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ΠΕΡΙΛΗΧΗ
Ο ακλθτιςμόσ είναι ζνασ κοινωνικόσ κεςμόσ ο οποίοσ αντικατοπτρίηει τθ δεδομζνθ
κοινωνία και τον πολιτιςμό τθσ. Για παράδειγμα ςτθν Αρχαία Ελλάδα, ο ακλθτιςμόσ
ςτθν Ακινα κεωροφταν κοινωνικό και πολιτιςμικό αγακό και είχε παιδαγωγικό
χαρακτιρα ενϊ αντίκετα ςτθν Σπάρτθ ο ακλθτιςμόσ χρθςιμοποιοφταν για τθν
ςτρατιωτικι εκπαίδευςθ.
Ο ακλθτιςμόσ ςτθν αρχαία Ελλάδα δεν ιταν απλά μια ευχάριςτθ εναςχόλθςθ ι
επάγγελμα όπωσ είναι ςιμερα. Αποτελοφςε ζναν από τουσ βαςικότερουσ λόγουσ
επιβίωςθσ τθσ Ελλθνικισ φυλισ – ιδιαίτερα τθν εποχι των Ρερςικϊν πολζμων (490479 π.Χ.). Σφμφωνα με τον Gardiner «θ νίκθ των Ελλινων κατά των Ρερςϊν … ιταν
θ νίκθ μιασ χοφφτασ αςκθμζνων ακλθτϊν κατά των ορδϊν μαλκακϊν βαρβάρων».
Θα ιταν περιττό να αναλυκεί θ ςθμαςία που ζδιναν ειδικά οι Σπαρτιάτεσ ςτθν
κακθμερινι εκγφμναςθ των νζων (Αγωγι), ϊςτε να βαςίηονται ανά πάςα ϊρα και
ςτιγμι ςτθν προάςπιςθ τθσ πόλθσ τουσ από εχκρικζσ επιδρομζσ. Ο ακλθτιςμόσ δεν
ιταν ςθμαντικόσ μόνο ςτθν Αρχαία Ελλάδα, αλλά και ςε άλλουσ λαοφσ, όπωσ οι
Σουμζριοι ,οι Αιγφπτιοι και οι Κινζηοι κ.λπ.
Τα ςπουδαιότερα αγωνίςματα ςτθν αρχαιότθτα ιταν ατομικά όπωσ: το ςτάδιο, ο
δίαυλοσ, ο δόλιχοσ και θ οπλιτοδρομία όπου οι ακλθτζσ ζτρεχαν με πανοπλία, το
άλμα, ο δίςκοσ, ο δρόμοσ, και θ πάλθ. Βζβαια υπιρχαν και ομαδικά ακλιματα που
εξακολουκοφν να λαμβάνουν χϊρα ακόμθ και ςιμερα με μικρζσ παραλλαγζσ όπωσ:
το ποδόςφαιρο ι «επίςκυρο», το Μπάςκετ ι «ανακρουςία» το Χάντμπολ ι
χειροςφαίριςθ και το Χόκεχ ι «κερθτίηειν».
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ΕΙΑΓΨΓΗ
Ο ακλθτιςμόσ ςτθν αρχαία Ελλάδα αποτελοφςε ςθμαντικό μζροσ τθσ κοινωνικισ
ηωισ και τθσ κοινωνικισ αγωγισ των νζων διότι οι αρχαίοι Ζλλθνεσ πίςτευαν ότι θ
υγεία του ςϊματοσ πρζπει να ςυμβαδίηει με τθν πνευματικι υγεία . «Νουσ υγιισ εν
ςϊματι υγιι», όπωσ ζλεγαν. Οι Ζλλθνεσ ιταν ο πρϊτοσ λαόσ που επινόθςε τισ
«ακλοπαιδιζσ» τισ οποίεσ ανιγαγαν ςε αγωνίςματα, ςτα οποία οι παίκτεσ
ςυναγωνίηονταν. Ο Αριςτοτζλθσ ζκεςε τον οριςμό τθσ επιςτιμθσ τθσ φυςικισ
αγωγισ, λζγοντασ ότι εξετάηει το είδοσ τθσ εκγφμναςθσ που ταιριάηει ςε όλουσ,
αφοφ αποςκοπεί ςτθν γυμναςτικι εκπαίδευςθ όλων και όχι μόνων αυτϊν με
φυςικά ςωματικά χαρίςματα. Κατά τον Αριςτοτζλθ ο ςκοπόσ τθσ γυμναςτικισ είναι
παιδαγωγικόσ και αιςκθτικόσ. Γενικά οι αρχαίοι Ζλλθνεσ προςπακοφςαν να είναι
υπζρ του μζτρου ςτθ ηωι, αλλά και να κατακτιςουν τθν ευδαιμονία, θ οποία
βρίςκεται ςτο αγακό, ςτθν αρετι και τθν οποία βρίςκει κανείσ δια μζςου του «ευ
αγωνίηεκαι» ςτθν γυμναςτικι και ςτον ακλθτιςμό. Ρρϊτοι οι Ζλλθνεσ
χρθςιμοποίθςαν τθν ςωματικι άςκθςθ ωσ μζςο απόκτθςθσ ρϊμθσ αλλά και αρετισ
.Στισ ελλθνικζσ πόλεισ αποτελοφςε το μιςό τθσ όλθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και
κεωρείτο μζςο αγωγισ με πρότυπο τον ιδανικό πολίτθ : γυμναςμζνο ςτο ςϊμα και
ολοκλθρωμζνο ςτο νου και ςτθν ψυχι.

