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Περίληψη 

 
Οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ ςτθν Αρχαία Ελλάδα ιταν από τουσ ςθμαντικότερουσ ακλθτικοφσ αγϊνεσ και 

πραγματοποιοφνταν κάκε τζςςερα χρόνια. Διαρκοφςαν  για μζρεσ και είχαν κρθςκευτικό χαρακτιρα , 

κακϊσ πραγματοποιοφνταν προσ τιμι του Δία , λόγω των μφκων που υπάρχουν γφρω από τθν δθμιουργία 

των αγϊνων με κοινό πρωταγωνιςτι τον κεό. Με τθν πάροδο του χρόνου ο κεςμόσ διαδόκθκε ςε όλον 

τον ελλαδικό χϊρο, με αποτζλεςμα τθν διεφρυνςθ τθσ ολυμπιακισ εκεχειρίασ , προκειμζνου να γίνει 

δυνατι θ ςυμμετοχι όλο και περιςςότερων ακλθτϊν , αλλά και ςε όλο τον τότε γνωςτό κόςμο με τθ 

ςυρροι αρκετϊν ακλθτϊν από Αίγυπτο και τισ αποικίεσ τθσ ικελίασ. Θ παρακολοφκθςθ ιταν επιτρεπτι 

ςε όλουσ εκτόσ από τισ γυναίκεσ , ενϊ όςεσ παρζβαιναν τον νόμο αυτό τιμωροφνταν με τθν ποινι του 

κανάτου. Παράλλθλα με τθν γνωςτοποίθςθ των αγϊνων , ωςτόςο , επιλκε και θ εξζλιξθ των 

αγωνιςμάτων , κακϊσ αρχικά το αγωνιςτικό πρόγραμμα περιλάμβανε μόνο το <<ςτάδιο>> , αγϊνασ 

δρόμου , ενϊ ςτθ ςυνζχεια οι αγϊνεσ εμπλουτίςτθκαν και με άλλα ακλιματα και διαρκοφςαν για πζντε 

μζρεσ αντί για μία. Σα ακλιματα που προςτζκθκαν ιταν θ πάλθ , θ πυγμαχία , το παγκράτιο , που 

αποτελοφςε και το δυςκολότερο αγϊνιςμα , το πζντακλο και θ αρματοδρομία  και τα οποία 

ςυνοδεφονταν από πλικοσ άλλων εκδθλϊςεων και δοξαςιϊν του Δία. Ωςτόςο θ χιλιετι διεξαγωγι των 

Ολυμπιακϊν Αγϊνων τερματίςτθκε ζπειτα από διαταγι του Βυηαντινοφ Αυτοκράτορα Κεοδόςιου το 393 π 

.Χ 
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Α)  Σι ήταν οι ολυμπιακοί αγϊνεσ ςτην αρχαιότητα; 
τθν αρχαία Ελλάδα, οι ολυμπιακοί αγϊνεσ ιταν ακλθτικοί αγϊνεσ ςτουσ οποίουσ ςυμμετείχαν νζοι από 

διάφορεσ πόλεισ. Ιταν από τουσ ςθμαντικότερουσ αγϊνεσ ςτθν αρχαία Ελλάδα και διεξάγονταν ςτθν 

αρχαία Ολυμπία κάκε 4 χρόνια από το776 π.Χ. ζωσ το 393 π.Χ. που καταργικθκαν οριςτικά.  

Β)  ημαςία των αγϊνων 
Από το 776 π.Χ. και μετά οι Αγϊνεσ, ςιγά-ςιγά, ζγιναν πιο ςθμαντικοί ςε ολόκλθρθ τθν αρχαία Ελλάδα 

φτάνοντασ ςτο απόγειο τουσ κατά τον 6ο και 5ο αι. π.Χ.. Οι Ολυμπιακοί είχαν επίςθσ κρθςκευτικι 

ςθμαςία αφοφ γίνονταν προσ τιμι του κεοφ Δία, του οποίου το τεράςτιο άγαλμα ςτεκόταν ςτθν Ολυμπία. 

