίου ὠνομάζονταν σταδιοδρόμοι καί οἱ νικητές 
σταδιονῖκαι. 

῾Ο δίαυλος (διπλές σύραγγες αὐλοῦ) ἦταν δύο φορές τό μῆκος 
τοῦ σταδίου καί οἱ ἀθλητές πού ἔπαιρναν μέρος σ’ αὐτό 
ὠνομάζονταν διαυλοδρόμοι.  Λόγω τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ ἀθλητές 
ἔπρεπε νά κάνουν μία στροφή γύρω ἀπό τόν καμπτῆρα, ὁ δρόμος 
αὐτός, καθώς καί οἱ ἄλλοι δρόμοι τῶν ὁποίων τό μῆκος ἦταν δύο ἤ 
περισσότερα στάδια, ὠνομάζονταν κάμπειοι.  Ὁ καμπτήρ στόν 
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Ὅμηρο ἀναφέρεται ὡς νύσσα.  Τά ἅρματα πού πῆραν μέρος στούς 
ἐπιτάφειους ἀγῶνες τοῦ Πατρόκλου ἔκαμπταν, κατά τόν Ὅμηρο, τή 
νύσσαν.  Ἡ λέξη ὅμως πού χρησιμοποιοῦσαν γι’ αὐτό τό σκοπό 
στήν κλασσική Ἑλλάδα ἦταν καμπτήρ, ἄν καί μερικοί ἀρχαῖοι 
συγγραφεῖς ἀναφέρουν καί τή νύσσαν, γνωρίζοντας, φυσικά, τήν 
προέλευσή της. 

Ἕνας ἄλλος κάμπειος δρόμος ἦταν ὁ δόλιχος, ὁ ὁποῖος 
θεωροῦνταν ὁ μεγαλύτερος πού ἔτρεχαν οἱ ἀθλητές μέσα στό 
στάδιο.  Ἡ ἀπόσταση πού διέτρεχαν οἱ ἀλητές δέν ἦταν ἡ ἴδια σέ 
ὅλους τούς ἀγῶνες, δεδομένου ὅτι σέ μερικούς ἦταν 7 στάδια, σέ 
ἄλλους 10, 12, 20 ἤ 24, δηλαδή, ἀπό 1.300 – 4.600 περίπου μέτρα.  
Εἶναι πολύ πιθανό ὅτι στήν Ὀλυμπία οἱ δολιχοδρόμοι ἔτρεχαν 24 
στάδια.  Γνωστοί γιά τίς ἱκανότητές τους στούς δρόμους ἀντοχής 
ἦσαν οἱ Σπαρτιᾶτες, οἱ Ἀρκάδες καί οἱ Κρῆτες.   

Ἡ ὁπλιτοδρομία ἤ ὁπλίτης δρόμος ἦταν ἀπό τά ἀρχαιότερα 
ἀγωνίσματα στόν ἑλληνικό χῶρο, εἰσήχθη ὅμως στό πρόγραμμα τῶν 
Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων μόλις τό 520 π.Χ., στήν 65η Ὀλυμπιάδα.  
Εἶναι μᾶλλον βέβαιο ὅτι στήν ἀρχή οἱ ἀθλητές ἔτρεχαν μέ ὅλη τους 
τήν πανοπλία, ὅπως καί στόν πόλεμο.  Ἀργότερα, ὅμως, κατά τή 
διάρκεια τῶν ἱστορικῶν χρόνων, οἱ ἀθλητές ἔφεραν μόνο κράνος καί 
ἀσπιδα ἤ πολλές φορές μόνο μιά ἀσπίδα.  Ἀπό τόν Παυσανία 
μαθαίνουμε ὅτι στό ναό τοῦ Δία στήν Ὀλυμπία ὑπῆρχαν 25 ἀσπίδες, 
τίς ὁποῖες χρησιμοποιοῦσαν οἱ ὁπλιτοδρόμοι κατά τή διάρκεια τοῦ 
ἀγωνίσματος αὐτοῦ.  Μερικοί ὑποστηρίζουν ὅτι τό ἄθλημα αὐτό δέν 
ἦταν ἀπό τά πλέον ἀγαπητά στούς Ἕλληνες, ἀφοῦ πολλοί λίγοι 
ἀθλητές ἀπαθανάτισαν μέ ἐπινίκειες ὠδές ἤ μέ ἀδριάντες τή νίκη 
τους σ’ αὐτό.  Πολλές φορές οἱ ἀθλητές πού κέρδιζαν σ’ ἄλλα 
ἀγωνίσματα δρόμων ἀνέφεραν ὅτι κέρδισαν καί στήν ὁπλιτοδρομία ἤ 
ὅτι ἕνας ἀθλητής νικοῦσε στό δόλιχο καί τό δίαυλο ἀνέφερε ὅτι 
νίκησε καί στόν ὁπλίτη δρόμο τήν ἴδια μέρα.  Ἄλλοι ἐρευνητές, ὅμως, 
ὑποστηρίζουν ὅτι τό ἀγώνισμα αὐτό ἦταν πολύ ἀγαπητό, διότι θύμιζε 
στούς θεατές πώς κάποτε οἱ ἀθλητές καί οἱ πολεμιστές ἦσαν τό ἴδιο 
ἀκριβώς.  Εἶναι λογικό νά συμπεράνουμε ὅτι τό ἀγώνισμα, ἀφοῦ 
ἦταν στό Ὀλυμπιακό πρόγραμμα μέχρι καί τό τέλος τῶν ἀγώνων, 
πρέπει νά ἦταν ἀγαπητό. Ἄλλωστε, ἀθλήματα πού δέν ἦσαν 
προσφιλῆ σ’ αὐτό δέν παρέμειναν γιά πολύ.  Ἡ ὁπλιτοδρομία ἦταν 
τό ἀγώνισμα μέ τό ὁποῖο τέλειωνε κάθε Ὀλυμπιακή γιορτή ἀπό τό 
520 π.Χ. καί μετά, κάτι πού ἔκανε μερικούς συγγραφεῖς νά 
πιστέψουν ὅτι αὐτό ἦταν μιά ἔνδειξη ὅτι ἡ ἐκεχειρία εἶχε τελειώσει.  
Ἄλλοι πάλι ὑποστηρίζουν ὅτι λόγω τῆς κωμικῆς, κατά κάποιο τρόπο, 
ἐμφάνισης τῶν ἀθλητῶν, ὅπως τοὐλάχιστον δείχνη ἡ τέχνη τῆς 
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ἐποχῆς, τό ἀγώνισμα αὐτό τό ἄφηναν τελευταῖο μέ σκοπό νά 
διασκεδάση τό κουρασμένο πλῆθος τῶν θεατῶν. Τό μῆκος του 
δρόμου πού ἔτρεχαν οἱ ὁπλιτοδρόμοι διέφερε ἀπό τόπο σέ τόπο.  
Στήν Ὀλυμπία ἦταν δύο στάδια, ἐνῶ ἀλλοῦ, ὅπως λ.χ. στά 
Ἐλευθέρια, πού τελοῦνταν στίς Πλαταιές, πρός ἀνάμνηση τῆς 
μεγάλης νίκης, τῶν Ἑλλήνων ἐπί τῶν Περσῶν, ἦταν περισσότερο. 

 
 

Ἡ ἐκκίνηση τῶν ἀθλητῶν. 

Ἡ ἐκκίνηση τῶν ἀθλητῶν στούς ἀρχαίους ἑλληνικούς ἀγῶνες 
εἶναι κάτι πού ἀπασχόλησε τούς ἱστορικούς ἀπό τίς ἀρχές, ἀκόμη, 
τοῦ αἰῶνα μας.  Ἔχουν ἀναπτυχθεῖ κατά καιρούς διάφορες θεωρίες 
σχετικά μέ τό θέμα αὐτο.  Θά μποροῦσε νά ὑποστηριχθῆ, ἐπίσης, ἡ 
ἄποψη ὅτι ἡ ἐκκίνηση τῶν ἀθλητῶν τῆς κλασσικῆς Ἑλλάδας, 
τοὐλάχιστον, σέ μερικές περιπτώσεις, ἦταν παρόμοια μ’ αὐτή τῶν 
σημερινῶν ἀθλητῶν στούς δρόμους ταχύτητας.  Ἡ ἄποψη αὐτή 
μπορεῖ νά στηριχθῆ σέ δύο μαρτυρίες ἀπό τά ἀρχαιολογικά 
εὑρήματα.  Ἡ γνωστότερη καί ἐπικρατέστερη ἄποψη ἀναφέρει ὅτι οἱ 
ἀρχαῖοι ἀθλητές ξεκινοῦσαν ἀπό τήν ὄρθια θέση μέ τό ἕνα πόδι λίγο 
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πιό μπροστά ἀπό τό ἄλλο, μέ τό σῶμα νά κλίνη πρός τά ἐμπρός καί 
μέ τά γόνατα ἐλαφρά λυγισμένα.  Ἡ στάση αὐτή εἶναι χαρακτηριστική 
στήν ἀρχαία τέχνη καί, ἰδιαίτερα, σέ ἕνα Ἀθηναϊκό ἀμφορέα, ὁ 
ὁποῖος παρουσιάζει ἕναν ὁπλιτοδρόμο τή στιγμή τῆς ἐκκίνησης.  Ἡ 
ἴδια στάση φαίνεται καθαρά σέ ἕνα χάλκινο ἄγαλμα πού βρέθηκε τά 
τελευταῖα χρόνια στήν Ἑλλάδα, σέ ἕνα χάλκινο ἀγαλματίδιο 
ὁπλιτοδρόμου, γνωστό ὡς Tubingen bronze, καί σέ μερικές 
παραστάσεις ἐρυθρόμορφων ἀθηναϊκῶν ἀγγείων. 

Μέχρι τά μέσα τοῦ 5ου π.Χ. αἰῶνα, ἴσως καί λίγο  μετά, οἱ 
ἀθλητές ξεκινοῦσαν μέ παράγγελμα πού ἔδινε ὁ ἀφέτης ἤ ὁ 
σαλπιγκτής.  Αὐτό γίνεται γνωστό ἀπό μία διήγηση τοῦ ἱστορικοῦ 
Ἡροδότου, ὅπου ὁ ναύαρχος τοῦ ναυτικοῦ τῆς Κορίνθου, 
Ἀδείμαντος, ὑπενθυμίζει (χρησιμοποιῶντας μεταφορικό σχῆμα) στόν 
Θεμιστοκλῆ, πρίν ἀπό τή ναυμαχία τῆς Σαλαμίνας, ὅτι οἱ ἀθλητές 
πού ξεκινοῦν, πρίν δοθεῖ τό παράγγελμα, ραπίζονται.  Ὁ 
Θεμιστοκλῆς μέ τή σειρά του, ὅπως ἀναφέρθηκε, ὑπενθύμισε στόν 
Ἀδείμαντο ὅτι ναί μέν αὐτοί πού ξεκινοῦν νωρίς ραπίζονται, ἀλλά καί 
αὐτοί πού ξεκινοῦν ἀργά, δέν κερδίζουν ποτέ.  Οἱ ἀθλητές μετά ἀπό 
κλήρωση ἔπαιρναν τίς θέσεις τους στήν ἐκκίνηση, ὅπου ὑπῆρχε μία 
γραμμή τήν ὁποία δέν ἔπρεπε νά πατήσουν. Τό μέρος ὅπου 
τοποθετοῦσαν τά πόδια τους οἱ ἀθλητές, ὠνομαζόταν βαλβίς 
(βαλβίδι ποδῶν θέντες πόδα παρά πόδα). Οἱ ἀθλητές ἦσαν σέ ὄρθια 
θέση μέ τό δεξί πόδι λίγο πιό μπροστά ἀπό τό ἀριστερό καί μέ τό 
σῶμα ἐλαφρά λυγισμένο πρός τά ἐμπρός, ξεκινῶντας μέ τή λέξη 
ἄπιτε τοῦ ἀφέτη, ὅπως φαίνεται ἀπό τούς Ἱππεῖς τοῦ Ἀριστοφάνη.  
Ὅταν οἱ ἀθλητές ἦσαν πολλοί, τότε οἱ τέσσερεις πρῶτοι νικητές ἀπό 
κάθε σειρά προκίνονταν γιά τόν ἑπόμενο γύρο. 

Ὁ τρόπος, ὅμως, αὐτός τῆς ἐκκίνησης τῶν ἀθλητῶν φαίνεται 
ὅτι δέν ἱκανοποιοῦσε ἀπόλυτα τούς ὑπεύθυνους τῶν ἀγώνων, 
ἐπειδή μερικοί ἀθλητές μποροῦσαν νά κερδίσουν λίγο στήν ἐκκίνηση 
εἰς βάρος τῶν ἄλλων, κάνοντας ἔτσι τη μέθοδο αὐτή, κατά κάποιο 
τρόπο, ἄδικη.  Ἔτσι, στό τελος τοῦ 5ου π.Χ., ἕνας ἄλλος πιό δίκαιος 
τρόπος γιά τήν ἐκκίνηση τῶν ἀθλητῶν εἶχε ἐπινοηθεῖ.  Ἡ πρώτη 
προσπάθεια πρός τήν κατεύθυση αὐτή ἦταν ἡ ἐπινόηση μονίμων 
γραμμῶν χαραγμένων ἐπάνω σέ πλᾶκες ἀπό πέτρα, τίς ὁποῖες 
τοποθετοῦσαν στήν ἐκκίνηση, σχηματίζοντας ἔτσι μιά ἐπιμήκη 
πέτρινη πλᾶκα. Ὑπῆρχαν χαραγμένα δύο αὐλάκια (βαλβίδες), πού 
ἀπεῖχαν μεταξύ τους 20 περίπου ἑκατοστά, στά ὁποῖα 
τοποθετοῦσαν οἱ ἀθλητές τά πόδια τους.  Κατά μῆκος τῆς πέτρινης 
αὐτῆς πλάκας ὑπῆρχαν ὀπές, οἱ ὁποῖες ἀπεῖχαν 1,25 ἑκατοστά ἡ μία 
ἀπό τήν ἄλλη, μέσα στίς ὁποῖες τοποθετοῦνταν στύλοι – χωρίσματα 
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ἐπάνω ἀπό τούς ὁποίους ὑπῆρχαν μπάρες πού ἐμπόδιζαν τούς 
ἀθλητές νά ξεκινήσουν πρόωρα.  Οἱ μπάρες αὐτές συνδέονταν μέ 
σχοινιά, τά ὁποῖα κρατοῦσε ὁ ἀφέτης πού βρισκόταν πίσω καί στό 
κέντρο τῆς ἐκκίνησης τῶν ἀθλητῶν, μέσα σέ μία τάφρο, βάθους ἑνός 
μέτρου καί πλάτους 0,50 ἑκατ..  Ὅταν ὁ ἀφέτης ἄφηνε ταυτόχρονα 
τά σχοινιά πού συνδεόταν μέ τίς μπάρες, αὐτές ἔπεφταν συγχρόνως, 
δίνοντας ἔτσι τήν εὐκαιρία στούς ἀθλητές νά ξεκινήσουν ὅλοι μαζί.  
Ἔτσι, οἱ ἀθλητές ξεκινοῦσαν ὅλοι μαζί ὅταν ἔπεφτε ἡ λεγόμενη 
ὕσπληγξ.  Τά περισσότερα ἑλληνικά στάδια χρησιμοποιοῦσαν αὐτό 
τό εἶδος τῆς ἐκκίνησης, ἄν καί ὅλα δέν εἶχαν τήν ἴδια ἰδιομορφία, 
ὅσον ἀφορᾶ τίς αὐλακώσεις πού ὑπῆρχαν ἐπάνω στίς πέτρινες 
πλᾶκες.  Σέ μερικά στάδια δέν ὑπῆρχαν οἱ αὐλακώσεις, ἀλλά δύο 
σειρές ἀπό λακκοῦβες γιά νά τοποθετήσουν οἱ ἀθλητές τά πόδια 
τους μέσα σ’ αὐτές γιά μία καλή καί σταθερή ἐκκίνηση.  Ὅσον ἀφορᾶ 
τίς αὐλακώσεις, ὑπῆρχαν καί σ’ αὐτές διαφορές στά διάφορα στάδια.  
Στήν Ὀλυμπία ἀπεῖχαν 20 ἑκατοστά ἡ μία ἀπό τήν ἄλλη, στήν 
Ἐπίδαυρο 12 ἑκατοστά καί στήν Κόρινθο, οἱ λακοῦβες, πού 
χρησίμευαν, ὅπως καί οἱ αὐλακώσεις, γιά τήν τοποθέτηση τῶν 
ποδιῶν τῶν ἀθλητῶν κατά τήν ἐκκίνηση, ἀπεῖχαν 65, σχεδόν, 
ἑκατοστά, κάτι πού ὁπωσδήποτε δέ διευκόλυνε τούς ἀθλητές.  Στήν 
Ὀλυμπία, σύμφωνα μέ τά χωρίσματα πού ὑπάρχουν ἐπάνω στίς 
πλᾶκες, μποροῦσαν νά παραταχθοῦν 20 ἀθλητές στό δυτικο μέρος 
τοῦ σταδίου καί 21 στό ἀνατολικό.  Ὁ λόγος τῆς ὕπαρξης πέτρινων 
πλακῶν καί στίς δύο ἄκρες τοῦ σταδίου ὠφειλόταν στό γεγονός ὅτι 
οἱ ἀθλητές ἔπρεπε πάντοτε νά τερματίσουν στό ἴδιο μέρος.  Στό 
δρόμο τοῦ σταδίου ὁ τερματισμός ἦταν στό ἀντίθετο μέρος ἀπό αὐτό 
πού ξεκινοῦσαν οἱ ἀθλητές.  Γιά νά τερμάτιζαν στό ἴδιο μέρος καί οἱ 
ἀθλητές τοῦ διαύλου, ἔπρεπε νά ξεκινοῦσαν ἀπό τό μέρος, ὅπου 
τερμάτιζαν οἱ ἀθλητές τοῦ σταδίου.  Ἔτσι πολύ σωστά κρίθηκε 
ἀπαραίτητο νά ὑπάρχουν ἀφετηρίες καί στά δύο μέρη τοῦ σταδίου. 

 

 



70 
 

Ἡ πάλη 
 

Ἡ πάλη φαίνεται ὅτι ἦταν ἕνα ἀπό τά πιό ἀγαπητά, ἴσως τό πλέον 
ἀγαπητό ἄθλημα τῶν ἀρχαίων Ἑλλὴνων.  Τά μεταφορικά σχήματα 
πού χρησιμοποιοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες συγγραφεῖς 
(ἀναφέροντας την πάλη) δείχνουν, κατά τόν καλύτερο τρόπο, τή 
δημοτικότητα τοῦ ἀθλήματος.  Πολύ συχνά οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες 
ἥρωες, ὅπως ὁ Ἡρακλῆς καί ὁ Θησέας παλεύουν μέ ἀντιπάλους 
τους, μέ σκοπό νά τούς καταβάλουν.  Οἱ σκηνές πού ἀπεικονίζουν 
τήν πάλη τοῦ Ἡρακλῆ ἤ τοῦ Θησέα μέ τούς ἄγριους ἀντιπάλους 
τους, ἦταν ἕνας τρόπος, μέ τόν ὁποῖο ἡ ἑλληνική φαντασία ἤθελε νά 
παρουσιάση τήν πάλη τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς μάθησης ἐναντίον τῆς 
βαρβαρότητας καί ἀγριότητας.  Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες πίστευαν ὅτι ἡ 
πάλη εἶναι ἐπιστήμη καί τέχνη μαζί καί ὅτι ἐπινοήθηκε τό ὡραῖο αὐτό 
ἄθλημα ἀπό τήν ἀδελφή τοῦ Ἑρμή Παλαίστρα.  Ἄλλοι πάλι πίστευαν 
ὅτι ἡ ἐπιστημονική πάλη μέ τούς κανονισμούς της ἦταν ἐπινόηση τῆς 
θεᾶς Ἀθηνᾶς.  μεγάλη σπουδαιότητα ἀπέδιδαν οἱ ἀρχαῖοι ὄχι στό 
πῶς θά κατορθώση κανείς νά νικήση, ἀλλά στό πῶς νά τό ἐπιτύχη 
μέ τέχνη καί δεξιότητα.  

Ἡ πάλη ἦταν τόσο ἀγαπητό ἄθλημα ὥστε ὑπῆρχε τόσο στό 
πένταθλο ὅσο καί στό ξεχωριστό γι’ αὐτή συναγωνισμό.  Γιά νά 
νικήση κάποιος τόν ἀντίπαλό του στήν πάλη, ἔπρεπε νά τόν ρίξη στό 
ἔδαφος τρεῖς φορές.  Τό γεγονός αὐτό φαίνεται καί ἀπό μιά σάτιρα 
τοῦ γνωστοῦ σατιρικοῦ ποιητῆ Λουκίλλιου (180 – 130 π.Χ., θεῖο τοῦ 
Πομπήιου καί φίλο τοῦ Σκιπίωνα Αἰμιλιανοῦ), ὁ ὁποῖος ἔμμεσα 
ἀναφέρεται στίς τρεῖς πτώσεις πού ἔδιναν τή νίκη στόν ἀθλητή τῆς 
πάλης.  Ὁ σατιρικός ποιητής ἀναφέρεται σ’ ἕνα φανταστικό ἀθλητή 
τῆς πάλης, τόν ὁποῖο ἀποκαλεῖ Μίλωνα, προφανῶς λόγω τῆς 
μεγάλης δόξας τοῦ ὁμώνυμου Ἕλληνα Κροτωνιάτη ἀθλητή, 
λέγοντας ὅτι ὁ παλαιστής Μίλων κάποτε νίκησε ἀκονιτί (χωρίς νά 
ἀγωνιστῆ).  Ὅταν οἱ Ἑλλανοδῖκες τόν κάλεσαν προκειμένου νά τόν 
στεφανώσουν, αὐτός ξαφνικά γλύστρησε καί ἔπεσε στό ἔδαφος.  Οἱ 
διάφοροι παρευρισκόμενοι θεατές ἀπαίτησαν νά μή στεφθῆ νικητής 
ἀφοῦ πέφτει ἀκόμη καί χωρίς ἀντίπαλο.  Ὁ ἀθλητής ἀμέσως 
σηκώθηκε, πλησίασε τούς θεατές καί τούς ὑπενθύμισε μέ στεντόρεια 
φωνή ὅτι δέν ἦταν ἡ τρίτη φορά.  «Μόνο μιά φορά ἔπεσα.  Ἄν κανείς 
ἐπιθυμῆ ἄς ἔρθη νά μέ ρίξη κάτω ἄλλες δύο φορές». Ὅπως στήν 
πυγμαχία καί τό παγκράτιο ἔτσι καί στήν πάλη γινόταν κλήρωση μέ 
σκοπό νά σχηματισθοῦν ζεύγη ἀθλητῶν. Ὅταν ὁ ἀριθμός τῶν 
συμμετεχόντων ἦταν περιττός, τότε ἕνας ἔπρεπε νά πάη στόν 
ἑπόμενο γύρο, χωρίς νά παλαίψη (ἔφεδρος).  Ἦταν ὁπωσδήποτε 
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κάτι πού διευκόλυνε πολύ τόν ἀθλητή τοποθετώντας τον σέ 
πλεονεκτικότερη θέση ἀπό τούς ἄλλους, οἱ ὁποῖοι δέν ἦσαν ἔφεδροι, 
ἀλλά ἀνέφεδροι.  Ἡ πάλη λάμβανε χώρα σέ εἰδικό, πρός τό σκοπό 
αὐτό, μέρος, τό ὁποῖο ἔσκαβαν (σκάμμα) καί στή συνέχεια 
τοποθετοῦσαν μέσα σ’ αὐτό ἕνα στρῶμα ἀπό ἄμμο. 

Ἔχει ὑποστηριχθεῖ ἡ ἄποψη ὅτι γιά νά μποροῦσε κάποιος νά 
ἀναδειχθῆ νικητής στήν πάλη, ἔπρεπε νά ρίξη τόν ἀντίπαλό του τρεῖς 
φορές στό ἔδαφος μέ τήν πλάτη νά ἀκουμπάη σ’ αὐτό.  Τήν ἄποψή 
αὐτή δέ φαίνεται νά τήν ἔχουν υἱοθετήσει πολλοί συγγραφεῖς, διότι 
θά ἦταν φοβερά δύσκολο γιά ἕναν ἀθλητή τῆς πάλης νά ρίξη τόν 
ἀντίπαλό του τρεῖς φορές μέ τήν πλάτη τοῦ τελευταίου στό ἔδαφος 
(κάτι σάν τή σημερινή πάλη). Εἶναι πιθανό ὅταν ἕνας ἀθλητής 
ἀκινητοποιοῦσε τόν ἀντίπαλό του στό ἔδαφος τότε κέρδιζε μιά φορά.  
Ἀν ἕνας ἀθλητής ἔπεφτε στό ἔδαφος καί στή συνέχεια ἔπεφτε ἐπάνω 
του ὁ ἀντίπαλός του καί τόν ἀκινητοποιοῦσε, τότε ὁ ἀθλητής πού 
ἔπεσε φανερά πρῶτος καί ἦταν ὑπό τόν ἔλεγχο τοῦ ἄλλου, ἔχανε μία 
φορά.  Ἄν καί οἱ δύο ἀθλητές ἔπεφταν μαζί, τότε δέν ἔχανε κανείς, 
ἁπλῶς σηκώνονταν καί ἄρχιζαν πάλι τόν ἀγῶνα.  Τό πιάσιμο ἀπό τά 
πόδια φαίνεται ὃτι ἤ δέν ἐπιτρεπόταν καθόλου ἤ ἦταν κάτι ποῦ οἱ 
ἀθλητές ἀπέφευγαν, διότι ἦταν ἐπικίνδυνο καί γιά τούς ἴδιους νά 
βρεθοῦν στό ἔδαφος μέ μιά δυνατή κίνηση τοῦ ποδιοῦ τοῦ 
ἀντιπάλου.  Μποροῦσαν ὅμως, οἱ ἀθλητές νά χρησιμοποιοῦν τά 
πόδια τους μέ σκοπό νά τά πλέξουν μ’ αὐτά τῶν ἀντιπάλων τους γιά 
νά τούς ρίξουν στό ἔδαφος (ὑποσκελίζειν).  Ἔπειτα ἀπό κάθε πτώση 
τῶν ἀθλητῶν συνεχιζόταν ἀμέσως ὁ ἀγώνας.  Δέν ὑπάρχει τίποτε 
σχετικό πού νά δείχνη ὅτι μετά ἀπό κάθε πτώση ἐπακολουθοῦσε ἕνα 
μικρό διάλειμμα. Γενικά, πιστεύεται ὅτι πτώση συνιστοῦσε κάθε 
ἀκινητοποίηση τοῦ ἀθλητῆ, εἴτε μέ τήν πλάτη στό ἔδαφος εἴτε 
μπρούμυτα. Φυσικά, κάτι τέτοιο ἔπρεπε νά γίνη τρεῖς φορές.  
Μποροῦσε ὅμως νά θεωρηθῆ ὡς πτώση ὅταν οἱ ὦμοι τοῦ ἀθλητῆ 
ἀκουμποῦσαν στό ἔδαφος, χωρίς κατ’ ἀνάγκην ὁ ἀθλητής νά 
βρίσκεται σε ὕπτια θέση. Ἄν ἕνας ἀθλητής «ἔπεφτε στά γόνατα» τότε 
ὁ ἀντίπαλός του δέν κέρδιζε μία πτώση.  Θά μποροῦσε, μάλιστα,  
κάποιος ἀθλητής νά πάρη αὐτή τή θέση προκειμένου νά ἐφαρμόση 
κάποιο τέχνασμα. Ὑπῆρχαν δύο εἴδη πάλης: ἡ ὀρθία πάλη ἤ 
ὀρθοπάλη ἤ σταδαία πάλη καί ἡ ἀλύνδυσις ἤ κύλισις ἤ κάτω πάλη.  
Στήν τελευταία ἡ πάλη «συναντᾶ» τό παγκράτιο, δηλαδή, εἶναι εἶδος 
πάλης πού χρησιμοποιοῦσαν, κυρίως, οἱ ἀθλητές τοῦ παγκράτιου. 

Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο πάλευαν οἱ ἀρχαῖοι ἀθλητές, καθώς καί τά 
τεχνάσματα πού χρησιμοποιοῦσαν δέν εἶναι μέ ἀκρίβεια γνωστά σέ 
ἐμᾶς γι’ αὐτό καί οἱ ἑρμηνεῖες πού δόθηκαν κατά καιρούς σχετικά μέ 
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τό θέμα αὐτό διαφέρουν ἀρκετά.  Ὑπάρχουν ἀρκετές μαρτυρίες πού 
δείχνουν ὅτι ἡ ἀρχαία πάλη καί οἱ μέθοδοι πού χρησιμοπιοῦσαν οἱ 
ἀθλητές γιά νά ἀνατρέψουν τούς ἀντιπάλους τους, καθώς καί ἡ 
στάση τῶν παλαιστῶν κατά τίς πρῶτες φάσεις τοῦ ἀγωνίσματος, 
ἔχουν πολλά κοινά μέ τή σύγχρονη πάλη.  Λαβές ἀπό τό λαιμό τοῦ 
ἀντιπάλου ἦσαν πολύ συνηθισμένες, ὅπως φαίνεται ἀπό τά διάφορα 
ἀγγεῖα πού ἀπεικονίζουν τό ἄθλημα (τραχειλίζειν).  Ἄλλο εἶδος 
λαβῆς ἦταν αὐτό ἀπό τή μέση (μέσον λαμβάνειν ἤ διαλαμβάνειν), 
κάτι πολύ δύσκολο, διότι οἱ ἀθλητές προσπαθοῦσαν μέ κάθε τρόπο 
νά ἐμποδίσουν τόν ἀντίπαλό τους νά πραγματοποιήση τό εἶδος αὐτό 
τῆς λαβῆς.  Ἀπό τή μέση, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν ἀρχαία τέχνη, εἶχε 
πιάσει κατά τήν παράδοση ὁ Ἡρακλής τόν Ἀνταῖο γιά νά τόν σηκώση 
ψηλά καί στήν συνέχεια νά τόν ρίξη στό ἔδαφος, διότι ὁ τελευταῖος 
ἀντλοῦσε τιτανική δύναμη, ὅταν εἶχε ἐπαφή μέ τή μητέρα του Γῆ.  Οἱ 
λαβές ἀπό τά χέρια καί τούς καρπούς (ἀκροχειρισμός) ἦσαν πολύ 
συνηθισμένες, διότι ἦσαν σχετικά εὔκολες καί μποροῦσαν σέ πολλές 
περιπτώσεις νά ἀνατρέψουν τόν ἀντίπαλο. Ἕνα εἶδος ἀκροχειρισμοῦ 
χρησιμοποιοῦσε, κατά τόν Παυσανία, ὁ ἀθλητής Λεοντίσκος ἀπό τή 
Μεσσήνη τῆς Σικελίας, ὁ ὁποῖος κατώρθωσε, σπάζοντας τά δάκτυλα 
τῶν ἀντιπάλων του, στρίβοντάς τα πρός τά πίσω, νά νικήση τό 456 
καί τό 452 π.Χ. στήν Ὀλυμπία.  Τή μέθοδο αὐτή δέν τήν εἰχαν 
χρησιμοποιήσει κι ἄλλοι ἀθλητές, ἴσως ἐπειδή εἶχε ἀπαγορευθεῖ.  Ἡ 
ἀρχική στάση (σύστασις) τῶν παλαιστῶν ἦταν ἴδια μέ τή σημερινή, 
δηλαδή, οἱ ἀθλητές ἔβλεπαν κατά πρόσωπο ὁ ἕνας τόν ἄλλο 
προσπαθώντας νά πιάσουν τόν ἀντίπαλό τους σταθερά.  Ὑπῆρχαν, 
ὅμως, καί περιπτώσεις, ὅπου ὁ ἕνας ἀθλητής ἔπιανε τόν ἄλλον ἀπό 
τό πλάϊ (παράθεσις), μέ σκοπό νά τόν ρίξη στό ἔδαφος.  Συχνά οἱ 
ἀθλητές χρησιμοποιοῦσαν τίς τρικλοποδιές (ἀγκυρίζειν).  Μιά λαβή, 
ἡ ὁποία ἦταν συχνή, ἀλλά και ἀποτελεσματική ἦταν αὐτή, κατά τήν 
ὁποία, ὁ ἕνας ἀθλητής ἔπιανε τόν ἀντιπαλό του ἀπό τό λαιμό καί τό 
χέρι καί συγχρόνως στρέφοντας τήν πλάτη του πρός τόν ἀντίπαλό 
του τόν ἔρριχνε στό ἔδαφος (ἕδραν στρέφειν).  Σέ μερικές 
περιπτώσεις γίνεται λόγος περί νίκης ἀκονιτί στό ἀγώνισμα τῆς 
πάλης, δηλαδή, νικοῦσε ὁ ἀθλητής χωρίς νά ρίξη ἐπάνω του τή 
γνωστή σκόνη πρίν ἀπό τόν ἀγῶνα,  γεγονός πού συνέβαινε σέ 
σπάνιες περιπτώσεις, ὅταν ἕνας πολύ δυνατός ἀθλητής δέν εἶχε 
ἀντιπάλους καί, φυσικά, δέ χρειαζόταν νά ἑτοιμασθῆ γιά τόν ἀγῶνα.  
Ὁ ἀθλητής Μίλων ἀπό τόν Κρότωνα τῆς Κάτω Ἰταλίας λέγεται ὅτι 
νίκησε ἀκονιτί.  Ἀκονιτί  μποροῦσαν νά κερδίσουν καί οἱ ἄλλοι 
ἀθλητές τῶν βαρέων ἀγωνισμάτων, ὅπως συνέβη μέ τόν ἀθλητή τῆς 
πυγμαχίας Δωριέα ἀπό τή Ρόδο, ὁ ὁποίος νίκησε στά Πύθια.  Ἡ 
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σκόνη τήν ὁποία ἔρριχναν ἐπάνω στά λαδωμένα σώματα τῶν 
ἀθλητῶν, εἶχε σάν σκοπό νᾶ μή γλυστράνε τά χέρια τῶν ἀθλητῶν, 
ὅταν αὐτοί θά ἐπιχειροῦσαν διάφορες λαβές ἐπί τῶν ἀντιπάλων 
τους.  Ἡ σκόνη αὐτή μαζί μέ τό λάδι πού ἔρριχναν στό σῶμα τῶν 
ἀθλητῶν καθαρίζονταν μετά τό τέλος τοῦ ἀθλήματος μέ τή 
στλεγγίδα, ἡ ὁποία ἦταν ἕνα κομμάτι ἀπό χαλκό ἤ σίδηρο, 
κυρτωμένη στό ἕνα ἄκρο.  Ἡ ἄλειψη τοῦ σώματος μέ λάδι ἦταν κάτι 
τό πολύ ὑγιεινό, διότι ἐμπόδιζε τήν ἄμμο καί τή σκόνη νά μπαίνουν 
μέσα στούς πόρους τοῦ δέρματος.  Τόσο τό λάδι ὅσο καί ἡ σκόνη 
καί οἱ στλεγγίδες ἦσαν ἀπαραίτητα γιά κάθε γυμνάσιο καί γιά κάθε 
ἀθλητή.  Ὁ γεωγράφος Στράβων μᾶς πληροφορεῖ ὅτι, ὅταν ὁ 
στρατός τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου μπῆκε στήν Ἰνδία, τότε οἱ ἐντόπιοι 
τεχνῖτες ἀρχισαν νά κατασκευάζουν στλεγγίδες, ἀλλά καί ἀσκούς 
μέσα στούς ὁποίους ἔβαζαν τό λάδι.  Μερικές φορές οἱ στλεγγίδες ἤ 
δωρίζονταν στούς ἀθλητές ἀπό τούς ἀγωνοθέτες ἤ ἦσαν αὐτές τά 
ἔπαθλα γιά τούς νικητές.  Τό γνωστό ἔργο τοῦ γλύπτη Λύσιππου, 
πού φέρει τόν τίτλο Ἀποξυόμενος, παρουσιάζει ἕναν ἀθλητή νά 
καθαρίζη τό σῶμα του μέ μιά στλεγγίδα μετά τόν ἀγῶνα.  Τό ἔργο 
αὐτό, κατά τούς εἰδικούς τῆς τέχνης, θεωρεῖται ἕνα ἀπό τά 
ἀριστουργήματα τοῦ καλλιτέχνη.  Ἡ στλεγγίδα ἀτυχώς 
χρησιμοποιήθηκε ἀπό ἕναν προπονητή, ὁ ὁποῖος σκότωσε μέ τό 
ὄργανο αὐτό τόν ἀθλητή πού προπονοῦσε, ἐπειδή νομιζε ὅτι ὁ 
τελευταῖος δέν προσπάθησε, ὅσο ἔπρεπε, μέ ἀποτέλεσμα νά χάση 
στούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες.  Ἡ μοναδική ἀρχαία μαρτυρία γιά τό 
περιστατικό αὐτό εἶναι τοῦ Φιλόστρατου, ὁ ὁποῖος καί δικαιώνει τόν 
προπονητή, ἔτσι πρέπει νά γίνη δεκτή μέ ἐπιφυλάξεις.  Ἡ πάλη ἦταν 
ξεχωριστό ἀγώνισμα, ἀλλά καί ἕνα ἀπό τά ἀγωνίσματα τοῦ 
πεντάθλου.  Ὑπῆρχε στό πρόγραμμα τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων 
ἀπό πολύ νωρίς. 
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῾Η πυγμαχία 
 

Ἡ πυγμαχία ἦταν γνωστή στήν Ἑλλάδα ἀπό ἀρχαιοτάτων 
χρόνων. Στή μινωϊκή Κρήτη, ὅπως φαίνεται ἀπό τά ἀρχαιολογικά 
εὐρήματα, τό ἄθλημα αὐτό κατεῖχε ἐξέχουσα θέση στήν προτίμηση 
τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ.  Τό ἴδιο μπορεῖ νά ὑποστηριχθῆ καί γιά τίς 
Κυκλάδες, μετά τήν ἀνακάλυψη στή Σαντορίνη τῆς θαυμάσιας 
τοιχογραφίας, ἡ ὁποία παρουσιάζει δύο παιδιά, ἡλικίας 8 - 10 ἐτών 
περίπου, νά προπονοῦνται στήν πυγμαχία.  Στήν Κρήτη, οἱ ἀθλητές 
τῆς πυγμαχίας φοροῦσαν ὄχι μόνο γάντια, ἀλλά καί προστατευτικά 
κράνη γιά τήν ἀποφυγή τραυμάτων στό κεφάλι.  Στήν κυρίως 
Ἑλλάδα, τό ἄθλημα αὐτό παρέμεινε, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ὁμήρου 
μέχρι καί τό τέλος τῶν Ἑλληνιστικῶν χρόνων, ἀρκετά σκληρό, ἀλλά 
καί ἀγαπητό, ἄν κρίνη κανείς ἀπό τό γεγονός ὅτι ὑπῆρχε στό 
πρόγραμμα ὄχι μόνο τῶν Πανελληνίων ἀγώνων, ἀλλά καί αὐτών, 
ἀκόμη, τῶν τοπικῶν.  Εἶναι ἀπορίας ἄξιο τό γεγονός ὅτι ἕνα σκληρό 
ἀγώνισμα ἀγαπήθηκε τόσο πολύ καί γιά τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα.  Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι τούς κανονισμούς, οἱ ὁποῖοι 
ἀφοροῦσαν τό ἄθλημα αὐτό στήν Ὀλυμπία, τούς εἶχε ἐπινοήσει ἕνας 
ἀθλητής, ὁ Ὀνομαστός ἀπό τή Σμύρνη. 

Ἀπό τόν Ὅμηρο γίνεται γνωστό ὅτι, στούς ἀγῶνες τοῦ 
Πατρόκλου, οἱ πυγμάχοι κάλυπταν τά χέρια τους μέ λωρίδες ἀπό 
δέρμα βοδιοῦ, γιά νά προστατεύωνται οἱ ἀρθρώσεις τῶν δακτύλων 
καί, φυσικά, νά γίνωνται λιγότερο ὀδυνηρά τά χτυπήματα γιά τόν 
ἀντίπαλο. Ὅπως φαίνεται ἀπό τίς διάφορες παραστασεις ἀγγείων 
πού ἀπεικονίζουν τό ἄθλημα αὐτό, ἡ χρήση λωρίδων δέρματος 
γύρω ἀπό τίς ἀρθρώσεις τῶν δακτύλων ἦταν ἐνδεδειγμένη.  Τό 
μῆκος τῶν πυκτικῶν ἱμάντων, οἱ ὁποῖοι ὠνομάζονταν καί ἱμάντες 
μαλακότεροι ἤ μειλίχαι, ἦσαν 3 – 3

1/2
 περίπου μέτρα.  Οἱ μαλακοί 

αὐτοί ἰμάντες χρησιμοποιήθηκαν σέ ὅλη τή διάρκεια τοῦ 6ου καί 5ου 
αἰῶνα, ἴσως καί μέρους τοῦ 4ου αἰῶνα καί τυλίγονταν ἀρκετές φορές 
(στροφία) γύρω ἀπό τά τέσσερα δάκτυλα, τίς ἀρθρώσεις, περνώντας 
διαγωνίως διά μέσου τῆς παλάμης καί τοῦ ἐπάνω μέρους τοῦ 
χεριοῦ, γιά νά τυλιχθῆ στόν καρπό καί πολλές φορές τό τύλιγμα νά 
φθάση μέχρι καί τή μέση τοῦ πήχεως. Συνήθως, ὁ ἀντίχειρας ἦταν 
ἀκάλυπτος, ὅπως ἐπίσης καί οἱ ἄκρες τῶν δακτύλων.  Στό εἶδος 
αὐτό τῶν πυκτικῶν ἰμάντων προστέθηκε καί ἕνα ἄλλο, τό ὁποῖο 
φαίνεται ὅτι προστάτευε πιό ἀποτελεσματικά τά χέρια κατά τή 
διάρκεια σφοδρῶν χτυπημάτων καί ὠνομάζονταν οἱ ἰμάντες αὐτοί, 
λόγω τοῦ σχήματός τους, σφαῖραι.  Οἱ τελευταῖοι ἦσαν πιό χοντροί, 
δεδομένου ὅτι τό δέρμα καί τό μαλλί χρησιμοποιοῦνταν μαζί, 
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ἀμβλύνοντας ἔτσι τά δυνατά χτυπήματα.  Εἶναι πιθανό ὅτι τό εἶδος 
αὐτῶν τῶν σφαιρικῶν ἰμάντων δέν ἀντικατέστησε τούς παλαιούς, 
ἀλλά ἁπλῶς τούς χρησιμοπιοῦσαν οἱ ἀθλητές μόνο κατά τήν 
προπόνηση.  Ἡ ἐμφάνιση τῶν ἰμάντων αὐτών ἔγινε γύρω στό τέλος 
τοῦ 4ου π.Χ. αἰῶνα, ἀλλά, ὅπως φαίνεται, τόσο αὐτοί, ὅσο καί οἱ 
μαλακοί ἀντικαταστάθηκαν ἀπό ἕνα ἄλλο εἶδος, τούς ὀξεῖς.  Ἡ 
ἀντικατάστση αὐτή ἔγινε, διότι ἡ χρήση τῶν δύο προηγούμενων ἦταν 
προβληματική καί ὁπωδήποτε δέν ἦταν καθόλου στερεά.  Ἄλλωστε, 
ἔπρεπε κάθε φορά νά δένωνται ἐπάνω στό χέρι καί μετά τό τέλος 
τοῦ ἀγώνα νά ξετυλίγονται μέ προσοχή. Μέ τήν εἰσαγωγή τῶν ὀξέων 
ἰμάντων τά προβλήματα αὐτά δέν ὑπῆρχαν, διότι οἱ τελευταῖοι ἦσαν 
παρόμοιοι μέ τά σημερινά πυγμαχικά γάντια, τά ὁποῖα φοροῦν οἱ 
ἀθλητές τοῦ ἀγωνίσματος. Τά γάντια αὐτά ἦσαν ἐνισχυμένα στίς 
ἀρθρώσεις τῶν δακτύλων μέ σκληρό δέρμα, τό ὁποῖο ἔκανε 
σκληρότερα τά χτυπήματα καί στό ὁποῖο χρωστοῦσαν τήν ὀνομασία 
τους (ὀξεῖς).  Οἱ ἄκρες τῶν δακτύλων, ὅπως καί πρίν, ἦσαν ἀνοιχτές.  
Οἱ ὀξεῖς αὐτοί ἰμάντες ἔφθαναν σχεδόν μέχρι τό μέσο τοῦ ἀγκῶνα, 
ὅπου τελείωναν σέ ἕνα παχύ στρῶμα ἀπό μαλλί, τό ὁποίο 
προστάτευε, φαίνεται, τόν βραχίονα ἀπό τά δυνατά χτυπήματα τῶν 
ὀξέων ἰμάντων ἤ ἁπλῶς τόν χρησιμοποιοῦσαν οἱ ἀθλητές γιά νά 
σκουπίζουν τόν ἱδρῶτα τους, ὁ ὁποῖος θά ἔπεφτε τά μάτια τους, κάτι 
πού χρησιμοποιοῦν σήμερα καί οἱ ἀθλητές στό τέννις.  Αὐτά ἦσαν μέ 
λίγα λόγια τά μέσα πού χρησιμοποοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες 
ἀθλητές τῆς πυγμαχίας, προκειμένου νά προστατέψουν τά χέρια 
τους ἀπό τά σφοδρά χτυπήματα πού ἐπέφεραν στούς ἀντιπάλους 
τους. Λίγο ἀργότερα οἱ Ρωμαῖοι ἔχοντας σκοπό νά κάνουν τό 
ἀγώνισμα αὐτό περισσότερο σκληρό καί πιό θεαματικό γιά νά 
ἱκανοποιήσουν τίς χιλιαδες τῶν θεατῶν, οἱ ὁποῖοι ἦθελαν νά 
βλέπουν αἷμα στά διάφορα θεάματα, εἶχαν ἐνισχύσει τά πυγμαχικά 
γάντια μέ μόλυβδο ἤ σίδηρο, πολλές φορές προσθέτοντας καί 
καρφιά στό δέρμα πού κάλυπτε τίς ἀρθρώσεις τῶν δακτύλων. 