ΟΡΙΜΟ
Με τον όρο ακλθτιςμό εννοοφμε το ςφνολο των αγωνιςμάτων και των ακλθτικϊν
παιχνιδιϊν ,τθν γφμναςθ , τθν άςκθςθ , τον κόπο για τθν παραγωγι ακλθτικοφ
ζργου , τθν επίδοςθ ςτα ακλθτικά αγωνίςματα και τον ακλθτιςμό , που αποβλζπει
όχι μόνο ςτθν ανάπτυξθ των δυνάμεων και τθν τελειοποίθςθ του ανκρωπίνου
ςϊματοσ , άρα ςτθν εξαςφάλιςθ υγείασ του ανκρϊπου , αλλά και ςτθν
πραγματοποίθςθ εξαιρετικϊν κατορκωμάτων ςτα διάφορα ακλθτικά αγωνίςματα.
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Η ΗΜΑΙΑ ΣΨΝ ΑΓΨΝΨΝ ΣΗΝ ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Η άςκθςθ και ο αγϊνασ είχαν ευεργετικά αποτελζςματα ςτθν ψυχοςωματικι
ςφνκεςθ του ατόμου . Μζςα από αυτά καλλιεργικθκε ςε βάκοσ θ ανάπτυξθ του
ατόμου τόςο ςε ςωματικό όςο ςε ψυχικό επίπεδο . Με τθν άςκθςθ βελτιϊκθκε και
αναπτφχκθκε θ οικογενειακι και κοινωνικι υγεία , ςφυρθλατικθκε ςτακερά θ
ελλθνικι φυλι, ο ελλθνικόσ και ο παγκόςμιοσ πολιτιςμόσ . Επιπλζον οι πανελλινιοι
αγϊνεσ ςυνζβαλλαν ςτο να ανοίξουν οι πόλεισ κράτθ τα προςτατευτικά τουσ τείχθ
και να καλλιεργθκεί ςυνειδθτά μεταξφ των Ελλινων κλίμα φιλίασ και φίλακλο. Για
πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία του παγκόςμιου πολιτιςμοφ χρθςιμοποιικθκαν οι
αγϊνεσ από τουσ Ζλλθνεσ ςαν παιδευτικό μζςο αγωγισ των νζων και αποτζλεςαν
εκνικι ανάγκθ για τθ διαμόρφωςθ τθσ ελλθνικισ ράτςασ . Ακόμθ κατά τθν διάρκεια
των πανελλθνίων αγϊνων υιοκετείται θ εκεχειρία που αποςκοποφςε ςτθν ομαλι
διεξαγωγι των αγϊνων . Επιπροςκζτωσ επιδίωκαν με τουσ αγϊνεσ οι νζοι να
αποκτιςουν τθ ςυνιςτάμενθ των ψυχικϊν λειτουργιϊν και τθν αρετι . Με τουσ
αγϊνεσ πλθςίαςαν οι αρχαίοι το κείο περιςςότερο αφοφ τουσ είχε γίνει ςυνείδθςθ
ότι προςτάτθσ του αγϊνα ιταν ο κεόσ . Τα αποτελζςματα από τθν ςυνεχι άςκθςθ
από τθν δοκιμαςία του αγϊνα επιδροφςαν ςτθν ατομικι προςωπικότθτα του
ακλθτι-πολίτθ με αποτζλεςμα να γινόταν περιςςότερο νομοταγισ , θκικόσ ,
γενναίοσ , καρτερικόσ και δυναμικόσ .

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Ομηρική εποχή
Η ςωματικι αγωγι ιταν πολφ ςθμαντικι για τουσ ομθρικοφσ ανκρϊπουσ. Σκοπόσ
τθσ ιταν να γίνει ο προϊςτορικόσ άνκρωποσ ζξοχοσ ςτα λόγια και ςτα ζργα. Για να
φτάςουν ςτθν απόκτθςθ τθσ αρετισ οι Ομθρικοί άνκρωποι ςκζφτθκαν να
χρθςιμοποιιςουν βοθκό τθν ςωματικι αγωνιςτικι. Στθν ομθρικι κοινωνία θ
αγωνιςτικι δεν άνθκε ςε καμία κοινωνικι τάξθ, αλλά είχε γενικό χαρακτιρα.

Αρχαία Ελλάδα
Στθν Αρχαία Ελλάδα, ο ακλθτιςμόσ είχε πολλζσ διαςτάςεισ και χρθςιμότθτεσ
ανάλογα με το που ζβριςκε εφαρμογι. Στθν Ακινα, για παράδειγμα, πολιτιςτικι
πρωτεφουςα τθσ εποχισ, ο ακλθτιςμόσ κεωροφνταν κοινωνικό και πολιτιςμικό
αγακό και είχε παιδαγωγικό χαρακτιρα. Αντίκετα ςτθν μιλιταριςτικι και ςκλθρι
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Σπάρτθ, ο ακλθτιςμόσ χρθςιμοποιοφταν κυρίωσ για το χτίςιμο του πολεμικοφ
χαρακτιρα και για τθν ςτρατιωτικι εκπαίδευςθ των νεαρϊν Σπαρτιατϊν.

Αθήνα
Από τθν προϊςτορία θ Ακινα είχε δεςμοφσ τόςο κοινωνικοφσ όςο και ακλθτικοφσ.
Ρολλζσ παραδόςεισ, επιγραφζσ και αγγειογραφίεσ αποτελοφν ςαφείσ μαρτυρίεσ για
τθν αγωνιςτικότθτα των κατοίκων τθσ. Επίςθσ οι ςυμμετοχζσ πολλϊν Ακθναίων
θρϊων, αλλά και πολλοί μφκοι και κρφλοι για θμίκεουσ , ςυνζδεαν τισ αγωνιςτικζσ
ςχζςεισ τθσ πόλθσ.