Ο αρικμόσ των αγωνιςμάτων ζγινε είκοςι και ο εορταςμόσ γινόταν ςτθν διάρκεια μερικϊν θμερϊν. Οι 

νικθτζσ των αγϊνων καυμάηονταν και γίνονταν ακάνατοι μζςα από ποιιματα και αγάλματα. Σο ζπακλο 

για τουσ νικθτζσ ιταν ζνα ςτεφάνι από κλαδί ελιάσ. 

Γ)  Αρχή ολυμπιακϊν αγϊνων 
τθν ιςτορικι εποχι οι Ολυμπιακοί αγϊνεσ διεξάγονταν μετά το κερινό θλιοςτάςιο κάκε τζςςερα χρόνια. 

Θ τετραετία αυτι ονομαηόταν «πενκετθρίσ» επειδι οι αρχαίοι ςυμπεριλάμβαναν και τα δφο ζτθ τθσ 

διοργάνωςθσ, που ςθμάδευαν τθν αρχι και το τζλοσ τθσ περιόδου. Οι πενκετθρίεσ ονομάηονταν με τον 

αφξοντα αρικμό τθσ εκάςτοτε Ολυμπιάδασ και χρθςίμευαν ωσ χρονικι αναφορά. Θ πρϊτθ καταγραμμζνθ 

διοργάνωςθ των αγϊνων ιταν ςτθν Ολυμπία, το 776 π.Χ., δθλαδι θ πρϊτθ πενκετθρία ξεκινά το 

καλοκαίρι του 775 π.Χ., ςφμφωνα με το ςθμερινό θμερολόγιο. 

Είναι ςχεδόν ςίγουρο ότι αυτι δεν ιταν και θ πρϊτθ φορά που γίνονταν οι αγϊνεσ. Σότε οι αγϊνεσ ιταν 

μόνο τοπικοί και διεξαγόταν μόνο ζνα αγϊνιςμα, θ διαδρομι του ςταδίου. Ο Παυςανίασ μνθμονεφει τουσ 

κατοίκουσ τθσ Ιλιδασ, οι οποίοι από τα πανάρχαια χρόνια είχαν κτίςει ναό προσ τιμι του Κρόνου. Κατά 

τθν μυκικι παράδοςθ, όταν γεννικθκε ο Δίασ, οι Λδαίοι Δάκτυλοι ιρκαν από τθν Κριτθ ςτθν Ιλιδα και 

ζκαναν αγϊνα δρόμου για το βρζφοσ Δία. Ο μεγαλφτεροσ από αυτοφσ, ο Θρακλισ (όχι ο ςυνϊνυμοσ 

ιρωασ), ζβαλε τουσ άλλουσ αδερφοφσ του, τον Παιωναίο, τον Επιμιδθ, τον Λάςιο και τον Μδα να τρζξουν, 

και μετά τθ λιξθ των αγϊνων, ο Λδαίοσ Θρακλισ ςτεφάνωςε τουσ νικθτζσ με κλαδί άγριασ ελιάσ, ζνα 

δζντρο που είχε φζρει από τθν χϊρα των Τπερβορείων. Θ μυκικι αυτι παράδοςθ ζχει γίνει απόπειρα να 

χρονολογθκεί ςτα τζλθ τθσ 2θσ χιλιετίασ π.Χ.*1+. 

φμφωνα με τον ίδιο μφκο, ο Λδαίοσ Θρακλισ ιταν εκείνοσ που ζδωςε το όνομα Ολφμπια ςτουσ αγϊνεσ 

αυτοφσ. φμφωνα με ζναν άλλο μφκο, ςτθν τοποκεςία αυτι πάλεψε ο ίδιοσ ο Δίασ με τον Κρόνο για τθν 

εξουςία τθσ Γθσ, ενϊ ζνασ τρίτοσ μφκοσ ςυμπλθρϊνει ότι μετά τθν μάχθ αυτι, διεξάχκθκαν οι πρϊτοι 

Ολυμπιακοί αγϊνεσ προσ τιμιν και εορταςμό τθσ ζκβαςθσ τθσ μάχθσ και τθσ νίκθσ του Ολφμπιου Δία. 

τουσ αγϊνεσ αυτοφσ πιραν μζροσ οι Ολφμπιοι κεοί, και μάλιςτα ο Απόλλων νίκθςε τον Ερμι και τον Άρθ 

ςτο τρζξιμο και τθν πυγμαχία αντίςτοιχα. Αυτά ςφμφωνα με τον Παυςανία. 

