
ΔΙΑΓΟΡΑ Ο ΡΟΔΙΟ 

 

 

 

Ο Διαγόρασ μεταφζρεται ςτο ςτάδιο από τουσ γιοφσ του. Ο Διαγόρασ ο όδιοσ ιταν 

Ολυμπιονίκθσ και γενάρχθσ Ολυμπιονικϊν. Κεωρείται ο κορυφαίοσ πυγμάχοσ τθσ 

αρχαιότθτασ. Καταγόταν από αριςτοκρατικι οικογζνεια τθσ Λαλυςοφ (αρχαίασ ροδιακισ 

πόλθσ). Ρρόγονόσ του ιταν επίςθσ και ο Μεςςινιοσ ιρωασ Αριςτομζνθσ. 

Νίκθςε ςτο αγϊνιςμα τθσ πυγμαχίασ ςτθν 79θ Ολυμπιάδα το 464 π.Χ. Τθν νίκθ του εξυμνεί 

ο Ρίνδαροσ ςτον Η' Ολυμπιόνικο. Ο Διαγόρασ ιταν επίςθσ περιοδιονίκθσ (νικθτισ και των 

τεςςάρων πανελλινιων αγϊνων). Σε προχωρθμζνθ θλικία το 448 π.Χ. ιταν παρϊν ςτθν 

Ολυμπία όταν οι γιοί του Δαμάγθτοσ και Ακουςίλαοσ ςτζφκθκαν Ολυμπιονίκεσ. Λζγεται ότι 

αμζςωσ μετά τθν ανακιρυξι τουσ ςε Ολυμπιονίκεσ, οι γιοί του ανζβαςαν τον πατζρα τουσ 

ςτουσ ϊμουσ τουσ και τον περιζφεραν κριαμβευτικά ςτο ςτάδιο. Τότε ζνασ από τουσ κεατζσ 

αναφϊνθςε Κάτκανε Διαγόρα, ουκ εισ Πλυμπον αναβιςθ (Ώρα να πεκάνεισ πια Διαγόρα, 

μθν περιμζνεισ να ανζβεισ και ςτον Πλυμπο) και ο Διαγόρασ εν μζςω των επευφθμιϊν και 

πλιρθσ ευδαιμονίασ άφθςε τθν τελευταία του πνοι. 

Ολυμπιονίκθσ ςτζφκθκε και ο τρίτοσ γιοσ του Δωριζασ κακϊσ και τα εγγόνια του Ευκλισ και 

Ρειςίροδοσ, γιοι των κυγατζρων του Καλλιπάτειρασ και Φερενίκθσ. 

 

ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ο ΡΟΔΙΟΣ  

0 Διαγόρασ καταγόταν από το όμορφο νθςί τθσ όδου από βαςιλικι γενιά. Σε νεαρι θλικία 

κζρδιςε τθν πρϊτθ νίκθ του ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ, ςτο αγϊνιςμα τθσ πυγμαχίασ. Το 



όνομα του ζγινε παςίγνωςτο ςτθν Αρχαία Ελλάδα, και όλοι μιλοφςαν για τισ επιτυχίεσ του.  

Νίκθςε ςτθν Ολυμπία, ςτα Μςκμια, ςτα Ρφκια, ςτα Νζμεα και ςε πλικοσ άλλων αγϊνων, ςτα 

Μζγαρα, ςτθν Ακινα, ςτθ Κιβα, ςτισ Ρλαταιζσ, ςτο Άργοσ, ςτθν Ραλλινθ, ςτθν Αίγινα και 

αλλοφ.  

Ο Διαγόρασ όμωσ δεν ζμεινε ςτθν Λςτορία μόνο για τισ δικζσ του επιτυχίεσ αλλά και για τισ 

νίκεσ των τριϊν γιων του. Είχε και δφο κόρεσ, τα παιδιά των οποίων νίκθςαν επίςθσ ςτουσ 

Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ.  

Σε μεγάλθ πια θλικία ο Διαγόρασ παρακολουκοφςε τουσ Αγϊνεσ ςτθν Ολυμπία. Αυτι τθ 

φορά δεν αγωνιηόταν ο ίδιοσ αλλά οι δφο γιοι του, ο Ακουςίλαοσ και ο Δαμάγθτοσ. Θ 

αγωνία του ιταν μεγάλθ. Θ καρδιά του παλλόταν από ςυγκίνθςθ. Ξαναηοφςε τθ δικι του 

προςπάκεια, το δικό του αγϊνα.  