πάρτη
Οι Σπαρτιάτεσ ιταν ζνασ λαόσ με ςιδερζνια πεικαρχία ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι.
Από τθν παιδικι θλικία αγόρια και κορίτςια ςυνικιηαν ςτθ ςκλθραγωγία , τθν
πεικαρχία και τθν άςκθςθ γυμνάηοντασ τα ςϊματά τουσ ςτο τρζξιμο , ςτθν πάλθ ,
ςτο δίςκο , ςτο ακόντιο ,ςτο κολφμπι και ςτο άλμα. Οι ζφθβοι περιςςότερο
αςκοφνταν ςτο χορό και ςτθν οπλομαχθτικι , ςτθν πυγμι και ςτο παγκράτιο.

Κύπροσ
Η προϊςτορικοί καλλιζργθςαν αγωνιςτικά το δρόμο , τθν πάλθ και τθν πυγμι. Η
Κφπροσ λάτρευε τον ταφρο, δείγμα πολιτιςτικισ ςυγγζνειασ με τθν Κριτθ. Από
αναςκαφζσ ζχουν βρεκεί διάφοροι κρατιρεσ και πιλινα ομοιϊματα ςτισ οποίεσ
εικονίηονται ςυχνά παραςτάςεισ που ζχουν ςχζςθ με τισ ταυρομαχίεσ και τα
ταυροκακάψια. Ραράλλθλα αςχολοφνταν με τισ αρματοδρομίεσ , με το κυνιγι , τθν
ιππαςία ,το παιχνίδι και το χορό.

Ρωμαΰκή Εποχή
Στθν μεταγενζςτερθ αρχαία ϊμθ ο ακλθτιςμόσ, πζρα από τθν προπαραςκευαςτικι
του αξία για ςτρατιωτικοφσ λόγουσ, για τθν εκπαίδευςθ των ςτρατιωτϊν/
λεγεωνάριων, αλλά και τθν εκπαιδευτικι, επιμορφωτικι, παράγωγο των
αρχαιοελλθνικϊν καταβολϊν, απζκτθςε και μια νζα μορφι, αυτιν τθσ διαςκζδαςθσ
και ψυχαγωγίασ για τισ πλατιζσ μάηεσ, μια μορφι πιο εμπορικι και αρκετά πλζον,
τθρουμζνων των αναλογιϊν, διαδεδομζνθ και ςτθν ςφγχρονθ εποχι.

Άλλοι Λαοί
Αςιάτεσ Οι Αςιάτεσ όπωσ μασ πλθροφορεί και ο Θουκυδίδθσ τελοφςαν αγϊνεσ
πυγμισ και πάλθσ με απϊτερο ςκοπό τθν προςαρμογι του άνκρωπο γφρω από τα
πολεμικά τθσ χϊρασ του
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Πέρςεσ Σφμφωνα με τον Ηρόδοτο και τον Αρριανό, θ ακλθτικι δραςτθριότθτα
ξεκινοφςε από τθν παιδικι θλικία ωσ τα 23 χρόνια. Γυμνάηονταν ςτθν ιππαςία, ςτο
τόξο, ςτο δρόμο και ιδιαίτερα ςτο κυνιγι. Οι νζοι ζπρεπε να ςυνθκίςουν να
αντζχουν ςτισ αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, να ιππεφουν ατίκαςα άλογα, να
κολυμπάνε και να αςκοφνται ςτθν ςκοποβολι.

Κινέζοι Ήταν οι πρϊτοι από τουσ ανατολικοφσ λαοφσ που χρθςιμοποίθςαν τισ
ςωματικζσ αςκιςεισ ςαν μζςω αγωγισ. Η ςωματικι αγωγι αρχίηει για λόγουσ
κρθςκευτικοφσ και για κεραπεία του ςϊματοσ ςε διάφορεσ αςκζνειεσ. Η ςωματικι
αγωγι επζβαλε ςτουσ αςκοφμενουσ να κρατάνε τθν αναπνοι τουσ, να
αυτοςυγκεντρϊνονται και ζτςι να αποφεφγεται θ ζντονθ διζγερςθ του ςϊματοσ.
Ζκαναν αςκιςεισ με κοντάρια και με ςπακιά και τα ζπακλα τθσ ςωματικισ
δοκιμαςίασ δίνονταν ςτο νικθμζνο γιατί αυτόσ τα χρειαηόταν για φάρμακα, ϊςτε να
βελτιϊςει τισ ςωματικζσ του ατζλειεσ και αδυναμίεσ. Η τοξοβολία, θ πάλθ, θ πυγμι
ιταν πολφ διαδεδομζνα αγωνίςματα.

Λύδιοι Ήταν άξιοι ιππείσ και ζφιπποι και κεωροφνται ο ανδρειότεροσ λαόσ τθσ
Αςίασ. Ζφεραν μεγάλα δόρατα και αςκοφνταν ποφ με ςκοπό να αναπτφξουν τθ
δφναμθ τουσ και να τα χειρίηονται πιο εφκολα.

κύθεσ ιταν δεινοί τοξότεσ και ηοφςαν με το κυνιγι. Χρθςιμοποιοφςαν
εκπαιδευμζνα άλογα , τα οποία τουσ βοθκοφςαν ςτο κυνιγι.