Άλλοσ μφκοσ, αποδίδει τθν κακιζρωςθ των Αγϊνων ςτον Πζλοπα. Ο βαςιλιάσ Οινόμαοσ τθσ Πίςασ 

διοργάνωςε αγϊνεσ αρματοδρομίασ με ςκοπό να παντρζψει τθν κόρθ του, Λπποδάμεια, με το νικθτι. 

Ωςτόςο, οι διαγωνιηόμενοι κα είχαν αντίπαλό τουσ τον ίδιο και όςοι ζχαναν ςτον αγϊνα, κα ζχαναν και τθ 

ηωι τουσ. Ο Πζλοπασ, πρίγκιπασ τθσ μικραςιατικισ Λυδίασ, κατάφερε με τθ βοικεια του θνίοχοφ του 

Μυρτίλου να ανατρζψει το άρμα του Οινόμαου και τελικά να τον ςκοτϊςει. Ο νικθτισ Πζλοπασ για να 

γιορτάςει τθ νίκθ του και το γάμο του με τθν Λπποδάμεια, κακιζρωςε τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ. Θ 

γυναίκα του ίδρυςε γυναικείουσ αγϊνεσ προσ τιμιν τθσ Ιρασ, τα λεγόμενα Θραία. φμφωνα με τθν 

παράδοςθ, οι πρϊτοι που αγωνίςτθκαν ςτθν Ολυμπία ιταν οι κεοί. Ο Δίασ νίκθςε τον Κρόνο ςτθν πάλθ, ο 
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Απόλλωνασ τον Ερμι ςτο δρόμο και τον Άρθ ςτθν πυγμι. Σζλοσ, ο τράβων κεωρεί ότι τουσ Αγϊνεσ 

οργάνωςε ο Όξυλλοσ, βαςιλιάσ των Θρακλειδϊν, μετά τθν κάκοδό τουσ ςτθν Θλεία, το 1200 π.Χ.Λςτορικά, 

υποςτθρίηεται ότι το 884 π.Χ. υπιρξε ςυμφωνία μεταξφ του Θρακλείδου Λφίτου , θγεμόνοσ τθσ Ιλιδοσ, 

του βαςιλιά και νομοκζτθ τθσ πάρτθσ, Λυκοφργο και του βαςιλιά τθσ Πίςασ, Κλειςκζνθ. Θ ςυμφωνία 

αναγνϊριηε τθν Ιλιδα ωσ ιερό και απρόςβλθτο χϊρο και επίςθσ κζςπιηε τθν εκεχειρία κατά τθ διάρκεια 

των Αγϊνων. Από τθν άλλθ, ο Παυςανίασ αναφζρει ότι το 776 π.Χ. υπιρξε αναςφςταςθ και όχι ζναρξθ των 

αγϊνων 
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Δ)   Θζςπιςη των αγϊνων 
Με τθν πάροδο του χρόνου, ο κεςμόσ τθσ Ολυμπιακισ εκεχειρίασ και των Ολυμπιακϊν αγϊνων ζγιναν 

όλο και πιο δθμοφιλισ ςε όλο τον Ελλαδικό χϊρο. Ενϊ αρχικά ςτουσ αγϊνεσ ζπαιρναν μζροσ μόνο 

κάτοικοι τθσ Ιλιδασ, ςταδιακά διευρφνκθκε ο κανονιςμόσ, ϊςτε να επιτρζπονται ακλθτζσ από τθν 

Αρκαδία, τθν Λακεδαίμονα και τθν Μεςςθνία, ακόμα και από όλθ τθν Πελοπόννθςο και τα Μζγαρα. 

Ακολοφκθςαν οι εκτόσ Πελοποννιςου πόλεισ των Ακθνϊν και τθσ Λωνίασ. Μζχρι τον 4ο αι. μ.Χ. όπου και 

ςθμειϊνεται το τζλοσ των Ολυμπιακϊν αγϊνων, θ ςυρροι των ακλθτϊν από όλα τα μζρθ ιταν μεγάλθ. 