Πταν οι δυο γιοι του αναγορεφτθκαν Ολυμπιονίκεσ, ο ζνασ ςτθν πυγμαχία και ο άλλοσ ςτο 

παγκράτιο, θ χαρά του δεν περιγραφόταν. Ιταν ο πιο ευτυχιςμζνοσ άνκρωποσ ςτθ γθ. Οι 

δυο του γιοι ζτρεξαν και ςτεφάνωςαν με τα δικά τουσ ςτεφάνια το γζροντα πατζρα τουσ. 

Ζπειτα τον ςικωςαν με ςεβαςμό και λατρεία ςτουσ δυνατοφσ ϊμουσ τουσ και τον 

περιζφεραν ςτο ςτάδιο. Το πλικοσ παραλθροφςε από καυμαςμό και ςυγκίνθςθ.  

Τότε ακοφςτθκε μζςα από το πλικοσ μια βροντερι φωνι, που ζκανε όλουσ να ριγιςουν: 

"Πζθανε τώρα Διαγόρα, ςτον Όλυμπο δεν πρόκειται να ανζβεισ".  

Φαίνεται πωσ ο περιφανοσ γζροντασ άκουςε τθν ιαχι. Συνεπαρμζνοσ ζκλειςε τα μάτια του. 

Θ καρδιά του ζπαψε να κτυπά. Ζγειρε το κεφάλι και ξεψφχθςε. Το ςϊμα του ζπεςε αργά 

ςτθν αγκαλιά των παιδιϊν του. Το πνεφμα του όμωσ ακάνατο μασ οδθγεί ςτο πζραςμα των 

αιϊνων. 

Διαγόρασ: Ο ανίκητοσ πυγμάχοσ του κόςμου 

Το Επίκαιρο αυτό αφιζρωμα ςτον Μεγαλφτερο Ρυγμάχο του κόςμου, είναι ζνα αφιζρωμα 
και τάμα όλων των οδίων. Ιταν καλοκαίρι του 448 π.Χ., ςτθν Ολυμπία και ο μινασ ιταν ο 
Απολλϊνιοσ, μζρεσ ιερζσ και ϊρεσ κείεσ των Ολυμπιακϊν αγϊνων, ςτθν Λερά Άλτι τθσ 
Ιλιδοσ. 

Τθν ίδια αυτι θμζρα και χρονιά, οι δυο γιοί του Θμίκεου Διαγόρα, Ακουςίλαοσ και Δαμά-
γθτοσ, ζχουν νικιςει ςτθν Ρυγμι, δθλαδι ςτθν Ρυγμαχία και ςτο Ραγκράτιο αντίςτοιχα. Και 
οι ςωςτοί και καλοκάμωτοι γιοί του όδιου Διαγόρα, ςτεφανωμζνοι και οι ίδιοι, παίρνουν 
ςτουσ ςτιβαροφσ ϊμουσ τουσ τον γζροντα Διαγόρα, τον ανίκθτο ακλθτι και περιοδονίκθ 
που δεν νικικθκε ποτζ. 

Ο λαόσ μζςα ςτο Στάδιο τθσ Ολυμπίασ ραίνει με άνκθ τα δυο αγνά παλικάρια που 
περιφζρουν ςτουσ ϊμουσ τουσ τον υπζργθρο, ζνδοξο και ακάνατο Διαγόρα από τον Λαλυςό 
τθσ όδου. Και τότε, μζςα από το πλικοσ των 36.000 φιλάκλων, πετάγεται ζνασ Σπαρτιάτθσ 
και φωνάηει ςτον ςοφό και αςπρομάλλθ Διαγόρα: 

"ΚΑΤΚΑΝΕ ΔΛΑΓΟΑ, ΚΑΤΚΑΝΕ ΔΛΑΓΟΑ, ΟΥΚ ΕΣ ΟΛΥΜΡΟΝ ΑΝΑΒΘΣΘ...", που ςθμαίνει ςτα 
ςθμερινά ελλθνικά λόγια: "Είναι ϊρα και ςτιγμι να πεκάνεισ κείε και ωραίε Διαγόρα, μθ 
κζλεισ να γίνεισ και κεόσ...". 



Και εκεί, μζςα ςτο ςτάδιο, αινοφμενοσ και διαδοφμενοσ, δακρυρροϊν και πανευτυχισ, 
ξεψφχθςε ςτα χζρια των παιδιϊν του, ο Θμίκεοσ Διαγόρασ. 