Αιγύπτιοι θ αγωνιςτικι παρουςιάηει μεγάλθ ανάπτυξθ ςτον αιγυπτιακό χϊρο .Με
τθ μόνθ διαφορά ότι οι Αιγφπτιοι χρθςιμοποιοφςαν τον ακλθτιςμό ςαν μζςο
ψυχαγωγίασ και ςτρατιωτικισ προετοιμαςίασ, ενϊ οι Ζλλθνεσ για τθν τελειοποίθςθ
του ψυχοςωματικοφ τφπου .Διαπιςτϊνουμε ότι αςχολοφνταν με τθν άρςθ βαρϊν το
κυνιγι άγριων ηϊων τθν πάλθ το ψάρεμα και το κυνιγι ςτισ όχκεσ του Νείλου. Οι
ςφαιριςεισ ιταν γνωςτζσ ςτθν αιγυπτιακι κοινωνία κακϊσ επίςθσ τα παιχνίδια
ςτθν ξθρά, ςτον Νείλο ι ςτθ κάλαςςα με βάρκεσ .Μαρτυρίεσ του 2000 π.Χ. μασ
κάνουν γνωςτό ότι θ πυγμι , θ πάλθ , θ ραβδομαχία ιταν αγωνίςματα που
απζβλεπαν ςτθ ςτρατιωτικι προςαρμογι του Αιγφπτιου νζου.

ΕΚΓΤΜΝΑΗ ΣΗΝ ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Ο ακλθτιςμόσ ςτθν αρχαία Ελλάδα αποτελοφςε ςθμαντικό μζροσ τθσ κοινωνικισ
ηωισ και τθσ αγωγισ των νζων. Και αυτό διότι οι αρχαίοι Ζλλθνεσ πίςτευαν ότι θ
υγειά του ςϊματοσ πρζπει να ςυμβαδίηει με τθν πνευματικι υγεία. Οι ακλοφμενοι
αςκοφνταν υπό τισ οδθγίεσ του γυμναςτι ο οποίοσ κρατϊντασ ζνα μακρφ μπαςτοφνι
τουσ ζδειχνε τισ αςκιςεισ. Τα γυμνάςια περιλάμβαναν τισ αςκιςεισ τθσ
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«αλτθροβολίασ», τθσ «χειρονομίασ», τθσ «ςκιαμαχίασ», του «πιτυλίηειν», του
«ανατροχαςμοφ» και του «περιτροχαςμοφ».
Η αλτθροβολία ιταν άςκθςθ που γφμναηε τουσ μυσ του κορμοφ και ςε αυτιν
γίνονταν ςυνεχόμενεσ άρςεισ αλτιρων του άλματοσ εισ μικοσ. Η χειρονομία ιταν
άςκθςθ που γφμναηε τουσ μυσ του
κορμοφ και των άνω άκρων. Σε αυτιν οι
ακλθτζσ μιμοφνταν τισ κινιςεισ του
ακλιματοσ τθσ «πυγμισ», δθλαδι τθσ
πυγμαχίασ με φανταςτικό αντίπαλο. Η
ςκιαμαχία ιταν άςκθςθ που γφμναηε
τουσ μυσ του κορμοφ, κακϊσ και των
χεριϊν. Στθ ςκιαμαχία οι ακλθτζσ
μιμοφνταν κινιςεισ οπλομαχίασ, χωρίσ
αντίπαλο.
Το πιτυλίηειν ιταν άςκθςθ για τθν ενδυνάμωςθ του κορμοφ και των χεριϊν. Σε
αυτιν οι ακλθτζσ μιμοφνταν τισ κινιςεισ τθσ κωπθλαςίασ. Ο ανατροχαςμόσ και ο
περιτροχαςμόσ ιταν αςκιςεισ για τθν ενδυνάμωςθ των μυϊν των ποδιϊν. Στον
ανατροχαςμό οι ακλθτζσ ζτρεχαν προσ τα πίςω, ενϊ ςτον περιτροχαςμό ζτρεχαν
κυκλικά ςτο ςτάδιο.Οι νζοι γυμνάηονταν γυμνοί (εξοφ και γυμνάςια) και
αλείφονταν με λαδί και άμμο, γεγονόσ που μόνο τυχαίο δεν είναι. Σιμερα
γνωρίηουμε πωσ το λαδί(περιζχει τθν βιταμίνθ Ε που ζχει αναηωογονθτικά ςτοιχεία
για το δζρμα, ενϊ και θ άμμοσ ζχει επίςθσ ευεργετικζσ επιδράςεισ ςτο δζρμα και
ςτθν ψυχικι χαλάρωςθ.

ΑΓΨΝΕ ΣΗΝ ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Στουσ ιςτορικοφσ χρόνουσ οι αγϊνεσ διεξάγονταν πάντα ςτα πλαίςια μεγάλων
κρθςκευτικϊν εορτϊν. Τα ςτάδια ιταν άμεςα ςυνδεδεμζνα με τα ιερά και οι
αγϊνεσ αποτελοφςαν ζνα είδοσ προςφοράσ προσ τουσ κεοφσ. Οι πρϊτοι ακλθτικοί
αγϊνεσ ςτον Ελλαδικό χϊρο, ιταν τα ταυροκακάψια ςτθν Μινωικι Κριτθ. Οι
ακλθτζσ κατά τθν διάρκεια των ταυροκακαψίων άρπαηαν τουσ ταφρουσ από τα
κζρατα και πθδοφςαν κάνοντασ ςτροφι ςτον αζρα και κατζλθγαν όρκιοι πίςω του!
Στθν διάρκεια των αγωνιςμάτων αυτϊν, δεν κανατϊνονταν ποτζ οι ταφροι όπωσ
γίνεται ςιμερα ςτισ ταυρομαχίεσ. Στθν Μυκθναϊκι εποχι (16οσ ωσ 11οσ αιϊνασ
π.Χ.) τελοφνταν αγϊνεσ προσ τιμιν των κεϊν ςε κρθςκευτικζσ εορτζσ , αλλά και
προσ τιμιν των νεκρϊν. Στθν γεωμετρικι περίοδο (11οσ ζωσ 7ο αιϊνα π.Χ.) και τθν
αρχαϊκι εποχι (7οσ και 6οσ αιϊνασ π.Χ.) άρχιςαν να διοργανϊνονται ςυχνά
ακλθτικοί αγϊνεσ, τοπικοί ι πανελλινιοι, ςε διάφορεσ περιοχζσ. Μετά τθν
Μυκθναϊκι εποχι γίνονταν πανελλινιοι αγϊνεσ, όπωσ τα «Ολφμπια» που
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διεξάγονταν κάκε τζςςερα χρόνια ςτθν Ολυμπία, τα «Ρφκια» που διεξάγονταν
επίςθσ κάκε τζςςερα χρόνια ςτουσ Δελφοφσ, τα «Κςκμια» κάκε δφο χρόνια ςτο Ιερό
του Ροςειδϊνα ςτθν Ιςκμία τθσ Κορίνκου και τα «Νζμεα» επίςθσ κάκε δφο χρόνια
ςτο Ιερό του Διόσ ςτθ Νεμζα (από τον 3ο αιϊνα π.Χ. ετελοφντο ςτο Άργοσ).