Από τισ Αποικίεσ ςτθν ικελία και τθν Μικρά Αςία, τθν Ρόδο, από τθν Αίγυπτο (ιδίωσ τθν Αλεξάνδρεια), τθν 

Κυρινθ και τθν Φοινίκθ, αλλά και από τθν Ρωμαϊκι αυτοκρατορία ζρχονταν ακλθτζσ για να αγωνιςτοφν 

ςτθν Ολυμπία. Σελευταίοι ολυμπιονίκεσ ιταν ο Αρμζνιοσ βαςιλιάσ Βαραςδάτθσ και ο Φιλουμζνοσ ο 

Φιλαδελφεφσ από τθν Φιλαδζλφεια τθσ Λυδίασ. 

Από τθν 37θ Ολυμπιάδα (632 π.Χ.) αρχίηουν να παίρνουν μζροσ ζφθβοι. Ο Δαμίςκοσ από τθν Μεςςθνία 

κερδίηει ςτθν 103θ διοργάνωςθ (368 π.Χ.) τον αγϊνα δρόμου ςε θλικία μόλισ δϊδεκα ετϊν. 

Θ παρακολοφκθςθ των αγϊνων επιτρεπόταν ςε όλουσ, ελεφκερουσ και δοφλουσ, ακόμα και βάρβαρουσ. 

Μονάχα απαγορευόταν αυςτθρά ςτισ γυναίκεσ. Για όποια μάλιςτα τολμοφςε να παραβεί τθ διαταγι αυτι, 

υπιρχε θ ποινι του κανάτου. Ωςτόςο, μία γυναίκα που ανικε ςε ςπουδαία ακλθτικι οικογζνεια και 

λαχταροφςε να καμαρϊςει νικθτζσ μζςα ςτο ςτάδιο τουσ δικοφσ τθσ, δε δίςταςε να ντυκεί άντρασ και να 

περάςει μζςα ςτουσ κεατζσ των αγϊνων. Ιταν θ Καλλιπάτειρα, κόρθ του περίφθμου Ρόδιου Ολυμπιονίκθ 

Διαγόρα, αδελφι και μθτζρα επίςθσ νικθτϊν ςτισ Ολυμπιάδεσ. Αυτι ακριβϊσ θ ςυγγζνειά τθσ με 

ξεχωριςτοφσ ακλθτζσ ζκανε τουσ Ελλανοδίκεσ να τθσ ςυγχωριςουνε τθν παράβαςθ και να τθσ 

επιτρζψουνε τιμθτικά να παρακολουκιςει τουσ αγϊνεσ. 

Επίςθσ ςθμειϊνεται μεμονωμζνα και απόδοςθ τιμϊν ςε γυναίκεσ, πράγμα που δεν ιταν ςφνθκεσ 

φαινόμενο, αφοφ θ ςυμμετοχι ιταν κακαρά ανδρικό προνόμιο. τα ιππικά ακλιματα τθσ αρματοδρομίασ 

και τθσ ιππαςίασ όμωσ το βραβείο πιγαινε ςτον ιδιοκτιτθ του αλόγου, που δεν ιταν αναγκαςτικά ο ίδιοσ 

ο ιππζασ που ζπαιρνε μζροσ. Ζτςι ζχουμε τθν παρτιάτιδα Κυνίςκα, κυγατζρα του Αρχίδαμου και αδερφι 

του Αγθςίλαου, που τιμικθκε με το κλαδί ελιάσ και ςτθν οποία ζκτιςαν θρϊο και αφιζρωςαν 

αγάλματα.υχνά μποροφςε κάποιοσ ν' ανακθρυχκεί ολυμπιονίκθσ χωρίσ να αγωνιςτεί ζγκαιρα ςτο ςτάδιο 

ι δίςταηε να λάβει μζροσ από φόβο μθ νικθκεί. Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που ο αρικμόσ των αγωνιςτϊν ςε 

κάποιο άκλθμα ιτανε περιττόσ, απόμενε μετά τθν κλιρωςθ των ηευγαριϊν ζνασ ακλθτισ που λεγόταν 

ζφεδροσ. Αυτόσ περίμενε με ακμαίεσ τισ ςωματικζσ του δυνάμεισ να ςυναγωνιςτεί μ' εκείνον που φςτερα 

από αλλεπάλλθλουσ αγϊνεσ κα είχε καταβάλει τουσ άριςτουσ από κάκε ηεφγοσ ακλθτϊν.  
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Δ.1) Εκεχειρία 
Θ εκεχειρία που ετυμολογικά ςθμαίνει "κράτθμα χεριϊν", κακιερϊκθκε ςτθν αρχαία Ελλάδα τον 9ο αι. 