Σέ ἀντίθεση μέ τούς σημερινούς ἀγῶνες πυγμαχίας καί τή 
διεξαγωγή τους σέ εἰδικό μέρος (ρίνγκ), στούς ἀρχαίους ἀγῶνες δέν 
ὑπῆρχε τέτοιος χῶρος καί κατά συνέπεια περιορισμός στίς κινήσεις 
τῶν ἀθλητῶν.  Εἶναι ὁπωσδήποτε λογικό νά συμπεράνουμε ὅτι 
ὑπῆρχε κάποιος περιορισμός στό θέμα τοῦ χώρου, ὅπου 
μποροῦσαν νά κινηθοῦν οἱ ἀθλητές, εἶναι, ὅμως, ἀλήθεια ὅτι δέν 
ὑπῆρχε ἐξέδρα, οὔτε σχοινιά ὄπως σήμερα, ὅπου ὁ ἕνας ἀντίπαλος 
θά μποροῦσε νά παρασύρη τόν ἄλλο, μέ σκοπό νά τοῦ ἐπιφέρη 
ἀποφασιστικά χτυπήματα.  Ἴσως αὐτός νά εἶναι ὁ λόγος πού οἱ 
ἀθλητές στήν πυγμαχία δέν εἶχαν τούς σημερινούς «γύρους», ἀλλα 
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πυγμαχοῦσαν, συνήθως, μέχρι πού ὁ ἕνας ἀπό τούς δύο 
ἀπηγόρευε, δηλαδή, παραιτοῦνταν ἀπό τόν ἀγῶνα μέ τό σήκωμα 
τοῦ χεριοῦ καί ἰδιαίτερα τοῦ δείκτη τοῦ χεριοῦ.  Εἶναι ἀπορίας ἄξιο τό 
γεγονός ὅτι στήν πυγμαχία, ἐνῶ οἱ ἀθλητές χωρίζονταν σέ 
κατηγορίες, ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία, δέν ὑπῆρχαν διαφορετικές 
κατηγορίες, μέ βάση τό βάρος τῶν ἀθλητῶν, κάτι πού σήμερα εἶναι 
πρωταρχικῆς σημασίας.  Ἡ ἔλλειψη παρόμοιας διάταξης, ἡ ὁποία θά 
χώριζε τούς ἀθλητές σέ κατηγορίες ἀνάλογα μέ τό βάρος τους, 
ἔδωσε τήν εὐκαιρία στούς ἀθλητές μέ ὑπερβολικό βάρος νά 
κυριαρχήσουν στό ἀγώνισμα αὐτό, τό ὁποῖο ἐξ αἰτίας τῶν ἀθλητῶν 
τῶν «βαρέων βαρῶν» ἔγινε λιγότερο θεαματικό καί πιό ἀργό. 

Ἀπό τά διάφορα ἀγγεῖα πού ἀπεικονίζουν σκηνές πυγμαχίας 
φαίνεται ὅτι οἱ ἀθλητές χρησιμοποιοῦσαν καί τά δύο χέρια τους καί 
γνώριζαν διάφορες τεχνικές μέ τίς ὁποῖες μποροῦσαν ἐπιδέξια νά 
χρησιμοποιήσουν τά πόδια τους σέ συνδυασμό μέ τά χέρια.  Ἡ 
παλαιά ἀντίληψη ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες πυγμάχοι ἀπέφευγαν νά 
καταφέρουν χτυπήματα στό σῶμα τοῦ ἀντιπάλου τους, 
περιοριζόμενοι μόνο στό κεφάλι, δέν ἔχει τήν ὑποστήριξη τῶν 
διαφόρων ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων, καθώς φαίνεται ὅτι τά 
χτυπήματα στό σῶμα ἦσαν ἐπίσης, σπουδαῖα γιά τούς ἀρχαίους 
ἀθλητές τοῦ ἀγωνίσματος αὐτού. Κανόνες γιά τήν πυγμαχία φαίνεται 
ὅτι ὑπῆρχαν λίγοι καί μᾶλλον ἀπέβλεπαν, ὅπως καί σήμερα, στό νά 
ἀπαγορεύεουν στούς ἀθλητές νά κρατάη ὁ ἕνας τόν ἄλλον, ὅπως 
στήν πάλη, νά ἀποφεύγωνται τά χτυπήματα στά γεννητικά ὄργανα, 
καί, φυσικά, ἡ ἀπαγόρευση τῆς χρήσης τῶν δοντιῶν τῶν ἀθλητῶν. 

Οἱ ὀξεῖς ἱμάντες (μύρμηκες) καί τό μονοπώλιο τῆς πυγμαχίας 
ἀπό τούς εὔσωμους ἀθλητές ἔκαναν τό ἀγώνισμα αὐτό λιγότερο 
τεχνικό.  Ἐνῶ πρῶτα οἱ ἀθλητές χρησιμοποιοῦσαν τεχνική καί 
δύναμη, προκειμένου νά καταβάλουν τόν ἀντίπαλό τους, τώρα 
βασίζονταν μόνο στήν ὑπερβολική τους δύναμη.  Οἱ ἐπιθέσεις τῶν 
ἀθλητῶν ἦσαν πολύ πιό λίγες ἀπό πρίν, ἐνῶ ἡ ἄμυνα ἦταν τό κύριο 
μέλημά τους.  Χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὁ Δίων Χρυσόστομος τήν 
περίπτωση τοῦ ἀθλητῆ Μελανκόμα, ὁ ὁποιος μποροῦσε νά ἀμύνεται 
καί νά ἀποφεύγη τά χτυπήματα τῶν ἀντιπάλων του γιά δύο μέρες, 
ὥσπου οἱ ἀντίπαλοι του ὑποχρεώνονταν ἀπό τήν κούραση νά 
παραδεχθοῦν τήν ἤττα τους! 

Ἡ διαφορά μεταξύ τοῦ παλαιοῦ καί τοῦ νέου τρόπου τῆς 
πυγμαχίας φαίνεται καθαρά ἀπό τή διήγηση τοῦ Θεόκριτου, ὁ ὁποῖος 
περιγράφει τόν ἀγῶνα πυγμαχίας μεταξύ τοῦ Πολυδεύκη, πού 
βασιζόταν περισσότερο στήν τεχνική του καί Ἄμυκου πού 
στηριζόταν μόνο στή δύναμή του.  Ὁ δεύτερος πιστεύοντας στήν 
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ὑπερβολική του δύναμη κάλεσε τόν πρῶτο σέ ἀγῶνα πυγμαχίας 
ὅταν αὐτός πῆγε νά τοῦ ζητήση φιλοξενία.  Τά ἀποτέλεσματα ἦσαν 
ὀλέθρια γιά τόν Ἄμυκο, ἀφοῦ ὁ Πολυδεύκης κατάφερε μέ τήν τεχνική 
του, ὄχι μόνο νά ἀποφεύγη τά χτυπήματα τοῦ κατά πολύ 
δυνατότερου ἀντιπάλου του, ἀλλά καί νά τοῦ ἐπιφέρη χτυπήματα σέ 
καίρια σημεῖα τοῦ σώματός του, ἀφοῦ αὐτός ὄχι μόνο δέν ἤξερε πῶς 
νά ἀμυνθῆ, ἀλλά καί εἶχε κουρασθεῖ. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν ἄσχημο 
γιά τόν ἀπρόσεχτο καί ἄτεχνο ἀλλά δυνατό Ἄμυκο, ὁ ὁποῖος 
πέφτοντας λιπόθυμος στό ἔδαφος ἀπό τά ἔντεχνα χτυπήματα τοῦ 
ἀντιπάλου του ζητοῦσε νά τόν λυπηθῆ. 

Ἡ προπόνηση τῶν ἀθλητῶν τῆς πυγμαχίας ἦταν περίπου 
ὅπως καί ἡ σημερινή.  Οἱ ἀθλητές φοροῦσαν πάντοτε στά αὐτιά τους 
τίς λεγόμενες ἀμφωτίδες ἤ ἐπωτίδες, οἱ ὁποῖες ἦσαν, συνήθως, ἀπό 
δέρμα ἤ καί ἀπό ἄλλο μέταλλο.  Ὁ Πλούταρχος χαρακτηριστικά 
ἀναφέρει ὅτι τίς ἐπωτίδες θά ἦταν καλύτερα νά τίς φορέσουν τά 
μικρά παιδιά γιά νά μήν ἀκοῦν τά ἄσχημα λόγια.  Αὐτό εἶναι μία 
ἔνδειξη ὅτι οι ἐπωτίδες, τελικά, δέν ἔσωσαν τά αὐτιά τῶν πυγμάχων, 
οἱ ὁποῖοι ἦσαν γνωστοί γιά τά παραμορφωμένα τους αὐτιά, διότι οἱ 
ἀθλητές δέ φοροῦσαν τίς ἐπωτίδες, κατά τή διάρκεια τῶν ἐπίσημων 
ἀγώνων. Οἱ πυγμάχοι, ὅπως φαίνεται ἀπό τίς διάφορες παραστάσεις 
ἀγγείων, χτυποῦσαν, πολλές φορές, μέ τήν παλάμη ἀνοιχτή κάτι πού 
ἦταν γνωστό (ὅπως καί στήν πάλη, ἡ λαβή ἀπό τό ἄκρο τοῦ χεριοῦ) 
σάν ἀκροχειρισμός.  Ὅταν δέν ὑπῆρχε ἀντίπαλος γιά τήν 
προπόνηση, τότε οἱ ἀθλητές ἐφάρμοζαν ἕνα εἶδος τακτικῆς σάν νά 
εἶχαν μπροστά τους τόν ἀντίπαλό τους (σκιαμαχία ἤ χειρονομία) 
τακτική πού ἐφαρμόζουν καί σήμερα οἱ ἀθλητές μπορστά στόν 
καθρέπτη.  Πολλές φορές στήν προπόνηση οἱ πυγμάχοι 
χρησιμοποιοῦσαν τό λεγόμενο κώρυκον, κάτι παρόμοιο μέ τό 
σημερινό σάκκο πού κρέμεται ἀπό ἕνα σχοινί, στό μέρος ὅπου 
προπονοῦνται οἱ ἀθλητές τῆς πυγμαχίας, οἱ ὁποῖοι ἐπιφέρουν τά 
χτυπήματά τους στό γεμᾶτο ἀπό ἄμμο ἤ ἄλλο ἐλαφρύτερο ὑλικό 
αὐτό σάκκο.  Ὁ κώρυκος ἦταν σέ εἰδικό μέρος τοῦ γυμνασίου 
(κωρύκιον) ὅπου μποροῦσαν οἱ ἀθλητες νά τόν χρησιμοποιοῦν.  Τόν 
κώρυκα χρησιμοποιοῦσαν ὄχι μόνο οἱ πυγμάχοι, ἀλλά καί οἱ 
παγκρατιαστές, μέ τή διαφορά ὅτι ὁ δικός τους ἦταν πιό βαρύς καί 
μεγαλύτερος ἀπό αὐτόν τῶν πυγμάχων.  Οἱ δυνατοί ἀθλητές 
χρησιμοπιοῦσαν κώρυκο γεμᾶτο μέ ἄμμο, ἐνῶ οἱ λιγότερο δυνατοί 
μέ διάφορα ἄλλα ἐλαφρύτερα ὑλικά. 

Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ πυγμαχία ἦταν ἕνα ἀπό τά 
περισσότερο σκληρά καί ἐπικίνδυνα ἀθλήματα στήν ἀρχαία Ἑλλάδα.  
Τό ἀγώνισμα αὐτό ἔγινε περισσότερο ἐπικίνδυνο καί σκληρό μέ τούς  
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ὁξεῖς ἰμάντες, οἱ ὁποῖοι ἐπέφεραν τραύματα στό σῶμα τοῦ ἀθλητῆ 
καί ἰδιαίτερα στό πρόσωπο.  Ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα τῆς 
σκληρότητα τοῦ ἀθλήματος αὐτοῦ φαίνεται ἀπό μιά ἐπιγραφή ἡ 
ὁποία ἐξυμνεῖ τά κατορθώματα ἑνός μεγάλου ἀθλητῆ, τοῦ 
Κλειτόμαχου ἀπό τή Θήβα, ὁ ὁποῖος νίκησε τό 216 π.Χ. στήν πάλη, 
στήν πυγμαχία καί στό παγκράτιο.  Ἡ ἐπιγραφή λέει ὅτι ὁ ἀθλητής 
μόλις ἔβγαλε τά αἱματοβαμμένα γάντια τῆς πυγμαχίας ἄρχισε τό 
σκληρό παγκράτιο. 

Ὡς ἀποτέλεσμα τῆς σκληρότητας τοῦ ἀγωνίσματος καί, 
ἰδιαίτερα, τῶν χτυπημάτων στό πρόσωπο, πολλές φορές οἱ ἀθλητές 
ἔχαναν τά δόντια τους ἤ παραμορφωνόταν τό πρόσωπο καί, 
ἰδιαίτερα, ἡ  μύτη τους. Οἱ σατιρικοί ποιητές συνήθιζαν νά σατιρίζουν 
τήν ἀπελπιστική ἐμφάνιση τοῦ προσώπου τῶν ἀθλητῶν τῆς 
πυγμαχίας.  Ὁ σατιρικός ποιητής Λουκίλλιος (60 μ.Χ.) ἔγραφε γιά τόν 
πυγμάχο Στρατοφώνα: «Ὅταν ὁ Ὀδυσσέας ἐπέστρεψε στήν πατρίδα 
του μετά ἀπό 20 χρόνια, ὁ σκύλος του τόν ἀνεγνώρισε ἀμέσως.  
Ἀλλά ἐσύ, μετά ἀπό 4 ὧρες πυγμαχίας εἶσαι ἀγνώριστος ὄχι μόνο 
στά σκυλιά, ἀλλά καί στήν πολιτεία.  Ἄν κοιτάξης στόν καθρέπτη θά 
πῆς μέ ὅρκο ὅτι ἐγώ δέν εἶμαι ὁ Στρατοφών». Ὁ ἴδιος ποιητής 
ἔγραφε γιά τόν πυγμάχο Ὀλύμπικο, ὁ ὁποῖος εἶχε πιό παραμορ-
φωμένο πρόσωπο, τά ἑξῆς: «Μήν κοιτάξης ποτέ τόν ἑαυτό σου νά 
ἀντικατοπτρίζεται στό νερό διότι θά πεθάνης ὅπως ὁ Νάρκισσος, 
ἀλλά γιά πολύ διαφορετικό λόγο».  Οἱ τραυματισμοί στό ἀγώνισμα 
αὐτό ἦσαν τόσο συχνοί, ὥστε ὅταν κάποιος κατώρθωνε νά νικήση 
χωρίς νά τραυματιστῆ τότε ἔλεγαν ὅτι νίκησε ἀτραυμάτιστος. 
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Τό παγκράτιο 
 

Τό παγκράτιο ἦταν συνδυασμός πάλης καί πυγμαχίας ἤ, 
ὅπως καλύτερα ἀναφέρει ὁ σχολιαστής τοῦ Πλάτωνα, συνδυασμός 
ἀτελοῦς πάλης καί ἀτελοῦς πυγμαχίας, (Ἀγών τίς ἐξ ἀτελοῦς πυγμῆς 
καί ἀτελοῦς πάλης συγκείμενος), δηλαδή, κάτι σάν τά σημερινά 
ἀθλήματα ὅπου χρησιμοποιεῖται ὁ συνδυασμός πάλης καί 
πυγμαχίας.  Στόν Ὅμηρο, τό παγκράτιο, σέ ἀντίθεση μέ τήν πάλη καί 
τήν πυγμαχία, δέν ἐμφανίζεται σάν ἀγώνισμα.  Ἀποτέλεσε γιά πρώτη 
φορά μέρος τοῦ προγράμματος τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, τό ἔτος 
648 π.Χ., στήν 33η Ὀλυμπιάδα.  Ἦταν πιό ἐπικίνδυνο ἀπό τά ἄλλα 
βαρέα ἀγωνίσματα, γι’ αὐτό ὑπῆρχαν οἱ λεγόμενοι νόμοι ἐναγώνιοι, 
χάρη στούς ὁποίους τό ἄθλημα γινόταν περισσότερο ἀνθρώπινο 
χάνοντας ἔτσι τά στοιχεῖα πού τοῦ ἔδιναν τό χαρακτῆρα τῆς ἄγριας 
ἀναμέτρησης.  Ὅπως στά ἄλλα βαριά ἀγωνίσματα, ἔτσι καί σ’ αὐτό, 
μεγάλη σημασία εἶχε ὄχι μόνο ἡ δύναμη τοῦ ἀθλητῆ, ἀλλά ὁ 
συνδυασμός δύναμης καί τέχνης.  Παρά τή σκληρότητά του τό 
ἄθλημα αὐτό ἀγαπήθηκε πολύ ἀπό τούς Ἕλληνες καί παρέμεινε στό 
πρόγραμμα ὅλων τῶν μεγάλων ἀγώνων μέχρι τό τέλος τῆς ἱστορίας 
τους.  Οἱ ἀρχαῖοι ποιητές ὕμνησαν τούς νικητές τοῦ ἀθλήματος 
αὐτοῦ μέ ἀπαράμιλλες ὠδές.  Ὁ Πίνδαρος ἀφιερώνει 8 ἐπινίκιες 
ὠδές στούς ἀθλητές τοῦ παγκρατίου πού νίκησαν στούς μεγάλους 
ἀγῶνες καί ὁ Φιλόστρατος πίστευε ὅτι ἦταν τό πλέον ἀντρικό 
ἀγώνισμα. Ἄλλωστε, ἡ ὀνομασία Παγκράτης ἀνῆκε στόν δυνατότερο 
τῶν θεῶν, τόν Δία ἤ τή χρησιμοποιοῦσαν σάν ἐπίθετο γιά τόν 
Ἕλληνα ἥρωα τῶν ἡρώων, Ἡρακλή.  Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι 
ἦταν ἕνα ἀπό τά πλέον ἐπικίνδυνα ἀθλήματα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων.  
Ὁ Φιλόστρατος παραδέχεται ὅτι ἦταν πολύ ἐπικίνδυνο, ἀλλά 
συγχρόνως ταίριαζε περισσότερο στούς ἄνδρες ἀπό ὅλα τά ἄλλα 
ἀγωνίσματα. Ὑπῆρχε ἔντονη ἡ πίστη στόν ἀρχαῖο ἑλληνικό κόσμο 
ὅτι τά ἐπικίνδυνα ἀθλήματα ἦσαν στενά συνυφασμένα μέ τή φύση 
τοῦ ἄνδρα.  Ὁ Πίνδαρος πίστευε ὅτι οἱ πράξεις οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν 
τό θέλγητρο τοῦ κινδύνου δέν φέρνουν δόξα στό νέο. 

Τό παγκράτιο, ἄν καί ἑνιαῖο ὡς ἄθλημα, οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τό 
διέκριναν σέ δύο μέρη: τό ἄνω καί κάτω παγκράτιο.  Στό ἄνω 
παγκράτιο ἤ ὀρθοστάδην, οἱ ἀντίπαλοι προσπαθοῦσαν νά ρίξουν ὁ 
ἕνας τόν ἄλλον στό ἔδαφος, χρησιμοποιώντας ὅλα τά τεχνάσματα 
τῆς πάλης, καθώς ἐπίσης κλωτσιές καί ἄλλα εἴδη χτυπημάτων.  Σέ 
ἀντίθεση μέ τήν πάλη καί τήν πυγμαχία, στό παγκράτιο 
ἐπιτρέπονταν τά χτυπήματα μέ τό πόδι στά διάφορα σημεῖα τοῦ 
σώματος, ὅπως στό σημερινό Kick – boxing.  Στό κάτω παγκράτιο 
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πού θεωροῦνταν πιό ἐπικίνδυνο, ὁ ἕνας ἀθλητής ἔπεφτε ἐπάνω 
στόν ἄλλο, προσπαθώντας νά τόν ἀκινητοποιήση γιά νά ἐφαρμόση 
διάφορες λαβές στό λαιμό μέ σκοπό νά τόν ἀναγκάση νά παραδοθῆ.  
Οἱ ἀθλητές τοῦ ἀγωνίσματος αὐτοῦ δέ φοροῦσαν πυγμαχικά γάντια, 
ἔτσι μποροῦσαν νά χρησιμοποιήσουν τά χέρια τους ὅπως αὐτοί 
ἤθελαν, ἄλλοτε χτυπώντας μέ ἀνοιχτή παλάμη κι ἄλλοτε μέ γροθιές, 
ἀνάλογα μέ την περίπτωση, ὅπως φαίνεται καί ἀπό τίς διάφορες 
ἀπεικονίσεις τοῦ ἀθλήματος στήν τέχνη τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς.  
Ὑπῆρχαν, ὅπως προαναφέραμε, μερικές ἀπαγορευτικές διατάξεις 
τίς ὁποῖες δέν ἔπρεπε νά παραβοῦν οἱ ἀντίπαλοι.  Ἀπαγορευόταν 
στούς ἀθλητές νά χρησιμοποιοῦν τά δόντια τους γιά νά δαγκώσουν 
τόν ἀντίπαλό τους ἤ νά χρησιμοποιήσουν τά νύχια τους, μέ σκοπό 
νά προκαλέσουν ζημιές στά μάτια (ὀρύττειν), στό στόμα ἤ στή μύτη.  
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι μερικοί ἀθλητές κατέφευγαν καί σ’ αὐτά ἀκόμη τά 
μέσα, ὅταν κινδύνευαν ἄμεσα ἀπό τούς ἀντιπάλους τους, κάτι που 
ἀπεικονίζεται σέ μιά παράσταση ἀγγείου, ὅπου ἕνας ἀθλητής, 
βρισκόμενος σέ μιά δύσκολη θέση, προσπαθεῖ νά βάλη τά δάκτυλά 
του στά μάτια τοῦ ἀντιπάλου του.  Χαρακτηριστική, ἐπίσης, εἶναι ἡ 
περίπτωση τοῦ Ἀλκιβιάδη, ὅταν σέ ἕναν ἀγῶνα πάλης, 
ἀντιμετωπίζοντας τό ἐνδεχόμενο νά χάση τή νίκη, προτίμησε νά 
δαγκώση δυνατά τό χέρι τοῦ ἀντιπάλου του, ὁ ὁποῖος ἀπό τόν πόνο 
του ἐλευθέρωσε τόν Ἀλκιβιάδη λέγοντας «Ἀλκιβιάδη, δαγκώνεις, 
ὅπως οἱ γυναῖκες», «ὄχι», ἀπάντησε ὁ φιλόδοξος Ἀθηναῖος 
«δαγκώνω, ὅπως τά λιοντάρια».  Ἀλλη, ἐπίσης, ἀπαγορευτική 
διάταξη ἦταν νά πιάση κανείς τόν ἀντίπαλό του ἀπό τά γεννητικά του 
ὄργανα.  Τίς ἐναγώνιες αὐτές διατάξεις τίς τηροῦσαν αὐστηρά καί 
τιμωροῦσαν τούς παραβάτες παραδειγματικά διά ραβδισμοῦ οἱ 
ὑπεύθυνοι τῶν ἀγώνων.  Κατά τούς χρόνους τῆς ρωμαϊκῆς 
αὐτοκρατορίας οἱ διατάξεις αὐτές ἔχασαν ἕνα μέρος τῆς 
αὐστηρότητάς τους καί κατά συνέπεια οἱ ἀθλητές διέτρεχαν τόν 
κίνδυνο νά πάθουν μεγάλες ζημιές. 

Οἱ ἀθλητές στήν προσπάθειά τους νά καταβάλουν τούς 
ἀντιπάλους τους ἤ νά ἀποφύγουν δυνατά χτυπήματα ἐφάρμοζαν 
ὡρισμένα τεχνάσματα.  Ὅταν ἕνας ἀθλητής ἔπεφτε στό ἔδαφος 
κάτω ἀπό τό βάρος τῶν χτυπημάτων τοῦ συναθλητοῦ του ἤ ἀπό 
ἐπιδέξιο τέχνασμα τοῦ τελευταίου, προσπαθοῦσε νά πέση μέ τήν 
πλάτη στό ἔδαφος (ὑπτιασμός) γνωρίζοντας πόσο ἐπικίνδυνο ἦταν 
νά ἀφήση τήν πλάτη του καί τό λαιμό του ἐκτεθειμένο στή διάθεση 
τοῦ ἀντιπάλου του.  Ἔτσι, πέφτοντας μέ τήν πλάτη στό ἔδαφος 
μποροῦσε νά χρησιμοποιήση τά πόδια καί τά χέρια του, ὄχι μόνο γιά 
νά ἀποτρέψη τόν ἀντίπαλό του, ἀλλά καί, νά τοῦ ἐπιφέρη 
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χτυπήματα, ἄν ὁ τελευταῖος δέν ἔπαιρνε τίς κατάλληλες 
προφυλάξεις.  Θά μποροῦσε πολύ καλά νά τόν ρίξη πίσω του 
χρησιμοποιώντας τά πόδια του ἤ νά πιάση τό κεφάλι τοῦ ἀντιπάλου 
του μέσα στά πόδια του ἤ, ἀκόμη, νά ἐπιφέρη δυνατά χτυπήματα 
στό στομάχι του, ἄν αὐτός ἔπεφτε ἐπάνω του.  Τήν τακτική αὐτή τοῦ 
ὑπτιασμοῦ τή χρησιμοποιοῦσε μέ μεγάλη ἐπιτυχία ὁ ἀθλητής 
Μέλισσος ἀπό τή Θήβα, ὁ ὁποῖος κατώρθωσε ἔτσι νά νικήση ὅλους 
τούς ἀντιπάλους του στά Ἴσθμια καί νά ἀνακηρυχθῆ νικητής στό 
παγκράτιο.  Ὁ ποιητής Πίνδαρος χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὅτι ὁ 
Μέλισσος ἔπεφτε μέ τήν πλάτη στό ἔδαφος, ὅπως ἡ ἀλεπού στήν 
προσπάθειά της νά ἀποτρέψη τόν κίνδυνο τοῦ ἀετοῦ. 

Ὅταν ὁ ἀθλητής ἔπεφτε μέ τό στῆθος στό ἔδαφος, τότε ὁ 
ἀντίπαλός του χρησιμοποιοῦσε μία πολύ ἐπικίνδυνη λαβή, γνωστή 
σάν κλιμακισμός, κατά τόν ὁποῖο, πέφτοντας ἐπάνω του, τόν 
ἀκινητοποιοῦσε τοποθετώντας τά πόδια γύρω ἀπό τή μέση του, ἐνῶ 
συγχρόνως ἀσκοῦσε φοβερή πίεση μέ τά χέρια του, τά ὁποῖα εἶχε σέ 
θέση δυνατῆς λαβῆς στό λαιμό του.  Ὅταν ἕνας ἀθλητής κατώρθωνε 
να ἐπιτύχη τόν κλιμακισμό, τότε πιθανότατα τέλειωνε καί ὁ ἀγώνας 
(δι’ ἀπαγορεύσεως), διότι, ἄν ὁ ἀντίπαλος του δέν ἐγκατέλειπε, 
μποροῦσε εὔκολα νά πνιγῆ (ἀποπνιγμός η ἄγχειν).  Πόσο 
ἐπικίνδυνο τέχνασμα ἦταν ὁ κλιμακισμός φαίνεται ἀπό τήν 
περίπτωση τοῦ ἀθλητῆ Ἀρραχίωνα, τόν ὁποῖο ὁ ἀντίπαλός του 
ἔπνιξε ἐφαρμόζοντας τήν ἐπικίνδυνη αὐτή λαβή.  Ὁ Ἀρραχίων, κατά 
τόν Παυσανία καί τό Φιλόστρατο, πρίν πεθάνει, κατώρθωσε μέ μία 
δυνατή πίεση νά προκαλέση μεγάλη ζημιά στόν ἀστράγαλο τοῦ 
ἀντιπάλου του, ὁ ὁποῖος καί ἀπαγόρευσε ἀπό τόν ὑπερβολικό πόνο, 
δίνοντας ἔτσι τή νίκη στό νεκρό ἀθλητή. Οἱ Ἑλλανοδῖκες ἀνακήρυξαν 
νικήτή τόν Ἀρραχίωνα στεφανώνοντάς τον νεκρό. Ἡ ἰδιαίτερη 
πατρίδα τοῦ ἀθλητῆ, ἡ Φιγαλία τῆς Ἀρκαδίας, ἔστησε τόν ἀνδριάντα 
του στήν κεντρική της πλατεία.  Τόν κλιμακισμό μποροῦσε ὁ ἀθλητής 
νά τόν πετύχη καί ἀπό τήν ὀρθία θέση, ἄν κατώρθωνε νά βρεθῆ 
πίσω ἀπό τόν ἀντίπαλό του, νά πιάση μέ τά πόδια τή μέση του, 
τοποθετώντας συγχρόνως τά χέρια κατάλληλα στό λαιμό τοῦ 
ἀντιπάλου του.  Εἶναι, ὅμως, φανερό ὅτι ὁ πρῶτος κλιμακισμός ἦταν 
πιό εὔκολος στήν ἐκτέλεση καί πιό ἀποτελεσματικός ἀπό τό δεύτερο, 
τόν ὁποῖο ἐπιχειροῦσαν πολύ σπάνια οἱ ἀθλητές γιατί σέ περίπτωση 
ἀποτυχίας θά εἶχε τά ἀντίθετα ἀποτελέσματα.  Ἕνα ἀπό τά πλέον 
ἀποτελεσματικά χτυπήματα πού μποροῦσε ἕνας ἀθλητής τοῦ 
παγκρατίου νά ἐπιφέρη στόν ἄλλο, ἦταν ἡ κλωτσιά στό στομάχι 
(γαστρίζειν). Τό γεγονός ὅτι αὐτό τό εἶδος τοῦ χτυπήματος 
ἐπιτρεπόταν φαίνεται ὄχι μόνο ἀπό τίς διηγήσεις μερικῶν ἀρχαῖων 
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συγγραφέων, ἀλλά καί ἀπό τίς διάφορες παραστάσεις τῶν ἀγγείων 
πού ἀπεικονιζουν τό ἄθλημα.  Ἕνα ἄλλο τέχνασμα, τό ὁποῖο εἶχε 
ἐπινοηθεῖ ἀπό κάποιο μικρόσωμο ἀθλητή, κατά συμβουλή ἑνός 
μαντείου, ἦταν τό ἀποπτερνίζειν, κατά τό ὁποῖο ὁ συγκεκριμένος 
ἀθλητής χτυποῦσε τήν κατάλληλη στιγμή τόν ἀντίπαλό του  μέ ἕνα 
δυνατό χτύπημα, χρησιμοποιώντας τή φτέρνα του.  Μία τακτική, πού 
ἐφάρμοζε ὁ παγκρατιαστής Σώστρατος ἀπό τή Σικυώνα, ἦταν νά 
κάμπτη ἤ νά σπάζη τά δάχτυλα τῶν ἀντιπάλων του, μέ τόν ἴδιο 
τρόπο, ὅπως ὁ ἀθλητής τῆς πάλης Λεοντίσκος ἀπό τή Σικελία.  Ὁ 
Σώστρατος ἦταν ἀπό τούς πλέον πετυχημένους ἀθλητές τοῦ καιροῦ 
του, ἀφοῦ κατώρθωσε νά κερδίση τρεῖς φορές στήν Ὀλυμπία ἀπό τό 
367 π.Χ. – 356 π.Χ. καί δέκα τέσσερεις ἄλλες, στούς ἄλλους 
Πανελλήνιους ἀγῶνες.  Ὁ ἀθλητής αὐτός ἦταν γνωστός στήν 
ἀρχαιότητα ὡς ἀκροχερσίτης. 
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Ἡ δισκοβολία 
 

Ἡ δισκοβολία ἦταν ἕνα ἀγαπητό ἀγώνισμα γιά τούς ἀρχαίους 
Ἕλληνες, ὅπως ἐκφράζεται καί ἀπό τήν τέχνη τους. 

Κατὰ τήν ἑλληνική παράδοση αὐτός πού ἐφεῦρε τήν 
δισκοβολία ἦταν ὁ Περσεύς, ὁ ἱδρυτής τῆς γνωστῆς δυναστείας τῶν 
βασιλέων τῆς Τίρυνθας.  Ἀπό τόν Ἀπολλόδωρο μαθαίνουμε ὅτι ὁ 
Ἀκρίσιος ἀπό τό Ἄργος  εἶχε πάρει τό χρησμό ὅτι ὁ γυιος πού θά 
γεννοῦσε ἡ κόρη του Δανάη θά τόν σκότωνε.  Πράγματι, ἡ Δανάη 
γέννησε τόν Περσέα, τόν ὁποῖο ὁ παπποῦς του Ἀκρίσιος 
προσπάθησε, χωρίς ὅμως ἐπιτυχία, νά τόν ἐξαφανίση.  Μετά ἀπό 
πολλές περιπέτεις, ὁ Περσέας ἀποφάσισε νά πάη στό Ἄργος νά δῆ 
τόν παπποῦ του καί ἐκεῖ, παίρνοντας μέρος σέ ἐπιτάφιους ἀγῶνες 
ἔρριξε τό δίσκο καί ἄθελα σκότωσε τόν Ἀκρίσιο, ἐπαληθεύοντας ἔτσι 
τό χρησμό.  Ὁ θάνατος τοῦ Ἀκρίσιου δέν ἦταν ὁ μοναδικός αὐτοῦ 
τοῦ εἴδους.  Ὁ Ὄξυλος, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, σκότωσε τόν 
ἄδελφό του μέ τόν ἴδιο τρόπο, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐγκαταλείψη γιά 
πάντα τή γενέτειρά του.  Ἕνας ἄλλος θάνατος μέ τό δίσκο ἦταν τοῦ 
Ὑάκιθου, ὁ ὁποῖος κατά τήν μυθολογία, ἦταν ἕνα πολύ ὄμορφο 
παιδί, πού τό ἀγαποῦσαν τόσο ὁ Ἀπόλλων, ὅσο καί ὁ Ζέφυρος.  
Ρίχνοντας ὁ Ἀπόλλων τό δίσκο ἄθελα σκότωσε τόν Ὑάκινθο.  Σέ 
ἄλλη παραλλαγή τοῦ μύθου ὁ Ζέφυρος ἀπό ζήλεια φύσηξε δυνατά 
τόν δίσκο πού ἔρριξε ὁ Ἀπόλλων καί τόν ἔφερε στό κεφάλι τοῦ 
Ὑάκινθου.  Ὁ Ἀπόλλων δέν ἦταν ὁ μόνος θεός πού ἀγαποῦσε νά 
ρίχνη τό δίσκο.  Ἡ ἀδελφή του Ἄρτεμις, ἐπίσης, ἀναφέρεται στή 
μυθολογία ὅτι ἦταν ἄριστη δισκολοβόλος, κάτι πού φανερώνει τή 
δημοτικότητα τοῦ ἀθλήματος αὐτοῦ μεταξύ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. 

Ἡ λέξη δίσκος ἀπό τήν ἀρχή δέ σήμαινε τίποτε ἄλλο ἀπό ἕνα 
βαρύ ἀντικείμενο ἀπό πέτρα ἤ μέταλλο, τό ὁποῖο θά μποροῦσε νά 
ρίξη κάποιος, μέ σκοπό νά ἀποδείξη τή δύναμή του καί κατά 
συνέπεια τήν ὑπεροχή του στό εἶδος αὐτό τοῦ ἀθλήματος.  Ἔτσι τό 
ἀντικείμενο πού χρησιμοποίησαν οἱ ἀθλητές, στά Ἆθλα ἐπί 
Πατρόκλω (ἐπιτάφιοι ἀγῶνες), στό ἀγώνισμα τῆς δισκοβολίας, ἦταν 
μία μᾶζα σιδήρου, τήν ὁποία ὁ ποιητής ὀνομάζει σόλο.  Τό γεγονός 
ὅτι ὁ σόλος ἦταν μᾶζα σιδήρου μᾶς προτρέπει νά καταλήξουμε στό 
συμπέρασμα ὅτι ὁ ποιητής εἰσάγει στήν περιγραφή τῆς δισκοβολίας 
ἕνα ἀναχρονισμό τῆς ἐποχῆς τοῦ σιδήρου.  Ὁ δίσκος τόν ὁποῖο θά 
ρίξη ὁ Ὀδυσσέας στή χώρα τῶν Φαιάκων ἦταν ἀπό πέτρα, μία 
ἔνδειξη ὅτι ὁ πέτρινος δίσκος προηγήθηκε χρονικά τοῦ μετάλλινου. 

Ὁ Πίνδαρος, φαίνεται, γνώριζε τό γεγονός αὐτό δίνοντας γιά 
ρίψη, σέ προϊστορικούς ἥρωες, δίσκο ἀπό πέτρα καί ἀπό μέταλλο, 
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ὅπως ἦσαν οἱ δίσκοι τῆς ἐποχῆς του. Ὁ δίσκος ἀπό πέτρα δέν 
ἀντικαταστάθηκε τόσο γρήγορα, ὅσο θά νόμιζε κανείς, δεδομένου ὅτι 
ἀπεικονίζεται στήν τέχνη τοῦ 6ου π.Χ. αἰῶνα.  Ἴσως μέχρι τότε νά 
τόν χρησιμοποιοῦσαν συγχρόνως μέ τό μετάλλινο, ὁπότε καί 
ἀντικαταστάθηκε ἀπό αὐτόν. 

Ἕνα πρόβλημα πού ἀπασχολεῖ ἀκόμη τούς εἰδικούς τῆς 
ἱστορίας τῆς φυσικῆς ἀγωγής σχετικά μέ τούς δίσκους, πού 
χρησιμοποιοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, εἶναι ποιό ἦταν τό μέγεθός 
τους καί τό βάρος τους.  Τά ἀρχαιολογικά εὑρήματα δέ μᾶς βοηθοῦν 
πολύ, διότι ἔχουν βρεθεῖ ἀρκετοί δίσκοι τῶν ὁποίων ἡ διάμετρος 
ποικίλλει ἀπό 16 – 35 ἑκατοστά καί τό βάρος τους ἀπό 1,245 – 
6,400 κιλά.  Τό πρόβλημα γίνεται ἀκόμη πιό πολύπλοκο, ὅταν 
σκεφθῆ κανείς μόνο δύο εἴδη δίσκων (ἕναν γιά τούς ἄνδρες καί ἕνα 
γιά τούς παῖδες), ἔχουν βρεθεῖ δίσκοι μέ ἑπτά διαφορετικά βάρη καί 
ἰσάριθμες διαστάσεις.  Μία λογική ἐξήγηση πού μπορεῖ νά δώση 
εἶναι ὅτι ἴσως χρησιμοποιοῦσαν διαφορετικούς δίσκους σέ 
διαφορετικές περιόδους.  Γενικά, πιστεύεται ὅτι τό βάρος καί οἱ 
διαστάσεις τῶν ἀρχαίων δίσκων δέν πρέπει νά διαφέραν πολύ ἀπό 
τό βάρος καί τίς διαστάσεις τῶν σύγχρονων.  Πρέπει ὁπωσδήποτε 
νά τονισθῆ ὅτι πολλοί ἀπό τούς δίσκους πού ἔχουν βρεθεί, ἰδίως οἱ 
μεγάλοι, ἦσαν ἀφιερώσεις νικητῶν καί εἶναι ἀμφίβολο ἄν ποτέ 
χρησιμοποιήθηκαν σέ πραγματικούς ἀγῶνες.  Μή γνωρίζοντες τό 
πραγματικό βάρος τοῦ δίσκου, πού χρησιμοποιοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι 
ἀθλητές, εἶναι πολύ δύσκολο νά ὑπολογίσουμε τίς ἐπιδόσεις τους 
στό ἀγώνισμα αὐτό.  Αὐτό πού εἶναι γνωστό εἶναι τό γεγονός ὅτι 
στούς ἴδιους ἀγῶνες ὅλοι οἱ ἀθλητές χρησιμοποιοῦσαν τούς ἴδιους 
δίσκους.  Ὁ Παυσανίας χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὅτι στήν Ὀλυμπία 
ὑπῆρχαν τρεῖς χάλκινοι δίσκοι τούς ὁποίους ἔπρεπε νά 
χρησιμοποιοῦν οἱ ἀθλητές τοῦ πεντάθλου μιά καί ἡ δισκοβολία δέν 
ἦταν ξεχωριστό ἀγώνισμα στό πρόγραμμα τῶν Ἀγώνων, ἀλλά ἦταν 
ἕνα ἀπό τά ἀθλήματα τοῦ πεντάθλου.  Μήπως ἡ ἀναφορά τοῦ 
Παυσανία στούς τρεῖς δίσκους σημαίνει ὅτι οἱ δισκοβόλοι 
ἐπιχειροῦσαν μόνο τρεῖς προσπάθειες; Ἡ πλειοψηφία τῶν 
ἐρευνητῶν πιστεύει ὅτι οἱ προσπάθειες ἦσαν πέντε. 

Ἕνα ἄλλο πρόβλημα πού ἀπασχόλησε τούς ἐρευνητές εἶναι ὁ 
τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἔρριχναν οἱ ἀρχαίοι ἀθλητές τό δίσκο.  Μετά 
ἀπό τόσα χρόνια ἔρευνας καί μελέτης τῶν ἀρχαιολογικῶν 
εὑρημάτων καί τῶν πηγῶν τῆς παράδοσης, δέν γνωρίζουμε ἄν οἱ 
ἀρχαῖοι δισκοβόλοι ἔρριχναν τό δίσκο μέ τίς γνωστές περιστροφές 
πού πραγματοποιοῦν οἱ σημερινοί ἀθλητές τοῦ ἀγωνίσματος αὐτοῦ, 
μέ σκοπό νά ἐπιτύχουν μεγαλύτερες ἐπιδόσεις.  Τό ἀριστούργημα 
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τοῦ καλλιτέχνη Μύρωνα ὁ Δισκοβόλος δυστυχῶς δέ σώθηκε καί τά 
ἀντίγραφα τοῦ χάλκινου αὐτοῦ ἔργου εἶναι ὅλα ἀπό μάρμαρο χωρίς 
νά εἶναι πιστά ἀντίγραφα τοῦ πρωτότυπου.  Αὐτό πού δέν ἐπιδέχεται 
ἀμφισβήτηση εἶναι τό γεγονός ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἀπέδιδαν 
μεγάλη σημασία στό ρυθμό καί τήν ἐπιδεξιότητα.  Συνεπῶς, ἔχουμε 
κάθε λόγο νά πιστεύουμε ὅτι ἔρριχναν τό δίσκο μέ ρυθμικές καί 
φυσικές κινήσεις, σύμφωνα μέ τούς ἀνατομικούς ὅρους τοῦ 
ἀνθρώπινου σώματος.  Πολλές φορές γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ ρυθμοῦ 
καί τήν τελειότητα τῆς κίνησης χρησιμοποιοῦσαν μουσική, ὅπως 
φαίνεται ἀπό τίς παραστάσεις τῶν διαφόρων ἀγγείων πού 
ἀπεικονίζουν ὄχι μόνο δισκοβόλους, ἀλλά καί ἀθλητές ἄλλων 
ἀγωνισμάτων.  Γενικά, πιστεύεται ὅτι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο 
ἔρριχναν τό δίσκο οἱ ἀρχαῖοι ἀθλητές δέν πρέπει νά ἦταν πολύ 
διαφορετικός ἀπό αὐτόν πού χρησιμοποιοῦν οἱ σημερινοί.  Ἀπό 
διάφορα ἀποσπάσματα ἀρχαίων συγγραφέων,  σχετικά μέ τή ρίψη 
τοῦ δίσκου, φαίνεται ὅτι οἱ ἀρχαῖοι δισκοβόλοι, ὅπως καί οἱ 
σύγχρονοι, ἀπέδιδαν μεγάλη σημασία στή φυγόκεντρο δύναμη γιά 
τήν ὤθηση τοῦ δίσκου, σέ συνδυασμό, ὁπωσδήποτε, μέ τήν καλή 
φυσική κατάσταση τοῦ ἀθλητῆ καί, ἰδιαίτερα, τῶν μελῶν ἐκείνων τοῦ 
σώματος πού συμμετέχουν ἄμεσα στό ἄθλημα.  