ΑΓΨΝΙΜΑΣΑ ΣΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΑ
Μερικά από τα πιο γνωςτά αγωνίςματα ιταν ο ιππόδρομοσ, ο δρόμοσ, το άλμα, ο
δίςκοσ, το ακόντιο, θ πάλθ, το πζντακλο, το παγκράτιο και άλλα.
Τα περιςςότερα ακλιματα ιταν ατομικά όπωσ:


το ςτάδιο,



ο δίαυλοσ,



ο δόλιχοσ και



θ οπλιτοδρομία όπου οι ακλθτζσ ζτρεχαν με πανοπλία.



το άλμα,



ο δίςκοσ,



ο δρόμοσ,



και θ πάλθ

Οι αγϊνεσ δρόμου περιλάμβαναν τρεισ αποςτάςεισ - το ςτάδιο, 200 περίπου
μζτρων, τον δίαυλο, ανάλογο με το ςθμερινό αγϊνιςμα των 400 μζτρων, και τον
δόλιχο, μια απόςταςθ περίπου 4.500 μζτρων. Οι ακλθτζσ ζτρεχαν και αςκοφνταν
ολόγυμνοι. Οι πεντακλθτζσ ζπαιρναν μζροσ ςε πζντε αγωνίςματα: ςτο δρόμο, ςτο
άλμα εισ μικοσ, ςτθ διςκοβολία, ςτον ακοντιςμό και ςτθν πάλθ. Άλλοι αγϊνεσ
περιλάμβαναν τθν πυγμαχία και το παγκράτιο, το οποίο ζχει περιγραφεί ωσ
«κτθνϊδεσ άκλθμα που αποτελοφςε ςυνδυαςμό πυγμαχίασ με γυμνά χζρια και
πάλθσ». Γίνονταν ακόμα και αρματοδρομίεσ απόςταςθσ οχτϊ ςταδίων, με ελαφρά,
ανοιχτά οχιματα που είχαν μικροφσ τροχοφσ και τα οποία ζςερναν δφο ι τζςςερα
πουλάρια ι ενιλικα άλογα.
Στθν πάλθ, οι κανονιςμοί επζτρεπαν τισ λαβζσ μόνο από τθ μζςθ και πάνω, και
νικθτισ ανακθρυςςόταν αυτόσ που ζριχνε πρϊτοσ ςτο ζδαφοσ τον αντίπαλό του
τρεισ φορζσ. Αντίκετα, ςτο παγκράτιο δεν απαγορευόταν καμία λαβι. Οι
παγκρατιαςτζσ μποροφςαν να χτυποφν τον αντίπαλό τουσ με κλωτςιζσ και γροκιζσ,
κακϊσ και να βγάηουν από τθ κζςθ τουσ τισ αρκρϊςεισ του. Απαγορευόταν μόνο θ
εξόρυξθ των ματιϊν, το γδάρςιμο και το δάγκωμα. Στόχοσ τουσ ιταν να
ακινθτοποιιςουν τον αντίπαλο ςτο ζδαφοσ και να τον αναγκάςουν να παραιτθκεί.
Μερικοί το κεωροφςαν «το καλφτερο κζαμα ςε όλθ τθν Ολυμπία».
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Στθν αρχαιότθτα, θ πιο διάςθμθ αναμζτρθςθ ςτο παγκράτιο λζγεται ότι ζλαβε χϊρα
ςτον τελικό των Ολυμπιακϊν του 564 Ρ.Κ.Χ. Ο Αρραχίων, τον οποίο ςτραγγάλιηε ο
αντίπαλόσ του, είχε τθν ψυχραιμία να του εξαρκρϊςει ζνα δάχτυλο του ποδιοφ. Ο
αντίπαλόσ του, μθ αντζχοντασ τον πόνο, παραιτικθκε ακριβϊσ προτοφ πεκάνει ο
Αρραχίων. Οι κριτζσ ανακιρυξαν νικθτι το πτϊμα του Αρραχίωνα!