π.Χ. με τθν υπογραφι μιασ ςυμφωνίασ μεταξφ τριϊν βαςιλιάδων, του Μφιτου τθσ Θλίδασ, του Κλειςκζνθ 

τθσ Πίςασ και του Λυκοφργου τθσ πάρτθσ.Οι υπόλοιπεσ ελλθνικζσ πόλεισ-κράτθ ακολοφκωσ επικφρωςαν 

αυτι τθν ςυμφωνία, χάρθ ςτθν οποία θ διαρκισ και αναγνωριςμζνθ αςυλία του ιεροφ τθσ Ολυμπίασ και 

τθσ περιοχισ τθσ Θλείασ, ζγινε πραγματικότθτα.Επιπροςκζτωσ κατά τθ διάρκεια τθσ εκεχειρίασ, οι 

ακλθτζσ, οι καλλιτζχνεσ και οι οικογζνειζσ τουσ, κακϊσ επίςθσ και οι απλοί οδοιπόροι, μποροφςαν να 

ταξιδεφουν με πλιρθ αςφάλεια για να ςυμμετάςχουν ι να παρακολουκιςουν τουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ 

και κατόπιν να επιςτρζψουν ςτισ ιδιαίτερεσ πατρίδεσ τουσ.Κακϊσ πλθςίαηε θ ζναρξθ των Αγϊνων, θ Λερι 

Εκεχειρία διακθρυςςόταν και αναγγελλόταν από τουσ "ςπονδοφόρουσ", πολίτεσ τθσ Θλίδασ που 

ταξίδευαν ςε όλο τον ελλθνικό κόςμο από πόλθ ςε πόλθ για να διαδϊςουν το μινυμα.Μια επιγραφι που 

περιγράφει τθν εκεχειρία ιταν γραμμζνθ ς' ζνα ορειχάλκινο δίςκο που επιδεικνυόταν ςτθν Ολυμπία.Από 

τθν ζβδομθ μζρα πριν από τθν ζναρξθ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων μζχρι τθν ζβδομθ μζρα μετά το πζρασ 

τουσ, οι πόλεμοι ςταματοφςαν ζτςι ϊςτε οι ακλθτζσ, απαλλαγμζνοι από ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ, να 

μποροφν να ταξιδζψουν για να ςυμμετάςχουν ςτουσ Αγϊνεσ.Κατά τθ διάρκεια τθσ εκεχειρίασ, οι πόλεμοι 

διακόπτονταν, απαγορευόταν ςτουσ ςτρατοφσ να ειςζλκουν ςτθν Θλίδα ι να απειλιςουν τουσ Αγϊνεσ και 

απαγορεφονταν οι νομικζσ διαφορζσ και θ εκτζλεςθ των κανατικϊν ποινϊν.Θ Ολυμπιακι εκεχειρία ωσ επί 

το πλείςτον τθρικθκε πιςτά αν και ο ιςτορικόσ Κουκυδίδθσ εξιςτορεί ότι απαγορεφτθκε ςτουσ 

Λακεδαιμόνιουσ θ ςυμμετοχι ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ, μετά από τθν επίκεςι τουσ ς' ζνα φροφριο του 

Λεπραίου - πόλθ τθσ Θλίδασ - κατά τθ διάρκεια τθσ εκεχειρίασ.Οι Λακεδαιμόνιοι παραπονζκθκαν ότι θ 

εκεχειρία δεν είχε ακόμα αναγγελκεί κατά τθ ςτιγμι τθσ επίκεςθσ. Οι Θλείοι όμωσ τουσ επζβαλλαν 

πρόςτιμο, όπωσ όριηε ο νόμοσ. 

 
 

E) ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΣΘ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
1) Δεκτζσ προσ ςυμμετοχι γίνονται μόνον ελεφκερεσ από ξενικό ηυγό ελλθνικζσ πόλεισ και εφόςον δεν 

ζχουν τυχόν καταδικαςκεί από τθ Βουλι των Θλείων με αποκλειςμό λόγω παράβαςθσ του Ολυμπικοφ 

Νόμου. 