Ἀπό μία διήγηση τοῦ Φιλόστρατου, σχετικά μέ τό ἀτύχημα τοῦ 
Ἀπόλλωνα, ὁ ὁποῖος, κατά λάθος, σκότωσε τόν Ὑάκινθο, φαίνεται 
ὅτι ἡ λεγόμενη βαλβίδα, ἀπό τήν ὁποῖα ἔρριχναν τό δίσκο οἱ ἀρχαῖοι 
ἀθλητές, δέν ἦταν ὅπως ἡ σημερινή, δηλαδή, κλειστή καί κυκλική.  Ἡ 
βαλβίδα, πού χρησιμοποιοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι δισκοβόλοι, εἶχε σχῆμα 
παραλληλόγραμμου, τό ὁποῖο ἦταν ἀνοιχτό ἀπό πίσω, δηλαδή, ἀπό 
ἐκεῖ πού ἔμπαινε ὁ ἀθλητής.  Δέ γνωρίζουμε ἄν ὁ ἀθλητής μποροῦσε 
νά χρησιμοποιήση ἀπεριόριστο χῶρο κατά μῆκος τοῦ ἀνοιχτοῦ 
παραλληλόγραμμου, ἀλλά καί ἄν ἀκόμη μποροῦσε, εἶναι ἀμφίβολο 
ἄν θά ὠφελοῦσε σέ τίποτα, δεδομένου ὅτι ἡ ἐπιτυχία στό δίσκο, σέ 
ἀντίθεση μέ τό ἀκόντιο, ἐξαρτᾶται ἀπό τήν κυκλική κίνηση τοῦ 
ἀθλητῆ καί ὄχι ἀπό τό δρόμο κατά μῆκος τῆς βαλβίδας.  Στήν ἴδια 
παράγραφο ὁ Φιλόστρατος λέει ὅτι ἡ βαλβίδα ἦταν στενή, ἀλλά 
ἱκανή νά χωρέση ἕναν ἀθλητή. Οἱ γραμμές αὐτές τοῦ 
παραλληλόγραμμου φαίνεται ὅτι δέν ἀπεῖχαν πολύ ἡ μία ἀπό τήν 
ἄλλη, ἴσα πού χωροῦσαν ἕναν ἀθλητή κατά τή διάρκεια τῆς ρίψης, 
διότι ἔτσι θά ἦταν ἀναγκασμένος ὁ ἀθλητής νά ρίξη τό δίσκο, χωρίς 
νά πατήση τίς γραμμές αὐτές, πραγματοποιώντας τή ρίψη κατά 
μῆκος περίπου τοῦ κεντρικοῦ ἄξονα τοῦ σταδίου ἀποφεύγοντας ἔτσι 
νά τραυματίση θεατές τῶν ἀγώνων. Ἔτσι, μία βαλβίδα τοποθετημένη 
στό κέντρο τοῦ σταδίου θά μποροῦσε νά ἀποτρέψη σέ μεγάλο 
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βαθμό τυχόν ἀτυχήματα.  Πρέπει νά τονισθῆ ὅτι τά ἀρχαῖα στάδια 
ἦσαν πιό στενά ἀπό τά σημερινά, κατά συνέπεια ἔπρεπε νά 
ληφθοῦν μερικά μέτρα γιά τήν ἀποφυγή ἀτυχημάτων.  Ἕνας ἄλλος 
λόγος, πού φαίνεται νά δικαιολογῆ τήν ὕπαρξη τῆς στενῆς αὐτής 
βαλβίδας, εἶναι ὅτι πιθανό νά τή χρησιμοποιοῦσαν καί οἱ ἀθλητές τοῦ 
ἀκοντισμοῦ, τούς ὁποίους αὐτή ἐξυπηρετοῦσε θαυμάσια γιά νά 
πετύχουν μεγαλύτερη ἐπίδοση, ἀφοῦ ἡ διαδρομή πού θά 
χρησιμοποιοῦσαν κατά τό τρέξιμο ἦταν ἀνοιχτή.  Εἶναι λογικό νά 
συμπεράνουμε ὅτι ὁ ἀθλητής, κατά τή ρίψη τοῦ δίσκου δέν ἔπρεπε 
νά περάση τή βαλβίδα, ἡ ὁποία συνέπιπτε μέ τή λίθινη γραμμή τοῦ 
σταδίου, καθώς αὐτό θά ἦταν ἀντίθετο μέ τούς βασικούς κανόνες τοῦ 
ἀγωνίσματος.   Ἐκεῖ πού ἔπεφτε ὁ δίσκος, τοποθετοῦσαν ἕνα ξύλινο 
αἰχμηρό πασσαλίσκο.  Ἔτσι ἡ μέτρηση τῆς ἐπίδοσης τοῦ ἀθλητῆ στή 
ρίψη ἄρχιζε ἀπό τή βαλβίδα καί τελείωνε στό σημεῖο τοποθέτησης 
τοῦ πασσαλίσκου.  Φαίνεται ὅτι οἱ ρίψεις, πού δέν ἦσαν μέσα στά 
κατά πλάτος ὅρια τοῦ σταδίου, δέ θωροῦνταν ἔγκυρες.  Ἔδιναν 
στούς δισκοβόλους τρεῖς ἤ πέντε προσπάθειες, ἀπό τίς ὁποῖες 
λάμβαναν ὑπ’ ὄψη μόνο τήν καλύτερη. 
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Ὁ ἀκοντισμός 
 

Ὁ ἀκοντισμός ὅπως καί πολλά ἄλλα ἀγωνίσματα ἔχει τή ρίζα 
του στήν ἑλληνική προϊστορία.  Ἀπό τόν Πίνδαρο γίνεται γνωστό ὅτι 
ὁ ἀκοντισμός ἦταν ἕνα ἀπό τά πρῶτα ἀγωνίσματα πού τελέσθηκαν 
γιά πρώτη φορά στήν Ὀλυμπία ἀπό τόν ἱδρυτή τῶν ἀγώνων αὐτῶν, 
τόν Ἡρακλῆ.  Στόν Ὅμηρο, ἐπίσης, ὁ ἀκοντισμός ἀναφέρεται ὡς ἕνα 
ἀπό τά ἀγωνίσματα τῶν ἐπιτάφιων ἀγώνων τοῦ Πατρόκλου. Ὁ 
Ὅμηρος συχνά χρησιμοποιεῖ τή ρίψη τοῦ ἀκοντίου γιά νά προσδι-
ορίση τό μῆκος διαφόρων ἀποστάσεων. Στόν ἀγῶνα τῆς ἁρματο-
δρομίας θά χρησιμοποιήση τό μήκος τοῦ ἀκοντίου γιά νά δείξη πόσο 
κοντά ἦσαν τά ἅρματα τοῦ Μηριόνη καί τοῦ Μενέλαου.  Οἱ ἄνδρες 
τοῦ Ἀχιλλέα στήν Τροία δίπλα στήν ἀκτή διασκέδαζαν ρίχνοντας 
ἀκόντιο καί δίσκο. Ὁμοίως, οἱ μνηστῆρες τῆς Πηνελόπης διασκέ-
δαζαν στό παλάτι τοῦ Ὀδυσσέα μέ τις ρίψεις δίσκου καί ἐλαφροῦ 
ἀκοντίου. Τό ἀκόντιο πρέπει νά ἦταν, κατά τούς προϊστορικούς 
χρόνους τοὐλάχιστον, τόσο ἀγαπητό ὅσο καί ὁ δίσκος, δεδομένου 
ὅτι τό πρῶτο ἦταν ἕνα ἀπό τά κύρια ὅπλα πού χρησιμοποιοῦσαν 
στό κυνήγι, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν προϊστορική τέχνη. 

Ὑπῆρχαν δύο τρόποι ρίψης τοῦ ἀκοντίου στήν ἀρχαία 
Ἑλλάδα.  Ὁ πρῶτος τρόπος, καί πιό διαδεδομένος ἀπέβλεπε, ὅπως 
καί σήμερα, στή μεγαλύτερη δυνατή ἀπόσταση πού θά μποροῦσε νά 
διανύση τό ἀκόντιο. Οἱ ἀρχαῖοι ὠνόμαζαν αὐτό τό εἶδος τοῦ ἀκοντίου 
ἑκηβόλο ἐνῶ τό δεύτερο εἶδος τοῦ ἀκοντισμοῦ πού ἀπέβλεπε στήν 
ἐπιτυχία ὡρισμένου στόχου ὠνομαζόταν ἐστοχαστικόν.  Ὁ δεύτερος 
αὐτός τρόπος ρίψης τοῦ ἀκοντίου εἶχε σκοπό νά ἐκπαιδεύση τούς 
νέους νά χρησιμοποιοῦν τό ἀκόντιο σάν ἕνα εἶδος ὅπλου στή μάχη.  
Ὅπως φαίνεται ἀπό τήν ἀρχαία τέχνη, τά περισσότερα ἀκόντια δέν 
ἔχουν τήν αἰχμή τῶν σημερινῶν ἀκοντίων. Εἶναι λογικό νά 
συμπεράνουμε ὅτι οἱ παραστάσεις αὐτές τῆς ἀρχαίας τέχνης 
δείχνουν σκηνές ἀπό τό γυμνάσιο, ὅπου γιά τήν ἀποφυγή 
ἀτυχημάτων ἐπιβαλλόταν ἡ χρησιμοποίηση τοῦ ἀκοντίου αὐτοῦ.  
Ἀκόμη, καί τά ἀκόντια πού χρησιμοποιοῦσε τό ἱππικό τῆς Ἀθήνας, 
ἤθελε ὁ Ξενοφῶν νά μήν ἔχουν αἰχμή, ἀλλά νά ἀπολήγουν σέ 
σφαιρικό σχῆμα (ἐσφαιρομένα), μέ τήν πρόσθεση μετάλλου πρός 
ἀποφυγή ἀτυχημάτων. Φυσικά, ἡ πρόσθεση σφαιρικοῦ βάρους στήν 
ἄκρη τοῦ ὀργάνου τά καθιστοῦσε περισσότερο ἀσφαλῆ, ἀλλά 
συγχρόνως ὑποβοηθοῦσε νά διανύουν μεγαλύτερη ἀπόσταση. Ἡ 
προτροπή αὐτή τοῦ Ξενοφῶντα γιά τά ἐσφαιρομένα ἀκόντια μᾶλλον 
δείχνει ὅτι οἱ στρατιῶτες χρησιμοποιοῦσαν γιά τήν ἐκπαίδευσή τους 
τά αἰχμηρά αὐτά ὄργανα.  Αὐτό φαίνεται καί ἀπό τίς παρααστάσεις 
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διαφόρων Ἀθηναϊκῶν ἀγγείων, τά ὁποῖα ἀπεικονίζουν τους ἱππεῖς 
τῆς Ἀθήνας νά ρίχνουν τά αἰχμηρά τους ἀκόντια σέ στόχους.  Ἡ 
χρησιμοποίηση αἰχμηρῶν ἀκοντίων, μέ σκοπό τήν ἐπίτευξη στόχου, 
ἀναγράφεται καί σέ ἕνα ἀπόσπασμα στήν ὁμιλία τοῦ ἈΘηναίου 
ρήτορα Ἀντιφώνα (480 – 411 π.Χ.), ὁ ὁποῖος προσπαθοῦσε νά 
ὑπερασπίση ἕνα νέο, ὁ ὁποῖος σκότωσε ἄθελά του ἕνα συνομήλικό 
του, τή στιγμή, πού ὁ τελευταῖος ἀπό λάθος πέρασε μπροστά ἀπό τό 
στόχο τοῦ ἀκοντίου. 

Ἀπό τά παραπάνω γίνεται γνωστό ὅτι, κατά τήν προπόνηση, 
στό ἐστοχαστικό ἀκόντιο, οἱ ἀθλητές χρησιμοποιοῦσαν ἀκόντιο μέ 
τήν αἰχμή, ἐνῶ κατά τή ρίψη τοῦ ἑκηβόλου, στίς προπονήσεις, χωρίς 
αἰχμή.  Κατά τούς ἐπίσημους ἀγῶνες πρέπει νά χρησιμοποιοῦσαν 
αἰχμηρό ἀκόντιο, ἴσως μέ μετάλλινη αἰχμή, ἀφοῦ ἡ βολή ἦταν 
ἔγκυρη, ὅταν τό ἀκόντιο χτυποῦσε στό ἔδαφος μέ τήν αἰχμή του 
(ὅπως καί σήμερα) γιά νά ἦταν δυνατή ἡ μέτρηση τῆς ρίψης.  Μία 
ἔνδειξη γιά τήν ὕπαρξη μεταλλικῆς αἰχμής τοῦ ἀκοντίου εἶναι καί τό 
γεγονός ὅτι ὁ Πίνδαρος ἀναφέρει σέ δύο διαφορετικές περιπτώσεις 
τή λέξη χαλκοπάραος γιά νά χαρακτηρίση τό ὄργανο αὐτό.  Τό 
μῆκος του φαίνεται ὅτι δέν ἦταν πιό μεγάλο ἀπό τό ὕψος τῶν 
ἀθλητῶν.  Τό ἀρχαῖο ἀκόντιο εἶχε πολλές ὁμοιότητες μέ αὐτό πού 
χρησιμοποιοῦν οἱ σημερινοί ἀθλητές.  Ἴσως, ἡ μοναδική διαφορά 
εἶναι ἡ χρήση ἀπό τούς ἀρχαίους ἀθλητές τῆς λεγόμενης ἀγκύλης, ἡ 
ὁποία ἦταν ἕνας ἱμάντας 30 – 40 περίπου ;κατοστῶν τοῦ μέτρου, τόν 
ὁποῖο τύλιγαν σφιχτά οἱ ἀθλητές γύρω ἀπό τό κέντρο βάρος τοῦ 
ἀκοντίου, ἀφήνοντας μιά θηλιά, μήκους 6 – 10 ἑκατοστῶν, μέσα 
στήν ὁποία ἔβαζαν ἕνα ἤ ἐνίοτε δύο δάκτυλά τους.  Λόγω τῆς 
πρόσδεσης τοῦ ἰμάντα αὐτοῦ στό κέντρο βάρος τοῦ ἀκοντίου, τό 
τελευταῖο ὠνομαζόταν μεσάγκυλον καί ἡ ἐπίδεση τοῦ ἱμάντα γύρω 
ἀπό αὐτό καλοῦνταν ἔναμμα. Πιάνοντας μέ τά δάκτυλά του ὁ 
ἀθλητής τή θηλιά τοῦ ἀκοντίου μποροῦσε νά τό ἐκσφενδονίση σέ 
μεγαλύτερη ἀπόσταση. Παρόμοια ἀκόντια που ησαν μέ τήν ἀγκύλη 
δεμένη, κατά τέτοιο τρόπο, ὥστε ἔμενε στό χέρι τοῦ ἀθλητῆ μετά τη 
ρίψη.  Εἶναι μία θεωρία, πού δέν μποροῦμε νά υἱοθετήσουμε, ἀκόμη, 
λόγω ἔλλειψης ἱκανῶν στοιχείων ἀπό τίς πηγές τῆς παράδοσης καί 
τά ἀρχαιολογικά εὐρήματα. Τά πλεονεκτήματα τῆς θηλειᾶς αὐτής 
ἔγιναν γνωστά ἀπό μερικά πειράματα, πού ἔχουν γίνει, ὄχι μόνο στό 
τέλος τοῦ 19ου αἰῶνα, ἀλλά καί κατά τά μέσα τοῦ 20ου.  Πειράματα 
πού ἔγιναν ἀπό τούς ἄνδρες τοῦ Ναπολέοντα ἔδειξαν ὅτι ὁ 
στρατιώτης μποροῦσε νά ρίξη τό ἀκόντιο ἀρκετά πιό μακρυά, 
χρησιμοποώντας τήν ἀγκύλη. 
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Σχετικά μέ τίς ἐπιδόσεις τῶν ἀρχαίων ἀκοντιστῶν δέν μπορεῖ 
αὐτές νά προσδιοριστοῦν μέ βάση τίς σημερινές ἐπιδοσεις, διότι ἀφ’ 
ἑνός δέν γνωρίζουμε τό βάρος τοῦ ἀρχαίου ἀκοντίου καί ἀφ’ ἑτέρου 
ἡ χρησιμοποίηση τῆς ἀγκύλης μποροῦσε νά αὐξηση σημαντικά τήν 
ἐπίδοση τοῦ ἀθλητῆ. Εἶναι πολύ πιθανό τό ἀκόντιο πού 
χρησιμοποιοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι ἀθλητές νά ἦταν ἐλαφρύτερο ἀπό τό 
σημερινό.  Ὅσον ἀφορᾶ τούς κανονισμούς ρίψης τοῦ ὀργάνου, δέν 
φαίνεται ὅτι ἦσαν διαφορετικοί ἀπό αὐτούς τῆς δισκοβολίας.  Ὅπως 
ἀναφέραμε στό δίσκο οἱ ἀθλητές πραγματοποιοῦσαν τή βολή ἀπό 
μία βαλβίδα, ἡ ὁποία εἶχε σχήμα ἀνοικτοῦ (ἀπό πίσω) παραλλη-
λόγραμμου. Εἶναι πολύ πιθανόν ὅτι τήν ἴδια βαλβίδα χρησιμοποι-
οῦσαν καί οἱ ἀθλητές τοῦ ἀκοντισμοῦ, οἱ ὁποῖοι, ὅπως καί οἱ ἀθλητές 
τῆς δισκοβολίας δέν ἔπρεπε νά περάσουν τή γραμμή τῆς βαλβίδας 
(τή λίθινη γραμμή τοῦ σταδίου) κατά τή ρίψη.  Αὐτό φαίνεται καθαρά 
ἀπό τόν Πίνδαρο, ὁ ὁποῖος ἀποκαλεῖ τήν τελική γραμμή τῆς 
βαλβίδας τέρμα, προσθέτοντας ὅτι δεν επιτρεπόταν στόν ἀθλητή νά 
περάση τό τέρμα (μή τέρμα προβάς).  Τό τέρμα αὐτό πρέπει νά ἦταν 
καί ἡ γραμμή, ἀπό τήν ὁποία ξεκινοῦσαν οἱ ἀθλητές τῶν δρόμων, 
δηλαδή, ἡ ἀρχή τοῦ σταδίου.  Για τήν ἐγκυρότητα τῆς βολῆς τοῦ 
ἀκοντίου, ἀπαραίτητη προϋπόθεση ἦταν ὄχι μόνο νά πέση μέ τήν 
αἰχμή, ἀλλά καί μέσα σέ καθωρισμενο ἀπό τούς κανονισμούς χῶρο.  
Ἴσως ἔπρεπε νά πέση μέσα στά καθωρισμένα ὅρια τοῦ σταδίου, 
δηλαδή, νά μήν ὑπερβῆ τό πλάτος του, τό ὁποῖο, ὡς γνωστό, ἦταν 
μικρότερο τοῦ σημερινοῦ σταδίου. Τό ὅτι ὑπῆρχαν τέτοιοι κανονισμοί 
φαίνεται καθαρά ἀπό μία ὠδή τοῦ ποιητῆ Πινδάρου, ὁ ὁποῖος 
ἀναφέρεται σέ ἄκυρη βολή χαρακτηρίζοντάς την ἔξω ἀγῶνος.  Ὁ 
ἀκοντισμός δέν ἀποτελοῦσε ξεχωριστό ἀγώνισμα στό πρόγραμμα 
τῶν μεγάλων ἀγώνων, ἀλλά ἦταν μέρος τοῦ πεντάθλου. 
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Τό ἅλμα 
 

Τό ἅλμα, πού ἦταν κι αὐτό ἕνα ἀπό τά ἀγωνίσματα τοῦ 
πεντάθλου, ἦταν σέ μῆκος, κάτι πού φαίνεται καθαρά ἀπό τίς 
ἀπεικονίσεις τοῦ ἀγωνίσματος στήν ἀρχαία τέχνη, ἀλλά καί ἀπό τίς 
διηγήσεις ἀρχαίων συγγραφέων. 

Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι οἱ ἀρχαῖοι εἶχαν ἐξασκηθεῖ καί σ’ 
ἄλλα εἴδη ἁλμάτων, εἶναι, ὅμως, γεγονός ὅτι τό ἅλμα εἰς μῆκος ἦταν 
τό μοναδικό στό πρόγραμμα τῶν ἀγώνων.  Τό ἅλμα, μέ τή βοήθεια 
τοῦ κονταριοῦ, κάτι παρόμοιο μέ τό σημερινό ἐπί κοντῶ, ἦταν 
γνωστό, χωρίς, ὅμως, νά ὑπάρχη στούς ἀγῶνες, κάτι πού 
φανερώνει ὅτι δέν ἦταν καί τόσο ἀγαπητό.  Ἀπό τήν ἑλληνική 
παράδοση φαίνεται ὅτι τό ἅλμα εἰς μῆκος δέν εἶχε ἀπό τήν ἀρχή τή 
θέση πού εἶχαν τά ἄλλα ἀγωνίσματα στή συνείδηση τῶν ἀρχαίων.  
Στούς ἀγῶνες τοῦ Πατρόκλου δέν ὑπῆρχε κἄν στό πρόγραμμα, 
ἀναφέρεται μόνο στήν Ὀδύσσεια ὅτι τελοῦνταν στή χώρα τῶν 
Φαιάκων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀποκτήσει ἐπιδεξιότητα στό ἀγώνισμα 
αὐτό. Οὔτε ὁ Πίνδαρος φαίνεται νά ἀποδίδη στό ἄθλημα αὐτό 
προϊστορική καταγωγή, ἀφοῦ δέν ἦταν ἕνα ἀπό τά πρῶτα 
ἀγωνίσματα πού εἰσήγαγε ὁ  Ἡρακλῆς στήν Ὀλυμπία.  Οἱ παραπάνω 
παρατηρήσεις δέ σημαίνουν ὅτι τό ἅλμα δέν ἦταν ἀγαπητό 
ἀγώνισμα στούς κλασσικούς χρόνους, ἀφοῦ παρέμεινε μέχρι τό 
τέλος τῶν ἀγώνων τό τυπικό ἀγώνισμα τοῦ πεντάθλου καί οἱ 
ἁλτῆρες, πού χρησιμοποιοῦσαν οἱ ἅλτες, ἦσαν τό σύμβολο τοῦ 
πεντάθλου.  Φυσικά, οἱ ἁλτῆρες δέν χρησίμευαν μόνο γιά τό ἅλμα, 
ἀλλά καί γιά πολλά ἄλλα ἀγωνίσματα, ὡς μέσο προπόνησης τῶν 
ἀθλητῶν στά βάρη.  Οἱ ἁλτῆρες εἶχαν σκοπό νά αὐξήσουν τήν 
ἐπίδοση τῶν ἀθλητῶν στό ἀγώνισμα αὐτό, ὅπως ἀναφέρη ὁ 
Ἀριστοτέλης, κάτι πού ἔχει ἀποδειχθεῖ καί στήν ἐποχή μας μέ μερικά 
πειράματα πού ἔχουν γίνει.  Ὑπῆρχαν πολλά εἴδη ἁλτήρων, ὅπως 
φαίνεται ὄχι μόνο ἀπό τά εὐρήματα, ἀλλά καί ἀπό τίς διηγήσεις τοῦ 
Παυσανία καί τοῦ Φιλόστρατου. Ὁ τελευταῖος διακρίνει δύο 
κατηγορίες ἁλτήρων, τούς μακρούς, πού γύμναζαν τούς ὤμους καί 
τά χέρια καί τούς σφαιροειδεῖς, πού γύμναζαν καί τά δάκτυλα.  Ὁ 
Παυσανίας περιγράφει, ἐπίσης, ἀλτῆρες ἐλλειψοειδεῖς. Τό βάρος τῶν 
ἁλτήρων πού χρησιμοποιοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι ἀθλητές δέν ἦταν τό ἴδιο, 
διότι οἱ ἁλτῆρες πού βρέθηκαν ζυγίζουν μεταξύ 1,500 – 4,100 κιλά. 
Φαίνεται ὅτι οἱ μεγαλύτεροι καί δυνατότεροι ἀθλητές χρησιμοποι-
οῦσαν βαρύτερους ἁλτῆρες, ἀφοῦ οἱ τελευταῖοι χρησιμοποιοῦνταν μέ 
τόν ἴδιο τρόπο, πού οἱ ἀθλητές χρησιμοποιοῦν σήμερα τά βάρη.  
Κατά τό Γαληνό (2ος μ.Χ. αἰώνας), ἡ χρήση βαρῶν ἤ ἁλτηροβολία 
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ἦταν μία ἀπό τίς πλέον ἐνδεδειγμένες καί συνηθισμένες ἀσκήσεις 
τῶν ἀθλητῶν.  Ὁ φιλόσοφος Ἐπίκτητος ἀναφέρει τήν εὐεργετική 
ἐπίδραση τῶν βαρῶν. 

Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικό τοῦ ἅλματος ἦταν ἡ παρουσία 
μουσικῆς.  Ὁ ἅλτης στήν προσπάθειά του συνωδευόταν πάντοτε 
ἀπό τή μουσική αὐλοῦ ὥστε οἱ κινήσεις του νά εἶναι ρυθμικές.  Οἱ 
ἀρχαῖοι ἀπέδιδαν μεγάλη σημασία στό ρυθμό καί στήν ὡραία 
ἐκτέλεση τῆς ἄσκησης, ἰδιαίτερα, ὅταν ἡ ἄσκηση ἦταν πολύπλοκη 
καί δύσκολη. Γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ ἅλματος ἦταν 
ἀπαραίτητα, ἐκτός ἀπό τούς ἁλτῆρες καί τή μουσική, τό σκάμμα ἤ τά 
ἐσκαμμένα, ὁ βατήρ καί οἱ κανόνες.  Τό σκάμμα φαίνεται ὅτι ἦταν 
κάτι παρόμοιο μέ τό σημερινό πού χρησιμοποιοῦν οἱ ἅλτες.  Κατά 
πᾶσα πιθανότητα τό μῆκος του δέν ἦταν πολύ μεγάλο. Ὁ βατῆρας 
ἦταν ἀκριβῶς στήν ἀρχή τοῦ σκάμματος καί χρησίμευε, ὅπως καί ὁ 
σημερινός βατῆρας καί ἦταν ἀπό ξύλο ἤ ἀπό πέτρα καλά 
στερεωμένη στό ἔδαφος.  Οἱ λεγόμενοι κανόνες ἦσαν ραβδιά μέ τά 
ὁποῖα μετροῦσαν τίς ἐπιδόσεις τῶν ἀθλητῶν.  Ὅπως στίς ρίψεις, 
ἔτσι καί στά ἅλματα γινόταν χρήση τῶν μικρῶν ξύλινων καρφιῶν, τά 
ὁποῖα τοποθετοῦσαν στό σημεῖο προσγείωσης τῶν ἀθλητῶν γιά νά 
μετρηθῆ ἡ ἐπίδοσή τους. 

Μερικοί ἐρευνητές λανθασμένα πιστεύουν ὅτι τό ἅλμα ἦταν 
μετά φοράς, δηλαδή, ὅτι οἱ ἀθλητές ἔτρεχαν μιά ὡρισμένη 
ἀπόσταση, πρίν πραγματοποιήσουν τό ἅλμα. Εἶναι λογικό, 
ἰσχυρίζονται, ἐφ’ ὅσον οἱ ἀθλητές κρατοῦσαν στά χέρια τους τούς 
ἁλτῆρες, ἡ ἀπόσταση πού διέτρεχαν δέν ἦταν τόσο μεγάλη, ὅσο 
αὐτή πού τρέχουν οἱ σημερινοί ἀθλητές.  Πάντως, σέ ἕνα μεγάλο 
ἀριθμό ἀγγείων φαίνεται ὅτι οἱ ἀθλητές ἑτοιμάζονται νά κάνουν τό 
ἅλμα ἄνευ φοράς.  Εἶναι μᾶλλον βέβαιο ὅτι οἱ ἀθλητές ἐπιχειροῦσαν 
αὐτό τό εἶδος τοῦ ἅλματος στό ἐπίσημο πρόγραμμα τῶν ἀγώνων.  
Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι αὐτό ἦταν τό κανονικό ἅλμα τοῦ πεντάθλου, 
δηλαδή, ἄνευ φοράς, μέ ἤ χωρίς τή χρήση ἁλτήρων (μέ 
συνηθέστερο τό πρῶτο). 

Ἕνα πρόβλημα, τό ὁποῖο δέ φαίνεται νά ἔχη βρεῖ ἀκόμη τήν 
ὁριστική του λύση εἶναι αὐτό τοῦ εἶδους τοῦ ἅλματος, δηλαδή, ἦταν 
ἕνα ἅλμα, δύο, τρία ἤ καί περισσότερα, ἀκόμη.  Ἡ παλιά ἀντίληψη 
ὅτι τό ἅλμα ἦταν ἕνα, φαίνεται νά χάνη συνεχῶς ἔδαφος, καθώς 
ἐπιδόσεις 16 μέτρων, ὅπως ἀναφέρεται ὅτι πέτυχαν ἀρχαῖοι ἀθλητές 
εἶναι ἀδύνατο νά ἐπιτευχθοῦν μόνο μέ ἕνα ἅλμα (τέτοιες ἐπιδόσεις 
ἀναφέρεται ὅτι πέτυχαν ὁ Φάϋλλος, τόν 5ο π.Χ. αἰῶνα καί ὁ 
Σπαρτιάτης ἀθλητής, Χίονις, τό 664 π.Χ.).  Μερικοί ἱστορικοί 
ταυτίζουν τόν πρῶτο μέ τόν ἀθλητή ἀπό τόν Κρότωνα, πού 
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ἀναφέρουν οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς.  Ὁ Ἡρόδοτος ἀναφέρει ὅτι ὁ 
ἀθλητής αὐτός ὄχι μόνο νίκησε τρεῖς φορές στά Πύθια, ἀλλά καί 
ἡγήθηκε ἑνός πλοίου ἀπό τόν Κρότωνα μέ σκοπό νά βοηθήση τούς 
Ἕλληνες στούς Περσικούς πολέμους. Ὁ Πλούταρχος καί ὁ 
Παυσανίας ἀναφέρονται στή βοήθεια τοῦ Φάυλλου στή ναυμαχία τῆς 
Σαλαμίνας καί προσθέτουν ὅτι ὁ ἀθλητής δέ νίκησε στήν Ὀλυμπία, 
ἀλλά στούς Δελφούς σάν πενταθλητής.  Ἄλλοι συγγραφεῖς ταύτιζαν 
τόν ἀθλητή μέ τόν Φάυλλο ἀπό τόν Πόντο, ὁ ὁποῖος ἦταν 
ὀλυμπιονίκης στό πένταθλο.  Τό μεγαλύτερο ἅλμα τοῦ ἀθλητή ἔγινε 
παροιμιῶδες στήν ἀρχαία Ἑλλάδα σάν ὑπέρ τά ἐσκαμμένα 
ἅλλεσθαι, δηλαδή, ὁ ἀθλητής πήδησε ἔξω ἀπό τό σκάμμα.  Δέν 
ἀποκλείεται, φυσικά, ἡ ἐπίδοση αὐτή νά εἶναι φανταστική καί κατά 
συνέπεια νά μήν ἀνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα.  Μία ἔνδειξη 
ὅτι τό ἅλμα δέν ἦταν ἕνα, ἀποτελεῖ ἡ ἑρμηνεία, πού δίνει ὁ 
φιλόσοφος καί ρήτορας Θεμίστιος (317 – 388 μ.Χ.) σχετικά μέ τή 
γνώμη τοῦ Ἀριστοτέλη περί συνεχοῦς κίνησης.  Στό πένταθλο, λέει ὁ 
φιλόσοφος, οἱ ἀθλητές δέν πραγματοποιοῦν ἕνα συνεχόμενο ἅλμα, 
ἀλλά ἕνα διακεκομμένο.  Εἶναι λογικό νά συμπεράνουμε ὅτι ἄν τό 
ἅλμα ἦταν ἕνα, δέ θα μιλοῦσε ὁ φιλόσοφος περί διακεκομμένου 
ἅλματος, ἀλλά περί ἑνός, ἄνευ διακοπής. Οἱ περισσότεροι 
συγγραφεῖς σήμερα πιστεύουν ὅτι τό ἅλμα τοῦ ἀρχαίου πεντάθλου 
ἀποτελοῦνταν ἀπό πολλά ἐπί μέρους ἅλματα, πιθανότατα πέντε ἤ 
τρία.  Ἡ δεύτερη περίπτωση, δηλαδή, τά τρία ἅλματα, φαίνεται νά 
εἶναι σέ συμφωνία μέ τά ἀρχαιολογικά εὑρήματα. 
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ΤΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ 
 

Τό πένταθλο, ὅπως καί ἡ λέξη ὑπονοῆ, περιλάμβανε πέντε 
ἀγωνίσματα: τό ἅλμα, τό δίσκο, τό ἀκόντιο, τό δρόμο (στάδιο) καί τήν 
πάλη.  Γενικά, οἱ ἀρχαῖοι πίστευαν ὅτι τό πένταθλο δέν προήγαγε 
μόνο τήν ὑγεία, ἀλλά καί τή σωματική ὡραιότητα τῶν ἀθλητῶν.  
Ἔτσι ὁ Ἀριστοτέλης πίστευε ὅτι οἱ πενταθλητές, λόγω τῆς μορφῆς 
τῆς γύμνασής τους, ἦσαν οἱ πιό ὡραῖοι ἀθλητές καί ὁ Γαληνός ὅτι τό 
πένταθλο ἦταν ἡ τελειότερη ἄσκηση. 

Παρά τήν ἀναφορά τοῦ Φιλόστρατου στήν προϊστορική 
ὕπαρξη τοῦ πεντάθλου, φαίνεται ὅτι ἡ ἐπινόησή του ἦταν κάτι πού 
ἔγινε, κατά τούς ἱστορικούς χρόνους, δεδομενου ὅτι ἡ εἰσαγωγή τοῦ 
πεντάθλου στό πρόγραμμα τῶν ἀγώνων καί, γενικά, ἡ ἐπινόησή του 
προϋπέθετε τήν ἀνάπτυξη τῶν ἐπί μέρους ἀθλημάτων πού τό 
ἀποτελοῦσαν, κάτι πού εἶναι λίγο ἀπίθανο νά συνέβη στήν 
προϊστορία.  Στόν Ὅμηρο καί συγκεκριμένα στούς ἐπικήδειους 
ἀγῶνες τοῦ Πατρόκλου δέν ὑπῆρχε, οὔτε φαίνεται νά γνώριζε ὁ 
ποιητής τήν ὕπαρξή του.  Τό ὅτι τό πένταθλο δέν εἶχε ρίζες στήν 
ἑλληνική προϊστορία φαίνετι κι ἀπό τόν Πίνδαρο, ὁ ὁποῖος μᾶς λέει 
ὅτι στήν ἡρωϊκή ἐποχή δέν ὑπῆρχε πένταθλο, ἀλλά ξεχωριστό 
ἔπαθλο γιά κάθε ἄθλημα.  Τό πένταθλο ἀνδρῶν μπῆκε στό 
Ὀλυμπιακό πρόγραμμα, τό 708 π.Χ. (18η Ὀλυμπιάδα), ἐνῶ αὐτό 
τῶν παίδων, τό 628 π.Χ. (38η Ὀλυμπιάδα).  Αὐτή ἦταν καί ἡ 
μοναδική Ὀλυμπιάδα πού τελέσθηκε τό πένταθλο παίδων στήν 
Ὀλυμπία.  Τόσο τό πένταθλο ἀνδρῶν, ὅσο καί αὐτό τῶν παίδων 
τελοῦνταν σέ πολλούς ἄλλους ἀγῶνες. Τρία ἀπό τά πέντε 
ἀγωνίσματα τοῦ πεντάθλου, δηλαδή, τό ἅλμα, ὁ δίσκος καί τό 
ἀκόντιο ἀνῆκαν ἀποκλειστικά σ’ αὐτό, ἐνῶ τά δύο ἄλλα, δηλαδή, ὁ 
δρόμος καί ἡ πάλη ἦσαν καί ξεχωριστά ἀθλήματα στό πρόγραμμα 
τῶν ἀγώνων.  Ὅπως προαναφέρθηκε, τό ἅλμα ἦταν τό πλέον 
χαρακτηριστικό ἀγώνισμα τοῦ πεντάθλου.  Οἱ ἁλτῆρες, πού 
χρησιμοποιοῦσαν οἱ ἅλτες, ἦσαν τό σύμβολο τοῦ πεντάθλου, ὅπως 
φαινόνταν ἀπό τά ἀγάλματα τῶν νικητῶν, οἱ ὁποῖοι κρατοῦσαν τούς 
ἁλτῆρες αὐτούς στά χέρια τους. 

Δέν ὑπάρχει, ἀκόμη, συμφωνία μεταξύ τῶν συγγραφέων 
σχετικά μέ τή σειρά τέλεσης των ἀγωνισμάτων καί τόν τρόπο μέ τόν 
ὁποῖο ἀναδεικνυόταν ὁ νικητής.  Διάφορες θεωρίες ἔχουν 
ὑποστηριχθεῖ κατά καιρούς καί φαίνεται ὅτι οἱ πιό πρόσφατες εἶναι 
αὐτές πού βρίσκονται κοντά στήν ἀλήθεια.  Εἶναι λογικό νά 
ὑποστηρίξη κανείς τήν ἄποψη ὅτι, ἀφοῦ τά τρία ἀγωνίσματα, 
δηλαδή, τό ἅλμα, τό ἀκόντιο καί ὁ δίσκος ἦσαν τά κατ’ ἐξοχήν 
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ἀγωνίσματα τοῦ πεντάθλου, ἦσαν ὁπωσδήποτε καί τά τρία πρῶτα 
κατά σειρά τέλεσης.  Ἄλλωστε, γνωρίζουμε ἀπό τίς πηγές τῆς 
παράδοσης ὅτι ἡ πάλη ἦταν τό τελευταῖο ἀγώνισμα τοῦ πεντάθλου.  
Ἔτσι, ἡ πιθανή σειρά τέλεσης τῶν ἀθλημάτων πρέπει νά ἦταν: 
δίσκος, ἀκόντιο, ἅλμα, δρόμος καί πάλη.  Νικητής (πένταθλος) ἦταν 
αὐτός πού νικοῦσε σέ τρία ἀπό τά πέντε ἀγωνίσματα.  Ὁ τρόπος μέ 
τόν ὁποῖο θά μποροῦσε κάποιος νά ἀναδειχθῆ νικητής στό πένταθλο 
ἦταν, πιθανότατα, ὁ ἑξῆς:  Ὅλοι οἱ ἀθλητές πού θά ἔπαιραν μέρος 
στό πένταθλο ἀγωνιζόταν στά τρία τυπικά ἀγωνίσματα (ἅλμα, δίσκο, 
ἀκόντιο) καί μόνο αὐτοί, οἱ ὁποῖοι θά κέρδιζαν πρῶτες νῖκες στά 
ἀγωνίματα αὐτά, εἶχαν δικαίωμα νά συνεχίσουν στά ὑπόλοιπα.  
Φυσικά, ἄν ἕνας ἀθλητής νικοῦσε καί στά τρία ἀγωνίσματα, τότε 
ἀνακηρυσσόταν νικητής, χωρίς νά γίνουν οἱ ὑπόλοιποι ἀγῶνες.  Σέ 
περίπτωση πού ὁ Α π.χ. ἀθλητής εἶχε δύο νίκες καί ὁ Β εἶχε μία, τότε 
γινόταν καί ὁ δρόμος.  Ἄν τό δρόμο τόν κέρδιζε ὁ Α, τότε ἦταν ὁ 
νικητής τοῦ πεντάθλου, διότι συμπλήρωνε τρεῖς νῖκες.  Σέ 
περίπτωση ὅμως πού τίς τρεῖς νῖκες στά τρία πρῶτα τυπικά 
ἀγωνίσματα τοῦ πεντάθλου τίς κέρδιζαν ἰσάριθμοι ἀθλητές, τότε ὁ Α, 
Β καί Γ εἶχαν ἀπό μία νίκη καί συνέχιζαν στά ὑπόλοιπα.  Ἄν στό 
ἀγώνισμα τοῦ δρόμου ἀνακηρυσσώταν νικητής ὁ Α, τότε αὐτός εἶχε 
δύο νίκες καί ἄλλοι ἀπό μία.  Οἱ δύο ἀθλητές Β καί Γ, οἱ ὁποῖοι εἶχαν 
ἀπό μία νίκη, ἐπρεπε νά παλέψουν μεταξύ τους καί ὁ νικητής, μέ 
δύο, πλέον, νῖκες κι αὐτός (ὅπως ὁ Α), θά πάλευε μέ τόν Α.  Ὁ 
νικητής τῆς συνάντησης αὐτῆς ἦταν πένταθλος.  Τό πλεονέκτημα 
τοῦ Α ἦταν ὅτι, ἐπειδή εἶχε δύο νῖκες καί οἱ ἄλλοι εἶχαν ἀπό μία, 
ἔπρεπε οἱ δύο αὐτοί νά παλέψουν κι αὐτός ὡς ἔφεδρος, γιά νά 
παλέψη μέ τό νικητή. 
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Τιμές, ἔπαθλα καί ὑλικές ἀμοιβές γιά τούς ἀθλητές 
 

Στήν ἀρχαία Ἑλλάδα ὑπῆρχαν δύο κατηγορίες ἀγώνων: οἱ 
ἱεροί ἤ στεφανῖται, στούς ὁποίους τό ἔπαθλο ἦταν ἕνα στεφάνι καί οἱ 
θεματικοί, στούς ὁποίους, ἐκτός ἀπό τό στεφάνι, ἔδιναν καί θέματα, 
δηλαδή, ἀντικείμενα μέ χρηματική ἀξία ἤ χρήματα.  Οἱ ἀγῶνες τῆς 
κατηγορίας αὐτῆς ἦσαν λιγότερο φημισμένοι ἀπό τούς 4 ἱερούς καί 
πανελήνιους ἀγῶνες, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν τή λεγόμενη περίοδο.  
Τά χρήματα, σάν εἶδος βραβείου, εἶχαν, συνήθως, σκοπό νά 
προσελκύσουν τούς μεγάλους ἀθλητές, αὐξάνοντας ἔτσι τό γόητρο 
τῶν ἀγώνων.  Οἱ ἀρχαῖοι ἀθλητές μποροῦσαν ἐλεύθερα νά πάρουν 
μέρος σέ ὄλους τούς ἀγῶνες, ἱερούς καί θεματικούς, χωρίς κανέναν 
περιορισμό. 

Τό ἔπαθλο στούς Πανελλήνιους ἀγῶνες ἦταν ἕνα στεφάνι.  
Στήν Ὀλυμπία τό στεφάνι αὐτό ἦταν ἀπό ἀγριελιά, τῆς ὁποίας τα 
κλαδιά κόβονταν μέ ἕνα χρυσό δρεπάνι ἀπό ἕνα ἀγόρι, τοῦ ὁποίου 
ἔπρεπε νά ζοῦν καί οἱ δύο γονεῖς.  Ἄν καί οἱ Πανελλήνιοι ἀγῶνες δέν 
ἦσαν θεματικοί καί κατά συνέπεια δέν προβλεπόταν καμμιά ὑλική 
ἀμοιβή, ἐν τούτοις εἶχαν πολύ σπουδαία θέση στή συνείδηση τῶν 
ἀθλητῶν καί θεατῶν.  Στούς χρηματικούς ἀγῶνες τά βραβεῖα ἦσαν 
πολλά καί διέφεραν ἀπό τόπο σέ τόπο.  Στήν Ἀθήνα, οἱ νικητές 
ἔπαιρναν ἀμφορεῖς γεμάτους μέ λάδι, στό Ἄργος ἔπαιρναν ἀσπίδες, 
ἐνῶ σέ πολλά μέρη ἔδιναν ὄχι μόνο ἀσπίδες, ἀλλά καί κύπελλα 
κατασκευασμένα ἀπό ἐγχώριους τεχνῖτες, τρίποδες, χάλκινα δοχεῖα 
καί ροῦχα.  Λόγω τῆς ὕπαρξης πολλῶν τέτοιων ἀγώνων, ὅπου τά 
ἔπαθλα εἶχαν χρηματική ἀξία, πολλοί ἀθλητές, πού ἔπαιρναν μέρους 
στούς ἀγῶνες αὐτούς, θεωροῦσαν τόν ἑαυτό τους ἐπαγγελματία. 

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ νικητής τῶν Πανελληνίων ἀγώνων δέν 
ἔπαιρνε καμμιά ἄλλη ἀμοιβή, ἐκτός ἀπό ἕνα στεφάνι, εἶναι, ὅμως, 
γνωστό ὅτι ἡ πόλη του τόν ἄμοιβε γενναιόδωρα.  Σέ πολλές πόλεις ὁ 
νικητής εἶχε τό προνόμοιο νά γευματίζη μέ δαπάνες τῆς πολιτείας 
στό Πρυτανεῖο, σέ μερικές, μάλιστα, περιπτώσεις γιά ὅλη του τή ζωή, 
καί νά παρακολουθῆ τούς ἀγῶνες ἀπό τήν πρώτη θέση. Στήν Ἀθή-
να, ὡς γνωστό, οἱ ἀθλητές – νικητές τῶν Πανελληνίων ἀγώνων γε-
υμάτιζαν δωρεάν στό Πρυτανεῖο ἐφ’ ὅρου ζωῆς.  Οἱ τιμές πρός τό νι-
κητή, ὅταν αὐτός ἐπέστρεφε ἀπό τούς μεγάλους ἀγῶνες στήν ἰδι-
αίτερη του πατρίδα, ἦσαν ἐντυπωσιακές. Οἱ συμπατριῶτες τοῦ νικη-
τῆ γκρέμιζαν ἕνα μέρος ἀπό τά τείχη γιά νά περάση μέ τή δικαι-
ολογία ὅτι δέν χρειάζονται οἱ πόλεις τά τείχη, ὅταν ἔχουν τέτοια παλ-
ληκάρια γιά νά τίς προστατεύουν. Πολλούς ἀπό τούς νικητές αὐτούς 
τούς θεωροῦσαν ἥρωες καί τούς λάτρευαν μετά τόν θάνατό τους.   



98 
 

Μιά ἄλλη τιμή, πού ἀπέδιδαν στούς νικητές τῶν Πανελληνίων 
ἀγώνων ἦταν τά ἀγάλματα πού ἔστηναν γι’ αὐτούς οἱ συμπατριῶτες 
τους στήν κεντρική ἀγορά τῆς πόλης τους καί σέ μερικές 
περιπτώσεις στήν Ὀλυμπία.  Ἔγραφαν, ἐπίσης, σέ ἀναμνηστικές 
πλᾶκες ἀπό μάρμαρο ἤ πέτρα τά κατορθώματα τοῦ νικητῆ καί τό 
εἶδος τοῦ ἀγῶνα στόν ὁποῖο νίκησε.  Κατά τή διάρκεια πού οἱ 
Ἑλλανοδῖκες στεφάνωναν τό νικητή, οἱ θεατές ἔρριχναν ἐπάνω του 
στεφάνια καί λουλούδια (φυλλοβολία).  Τό βράδυ τῆς ἴδιας μέρας, οἱ 
φίλοι καί οἱ συγγενεῖς τοῦ νικητῆ τόν διασκέδαζαν μέ τραγούδια καί 
ἔψαλαν τόν ὀλυμπιακό ὕμνο, τόν ὁποῖο ἔγραψε ὁ ποιητής Ἀρχίλοχος 
ἀπό τήν Πάρο.  Ὁ ὕμνος αὐτός ἀπό τήν ἀρχή ἦταν πρός τιμήν τοῦ 
Ἡρακλῆ, ἀργότερα, ὅμως, μέ τόν ἐρχομό τοῦ Δία στήν Ὀλυμπία, τόν 
ὕμνο τόν τραγουδοῦσαν γιά τούς νικητές ἀθλητές. 

Μετά τούς γλύπτες, οἱ ὁποῖοι κατασκεύασαν τά ὡραιότερα 
ἀγάλματα γιά τούς νικητές τῶν ἀγώνων, οἱ ποιητές ὕμνησαν καί 
ἀπαθανάτισαν τό ἀθλητικό καί ἀγωνιστικό ἰδανικό μέ ἀπαράμιλλες 
ὠδές, ὥστε ὁ νικητής ἀθλητής νά μείνη εἰς τούς αἰῶνες ἀοίδιμος.  Οἱ 
σπουδαιότεροι ἀπό τούς ποιητές αὐτούς ἦταν: Ὁ Σιμωνίδης (556 – 
462 π.Χ.) ἀπό τήν Κέα, ὁ ἀνεψιός τοῦ Σιμωνίδη, ὁ Βακχυλίδης 
(γεννήθηκε γύρω στό 524 – 521 π.Χ.) καί ὁ Πίνδαρος ἀπό τή 
Βοιωτία.  Ὁ Σιμωνίδης ἔγραψε πολλές ὠδές, ἀλλά δυστυχῶς 
σώθηκαν μόνο ἀποσπάσματα.  Ἔγραψε ἐπινίκιες ὠδές γιά τόν 
ἀθλητή Γλαῦκο ἀπό τήν Κάρυστο καί γιά τόν Εὐαλκίδα ἀπό τήν 
Ἐρέτρεια.  Ὁ ποιητής εἶχε περισσότερες ἀπό 55 νῖκες σέ μουσικούς 
ἀγῶνες (διθύραμβο) καί ἔγραψε, ἐπίσης, ἐπιτάφιους γι’ αὐτούς πού 
πολέμησαν καί σκοτώθηκαν στό Μαραθῶνα καί τίς Θερμοπῦλες. 