Ιταν θ 83θ Ολυμπιάδα, ζτοσ 448 π.Χ. όταν άφθςε τθ κεία πνοι του ο μεγαλφτεροσ ακλθτισ 
- πυγμάχοσ όλων των εποχϊν του κόςμου. Δεν νικικθκε ποτζ. Ιταν γεννθμζνοσ ςτον Λαλυςό 
τθσ όδου - τότε δεν είχε ιδρυκεί ακόμθ θ πόλθ τθσ όδου - και ιταν ο πιο ωραίοσ, ο πιο 
δυνατόσ και ανίκθτοσ Ολυμπιονίκθσ τθσ Γθσ. Οι Ζλλθνεσ του 5ου αιϊνα δεν τον 
αποκαλοφςαν ακλθτι, αλλά περιοδονίκθ, που ςθμαίνει: ανίκθτοσ ακλθτισ και άτρωτοσ 
άνκρωποσ. Είχε φψοσ πάνω από 2,20 μζτρα, όπωσ αναφζρει ο Ρίνδαροσ: "Πτι τεςςάρων 
πιχεων και πζντε δακτφλων, φψουσ ο Διαγόρασ ο όδιοσ...". 

Ο μζγασ ποιθτισ Ρίνδαροσ αφιζρωςε μεγάλο και αινετικό ποίθμα ςτον κείο και ωραίο 
ακλθτι Διαγόρα. Το ποίθμα αυτό που λζγεται: "Ζβδομοσ Ολυμπιόνικοσ", ιταν γραμμζνο με 
χρυςά γράμματα ςτθ μετϊπθ του Ναοφ τθσ Λυνδίασ Ακθνάσ, ςτθν Λίνδο. 

Ο Διαγόρασ δεν νικικθκε ποτζ. Νικοφςε ςυνεχϊσ ςε όλεσ τισ Ολυμπιάδεσ και οι όδιοι 
πατζρεσ μασ του ζςτθςαν αγάλματα όχι μόνο ςτθ γενζτειρα του, Λαλυςό, αλλά και μζςα 
ςτθν Ολυμπία. Νίκθςε ςτθν Ολυμπία, ςτα Νζμεα, ςτα Μςκμια και Ρφκια, πολλζσ φορζσ. 

Ο Διαγόρασ είχε και τρία παλικάρια και δφο κόρεσ. Τα παλικάρια του ιταν ο Δαμάγθτοσ, 
Ακουςίλαοσ και Δωριζασ και κόρεσ του πανζμορφεσ ιταν θ Καλλιπάτειρα και θ Φερενίκθ. Ο 
Διαγόρασ αποκαλοφνταν από όλουσ τουσ Ζλλθνεσ "ευκυμάχα" γιατί ποτζ δεν απόφευγε 
οφτε τον αντίπαλο, οφτε τα χτυπιματα του. Μια φορά μάλιςτα νίκθςε "ακονιτί", δθλαδι 
χωρίσ να αγωνιςτεί, αφοφ ο αντίπαλοσ του πυγμάχοσ, δεν τόλμθςε να εμφανιςτεί ςτο 
ςτάδιο. 

Εφζτοσ αποτίνουμε φόρο τιμισ και αίνου ςτον ανίκθτο Ρυγμάχο τθσ όδου. Ζχουν περάςει 
ακριβϊσ 2.448 χρόνια από τθ κανι του Διαγόρα, που τον ακλθτιςμό και το ικοσ, μζχρι το 
κρόνο του Δθμιουργοφ τον ζφερε. 

Το άρκρο μασ αυτό γράφτθκε ειδικά για τον Διαγόρα, αλλά και ςτουσ 32 μεγάλουσ οδίτεσ 
ακλθτζσ που βρζκθκαν τα ονόματα και τα αγάλματα τουσ ςτθν Ολυμπία και ςτουσ άλλουσ 
ελλθνικοφσ ακλθτικοφσ χϊρουσ. Μεγάλοι ακλθτζσ και ωραίοι άνκρωποι γεννικθκαν πολλοί 
ςτθν Ελλάδα και ςτον κόςμο μασ. Σαν τον Θμίκεο, Ρεριοδονίκθ, Ευκυμάχα, όδιο Διαγόρα: 
ΚΑΝΕΛΣ!!! 

Στθν αρχαία όδο το να είςαι ακλθτισ ςιμαινε κάτι περιςςότερο από το να ακλείςαι και να 
νικάσ. Ιταν κάτι κεϊκό, αφοφ οι ακλθτζσ ακλοφνταν ςτο όνομα των κεϊν και ιταν οι 
αγαπθμζνοι των πατρίδων τουσ. Ο ακλθτισ ιταν ςκεφοσ ειρινθσ, φιλίασ, υγείασ και 
πατριωτιςμοφ, αλλά και δοχείο κεοφ, ζνα ιερό διςκοπότθρο για να μεταλαμβάνουν οι άλλοι 
άνκρωποι το κείο νάμα και να κοινωνοφν τα ιδεωδζςτερα ελλθνικά και παγκόςμια ιδανικά. 