2) Κάκε ελλθνικι πόλισ-κράτοσ ζχει δικαίωμα να λαμβάνει μζροσ με επίςθμθ αντιπροςωπεία (γνωςτι και 

ϊσ «κεωρία»), να τελεί κυςίεσ ςτο βωμό του Διόσ εντόσ τθσ Ολυμπίασ και να ςυμμετζχει με ιδιϊτεσ 

ακλθτζσ τθσ αλλά και με «δθμόςιο» τζκριππο άρμα ςτισ αρματοδρομίεσ. 

3) Μόνον ελεφκεροι Ζλλθνεσ γεννθμζνοι από ελεφκερουσ γονείσ γίνονται δεκτοί ωσ ακλθτζσ, 

δικαιοφμενοι να δθλϊςουν ςυμμετοχι και νομιμοποιοφμενοι μόνο μετά τθν επίςθμθ επιλογι και ζγκριςθ 

των πόλεϊν τουσ. Αποκλείονται εκ τοφτων όςοι τυχόν ζχουν καταδικαςκεί θ τελοφν υπό κατθγορίαν 

φόνου- ζςτω και ακουςίου-, φαρμακεφςεωσ, εμπρθςμοφ, ιεροςυλίασ, προαγωγείασ, παιδεραςτίασ, 

εταιριςμοφ και γενικϊσ για κάκε ατιμωτικι πράξθ –κατά το δίκαιο τθσ πόλεϊσ των και τον «των 

Πανελλινων Λερόν Νόμον» -«ίνα μθ μιάςματα ι»- *για να μθ μολυνκεί θ ιερότθτα των χϊρων και των 

ιεροτελεςτιϊν+. 

4) Αποκλείονται απολφτωσ είτε ωσ ακλθτζσ είτε ωσ κεατζσ οι αλλοεκνείσ , oι «βάρβαροι», οι δοφλοι, οι 

εναγείσ (οι μιαςμζνοι, δθλ. οι φονείσ κτλ.), οι ιερόςυλοι, οι παραβάτεσ τθσ εκεχειρίασ. 
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Σ)  Ζπαθλα που λάμβαναν οι νικητζσ των αγωνιςμάτων 
 Εκτόσ απο το παςίγνωςτο ςτεφάνι απο κλαδιά ελιάσ, όςοι διακρίνονταν ςε κάποιο αγϊνιςμα λάμβαναν 

τισ παρακάτω τιμζσ. 

1) Κάκε νικθτισ μποροφςε να ςτιςει τον ανδριάντα του ςτο ιερό τθσ Ολυμπίασ , 

 

2) Σο όνομα του γραφόταν ςτα επίςθμα αρχεία των ολυμπιονικϊν που φυλάςςονταν ςτο βουλευτιριο 

των Θλείων , 

 

3) Σο όνομα των νικθτϊν ζμενε ακάνατο , ενϊ δοξάηονταν ςαν ιρωεσ θ θμίκεοι , 

 

4) Θ υποδοχι του ολυμπιονίκθ από τθν πόλθ του ιταν κριαμβευτικι , ενϊ οι ςυμπολίτεσ του τον ζραιναν 

με λουλοφδια και του πρόςφεραν δϊρα και 

 

5) Είχε δωρεάν ςίτιςθ , φορολογικζσ απαλλαγζσ , χρθματικι αμοιβι κ.α.  

 

Αξιοςθμείωτθ είναι επίςθσ θ ντροπι και θ περιφρόνθςθ που αντιμετϊπιηαν οι θττθμζνοι 

 

 

Σ.1) Ακονιτί 
 

Ακονιτί ονομαηόταν κατά τθν αρχαιότθτα θ νίκθ χωρίσ αγϊνα, και ετυμολογικά ςιμαινε χωρίσ κάποιοσ να 

ςκονιςτεί. ε γενικότερο πλαίςιο είχε επίςθσ και τθν ζννοια του χωρίσ κόπο και με ιδιαίτερθ 

ευκολία.Παρόμοιεσ χριςεισ ιταν και αναιμωτί (χωρίσ να ματϊςει) ι ανιδρωτί (χωρίσ να ιδρϊςει), ωςτόςο 

το να νικά κάποιοσ ακονιτί ιταν τίτλοσ τιμισ.τα λατινικά ο αντίςτοιχοσ όροσ είναι sine pulvere. Ο όροσ 

χρθςιμοποιοφταν και για μάχεσ, εκτόσ από τον ακλθτιςμό. 