Ὁ Βακχυλίδης καταγόταν κι αὐτός ἀπό τήν Κέα καί ἔγραψε 
περισσότερα ἀπό 15 ἐπινίκια γιά τούς ἀθλητές.  Ὁ ἴδιος καταγόταν 
ἀπό ἀθλητική οἰκογένεια καί ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ θείου 
του, ἔγραψε πολλούς διθυράμβους καί ἐπιτάφιους. Ἔγραψε ἐπινίκιες 
ὠδές γιά ἕναν Ἀθηναῖο ἀθλητή, ὁ ὁποῖος νίκησε στά Ἴσθμια.  Γύρω 
στά 476 π.Χ., πῆγε μαζί μέ τό θεῖο του Σιμωνίδη στήν αὐλή τοῦ 
Ἱέρωνα, τυράννου τῶν Συρακουσῶν, ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε 
γράψει μιά ὠδή γιά τή νίκη τοῦ Ἱέρωνα στίς ἱπποδρομίες τῆς 
Ὀλυμπίας, κάτι πού ἔγραψε καί ὁ ἀντίπαλός του Πίνδαρος.  Ὁ 
Βακχυλίδης ἔγραψε κι ἄλλες ὠδές γιά τίς νῖκες τοῦ Ἱέρωνα στά 
ἱπποδρομικά ἀγωνίσματα τῶν Πυθίων καί γιά τή νίκη του στίς 
ἁρματοδρομίες τῆς Ὀλυμπίας τό ἔτος 468 π.Χ.  Ὁ ποιητής εἶχε 
μεγάλη ἐκτίμηση καί ἀγάπη γιά τούς ἀθλητές καί τούς ἀγῶνες, 
πολλούς ἀπό τούς ὁποίους παρακολούθησε προσωπικά. 
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Ὁ μεγαλύτερος ὅλων τῶν λυρικῶν ποιητῶν ἦταν ὁ Πίνδαρος 
(518 – 438 π.Χ.), ὁ ὁποῖος ἔγραψε πολλά ἐπινίκια γιά τούς ἀθλητές 
τῆς Κάτω Ἰταλίας, τῆς Αἴγινας, τῆς Θήβας, τῆς Ρόδους κι ἄλλων 
ἑλληνικῶν πόλεων, μέ ἐξαίρεση τή Σπάρτη.  Φαίνεται ὅτι στήν πόλη 
αὐτή ἡ μοναδική τιμή γιά τούς νικητές τῶν μεγάλων ἀγώνων ἦταν ἡ 
τοποθέτησή τους στήν πρώτη γραμμή τῆς μάχης, μπροστά ἀπό τό 
βασιλιά.  Τίς περισσότερες ἐπινίκιες ὠδές ὁ ποιητής τίς ἔγραψε γιά 
τά ἱπποδρομικά ἀγωνίσματα καί τό παγκράτιο.  Τό πρῶτο ποίημα 
πού ἔγραψε ὁ Πίνδαρος ἦταν μιά ὠδή γιά ἕναν ἀθλητή πού νίκησε 
στά Πύθια τό 498 π.Χ..  Ἔγραψε, ἐπίσης, πολλά ποιήματα γιά τόν 
Ἱέρωνα, τόν ὁποῖο καί θεωροῦσε φίλο του, καθώς καί γιά τούς 
ἀριστοκράτες τῆς Αἴγινας μέ τούς ὁποίους εἶχε καλές σχέσεις.  Ἀπό 
τά ἔργα τοῦ ποιητῆ τά μόνα πού διασώθηκαν σχεδόν ἀκέραια εἶναι οἱ 
ἐπινίκιες ὠδές, γιά τίς ὁποῖες, ὅπως λέη καί ὁ ἴδιος, πληρωνόταν 
καλά, γιατί αὐτοί, γιά τούς ὁποίους, συνήθως, ἔγραφε ἦσαν βασιλεῖς, 
τύραννοι, εὐγενεῖς καί γενικά ἀριστοκράτες, οἱ ὁποῖοι μποροῦσαν νά 
πληρώσουν γιά τίς ὑπηρεσίες του.  Ἀμέσως μετά τή νικη, ὁ νικητής ἤ 
ἡ οἰκογένεια του ἤ καί οἱ φίλοι του πλήρωναν τόν ποιητή γιά νά 
συνθέση μιά ἀναμνηστική ὠδή γιά τή νίκη.  Ὅταν ἡ ὠδή ἦταν ἕτοιμη, 
τότε μιά ὁμάδα ἀπό ἄνδρες ἤ παιδιά σχημάτιζαν μιά χορωδία γιά νά 
ταγουδήσουν τήν ὠδή αὐτή στό σπίτι τοῦ νικητῆ.  Ἀπό τά διάφορα 
ποιήματα τοῦ Πινδάρου φαίνεται καθαρά ὅτι ὁ ἴδιος ἀπέδιδε μεγάλη 
σημασία στή νίκη, ἀφοῦ δέν ὑπάρχουν λόγια παρηγοριᾶς ἀπό τόν 
ποιητή πρός τούς νικημένους.  Κατά τόν Πίνδαρο, οἱ νικητές τῶν 
ἀγώνων κέρδιζαν πολύ, ἐνῶ οἱ νικημένοι ἔχαναν πολύ.  Τίποτε δέν 
ὑπῆρχε μεταξύ τῶν δύο, ἔτσι τό χάσμα μεταξύ νίκης καί ἤττας 
παρέμεινε πολύ μεγάλο στή συνείδηση τοῦ ποιητῆ.  Νίκη στούς 
μεγάλους ἀγῶνες ἦταν, γι’ αὐτόν, ἡ μεγαλύτερη δόξα πού μποροῦσε 
νά ἀποκτήση ὁ νέος.  Τά ἀπαραίτητα προσόντα τοῦ νέου ἦσαν τά 
φυσικά του χαρίσματα, τά ὁποῖα ἔπρεπε νά καλλιεργήση.  Τά 
προσόντα, ὅμως, αὐτά ἔπρεπε ἀπαραίτητα νά συνδυάζωνται μέ 
ὡραιους τρόπους καί εὐγένεια χαρακτῆρα.  Ὁ Πίνδαρος πίστευε ὅτι 
μέ τή νίκη του ὁ ἀθλητής δόξαζε ὄχι μόνο τόν ἑαυτό του, τήν πατρίδα 
του, τήν οἰκογένεια του, ἀλλά καί τούς νεκρούς του προγόνους.  Ὁ 
ποιητής φαίνεται ὅτι ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα  τά ἀγωνίσματα ἐκεῖνα, τά 
ὁποῖα περιεῖχαν τό θέλγητρο τοῦ κινδύνου, ὅπως ἡ πυγμαχία, τό 
παγκράτιο καί οἱ ἁρματοδρομίες.  Ἄλλωστε, ὁ ἴδιος λέει σέ μιά ἀπό 
τίς Ὀλυμπιακές του ὠδές ὅτι τά ἔργα, τά ὁποῖα δέν περιέχουν 
κίνδυνο, εἶναι ἄδοξα.  Τό θρησκευτικό συναίσθημα τοῦ ποιητῆ 
φαίνεται καθαρά στά ἔργα του, στά ὁποῖα τονίζει ὅτι ἡ ἀσέβεια πρός 
τούς θεούς εἶναι τό χειρότερο σφᾶλμα, πού θά μποροῦσε νά 
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διαπράξη ὁ ἀθλητής, πού μέ τόν τρόπο αὐτό παραγνώριζε ὅτι τόσο 
τή νίκη του ὅσο καί τά φυσικά του προσόντα τοῦ τά χάρισαν οἱ 
«ἀθάνατοι θεοί», οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦσαν ἀπό τούς ἀθλητές νά τούς 
χαρακτηρίζη αἰδώς (εὐγένεια – σεβασμός – μετριοφροσυνη – 
τιμιότητα).  Χωρίς τήν αἰδώ ὁ ἀθλητής ἔχανε τήν εὔνοια τῶν θεῶν, οἱ 
ὁποῖοι δέν θά ἀργοῦσαν νά τιμωρήσουν αὐτόν, ὁ ὁποῖος εἶχε 
ξεπεράσει τά ὅρια πού ὥριζαν οἱ θεοί γιά τούς ἀνθρώπους.  Ἡ αἰδώς 
ἦταν ἀντίθετη ἀπό αὐτή πού οἱ ἀρχαίοι ἀποκαλοῦσαν ὕβρις καί ἡ 
ὁποία ὡς γνωστόν τιμωροῦνταν ἀπό τή Νέμεση.  Ἡ αἰδώς ἦταν αὐτή 
πού ἔκανε τόν ἀθλητή ἀγαπητό ὄχι μόνο στούς θεούς, ἀλλά καί 
στούς ἀνθρώπους, ἐμποδίζοντας τό νέο νά κάνη κακή χρήση τῆς 
δύναμής του ἤ νά ἐπιδιώξη τή νίκη μέ ἀθέμιτα μέσα.  Ἡ αἰδώς 
ὑπενθύμιζε στόν ἀθλητή νά σέβεται τόν ἀντίπαλό του, διότι χωρίς 
αὐτόν δέν θά ὑπῆρχε ἀγώνας καί συναγωνισμός καί τόν προέτρεπε 
νά δεχθῆ τίς ἀποφάσεις τῶν κριτῶν καί τῶν ἐπισήμων τῶν ἀγώνων 
χωρίς διαμαρτυρίες.  Ἡ λέξη αἰδώς ἔκαιγε στά στήθη τῶν ἀθλητῶν 
μέ ἀσυνήθιστη λαμπρότητα κατά τούς χρόνους τῆς χρησῆς ἐποχής 
τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικού ἀθλητισμοῦ, γιά νά ἀρχίση νά ὑποκαίη μέ τήν 
παρακμή τῶν ἀγώνων καί τήν ἐμφάνιση τοῦ ἐπαγγελματισμοῦ.  
Ἦταν τόσο σπουδαία ἡ λέξη αὐτή καί ἐνέπνεε τόσο πολύ τούς 
ἀθλητές, ὥστε στή Σπάρτη ἡ Αἰδώς λατρευόταν σάν θεά. 

Τά χρηματικά ποσά, τά ὁποῖα ἔπαιρναν οἱ νικητές τῶν 
θεματικῶν ἀγώνων, ἄρχισαν νά μεγαλώνουν κατά τούς ρωμαϊκούς 
χρόνους.  Ἀπό μιά ἐπιγραφή τῆς περιόδου αὐτής πληροφορούμαστε 
ὅτι προσφέρθηκαν 30.000 δραχμές σέ ἕναν Ὀλυμπιονίκη γιά νά 
πάρη μέρος σέ τοπικούς ἀγῶνες.  Τό ποσό αὐτό εἶναι καί τό 
ἀνώτερο, πού πιθανό εἶχε δοθεῖ σέ ἀθλητή, γιά συμμετοχή του σέ 
ἀγῶνες, διότι τό 2ο μ.Χ. αἰῶνα, τά χρήματα, πού ἔπαιρναν οἱ 
ἀθλητές σέ κάθε ἀγῶνα ἦσαν 500 – 6.000 περίπου δραχμές.  Γενικά, 
κατά τούς Ἑλληνιστικούς καί ρωμαϊκούς χρόνους, χρηματικές 
ἀμοιβές τῶν 3.000 καί 6.000 δραχμῶν γιά τούς νικητές ἦσαν ἀρκετά 
συνηθισμένες.  Ὠνομάζονταν οἱ ἀγῶνες αὐτοί, στούς ὁποίους 
δίνονταν τά ποσά αὐτά, ἡμιταλαντιαῖοι (μισό τάλαντο = 3.000 δρ.) καί 
ταλαντιαῖοι (ἕνα τάλαντο = 6.000 δρ.). τά ποσά αὐτά ἦσαν ἀρκετά 
μεγάλα γιά τήν ἐποχή ἐκείνη, ἄν λάβη κανείς ὑπ’ ὅψη του ὅτι τότε 
ἕνας Ρωμαῖος στρατιώτης ἔπαιρνε 225 – 300 δραχμές τό χρόνο καί 
ὁ εἰδικευμένος ἐργάτης γύρω στίς 350 – 500 δραχμές τό χρόνο. 
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Ἡ διατροφή τῶν ἀθλητῶν 
 

Ἡ δίαιτα τῶν ἀθλητῶν στήν ἀρχαία Ἑλλάδα ἦταν κάτι πού ἀπό 
νωρίς ἀπασχόλησε τούς γυμναστές καί τούς γιατρούς.  Κατά 
συνέπεια, ἡ σημερινή συστηματική διατροφή τῶν ἀθλητῶν δέν εἶναι 
καινούργιο φαινόμενο, ἀλλά ἔχει τίς ρίζες της στήν ἑλληνική 
ἀρχαιότητα.  Ἡ εἰδική αὐτή δίαιτα γεννήθηκε μαζί μέ τήν εἰδική 
προπόνηση καί τήν προετοιμασία γιά τούς μεγάλους ἀγῶνες.  Στόν 
Ὅμηρο, ὅπου οἱ ἀγῶνες γίνονταν ἀνάλογα μέ τήν περίσταση καί 
ὅπου ὅλοι οἱ Ἀχαιοί ἦσαν καί ἀθλητές, δέ βλέπουμε νά ὑπάρχη 
εἰδική προετοιμασία, συστηματική προπόνηση καί, φυσικά, οὔτε 
εἰδική διατροφή. 

Γιά πολύ καιρό, μετά τό τέλος τῶν Σκοτεινῶν Χρόνων, ἡ δίαιτα 
τῶν ἀθλητῶν ἦταν ἁπλή. Ποσότητες τυριοῦ, ἐλιῶν, λαδιοῦ, 
λαχανικῶν, γάλακτος, ψωμιοῦ, διαφόρων ζυμαρικῶν, σύκων καί 
ἄλλων φρούτων, καθώς καί μικρές ποσότητες κρέατος καί ψαριῶν 
ἦσαν ἡ κανονική διατροφή ὄχι μόνο τῶν ἀθλητῶν, ἀλλά, γενικά, 
ὅλων, σχεδόν, τῶν κατοίκων τῆς Ἑλλάδας.  Μέ τήν ἀνάπτυξη, ὅμως, 
τοῦ συναγωνισμοῦ καί τήν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀγώνων ἡ δίαιτα 
τῶν ἀθλητῶν ἄρχισε νά ἀπασχολῆ τούς εἰδικούς, ὅσο καί ἡ 
κατάλληλη προπόνησή τους. Γύρω στό 500 – 480 π.Χ., ὁ Δρομεύς, 
ἀπό τή Στύμφαλο τῆς Ἀρκαδίας, ὁ ὁποῖος νίκησε στό δρόμο ἀντοχῆς 
δύο φορές στήν Ὀλυμπία, δύο φορές στά Πύθια, τρεῖς φορές στά 
Ἴσθμια καί πέντε φορές στά Νέμεα, εἰσήγαγε συστηματικά στή δίαιτά 
του σάν τήν κυριώτερη τροφή τό κρέας, ἀντικαθιστώντας τό τυρί.  
Μία ἄλλη παράδοση ἀναφέρει τόν πυγμάχο Εὐρυμένη ἀπό τή Σάμο, 
νικητή στήν 77η Ὀλυμπιάδα, πού χρησιμοποίησε τό κρέας ἀντί γιά 
τό τυρί σάν τήν κυριώτερη διατροφή του, μερικά χρόνια πρίν ἀπό τό 
Δρομέα.  Λέγεται ὅτι ὁ Εὐρυμένης ἄρχισε τή συστηματική 
κατανάλωση κρέατος μετά ἀπό ὑπόδειξη τοῦ προπονητή του καί 
φιλοσόφου Πυθαγόρα.  Ἡ ἐκδοχή αὐτή δέ φαίνεται καί τόσο πιθανή, 
γιατί τόσο ὁ φιλόσοφος ὅσο καί οἱ μαθητές του εἶχαν προτίμηση στίς 
φυτικές τροφές καί ὄχι στό κρέας.  Πιθανότατα πρόκειται γιά τόν 
ἀλείπτη καί προπονητή Πυθαγόρα καί ὄχι τόν φιλόσοφο. 

Ἡ εἰσαγωγή τοῦ κρέατος στή δίαιτα τῶν ἀθλητῶν ἔφερε μία 
χωρίς προηγούμενο ἀλλαγή στό βάρος καί στή μυϊκή τους δύναμη, 
εἰδικά αὐτῶν πού ἔπαιρναν μέρος στά βαριά ἀγωνίσματα, στά 
ὁποῖα, ὡς γνωστό, δέν ὑπῆρχαν κατηγορίες ἀνάλογα μέ τό βάρος, 
ἀλλά ὑπῆρχε μόνο μία κατηγορία.  Τά ἀποτελέσματα τῆς 
ὑπερβολικῆς χρήσης κρέατος ἀπό μερικούς ἀθλητές καί ἰδίως τούς 
πυγμάχους, παλαιστές καί παγκρατιαστές ἦσαν ὀλέθρια γιά τή ζωή 
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τους.  Γιά νά καταναλωθοῦν μεγάλες ποσότητες κρέατος ἔπρεπε ἡ 
γύμνασή τους νά εἶναι σκληρή, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀπαιτοῦνται 
περισότερες ὧρες γιά ξεκούραση καί ὕπνο.  Φαγητό, ὕπνος καί 
προπόνηση ἦσαν οἱ κυριώτερες ἀσχολίες τους, μέ ἀποτέλεσμα νά 
μήν ἔχουν χρόνο νά κάνουν καί κάτι ἄλλο. Ἀπό τόν Ξενοφῶντα 
μαθαίνουμε ὅτι ὁ Σωκράτης ἦταν ἀντίθετος μ’ αὐτό τό εἶδος τῆς 
ζωῆς, ἀφοῦ ἦταν ἀσυμβίβαστο μέ τήν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς.  Εἶναι 
γεγονός ὅτι τό εἶδος αὐτό τῆς διατροφῆς καί τῆς προπόνησης ηὔξανε 
τό βάρος καί τή δύναμη, ἦταν, ὅμως, εἰς βάρος τῆς ὑγείας καί τῆς 
ὀμορφιᾶς τοῦ σώματος.  Ὁ Ἀριστοτέλης, ἀναφερόμενος στήν ἐποχή 
του καί στό εἶδος τῆς προπόνησης τῶν νέων, λέει ὅτι στόν κατάλογο 
τῶν νικητῶν τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ὑπάρχουν μόνο δύο ἤ τρεῖς 
περιπτώσεις ἀθλητῶν, οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ νίκησαν στήν κατηγορία τῶν 
παίδων, κατώρθωσαν νά ἐπαναλάβουν τήν ἐπιτυχία τους αὐτή στήν 
κατηγορία τῶν ἀνδρῶν.  Οἱ λόγοι τῆς ἀποτυχίας, κατά τό φιλόσοφο, 
ἦσαν ἡ σκληρή προπόνηση καί ἡ δίαιτά τους πού ἐμπόδιζαν τήν 
ὁμαλή ἐξέλιξη τοῦ ὀργανισμοῦ. 

Ὁ Ἀθήναιος εἶναι ἕνας ἅλλος συγγραφέας, ὁ ὁποῖος 
καταφέρεται ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῆς διατροφῆς.  Δέν 
ἐκπλήσσομαι, λέει ὁ συγγραφέας αὐτός, πού οἱ ἀθλητές αὐτοί εἶναι 
φοβερά πολυφαγάδες, διότι ἔχουν μάθει καί ἔχουν ἀκούσει ὅτι 
πρέπει νά τρῶνε πολύ καί νά γυμνάζωνται τό ἴδιο.  Ὁ Εὐριπίδης 
ἦταν ἀπό τούς πρώτους πού ἀντέδρασε στό εἶδος αὐτό τῆς 
προπόνησης καί τῆς διατροφῆς.  Ὁ ποιητής χαρακτηριστικά 
ἀναφέρει ὅτι ὁ ἀθλητής ἔγινε σκλάβος τῶν σαγονιῶν του καί τῆς 
κοιλιᾶς του.  Ὁ Φιλόστρατος μέ τή σειρά του ἀναφέρεται στή δίαιτα 
αὐτή, κατηγορώντας τούς γιατρούς, οἱ ὁποῖοι ἐπινόησαν αὐτό τό 
σύστημα τῆς διατροφῆς.  Ἡ ἰατρική ἐπιστήμη, λέει ὁ Φιλόστρατος, 
ἐπινόησε εἰδικούς μαγείρους καί διαιτολόγους πού μετέβαλαν τούς 
ἀθλητές σέ πολυφαγάδες, οἱ ὁποῖοι τρῶνε ὅ,τι καλύτερο ὑπάρχει καί 
στίς μεγαλύτερες δυνατές ποσότητες. Οἱ γιατροί, κατά τόν ἴδιο 
συγγραφέα, συζητοῦν ἐπί μέρες σχετικά μέ τά εἴδη τῶν ψαριῶν, τά 
ὁποῖα εἶναι κατάλληλα  γιά τή διατροφή τῶν ἀθλητῶν, λέγοντας ποιά 
ψάρια εἶναι κατάλληλα καί γιατί.  Πρέπει νά τονισθῆ ὅτι ἡ ἀνάμειξη 
τῶν γιατρῶν στή δίαιτα καί μερικές φορές στήν προπόνηση τῶν 
νέων ἦταν πολύ πιό παλιά ἀπό τήν ἐποχή πού ἔγραφε ὁ 
Φιλόστρατος (2ος μ.Χ. αιώνας). 

Ἡ ἀνάπτυξη τῆς «ἰατρικής γυμναστικῆς», ὅπως ἔτσι εἶναι 
γνωστή ἡ ἀνάμειξη καί οἱ συστάσεις τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης στήν 
ἄσκηση, ἔχει τίς ρίζες της στόν Ἡρόδοτο ἀπό τά Μέγαρα, τόν ὁποῖο 
ἀναφέρει μέ καθόλου κολακευτικά λόγια ὁ Πλάτωνας στήν Πολιτεία 
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του.  Ὁ φιλόσοφος θεωροῦσε τόν Ἡρόδοτο σάν «γυμναστικό 
σοφιστή», ὁ ὁποῖος προσπαθοῦσε νά συνδυάση ἰατρική καί 
σωματική ἄσκηση μέ τήν εἰσαγωγή κανόνων γιά τή διατροφή καί τό 
πιοτό, διαφθείροντας ἔτσι τόν ἀθλητισμό. 

Ἡ ἀνάμειξη τῆς ἰατρικῆς στήν ἄθληση εἶχε ὁπωσδήποτε καί τά 
ἀγαθά της ἀποτέλεσματα.  Ἡ πόλη τοῦ Κρότωνα, ἡ ὁποία, ὅπως 
ἔγινε γνωστό, ἀνέδειξε τόσους πολλούς νικητές στούς Πανελλήνιους 
ἀγῶνες, εἶχε ἐπίσης ἀναδείξει φημισμένους γιατρούς καί καλή 
ἰατρική σχολή.  Εἶναι πολύ πιθανό ὅτι ὁ Κρότων, μία πολιτεία πού 
ἐνδιαφερόταν τόσο πολύ γιά τήν ἀνάδειξη νικητῶν, χρησιμοποιοῦσε 
τίς ὑπηρεσίες τῶν γιατρῶν γιά νά καταστήση τούς ἀθλητές του 
περισσότερο ἀποδοτικούς.  Ἴσως οἱ γιατροί τοῦ Κρότωνα νά 
θεωροῦσαν τό κρέας σάν τήν πιό κατάλληλη τροφή γιά τήν αὔξηση 
τῆς μυϊκῆς δύναμης τῶν παλαιστῶν, πυγμάχων καί παγκρατιαστῶν.  
Γνωστή εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ Κροτωνιάτη παλαιστῆ Μίλωνα,  τοῦ 
ὁποίου ἡ μεγάλη προτίμηση καί κατανάλωση στό κρέας φαίνεται 
ἀπό τό ἀνέκδοτο ὅτι, δηλαδή, ἔφαγε ἕνα βόδι τεσσάρων χρόνων σέ 
μιά μέρα στήν Ὀλυμπία. 

Ἡ δίαιτα τῶν ἀθλητῶν ἄλλαξε μέ τήν εἰσαγωγή τῶν διαφόρων 
συστημάτων ἄθλησης, τά ὁποῖα ἀπέβλεπαν στήν ἀνάπτυξη τῆς 
δυναμης καί τοῦ βάρους.  Ἦταν μιά ἐποχή πού τό ἀθλητικό ἰδανικό 
ἄρχισε σιγά – σιγά νά χάνη τήν αἴγλη του, τήν ὁποία χαρακτήριζε τό 
μέτρο, ἡ ἁρμονική καί συμμετρική ἀνάπτυξη τοῦ σώματος. 
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Ἡ σπουδαιότητα τῆς μουσικῆς στούς ἀγῶνες 
 

Ἕνα ἀναπόσπαστο καί πρωταρχικό στοιχεῖο τοῦ ἀρχαίου 
ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἦταν ἡ καλλιέργεια καί ἡ ἀνάπτυξη τῆς 
μουσικῆς.  Ἀπό τίς πηγές τῆς παράδοσης ἀλλά καί ἀπό τά 
ἀρχαιολογικά εὑρήματα γίνεται γνωστό ὅτι ἡ μουσική παράδοση τῆς 
κλασσικῆς ἐποχής εἶχε τίς ρίζες της στήν ἑλληνική προϊστορία.  Ἡ 
ἑπτάχορδη λύρα, τό ἀγαπημένο μουσικό ὄργανο τοῦ Ἀπόλλωνα, 
συναντιέται ὄχι  μόνο στούς ἱστορικούς χρόνους, ἀλλά καί στούς 
μινωϊκούς καί μυκηναϊκούς.  Ἦταν τό μοναδικό μουσικό ὄργανο, 
κατά τόν Πλάτωνα, στά διάφορα σχολεῖα μουσικῆς τῆς Ἀθήνας.  
Ἀπέδιδαν τόση μεγάλη σημασία στήν ἐκμάθηση τῆς μουσικῆς, ὥστε 
ἄν κάποιος δέν ἤξερε νά παίζη τή λύρα, θεωροῦνταν ἀπό τούς 
ἄλλους σάν ἄνθρωπος ἀκαλλιέργητος, χωρίς τήν πρέπουσα ἀγωγή.  
Αὐτό φαίνεται καθαρά στόν Ἀριστοφάνη, στό διάλογο μεταξύ 
Βδελυκλέωνα καί Φιλοκλέωνα, ὅπου ὁ πρῶτος θά πῆ γιά τόν 
δεύτερο στό δικαστήριο ὅτι μπορεῖ νά ἔκλεψε, ἀλλά μήν τό 
καταδικάζετε, ἀφοῦ δέ γνωρίζει νά παίζη τή λύρα. 

Σκοπός τῆς μουσικῆς, κατά τόν Πρωταγόρα, ἦταν νά 
ἀναπτύξη τό ρυθμό καί τήν ἁρμονία στίς ψυχές τῶν νέων καί νά τούς 
καταστήση ἔτσι περισσότερο εὐγενικούς καί ἀποδοτικούς στίς 
διάφορες ἀσχολίες τῆς ζωῆς.  Πολλά ἐξαρτῶνται, κατά τό σοφιστή, 
ἀπό τό ρυθμό καί τήν ἁρμονία πού τόσο πολύ ἔχει ἀνάγκη ὁ 
ἄνθρωπος.  Τήν ἴδια γνώμη εἶχαν ὁ Πίνδαρος, ὁ Ἀριστοτέλης καί ὁ 
μαθητής του Θεόφραστος.  Ἦταν ἔντονη ἡ πίστη στούς ἀρχαίους ὅτι 
ἡ μουσική μποροῦσε ὄχι μόνο νά ἡρεμήση τό ἄτομο καί νά τό 
καταστήση περισσότερο κοινωνικό καί ἀποδοτικό, ἀλλά καί νά τό 
θεραπεύση σέ μερικές περιπτώσεις. 

Σέ ὅλο, σχεδόν, τόν ἑλληνικό χῶρο ὑπῆρχαν δύο πράγματα 
κοινά στό πρόγραμμα ἀγωγῆς τῶν νέων: ἡ μουσική καί ἡ 
γυμναστική.  Μέ τόν πρῶτο ὅρο οἱ ἀρχαῖοι ἐννοοῦσαν, ἐκτός ἀπό τή 
γνώση τοῦ μουσικοῦ ὀργάνου, ἐπίσης, καί τήν ἐκμάθηση τῶν 
γραμμάτων καί τῶν ποιητῶν.  Οἱ διάφορες παραστάσεις τῶν 
Ἀθηναϊκῶν ἀγγείων δείχνουν φανερά ὅτι ἡ μουσική ἦταν στενά 
συνδεδεμένη μέ τά ἀγωνίσματα τῶν νέων, μέ σκοπό ἴσως ὄχι τήν 
ἐπίτευξη μεγαλύτερης ἀπόδοσης, ἀλλά τή ρυθμική καί ἁρμονική 
ἐκτέλεση τῆς ἄσκησης.  Ἡ παρουσία τοῦ μουσικοῦ στήν προπόνηση 
τῶν νέων ἦταν τίς περισσότερες φορές τόσο ἀπαραίτητη, ὄσο καί 
αὐτή τοῦ παιδοτρίβη ἤ τοῦ γυμναστῆ.  Οἱ ἀπεικονίσεις τῶν διαφόρων 
ἔργων τέχνης τοῦ 5ου π.Χ. αἰῶνα δείχνουν ἀθλητές πάλης, 
πυγμαχίας, δισκοβολίας, ἀκοντισμοῦ, ἅλματος καί ἁρματοδρομιῶν 
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νά χρησιμοποιοῦν τή μουσική.  Ἴσως ἕνας ἀπό τούς σκοπούς πρίν 
καί κατά τή διάρκεια τῶν ἀγώνων ἦταν νά ἡρεμήση τούς ἀθλητές, οἱ 
ὁποῖοι πιθανότατα βρίσκονταν σέ κάποια ἔνταση λόγω τοῦ 
ὑπερβολικοῦ συναγωνισμοῦ  καί τῆς βαρύτητας, πού ἀπέδιδαν στή 
νίκη.  Φυσικά, στήν ἐποχή μας, τό ρόλο αὐτό γιά τήν ἡρεμία τῶν 
ἀθλητῶν παίζουν τά διάφορα ἡρεμιστικά φάρμακα, τά ὁποῖα οἱ 
γιατροί καί οἱ προπονητές συνιστοῦν γιά τήν καλύτερη ἀπόδοση τῶν 
ἀθλητῶν καί τήν προσωρινή τους ἀπαλλαγή ἀπό τό ἄγχος τοῦ 
συναγωνισμοῦ. 

Ἀπό ὅλα τά ἀγωνίσματα φαίνεται ὅτι τό ἅλμα ἦταν τό μοναδικό 
πού συνοδευόταν ἀπαραίτητα ἀπό τή μουσική.  Εἶναι, μᾶλλον, 
βέβαιο, ὅτι οἱ αἰωρήσεις τῶν ἁλτήρων καί ἡ προσγείωση τοῦ ἀθλητῆ 
γινόταν μέ τή συνοδεία της.  Ὁ Φιλόστρατος ἀναφέρει ὅτι ὁ λόγος γιά 
τόν ὁποῖο τό ἅλμα συνωδευόταν ἀπό μουσική εἶναι ὅτι τό ἀγώνισμα 
αὐτό ἦταν τό πιό δύσκολο.  Ἡ παρατήρηση αὐτή τοῦ Φιλόστρατου 
φαίνεται λίγο ἀπίθανη, διότι τό ἅλμα δέν ἦταν τό πιό δύσκολο, ἀλλά 
τό πιό τεχνικό, ἀπαιτώντας ἁρμονικές κινήσεις χεριῶν καί ποδιῶν, 
κάτι πού θά μποροῦσε νά ἐπιτευχθῆ μέ τή βοήθεια τῆς μουσικῆς. 

Ἕνα ἄλλο ἀπό τά ἀγωνίσματα τοῦ πεντάθλου, τό ὁποῖο ἦταν 
ἀρκετά τεχνικό καί ἀπαιτοῦσε τήν καλλιέργεια ρυθμοῦ ἦταν ἡ 
δισκοβολία.  Ἀπό τόν Ξενοφῶντα πληροφορούμαστε ὅτι τό 391 π.Χ. 
ὁ Σπαρτιάτης Θήβων, ἀρχηγός τοῦ στρατοῦ τῆς Σπάρτης πού 
στάλθηκε γιά δεύτερη φορά στή Ἰωνία, μέ σκοπό νά βοηθήση τίς 
ἑλληνικές πόλεις, οἱ ὁποῖες κινδύνευαν ἀπό τίς αὐθαιρεσίες τοῦ 
Τισσαφέρνη καί τοῦ Στρούθα, πήγε ἕνα πρωΐ νά ρίξη τό δίσκο λίγο 
ἔξω ἀπό τό στρατόπεδο συνοδευόμενος ἀπό τό μουσικό 
Θέρσανδρο.  Οἱ Πέρσες ἐπωφελήθηκαν ἀπό τήν εὐκαιρία αὐτή, 
ἐπετέθηκαν ἐναντίον του καί τόν σκότωσαν. 

Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ μουσική, ἡ ὁποία ἔπαιξε ἕνα σπουδαῖο 
ρόλο στήν ἀγωνιστική τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, δέν μπόρεσε νά βρῆ 
ἀπό τότε μία θέση στά ἀγωνίσματα τοῦ στίβου.  Ὑπάρχει, ὡς 
γνωστό, στή γυμναστική καί στά διάφορα εἶδη τῶν χορῶν καί 
ἀσκήσεων στόν πάγο, ἡ διεξαγωγή τῶν ὁποίων θά ἦταν ἀδύνατη 
χωρίς τή συνοδεία μουσικῆς καί τήν ὑποταγή τῶν κινήσεων σέ 
μουσικά μέτρα. 
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Ἡ χρήση λουτρῶν ἀπό τούς ἀρχαίους ἀθλητές. 
 

Ἡ ὕπαρξη λουτρῶν σάν ἕνα μέρος τοῦ γυμνασίου καί σέ 
μερικές περιπώσεις καί τοῦ σπιτιοῦ, ἀκόμη, ἦταν γνωστή ἀπό 
ἀρχαιοτάτων χρόνων.  Συνήθιζαν οἱ Ἀθηναῖοι, ἀπό τήν ἐποχή, 
ἀκόμη, τοῦ Ξενοφῶντα, νά παίρνουν ἕνα μπάνιο πρίν ἀπό τό γεῦμα.  
Ἀπό μία περιγραφή τοῦ Ψευδο-Ξενοφῶντα (430 π.Χ.),, γίνεται 
γνωστό ὅτι οἱ πλούσιοι τῆς Ἀθήνας εἶχαν ἰδιωτικά λουτρά καί 
γυμνάσια, ἐνῶ οἱ φτωχοί εἶχαν κοινά.  Ἀπό τόν Ἡρόδοτο μαθαίνουμε 
τήν ὕπαρξη ἀτμολουτρῶν στήν Ἑλλάδα, ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 5ου π.Χ. 
αἰῶνα.  Ἡ λέξη πού χρησιμοποιοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι γιά τά λουτρά ἦταν 
βαλανεῖα, κάτι πού συναντοῦμε συχνά στά κείμενα τῶν ἀρχαίων 
συγγραφέων, καί, ἰδίως, τοῦ Ἀριστοφάνη. 

Ὅσον ἀφορᾶ τούς ἀθλητές καί τή χρήση λουτρῶν μετά τήν 
ἄσκησή τους, εἶναι γνωστό ὄτι ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 5ου π.Χ. αἰῶνα 
ὑπῆρχε ἡ τακτική αὐτή.  Μετά τή γύμναση οἱ ἀθλητές καθάριζαν τό 
σῶμα τους ἀπό τό λάδι καί τή σκόνη μέ τή στλεγγίδα καί ἀμέσως 
μετά ἔπαιρναν τό λουτρό τους.  Φαίνεται ὅτι πρίν ἀπό τόν 5ο π.Χ. 
αἰῶνα, ἀλλά καί μετά σέ μερικά γυμνάσια, ὅπου δέν ὑπῆρχαν 
λουτρά, οἱ ἀθλητές ἔρριχναν, μέ μία ὑδρία νερό ὁ ἕνας ἐπάνω στόν 
ἄλλο, ὅπως δείχνουν μερικές παραστάσεις ἀπό τά διάφορα 
γυμνάσια καί τίς παλαῖστρες.   

Ἔχει παλαιότερα ὑποστηριχθεῖ ἡ ἄποψη ὅτι οἱ ἀρχαῖοι 
ἀθλητές κατά τή διάρκεια τῆς χρυσῆς ἐποχῆς τῆς φυσικής ἀγωγής 
δέν ἔπαιρναν ζεστά λουτρα, διότι πίστευαν ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν μία 
ἔνδειξη ἔλλειψης ἀνδρισμοῦ. Ἡ ἄποψη αὐτή σήμερα θεωρεῖται ξεπε-
ρασμένη, μιά καί τά ζεστά λουτρά ὑπῆρχαν στά γυμνασια ἀπό πολύ 
νωρίς. Κάτι τέτοιο φαίνεται καθαρά ἀπό τόν Ἀριστοφάνη, ὁ ὁποῖος 
παραπονεῖται ὅτι οἱ νέοι ἀφήνουν τίς παλαῖστρες γιά τά θερμά 
λουτρά.  Ἄν σέ μερικά ἀπό τά ἀρχαῖα γυμνάσια δέν ὑπῆρχαν, αὐτό 
εἶναι πιθανό νά ὀφειλώταν στό γεγονός ὅτι δέν μποροῦσαν νά 
πληρώνουν γιά τό ζέσταμα τοῦ νεροῦ καί, φυσικά, γιά τό κατάλληλο 
προσωπικό. 

Γνωστή, ἐπίσης, ἦταν ἡ ὕπαρξη τῶν λεγόμενων 
κoλυμβηθρῶν, οἱ ὁποῖες ἦσαν παρόμοιες μέ τά σημερινά 
κολυμβητήρια, ὅπου οἱ ἀθλητές μποροῦσαν νά κολυμποῦν.   Οἱ 
κολυμβῆθρες ὑπῆρχαν, συνήθως, κοντά στά μεγάλα γυμνάσια, διότι 
τά μικρά δέν μποροῦσαν νά ἐπιβαρυνθοῦν μέ τίς ἀνάλογες δαπάνες.  
Ἡ διαφορά μεταξύ τῶν βαλανείων καί τῶν κολυμβηθρῶν εἶναι ὅτι τά 
πρῶτα ἦσαν κάτι σάν τά δημόσια λουτρά (πού ἔχουν σήμερα 
ἐκλείψει), τά ὁποῖα χρησιμοποιοῦσαν ὄχι μόνο ἀθλητές, ἀλλά καί 
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πολίτες ὅλων τῶν ἠλικιῶν, ἐνῶ τά δεύτερα ἦσαν οἱ πρόδρομοι τῶν 
σημερινῶν κολυμβητηρίων καί χρησίμευαν γιά τήν κολύμβηση.  
Τέτοια κολυμβητήρια ὑπῆρχαν στούς Δελφούς καί στήν Ὀλυμπία.  
Στούς Δελφούς τό κολυμβητήριο εἶχε διάμετρο δέκα περίπου μέτρων 
καί βάθος 180 ἐκ. 

Τά πιό γνωστά λουτρά, πού συνδέονταν μέ μεγάλα γυμνάσια, 
ἦσαν τῶν Δελφῶν καί τῆς Ὀλυμπίας, τά ὁποῖα λειτουργοῦσαν ἀπό 
τά μέσα τοῦ 5ου π.Χ. αἰῶνα.  Τό νερό ἀπό τά λουτρά αὐτά ἔπεφτε 
στό κεφάλι τῶν ἀθλητῶν ἀπό βρύσες πού εἶχαν το σχῆμα κεφαλῆς 
λιονταριῶν στερεωμένων σέ ψηλό τοῖχο, ὁ ὁποῖος κρατοῦσε τό νερό 
τῆς πηγῆς.  Τά λουτρά ἔγιναν ἀπαραίτητο μέρος τῶν ἀθλητικῶν 
ἐγκαταστάσεων τῶν διαφόρων γυμνασίων σέ ὅλο, σχεδόν, τόν 
ἑλληνικό χῶρο ἀπό τό τέλος τοῦ 5ου π.Χ. αἰῶνα καί μετά.  Σέ 
μερικά, μάλιστα, γυμνάσια ὑπῆρχαν εἰδικοί βοηθοί γιά νά 
διευκολύνουν τούς ἀθλητές, ὅταν ἔπαιρναν τό λουτρό τους καί, 
φυσικά, νά ἑτοιμάζουν τό ζεστό νερό.  Σάν τέτοιοι βοηθοί πού 
ἀναφέρονται σέ ἐπιγραφές ἦσαν ὁ σινδονοφόρος καί ὁ καμινίων, ὁ 
ὁποῖος ζέστανε τό νερό.  Πρέπει νά τονισθῆ ὅτι τά λουτρά πού 
χρησιμοποιοῦσαν οἱ Ἕλληνες ἀθλητές στά γυμνάσια μετά τήν 
ἄσκηση δέν εἶχαν καμμία σχέση μέ αὐτά τῶν ρωμαϊκῶν καί 
βυζαντινῶν χρόνων, στά ὁποῖα σύχναζαν οἱ χιλιάδες ἀργόσχολοι 
πού δημιούργησε ἡ τακτική τῶν Ρωμαίων αὐτοκρατόρων. 
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ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ 
 
Ὑπῆρχαν ἑκατοντάδες Ὀλυμπιονίκες στό διάστημα τῶν χιλίων 

διακοσίων περίπου χρόνων στό ὁποῖο τελοῦνταν οἱ Ὀλυμπιακοί 
ἀγῶνες. Μερίκοί, ὅμως, ἀπό αὐτούς ἔμειναν στήν ἱστορία ὡς 
μεγάλοι, ὡς ξεχωριστοί Ὀλυμπιονίκες. 

ΔΙΑΓΟΡΑΣ 

Ἦταν ὁ πιό γνωστός, ὁ πιό δημοφιλής Ὀλυμπιονίκης τῆς 
ἀρχαίας Ἑλλάδας.  Καταγόταν ἀπό τή Ρόδο καί ἀπό βασιλικό γένος.  

Ἦταν, ὅπως λένε, ἑνας πελώριος ἄντρας, 
ψηλός 2,20 μέτρα, εὐγενής καί καταδεκτικός 
με ὅλους.  Εἶχε τή φήμη τοῦ καλύτερου 
Ἕλληνα πυγμάχου καί εἶχε κερδίσει ἄπειρες 
νῖκες στήν Ὀλυμπία, στούς Δελφούς, στή 
Νεμέα, στόν Ἰσθμό τῆς Κορίνθου, στά 
Μέγαρα καί στήν Ἀθήνα καί ὁπουδήποτε 
ἀλλοῦ γίνονταν ἀθλητικοί ἀγῶνες.  Τόν 
ἔλεγαν εὐθυμάχο γιατί ἀγωνιζόταν πάντα  
μέ ὄρθιο το κεφάλι, χωρίς νά στρέφη δεξιά 

ἤ ἀριστερά τό σῶμα του, χωρίς νά ὀπισθοχωρῆ.  Καί πάντα νικοῦσε. 
Ἀλλά, οἱ ἄπειρες νίκες του δέν τοῦ πρόσφεραν τόση χαρά καί 

περηφάνια, ὅσο τοῦ πρόσφεραν οἱ νίκες τῶν τριῶν παιδιῶν του.  
Γιατί καί οἱ τρεῖς - ὁ Δαμάγητος, ὁ Ἀκουσίλαος καί ὁ Δωριέας - ἔγιναν 
μεγάλοι καί ξακουστοί Ὀλυμπιονίκες.  Καί ἡ παράδοση συνεχίστηκε 
ἀπό τά ἐγγόνια του.  Ὁ γυιός τῆς κόρης του, τῆς Φερενίκης, ὁ 
Εὐκλέας, κέρδισε νίκη στήν Ὀλυμπία, καθώς καί ὁ Πεισίροδος, ὁ 
γυιός τῆς δεύτερης κόρης του, τῆς Καλλιπάτειρας. 

Ἡ τύχη, ἡ δόξα καί ἡ περηφάνια δέν τόν ἀκολούθησαν μόνο 
στή ζωή του τό Διαγόρα.  Τόν ἀκολούθησαν καί στό θάνατο.  
Κανένας ἄνθρωπος στή γῆ δέν εἶχε πιό εὐτυχισμένο, πιό περήφανο 
καί τιμημένο τέλος. 

Γέρος, πιά, ὁ Διαγόρας, τό 448, καθισμένος σέ τιμητική θέση 
στό στάδιο τῆς Ὀλυμπίας, παρακολουθοῦσε δύο ἀπό τούς γυιούς 
του, πού ἀγωνίζονταν, τό Δαμάγητο καί τόν Ἀκουσίλαο.  Κέρδισαν 
καί οἱ δύο τούς ἀντιπάλους τους καί οἱ Ἑλλανοδῖκες τούς φόρεσαν 
τόν κότινο τῆς νίκης.  Μέσα στίς θριαμβευτικές ἰαχές τοῦ πλήθους, τά 
δύο ἀδέλφια ἔτρεξαν νά συναντήσουν τόν σεβάσμιο πατέρα τους, 
πού χειροκροτοῦσε περήφανος καί μέ δάκρυα στά μάτια.  Τόν 
σήκωσαν ἀπό τή θέση του τόν πῆραν στά χέρια, τοῦ φόρεσαν τά 
στεφάνια τους στό ἀσπρόμαλλο κεφάλι του καί ἄρχισαν νά κάνουν 
τό γύρο τοῦ σταδίου.  Ὁ κόσμος παραληροῦσε ἀπό ἐνθουσιασμό καί 
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πολλοί ἔκλαιγαν ἀπό συγκίνηση.  Καί  τότε, κάποιος φώναξε καί ἡ 
φωνή του ἀκούστηκε σέ ὅλο τό στάδιο:  

- Πέθανε τώρα, Διαγόρα!  Ἀνέβηκες τόσο ψηλά, πού δέ σοῦ 
μένει τίποτε ἄλλο παρά νά ἀνέβης στόν Ὄλυμπο! 