Η αρματοδρομία ιταν το λαμπρότερο αγϊνιςμα και επίςθσ το δθμοφιλζςτερο
ανάμεςα ςτουσ αριςτοκράτεσ, εφόςον νικθτισ δεν ιταν ο θνίοχοσ αλλά ο ιδιοκτιτθσ
του άρματοσ και των αλόγων. Οι κρίςιμεσ ςτιγμζσ του αγϊνα ιταν θ εκκίνθςθ,
οπότε οι αρματθλάτεσ ζπρεπε να παραμείνουν ςτο διάδρομό τουσ, και προπαντόσ
κάκε ςτροφι γφρω από τουσ ςτφλουσ που βρίςκονταν ςτα δφο άκρα του ςτίβου.
Λάκθ ι αντικανονικζσ ενζργειεσ μποροφςαν να προκαλζςουν ατυχιματα τα οποία
κακιςτοφςαν αυτό το δθμοφιλζσ αγϊνιςμα ακόμα πιο κεαματικό.
Τα βαρζα άκλα περιλάμβαναν τθν πυγμαχία και το παγκράτιο, το οποίο ζχει
περιγραφεί ωσ «κτθνϊδεσ άκλθμα που αποτελοφςε ςυνδυαςμό πυγμαχίασ με
γυμνά χζρια και πάλθσ». Η πυγμαχία ιταν εξαιρετικά βίαιθ και μερικζσ φορζσ
απζβαινε μοιραία. Οι διαγωνιηόμενοι είχαν τυλιγμζνεσ τισ γροκιζσ τουσ με λουριά
από ςκλθρό δζρμα εφοδιαςμζνα με φοβερζσ μεταλλικζσ προεξοχζσ. Μπορείτε να
φανταςτείτε γιατί κάποιοσ διαγωνιηόμενοσ ονόματι Στρατοφϊν δεν μποροφςε να
αναγνωρίςει τον εαυτό του ςτον κακρζφτθ φςτερα από τζςςερισ ϊρεσ πυγμαχίασ.
Αρχαία αγάλματα και ψθφιδωτά πιςτοποιοφν ότι οι πυγμάχοι παραμορφϊνονταν
φρικτά.
Για πρϊτθ φορά το άλμα ωσ αυτόνομο αγϊνιςμα αναφζρεται ςτθν Οδφςςεια, ςτουσ
αγϊνεσ των Φαιάκων προσ τιμιν του Οδυςςζα (Θ 129). Επίςθσ ςτθ μυκολογία
αναφζρεται ςτουσ αγϊνεσ που οργάνωςαν οι Αργοναφτεσ ςτθ Λιμνο. Στθν Ολυμπία
το άλμα αποτελοφςε πάντα αγϊνιςμα του πεντάκλου, το οποίο γινόταν ςτο ςτάδιο,
ςε ζνα τετράπλευρο ςκάμμα μικουσ 50 ποδιϊν (16 μ.), γεμάτο με μαλακό χϊμα.
Ππωσ και ςιμερα, ςτθ μία πλευρά του ςκάμματοσ υπιρχε ο βατιρ, όπου πατοφςαν
οι ακλθτζσ. Μετά το άλμα του ακλθτι ςτο ςθμείο που ακουμποφςαν τα πόδια του,
τοποκετοφςαν το ςθμείον, για να ξεχωρίηει θ επίδοςι του, τθν οποία μετροφςαν με
ξφλινο κοντάρι, τον κανόνα. Κατά τθν εκτζλεςθ του άλματοσ οι ακλθτζσ
χρθςιμοποιοφςαν τουσ αλτιρεσ, λίκινα ι μολφβδινα βάρθ προκειμζνου να
εξαςφαλίςουν οι άλτεσ καλφτερθ επίδοςθ. Το άλμα, το οποίο ιταν πάντα εισ μικοσ,
πικανόν να ιταν απλό, διπλό ι και τριπλό. Σφμφωνα με μαρτυρίεσ που υπάρχουν,
κατά τθ διεξαγωγι του άλματοσ παιηόταν αυλόσ, και θ μουςικι βοθκοφςε καλφτερα
τον άλτθ να αποκτιςει ρυκμό ςτισ κινιςεισ του.
Στθν Ιλιάδα ο Πμθροσ αναφζρει το δίςκο ωσ αγϊνιςμα, όταν ο Αχιλλζασ διοργάνωςε
αγϊνεσ προσ τιμιν του νεκροφ φίλου του Ράτροκλου. Επίςθσ ςτθν Οδφςςεια (Θ
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186) ο Οδυςςζασ νικά ςτο αγϊνιςμα του δίςκου ςε αγϊνεσ που οργάνωςαν οι
Φαίακεσ προσ τιμιν του. Στον Πμθρο ο δίςκοσ λεγόταν ςόλοσ (βάροσ που το ζδεναν
με λουρί και το πζταγαν όπωσ θ ςθμερινι ςφφρα). Στουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ ο
δίςκοσ ειςιχκθ το 632 π.Χ. και αποτελοφςε πάντα αγϊνιςμα του πεντάκλου. Οι
δίςκοι που χρθςιμοποιοφςαν οι διςκοβόλοι αρχικά ιταν λίκινοι, αργότερα όμωσ
ιταν από χαλκό, μολφβι ι ςίδερο. Ππωσ και ςιμερα ιταν ςτρογγυλοί. Ράνω ςτουσ
δίςκουσ εκτόσ από επιγραφζσ χάραηαν και διάφορεσ παραςτάςεισ. Συνικωσ
απεικόνιηαν ακλθτζσ .Ππωσ φαίνεται ςε διάφορεσ παραςτάςεισ αγγείων αλλά και
αγαλμάτων (διςκοβόλοσ του Μφρωνα), ο τρόποσ που ζριχναν το δίςκο δεν διζφερε
από το ςθμερινό. Οι επιδόςεισ των διςκοβόλων ςθμειϊνονταν με παςςάλουσ ι
καρφιά, τα ςθμεία, και ζπειτα μετροφςαν το μικοσ τθσ ρίψθσ με κοντάρι ι με
ςχοινί. Οι ακλθτζσ χρθςιμοποιοφςαν τον ίδιο δίςκο ςτουσ αγϊνεσ. Μάλιςτα, ο
Ραυςανίασ (VI.19.4) αναφζρει ότι ςτθν Ολυμπία, ςτο Θθςαυρό των Σικυωνίων
φυλάςςονταν τρεισ επίςθμοι δίςκοι για το αγϊνιςμα του πεντάκλου.
Αγϊνιςμα που επίςθσ αναφζρεται ςτον Πμθρο και προζρχεται από τον πόλεμο και
το κυνιγι. Δφο ιταν τα είδθ του ακοντιςμοφ: ο εκιβολοσ, δθλαδι βολι του
ακοντίου ςε μικοσ, και ο ςτοχαςτικόσ, δθλαδι βολι ςε προκακοριςμζνο ςτόχο.
Στθν Ολυμπία αγϊνιςμα του πεντάκλου αποτελοφςε ο εκιβολοσ ακοντιςμόσ. Το
ακόντιο ιταν ζνα μακρφ ξφλινο κοντάρι μικουσ 1,50-2 μ., με μυτερι τθν άκρθ του,
χωρίσ μεταλλικι αιχμι και πιο ελαφρφ από το πολεμικό. Ακόντια με αιχμι
χρθςιμοποιοφςαν ςτο ςτοχαςτικό ακοντιςμό. Μία λουρίδα από δζρμα, θ λεγόμενθ
αγκφλθ, μικουσ 0,40 μ. ςχθμάτιηε κθλειά ςτο κζντρο βάρουσ του ακοντίου.