Ροτζ ο αρχαίοσ ακλθτισ, όδιοσ ι άλλοσ Ζλλθνασ, δεν καταδζχονταν να πάρει χριματα για 
τθ νίκθ του. Αυτό ιταν όνειδοσ και ντροπι για τον ίδιο, τθν πατρίδα του, τθ γενιά του και 
τουσ κεοφσ. Βζβαια ςιμερα οι οραματιςμοί των ακλθτϊν δεν είναι και τόςο υψιπετείσ, 
αλλά αυτό είναι άλλο κζμα και πρόβλθμα των θμερϊν μασ. Οι οδίτεσ ακλθτζσ υπακοφουν 
ςτουσ κανονιςμοφσ των ακλθτικϊν και ιδίωσ των Ολυμπιακϊν αγϊνων, αφοφ αυτό ιταν 
κζλευςμα τθσ Ελλανοδίκου Επιτροπισ, αλλά και επικυμία των κεϊν. 

Λδοφ ποιοί ιταν οι Κανονιςμοί των Ολυμπιακϊν αγϊνων, ςτουσ οποίουσ διζπρεψαν οι 
οδίτεσ ακλθτζσ. 



ΠΡΩΣΟ: Αποκλείονται από τουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ, οι ςκλάβοι και οι βάρβαροι. 
 
ΔΕΤΣΕΡΟ: Αποκλείονται ακόμθ φονιάδεσ, κακοποιοί, υπόδικοι και ανζντιμοι πολίτεσ. 
 
ΣΡΙΣΟ: Πλοι οι ακλθτζσ προ των αγϊνων, όφειλαν να κυςιάςουν ςτα ιερά τθσ Ολυμπίασ και 
να δϊςουν τον νόμιμο όρκο. Ο όρκοσ ζλεγε πωσ ο ακλθτισ είναι ο αγαπθμζνοσ των κεϊν, 
αγωνίηεται τον αγϊνα τον καλό και νικά μόνο με τθ δφναμθ και ποτζ με αντιακλθτικζσ 
ενζργειεσ και ςκζψεισ. 

ΣΕΣΑΡΣΟ: Πποιοσ ακλθτισ φτάνει αργά ςτο ςτάδιο, διαγράφεται. 

ΠΕΜΠΣΟ: Απαγορεφεται ςτισ ανφπανδρεσ γυναίκεσ να παρευρίςκονται ςτον αγωνιςτικό 
χϊρο κακ' όλθ τθ διάρκεια των Ολυμπιακϊν αγϊνων. 

ΕΚΣΟ: Κατά τθ διάρκεια των αγϊνων οι προπονθτζσ απομακρφνονται των ακλθτικϊν 
χϊρων. 

ΕΒΔΟΜΟ: Απαγορεφετε ςτον ακλθτι να ςκοτϊςει τον αντίπαλο. 

ΟΓΔΟΟ: Απαγορεφεται ςτον ακλθτι να χρθςιμοποιεί αντιακλθτικά τεχνάςματα και 
πονθριζσ εναντίον του αντιπάλου του. 

ΕΝΝΑΣΟ: Απαγορεφεται θ δωροδοκία και ο εκφοβιςμοί του αντιπάλου. 

ΔΕΚΑΣΟ: Πποιοσ προςπακιςει να δωροδοκιςει τθν Ελλανόδικο Επιτροπι, μαςτιγϊνετε 
δθμοςίωσ. 

ΕΝΔΕΚΑΣΟ: Απαγορευόταν να αμφιςβθτθκεί δθμοςίωσ θ ετυμθγορία τθσ Ελλανοδίκου 
Επιτροπισ, και 

ΔΩΔΕΚΑΣΟ: Ενςτάςεισ γίνονται δεκτζσ για τθν ετυμθγορία τθσ Επιτροπισ, αλλά τα ζξοδα 
βαρφνουν τον ενάγοντα. 

Οι αρχαίοι ακλθτζσ ποτζ δε διανοικθκαν να παραβιάςουν τουσ Κανονιςμοφσ αυτοφσ, γι 
αυτό είχαν πάντοτε τθν εφνοια των κεϊν, τθν εκτίμθςθ των Ελλινων και το γζρασ τθσ 
πατρίδασ τουσ. Είναι προνόμιο να είςαι ακλθτισ, ιδίωσ όταν είςαι ΟΔΛΟΣ. 

 

 