Καί ὁ Διαγόρας, σάν νά περίμενε αὐτή τήν προτροπή, αὐτή τή 
συμβουλή, ἔγειρε τό κεφάλι του καί ἄφησε τήν τελευταία του πνοή 
στήν ἀγκαλιά τῶν παιδιῶν του, στεφανωμένος μέ δύο κότινους, 
μέσα στήν ἀποθέωση τοῦ κόσμου... 

Ἦταν ὁ πιό εὐτυχισμένος θάνατος! 

Ἀργότερα ὁ Πίνδαρος ἀφιέρωσε στόν Διαγόρα ἕνα ἀπό τά πιό 
λαμπρά του ποιήματα. 

ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ 

Ἕνας ἄλλος μεγάλος Ὀλυμπιονίκης, πού εἶχε κερδίσει στό 
παγκράτιο καί τά κατορθώματά του πέρασαν στό μῦθο, ἦταν καί ὁ 
Πολυδάμας, ἀπό τή Σκοτοῦσσα τῆς Θεσσαλίας.  Νέος ἀκόμα, 
ἀποφάσισε νά μιμηθῆ τά κατορθώματα τοῦ Ἡρακλῆ καί λένε πώς 
σκότωσε στήν περιοχή τοῦ Ὀλύμπου ἕνα λιοντάρι, μέ τά χέρια του.  

Μιά μέρα ἔπιασε ἕνα ἄγριο καί 
μεγαλόσωμα ταῦρο ἀπό τό πόδι.  Ὁ 
ταῦρος προσπάθησε νά ξεφύγη, μά δέν 
μπόρεσε, γιατί τά πόδια τοῦ Πολυδάμα 
ἔμεναν ἀκλόνητα στή θέση τους, λές κι 
εἶχαν καρφωθεῖ στή γῆ.  Ἀλλά καί ἡ 
δύναμη τοῦ ταύρου ἦταν τρομερή.  Στό 
τέλος ὁ ταῦρος κατάφερε νά ξεφύγη, 

ἀφήνοντας, ὅμως, στά χέρια τοῦ Πολυδάμα τίς χηλές του! 

Μιά ἄλλη φορά ἔπιασε ἀπό πίσω ἕνα ἀμάξι πού ἔτρεχε καί 
πού τό ἔσερναν τέσσερα ἄλογα καί τό σταμάτησε στόν τόπο! 

Ὅταν ὁ Δαρεῖος ἔγινε βασιλιάς τῶν Περσῶν, μαθαίνοντας τά 
κατορθώματα τοῦ Πολυδάμα, τόν κάλεσε στά Σοῦσα μέ τήν 
ὑπόσχεση πώς θά τόν ἀνταμείψη πλουσιοπάροχα.  Ὁ Πολυδάμας 
ἔφθασε στά Σοῦσα καί ὁ Δαρεῖος τοῦ πρότεινε νά μονομαχήση μέ 
τρεῖς Ἀθανάτους μαζί.  Οἱ Ἀθάνατοι ἦσαν οἱ πιό ἐκλεκτοί πολεμιστές 
τοῦ βασιλείου του.  Δέχτηκε ὁ Πολυδάμας καί μέσα σέ λίγα λεπτά 
σκότωσε καί τούς τρεῖς ἀντιπάλους του. 

Ἀλλά ἡ ἴδια ἡ τρομερή του δύναμη ἔγινε καί ἡ αἰτία τοῦ 
θανάτου του.  Μιά μέρα, ἀφοῦ ἤπιε κρασί μέ μερικούς φίλους του, 
μπῆκαν σέ μιά σπηλιά.  Ξαφνικά, ἕνας δυνατός σεισμός ἄρχιζε νά 
κλονίζη ἐπικίνδυνα τούς βράχους.  Οἱ σύντροφοι τοῦ Πολυδάμα 
ἔτρεξαν πρός τήν ἔξοδο γιά νά γλυτώσουν.  Ὁ Πολυδάμας, πού εἶχε 
ἐμπιστοσύνη στή δύναμή του, ἅπλωσε τά δύο χέρια πρός τούς 
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βράχους τῆς ὀροφῆς γιά νά τούς κρατήση στή θέση τους.  Τό 
ἀποτέλεσμα ἦταν νά βρῆ οἰκτρό θάνατο κάτω ἀπό αὐτούς. 

ΘΕΑΓΕΝΗΣ 

Πατρίδα τοῦ Θεαγένη ἦταν ἡ Θάσος.  Ὅταν ἦταν μικρός, 
ἀκόμα, ἅρπαξε ἀπό τήν ἀγορά τό βαρύ καί χάλκινο ἄγαλμα ἑνός 
θεοῦ, τό φορτώθηκε στή πλάτη του καί πῆγε σπίτι του γιατί τοῦ 
ἄρεσε πολύ.  Γιά τήν ἱεροσυλία του αὐτή οἱ κάτοικοι τῆς Θάσου 
θέλησαν νά τόν σκοτώσουν, μά τόν ἔσωσε ἕνας γέρος, λέγοντας 
τους ὅτι ἕνα παιδί μέ τέτοια τρομερή δύναμη θά γινώταν χρήσιμο μία 
μέρα στήν πατρίδα τους. 

Λίγα χρόνια ἀργότερα, ὁ Θεαγένης ἄρχισε νά κερδίζη τή μία 
νίκη μετά τήν ἄλλη, στούς ἀγῶνες τῆς Ὀλυμπίας, τῆς Νεμέας καί τοῦ 

Ἰσθμοῦ.  Ἦταν ἀκατανίκητος στήν 
πυγμαχία καί τό παγκράτιο.  Σ’ ὅλη του τή 
ζωή κέρδισε κάπου χίλια τετρακόσια 
στεφάνια καί ἡ φήμη του εἶχε ἁπλωθεῖ σέ 
ὅλη τήν Ἑλλάδα.  Ὅταν πέθανε, καί οἱ 
Θάσιοι τοῦ ἔστησαν τόν ἀνδριάντα του, 
κάποιος, πού τόν εἶχε μισήσει πολύ ὅσο 
ζοῦσε, πήγαινε κάθε βράδυ καί τόν 
μαστίγωνε.  Ἀλλά, ἕνα βράδυ ὁ ἀνδριάντας 

ἔγειρε, ἔπεσε πάνω του καί τόν σκότωσε.  Ἔστω καί νεκρός ὁ 
Θεαγένης, ἤξερε νά νικάη!  Τά παιδιά τοῦ νεκροῦ, ὅμως μήνυσαν τόν 
ἀνδριάντα, καί τό δικαστήριο, πού ἐφάρμοζε τούς Ἀθηναϊκούς 
νόμους τοῦ Δράκοντα, πῆρε τήν ἀπόφαση νά τόν πετάξουν στή 
θάλασσα.  Ἀπό τήν ἡμέρα ἐκείνη στή Θάσο ἔπεσε τρομερή ξηρασία 
καί κανένα φυτό δέν καρποφοροῦσε.  Τό μαντεῖο, ἀπό τό ὁποῖο οἱ 
κάτοικοι τῆς Θάσου ζήτησαν βοήθεια, τούς συμβούλεψε νά βγάλουν 
τόν ἀνδριάντα ἀπό τή θάλασσα καί νά τόν στήσουν στό ἴδιο μέρος, 
πρᾶγμα πού ἔκαναν ἀμέσως.  Ἀπό τότε τιμοῦσαν τό Θεαγένη σάν νά 
ἦταν ἕνας ἀπό τούς θεούς τους. 

ΓΛΑΥΚΟΣ 

Ὁ Γλαῦκος καταγόταν ἀπό τήν Κάρυστο καί ἦταν ἕνα 
γεροδεμένο χωριατόπουλο, πού βοηθοῦσε τόν πατέρα του στίς 
ἀγροτικές δουλειές.  Μία μέρα τοῦ ἔφυγε τό ὑνί ἀπό τό ἀλέτρι καί ὁ 
Γλαῦκος τό ξανάβαλε στή θέση του χτυπώντας το, ὄχι μέ τή βαριά ἤ 
μέ πέτρα, ἀλλά μέ τό ἴδιο του τό χέρι.  Ὁ πατέρας του θαύμασε τή 
δύναμή του καί τόν συμβούλεψε νά δοκιμάση τήν τύχη του ὡς 
πυγμάχος στούς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες.  Πῆγε στήν Ὀλυμπία ὁ 
Γλαῦκος, ἀλλά ἄπειρος καθώς ἦταν καί χωρίς νά γνωρίζη τήν 
τεχνική τῆς πυγμαχίας, δέχτηκε πολλά τραύματα ἀπό τόν ἀντίπαλό 
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του.  Καί τότε, ἀκούστηκε ἡ φωνή τοῦ πατέρα του ἀπό τήν ἐξέδρα: 
«Τό χτύπημα τοῦ ἀλετριοῦ, παιδί μου!». 

Ὁ Γλαῦκος θυμήθηκε πῶς χτυποῦσε τό ὑνί καί μ’ ἕνα ἄλλο 
τέτοιο χτύπημα κατανίκησε τόν ἀντίπαλό του κι ἔτσι κέρδισε τόν 
κότινο.  Πολλές νίκες εἶχε κερδίσει καί στούς ἄλλους μεγάλους 
Πανελλήνιους ἀγῶνες. 

ΠΟΛΙΤΗΣ 

Καταγόταν ἀπό τήν Κέραμο τῆς Καρίας καί ἔμεινε ὀνομαστός 
γιά τήν ταχύτητα τῶν ποδιῶν του καί γιά τήν ἀντοχή του.  Σέ μία 
μόνο μέρα, κέρδισε καί τούς τρεῖς ἀγῶνες δρόμου, δηλαδή, τόν 
δρόμο τοῦ ἁπλοῦ σταδίου, τόν δίαυλο καί τόν δόλιχο, καί ἔμεινε ὁ 
μοναδικός ἀθλητής στήν ἱστορία τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων πού 
κατάφερε κάτι τέτοιο. 

ΜΙΛΩΝΑΣ 

Φοβερός ἀθλητης ἦταν καί ὁ Μίλωνας ἀπό τόν Κρότωνα τῆς 
Σικελίας.  Κερδισε ἕξι Ὀλυμπιακές νίκες στήν πυγμαχία καί ἕξι στά 
Πύθια.  Ἦταν τόσο βέβαιος γιά τή δύναμή του, καί γιά τή νίκη του, 
πού, ὅταν ἦρθε στήν Ὀλυμπία γιά πρώτη φορά, ἔφερε μαζί του καί 
τόν ἀνδριάντα του!  Διηγοῦνταν γιά τό Μίλωνα ὅτι στεκόταν πάνω σ’ 
ἕνα δίσκο ἀλειμμένο μέ λίπος καί κρατώντας ἕνα ρόδι, προκαλοῦσε 
τούς γύρω του νά τοῦ τό πάρουν.  Ὅσο καί ἄν προσπαθοῦσαν, τό 
ρόδι ἔμενε φυλακισμένο στήν πελώρια παλάμη του χωρίς νά σπάζη 
καί χωρίς νά ξεφεύγη ὁ ἴδιος ἀπό τό γλυστερό δίσκο. 

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ 

Ὁ Ἀναξιμένης, πού καταγόταν ἀπό τή Λάμψακο, δέν 
ἀπόκτησε τή φήμη του μόνο ὡς Ὀλυμπιονίκης, ἀλλά καί ὡς πολύ 
ἔξυπνος ἄνθρωπος.  Κάποτε ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, πού ἦταν πολύ 
ὀξύθυμος, ἄρχισε ν’ ἀπειλῆ τή Λάμψακο γιατί ὑπωπτευόταν πώς 
συνεργαζόταν μέ τους Πέρσες.  Οἱ κάτοικοι τῆς Λαμψάκου 
θορυβήθηκαν ἀπό τήν ἀπειλή τοῦ Ἀλέξανδρου  καί, γιά νά τόν 
καλμάρουν, ἔστειλαν τόν Ἀναξιμένη νά τοῦ μιλήση.  Ὅταν τό ἔμαθε ὁ 
Ἀλέξανδρος ἐξαγριώθηκε περισσότερο καί ὡρκίστηκε ὅτι θά ἔκανε τά 
ἀντίθετα ἀπό ἐκεῖνα πού θά τοῦ ζητοῦσε ὁ Ἀναξιμένης.  Ἔμαθε καί ὁ 
Ἀναξιμένης γιά τό καινούργιο ξέσπασμα τοῦ Ἀλεξάνδρου καί γιά τό 
ὅρκο του καί, ὅταν παρουσιάστηκε μπροστά του, τόν παρακάλεσε νά 
καταστρέψη τή χώρα του, νά σκοτώση τούς ἄντρες καί νά πουλήση 
ὡς δούλους τίς γυναῖκες καί τά παιδιά.  Ὁ Ἀλέξανδρος, ἐπειδή εἶχε 
ὁρκιστεῖ, ἀλλά ἐκτιμώντας καί τήν πονηρία τοῦ Ἀναξιμένη, ἔκανε τά 
ἀντίθετα, καί δέν πείραξε τούς Λαμψακηνούς. 

 



112 
 

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 

ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ (776 Π.Χ.) 
 

Οἱ Ο.Α. ἀπό τήν ἵδρυσή τους ἐμπεριέχουν τήν εἰρήνη, τή 
συμφιλίωση, τή συναδέλφωση, τήν εὐγενή ἅμιλλα, τήν ἁρμονική 
ἀνάπτυξη σώματος καί πνεύματος καί τήν ἱερότητα, ἀφοῦ, ὅπως θά 
φανῆ στή συνέχεια, ἱδρύθηκαν γιά νά ὑπηρετήσουν ὅλες αὐτές τίς 
ἀξίες. 

Ἡ ἁρχή τῶν Ο.Α. τοποθετεῖται στά μακρυνά προϊστορικά 
χρόνια.  Σχετικά μέ αὐτήν ὑπάρχουν πολλοί μῦθοι πού διασώζονται 
ἀπό διάφορους συγγραφεῖς τῆς ἀρχαιότητας (ὅπως Παυσανία, 
Ἀπολλόδωρο, Πίνδαρο, Στράβωνα, Καλλίμαχο, Πλούταρχο).  Οἱ 
κυριώτεροι τῶν ὁποίων θέλουν ὡς ἱδρυτές τόν Δία, τόν Ἡρακλῆ, τόν 
Πέλοπα, τόν Ἴφιτο καί ἄλλους πολλούς. 

Σύμφωνα μέ τόν Παυσανία, οἱ Ο.Α. ἱδρύθηκαν (στήν 
πραγματικότητα, ὅπως θά φανῆ στή συνέχεια, ἀναβίωσαν) ὡς ἐξῆς: 
Κάποτε, λίγο πρίν τό 776 π.Χ., ὁ Ἴφιτος, ὁ βασιλιάς τῆς Ἥλιδας, τῆς 
περιοχῆς, ὅπου βρίσκεται ἡ Ὀλυμπία, πῆγε στούς Δελφούς γιά νά 
ζητήση χρησμό, γιά τό τί πρέπει νά κάνη αὐτός καί οἱ γειτονικές του 
πόλεις – κράτη, ὥστε νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τούς ἐμφύλιους 
πολέμους, τή λοιμώδη ἀρρώστια καί τίς συμφορές πού εἶχαν 
ἐνσκήψει στήν περιοχή.  Ὁ χρησμός ἦταν σύντομος, ἁπλός καί 
κατανοητός: «Νά ἀνανεωθοῦν (ἀναβιώσουν) οἱ ἀθλητικοί ἀγῶνες 
στήν Ὀλυμπία, πρός τιμήν τοῦ Δία». 

Τόν πρῶτο χρησμό ἀκολούθησε καί δεύτερος, πού ὥριζε ὡς 
ἔπαθλο γιά τούς Ὀλυμπιονίκες ἕνα ἁπλό στεφάνι ἀγριελιᾶς καί ὄχι τή 
συνηθισμένη ὑλική ἀμοιβή, πού ἦταν γνωστή ἀπό τούς ἀγῶνες πρός 
τιμή τοῦ Πατρόκλου, τῆς Μυκηναϊκῆς ἐποχῆς. 

Ἑρμηνεύοντας κανείς τούς παραπάνω χρησμούς καταλήγει 
στά ἑξῆς:  

 Οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς ὠργάνωναν ἀθλητικούς ἀγῶνες 
(πολλά χρόνια πρίν τό 776 π.Χ.), τούς ὁποίους, ὅμως, γιά διάφορες 
λόγους, τούς σταμάτησαν. 

 Εἶναι θέλημα τοῦ θεοῦ τῶν θεῶν (τοῦ Δία), ὁ ὁποῖος 
ἀναγνωρίζει τόν πανελλήνιο χαρακτῆρα τοῦ ἱεροῦ τῆς Ὀλυμπίας καί 
τῆς Ἥλιδας, νά ξαναοργανωθοῦν ἀθλητικοί ἀγῶνες. 

 Οἱ ἀγῶνες αὐτοί θά σταματήσουν τούς πολέμους καί θά 
συμβάλουν στή συμφιλίωση, τήν εἰρήνη καί τήν ἀλληλοκατανόηση 
τῶν ἀνθρώπων. 
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 Ὡς ἔπαθλο γιά τούς Ὀλυμπιονίκες ὁρίζεται ἕνα ἁπλό στεφάνι 
ἀγριελιᾶς πού εἶχε συμβολική ἀξία (συμφιλιωτική, εἰρηνική) καί ὄχι 
ὑλική. 

Ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν ὅλα αὐτά ὁ Ἴφιτος καί οἱ ἄλλοι βασιλεῖς τῆς 
περιοχῆς (Λυκοῦργος τῆς Σπάρτης, Κλεισθένης τῆς Πίσσας) 
καθιέρωσαν τήν Ἱερά Ὀλυμπιακή Ἐκεχειρία καί τούς Ο.Α., οἱ ὁποῖοι 
ἀναβίωσαν γιά πρώτη φορά τό 776 π.Χ. 

Τό πρῶτο ἀγώνισμα ἦταν ὁ στάδιος δρόμος καί ὄχι ἡ 
ἀριστοκρατική ἁρματοδρομία τῆς Μυκηναϊκῆς ἐποχῆς. 

Πρῶτος νικητής ἀναδείχθηκε ἕνας μάγειρας (Κόροιβος) καί ὄχι 
ἕνας βασιλιάς ἤ ἀριστοκράτης, κάτι πού συμβολίζει, ἐπίσης, μιά νέα 
ἐποχή καί μιά νέα φιλοσοφία γιά τούς ἀγῶνες. 

Ἡ ἀναβίωση τῶν Ο.Α. δέν ἦταν μιά ἁπλή ἐπανάληψη τῶν 
παλαιότερων, πού εἶχαν γιά κάποιο λόγο διακοπεῖ, ἀλλά εἶχαν 
ἀλλάξει τόσο ὡς πρός τό πνεῦμα, ὅσο καί ὡς πρός τόν χαρακτῆρα. 

Στή συνέχεια, ἡ Ἱερά Ὀλυμπιακή Ἐκεχειρία θεσμοθετήθηκε σέ 
ὅλες τίς ἑλληνικές πόλεις – κράτη (καί στίς ἀποικίες) καί γράφτηκε 
ἐπάνω σ’ ἕνα δίσκο, πού ἔμεινε στήν ἱστορία ὡς ὁ Δίσκος τοῦ Ἰφίτου. 

Σύμφωνα μέ τόν Γιαλούρη (Ἰσοκράτη, «Πανηγυρικός»), 
συμβολικός εἶναι καί ὁ μῦθος πού θέλει ὡς εἰσηγητή τόν Ἡρακλῆ, 
ἀφοῦ «οἱ ἄθλοι του, πέραν τῶν ἁπλῶν πράξεων ἀνδρείας, 
ἀποτελοῦν προσφορά στόν ἄνθρωπο, τόν εὐεργετοῦν καί τόν 
καθοδηγοῦν στό «μή θηριῶδες ζῆν», ὅπως ἔλεγε ὁ Ἰσοκράτης. 

Ὁ Ἡρακλῆς ἐξοντώνει ἄγρια θηρία καί θηριόμορφους ἀνθρώ-
πους ὑποτάσσοντας τίς χαοτικές δυνάμεις τῆς ἀδάμαστης φύσης 
στούς νόμους καί τή θέληση τῶν θεῶν καίτ ἦς κοινωνικῆς ζωῆς.  Στό 
τέλος τῶν μόχθων του γίνεται δεκτός στόν Ὄλυμπο ὡς ἡμίθεος.  
ἀντίθετα, ὁ μεγαλύτερος ἥρωας τῶν μυκηναϊκῶν χρόνων, ὁ Ἀχιλ-
λέας, γίνεται μετά τό θάνατό του «βασιλιάς τῶν σκιῶν στόν Ἄδη». 
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Οἱ προετοιμασίες καί τά γεγονότα πρίν τήν ἔναρξη 
τῶν Ἀγώνων τοῦ 1896 

Ἡ ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Διεθνοῦς Ὀλυμπιακῆς Ἐπιτροπῆς 
γιά τήν τέλεση τῶν γώνων τοῦ 1896 στήν Ἀθήνα ἦταν μία ἐκδήλωση 
τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης πρός τήν Ἑλλάδα, τή γενέτειρα τοῦ θεσμοῦ, 
τό λίκνο τοῦ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ.  Αὐτά, βέβαια , σέ συνδυασμό μέ 
τήν παρουσία στό Συνέδριο τοῦ Βικέλα τοῦ ὁποίου ἡ ἔντονη 
προσωπικότητα καί τό ἐγνωσμένο του κῦρος δέν ἄφηναν πολλά 
περιθώρια στούς ξένους γιά τή μή υἱοθέτηση τῆς πρότασής του, γιά 
τέλεση τῶν Ἀγώνων στήν Ἀθήνα.  Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ 
δήλωση τοῦ Coubertin στό φύλλο τοῦ Δελτίου τῆς Διεθνοῦς 
Ὀλυμπιακῆς Ἐπιτροπῆς:  

«Στό ἀθλητικόν συνέδριον ἐξέφρασαν τήν εὐχήν ὅπως οἱ 
διεθνεῖς Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες τελεσθοῦν τό πρῶτο εἰς τάς Ἀθήνας 
τοῦ 1896, δέν ἔκαμε τίποτε ἄλλο εἰμή ν’ ἀποδώση τά τοῦ Καίσαρος 
τῶ Καίσαρι.  Ἡ γόνιμος ἰδέα τῆς ἀνασυστάσεως τῶν ἀγώνων τοῦτων 
εἶναι ἰδέα ἐξαιρετικῶς ἑλληνικη καί δέν ἦτο εἰμή ἔργον δικαιοσύνης 
νά πραγματοποιηθῆ κατά τήν πρώτην φοράν εἰς αὐτό τό ἔδαφος 
ἔνθα ἐγεννήθη τό πρῶτον.  Ἐξ ἄλλου, ἀπό τῆς πρώτης μέχρι καί τῆς 
τελευταίας στιγμῆς τό πνεῦμα της Ἀρχαίας Ἑλλάδας εἶχε ὡρισμένως 
ἐπιφοιτήσει ἐπί τοῦ Συνεδρίου.  Ἐνεκαινίασε τάς ἐργασίας του μέ τόν 
ὕμνον τοῦ Ἀπόλλωνος, ἀνασυνέστησε τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνας 
καί ἐτερματίσθη μέ ἕν συμπόσιον.  Δέν ἔλειπον εἰμή αἱ ταινίαι ἀπό τά 
μέτωπα τῶν συνδαιτημόνων δια νά δικαιολογηθῆ καθ’ ὅλην τήν 
γραμμήν ὁ Ἕλλην ἀντιπρόσωπος, ὅταν ἀπαντῶν εἰς τήν πρόποσιν 
τοῦ προέδρου καί εἰς τούς ξένους ἀντιπροσώπους, ἐδήλωσεν ὅτι δέν 
ὑπῆρχον ἐκεῖ ξένοι, καί ὅτι δέν ἔβλεπε πέριξ αὐτοῦ εἰμή ἀπογόνους 
τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καί συγγενεῖς τῶν νεωτέρων, συνηνωμένους 
διά τῆς ἀναμνήσεως καί ἐν ὀνόματι τῆς κοινῆς προμήτορος.». 

Ἡ πρωτοβουλία τοῦ Βικέλα νά προτείνη τήν Ἀθήνα ὡς τόπο 
τέλεσης τῶν Ἀγώνων ἦταν ἀναμφίβολα μία πράξη τολμηρή, ἀφοῦ ἡ 
Ἀθήνα ἦταν ἀνέτοιμη ἀπό κάθε ἄποψη νά φιλοξενήση ἕνα τόσο 
μεγάλο ἀθλητικό γεγονός καί ἡ χώρα ἤδη σέ κατάσταση πτώχευσης.  
Σίγουρα ἡ παραπάνων πρωτοβουλία συνωδευόταν ἀπό μία σπάνια 
διορατικότητα ὄχι  μόνο γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ ἐγχειρήματος, ἀλλά καί 
ἀπό τήν ἠθική ἀνάταση πού θά ἔφερνε σέ ὁλόκληρο τό γένος ἡ 
ἐπιτυχία αὐτή, κάτι πού εἶχε τόσο μεγάλη ἀνάγκη ἡ Ἑλλάδα τήν 
ἐποχή ἐκείνη.  Οἱ ἁπλοί πολίτες ἀλλά καί ἀρκετοί ἐξέχοντες στόν 
ἑλληνικό χῶρο εἶδαν τήν ἀπόφαση τῆς Ἐπιτροπής γιά τήν τέλεση 
τῶν Ἀγώνων τοῦ 1896 στήν Ἀθήνα μέ μεγάλο ἐνθουσιασμό, ἔναν 
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ἐνθουσιασμό πού σέ παρόμοιες περιπτώσεις δέ λαμβάνει ὑπ’ ὄψη 
οὔτε τά φαινομενικά ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια.  Τό κυριώτερο, φυσικά 
ἐμπόδιο ἦταν ἡ ἄσχημη οἰκονομική κατάσταση τῆς χώρας ἡ ὁποία, 
δέν μποροῦσε νά διαθέση ἑκατοντάδες χιλιάδες δραχμές «εἰς τέλεσιν 
πανηγύρεων» στερώντας τοῦ τρόπου αὐτοῦ «τούς πιστωτές τοῦ 
κράτους καί τούτους ἀλλογενεῖς, τῶν νομίμων καί ἀναμφισβητήτων 
δικαιωμάτων αὐτῶν.  Ἡ ἔνστασις ἦν σοβαρά καί πειστική». Ἡ 
οἰκονομική κατάσταση ἦταν, πράγματι, τραγική, ὅμως ἡ πρόταση γιά 
τέλεση τῶν Ἀγώνων στήν Ἀθήνα, «οὔ μόνο ἐκολάκευε τήν ἐθνικήν 
φιλοτιμίαν, ἀλλά καί ἐβράδυναν οἱ πολλοί νά διΐδωσιν, εὐθύς ἐξ 
ἀρχής, οἵων ἔμελε τό γεγονός τοῦτο νά καταστῆ παραγωγόν 
πολλαπλῶν ὠφελημάτων».  Ἴσως θά ἦταν ἄδικο νά κατηγορήση 
κανείς εὐθῦς ἐξ ἀρχής τούς ἀρνητές τῆς πρότασης γιά τέλεση τῶν 
Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων στήν Ἀθήνα, διότι ἐκτός τῆς δεινῆς 
οἰκονομικῆς κατάστασης, ἡ χώρα ἀντιμετώπιζε ἐξωτερικά 
προβλήματα, ὑπῆρχε παντελής ἔλλειψη κατάλληλων ἀθλητικῶν 
ἐγκαταστάσεων καί ἦσαν ἀνύπαρκτες οἱ ὑποδομές σέ δημόσια ἔργα 
πού ἦσαν ἀπαραίτητα γιά τή διεξαγωγή τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων. 

Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1894 ὁ Δημήτριος Βικέλας πληροφοροῦσε 
τόν Coubertin ὅτι ὁ πρωθυπουργος τῆς Ἑλλάδας Χαρίλαος 
Τρικούπης δέν ἦταν καθόλου ἐνθουσιασμένος μέ τήν ἰδέα τῆς 
τέλεσης τῶν Α’ Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων στήν Ἀθήνα ἐξ αἰτίας τῆς πολύ 
κακῆς κατάστασης τῶν οἰκονομικῶν τῆς χώρας.  Παράλληλα, ὁ 
Βικέλας προέτρεπε τόν Coubertin νά ἔρθη ὁ ἴδιος στήν Ἑλλάδα μέ 
σκοπό νά συζητήση μέ τίς ἑλληνικές Ἀρχές καί, φυσικά, μέ τόν 
πρωθυπουργό τῆς χώρας τή σπουδαιότητα τοῦ ὅλου θέματος γιά 
τήν τέλεση τῶν Ἀγώνων στήν Ἀθήνα.  Ἀμέσως μετά τήν ἐπιστολή 
τοῦ Βικέλα πρός τόν Coubertin σχετικά μέ τά οἰκονομικά 
προβλήματα πού ἀντιμετώπιζε ἡ κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδας, ὁ 
τελευταῖος ἔφθασε στήν Ἀθήνα καί συναντήθηκε μέ τόν Τρικούπη, 
χωρίς νά κατορθώση νά τόν πείση, παρά τά σωστά ἐπιχειρήματα καί 
τίς ἄλλες του ἱκανότητες.  Ὁ γηραιός πολιτικός τῆς Ἑλλάδος εἶχε 
πάντοτε μπροστά του τό οἰκονομικό ἀδιέξοδο στό ὁποῖο εἶχε 
περιέλθει ἡ χώρα, βλέποντας συγχρόνως ὅτι οἱ Ἀγῶνες θά στοίχιζαν 
πολύ περισσότερο ἀπό τίς 150.000 – 200.000 δραχμές πού τοῦ 
ἀνέφερε ὁ συνομιλητής του, ὁ ὁποῖος, ὅμως, πολύ σωστά τόνισε ὅτι 
τά χρήματα αὐτά θά μποροῦσαν νά βρεθοῦν ἀπό ἄλλες πηγές, 
ὅπως ἡ ἔκδοση ἀναμνηστικῶν γραμματοσήμων, εἰσιτήρια εἰσόδου 
καί διάφορες δωρεές ἀπό εὐκατάστατους Ἕλληνες, τόσο τοῦ 
ἐσωτερικοῦ ὅσο καί τοῦ ἐξωτερικοῦ, χωρίς νά ἐπιβαρυνθῆ τό 
κράτος.  Τόν πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη ἐπισκέφθηκε καί ὁ 
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Δημήτριος Βικέλας, δεδομένου ὅτι εἶχαν προσωπική ἀπό ἐτῶν φιλία. 
Ὁ Χαρίλαος Τρικούπης ἔκανε ἕνα βῆμα πρός τά ἐμπρός: 
ὑποσχέθηκε νά στηρίξη ἠθικά τούς Ἀγῶνες, ἀλλά δέν εὕρισκε τόν 
τρόπο οἰκονομικῆς βοήθειας.  Ἕνας ἀπό τούς λόγους πού 
πιθανότατα εὕρισκαν ἀντίθετο τόν Τρικούπη ἦταν ἡ ἔλλειψη χρόνου 
γιά τήν ἐξεύρεση τῶν ἀναγκαίων οἰκονομικῶν πόρων καί τήν 
ἐπικείμενη κατασκευή τῶν ἔργων για τή διεξαγωγή τῶν Ἀγώνων, 
ὅσο καί ἄν θεωροῦσε τίς προτάσεις χρηματοδότησης τοῦ Coubertin 
λογικές. 

Τρία γεγονότα φαίνεται ὅτι βοήθησαν περισσότερο ἀπό 
ὁ,τιδήποτε ἄλλο τίς προσπάθειες τῶν Coubertin – Βικέλα:  

Α) Οἱ ἰδέες τοῦ Coubertin, γιά τή συγκέντρωση τῶν χρημάτων, 
ὅπως αὐτές ἐκτέθηκαν στόν Τρικούπη ἄρεσαν, ἰδιαίτερα, στόν 
Διάδοχο Κωνσταντῖνο, πρόεδρο τῆς δωδεκαμελοῦς ἐπιτροπῆς πού 
συνεστήθη γιά νά φέρη εἰς πέρας τό μεγάλο ἔργο τῆς τέλεσης τῶν 
Ἀγώνων.  Ἀπό τήν ἀρχή, ἀκόμη,  ὁ Διάδοχος τοῦ ἑλληνικοῦ θρόνου 
ἦταν θερμός ὑπέρμαχος τῆς ἱστορικῆς ἀπόφασης τῶν Παρισίων γιά 
τήν τέλεση τῶν Ἀγώνων στήν Ἀθήνα. 

Κατά τήν ἄποψη τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ Δωδεκαμελοῦς 
Συμβουλίου Τιμολέοντα Φιλήμωνα, σπουδαίου ἄνδρα τῆς ἐποχῆς:  

«Ἡ ἀπόφασις τοῦ Διαδόχου ὑπῆρξεν ἀληθῶς ἔμπνεύσεως 
εὐτυχοῦς τό προϊόν, ἀντάξια δέ καί τοῦ ὑψίστου ἀξιώματός Του καί 
τῆς ἐπ’ Αὐτόν πεποιθήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.  Ὀρθώς 
ἐφρόνει, ὅτι ἡ φωνή Αὐτού δέν ἔμελλε νά μήν ἠχήση ἐπιτυχῶς εἰς 
τάς καρδίας τῶν Ἑλλήνων, καί ὅτι τό ἔργον ἐντεῦθεν ἔμελλε νά 
εὐδοκιμήση». 

Β)Ἡ θετική στάση ὁλόκληρου τοῦ Τύπου τῆς ἐποχῆς γιά τήν 
τέλεση τῶν Ἀγώνων στήν Ἀθήνα.  Ἀκόμα, καί οἱ ἐφημερίδες πού 
ἦσαν φιλικές πρός τήν Κυβέρνηση ὁμόφωνα ἐδήλωναν τήν 
ὑποστήριξή τους πρός τήν ἀπόφαση τῆς Διεθνοῦ Ἐπιτροπῆς 
γράφοντας ὅτι «βαθέως ἠσθάνθημεν τήν τιμήν ἡ ὁποία ἐγένετο εἰς 
τήν Ἑλλάδα καί τάς Ἀθήνας».  Ἡ ὑποστήριξη αὐτή τῶν φιλικά 
προσκέιμενων ἐφημερίδων πρός τήν Κυβέρνηση, δείχνει, 
προφανῶς, τήν ἠθική στήριξή της, κάτι πού ὑποσχέθηκε ὅτι θά 
πράξη. 

Γ) Ἡ ἀλλαγή τοῦ πρωθυπουργοῦ ἡ ὁποία «συνιστοῦσε ἐξ 
ἀντικειμένου εὐνοϊκή ἐξέλιξη», διότι ὁ νέος πρωθυπουργός Θ. 
Δεληγιάννης, πολιτικός ἀντίπαλος τοῦ Χαρίλαου Τρικούπη εἶχε μόνο 
μία ἐπιλογή: νά βοηθήση τό ἔργο αὐτῶν πού εἶχαν ἐπιδοθεῖ στήν 
ἐξασφάλιση τῶν ἀπαραίτητων οἰκονομικῶν πόρων διότι «οἱ 
ἐπικρίσεις του πρός τήν πολιτική ἀποχῆς τοῦ Τρικούπη στήν 
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ἀμέσως προηγούμενη περίοδο, σχεδόν τοῦ ὑποχρέωναν νά τηρήση 
θετική στάση».  Τόσο ὁ Τρικούπης ὅσο καί ὁ Δεληγιάννης, ἄν καί 
εἶχαν ἀντίθετες ἀπόψεις γιά τό ἴδιο θέμα, πιθανό νά εἶχαν καί οἱ δυό 
δίκαιο.  Ὁ μέν πρῶτος μέ τή μεγάλη πολιτική ἐμπειρία του ἔβλεπε ὅτι 
ἡ χώρα βρισκόταν σέ οἰκονομική κατάρρευση καί ὅτι δέ θά ἄντεχε 
ὁποιοδήποτε πρόσθετο οἰκονομικό βάρος.  Δύσκολα μπορεῖ κανείς 
νά κατηγορήση τόν Τρικούπη γιά ἔλλειψη ἐνθουσιασμοῦ καί 
ἐκτίμησης πρός τό θεσμό τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων.  Ἄλλωστε, εἶχε 
ὑποσχεθεῖ ὅτι θά στηρίξη ἠθικά τούς Ἀγῶνες.  Ἴσως, ὅμως, δέ 
σκέφθηκε ὅτι ὑπῆρχε χρόνος προκειμένου νά ἐξευρεθοῦν οἱ 
ἀπαραίτητοι οἰκονομικοί πόροι γιά τά ἔξοδα τῶν ἐγκαταστάσεων καί 
τῆς διεξαγωγῆς τῶν Ἀγώνων.  Πρέπει, ὅμως, νά ἀναφερθῆ ὅτι στό 
θέμα αὐτό δέν εἶχε πέσει τελείως ἔξω, ἀφοῦ κατά τή διάρκεια τῶν 
Ἀγώνων τό Παναθηναϊκό Στάδιο, τό ὁποῖο ἦταν τό κέντρο τῶν 
ἀθλητικῶν δραστηριοτήτων, ἦταν ἡμιτελές ὅσο ἀφορᾶ τοὐλάχιστον 
τίς κερκίδες.  Ὅσον ἀφορᾶ τόν Δεληγιάννη, δέ γνωρίζουμε ποιά 
ἦσαν τά πραγματικά κίνητρά του πίσω ἀπό τό διαφαινόμενο 
ἐνθουσιασμό, οὔτε, φυσικά, ποιά ἀπόφαση θά ἔπαιρνε, ἄν ἦταν στή 
θέση τοῦ Τρικούπη.  Ἡ θέση, πάντως, πού πῆρε στό θέμα τῆς 
τέλεσης τῶν Α’ Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων στήν Ἀθήνα, ἀνεξάρτητα ἀπό 
τά κίνητρα, ἀποδείχθηκε στό τέλος ὅτι ἦταν σωστή. 

Τό Δωδεκαμελές Συμβούλιον, μετά τίς παραιτήσεις μερικῶν 
μελῶν του καί τήν ἀντικατάστασή τους ἀπό τό Διάδοχο Κωνσταντῖνο, 
πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου, εἶχε ὡς ἐξής:  

Διάδοχος Κωνσταντῖνος, Νικ. Δεληγιάννης, Λεων. 
Δεληγιώργης, Ἀλεξ. Ζαΐμης, Κ. Καραπάνος, Θρ. Μάνος, Νικ. 
Μεταξᾶς, Κυρ. Μαυρομιχάλης, Ἀλεξ. Σκουζές, Γεώργ. Τυπάλδος 
Κοζάκης, Γεώργ. Ρώμας, Ἀλεξ. Σοῦτσος καί Θ. Ρετσίνας.  Στίς 
συνεδριάσεις τοῦ Δωδεκαμελοῦς Συμβουλίου παρίσταντο μέ 
δικαίωμα ψήφου ὁ Γενικός Γραμματέας Τιμολέων Φιλήμων, καί ὁ 
Ταμίας Παῦλος Σκουζές οἱ ὁποῖοι διωρίσθηκαν ἀπό τόν Διάδοχο 
Κωνσταντῖνο.  Ὡς Γραμματεῖς διωρίστηκαν ἀπό τόν Διάδοχο ὁ 
Γεώργιος Μελᾶς, Γεώργιος Στρέϊτ, Κωνσταντῖνος Μάνος καί 
Ἀλέξανδρος Μερκάτης.  Χρέη ὑπογραμματέα ἐκτελοῦσε ὁ Νικόλαος 
Ζαχαρίας. 

Ὑποστηρίζεται ὅτι τήν ἀγάπη τῆς βασιλικῆς οἰκογένειας, 
γενικά, καί τοῦ διαδόχου τοῦ ἑλληνικοῦ θρόνου, εἰδικότερα, πρός τήν 
Ὀλυμπιακήν ἰδέα ἐνέπνευσε ὁ τότε διευθυντής τῆς Ἀμεικανικῆς 
Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς Ch. Waldstein τόν ὁποῖον παρεκίνησε πρός 
τήν κατεύθυνση αὐτή ὁ Coubertin διότι τόν γνώριζε προσωπικά.  Ἡ 
πρώτη συνάντηση τοῦ Waldstein  μέ τη βασιλική οἰκογένεια ἐγινε 
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στόν χῶρο ἀνασκαφῶν τοῦ τελευταίου στό Ἄργος, ὅπου τούς 
ἀνακοίνωσε τή σπουδαία ἰδέα πού εἶχε ὁ Coubertin  γιά τήν 
ἀναβίωση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων.  Περισσότερο ἀπό ὅλους 
ἐνθουσιάστηκε ὁ Διάδοχος Κωνσταντῖνος ἀπό τόν ὁποῖο ζήτησε ὁ 
Waldstein νά ἀποδεχθῆ τήν ἀναγραφή τοῦ ὀνόματός του μεταξύ τῶν 
ἐπιτίμων μελῶν τοῦ Συνεδρίου, κάτι πού ὁ Διάδοχος δέχθηκε μέ 
μεγάλη εὐχαρίστηση. Τά γεγονότα αὐτά ἔγιναν γνωστά στόν 
Coubertin, ὅπως φαίνεται ἀπό μία ἐπιστολή τοῦ ὑπασπιστοῦ τοῦ 
Διαδόχου πρός τόν Δημήτριο Βικέλα.  Ἡ ἐπιστολή αὐτή τελείωνε ὡς 
ἑξῆς: «Ὁ Διάδοχος ἔμαθε μέ ἐξαιρετικήν εὐχαρίστησιν ὅτι οἱ πρῶτοι 
Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες θά τελεσθοῦν ἐν Ἀθῆναις.  Εἶμαι βέβαιος ὅτι 
τόσον ὁ Βασιλεύς ὅσον καί ὁ Διάδοχος θ’ ἀναλάβουν ὑπό τήν 
προστασίαν των τήν τέλεσιν τῶν Ἀγώνων».  Θά ἔλεγε κανείς ὅτι ἡ 
κίνηση αὐτή τοῦ Coubertin καί Βικέλα γιά τήν ὑποστήριξη τῆς 
βασιλικῆς οἰκογένειας στήν ἀναβίωση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων 
ἦταν ἰδιαίτερα εὐφυής ἀφοῦ ἡ ἐπίσημη πολιτεία λόγω τῶν γνωστῶν 
οἰκονομικῶν προβλημάτων πού ἀντιμετώπιζε, δέν ἔδειξε τό ἀνάλογο 
ἐνδιαφέρον.  Ἰδιαίτερα, πρέπει νά τονισθῆ, ὅτι τό μεγάλο ἐνδιαφέρον 
τοῦ Διαδόχου Κωνσταντίνου γιά τήν ἀναβίωση τῶν Ἀγώνων ὄχι 
μόνον ἦταν ἀποφασιστικῆς σημασίας, ἀλλά ἐνθάρρυνε καί τίς 
μετέπειτα προσπάθειες τῶν Coubertin καί Βικέλα οἱ ὁποῖοι εἶδαν στό 
πρόσωπο τοῦ Διαδόχου Κωνσταντίνου ἕναν ἔνθερμο ὑποστηρικτή 
τῆς ἀναβίωσης τοῦ θεσμοῦ καί τῆς τέλεσης τῶν πρώτων 
Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων στήν Ἀθήνα τό 1896. 

Τό ἐνδιαφέρον τοῦ Διαδόχου Κωνσταντίνου γιά τήν ἀποδοχή 
τῆς ἰδέας τῆς ἀναβίωσης τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων καί τῆς πρώτης 
διεξαγωγῆς τους στήν Ἀθήνα, δέ φαίνεται νά ἦταν προϊόν μόνο τῆς 
παρέμβασης τοῦ Waldstein, ὅπως γίνεται γνωστό ἀπό τήν ὁμιλία 
τοῦ Διαδόχου πρός τά μέλη τοῦ Δωδεκαμελοῦς Συμβουλίου τήν 13η 
Ἰανουαρίου τοῦ 1895 στό Ζάππειο Μέγαρο:  

«Ἔν τῶ εἰς Παρισίους συνελθόντι Διεθνές Ἀθλητικώ 
Συνεδρίω... ἐπεκροτήθη ὁμοφώνως ἡ ἰδέα, ὅπως οἱ τελούμενοι ἐφ’ 
ἑξῆς Διεθνεῖς Ἀθλητικοί Ἀγῶνες ὀνομασθῶσι, τῶ ὀνόματι τῶν 
Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, δι’ οὗ ἐν τῆ Ἱστορία της Ἀνθρωπότητας 
ἐκλείσθησαν καί παρεδόθησαν εἰς τήν μνήμην τῶν Γενεῶν τῶν 
ἀνθρώπων αἱ τοιαῦται γόνιμοι συναθροίσεις ἐλευθέρων ἀνδρῶν. Δια 
τοῦτου ἀποτίνεται μέν φόρος εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ εἰς τούς 
ἱδρυτάς τῶν περιωνύμων ἐν Ὀλυμπία πανελληνίων ἀγώνων, 
ἑτέρωθεν δε, διά τῆς ἀναβιώσεως αὐτῶν, ἐπικρατύνεται καί διά 
τούτου, ὁ εὐγενής τῆς διά τῆς τοιαύτης ἐπικοινωνίας σκοπός πρός 
στενοτέραν ἕνωσιν τῶν πεπολιτισμένων Λαῶν... Ἐπεβάλλετο ἡμῖν ν’ 
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ἀποδεχθῶμεν, ἄνευ ἐπιφυλάξεως, τήν ἐκδηλωθεῖσαν εὐχήν, 
δείξωμεν δι’ ἐν τοῖς ἔργοις ὅτι ἐννοοῦμεν τήν ὑψίστην ἐπιλήσμονες 
τῶν προσφιλῶν παραδόσεων τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, καί ὅτι οὔχ 
ἥσσον τῶν ἐτεροεθνῶν γεραίρομεν τάς παραδόσεις ταύτας... 
Ἐντεῦθεν ἀναμφισβήτητον τό μέγεθος τῆς ἠθικῆς ὠφέλειας, ἐκ τῆς 
τελέσεως τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ἐν ταῖς Ἀθῆναις... κρίνω δέ καί 
εὐτυχή τήν ἐκ τῆς στροφῆς τῶν περιστάσεων ἐπιβαλλομένη οὔτως 
εἰπεῖν, ἀνάγκην, ὅπως ἡ ἐργασία αὔτη μή φέρη ἀποκλειστικῶς 
αὐθεντικόν χαρακτῆρα, ἀλλ’ ὑπάρξη τό προϊόν τῆς συνδρομῆς τῶν 
προσπαθειῶν πάντων τῶν Ἑλλήνων». 