Ο πρόδρομοσ των ςύγχρονών αθλημάτων
1. Ποδόςφαιρο ή «επίςκυρο»:
Με βάςθ τον Πμθρο (Οδφςςεια, Θ, ςτ. 282-293) το ποδόςφαιρο ςτθν αρχαία
Ελλάδα ονομαηόταν «επίςκυρο» και ιταν γνωςτό ιδθ από τθν Μυκθναϊκι εποχι
(1600-1100 π.Χ.). Μάλιςτα ςτισ αναςκαφζσ τθσ Σαμοκράκθσ βρζκθκε μπάλα
ποδοςφαίρου από δερμάτινο κάλυμμα, θ οποία χρονολογείται ςτον 3ο αιϊνα π. Χ.
Σφμφωνα με τον ερευνθτι Λεωνίδα Μπίλλθ: «Το γιπεδο ποδοςφαίρου ιταν
χωριςμζνο ςε δφο μζρθ και τα όριά του τα κακόριηαν γραμμζσ από χαλίκια».
Σφμφωνα με τον Αρριανό (ΧΙV 47) το άκλθμα αυτό παιηόταν από μικρά παιδιά ι
ενιλικεσ άντρεσ. Γνωςτοί ποδοςφαιριςτζσ τθσ εποχισ υπιρξαν ο Αριςτόνικοσ και ο
Δθμοτζλθσ από τθ Χίο, μεταξφ άλλων.
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2. Μπάςκετ ή «ανακρουςία»:
Οι κανονιςμοί τθσ «ανακρουςίασ» ιταν όμοιοι με τουσ ςθμερινοφσ κανόνεσ του
μπάςκετ, που λανκαςμζνα κεωρείται ανακάλυψθ των Αμερικανϊν. Ο ακλθτισ
λοιπόν ζπρεπε να χτυπιςει τθ μπάλα (ςφαίρα) δυνατά ςτο χϊμα ϊςτε αυτι να
επιςτρζψει πάλι ςτο χζρι του. Βεβαίωσ αν υπερζβαινε τον αρικμό των βθμάτων,
που όριηε ο κανονιςμόσ, ζχανε τθν κατοχι τθσ μπάλασ, όπωσ ακριβϊσ ςυμβαίνει και
ςιμερα. Ο Πμθροσ περιγράφει γλαφυρά μια ςκθνι από αγϊνα τθσ εποχισ
(Οδφςςεια, Θ, ςτ. 370-375): «Ζριχνε ψθλά τθν ςφαίρα (μπάλα) και τθν γθ που
ζκρεψε πολλοφσ άρχιςε να χτυπά με προικιςμζνα πόδια και να κάνει ςτροφζσ
γριγορεσ και εναλλαςςόμενεσ, ενϊ οι άλλοι νζοι τον ηθτωκραφγαηαν και ςτον
ουρανό υψϊνονταν δυνατζσ φωνζσ».
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3. Χάντμπολ ή χειροςφαίριςη:
Το χάντμπολ αν και κεωρείται άκλθμα προερχόμενο από χϊρεσ όπωσ θ Γερμανία
και θ Δανία, ζχει τισ ρίηεσ του και αυτό ςτθ αρχαία Ελλάδα. Υπάρχουν αναφορζσ του
παιχνιδιοφ ιδθ από τθν Μινωϊκι περίοδο, ενϊ ςτα χρόνια του Μεγάλου
Αλεξάνδρου το άκλθμα διαδίδεται αρχικά ςτισ Ελλθνικζσ αποικίεσ τθσ Ιταλίασ.
Σθμαντικι πθγι αποτελεί πάλι θ Οδφςςεια του Ομιρου, όπου περιγράφεται ςκθνι
από το παιχνίδι: «…Τότε ο Αλκίνοσ πρόςταξε το Λαοδάμα κι Άλιο, μόνοι να πιάςουν
το χορό, που δεν τουσ ζφτανε άλλοσ. Κι αυτοί μια κόκκινθ όμορφθ ςφαίρα ςτα
χζρια παίρνουν, που ‘χε φτιαςμζνθ ο Ρόλυβοσ, κι ο ζνασ τθν πετοφςε, πίςω
λυγϊντασ το κορμί, ςτα ςφγνεφα τα μαφρα. Κι ο άλλοσ απ’ τθ γθ ψθλά πθδϊντασ
ςτον αζρα τθν ζπιανε εφκολα, προτοφ ςτο χϊμα να πατιςει». Μια ακόμθ τρανταχτι
απόδειξθ για τθν ελλθνικι προζλευςθ του ακλιματοσ αποτελεί το χάλκινο
αγαλματίδιο που βρζκθκε ςτθ Δωδϊνθ (3οσ αιϊνασ π. Χ.) και απεικονίηει ζνα παιδί
με ςφαίρα ςτο χζρι.