Στό συνέδριο τῶν Παρισίων εἶχε γίνει πρόβλεψη μεταξύ 
ἄλλων καί «ἱδρύσεως εἰδικῶν Ἐπιτροπειῶν» γιά τήν τέλεση – 
διεξαγωγή τῶν ἐπί μέρους ἀγώνων καί ὄχι μόνον.  Ὁ Διάδοχος 
Κωνσταντῖνος ὡς πρόεδρος τοῦ Δωδεκαμελοῦς Συμβουλίου 
κατήρτισε εἰδικές ἐπιτροπές οἱ ὁποῖες ἦσαν ἐπιφορτισμένες μέ 
σχετικά καθήκοντα γιά τή διεξαγωγή τῶν Ἀγώνων.Ἔτσι, οἱ ὁριστικές 
«Εἰδικές Ἐπιτροπείες» πού καταρτίσθηκαν ἀπό τό Διάδοχο 
Κωνσταντῖνο καί τό Δωδεκαμελές Συμβούλιο περιγράφονται ὡς 
ἑξῆς:  

Α) Ἐπιτροπεία Ναυτικῶν Ἀγώνων 

Β) Ἐπιτροπεία βολῆς 
Γ) Ἐπιτροπεία Παρασκευῆς Ἑλλήνων ἀθλητῶν 
Δ) Ἐπιτροπεία Ἀθλητικῶν Ἀσκημάτων καί Γυμναστικῆς 

Ε) Ἐπιτροπεία Ξιφασκίας 
Στ) Ἐπιτροπεία Ποδηλατικῶν Ἀγώνων 

Ζ) Ἐπιτροπία Ἀθλητικῶν Παιδιῶν 
Η) Ἐπιτροπεία ἐπί τῆ παρασκευῆ καί τῆ ἀνακαινίσει τοῦ 

Παναθηναϊκοῦ Σταδίου 
Θ) Ἐπιτροπεία τῆς Δεξιώσεως 

 Οἱ σύγχρονοι συγγραφεῖς, μέ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, δέ 
φαίνεται νά ἔχουν ἐκτιμήσει δεόντως τίς τεράστιες προσπάθειες καί 
τήν ὀρθότητα τῶν σκέψεων τοῦ Διαδόχου Κωνσταντίνου γιά τήν 
ἀναβίωση τῶν Ἀγώνων καί τήν πραγματοποίησή τους γιά πρώτη 
φορά στήν Ἀθήνα.  Οἱ δυσκολίες ἦσαν πολύ μεγάλες καί τά ἐμπόδια 
φαινομενικά ἀνυπέρβλητα, κάτι, βέβαια, πού γνώριζε πολύ καλά ὁ 
διάδοχος τοῦ ἑλληνικοῦ θρόνου. 

Οἱ προσπάθειες τοῦ Δωδεκαμελοῦς Συμβουλίου γιά τήν 
ἐξεύρεση τῶν ἀναγκαίων οἰκονομικῶν πόρων ἄρχισαν νά ἀποδίδουν 
καρπούς.  Φυσικά, οἱ ἀρχικοί ὑπολογισμοί τοῦ Coubertin περί τοῦ 
ἀπαιτούμενου ποσοῦ τῶν 150.000 δραχμῶν ἦσαν ἐξωπραγματικοί, 
ἀφοῦ μόνο μιά πρόχειρη κατασκευή τοῦ Σταδίου θά ξεπερνοῦσε τό 
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ποσό τῶν 200.000 δραχμῶν, σύμφωνα μέ τόν ἀρχιτέκτονα τοῦ 
ἔργου καί ἀναγνωρισμένο ἀθλητή Ἀναστάσιο Μεταξᾶ.  Τά χρήματα 
πού εἰσῆλθαν σταδιακά στό ταμεῖο τοῦ Συμβουλίου, ἀπό ἰδιωτικές 
εἰσφορές, ἀλλά καί ἀπό τά δημοτικά ταμεῖα ἀνέρχονταν στό ποσό 
τῶν 332.756 δρχ., ἕνα ποσό καθόλου εὐκαταφρόνητο.  Ἕνα ἀρκετά 
μεγάλο ποσό προῆλθε ἀπρόσμενα ἀπό τήν εἴσπραξη τῶν 
πωλήσεων τῶν ἀναμνηστικῶν Γραμματοσήμων, τό ὁποῖο ἀνῆλθε 
στό ποσό τῶν 400.000 δραχμῶν.  Ἐπιπρόσθετα, ἔσοδα προῆλθαν 
ἀπό τίς πωλήσεις εἰσιτηρίων εἰσόδου, ἀλλά καί πάλι τά ἔξοδα 
κατασκευῆς τῶν σχεδιαζομένων ἔργων δέν μποροῦσαν νά 
καλυφθοῦν ἀπό τίς εἰσφορές καί τίς εἰσπράξεις αὐτές.  Μέ τά 
χρήματα αὐτά, καθώς ἐπίσης καί μέ τήν ἐγγύηση τῆς ἑλληνικῆς 
Κυβέρνησης τοῦ ποσοῦ τῶν 400.000 δρχ. κατασκευάσθηκαν δύο 
ὡραιότατοι γιά τήν ἐποχή ἐκείνη ἀθλητικοί χῶροι, δηλαδή, τό 
Σκοπευτήριο στήν Καλλιθέα καί τό Ποδηλατοδρόμιο στό Φάληρο.  Ἡ 
μεγάλη, βέβαια, δαπάνη ἦταν αὐτή τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ 
Παναθηναϊκοῦ Σταδίου, τοῦ κέντρου, δηλαδή, τῆς διεξαγωγῆς τῆς 
Ὀλυμπιακῆς γιορτῆς.  Ἐκεῖ ὄντως ὑπῆρχε ἕνα μεγάλο ἀδιέξοδο διότι 
ἡ δαπάνη ἦταν τεράστια καί οἱ πηγές χρηματοδότησης εἶχαν 
ἐξαντληθεῖ.  Φαίνεται ὅτι καί στήν περίπτωση αὐτή ἡ ἔμπνευση τοῦ 
Διαδόχου Κωνσταντίνου γιά μία ἀκόμη φορά ἔδωσε τή λύση ἑνός 
φαινομενικά ἄλυτου προβλήματος.  Ὁ Γενικός Γραμματέας τῆς 
Δωδεκαμελοῦς Συμβουλίου Τιμολέων Φιλήμων παραθέτει τά 
γεγονότα μέ σαφήνεια, καθαρότητα καί εἰλικρίνεια: 

«Ἐν τῆ δυσχερεία τῶν καιρῶν, ἐγεννήθη εἰς τινάς ἡ ἰδέα, ὅτι 
ἐάν ἀνεκοινοῦτο τό μέγα ἔργον εἰς τόν ἤδη κατακτήσαντα τήν φήμην 
ἀμεταπτώτου γενναίου χορηγοῦ πάσης ἐθνικῆς ὑποθέσεως, εἰς τόν 
Γεώργιον Ἀβέρωφ, ὑπῆρχε βεβαιότης πλήρης, ὅτι ἡ ἔκκλησις τῆς 
Ἑλλάδος δέν ἔμελλε ἐπί ματαίω νά ἀπευθυνθῆ πρός τόν 
μεγαλόψυχον Ἕλληνα... Ἔν τῶν Μελῶν τοῦ Δωδεκαμελοῦς 
Συμβουλίου ὁ Γεώργιος Κ. Ρώμας, ὑπέβαλε τήν πρότασιν, ὅπως 
ἀποσταλῆ εἰς Ἀλεξάνδρειαν ἐπί τούτω ὁ Γενικός Γραμματεύς τῶν 
Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων.  Ἡ πρότασις αὔτη ἀσθενῶς ὑπεστερίχθη ἐν 
τῶ Συμβουλίω, ὑπό τινῶν δέ μελῶν αὐτοῦ καί ἐντόνως κατεκρίθη.  
Ἀλλ’ ὁ ἐπ’ αἰσίοις προεδρεύων τοῦ Συμβουλίου, ὁ Διάδοχος, 
κατενόησε τό πρακτικόν τῆς ἰδέας, ἄνευ δέ περαιτέρω ἐνδοιασμοῦ 
καί τήν ἀδιαφορίαν ἤ τήν ἀντίστασιν τοῦ Δωδεκαμελοῦς Συμβουλίου 
ἀποδίδων εἰς τήν πραγματικήν ἄγνοιαν τῶν ὅρων τῆς ὑποβληθείσης 
προτάσεως, ἐνετείλατο, καθ’ ἥν εἶχεν ἐξουσίαν, εἰς τόν γενικόν 
Γραμματέα τῆς Ἐπιτροπείας, ὅπως μεταβῆ εἰς Ἀλεξάνδρειαν, 
κομίζων ἐπιστολήν αὑτοῦ πρός τόν Γεώργιον Ἀβέρωφ, δι’ ἧς ὁ 
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πρῶτος βλαστός τῆς Δυναστείας τῶν Ἀθηνῶν ἐξέθετε τά τῆς 
ὑποθέσεως καί ἠτῆτο τήν πατριωτικήν συνδρομήν αὐτοῦ.  Καί ἐν 
τούτω, ἡ ἔμπνευσις τοῦ Διαδόχου, κατενόησε τήν Ἑλληνικωτάτην 
εὔνοιαν αὐτῆς καί τό ἀληθές μεγαλεῖον τῆς εἰσηγουμένης αὐτῶ 
παρακλήσεως, μεθ’ ὅλης δέ τῆς γλυκύτητος, τῆς ἀπερίττου 
προθυμίας καί τῆς χάριτος, ἥν ἐμπνέει ἡ συνείδησις τῆς τελέσεως 
τῶν ἐθνικῶν ἔργων, ἐδήλωσεν ὅτι αὐτός ἀναλαμβάνει τήν ἰδίαις 
δαπάναις ἀνακαίνισιν τοῦ Παναθηναϊκοῦ Σταδίου... Οὔτως ἥρετο 
εὐτυχῶς καί καθ’ ὁλοκληρίαν μεγάλη δυσχέρεια. 

Τά σχέδια πού ἐκπόνησε ὁ ἀρχιτέκτων Ἀναστάσιος Μεταξᾶς 
ὑπολογίσθηκαν ἀπό τήν ἀρχή στίς 585.000 δρχ., ὅμως, μέ τά 
ἐπιπρόσθετα ἔργα τά ὁποῖα ἔπρεπε νά γίνουν, διότι ἦσαν 
ἀπαραίτητα, τό ποσό ἀνῆλθε στίς 920.000, κάτι πού πλήρωσε ἐξ 
ὁλοκλήρου ὁ Ἀβέρωφ.  Ἔτσι, τό μεγαλύτερο πρόβλημα πού 
ἀντιμετώπιζε τό Συμβούλιο, δηλαδή, ἡ κατασκευή τοῦ Παναθηναϊκοῦ 
Σταδίου εὕρισκε, ἐπί τέλους, τή λύση του, χάρη στή γεναιοδωρία καί 
τόν πατριωτισμό τοῦ μεγάλου Ἕλληνα εὐεργέτη Γεωργίου Ἀβέρωφ.  
Αὐτονόητο καθίσταται ὅτι γιά νά γίνουν ὅλα τά μεγάλα παραπάνω 
ἔργα, χρειάστηκαν καί ἰδιαίτερο ζῆλο, φιλοπατρία καί ἔντονη ἀγάπη 
γιά τό θεσμό τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων.  Ἰδιαίτερη ἐντύπωση 
προκαλεῖ τό γεγονός ὅτι ὅλα τά μεγάλα καί μικρά ἔργα πού 
κατασκευάσθηκαν, δεδομένης τῆς ἔλλειψης χρόνου, τόσο γιά τήν 
ἐξεύρεση τῶν οἰκονομικῶν πόρων ὅσο καί γιά τήν κατασκευή τους, 
ἐθεωρήθησαν ὡς «θαῦμα, διότι ἀνηγέρθησαν ἐκ θεμελίων ἱδρύματα 
ἐπιφανῆ, ἐντός βραχυτάτου χρόνου, καί διά δαπάνης, σχετικῶς 
μικρᾶς». 
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ 
 

Ἀρχαῖο πνεῦμ΄ ἀθάνατο, ἁγνέ πατέρα,  
τοῦ ὡραίου, τοῦ μεγάλου καί τ’ ἀληθινοῦ,  
κατέβα, φανερώσου κι ἄστραψ’ ἐδῶ πέρα  
στή δόξα τῆς δικῆς σου γῆς καί τ’ οὐρανοῦ. 
 
 Στό δρόμο καί στό πάλαιμα καί στό λιθάρι,  
στῶν εὐγενῶν ἀγώνων λάμψε τήν ὁρμή  
καί μέ τ’ ἀμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι  
καί σιδερένιο πλάσε κι ἄξιο τό κορμί. 
 
Κάμποι βουνά καί πέλαγα φέγγουν μαζί σου  
σάν ἕνας λευκοπόρφυρος μέγας ναός  
καί τρέχει στό ναό ἐδῶ προσκυνητής σου,  
Ἀρχαῖο πνεῦμ’ ἀθάνατο, κάθε λαός. 
 
«Ἀσάλευτη Ζωή», Ἔκδοσις 1920 

Κ. Παλαμᾶς 
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Πότε καθιερώθηκε ὁ Ὀλυμπιακός Ὕμνος, ποῦ καί 
ποιοί τόν ἔχουν γράψει; 

 

 Ὁ Ὀλυμπιακός Ὕμνος γράφτηκε τό 1889 ἀπό τόν Κωστῆ 
Παλαμᾶ καί μελοποιήθηκε λίγο ἀργότερα ἀπό τόν κορυφαῖο Ἕλληνα 
συνθέτη τῆς ἐποχῆς,τόν Κερκυραῖο Σπῦρο Σαμάρα.  

 Ἀκούστηκε γιά πρώτη φορά στήν Ὀλυμπιάδα τοῦ 1896, στό 
Καλλιμάρμαρο Στάδιο.  Ἀξίζει, ὅμως, τόν κόπο νά μείνουμε λίγο στό 
συνθέτη και τον ποιητή του. 

 Ὁ Σπῦρος Σαμάρας γεννήθηκε τό 1861 στήν Κέρκυρα.  
Πρῶτος του δάσκαλος στή μουσική ὑπῆρξε ὁ ἐπίσης Κερκυραῖος 
μουσουργός Σπῦρος Ξύνδας.  Πρακολούθησε σπουδές στό Ὠδεῖο 
Ἀθηνῶν.  Τό 1882 πῆρε ὑποτροφία γιά τό Παρίσι καί τό 1886 
ἀποθεώθηκε στό Μιλάνο μέ τό μελόδραμα «Φλόρα Μιράμπελις».  
Μαθήτευσε κοντά στούς σπουδαίους συνθέτες Μαδνέ καί Ντελίμπ.  
Ὑπήρξε μεγάλος μουσουργός, καί μελοποίησε τόν Ὀλυμπιακό ὕμνο.  
Ἀνήκε στή σχολή τοῦ βερισμοῦ, τῆς ὁποίας θεωρεῖται ἀπό τούς 
πρωτεργάτες, πλάϊ στούς Λεονκαβάλλο, Μασκάνι, καί Πουτσίνι.  Τό 
συνθετικό ἔργο του, περιλαμβάνει ὄπερες, ὀπερέτες καί κλασσικά 
τραγούδια.  Τό 1886 ἦρθε στήν Ἀθήνα μόνο καί μόνο γιά νά 
διευθύνη τόν Ὀλυμπιακό Ὕμνο πού ἐκτέλεσε ὀρχήστρα 150 
μουσικῶν, ἀποτελούμενη ἀπό ἄνδρες τῆς Φιλαρμονικῆς Φρουρᾶς 
Ἀθηνῶν, τῆς Φρουρᾶς Πατρῶν, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Λευκάδας 
καί Λαυρίου.  Μιά μεγάλη, ἐπίσης, χορωδία (ἔστειλε) τούς στίχους 
τοῦ Παλμᾶ σ’ ὅλο τό στάδιο. 

 Ἄς δοῦμε, ὅμως, πῶς περιγράφει ὁ Τύπος τῆς ἐποχής τή 
στιγμή τῆς ἀνάκρουσης τοῦ ὕμνου, μόλις ὁ βασιλέας Γεώργιος 
κήρυξε τήν ἔναρξη τῶν ἀγώνων: 

«Τῆς στιγμῆς ἀποκατασταθείσης, αἱ μουσικαί πᾶσαι 
συγκεντροῦνται εἰς τό μέσον τῆς κονίστρας, ἑνοῦται δέ μετ’ αὐτῶν 
καί πολυμελής θίασος ἐξ ἐγχόρδων ὀργάνων καί ὅμιλος 
πολυάριθμος ἀοιδῶν. 

Τήν διεύθυνσιν πάσης ταύτης τῆς μουσικῆς συναθροίσεως 
ἀναλαμβάνει ὁ διακεκριμένος Ἕλλην μουσουργός κ. Σπυρίδων 
Σαμάρας, εἰς ὅν τό Συμβούλιον τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ἀνέθηκε 
τήν μελοποίησιν τοῦ Ὕμνου τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, ὄν τήν 
παραγγελία αὐτοῦ ἀνέθηκεν ὁ ἐμπνευσμένος ποιητής κ. Κωστῆς 
Παλαμᾶς. 

Ἀπό τά τόσα στόματα τῶν ἀοιδῶν καί ἀπό τάς ἑκατοστύας 
ἐκείνας τῶν ὀργάνων διαχέεται κῦμα βαρύηχον ἁρμονίας καί 
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δονεῖται ὁ ἀήρ.  Ὁ ὕμνος ἐκεῖνος ὁ ψαλλόμενος ἐν ὑπαίθρῳ ὑπό τό 
ἀγλαόν φέγγος τοῦ ἡλίου καί ἐπί παρουσία μυριάδων θεατῶν 
κατεχόμενων ὑπό εὐλαβοῦ συγκινήσεως ἔχει τό ἐξόχως 
ἀρχαιοπρεπές.  Ἡ μουσική σύνθεσις τοῦ κ. Σαμαρᾶ κρίνεται γενικως 
ὡς εὐτυχέστατη. 

Τό μέλος ἤπιον καί ἥρεμον ἐν ἀρχῆ ἐμψυχοῦται βαθμηδόν καί 
ἀνέρχεται εἰς τόνους ζωηροτέρους, ἀπολήγει δέ εἰς ἠχηρότατην 
ἔντασιν, εἰς συναυλίαν φωνῶν καί ἤχων θριαμβευτικήν καί 
μεγαλοπρεπή, ἐμποιούσαν ζωηρότατην αἴσθησιν.  Οἱ ἀναρίθμητοι 
ἀκροαταί ἐνθουσιῶντας καλύπτουσι διά παταγωδῶν χειροκρο-
τημάτων τό τέλος τοῦ ὕμνου, πᾶντες δέ, πρωτοστατοῦντος τοῦ 
Βασιλέως, ζητοῦσι τήν ἐπανάληψιν αὐτοῦ, ἥτις καί ἐκτελεῖται ὑπό τάς 
αὐτάς ἐνθουσιώδεις ἐνδείξεις ἐπιδοκιμασίας». 

Τό 1958 ὁ ὕμνος τῶν Σαμάρα-Παλαμᾶ ἐπελέγη ἀπό τή ΔΟΕ 
ὡς ὁ ἐπίσημος ὕμνος τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Κινήματος καί ἀπό τήν 
Ὀλυμπιάδα τοῦ Τόκιο τό 1964 ἀνακρούεται στίς τελετές ἔναρξης καί 
λήξης κάθε Ὀλυμπιάδας. 

 

 



125 
 

Κωστῆς Παλαμᾶς 
Γεννήθηκε στήν Πάτρα τό 1859.  Ποιητής, κριτικός 

λογοτεχνίας καί ἀκαδημαϊκός.  Καταγόταν ἀπό ἱστορική οἰκογενεια 
τοῦ Μεσολογγίου, γεννήθηκε, ὅμως στήν Πάτρα, ὅπου ἔβγαλε τό 
γυμνάσιο.  Σέ νεαρή ἡλικία ἔχασε καί τούς δύο γονεῖς του, ὁπότε 
ἐγκαταστάθηκε στό Μεσολόγγι, τό ὁποῖο πάντα θεωροῦσε ὡς 
πραγματική του πατρίδα.  Ἡ πατριωτική, ἄλλωστε, καί ρομαντική 
ἀτμόσφαιρα τοῦ μετεπαναστατικοῦ Μεσολογγίου, πού τό εἶχαν 
μεταβάλει σέ θρῦλο ἡ Ἔξοδος καί ὁ θάνατος τοῦ Βύρωνα, 
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στή διαμόρφωση τῆς 
προσωπικότητας καί τῆς ποίησης τοῦ Παλαμᾶ. 

Τό 1876 ἐγκαταστάθηκε στήν Ἀθήνα, μέ σκοπό νά δπουδάση 
νομικά, ἀλλά ἐγκατέλειψε σύντομα τίς σπουδές του γιά νά ἀσχοληθῆ 
ἀποκλειστικά, με τή λογοτεχνία. 

Τήν ἴδια χρονιά πού γράφτηκε στό Πανεπιστήμιο, ἐκανε τήν 
πρώτη λογοτεχνική του ἐμφάνιση στό «Ἀττικόν Ἡμερολόγιον» 

Παράλληλα μέ τήν ποίηση ἔγραψε διάφορα ἄρθρα πού 
δημοσιεύθηκαν σέ περιοδικά καί ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς.  Στά 
«Ἄπαντά» του περιλαμβάνοντας καί ἐλάχιστα διηγήματα. 

Τό 1925 ὁ Παλαμᾶς τιμήθηκε μέ τό Ἀριστεῖο Γραμμάτων καί 
Τεχνῶν.  Τήν ἴδια χρονιά διωρίσθηκε ὡς μέλος τῆς Ἀκαδημίας 
Ἀθηνῶν, ἐνῶ τό 1930 ἐξελέγη πρόεδρός της.  Πέθανε στήν Ἀθήνα τό 
1943. 
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Οἱ περιπέτειες τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Ὕμνου 
 

Τό 1893 οἱ ἀνασκαφές τῆς Γαλλικῆς Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς 
Ἀθηνῶν στο χῶρο τῶν Δελφῶν ἀποκάλυψε δύο ὕμνους προς τιμήν 
τοῦ Ἀπόλλωνα σέ ἕναν ἀπό τούς ἐξωτερικούς τοίχους τοῦ θησαυροῦ 
τῶν Ἀθηναίων.  Περίπου, ἕνα χρόνο ἀργότερα, στό πλαίσιο τῶν 
ἐργασιῶν τοῦ ἱδρυτικοῦ συνεδρίου τῆς ΔΟΕ, παρουσιάστηκε μία 
μουσική σύνθεση στηριγμένη στούς ἀρχαίους στίχους, πού εἶχε τόν 
τίτλο «Ὕμνος στόν Ἀπόλλωνα».  Τραγουδήθηκε ἀπό τήν Jaenne 
Remacle καί ἀπό χορωδία καί ἔφερε τήν ὑπογραφή τοῦ Γάλλου 
συνθέτη Gabriel Faure. 

 Ἡ πρωτότυπη αὐτή σύνθεση ἦταν ἡ ἀπαρχή μιᾶς σειρᾶς 
ὀλυμπιακῶν ὕμνων πού παρουσιάστηκαν στήν ὑπερεκατονταετή 
ἱστορία τῶν σύγχρονων Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων.  Μάλιστα, ἡ 
ἀναζήτηση ἑνός μόνιμου επίσημου Ὀλυμπιακοῦ Ὕμνου ἀπό τή ΔΟΕ 
ὡδήγησε στήν προκήρυξη διεθνοῦς διαγωνισμοῦ στά μέσα τῆς 
δεκαετίας τοῦ 1950.  Ὡστόσο, ὁ ὕμνος πού τελικά υἱοθετήθηκε δέν 
ἦταν αὐτός πού βραβεύτηκε στόν διαγωνισμό, ἀλλά ἐκεῖνος πού εἶχε 
δημιουργηθεῖ γιά τούς πρώτους Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες, πού ἔγιναν 
στήν Ἀθήνα τό 1896. 

 Ἡ ὀργανωτική ἐπιτροπή τῶν πρώτων σύγχρονων 
Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ἀνέθεσε σέ δύο ἀπό τούς σημαντικότερους 
σύγχρονους Ἕλληνες συνθέτες, τούς Ἐπτανήσιους Σπῦρο Σαμάρα 
καί Διονύση Λαυράγκα, τή δημιουργία τῶν μουσικῶν συνθέσεων 
πού θά πλαισίωναν τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες.  Πραγματικά, ὁ 
Λαυράγκας συνέθεσε τό μουσικό ὕμνο «Πένταθλο», πού 
παρουσιάστηκε κατά τή διεξαγωγή τοῦ ὁμώνυμου ἀγωνίσματος.  Στό 
Σαμάρα ἀνατέθηκε ἡ δημιουργία ὀλυμπιακοῦ ὕμνου, ὁ ὁποῖος θά 
παρουσιαζώταν στήν ἔναρξη τῶν Ἀγώνων.  Ἡ συγγραφή τῶν στίχων 
τοῦ ὕμνου ἀνατέθηκε στόν Κωστῆ Παλαμᾶ, ἕναν ἀπό τούς 
σημαντικώτερους Ἕλληνες ποιητές.  Σύμφωνα μέ περιγραφές τῆς 
ἐποχῆς, ἡ παρουσίαση τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Ὕμνου δημιούργησε πολύ 
θετικές ἐντυπώσεις καί ζητήθηκε ἡ ἐπανάληψη τῆς ἐκτέλεσής του. 

 Στίς ἑπόμενες τρεῖς διοργανώσεις, στό Παρίσι (1900), στό 
Σέν Λούις (1904) καί στό Λονδῖνο (1908), οἱ ὀργανωτές δέν ἔδειξαν 
παρόμοιο ἐνδιαφέρον σχετικά μέ τή δημιουργία ἑνός εἰδικοῦ ὕμνου 
γιά τούς Ὀλυμπιακοῦς Ἀγῶνες.  Πρόκειται, ἄλλωστε, γιά μιά ἐποχή 
πού οἱ τελετές καί τά σύμβολα τῶν Ἀγώνων βρίσκονται στίς ἀπαρχές 
τῶν διεργασιῶν διαμόρφωσής τους, μιά διαδικασία πού ἐντάθηκε 
στίς δεκαετίες τοῦ 1920 καί 1930. Τό 1912, ὡστόσο, στήν παρέλαση 
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τῶν ἀθλητῶν κατά τήν τελετή ἔναρξης τῶν πέμπτων Ὀλυμπιακῶν 
Ἀγώνων στή Στοκχόλμη ἀκούστηκε ἡ μουσική σύνθεση τοῦ Ἰταλοῦ 
Richardo Barthelemy «Olympic Games Triumphal March». Ὁ 
Barthelemy ἦταν ὁ πρῶτος νικητής στήν κατηγορία τῆς μουσικῆς στό 
Πένταθλο τῶν Μουσῶν, στούς καλλιτεχνικούς ἀγῶνες πού ἀπό τή 
διοργάνωση αὐτή (1912), καί γιά τέσσερεις περίπου δεκαετίες, θά 
πλαισίωναν τό ἀθλητικό πρόγραμμα τῶν Ολυμπιακῶν Ἀγώνων. 

 Στίς ἑπόμενες διοργανώσεις τό μουσικό θέμα στήν ἔναρξη ἤ 
τή λήξη τῶν Ἀγώνων ἦταν διαφορετικό καί οἱ συνθέσεις πού 
παρουσιάζονταν δέν ἦσαν πάντοτε πρωτότυπες δημιουργίες, εἰδικά 
προωρισμένες γιά τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες. 

 Χάρακτηριστική περίπτωση ἐξαίρεσης ἀποτελεῖ ἡ δημιουργία 
ὀλυμπιακοῦ ὕμνου ἀπό τόν Ἀμερικανό  Bradley Keeler γιά τούς 
Ἀγῶνες τοῦ 1932 στό Λός Ἄντζελες, ὅπως καί ἡ σύνθεση 
Ὀλυμπιακός Ὕμνος τοῦ περίφημου Richard Strauss, πού 
παρουσιάστηκε στήν τελετή ἔναρξης τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 
1936 στό Βερολῖνο.  Χαρακτηριστική εἶναι καί ἡ περίπτωση τοῦ 
Φινλανδοῦ Jean Sibelious, ὁ ὁποῖος ἀρνήθηκε νά γράψη τόν ὕμνο 
γιά τήν ἔναρξη τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 1952 στό Ἐλσίνκι.  
Παρά τήν ἄρνηση του, οἱ συμπατριῶτες του ἐπέλεξαν γιά τίς τελετές 
λήξης ἕνα παλαιότερο δικό του ἔργο, τό «Song for the Athenians», 
πού ἦταν συνυφασμένο μέ τήν προσπάθεια της Φινλανδίας γιά 
ἀνεξαρτησία, ἐνῶ ταυτόχρονα, συνδεόταν καί μέ τούς Ὀλυμπιακούς 
Ἀγῶνες, καθώς τό θέμα του ἦταν ἐμπνευσμένο ἀπό τήν ἀρχαία 
ἑλληνική ἱστορία. 

 Στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1950 οἱ τελετές καί τά σύμβολα 
τῶν Ἀγώνων εἶχαν ἀποκτήσει, πλέον τήν ὀριστική τους μορφή.  Παρ’ 
ὅλα αὐτά δέν ὑπῆρχε ἀκόμη κάποιος ἐπίσημος ὀλυμπιακός ὕμνος, 
ἕνας ὕμνος, δηλαδή, πού θά ἦταν ὁ ἴδιος γιά κάθε διοργάνωση καί 
θά πλαισίωνε μόνιμα τίς τελετές ἔναρξης καί λήξης τῶν Ἀγώνων, 
ἰδίως ἐκεῖνες πού ἀφοροῦσαν τήν ὀλυμπιακή σημαία.  Ἔτσι, ἡ ΔΟΕ 
ἀνακοίνωσε τό Μάιο τοῦ 1954 τήν προκήρυξη διαγωνισμοῦ γιά τήν 
ἀναδειξη τοῦ ἐπίσημου ὀλυμπιακοῦ ὕμνου.  Οἱ κανόνες συμμετοχῆς 
ἦσαν σχετικά ἁπλοί καί προέβλεπαν ὅτι κάθε ὑποψήφιο ἔργο θά 
ἔπρεπε νά εἶναι πρωτότυπο, διάρκειας 3-4 λεπτῶν, συμφωνητικό καί 
νά στηρίζεται σέ ὡρισμένες ἀπό τίς ὠδές τοῦ Πινδάρου γιά τούς 
Ὀλυμπιακούς Ἀγώνες τῆς Ἀρχαιότητας.  Ἡ καταληκτική ἡμερομηνία 
συμμετοχῆς στό διαγωνισμό ἦταν τά τέλη Δεκεμβρίου τοῦ 1954  καί 
ἔως τότε δήλωσαν  ὅτι ἤθελαν νά λάβουν μέρος ἀπό 39 
διαφορετικές χῶρες μέ κάποιο ἔργο τους 387 συνθέτες. 
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 Ἡ διαδικασία ἐπιλογῆς ἔγινε στή διάρκεια τῆς συνόδου τῆς 
ΔΟΕ πού πραγματοποιήθηκε στό Μόντε Κάρλο τόν Ἀπρίλιο τοῦ 
1955.  Στήν κριτική ἐπιτροπή συμμετεῖχαν ὡρισμένοι ἀπό τούς 
σημαντικώτερους μουσικούς συνθέτες καί ἑρμηνευτές τῆς ἐποχής, 
ὅπως ὁ Pablo Casals καί ὁ Ν. Nobokof. Τελικός νικητής ἀναδείχθηκε 
ὁ Πολωνός συνθέτης Michal Spisak, ἡ σύνθεση τοῦ ὁποίου 
παρουσιάστηκε γιά πρώτη φορά ὡς ἐπίσημος ὀλυμπιακός ὕμνος 
μερικούς μῆνες ἀργότερα, στούς Μεσογειακούς Ἀγῶνες πού ἔγιναν 
στή Βαρκελώνη.  Τήν ἐπόμενη χρονιά ὁ ὀλυμπιακός ὕμνος 
παρουσιάστηκε ἀρχικά στούς χειμερινούς ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες, πού 
διεξήχθησαν στήν Cortina, καί στή συνέχεια στούς θερινούς 
Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες, πού γιά πρώτη φορά ἔγιναν σέ δύο 
διαφορετικές πόλεις: στή Μελβούρνη το Νοέμβριο καί στή 
Στοκχόλμη τόν Ἰούνιο (μόνο τά ἱππικά ἀγωνίσματα). 

 Ἄν καί ὁ ὀλυμπιακός ὕμνος τοῦ Spisak βρῆκε θετική 
ἀνταπόκριση ἀπό τούς θεατές καί ὅσους συμμετεῖχαν στούς Ἀγῶνες, 
ἡ ΔΟΕ ἀναίρεσε στή σύνοδο τοῦ 1958 (Τόκιο) τή δική της επιλογή 
καί υἱοθέτησε  ὡς ἐπίσημο ὕμνο ἐκεῖνο πού γράφτηκε γιά τούς 
πρώτους σύγχρονους Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες. Ἔτσι, ὁ ὕμνος τῶν 
Σαμάρα – Παλαμᾶ παρουσιάστηκε ὡς ὁ μόνιμος καί ἐπίσημος 
Ὀλυμπιακός Ὕμνος τῶν Ἀγώνων τοῦ 1960 στή Ρώμη καί συνοδεύει 
ἔκτοτε ὅλες τίς ὀλυμπιακές διοργανώσεις. 
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Οἱ σύγχρονοι Διεθνεῖς Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες 
 
Οἱ Ο.Α. τῆς Ἀθήνας τοῦ 1896 
Οἱ Ο.Α. τοῦ Παρισίου (Γαλλία) τοῦ 1900 
Οἱ Ο.Α. τοῦ Ἁγίου Λουδοβίκου (ΗΠΑ) τοῦ 1904 
Οἱ Ο.Α. τοῦ Λονδίνου (Ηνωμένο Βασίλειο) 1908 
Οἱ Ο.Α. τῆς Στοκχόλμης (Σουηδία) τοῦ 1912 
Οἱ Ο.Α. τῆς Ἀμβέρσας (Βέλγιο) τοῦ 1920 
Οἱ Ο.Α. τοῦ Παρισίου (Γαλλία) τοῦ 1924 
Οἱ Ο.Α. τοῦ Ἄμστερνταμ (Ὀλλανδία) τοῦ 1928 
Οἱ Ο.Α. τοῦ Λος Άντζελες (ΗΠΑ) τοῦ 1932 
Οἱ Ο.Α. τοῦ Βερολίνου (Γερμανία) τοῦ 1936 
Οἱ Ο.Α. τοῦ Λονδίνου (Ἡνωμένο Βασίλειο) τοῦ 1948 
Οἱ Ο.Α. τοῦ Ἐλσίνκι (Φινλανδία) τοῦ 1952 
Οἱ Ο.Α. τῆς Μελβούρνης (Αυστραλία) τοῦ 1956 
Οἱ Ο.Α. τῆς Ρώμης (Ιταλία) τοῦ 1960 
Οἱ Ο.Α. τοῦ Τόκιο (Ἰαπωνία) τοῦ 1964 
Οἱ Ο.Α. τῆς πόλης τοῦ Μεξικοῦ (Μεξικό) τοῦ 1968 
Οἱ Ο.Α. τοῦ Μονάχου (Γερμανία) τοῦ 1972 
Οἱ Ο.Α. τοῦ Μόντρεαλ (Καναδᾶς) τοῦ 1976 

Οἱ Ο.Α. τῆς Μόσχας (Ρωσία) τοῦ 1980 
Οἱ Ο.Α. τοῦ Λος Άντζελες (ΗΠΑ) τοῦ 1984 
Οἱ Ο.Α. τῆς Σεούλ (Νότια Κορέα) τοῦ 1988 
Οἱ Ο.Α. τῆς Βαρκελώνης (Ἰσπανία) τοῦ 1992 
Οἱ Ο.Α. τῆς Ἀτλάντας (ΗΠΑ) τοῦ 1996 
Οἱ Ο.Α. τοῦ Σίδνεϊ (Αὐστραλία) τοῦ 2000 
Οἱ Ο.Α. τῆς Ἀθήνας (Ἑλλάδα) τοῦ 2004 
Οἱ Ο.Α. τοῦ Πεκίνου (Κίνα) τοῦ 2008 
Οἱ Ο.Α. τοῦ Λονδίνου (Ἡνωμένο Βασίλειο) τοῦ 2012 
Οἱ Ο.Α. τοῦ Ρίο ντέ Τζανέϊρο (Βραζιλία) τοῦ 2016 
Οἱ Ο.Α. τοῦ Τόκιο (Ἰαπωνία) τοῦ 2020 
 
Οἱ Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες τοῦ 1916 ἀρχικά ὡρίστηκε νά γίνουν 

στή Ρώμη.  Λόγω σεισμῶν, ὅμως, ὡρίστηκε τό Βερολῖνο, ἀλλά καί 
πάλι δέν ἔγιναν, λόγω τοῦ Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.  Οἱ Ὀλυμπιακοί 
Ἀγῶνες τοῦ 1940 πού ἦταν νά γίνουν στό Τόκιο, ματαιώθηκαν λόγω 
τοῦ πολέμου Κίνας - Ἰαπωνίας.  Οἱ Ὀλυμπιάδες αὐτές μετροῦν στή 
σειρά ἀρίθμησης τῶν Ὀλυμπιάδων καί λέγονται Ἀνολυμπιάδες.  
Τέλος, λόγω τοῦ Β’ Παγκοσμίου πολέμου οἱ Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες τοῦ 
1944 πού ἐπρόκειτο νά γίνουν στό Λονδῖνο ματαιώθηκαν.  Ἔτσι, 
ἔχουμε ματαίωση τριῶν Ὀλυμπιάδων. 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BF%CF%8D%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AF%CE%BF_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%B9%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BA%CE%B9%CE%BF
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Τό φαινόμενο «Σπῦρος Λούης» 
Στούς προκριματικούς ἀγῶνες γιά τήν πρόκριση τῶν πέντε 

καλυτέρων Ἑλλήνων Μαραθωνοδρόμων ὁ Σπῦρος Λούης (1872 – 
1940) ἀποκλείστηκε, ἀφοῦ κατετάγη 6

ος
.  Μέ τήν παρέμβαση, ὅμως, 

τοῦ Ταγματάρχη τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ καί βουλευτῆ 
Παπαδιαμαντόπουλου, συμπεριλήφθηκε καί ὁ 6

ος
, δηλαδή, ὁ Λούης, 

ἑνῶ στή συνέχεια μπῆκαν καί ἄλλοι Ἕλληνες. 
Ὁ παραπάνω ἀξιωματοῦχος, πού ἦταν στήν ἐπιτροπή γιά τή 

διοργάνωση τοῦ Μαραθωνίου, ἀλλά καί ἀφέτης, γνώριζε τό Λούη 
ἀπό τότε πού ὁ τελευταῖος ἦταν φαντάρος στό τάγμα του.  Μάλιστα, 
ὑποστήριζε ὅτι «αὐτός ὁ ἄνθρωπος ἔχει γερά πνευμόνια, παρά τό 
γεγονός ὅτι δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τόν ἀθλητισμό». 

Στή συνέχεια παρατίθενται μερικά χαρακτηριστικά περιστατικά 
ἀπό τή μαραθώνια διαδρομή καί τόν τελικό θρίαμβο τοῦ Λούη. 

Ἐνῶ ὁ Σπῦρος Λούης ἔτρεχε τό Μαραθώνιο, ἔφθασε στό 
Πικέρμι, ὅπου τόν ἀκολουθοῦσε ἀπό κοντά ὁ Ἕλληνας δρομέας 
Χαρίλαος Βασιλάκος.  Ἐκεῖ εἶχε συγκεντρωθεῖ πλῆθος κόσμου μέ 
τούς ἱερεῖς μπροστά, πού τόν χειροκροτοῦσε καί τόν ἐπευφημοῦσε. 

Δίπλα στό δρόμο ἦταν ἕνα χάνι, ὅπου ὁ Λούης σταμάτησε, 
ζήτησε ἕνα ποτήρι κρασί, τό ἤπιε μονορούφι καί συνέχισε τό δρόμο 
τρέχοντας. 

Ὅταν οἱ χωρικοί τοῦ εἶπαν ὅτι οἱ ξένοι δρομεῖς ἔφυγαν 
μπροστά, ὁ Λούης ἀπάντησε χωρίς ἀνησυχία: «Ὅπου καί ἄν εἶναι 
θά τούς φθάσω». 

Στήν Ἁγία Παρασκευή (8 χιλ. πρίν τόν τερματισμό), ὅπου εἶχε 
συγκεντρωθεῖ πλῆθος κόσμου, ὁ Λούης ἦταν δεύτερος, ἀφοῦ 
προπορευόταν ὁ Αὐστραλός Φλάκ. Ἐκεῖ στό πλῆθος, κοντά στόν 
δρόμο, ὁ Λούης εἶδε τήν Ἑλένη, τή μέλλουσα γυναίκα του μέ τόν 
πατέρα της καί πολλούς ἄλλους συγχωριανούς του.  σταμάτησε γιά 
μιά στιγμή μπροστά τους καί ἐντελώς αὐθόρμητα πῆρε ἕνα μποκάλι 
κονιάκ πού κρατοῦσε ὁ μέλλων πεθερός του, ἤπιε μερικές γουλιές 
καί στή συνέχεια πῆρε ἀπό τό χέρι τῆς Ἑλένης ἕνα κομμάτι 
πορτοκάλι.  Ἔχοντας τό πορτοκάλι αὐτό στό χέρι, ἔτρεξε βιαστικά, 
καταδιώκοντας τόν προπορευόμενο Αὐστραλό δρομέα, τόν ὁποίο 
μετά ἀπό δύο τρία χιλιόμετρα τόν ἔφθασε καί τόν ἄφησε πίσω του.  

Ὅταν  ὁ Λούης μπῆκε στό στάδιο πρῶτος, ἔδωσε τό χέρι στό 
διάδοχο Κωνσταντῖνο, πού περίμενε στήν εἴσοδο καί μαζί του ἔτρεξε 
πρός τό τέρμα. 

Ἡ στιγμή τῆς εἰσόδου τοῦ Λούη στό στάδιο καί τοῦ 
τερματισμοῦ περιγράφεται ἀπό τίς πηγές ὡς ἑξῆς: «Παρά τίς 
προσπάθειες δημοσιογράφων, συγγραφέων, συντακτῶν καί ἄλλων, 
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κανείς, πραγματικά, δέν μπόρεσε νά περιγράψη στό χαρτί τήν 
κατάσταση μέσα καί ἔξω ἀπό τό Στάδιο.  Ὅλοι ὄρθιοι, ἀπό παιδιά 
μέχρι βασιλιά, χειροκροτοῦν, ἐπευφημοῦν, φωνάζουν, κουνοῦν 
μαντήλια, πετοῦν καπέλλα στόν ἀέρα, ἄλλοι κλαῖνε ἀπό χαρά καί 
ἄλλοι λιποθυμοῦν.  Ἑκατό χιλιάδες καί περισσότεροι ἄνθρωποι σ’ 
ἕνα παραλήρημα χαρᾶς ἀποθεώνουν τό νικητή. 

Ὁ πρίγκιπας Γεώργιος τρέχει πίσω ἀπό τόν δρομέα μαζί μέ 
τόν διάδοχο Κωνσταντῖνο.  Μόλις ἔφθασαν στό ὕψος τῶν ἐπισήμων, 
σήκωσαν τόν Λούη στούς ὤμους τους καί τόν περιφέρουν στό 
στάδιο, ὁπότε το κοινό ξεσπᾶ σέ φρενίτιδα, ἐνῶ ὁ βασιλιάς Γεώργιος 
κουνᾶ τόσο δυνατά τό πηλίκιο του, πού ξεκολλάει τό γεῖσο. 

Μόλις, τερμάτισε ὁ Λούης, τόν ἔβαλαν – σχεδόν παρά τή 
θέλησή του – νά ξαπλώση γιά λίγο σέ ἕνα κρεβάτι.  Αὐτός σηκώθηκε 
ἀμέσως καί, χωρίς νά δείξη ὅτι εἶναι κουρασμένος, ζήτησε μόνο ἕνα 
ποτήρι κρασί.  Τήν ἴδια στιγμή βρέθηκε κοντά του ὁ βασιλιάς 
Γεώργιος καί ἡ βασίλισσα Ὄλγα.Ὁ Λούης βλέποντας πρῶτα τή 
βασίλισσα, προσπάθησε νά τῆς φιλήση τό χέρι, ἐνῶ αὐτή τό 
τράβηξε, τόν ἀγκάλιασε καί τόν φίλησε στό μέτωπο.  Λέγεται ὅτι στή 
συνέχει ἀκολούθησε ὁ παρακάτω διάλογος: 

«Γιατί τά χέρια σας εἶναι ροζιασμένα;»  τόν ἐρώτησε. 

«Γιατί εἶμαι ἀγρότης, μεγαλειοτάτη», τῆς ἀπάντησε περήφανος 
αὐτός. 

- Καί ἐνῶ στή συνέχεια, ἡ ἘΟΑ ἐπιτροπή, ἡ βασιλική οἰκογένεια 
καί σύμπας ὁ ἀθηναϊκός κόσμος προγραμμάτιζε ἐκδηλώσεις γιά τή 
μεγάλη νίκη τοῦ Λούη, αὐτός ζήτησε μόνο μιά χάρη.  Νά μεταβῆ ὅσο 
τό δυνατόν νωρίτερα στό χωριό του, τό Μαρούσι, γιά νά γιορτάση τή 
νίκη μέ τούς συγχωριανούς του.  Πράγματι, τόν πῆραν οἱ 
συγχωριανοί του καί ἔφυγαν στό χωριό τους γιά νά γλεντήσουν. 

Πράγματι, εἶχε δίκαιο ὁ Κολοκοτρώνης, ὅταν ἔλεγε ὅτι «ἐμεῖς 
οἱ Ἕλληνες εἴμαστε τρελλοί, ἀλλά ἔχουμε γνωστικό θεό», ἀφοῦ 
εἴμαστε ὁ μοναδικός λαός πού δημιούργησε λαμπρό πολιτισμό, 
ἔχοντας ὡς βάση τό «μέτρο» ἀλλά καί τήν «τρέλλα» καί τήν 
ὑπερβολή.  Τελικά, ὁ καλός θεός τάχτηκε καί αὐτή τή φορά μαζί μας, 
δηλαδή μέ τούς τρελλούς Ἕλληνες.  Γι’ αὐτό βοήθησε τό Λούη νά 
νικήση, καί ἔτσι ὁ λαός ἀποτρελαθήκαμε ἐντελῶς.  Αὐτή εἶναι ὅμως 
μιά τρέλλα καθαρά ἑλληνική.  Εἶναι ἡ ἴδια τρέλλα πού ἕνα χρόνο 
ἀργότερα (1897) ὡδήγησε τήν Ἑλλάδα στόν «πόλεμο τῆς ντροπῆς 
καί τῆς καταστροφῆς», γιά νά τήν διπλασιάση καί νά τήν δοξάση τό 
1912 καί 1940. 

Ἡ ἴδια τρέλλα τούς ἐξώθησε σέ «προκαταβολικούς, 
ξέφρενους, καί οὐρανομήκεις πανηγυρισμούς» καί στό Μαραθώνιο 
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τῶν Μεσολυμπιακῶν, ἀλλά «τό ἀποτέλεσμα τούς προσγείωσε 
ἀνώμαλα», ἀφοῦ ὁ καλύτερος Ἕλληνας κατετάγη μετά βίας 5

ος
. 

Μιά ἐνδεικτική περιγραφή τῆς κατάστασης πού ἐπικρατοῦσε 
μετά τή νίκη τοῦ Λούη εἶναι καί αὐτή τῆς ἐφημερίδας «Ἑστία»: 
«Ἔτρεμαν οἱ πόδες καί φρικίασις κατέλαβε ὅλους.  Δάκρυα χαρᾶς 
ὑγραίνουν τούς ὀφθαλμούς.  Τό στάδιον κατείχετο  ὑπό φρενίτιδος.  
Ὁ ἐπάνω λόφος ἐνόμιζέ τις ὅτι ἐσείετο ὁλόκληρος.  Τήν 
ἀνθρωποθάλασσα ἐκείνη τοῦ σταδίου κῦμα χαρᾶς διέδραμε καί 
μυριόστομος βοή ὡς ὕμνος νικητήριος». 

Ὁ ἐμπνευστής τῆς ἀναβίωσης τῶν Ο.Α., Γάλλος βαρῶνος 
Pierre de Coubertin (1864 – 1938), ἔγραψε γιά τό Λούη, μεταξύ 
ἄλλων, τά ἑξής:  «Ὁ Σπῦρος Λούης ἦταν ἕνας θαυμάσιος βοσκός, 
ντυμένος μέ τή λαϊκή φουστανέλλα, ξένος πρός τίς μεθόδους τῆς 
ἐπιστημονικῆς προπονήσεως.  Προετοιμάστηκε μέ νηστεία καί 
προσευχή καί θρυλεῖται ὅτι πέρασε τήν τελευταία νύχτα μπροστά 
στίς ἅγιες εἰκόνες, κάτω ἀπό τό φῶς τῶν λαμπάδων». 

Τόν «παροξυσμό, τή φρενίτιδα καί τήν ἐθνική ἀνάταση τῶν 
Ἑλλήνων» ἐξ αἰτίας τῆς νίκης τοῦ Λούη, ὁ μεγάλος Γάλλος 
δημοσιογράφος Σάρλ Μωρράς, πού ἔζησε τά πάντα ἀπό κοντά, τά 
δικαιολογεῖ ἀπόλυτα ὡς ἐξῆς: «Κάθε λαός ὀφείλει νά παραφέρεται, 
ὅταν ἡ στιγμή τό ἀπαιτῆ.  Ὁ ἑλληνικός, ἐνδίδοντας στή μέθη αὐτῆς 
τῆς ἱστορικῆς περίπτωσης, ἀποκτοῦσε συνείδηση τοῦ ἑαυτοῦ του, 
ἀκριβῶς, τή στιγμή πού ἔμοιαζε νά βρίσκεται ἐκτός ἑαυτού.» 

Μετά τή λήξη τῶν πρώτων Ο.Α. ὁ βασιλιάς Γεώργιος 
δεξιώθηκε στά ἀνάκτορα 260 ξένους καί Ἕλληνες ἀθλητές καί 
ἐπισήμους.  Ἐκεῖ ἦσαν καλεσμένος πρῶτος καί καλύτερος ὁ Λούης 
πού φοροῦσε τή φουστανέλλα, ἀλλά καί ὁ πατέρας του ὁ μπάρμπα-
Νάσος, γεωργός καί νερουλᾶς.  Ἐκεῖ ὁ βασιλιάς ρώτησε τό Λούη: 
«Παιδί μου, τί μπορῶ νά κάνω γιά ἐσένα;»  Αὐθόρμητα καί χωρίς νά 
τό σκεφθῆ ἀπάντησε ὁ Λούης: «Μιά σούστα καί ἕνα γαϊδουράκι νά 
κουβαλάω νερό γιά τούς διψασμένους Ἀθηναίους θά ἦταν τό 
μεγαλύτερο δῶρο γιά μένα, Μεγαλειότατε». 

Ὡς ἀθλητής ὁ Λούης ἔτρεξε δύο φορές στή ζωή του, μιά στόν 
προκριματικό καί στόν πραγματικό ἀγῶνα.  Ποτέ πρίν, οὔτε μετά δεν 
εῖχε τρέξει ὡς ἀθλητής.  Ἴσως νά εἶναι ἡ μοναδική περίπτωση 
Ὀλυμπιονίκη πού εἶχε τή συντομώτερη ἀθλητική σταδιοδρομία, ἀλλά 
καί τήν ἐνδοξώτερη. 

Ἧταν ὁ πρῶτος Ὀλυμπιονίκης τῶν νεωτέρων χρόνων πού 
ἔλαβε τόσα πολλά δῶρα (χρήματα, χρυσό ρολόϊ, ραπτομηχανή, 
κ.τ.λ.).  Βέβαια, ὅπως θα φανῆ καί στή συνέχεια, πέθανε φτωχός, 
ἀλλά ἔνδοξος καί ἀλησμόνητος στούς αἰῶνες. 
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Λέγεται ὅτι ὁ Λούης εἶχε στό μυαλό του τήν Ὀλυμπιακή νίκη, 
ἐπειδή πίστευε ὅτι μόνο αὐτό θά τόν βοηθοῦσε νά κάνη γυναίκα του 
τή συγχωριανή του, τήν ὄμορφη Ἑλένη.  Ἔτσι μόνο θά «μαλάκωνε» 
ἡ Τούρλιανη (Ἀσπασία Τζανετοπούλου), πού ἦταν παραμάνα τῆς 
Ἑλένης καί μαμμή τοῦ χωριοῦ.  Θά ἔλεγε, δηλαδή, τό «ναί» στό 
Λούη, πού τόν θεωροῦσε φτωχό καί ἄσημο γιά τήν οἰκογένειά της. 

Μετά τή νίκη ἡ Τούρλιανη ἐπέμενε νά θέλη νά παντρέψη τήν 
Ἑλένη μέ τόν «καλύτερο καί τόν ἐνδοξώτερο τοῦ χωριοῦ».  Τώρα, 
ὅμως, ὁ καλύτερος καί ὁ ἐνδοξώτερος ἦταν ὁ Λούης, δηλαδή, αὐτός 
γιά τόν ὁποῖο πρίν λίγες μέρες στράβωνε τά μοῦτρα της.  Ἕτσι, 
λοιπόν, μέ ἐνθουσιασμό καί μέ θερμές εὐχές ἡ Τούρλιανη 
ἀρραβώνιασε καί στήν συνέχεια πάντρεψε τήν Ἑλένη μέ τό Σπῦρο 
Λούη. 

Ἕνα ἀπό τά πρῶτα πράγματα πού ἔκανε ὁ Λούης μετά τό 
μεγάλο θρίαμβο ἦταν νά ζητήση νά γίνη στό χωριό του γυμναστήριο.  
Ὕστερα, βέβαια, ἀπό καθυστερήσεις καί χρονοβόρες διαδικασίες, 
προσφέρθηκε ἕνα οἰκόπεδο τῆς Μονῆς Πεντέλης, ὅπου κτίστηκε τό 
γυμναστήριο.  Ἀργότερα, ἐκεῖ ἱδρύθηκε καί ὁ Γυμναστικός Σύλλογος 
Ἀμαρουσίου.  Σύσσωμος ὁ λαός τοῦ Ἀμαρουσίου, ἀλλά καί ἄλλοι 
ἀρμόδιοι φορεῖς θέλησαν στό γυμναστήριο αὐτό νά δώσουν τό 
ὄνομα «Σπῦρος Λούης», κάτι πού δέ δέχθηκε ὁ Λούης, διότι τήν 
θεώρησε «μιά ἐν θερμῶ ὑπερβολή». 

Φαίνεται ὅτι τό νέο αὐτό χωριατόπουλο - ἕνας 
γεωργοκτηνοτρόφος, πού συμπλήρωνε τό πενιχρό εἰσόδημά του μέ 
τήν πώληση τοῦ νεροῦ στίς γειτονιές τῆς Ἀθήνας – εἶχε ἀγωγή, 
μέτρο καί ταπεινοφροσύνη. 

Αὐτή ἡ ἀναμφισβήτητη ἀλήθεια προκύπτει, ἄλλωστε, καί ἀπό 
τίς στῆλες τῶν δεκάδων ἐφημερίδων τῆς ἐποχῆς, ἀπό ὅπου 
ἐνδεικτικά παρατίθενται δύο ἀποσπάσματα («Ἑστία» 7-4-1896): 
«...τόν ἐπερίμενα ἀλλοιωτικόν.  Αὐτό δέν ἠμπορῶ νά τό ἀρνηθῶ.  
Τόσον, ὥστε προσεπάθησα νά κρύψω τήν ἐνδόμυχον χαράν μου, 
ὅταν ἀντιμετώπισα τό καθαρόν καί διαυγές του βλέμμα, τήν πλήρη 
ἡρεμίαν τῆς φυσιογνωμίας, τό ἀφελές του μειδίαμα, ἀδυνατῶν νά 
πιστεύσω τούς ὀφθαλμούς μου, φοβούμενος μή μέ ἀπατᾶ ἡ πρώτη 
ἐντύπωσις». 

«... διότι μοῦ ἦτο ἀδύνατον νά φαντασθῶ ὅτι ἁπλοῦς χωρικός 
μ’ ὅλη τήν τετραγωνικότητα τοῦ μυαλοῦ του, τό ὁποῖον τοῦ ἐχαρισε 
τυχόν ἡ φύσις, ἠμποροῦσε νά μείνη ἀδιάφορος εἰς τά νέφη τά 
ὀγκώδη τοῦ λιβανωτοῦ, τά βασιλικά τραπέζια, τά πριγκιπικά 
σφιγκταγκαλιάσματα καί τά ἀμερικανικά φιλιά». 
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Νά, λοιπόν, ἕνα παράδειγμα πρός μίμηση γιά τούς 
σύγχρονους Ὀλυμπιονίκες, ἀλλά καί γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους.  Ἄς 
σημειωθῆ ὅτι ἡ φιλοσοφία, ἡ θρησκεία, ἀλλά καί ἡ κοινωνία τῶν 
ἀρχαίων, ἀπαιτοῦσε ἁπό τούς νέους και, ἰδιαίτερα, ἀπό τούς 
ἀθλητές, νά διακρίνωνται ἀπό τήν «αἰδώ», δήλαδή τήν εὐγένεια, τόν 
σεβασμό, τήν μετριοφροσύνη καί τήν τιμιότητα. 

Ὁ Λούης ὑπηρετοῦσε στά ἀνάκτορα, ἀλλά ἦταν 
ἀποσπασμένος ὡς ἱπποκόμος στόν ταγματάρχη 
Παπαδιαμαντόπουλο.  Ὅταν τελείωναν τά τσιγάρα τοῦ Ταγματάρχη, 
προσφερόταν νά τρέξη καί νά τοῦ ἀγοράση  ἀπό τήν Πλατεία 
Συντάγματος, πού ἀπεῖχε 2 χιλ. ἀπό τό στρατόπεδο.  Σέ δέκα λεπτά 
πήγαινε καί ἐπέστρεφε στά συνολικά 4 χιλ.  Ὁ ταγματάρχης 
ἀποροῦσε καί συνέχεια τόν ρωτοῦσε «μήπως συμβαίνει κάτι ἄλλο», 
ἀφοῦ ὁ ἴδιος τή διαδρομή αὐτή τήν κάλυπτε στόν ἴδιο χρόνο, μόνο μέ 
τό ἄλογο. 

Κάποτε ἦταν ἀργά τό βράδυ, ὅταν ὁ Λούης ἐπέστρεψε ἀπό 
μιά 24ωρη ἄδεια.  Ἀφοῦ ἑτοίμασε τά πράγματά του, ἔπεσε νά 
κοιμηθῆ, ἀλλά θυμήθηκε ὅτι εἶχε ξεχάσει στό σπίτι του στό Μαρούσι, 
τό ξῖφος μέ τό ὁποῖο ἔπρεπε τό πρωΐ νά παρουσιαστῆ στήν 
ἀναφορά. 

Σηκώθηκε πολύ πρωΐ, ἑτοίμασε τό ἄλογο τοῦ ταγματάρχη, γιά 
τό ὁποῖο ἦταν ὑπεύθυνος, καί ἔφυγε τρέχοντας στό χωριό του, ἀπ’ 
ὅπου ἐπέστρεψε σέ δύο ὧρες, ἔχοντας μαζί του τό ξῖφος.  Συνολικά 
κάλυψε 20 χιλ. σέ δύο ὧρες, ἀλλά μέσα ἀπό δύσβατα μέρη. 

Ὅταν ὁ Ταγματάρχης πληροφορήθηκε τό γεγονός αὐτό, 
λέγεται ὅτι εἶπε στό Λούη: «Ἄν εἶσαι τέτοιος δρομέας, σοῦ ἀξίζει 
παράσημο.  Τύφλα νά ‘χη τό ἄλογό μου μπροστά σου».  
Γνωρίζοντας ὁ Ταγματάρχης τήν ἰδιαίτερη ἀντοχή τοῦ Λούη, ἐπέμενε 
νά συμπεριληφθῆ στήν ὀλυμπιακή ὁμάδα, παρά τό γεγονός ὅτι, εἶχε 
ἀποκλειστεῖ στούς προκριματικούς ἀγῶνες. 

Ἀμέσως μετά τή μεγαλειώδη νίκη τοῦ Λούη γράφτηκαν καί 
διαδόθηκαν καί κάποιες ὑπερβολές, ἴσως καί φανταστικές ἱστορίες 
γιά τή ζωή του.  Παράλληλα, ὅμως, ἦρθαν στό φῶς ἀληθινά στοιχεῖα 
ἀπό τή ζωή τοῦ 25χρονου Ἀμαρουσιώτη γεωργοκτηνοτρόφου. 

Λίγο μετά τούς Ο.Α. ἕνας δημοσιογράφος τῆς ἀθηναϊκῆς 
ἐφημερίδας «Ἡ Φύσις» πῆγε μιά Κυριακή στό Μαρούσι γιά νά 
γνωρίση ἀπό κοντά τό Λούη, τήν οἰκογένειά του καί τό σπιτικό του.  
Ἀπό τήν οἰκογενειακή αὐτή γνωριμία – συνέντευξη ἀναδεικνύονται 
καί γίνονται γνωστά καί πολλά περίεργα παιχνίδια, πού ἡ μοῖρα 
ἔπαιξε στήν οἰκογένεια τοῦ Λούη. 
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«Ἔχει μητέρα καί πατέρα φτωχοτάτους, ἐργατικοτάτους καί 
τιμιώτατους.  Κτηματικήν περιουσίαν δέν ἔχει, οἱ γονεῖς του μόνον 
ἔχουν ἀσήμαντα πράγματα καί αὐτά καταχρεωμένα», γράφει ὁ 
δημοσιογράφος καί συνεχίζει:  

«Ἐργάζεται ἐπί μισθῶ εἰς ξένα κτήματα.  Εἶχε ἀδελφόν 
μεγαλύτερον, νυμφευθέντα πολύ ὡραίαν γυναίκα, ὅν πρό τινῶν 
χρόνων ἐφόνευσεν εἷς χωροφύλαξ...» 

Στή συνέχεια ξετυλίγεται μέ κάθε λεπτομέρεια ἕνα ἀτέλειωτο 
οἰκογενειακό δρᾶμα, τό ὁποῖο μέ λίγα λόγια ἦταν περίπου τό ἑξῆς: 
Ἕνας χωροφύλακας ἤθελε γιά λόγους ἐκδίκησης νά σκοτώση ἕναν 
Ἀμαρουσιώτη.  Ἔτσι «ἔστησε καρτέρι» μιά νύχτα στό χωριό καί, 
ὅταν εἶδε τόν πρῶτο τυχόντα νά πλησιάζη, τόν πυροβόλησε.  Ὁ 
φονευθείς ἦταν ὁ ἀδελφός τοῦ Λούη καί ὄχι αὐτός τόν ὁποῖο ὁ 
χωροφύλακας ἤθελε νά σκοτώση. Ἡ ὑπόλοιπη οἰκογένεια, ὅπως 
ἦταν φυσικό, ἔθεσε ὑπό τήν προστασία της τή χήρα καί τήν ὀρφανή 
κόρη του. 

Ὅταν ἡ πανέμορφη ἀδελφή τοῦ Λούη εἶδε νεκρό τόν 
πολυαγαπημένο της ἀδελφό, ταράχτηκε τόσο πολύ πού ἀρρώστησε 
καί σέ τρεῖς μῆνες πέθανε. 

Ὁ ἄλλος ἀδελφός τοῦ Λούη ἔχασε τό ἕνα μάτι ἀπό μιά παρέα 
φίλων του (ἀπό ἀπροσεξία). 

Ὁ τρίτος ἀδελφός εἶχε ἕνα χέρι καί ἕνα μάτι, διότι εἶχε 
αὐτοπυροβοληθεῖ κατά λάθος στό κυνήγι. 

Ἀρρωσταίνει ἡ πανέμορφη καί πανύψηλη γυναίκα του ἀπό 
σοβαρό βαθμό διαβήτη καί μπαίνει γιά ἀρκετό χρονικό διάστημα σέ 
μιά περιπέτεια μέ γιατρούς, νοσοκομεῖα, μέχρι τό θάνατό της. 

Τό ἄλογο μέ τό ὁποῖο κουβαλοῦσε ἀπό τήν Πεντέλη μάρμαρα 
ψόφησε.  Στή συνέχεια εἶχαν τήν ἴδια τύχη ἄλλα τρία ἄλογα, γιά τήν 
ἀγορά τῶν ὁποίων εἶχε πωλήσει τό μοναδικό του κτῆμα. 

Σ’ αὐτό τό χρονικό διάστημα ἔχασε τούς δυό γονεῖς του καί τά 
πεθερικά του. 

Τό 1915 βρίσκει τόν ἀγροφύλακα Λούη σέ ἄσχημη οἰκονομική 
κατάσταση καί μέ τρία παιδιά (13, 11 καί 6 χρόνων). 

Τό Μάη τοῦ 1926 ἕνα βράδυ ἔρχονται χωροφύλακες στό σπίτι 
τοῦ Λούη, τόν συλλαμβάνουν καί τόν ὁδηγοῦν στίς φυλακές, ὅπου 
ἔμεινε 13 μῆνες προφυλακισμένος μέ τήν κατηγορία τῆς 
πλαστογραφίας. 

Στή δίκη ὁ Λούης ἀθωώθηκε παμψηφεί, ἀφοῦ ἀπεδείχθη ὅτι 
καί αὐτός εἶχε πέσει θῦμα ἑνός πραγματικοῦ πλαστογράφου. 

Τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τοῦ 1940 ὁ ἄρρωστος καί 
ἀνήμπορος Λούης πλένεται χτενίζεται καί ντύνεται μέ τά γιορτινά του 
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ροῦχα μέ τή βοήθεια τῆς νύφης του Εὐτυχίας.  Στή συνέχεια βγαίνει 
ἀπό τή ξύλινη αὐλόπορτα, διότι ἤθελε νά παρακολουθήση τή 
λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας.  Σέ λίγο διέρχεται ἡ πομπή μέ τήν 
εἰκόνα. 

Ὁ γέρο Σπῦρος κάνει τρεῖς φορές τό σταυρό του καί 
γυρίζοντας στό σπίτι λέει στή νύφη του Εὐτυχία: «Καί τοῦ χρόνου, 
κόρη μου, βοήθειά σου καί καλή λευτεριά» (ἡ Εὐτυχία ἦταν ἔγκυος). 

Αὐτά ἦσαν καί τά τελευταῖα λόγια τοῦ ἔνδοξου 
μαραθωνοδρόμου, ἀφοῦ ἀμέσως μετά σωριάστηκε καί ἄφησε τήν 
τελευταία του πνοή στά 68 του χρόνια.  Στή ληξιαρχική πράξη 
θανάτου ἀναγράφεται ὡς αἰτία θανάτου ἡ «ἀσθματική βρογχίτις». 

Κατά τή γερμανική Κατοχή ἔρχεται ἕνα βράδυ στό Μαρούσι 
μιά ὁμάδα Γερμανῶν, πού ἔψαχνε νά βρῆ κρυμμένα ὅπλα.  Τά 
μεσάνυχτα χτυποῦν δυνατά μέ τόν ὑποκόπανο τοῦ ὅπλου τήν 
αὐλόπορτα τοῦ σπιτιοῦ τοῦ Γιώργου Λούη (γυιοῦ τοῦ Σπύρου Λούη). 

Πρίν καλά – καλά ὁ Γιῶργος ἀνοίξει τήν πόρτα, ἡ ὁμάδα τῶν 
Γερμανῶν ὁρμάει στό σπίτι καί ἀρχίζει νά φωνάζη καί νά ἀνακατεύη 
πράγματα. 

Δέν πρόλαβαν νά κάνουν καμμιά ζημιά, ἀφοῦ ξαφνικά, 
σταμάτησαν ἀκίνητοι μέ τό χέρι προτεταμένο σέ ναζιστικό 
χαιρετισμό, ἐνῶ ὁ ὁμαδάρχης φώναξε δυνατά «Heil Hitler». 

Οἱ Γερμανοί εἶδαν μιά φωτογραφία τοῦ Σπύρου Λούη, ὅπου 
προσφέρει ἕνα κλαδί ἐλιᾶς στόν Χίτλερ καί «κοκκάλωσαν» (Ἦταν 
ἀπό τούς Ο.Α. τοῦ Βερολίνου, 1936). 

Στήν ἀρχή οἱ σπιτονοικοκύρηδες τά ἔχασαν, ἀλλά στή 
συνέχεια ἄρχισαν νά καταλαβαίνουν τί ἀκριβῶς συνέβη.  Βέβαια, ὁ 
μικρός, ἀκόμη, Σπῦρος Λούης (ἐγγονός τοῦ Ὀλυμπιονίκη) δέν 
καταλάβαινε τίποτε, ἀπό τίς μεγάλες αὐτές τιμές πρός τή 
φωτογραφία τοῦ νεκροῦ καί ἔνδοξου παπποῦ του. 

Ἀπό τότε καί στό ἑξῆς κάθε φορά πού οἱ Γερμανοί 
συλλάμβαναν ἕναν πατριώτη, ὁ Γ. Λούης καί ἡ γυναίκα του Εὐτυχία 
ἔτρεχαν καί ἔδειχναν τή φωτογραφία τοῦ ἔνδοξου πατέρα τους.  
Ἔτσι ὁ Σπῦρος Λούης, ἀκόμη καί νεκρός, πρόσφερε μεγάλες 
ὑπηρεσίες στήν ἰδιαίτερή του πατρίδα. 

Ἀπίστευτη κινητοποίηση καί λαϊκή συμμετοχή στό ἄθλημα 
αὐτό μέ ἀλυτρωτικά μηνύματα. 

- Ὁ Λούης ἤπιε δύο φορές κρασί στή διαδρομή. 

- Εἶχε στό μυαλό του τήν ὀλυμπιακή νίκη, ἐπειδή πίστευε ὅτι 
μόνο αὐτό θά τόν βοηθοῦσε νά κάνη γυναίκα του τήν ὄμορφη Ἑλένη, 
κάτι πού πέτυχε. 
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- Ξέφρενοι πανηγυρισμοί γιά τήν ἑλληνική νίκη ἀπό τή βασιλική 
οἰκογένεια μέχρι τόν τελευταῖο πολίτη. 

- Ὁ διάλογος μεταξύ βασίλισσας καί Λούη. 

- Μετά τή νίκη ὁ Λούης ζήτησε νά τόν ἀφήσουν νά μεταβῆ, ὅσο 
τό δυνατόν νωρίτερα, στό χωριό του, τό Μαρούσι, γιά νά γιορτάση τή 
νίκη πρῶτα μέ τούς συγχωριανούς του. 

- Εἶναι ἡ μοναδική περίπτωση Ὀλυμπιονίκη πού εἶχε τή 
συντομότερη ἀθλητική σταδιοδρομία, ἀλλά καί τήν ἐνδοξώτερη. 

- Ὁταν τόν ρώτησε ὁ βασιλιάς τί θέλει ἀπό τήν πατρίδα, 
ἀπάντησε: «Μιά σούστα καί ἕνα γαϊδουράκι νά κουβαλάω νερό γιά 
τούς διψασμένους Ἀθηναίους, θά ἦταν τό μεγαλύτερο δῶρο γιά 
μένα, Μεγαλειότατε». 

- Προετοιμάστηκε γιά τόν ἀγῶνα μέ νηστεία καί προσευχή. 
Θρυλεῖται ὅτι πέρασε τήν τελευταία νύχτα μπροστά στίς ἅγιες 
εἰκόνες, κάτω ἀπό τό φῶς τῶν λαμπάδων. 

- Ἀπό μετριοφροσύνη δέ δέχθηκε τό γυμναστήριο τοῦ 
Ἀμαρουσίου νά πάρη τό ὄνομά του. 

- Ἡ συνάντησή του μέ τό Χίτλερ ἀπό τόν ὁποῖο ἦταν 
καλεσμένος, ἔγινε στά πλαίσια τῶν Ο.Α. τοῦ Βερολίνου (1936).  
Ἐκτός αὐτοῦ, τήν ἐποχή αὐτή ὁ Γερμανικός ναζισμός δέν εἶχε δείξει 
ἀκόμη τόν πραγματικό του πρόσωπο. 

- Ἀκόμη, καί νεκρός πρόσφερε ὑπηρεσίες στήν ἰδιαίτερή του 
πατρίδα. 

- Ἡ μοῖρα δέν ἔκανε διάκριση οὔτε στόν ἔνδοξο Ὀλυμπιονίκη 
Σπῦρο Λούη, ἀφοῦ ἔπαιξε περίεργο παιχνίδι σέ αὐτόν καί στήν 
οἰκογένειά του. 

- Συνολικά ὁ Λούης δέν ἦταν μόνο ἕνας ἔνδοξος Ὀλυμπιονίκης, 
ἀλλά, κυρίως, ἕνας ἀθλητής τῆς ζωῆς, τῆς κοινωνίας καί τῆς ψυχῆς.  
Ἴσως αὐτό τό γεγονός ἀποτέλεσε τήν κινητήριο δύναμη ἤ τή 
γενεσιουργό αἰτία πού τόν βοήθησε νά νικήση καί στό Μαραθώνιο. 

Τόσο αὐτός ὅσο καί ὅλη ἡ οὐγγρική ὁμάδα ἀγαπήθηκαν 
ἰδιαίτερα ἀπό τούς Ἕλληνες, ἀφοῦ μέ κάθε εὐκαιρία ἔδειχναν τά 
φιλελληνικά τους αἰσθήματα καί τόν ἀλτρουϊσμό τους. 

Εἶναι φανερό ὅτι οἱ δηλώσεις, οἱ ἐνέργειες, οἱ θέσεις καί οἱ 
ἀπόψεις τῶν παραπάνω ἀθλητῶν ἐμπεριέχουν χρήσιμα μηνύματα 
γιά μιά σωστή Ἀθλητική καί Ὀλυμπιακή Ἀγωγή.  Παρά τό γεγονός 
αὐτό, ἔχουν γραφεῖ στό περιθώριο τῶν εἰδήσεων καί πουθενά στήν 
ἐπίσημη ἱστορία. 
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Ἄγγλος ἀθλητής ἀπάγγειλε σέ ἄπταιστα ἀρχαῖα 
ἑλληνικά ποίημα δικῆς του σύνθεσης 

 

Ἀπίστευτη καί ὅμως ἀληθινή ἡ περίπτωση τοῦ Ἄγγλου ἀθλητῆ 
Τζόρτζ Στίουαρτ Ρόμπεσον.  Στήν τελετή λήξης τῶν Ο.Α. τοῦ 1896 
καί μέσα σέ ἕνα κατάμεστο ὀλυμπιακό στάδιο, ὁ παραπάνω ἀθλητής 
– φοιτητής τοῦ πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης - ἀπάγγειλε σέ 
ἄπταιστα ἀρχαιοελληνικά ἕνα μακροσκελές καλογραμμένο ποίημα, 
πού ἦταν δικῆς του σύλληψης καί σύνθεσης.  Ἦταν μιά ὠδή στά 
πρότυπα τῶν Πινδαρικῶν Ὠδῶν μέ τήν ὁποία ὑμνοῦσε τήν Ἀθήνα, 
τόν ἀρχαιοελληνικό πολιτισμό, τούς Ο.Α., τήν εἰρήνη καί τή 
συναδέλφωση τῶν λαῶν.  Μέ ἄλλα λόγια ἦταν ἕνα ποίημα μέ πολλά 
μηνύματα. 

Νά σημειωθῆ ὅτι ἡ ἀπαγγελία ἔγινε χωρίς γραπτό καί μέ 
προφορά πού θά ζήλευαν ὅλοι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ποιητές καί 
ρήτορες. 

Οἱ πρῶτες γραμμές τῆς πρώτης στροφῆς τοῦ ὡραίου αὐτού 
ποιήματος μεταφράζονται στά νεοελληνικά ὡς ἐξῆς: «Θά 
τραγουδήσω τῶν ἀνδρῶν τά ξενόγλωσσα πλήθη πού ξεκίνησαν ἀπό 
χῶρες ἀλαργινές, ὄχι ὅπως τό βάρβαρο στράτευμα (τῶν Περσῶν) 
παρά ἀπό λαχτάρα ἀπό ἐσένα μητέρα κι ἀπό τό ἄσβηστο φῶς τῆς 
ὀμορφιᾶς σου, τῆς τέχνης σου, τῆς δόξας σου...». 
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Διακριθέντες Ἕλληνες ἀθλητές στήν πρώτη 
σύγχρονη Ὀλυμπίαδα στήν Ἀθήνα (1896) 

 

Δρόμος 800 μ., 28-3-1896 
Τρίτη θέση, Δ. Πολέμης 

 
Μαραθώνιος δρόμος, 29-3-1896 
Πρώτη θέση, ὁ θρυλικός Σπῦρος Λούης 
Δεύτερη θέση, ὁ Χαρίλαος Βασιλικός 
Τρίτη θέση, ὁ Ν. Μπελόκας 
 
Ἅλμα τριπλοῦν 

Δεύτερη θέση, ὁ Α. Τουφερῆς 
Τρίτη θέση, ὁ Ι. Περσάκης 
Σφαιροβολία, 9-3-1896 
Δεύτερη θέση, ὁ Μ. Γοῦσκος 
 
Δισκοβολία 
Δεύτερη θέση, ὁ Π. Παρασκευόπουλος 
Τρίτη θέση, ὁ Σ. Βερσῆς 

 
Ἀναρρίχησις ἐπί ἰσάλλω, 29-3-1896 
Πρώτη θέση, ὁ Ν. Ἀνδρικόπουλος 
Δεύτερη θέση, ὁ Θ. Ξενάκης 
 
Κρίκοι, 28-3-1896 
Πρώτη θέση, ὁ Ι. Μητρόπουλος 

 
Μονόζυγο ὁμαδικό 
Τρίτη θέση, ἡ ὁμάδα Πανελληνίου Γυμναστικοῦ Συλλόγου 
 
Ξιφασκία (φιλάθλων), 16-3-1896 
Τρίτη θέση, ὁ Περικλῆς Πιερράκος 
 

Ξιφασκία (διδασκάλων) 
Πρώτη θέση, ὁ Λέων Πῦργος 
 
Σπαθασκία 
Πρώτη θέση, ὁ Ι. Γεωργιάδης 
Δεύτερη θέση, ὁ Τ. Καράκαλλος 
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Σκοποβολή (300 μ., τουφεκίου) 
Πρώτη θέση, ὁ Γ. Ὁρφανίδης 
Δεύτερη θέση, ὁ Ι. Φραγκούδης 
 
Σκοποβολή (200μ., τουφεκίου) 
Πρώτη θέση, ὁ Π. Καρασεβδᾶς 
Δεύτερη θέση, ὁ Π. Παυλίδης 
Τρίτη θέση, ὁ Ν. Τρικούπης 
 
Σκοποβολή (25μ., περιστρόφου) 
Τρίτη θέση, ὁ Ν. Μοράκης 
 
Σκοποβολή (30μ., περιστρόφου) 
Πρώτη θέση, ὁ Ι. Φραγκούδης 
 
Ἅρση Βαρῶν 
Τρίτη θέση, ὁ Α. Νικολόπουλος 
 
Πάλη, 28-3-1896 
Δεύτερη θέση, ὁ Γ. Τσίτας 
 
Κολύμβηση (100μ.) 
Δεύτερη θέση, ὁ Ε. Χωραφᾶς 
 
Κολύμβηση (500 μ.) 
Δεύτερη θέση, ὁ Α. Πεπονᾶς 
 
Κολύμβηση (1.200 μ.) 
Πρώτη θέση, ὁ Ι. Μολοκίνης 
Δεύτερη θέση, ὁ Σ. Χασάπης 
Τρίτη θέση, ὁ Α. Δρίβας 
 
Κολύμβηση (Ἀγῶνες ναυτῶν) 
Πρώτη θέση, ὁ Ι. Μαλοκίνης 
Δεύτερη θέση, ὁ Σ. Χασάπης 
Τρίτη θέση, ὁ Α. Δρίβας 
Ποδηλατικοί Ἀγῶνες 100 χιλ.  
Δεύτερη θέση, ὁ Ι. Κωλέττης 
 
Ποδηλατικοί Ἀγῶνες 2 χιλ.  
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Δεύτερη θέση, ὁ Ι. Νικολόπουλος 
 
Τένις 
Δεύτερη θέση, ὁ Δ. Κάσσαγλης 
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Στάση καί θέση τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ κλήρου 
ἀπέναντι στούς Ὀλυμπιακούς Ἀγώνες. 

 

Α. Ρωμαϊκή καί Βυζαντινή ἐποχή. 

- Ναί, ὁ Θεοδόσιος κατήργησε τό 393 μ.Χ. τούς Ὀλυμπιακούς 
Ἀγῶνες (ἕνας λόγος πού κατηγεῖται ὁ Χριστιανισμός).  Αὐτοί οἱ 
ἀγῶνες δέν εἶχαν, πλέον, καμμία σχέση μέ τόν καθαρά ἑλληνικό, 
εἰρηνικό, ἀξιόπιστο, μοναδικό, ἀποδεκτό, σεβαστό κ.λ.π. θεσμό τοῦ 
παρελθόντος. 

Ἐκτός αὐτοῦ, ὁ Θεοδόσιος κατήργησε τούς Ὀλυμπιακούς 
Ἀγῶνες, ἐπειδή ἦσαν ἀφιερωμένοι σέ παγανιστικό θεό (Δία) καί ὄχι 
ἐπειδή ἦταν ἑλληνικός θεσμός ἤ ἐπειδή δέν ἀγαποῦσε τόν ἀθλητισμό 
καί τό ἀρχαιοελληνικό πνεῦμα. 

Μιά τέτοια καταρράκωση τοῦ θεσμοῦ κάνει πολλούς νά 
πιστεύουν, ὅτι ἡ κατάργηση «ἦταν ἡ μεγαλύτερη γι’ αὐτούς 
εὐεργεσία» ἤ ὅτι «ὁ Θεοδόσιος τούς ἀπήλλαξε ἀπό τήν ἀνυποληψία, 
προσφέροντάς τους τήν εὐθανασία».  Ἑπομένως, στήν ἐποχή τοῦ 
Θεοδοσίου, ἐνῶ οἱ ἀγῶνες ζοῦσαν ἀκόμη, ἡ Ὀλυμπιακή ἰδέα εἶχε 
ἐκλείψει». 

Τί σχέση μπορεῖ νά ἔχουν ὅλ’ αὐτά μέ τόν ἁγνό ἀρχαιοελληνικό 
ἀθλητισμό πού καλλιεργοῦνταν πάνω ἀπ’ ὅλα γιά τήν ἀρετή, 
δηλαδή, ὡς μέσο παιδείας, ὁλοκλήρωσης καί ἀνάτασης τοῦ 
ἀνθρώπου, κάτι πού ποτέ, βέβαια, δέν ἀρνήθηκε ὁ Χριστιανισμός. 

Τί σχέση, μπορεῖ νά ἔχη μέ τόν πολιτισμένο κόσμο καί τό 
χριστιανισμό ἡ ἱστορία τοῦ αὐτοκράτορα Ἀνδριανοῦ, πού βασίλευσε 
κατά τά ἔτη 117 – 138 μ.Χ.;  

Ὅταν πέθανε ὁ ἐρωμένος τοῦ παραπάνω αὐτοκράτορα (ἕνας 
ὡραῖος ἔφηβος, ὀνόματι Ἀλκίνοος), ἀπαρηγόρητος, τόν ἀναγόρευσε 
σέ θεό, ἔδωσε τό ὄνομά του σέ ἕνα ἀστέρα τοῦ οὐρανοῦ, ἵδρυσε 
πρός τιμή του μιά πόλη, ἵδρυσε θρησκεία στό ὄνομά του, ἵδρυσε 
ναούς καί ἱερατεῖα, καθιέρωσε τή λατρεία του, διωργάνωσε θεάματα 
- ἀγῶνες, ἔστησε πολλά ἀγάλματά του (ἐκ τῶν ὁποίων ἕνα σώζεται) 
καί ἄλλα πολλά. 

Γιά τήν ἱστορία, ὁ παραπάνω αὐτοκράτορας ὑπῆρξε καί διώκτης 
τῶν Χριστιανῶν, κάτι πού ἀποτελεῖ, ἴσως, ἕνα σημαντικό λόγο νά 
«ἁγιοποιηθῆ - ἡρωοποιηθῆ» ἀπό τούς ἐπικριτές τοῦ Χριστιανισμοῦ 
καί τούς ἀρχαιομανεῖς. 

Ναί, λέγεται ὅτι τό 395 μ.Χ., τό ἄγαλμα τοῦ Δία τοῦ ναοῦ τῆς 
Ὀλυμπίας μεταφέρθηκε ἀπό τό Θεοδόσιο στήν Κων/πολη.  
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Δυστυχῶς, 80 χρόνια ἀργότερα (475 μ.Χ.) καταστράφηκε ἀπό 
πυρκαϊά. 

Σκεπτόμενος κανείς μέ τά σημερινά δεδομένα, θά ἔλεγε ὅτι θά 
ἦταν ἔγκλημα, πού ὁ αὐτοκράτορας ἀπομάκρυνε τό γλυπτό ἀπό τόν 
φυσικό του χῶρο.  Ἀπό τήν ἄλλη, ὅμως, δέν τό πῆρε γιά νά τό 
καταστρέψη, ἀλλά γιά νά στολίση τήν πρωτεύουσά του, ἀφοῦ 
χρησιμοποιεῖ κανείς ὡς στολίδια πράγματα πού θαυμάζει καί ὄχι 
πράγματα πού ἀποστρέφεται. 

Ἀφοῦ, σύμφωνα μέ τούς ἐπικριτές «ὁ Χριστιανισμός 
ἀποστρέφεται τόν ἀθλητισμό», γιατί οἱ Ἀπόστολοι καί, ἰδιαίτερα, ὁ 
κορυφαῖος αὐτῶν, ὁ Παῦλος γιά τίς  ἐπιστολές τους ἀντλοῦν 
πολυάριθμα παραδείγματα ἀπό τόν ἀρχαιοελληνικό ἀθλητισμό καί 
τούς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες, γιά παραδειγματισμό καί παραλληλισμό;   

Οἱ παρακάτω φράσεις ἤ λέξεις πού προέρχονται ἀπό τίς 
ἐπιστολές τοῦ Παύλου, δέ δείχνουν μόνο τήν ἐπίδραση τοῦ ἀρχαίου 
ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ στή θεολογική σκέψη τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, 
ἀλλά καί τήν ἀποδοχή τοῦ αθλητισμοῦ καί τῶν Ὀλυμπιακῶν 
Ἀγώνων:  

«οἱ καλῶς ἀθλήσαντες καί στεφανωθέντες», «σωματική 
γυμνασία», «στάδιον», «ἀγών», «ἀγωνιστής», «ἀγωνίζομαι», 
«ἀνταγωνίζομαι», «Νίκη», «Ἀγωνοθέτης», «Κριτής», «κονίστρα», 
«βραβεῖο», «ἔπαινος», «στέφανος», «ἀθλοφόροι», «Τροπαιοφόροι», 
«νικηφόροι», «ἄμιλλα» κ.τ.λ.. 

Ἀφοῦ ὁ ἀθλητισμός καί οἱ ἀθλητικοί ἀγῶνες εἶναι κάτι κακό γιά τό 
Χριστιανισμό, γιατί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρισόστομος, στά ἔργα του 
κάνει τόσες ἀναφορές καί περιγραφές στούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες 
τῆς Ἀντιόχειας, ὡσάν νά ἦταν ἱστορικός τοῦ ἀθλητισμοῦ;  Νά 
σημειωθῆ ὅτι οἱ παραπάνω Ὀλυμπιακοί συνέχισαν νά τελοῦνται 
μέχρι τό 521 μ.Χ., δηλαδή, 128 χρόνια ἐπιπλέον ἀπό τούς 
Ὀλυμπιακούς τῆς Ὀλυμπίας. 

 
Β. Ἀναγέννηση καί νεώτερη ἐποχή. 

Ποιός δέ γνωρίζει ὅτι χριστιανικός κόσμος ἦταν αὐτός πού 
δημιούργησε τήν Ἀναγέννηση (στροφή πρός τόν ἀρχαιοελληνικό 
πολιτισμό καί ἀθλητισμό), τούς ἀνθρωπιστές, τούς Φιλανθρωπιστές, 
τά γυμνασιακά συστήματα τοῦ 19

ου
 αἰῶνα καί τήν ἴδια τήν ἀναβίωση 

τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων (Ζαπεῖες Ὀλυμπιάδες 1859 – 1889 καί 
διεθνεῖς Ὀλυμπιακοί ἀπό τό 1896);  

Ποιός δέν γνωρίζει ὅτι ὁ ἀρχαιοελληνικός αὐτός θεσμός, στή νέα 
του «ἔκδοση», συμπληρώθηκε, ὁλοκληρώθηκε καί ὅπου χρειάστηκε 
τροποποιήθηκε;  
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Ἔγινε, δηλαδή, πανανθρώπινος, οἰκουμενικός καί ἀπευθύνεται 
σέ ὅλα τά ἔθνη, σέ ὅλες τίς φυλές καί σέ ὅλες τίς θρησκεῖες, σέ 
ἄνδρες καί γυναῖκες, ἀρτιμελεῖς καί μή (εἶναι γνωστό ὅτι πολλά ἀπό 
αὐτά οἱ ἀρχαῖοι δέν τά εἶχαν). 

Ὑπηρετεῖ διαχρονικές ἀξίες, ὅπως τήν εἰρήνη, τήν ἀδελφοσύνη, 
τήν ἀλληλεγγύη, τόν ἐθελοντισμό, τήν εὐγενή ἅμιλλα κ.ἄ.. 

Εἶναι γνωστό ὅτι οἱ πέντε πολύχρωμοι πλεγμένοι (ἀγκαλιασμένοι) 
κύκλοι τῆς Ὀλυμπιακῆς Σημαίας συμβολίζουν τήν ἀδερφοποίηση 
τῶν πέντε Ἠπείρων καί τῶν σημαιῶν ὅλων τῶν κρατῶν καί ὅλων 
τῶν φυλῶν τῆς οἰκουμένης. 

Ὅλα αὐτά εἶναι οἱ ἀξίες καί οἱ συμβολισμοί που πηγάζουν ἀπό 
τούς σύγχρονους Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες, ἀσχέτως, ἄν τά 
περισσότερα ἀπό αὐτά ποδοπατοῦνται ἀπό τούς ἴδιους τούς 
ἀνθρώπους, κάτι, βέβαια, γιά τό ὁποῖο δέ φταίει ὁ θεσμός. 

Εἶναι γνωστό, ὅμως, ὅτι ὅλες αὐτές τίς ἀξίες, λιγότερο ἤ 
περισσότερο, τίς ὑπηρετεῖ καί τίς διδάσκει, ἐδῶ καί 2000 χρόνια καί 
ὁ Χριστιανισμός. 

Ναί, κατά τήν Ἀναγέννηση, ἀρκετοί ἀπό τούς λεγόμενους 
Ἀνθρωπιστές τῆς Δύσης, πού μελέτησαν καί μετέφρασαν τήν 
ἀρχαιοελληνική γραμματεία, ἦσαν φωτισμένοι κληρικοί.  Ὅλοι αὐτοί, 
ἔμμεσα, ἄνοιξαν τό δρόμο, ἐπίσης, στό σύγχρονο ἀθλητισμό καί τήν 
ἀναβίωση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων. 