4. Χόκεώ ή «κερητίζειν»:
Η αντιςφαίριςθ –όπωσ ονομάηεται ςτθ νεοελλθνικι το χόκεχ – αποτζλεςε ζνα
ακόμθ άκλθμα ςτθν αρχαία Ελλάδα με βάςθ τθ ςφαίρα. Αγγεία που ζχουν
ανακαλυφκεί και χρονολογοφνται από το 540 π.Χ. απεικονίηουν ςκθνζσ
αναπαράςταςθσ νζων που ζπαιηαν το γνωςτό ςιμερα χόκεχ. Στθν αρχαία Ελλάδα το
άκλθμα ονομαηόταν «κερθτίηειν», επειδι παιηόταν με κυρτά ραβδιά, ςε ςχιμα
κεράτων. Η μπάλα ιταν από φφαςμα ι δζρμα. Το εςωτερικό τθσ κάλυπτε μαλλί
προβάτου ι τρίχεσ αλόγου, ϊςτε να αναπθδά με ευκολία. Χαρακτθριςτικι είναι θ
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ανάγλυφθ βάςθ που βρίςκεται ςτο Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο και
χρονολογείται ςτο 510-500 π.Χ.

Θαυμάςιεσ αγωνιςτικέσ επιδόςεισ

Τισ επιδόςεισ τουσ οι αρχαίοι ςτα αγωνίςματα δεν τισ μετροφςαν με χρονόμετρα ι
με μονάδεσ μικουσ αλλά ο πρϊτοσ
νικθτισ
του
αγωνίςματοσ
ανακθρυςςόταν από το αποτζλεςμα
του
ςυναγωνιςμοφ.
Δεν
τουσ
ενδιζφερε ποιοσ ιταν ο χρόνοσ ι θ
επίδοςθ ,αλλά ποιοσ ιταν ο πρϊτοσ, ο
κατ’ επζκταςθ «καλόσ καγακόσ». Το
γεγονόσ ότι ο χρόνοσ και οι επιδόςεισ
ιταν αςιμαντεσ για τουσ αρχαίουσ, δεν ςιμαινε ότι δεν είχαν ανακαλφψει τα
χρονόμετρα, αλλά ότι ίςωσ δεν ικελαν τα ακλθτικά ρεκόρ, οι ιδζεσ, οι αντιλιψεισ
και τα ιδανικά τουσ για τον ακλθτιςμό να πάρουν τθν ςθμερινι τροπι.
Οι παρακάτω γραπτζσ μαρτυρίεσ είναι ςχόλια μεταγενζςτερων ςχολιαςτϊν για
αγωνιςτικζσ επιδόςεισ ςτθν αρχαιότθτα, αφοφ δεν ςϊηονται πλθροφορίεσ από
κλαςςικοφσ ςυγγραφείσ:

1.

Δρόμοσ:
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•
Ρολυμιςτωρ ο Μιλιςιοσ, του οποίου θ ταχφτθτα παρομοιάηεται με αυτι
του λαγοφ.
•
Ερμογζνθσ ο Ξάνκιοσ, ο οποίοσ αποκαλοφνταν από φίλουσ και ςυγχρόνουσ
του «Κπποσ».

2.

Πάλη:

•
Μίλων Κρωτονιάτθσ, ο ζξι φορζσ ολυμπιονίκθσ λζγεται ότι ςικωςε ψθλά ζνα
τετράχρονο δαμάλι και το περιζφερε επιδεικτικά μζςα ςτουσ προςκυνθτζσ τθσ
Ολυμπίασ.

3.

Πυγμαχία:

•
Μελαγκόμασ από τθν Καρία, περίφθμοσ πυγμάχοσ ο οποίοσ λζγεται ότι
ανάγκαηε τουσ ανταγωνιςτζσ του να υποχωροφν πριν ακόμα τουσ τραυματίςει
άςχθμα.

4.

Παγκράτιον:

•
Ρολυδάμασ ο Σκουτουςςαίοσ, ο οποίοσ ιταν αςυναγϊνιςτοσ παγκρατιςτισ
και γνωςτόσ για τα ςωματοψυχικά του χαρίςματα.
Ευχίδασ από τισ Ρλαταιζσ: αμζςωσ μετά τθν ευχάριςτθ ζκβαςθ τθσ μάχθσ το 479
π.Χ. ζτρεξε προσ τουσ Δελφοφσ και άναψε τθ δάδα του από το άςβεςτο ιερό
πυρ του Απόλλωνα και αμζςωσ μετά αυκθμερόν επζςτρεψε ςτισ Ρλαταιζσ πριν
δφςει ο ιλιοσ, άναψε τον βωμό του ιεροφ και αφιζρωςε τον άκλο του αυτόν
ςτουσ κεοφσ.

15

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ
Γιαννακάκθσ Θ. (1977) Η ΡΟΙΣΤΟΙΑ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ακινα
Γιαννακάκθσ Θ. (1998) Η ΙΣΤΟΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ακινα
Εγκυκλοπαίδεια Ράπυροσ Larousse Brittanica Τόμοσ Τζταρτοσ Ακινα
Αναςφρκθκαν ςτισ 29 Σεπτεμβρίου 2017 από :
http://lyk-peiranavr.att.sch.gr/Lessons/01HUMANITIES/History/StudentWorks/20_Margaritou/10_Patsi.pd
f
https://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/2004326
https://ellhnikaxronika.com/2015/03/13/%CE%BF%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/
http://sportcollector.gr/%CE%BF%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%B1%CE%B9/

16