Πόσοι γνωρίζουν ὅτι οἱ Φιλανθρωπιστές, οἱ θεμελιωτές τῶν 
γυμναστικῶν συστημάτων καί οἱ πρωτοπόροι Εὐρωπαῖοι τοῦ 18

ου
 

καί 19
ου

 αἰώνων, (φορεῖς κι αὐτοί τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ ἀθλητισμοῦ 
καί τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων) εἶχαν ἄμεση σχέση μέ τό Χριστι-
ανισμό; (σπουδές θεολογίας), παιδιά κληρικῶν ἤ θεολόγων κ.τ.λ.). 

Ποιός μπορεῖ ν’ ἀμφισβητήση τούς ἀθλητικούς ἀγῶνες (στά 
πρότυπα τοῦ ἀρχαίου πεντάθλου), πού λαμβάνουν χώρα, κυρίως, 
στήν αὐλή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί Ἁγίου Χαραλάμπους, ὑπό τή 
σκέπη τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό τή βυζαντινή ἐποχή, μέχρι τήν 
Τουρκοκρατία καί σέ ὡρισμένα μέρη, μέχρι σήμερα;  

Αὐτό μᾶς τό ἐπιβεβαιώνει ὁ Ἐθνομάρτυρας Ρῆγας Φεραῖος. Στή 
μετάφραση τοῦ δραματουργικοῦ ἔργου «Ὀλυμπία» τοῦ Ἰταλοῦ 
Μεταστάσιο, παραθέτει στίς παραπομπές σχετικές πληροφορίες, 
ὅπου ἐπιβεβαιώνει τή διοργάνωση ἀθλητικῶν ἀγώνων στό πρότυπο 
τῶν Ὀλυμπιακῶν, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου 
Χαραλάμπους, κάτι πού συνεχίστηκε μέ τή δεκαετία τοῦ 1950. 

Πόσοι γνωρίζουν τήν προσφορά τῆς ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας στή 
διοργάνωση καί τέλεση τῶν πρώτων Ὀλυμπιακῶν Ἀγῶνων τοῦ 
1896, τῶν Μεσολυμπιακῶν τοῦ 1906 καί τῶν Ὀλυμπιακῶν τοῦ 2004;  
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Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ προσφορά τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τοῦ 
Χρυσοστόμου Σμύρνης, τοῦ Γερμανοῦ Καραβαγγέλη, τοῦ Πατριάρχη 
Ἰωακείμ καί πολλῶν ἄλλων κληρικῶν στούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες, 
στόν ἀθλητισμό καί στή σχολική φυσική ἀγωγή, ἦταν μεγάλη. 

Τέλος, οἱ εὐλογίες, οἱ ἁγιασμοί, οἱ εὐχές, οἱ δραστηριότητες καί οἱ 
συναντήσεις μέ Ὀλυμπιακές ὁμάδες, ἀθλητικούς συλλόγους καί 
ἀθλητές συγχρόνων ἱεραρχῶν, ὅπως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-άρχη, 
τοῦ πρώην καί τοῦ νῦν ἀρχιεπισκόπου, τῶν Μητροπολιτῶν 
Θεσσαλονίκης, Πατρῶν, Δημητριάδος, Ναυπάκτου καί δεκάδων 
ἄλλων ἰεραρχῶν καί ἁπλῶν κληρικῶν, ὑπῆρχαν πάμπολλες. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



146 
 

Ἀρχαῖο πνεῦμα ἀθάνατο. 
 

Οἱ Ὀλυμπιακοί ἀγῶνες εἶναι σίγουρα τό μεγαλύτερο ἀθλητικό 
γεγονός παγκοσμίως καί, ἴσως, ἕνα ἀπό τά κορυφαῖα κοινωνικά 
γεγονότα στή σύγχρονη ἐποχή. Διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια καί ἡ 
διεξαγωγή τους ἀποσκοπεῖ στήν εἰρηνική συνύπαρξη τῶν λαῶν, 
σύμφωνα μέ τό «Ὀλυμπιακό ἰδεῶδες». Ἄλλωστε, αὐτό καί μόνο αὐτό, 
ἦταν τό νόημα τῆς ὕπαρξής τους στήν ἀρχαία Ἑλλάδα, ἀπ’ ὅπου 
ξεκίνησαν. 

 Οἱ Ὀλυμπιακοί ἀγῶνες γίνονταν στήν Ὀλυμπία πρός τιμήν τοῦ Δία 
καί μέ τήν εὐκαιρία τῶν Ὀλυμπίων, μιᾶς ἐκ τῶν τεσσάρων Πανελληνίων 
Ἀγωνιστικῶν Γιορτῶν.  Ἀγῶνες γίνονταν στήν Ὀλυμπία πολύ πρίν τό 
776 π.Χ. πού ἀναφέρει ἡ παράδοση, ὡς χρονολογία ἔναρξης τῶν 
Ὀλυμπιακῶν Ἀγῶνων. Ὅπως μαρτυροῦν τά ἀρχαι-ολογικά εὐρύματα, 
ἁρματοδρομίες στήν Ὀλυμπία γίνονταν ἀπό τήν πρωτογεωμετρική 
ἐποχή, πρός τιμήν τοῦ Πέλοπα, κοντά στόν τύμβο του, τό Πελόπιον. 

 Τό 776 π.Χ. ὁ βασιλιάς τῆς Ἡλείας Ἴφιτος ἀναδιωργάνωσε τούς 
Ἀγῶνες.  Τότε συνάπτοντας εἰρήνη μέ τή Σπάρτη καί τήν Πίσα, ἔθεσε τίς 
βάσεις τῆς πανελλήνιας «Ἱερᾶς ἐκεχειρίας» πού τηρήθηκε σέ ὅλη τήν 
ἀρχαιότητα καί ἐπέτρεπε τήν ἀπρόσκοπτη προσέλευση ἀθλητῶν καί 
θεατῶν ἀπ’ ὅλο τόν ἑλληνικό κόσμο. Οἱ ἀρχαῖοι Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες 
καταργήθηκαν τό 393 μ.Χ. ἀπό τό βυζαντινό Αὐτοκράτορα Θεοδόσιο Α’, 
γιατί θεωρήθηκαν ἀπό τή Χριστιανική Ἐκκλησία ὡς εἰδωλολατρική 
ἐκδήλωση. Ἡ ἀναβίωσή τους ὀφείλεται στίς προσπά-θειες τοῦ Γάλλου 
Βαρώνου Πιέρ ντε Κουμπερτέν. Οἱ πρῶτοι σύγ-χρονοι Ὀλυμπιακοί 
Ἀγῶνες διεξήχθησαν στήν Ἀθήνα τό 1896, μέ τή λαμπρή νίκη τοῦ 
πρώτου Ἕλληνα Ὀλυμπιονίκη Σπύρου Λούη. Παρά τό γεγονός ὅτι οἱ 
σύγχρονοι Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες εἶναι μια παγκό-σμιας ἐμβέλειας 
ἀθλητική διοργάνωση, οἱ ἑλληνικές τους ρίζες τονίζονται μέσα ἀπό 
συγκεκριμένες ἐκδηλώσεις. 

 Ἡ ἐναρκτήρια τελετή τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων περιλαμβάνει τήν 
ἀφή καί τήν μεταφορά τῆς Ὀλυμπιακῆς φλόγας ἀπό τήν ἀρχαία 
Ὀλυμπία, στόν τόπο τέλεσης τῶν Ἀγώνων, σέ ὅποιο σημεῖο τοῦ κόσμου 
κι ἄν αὐτοί διεξάγωνται. 

 Ἡ Ἑλληνική Ὀλυμπιακή Ὁμάδα παρελαύνει πάντα πρώτη στήν 
τελετή ἔναρξης κάθε Ὀλυμπιάδας. 

 Ὁ Ὕμνος τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων γράφτηκε ἀπό τόν Κωστῆ 
Παλαμᾶ καί μελοποιήθηκε ἀπό τό Σπυρίδωνα Σαμάρα. 

 Οἱ στίχοι τοῦ ποιητῆ ἐξυμνοῦν μέ τόν καλύτερο τρόπο τό Ἀθάνατο 
Ὀλυμπιακό Πνεῦμα.  Σήμερα, ὅμως, ἕναν αἰῶνα, περίπου, μετά τήν 
ἀναβίωση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων πρέπει νά συλλογισθοῦμε καί νά 
ἀναρωτηθοῦμε. Οἱ σύγχρονοι Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες πόσο σχετίζονται μέ 
τήν ἱερή, εἰρηνική καί ἁρμονική συνάντηση τῶν ἀρχαίων Ὀλυμπιάδων, 
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πού κατέστησαν τόν Ἑλληνικό Πολιτισμό μιά πραγματική πολιτιστική 
ὑπερδύναμη; Χρειάζεται πολύ σκέψη γιά νά κανανοήση κανείς, πώς ὁ 
ἀθλητής σήμερα δέν ἀγωνίζεται γιά τό ἰδεῶδες τῆς ἅμιλλας, γιά τόν 
«κλάδο ἐλαίας», ἀλλά γιά τήν προώθηση πάσης φύσεως συμφερόντων; 
Εἶναι δύσκολο νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι ὁ πρωταθλητισμός γιά τόν 
πρωταθλητισμό, δημι-ουργεῖ τοξικομανεῖς τῶν ἀναβολικῶν, θυσία στό 
βωμό τοῦ δίχως ὅρια ἀνταγωνισμοῦ; Ἀπαιτεῖται σύνθετη πολιτική σκέψη 
καί βαθυστό-χαστη ἀνάλυση γιά νά καταλάβουμε ὅτι οἱ Ὀλυμπιακοί 
Ἀγῶνες ἔγι-ναν ἀντικείμενο πολιτικῆς καί οἰκονομικῆς ἐκμετάλλευσης, 
μέσα σ’ ἕναν αἰῶνα ἀναβίωσης τοῦ θεσμοῦ.  

 Οἱ Ἀγῶνες στήν ἀρχαία Ἑλλαδα δέν ἦσαν διασκέδαση, ἀλλά 
καθῆκον πού οἱ θεοί εἶχαν ὑπαγορεύσει στόν ἄνθρωπο γιά νά τόν 
ἐνισχύσουν στήν προσπάθειά του νά ἀναπτύξη ἱσόρροπα ὅλες τίς 
ψυχοσωματικές του ἱκανότητες, ὥστε νά γίνη «καλός καί ἀγαθός» 
πολίτης. 

Φυσικά, τό ἀρχαῖο Ὀλυμπιακό πνεῦμα δέν μπόρεσε νά ἱκανοποιήση 
τίς ἀνάγκες τοῦ σύγχρονου κόσμου καί, βέβαια, θά ἦταν οὐτοπία νά 
ὀραματιζόμαστε Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες μέ τή μορφή καί τήν οὐσία πού 
αὐτοί διεξάγονταν στήν ἀρχαία Ἑλλάδα. Εἶναι, πλέον, ἕνα παγκόσμιο 
γεγονός ὅπου συμμετέχουν πλῆθος χωρῶν.  Τό κόστος διεξαγωγῆς 
τους εἶναι ὑπέρογκο, ἄρα καί ἡ οἰκονομική τους ἐκμετάλλευση, φυσικά, 
ἔως ἕνα βαθμό ἀναγκαία καί ἐπιβε-βλημένη, ἐνταγμένη, ὅμως, σέ ἕνα 
σύστημα ἀξιῶν καί ἰδανικῶν. 

 Ἦταν εὐκαιρία γιά τήν Ἑλλάδα μέ τήν Ὀλυμπιάδα Ἀθήνα 2004, νά 
συμβάλη στή διαμόρφωση νέων ἀξιῶν, προτύπων καί πρακτικῶν 
ἀνθρωπισμοῦ στήν ἐποχή μας, νά προσφέρη μιά νέα ἑρμηνεία τῶν 
παραδόσεών μας.  Ἡ ἀναβίωση τῆς «ἱερᾶς ἐκεχειρίας» κατά τή διάρκεια 
τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, θά ἀποτελοῦσε μιά μικρή ἐπανάσταση στά 
διεθνή γεγονότα.  Ἡ ΔΟΕ κατάφερε νά προωθήση τήν ἰδέα αὐτή στά 
Ἠνωμένα Ἔθνη καί νά ἀποσπάση δύο ψηφίσματα, τό 1993 καί τό 1994 
γιά τήν ἀναβίωσή της.  Ἡ προσπάθεια, ὅμως, εἶχε, δυστυχως, μικρά 
ἀποτελέσματα. 

 Ἕνα δεύτερο βῆμα πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση εἶναι ἡ καθιέρωση 
τῆς «Πολιτιστικῆς Ὀλυμπιάδας». Οἱ Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες τοῦ 2004 δέ θά 
ἔπρεπε νά εἶναι γιά ἐμᾶς ἕνα κορυφαῖο, παγκόσμιο ἀθλητικό γεγονός, 
ὀλιγοήμερης, ὅμως, διάρκειας. Καθ’ ὅλη τή διάρ-κεια τῆς προετοιμασίας 
τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγῶνων θά ἔπρεπε ἡ Ἑλλάδα νά ἀναδείξη, κυρίως, 
τήν πολιτιστική τους διάσταση, ἀφοῦ αὐτή εἶναι πού δικαιώνει τή 
διαχρονικότητα καί τήν οὐσία. 

 

Γιάννης Τσούντης  

Καθηγητής Φυσικῆς Ἀγωγῆς. 
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Ὀλυμπιακή Σημαία 
Σύμφωνα μέ πολλές γνῶμες, ἡ ἰδέα τῆς ὀλυμπιακῆς σημαίας 

υἱοθετήθηκε ἀπό τόν Pierre de Coubertin, (ἱδρυτή τῶν μοντέρνων 
ὀλυμπιακῶν ἀγώνων), τό 1913, ὅπου καί ὀραματίστηκε ἕνα 
τεχνούργημα ἀπό τήν ἀρχαία Ἑλλάδα.  Αὐτό ἦταν οἱ 5 κύκλοι τό 
ὁποῖο ἀποτελεῖ σήμερα διεθνῶς, τό πιό ἀναγνωρίσιμο σύμβολο ἀπ’ 
ὅλους τούς λαούς.  Οἱ πέντε κύκλοι, χρώματος μπλέ, κίτρινου, 
μαύρου, πράσινου καί κόκκινου, συμβολίζουν καί μιά ἤπειρο.  Ὁ 
μπλέ κῦκλος συμβολίζει τήν Εὐρώπη, ὁ κίτρινος τήν Ἀσία, ὁ μαῦρος 
την Ἀφρική, ὁ πράσινος τήν Ὠκεανία καί ὁ κόκκινος τήν Ἀμερική.  
Βρίσκονται μεταξύ τους ἑνωμένοι καί αὐτό συμβολίζει τή φιλία καί 
τήν εἰρήνη μεταξύ τῶν λαῶν τῆς γῆς.  Ἡ ὕψωση τῆς ὀλυμπιακῆς 
σημαίας ἔγινε γιά πρώτη φορά τό 1920 στήν Ἀμβέρσα τοῦ Βελγίου 
καί ἀπό τότε παραδίδεται σέ κάθε τελετή λήξης, στόν Ἀρχηγό τῆς 
πόλης πού θά φιλοξενήση τήν ἑπόμενη ὀλυμπιάδα καί θά τήν 
διαφυλάξη γιά 4 χρόνια μέχρι τή στιγμή τῆς ἔπαρσής της.  Ἡ 
ὀλυμπιακή σημαία ὑψώνεται σέ ἰστό κατά τήν τελετή ἔναρξης της 
ὀλυμπιάδας κα ὑποστέλλεται (κατεβαίνει), μετά ἀπό 16 ἡμέρες καί 
κατά τήν τελετή λήξης, ὅπου καί δηλώνει καί τό τέλος τῶν ἀγώνων. 

Τελετή Ἔναρξης 

Οἱ ὀλυμπιακοί ἀγῶνες ξεκινοῦν μέ μιά τελετή ἡ ὁποία ἀποτελεῖ 
συνήθως ἕνα φαντασμαγορικό θέαμα στούς θεατές καί ἀποτελεῖται 
ἀπό διάφορα μέρη, ὅπως ἡ παρέλαση τῶν ἀθλητῶν, ἡ ἀνάκρουση 
τοῦ ὀλυμπιακοῦ ὕμνου, ἡ ἔπαρση τῆς ὀλυμπιακῆς σημαίας, ἀφή τῆς 
ὀλυμπιακῆς δάδας μέ τό καθιερωμένο ἄναμμα τῆς φλόγας καί ὄρκοι 
ἀθλητῶν καί κριτῶν. 

Ἕνας ἀθλητής ἀπό τή χώρα πού φιλοξενεῖ τούς Ἀγώνες δηλώνει:  
«Στό ὄνομα ὅλων τῶν ἀθλητῶν ὑπόσχομαι ὅτι θά συμμετέχουμε 

σέ αὐτούς τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες δείχνοντας σεβασμό καί 
τηρώντας τούς νόμους πού τούς κυβερνοῦν, στό ἀληθινό ὄνομα τῆς 
ἀθλητοπρέπειας, γιά τή δόξα τοῦ ἀθλητισμοῦ καί τήν τιμή τῆς 
ὀμάδας μας». 

Τελετή λήξης 

Ἡ τελετή λήξης ξεκινᾶ μέ τήν εἴσοδο τῶν ἀθλητῶν σέ μιά ὁμάδα 
καί ὄχι κατά ἔθνος, γεγονός πού συμβολίζει τήν ἑνότητα καί τή φιλία.  
Ἀκολουθεῖ ἡ τελετή τῆς σημαίας.  Ὁ πρόεδρος τῆς ΔΟΕ ἀπευθύνει 
χαιρετισμό καί μετά δίνει τήν ὀλυμπιακή σημαία στή χώρα πού θά 
φιλοξενήση τήν ἑπόμενη ὀλυμπιάδα καί ἀναγγέλει ἐπίσημα τή λήξη 
τῶν ἀγώνων.  Ἡ Ὀλυμπιακή φλόγα σβήνει ἁρμονικά καί ἡ σημαία 
μεταφέρεται ἔξω ἀπό τό στάδιο.  Ἀκολουθεῖ μιά μεγάλη γιορτή. 
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Τά ὀλυμπιακά γραμματόσημα τῆς Ἀθήνας 

 

Ἡ περιπέτεια ἄρχισε πρίν ἀπό 120 χρόνια.Ἦταν τότε πού ἡ 
μικρή Ἑλλάδα – κάποιοι τήν ἀποκαλοῦσαν χλευαστικά 
«Ψωροκώσταινα» - βρέθηκε στό κέντρο τοῦ κόσμου μέ τή 
διοργάνωση, στήν Ἀθήνα τῶν 130.000 κατοίκων, τῶν πρώτων 
«σύγχρονων» Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων. Εὐνόητο εἶναι ὅτι πολλές 
«πρωτιές» καταγράφηκαν τό 1896 γιά λογαριασμό τῆς Ἑλλάδας, τά 
μίζερα σύνορα της ἔφθαναν στή Μελούνα, στίς νότιες ὑπώρειες τοῦ 
Ὀλύμπου. 

Τά πρῶτα ὀλυμπιακά γραμματόσημα ἔγιναν ἀνάρπαστα.  Ἡ 
τότε ὀνομαστική ἀξία τους, κάτι λιγότερα ἀπό εἴκοσι δραχμές, δέν 

ἦταν ποσό εὐκαταφρόνητο.  
Σήμερα ἡ ἐμπορική ἀξία τῆς 
σειρᾶς κυμαίνεται ἀπό 2000 ὡς 
6000 εὐρώ, ἀνάλογα μέ τήν 
κατάσταση τῆς ἡλικίας 120 
ἑτῶν γραμματοσήμων.  Μεγάλη 
συλλεκτική ἀξία ἔχει ἡ 
σφράγιση - ὅλης τῆς σειρᾶς – 
μέ τό ταχυδρομικό σήμαντρο 25 
Μαρτίου 1896, ἡμέρα ἔναρξης 
τῶν Ἀγώνων. 

Ἴσως δέν εἶναι πολλοί 
αὐτοί πού γνωρίζουν ὅτι ἕνα 
σημαντικό μέρος ἀπό τό ποσό 
πού εἰσέπραξε τό ἑλληνικό 
Δημόσιο ἀπό τήν πώληση τῶν 
γραμματοσήμων αὐτῶν, 

συγκεκριμένα 400.000 δραχμές, κάλυψε σέ μεγάλο ποσοστό τά 
λειτουργικά ἔξοδα τῶν Ἀγώνων, ὅπως θά λέγαμε σήμερα.  Βέβαια, 
τό  μέγιστο βάρος τό σήκωσε ὁ ἐθνικός εὐεργέτης Γεώργιος Ἀβέρωφ 
μέ τό ποσό τῶν 920.000 χρυσῶν δραχμῶν πού διέθεσε γιά τή 
μερική ἀναμαρμάρωση τοῦ Παναθηναϊκοῦ Σταδίου, τό ὁποῖο ἔκτοτε 
συνοδεύεται ἀπό τό ἐπίθετο «Καλλιμάρμαρο».  Σέ εὐγενεῖς 
χορηγούς - ἄνευ ἀνταλλαγμάτων - ὀφείλεται ἡ κατασκευή βασικῶν 
ὀλυμπιακῶν ἐγκαταστάσεων, ὅπως τό Ποδηλατοδρόμιο στό Νέο 
Φάληρο καί τό Ὀλυμπιακό Σκοπευτήριο στήν Καλλιθέα.  Βέβαια, 
ὑπῆρξαν καί ἄλλες δωρεές – χορηγίες, προϊόντα ἐράνων στίς λαϊκές 
τάξεις, ἐγγύηση δανείου ἀπό τό κράτος 200.000 δραχμές κ.λ.π. 
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Ἡ ἰδέα, φαεινή ὅπως ἀποδείχθηκε ἀπό τά πράγματα, 
ὀφείλεται στούς ἀδελφούς Σακκόραφους.  Ἦσαν φίλαθλοι καί 
πρωτοπόροι φιλοτελιστές.  Ὁ Δημήτριος Σακκόραφος (διευθυντής 
τοῦ Ταχυδρομείου Ἀθηνῶν) μαζί μέ τόν ἀδελφό του Ἰωάννη ἦσαν 
ἀργότερα ἐκδότες τοῦ περιοδικοῦ (ἀπό τό 1897) «Ἀθηναῖος 
Γραμματοσημόφιλος».  Μέ ὑπόμνημα τους πρός τόν τότε Διάδοχο 
Κωνσταντῖνο ἀνέπτυξαν τήν ἰδέα τῆς ἔκδοσης γραμματοσήμων πού 
θά ἀποτελοῦσαν καί πηγή ἐσόδων γιά τήν κάλυψη τῆς δαπάνης 
(μέρους, βέβαια) τῶν Ἀγώνων.  Ἡ ἰδέα τους δέν ἔγινε ἀμέσως δεκτή.  
Στή  Βουλή δόθηκε μάχη γιά τήν ἔκδοση γραμματοσήμων καί ὁ 
βουλευτής Ἐπιδαύρου Λιμηρᾶς Κων. Παπαμιχαλόπουλος, ὁ πλέον 
ἔνθερμος ὑποστηρικτής τῆς ἰδέας τῶν Ὀλυμπιακῶν, κατάφερε νά 
κερδίση τήν ἔγκριση. 

Τό νερό εἶχε μπεῖ στό αὐλάκι. Ἡ ἐπιλογή τῶν ἀρχαιοελληνικῶν 
θεμάτων ἔγινε ἀπό τό σοφό καθηγητή καί διευθυντή τοῦ 
Νομισματικοῦ Μουσείου Ι. Σβορῶνο (συχνά ἀπό ἄγνοια ἀνάφερεται 
ὅτι αὐτός εἶχε τήν ἰδέα τῆς ἔκδοσης).  Ὁ Σβορῶνος ἐπέδρασε 
οὐσιωδῶς στήν αἰσθητική τῶν ἑλληνικῶν γραμματοσήμων μέ τήν 
ὑπόδειξη τῶν θεμάτων τῶν ὡραίων γραμματοσήμων τῆς «Κρητικῆς 
Πολιτείας».  Ἡ σχεδίαση ἔγινε ἀπό ἕναν πολύ σημαντικό ἐλβετό 
χαράκτη, τόν καθηγητή Α. Γκιγερόν καί τίς χαλύβδινες μῆτρες 
κατασκεύασε ὁ Γάλλος χαράκτης Ε. Μουσόν.  Ἡ ἐκτύπωση ἔγινε στό 
Ἐθνικό Τυπογραφεῖο τῆς Γαλλίας μέ τήν κλασσική, τότε, μέθοδο τῆς 
γαλβανοπλαστικῆς. 

Τά θέματα τῶν γραμματοσήμων ἦσαν ὀκτώ, ἀλλά τά 
γραμματόσημα δώδεκα.  Τοῦτο ὀφείλεται στό ὅτι τό ἴδιο θέμα 
συναντᾶται σέ τέσσερα γραμματοσημα, κάτι πού συνηθιζόταν τήν 
ἐποχή ἀλλά καί ἀργότερα.  Τό πρῶτο ἄθλημα πού ἀπέκτησε 
φιλοτελική ὑστεροφημία εἶναι ἡ (ὀρθό) πάλη τῆς Ἀρχαίας Ὀλυμπίας 
(δύο γραμματόσημα).  Στή συνέχεια ὁ περιλάλητος Δισκοβόλος τοῦ 
Μύρωνα (δύο φορές), Παναθηναϊκός ἀμφορέας μέ τήν πάνοπλο 
πολιοῦχο Ἀθηνᾶ («Ἀθήνηθεν ἀθλων» - δύο φορές), Τέθριππο ἅρμα 
(δύο γραμματόσημα), τό Παναθηναϊκό Στάδιο καί ἡ Ἀκρόπολη, ὁ 
Ἑρμής τοῦ Πραξιτέλη κρατώντας τό Διόνυσο βρέφος, ἡ Νϊκη τοῦ 
Παιωνίου στή συμπληρωμένη μορφή καί ἀναπαράσταση τῆς 
Ἀκρόπολης (τοῦ χρυσοῦ Αἰῶνα), αἰσθητικά στοιχεῖα στά 
γραμματόσημα, ὄχι σέ ὅλα, κίονες ρυθμῶν ἰωνικοῦ καί κορινθιακοῦ. 

Τά κλασσικά τῶν Μεσολυμπιακῶν 

Οἱ ἑπόμενοι Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες (Παρίσι 1900 καί Σέν Λούις 
1904) δέν ἔτυχαν φιλοτελικῆς προσοχῆς.  Ἐδῶ, θά μοῦ  πῆτε, δέν 
ὑπῆρχαν ἀφίσες μέ ἀναφορά στούς Ὀλυμπιακούς, ἀλλά 
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συνδυασμός παγκόσμιων ἐκθέσεων μέ ἁπλή ἀναφορά σέ ἀγῶνες...  
Ἔτσι ἡ σκυτάλη πέρασε πάλι σέ ἑλληνικά χέρια. 

Τό γένος τῶν Ἑλλήνων προχωροῦσε στή νέα ἐποχή τῶν 
πεπρωμένων του (Μακεδονικός Ἀγώνας - Ἐπανάσταση στό Γουδί – 
πανεθνική - ἀπελευθερωτική ἐκστρατεία 1912 – 13).  Ὡργανώθηκαν 
στήν Ἀθήνα τό 1906 Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες σέ ἀνάμνηση τῆς δεκαετίας 
ἀπό τήν ἀναβίωση τοῦ θεσμοῦ στήν Ἀθήνα τοῦ 1896.  Τούς Ἀγῶνες 
αὐτούς κρατᾶ «ἐκτός λίστας» ἡ ΔΟΕ καί δέν τούς ἀποδέχεται ἔστω 
καί δίχως ἀρίθμηση.  Ἀλλά ἡ σημασία καί ἡ ἀξία τῶν Ἀγώνων αὐτῶν 
ἀφοροῦν στό ὅτι στήριξαν τόν ἐπικίνδυνα κλυδωνιζόμενο θεσμό μετά 
τίς ἠχηρές ἀποτυχίες στό Παρίσι καί στό Σέν Λούις καί τήν 
ἀπροκάλυπτη συσχέτισή τους μέ διεθνεῖς ἐμποροπανηγύρεις καί 
ἐκθέσεις, γεγονός πού παραδέχθηκε καί ὁ Κουμπερτέν, μήν 
κρύβοντας τήν ἀπογοήτευσή του. 

Ἀρχαιοελληνικά τά θέματα τῶν 14 ἀξιῶν (μέ 
ὅμοια θέματα σέ τρεῖς περιιπτώσεις).  Μάλιστα 
δρομεῖς τοῦ ἴδιου σχεδιασμοῦ ἀπεικονίζονταν σέ 
τρία γραμματόσημα.  Ἡ δισκοβολία, τό ἅλμα, οἱ 
θεοί, ἡ Νίκη καί κεραμικό μέ τήν ἁφή τοῦ ἱερού 
πυρός καί λαμπαδηδρόμο ἔδιναν ἕνα ἐντυπωσιακό 
σχεδιαστικά καί χρωματικά σύνολο, ἀλλά ἀπεῖχαν 
ἀπό τή δωρική λιτότητα τῆς πρώτης ὀλυμπιακῆς 
σειρᾶς.  Ἡ ἔκδοση ἔγινε στήν Ἀγγλία μέ 
χαλκογραφική μέθοδο.  Ἡ σημερινή ἐμπορική ἀξία 
τῆς σειρᾶς κυμαίνεται, ἀνάλογα, μέ τήν κατάσταση τῶν 
γραμματοσήμων, ἀπό 500 ὡς 1.800 εὐρώ. 

Ἰδιαίτερη συλλεκτική σημασία ἔχει ὁ μεγάλος ἀριθμός 
δοκιμίων χρωμάτων, ἐνῶ ἱστορική εἶναι γιά πρώτη φορά ἡ χρήση 
ἀναμνηστικῶν ταχυδρομικῶν σφραγίδων μέ τίς ἐνδείξεις τῶν 
ταχυδρομικῶν γραφείων Στάδιον – Ζάππειον - Ἀκρόπολις. 

«Πληθωρισμός» 

Ὀλυμπιακή φιλοτελική σιγή (μέ ἐξαίρεση μία ταχυδρομική 
σγραγίδα στή Στοκχόλμη τό 1912 μέ ἀναγραφή τῆς λέξης 
«STADION»).  Μετά τόν Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο καί τή ματαίωση τῶν 
Ὀλυμπιακῶν πού εἶχαν προγραμματιστεῖ νά γίνουν στό Βερολῖνο τό 
1916, τό κομμένο νῆμα ξαναδένεται μέ τήν ὀλυμπιακή ἱστορία τό 
1920 στήν Ἀμβέρσα.  Τό Βέλγιο παρουσιάζει τρία μικροῦ μεγέθους 
γραμματόσημα ἀρχαιοελληνικῆς θεματογραφίας.  Δισκοβόλος τοῦ 
Μύρωνα (τό ἀθάνατο αὐτό ἔργο τῆς σμίλης ἀπολαμβάνει τήν 
εὐρύτερη διεθνή καί διαχρονική παρουσία), Ἁρματοδρομία καί 
δρομέας καί τά γαλλικά γραμματόσημα τοῦ Παρισιοῦ (1924) εἶναι 
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ἀρχαιοελληνικῆς ἐπιροής. Στό σημεῖο αὐτό ὑπάρχει μία 
ἀρχαιοελληνική παρουσία πού ἔρχεται ἀπό τή Ν. Ἀμερική.  Ἡ 
Οὐρουγουάη γιά τό χρυσό ποδοσφαιρικό μετάλλιό της στό Παρίσι 
χρησιμοποίησε καί στά τρία γραμματόσημά της τή Νίκη τῆς 
Σαμοθράκης...  Τό 1960 ἐπέστη ἡ στιγμή τῆς ἑλληνικῆς ἐπανόδου 
στό φιλοτελικό ὀλυμπιακό στίβο, καί, μάλιστα, μέ δύο ἐκδόσεις.  Ἡ 
κανονική ἔκδοση 11 γραμματοσήμων χαρακτηριζόταν ἀπό ἔξοχο 
ἀρχαιοελληνικό στύλ χάρη στή δεξιοτεχνία καί στήν ἀδρή 
ἐκφραστικότητα τοῦ μεγάλου χαράκτη Α. Τάσσου (Ἀλεβίζου).  Ἤδη 
ἀπό τό 1954, ὡς διάδοχος τοῦ σπουδαίου καθηγητῆ Ι. Κεφαλληνού 
εἶχε δώσει ἁπτά δείγματα γραφῆς γιά ἕναν προσδιοριστικῆς 
αἰσθητικής νέο ρόλο τοῦ ἑλληνικοῦ γραμματοσήμου.  Ἡ χούντα 
διέκοψε τήν πορεία τοῦ Τάσσου.  Συνέχισε στήν Κύπρο ὡς 
ἀναμορφωτής τῆς αἰσθητικῆς τοῦ γραμματοσήμου τῆς 
Μεγαλονήσου.  Ἡ ἄλλη ἔκδοση, ἀναμνηστική,  τοῦ χρυσοῦ μεταλλίου 
στήν Ἰστιοπλοϊα μέ τό σκάφος «Ντράγκον».  Γραμματόσημα γιά τούς 
Ὀλυμπιακούς 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956 καί 1960 
ἐκδόθηκαν ἀπό τίς διοργανώτριες καί ἄλλες χῶρες. 

Ἀπό φιλοτελικῆς ἀπόψεως οἱ Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες τῆς Ρώμης 
σηματοδοτοῦν τόν ἐκδοτικό πληθωρισμό, ὁ ὁποῖος ἐντείνεται ἀπό 
διοργάνωση σέ διοργάνωση δεδομένου ὅτι, γιά λόγους 
συναλλαγματικούς, ἀκόμη, καί κρατίδια πού δέν ἀνῆκουν στή ΔΟΕ, 
χῶρες μέ ἰσχνότατη ἀθλητική δραστηριότητα, καθώς καί μή 
συμμετοχή στούς Ἀγῶνες, τυπώνουν καί σκορπίζουν ἀνά τόν κόσμο 
χρωματιστά χαρτάκια, δίκην χαλκομανιῶν.  Σέ εἰδική ἔκδοση περί 
ὀλυμπιακῶν ἐκδόσεων ἀναφέρεται ὅτι ἀπό τό 1896 ὡς τό 1996 
εἶχαν ἐκδοθεῖ 8.160 γραμματόσημα μέ ἄμεση ἀναφορά στούς 
Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες. 

Σέ δεκάδες ἀπό αὐτά ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ θέματα 
ἀρχαιοελληνικά, εἴτε σέ αὐτούσια μορφή – μέ κορυφαία συχνότητα 
αὐτήν τοῦ Δισκοβόλου τοῦ Μύρωνα – εἴτε σέ σχεδιαστική 
προσαρμογή.  Ἰδιαίτερη σημασία, ἀλλά καί μοναδικότητα ἔχει μιά 
σειρά πού ἐξέδωσε γιά τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες τοῦ 1984 τό 
Σουρινάμ (πρώην ὀλλανδική κτήση, γνωστή καί ὡς Ὀλανδική 
Γουιάνα, στό βόρειο μέρος τῆς Νότιας Ἀμερικῆς).  Περιελάμβανε 12 
γραμματόσημα καί ἕνα φεγέ.  Ἡ ἰδιαιτερότητα ἔγκειται στό ὅτι γιά 
κάθε παράστασή του στό γραμματόσημο (ἀθλητές, ἀγάλματα, χῶροι 
Ὀλυμπίας κ.λ.π.) ὑπῆρχε ἡ ἀναγραφή τοῦ θέματος στά ὀλλανδικά 
ἀλλά καί στά ἑλληνικά, μέ ἑλληνικά στοιχεῖα!  Ἡ χώρα αὐτή ἔγινε 
γνωστή τό 1984 μέ τή νίκη - ἔκπληξη τοῦ κολυμβητή τῆς Ἄντονι 
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Νέστι – μέ τήν κατοπινή ἀνθρωπιστική του δραστηριότητα – στά 100 
μ. πεταλούδας. 

Στήν Ἑλλάδα ἀπό τό 1960 ὡς καί τό 2000 ἐκδόθηκαν (11 
διοργανώσεις) ἰσάριθμες σειρές, μέ σύνολο 58 γραμματοσήμων.  Σέ 
46 ἀπό αὐτά τά θέματα ἦσαν ἀρχαιοελληνικά (ποσοστά περίπου 
77%), σέ ἑπτά σύγχρονα καί στά ὑπόλοιπα συνδυασμός ἀρχαίου καί 
νέα.  Ὁ Α. Τάσσος (σέ αὐτόν ὀφείλεται ἡ ρήση ὅτι «τό 
γραμματόσημο εἶναι ἔργο τέχνης σέ μικρογραφία») σχεδίασε καί τά 
γραμματόσημα τοῦ 1964 γιά νά τόν διαδεχθῆ ὁ Παν. Γράββαλος. 

Ἐκδοτικός ὀργανισμός: Ἡ παραγωγή «φιλοτελικῶν 
προϊόντων» ἀπό τά ἘΛΤΑ ὑπερέβη ἴσως, τά ἐσκαμμένα. 

Ἀπό τήν πρώτη ἐμφάνιση τοῦ ὀλυμπιακοῦ γραμματοσήμου τό 
1896 τα πάντα ἄλλαξαν.  Τό ὀλυμπιακό γραμματόσημο ἔγινε προϊόν 
ἐμπορικό καί εἰσπρακτικό.  Πλεῖστα ὅσα, πού ἀναφέρθηκαν ἤδη, 
πιστοποιοῦν τοῦ λόγου τό ἀκριβές.  Ἀλλά ἄς περάσουμε στήν 
καθαυτό φιλοτελική πλευρά. 

Τό πρόγραμμα ἄρχισε τό 2000 μέ τά ἕξι γραμματόσημα τοῦ 
ἐμβλήματος τῆς διοργάνωσης (κότινος κλπ).  Σέ κάποια εὐρύτερη 
ἔννοια ἡ εἰσαγωγή στή φιλοτελική Ἀθήνα 2004 μπορεῖ νά θεωρηθῆ 
ὅτι ἔγινε τόν ἴδιο χρόνο (15 Σεπτεμβρίου, μερικές ἑβδομάδες 
νωρίτερα) μέ τή σειρά γιά τό Σίδνεϊ, ὅπου στό ἕνα γραμματόσημο 
γίνεται ἀναφορά στήν Ἀθήνα μέ τούς κίονες τοῦ Παρθενώνα.  Τό 
φεγέ «κολυμβήτριες» καί ἡ πενταμελής σειρά ἀθλητῶν καί 
ἀγωνισμάτων παραπέμπουν στίς ἀρχαιολογικές ρίζες (σχεδίαση Γ. 
Βαρλάμος).  Θά ἀκολουθήσουν οἱ «Νικητές» τοῦ Ἀλέκου Φασιανοῦ.  
Στό φεγέ τῶν ὀλυμπιακῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ 1896 φαεινή ἰδέα 
(μᾶλλον χάριν σχεδιατικῆς εὐκολίας) ἡ ἐξαφάνιση ἑνός βασικοῦ 
στοιχείου τῶν Ἀγώνων ὅπως εἶναι τό Ὀλυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο 
τοῦ Νέου Φαλήρου (τό μετέπειτα Στάδιο Καραϊσκάκη).  Ἐπίσης, ἕνα 
ὡραῖο φεγέ μέ τήν Κρύπτη τῆς Ὀλυμπίας σχεδίασε ὁ Π. Γράβαλλος. 

Πλούσια ἡ παραγωγή τοῦ 2003, ἀλλά μᾶλλον ὡς πλίνθοι καί 
κέραμοι ἀτάκτως ἐρριμμένοι.  Ἀθλητικά ὄργανα (μέ μία – δύο 
ἀσάφειες στόν σχεδιασμό) τό φεγέ μέ τό ζευγάρι Ἀθηνᾶς καί Φοίβου 
- ἀποσπώμενα δύο γραμματόσημα – στήν πρώτη φιλοτελική 
ἐμφάνιση μιᾶς περαιτέρω πληθωρικῆς παρουσίας. 

Στό εἰδικό τευχίδιο με τίς λογῆς λογῆς πόζες τοῦ Φοίβου καί 
τῆς Ἀθηνᾶς 26 ἀθλήματα (σέ γραμματόσημα τῆς ἴδιας ὀνομαστικῆς 
ἀξίας, 47 λεπτά ἐσωτερικοῦ ταχυδρομείου). 

Ἀξιόλογη ὡς θεματική - ἀγωνιστική ἡ σειρά πέντε 
γραμματοσήμων, ἔργων ζωγραφικῆς τῆς κυρίας Μίνας 
Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη μέ τίτλο «Σῶμα καί Πνεῦμα).  (Δέ 
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διεκδικοῦμε ἁρμοδιότητα εἰκαστικῆς κριτικῆς, ἀλλά γιά τόν μέσο 
φιλοτελιστή, ὀπτικά, τοὐλάχιστον, εἶναι μιά ὡραία στιγμή στό ὅλο 
πρόγραμμα).  Ἀκολουθοῦν φεγέ  μέ τίς μασκότ καί οἱ ἕξι 
«ἀθλούμενοι» τῆς γνωστότατης τεχνοτροπίας τοῦ κ. Φασιανοῦ. 

Ἡ πρώτη σειρά τοῦ 2004 «Ὀλυμπιονίκες 1896 – 1912» ἔχει 
ἱστορικά ἀτυχήσει μέ τήν ἐξοργιστική παράλειψη ἀθλητῶν τοῦ ὕψους 
τῶν ὀλυμπιονικῶν Κακούση, Γεωργαντᾶ, Τόφαλου. Πέραν τῶν 
προαναφερθέντων ἀθλητῶν, περιφρόνηση πρός τούς πυλῶνες τῶν 
Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 1896 Δημήτριο Βικέλα καί Γεώργιο 
Ἀβέρωφ καί τοῦ Εὐαγγέλη Ζάππα ὡς ὀραματιστή προπομποῦ. 

Ἀκόλουθησαν μία τουριστικῆς μορφῆς σειρά (6 
γραμματοσήμων) γιά τίς ὀλυμπιακές πόλεις καί σειρά ἕξι 
γραμματοσήμων μέ θέμα τά ὀλυμπιακά ἀθλήματα. 

Μέ πολλά ἐρωτήματα, ὅσον ἁφορᾶ καί ἐδῶ τήν ἐπικοινωνία 
μέ τό μάτι (αὐτό πού ἀποκαλεῖται ἀπό τούς εἰκαστικούς «γραμμή καί 
σχῆμα»), τά φεγέ Ὀλυμπιακῆς Φλόγας – Λαμπαδηδρομίας καί 
Ὀλυμπιακῆς Ἐκεχειρίας. 

Τά τέσσερα γραμματόσημα μέ ἀρχαῖα νομίσματα ἀθλητικῶν 
παραστάσεων ἐπιβλητικῆς ὀπτικῆς ἀπόδοσης, συζητήσιμα τα δύο 
φεγέ (πρός τά δύο μέ τέσσερα ἀποσπώμενα γραμματόσημα) μέ 
ἀναφορά στίς σχέσεις Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων καί Μοντέρνας Τέχνης. 

Δύο καλαίσθητα γραμματόσημα «Ἀθήνα – Πεκῖνο» 
(Παρθενώνας καί Παγόδα, κοινή θεματική ἔκδοση μέ τήν Κίνα τοῦ 
2008). 

Στίς 22 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησαν τέσσερα, διά χειρός 
Φασιανοῦ, γιά τούς Παραολυμπιακούς, μέ τίτλο «Ἡ Δύναμη τῆς 
θέλησης», μέ τρία ἀθλήματα τοῦ προγράμματος ἀλλά καί τήν 
ἀποῦσα ἱππασία... 

Στό φιλοτελικό πρόγραμμα «Ἀθήνα 2004» συνεργάστηκαν οἱ 
καλλιτέχνες Γ. Βαρλάμος, Ἀλ. Φασιανός (μέ 14 γραμματόσημα, 
συμπεριλαμβανομένης καί τῆς παραολυμπιακῆς σειρᾶς), Κ. 
Τσόκλης, Μίνας Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη, Τ. Κατσουλίδης, Γ. 
Σταθόπουλος, Παύλος (Διονυσόπουλος), Μ. Μπαρδοπούλου 
(μόνιμη συνεργάτιδα τῶν ἘΛΤΑ) καί ὁ βετεράνος χαράκτης, μέ τήν 
πολύχρονη καί πολυδιάστατη φιλοτελική δημιουργία, Παν. 
Γράββαλος. 

Τό σύνολο τῶν γραμματοσήμων τῆς «Ἀθήνας 2004», θά 
ὑπερβῆ τά 120 σέ ἀμιγή φιλοτελική μορφή. 
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ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 
 

Ἀρχαῖο πνεῦμα ἀθάνατο, ἀγνέ πατέρα,  
τοῦ ὡραίου, τοῦ μεγάλου καί τ’ ἀληθινοῦ,  
οὐσίες κι ἀναβολικά, ἀξίες κάναν πέρα,  
γιατί τό χρῆμα ἔχουνε οἱ ἄνθρωποι στό νοῦ. 
 
Ἀρχαῖο πνεῦμα ἀθάνατο, ἀγνέ πατέρα,  
τοῦ ὡραίου, τοῦ μεγάλου καί τ’ ἀληθινοῦ,  
οἱ ἄνθρωποι οἱ σημερινοί σ’ ἔχουν κάνει πέρα,  
ἄλλος εὖ ἀγωνίζεται κι ἡ νίκη εἶν’ ἀλλουνοῦ. 
 
Ἀρχαῖο πνεῦμα ἀθάνατο, ἀγνέ πατέρα,  
τοῦ ὡραίου, τοῦ μεγάλου καί τ’ ἀληθινοῦ, 
ὁ στέφανος ἀγριελιᾶς ξέφτισε πέρα ὡς πέρα  
καί ἀντικαταστάθηκε μέ δόξα τοῦ κενοῦ. 
 

 
Μ.Π. 
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Ἐγκυκλοπαίδεια «Ἡλίου» 

Καϊμακάμη Βασιλείου, «Εἰδικά θέματα Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων» 

Μουρατίδη Ἰωάννη, «Ἱστορία φυσικῆς Ἀγωγῆς καί Ἀθλητισμοῦ 
τοῦ Ἀρχαίου Κόσμου» 

Μουρατίδη Ἰωάννη, «Ἱστορία φυσικῆς Ἀγωγῆς καί Ἀθλητισμοῦ», 
Μέρος Β’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