Σο να νικά κάποιοσ χωρίσ αγϊνα ςυνζβαινε ςτισ περιπτϊςεισ όπου ο ακλθτισ ιταν ο μόνοσ 

διαγωνιηόμενοσ, είτε λόγω φόβου των αντιπάλων -κυρίωσ ςτα αγωνίςματα ςυμπλοκισ όπωσ πάλθ και 

παγκράτιο-, είτε λόγω προθγουμζνου τραυματιςμοφ τουσ, είτε για όποιοδθποτε άλλο λόγο.Διάςθμοι 

ολυμπιονίκεσ οι οποίοι κζρδιςαν τον τίτλο τουσ ακονιτί ιταν οι Μίλων, Κεαγζνθσ, Δρομεφσ και άλλοι 

Λδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ του πεντάκλου, ο ακλθτισ ο οποίοσ ιταν νικθφόροσ ςτουσ 3 πρϊτουσ γφρουσ 

από τουσ ςυνολικά 4, ανακθρυςςόταν αυτομάτωσ ακονιτί ολυμπιονίκθσ κακϊσ δεν χρειαηόταν να 

διαγωνιςτεί ςτον 4ο γφρο. 
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Σ.2) Αρχαίοι ζλληνεσ ολυμπιονίκεσ 
  

Αγάθαρχοσ ο Κερκυραίοσ 
Ο Αγάκαρχοσ ο Κερκυραίοσ (6οσ αιϊνασ π.Χ.) ιταν αρχαίοσ Ζλλθνασ ακλθτισ από τθν Κζρκυρα, ο οποίοσ 

ςτζφκθκε ολυμπιονίκθσ ςτο αγϊνιςμα του ςταδίου ςτουσ 61ουσ (536 π.Χ.) ολυμπιακοφσ αγϊνεσ τθσ 

αρχαιότθτασ. Ο ςφγχρονόσ του ποιθτισ, ιμωνίδθσ ο Κείοσ, ζγραψε ζναν επινίκιο φμνο για τον Αγάκαρχο. 

Γόργοσ ο Μεςςήνιοσ 
Ο Γόργοσ ο Μεςςινιοσ (3οσ αιϊνασ π.Χ.) ιταν αρχαίοσ Ζλλθνασ πολιτικόσ και ολυμπιονίκθσ από τθν 

Μεςςθνία, ο οποίοσ ςτζφκθκε νικθτισ ςτο αγϊνιςμα του πεντάκλου κατά τουσ 137ουσ (232 π.Χ.) 

ολυμπιακοφσ αγϊνεσ τθσ αρχαιότθτασ. Κατάγονταν από προνομιοφχα και επιφανι οικογζνεια, και ιταν 

διακεκριμζνοσ πολίτθσ ςτθν πατρίδα του. φμφωνα με τον ιςτορικό Πολφβιο ο οποίοσ ιταν ςφγχρονοσ 

του, ο Γόργοσ ιταν από τουσ πιο διάςθμουσ ακλθτζσ τθσ εποχισ του. 

Αρχίλοχοσ ο Κερκυραίοσ 
Ο Αρχίλοχοσ ο Κερκυραίοσ (6οσ αιϊνασ π.Χ.) ιταν αρχαίοσ Ζλλθνασ ακλθτισ από τθν Κζρκυρα, ο οποίοσ 

ςτζφκθκε ολυμπιονίκθσ ςτο αγϊνιςμα του ςταδίου ςτουσ 59ουσ (544 π.Χ.) ολυμπιακοφσ αγϊνεσ τθσ 

αρχαιότθτασ. 

Διοκλήσ ο Κορίνθιοσ 
Ο Διοκλισ ο Κορίνκιοσ ιταν αρχαίοσ Ζλλθνασ ακλθτισ από τθν Κόρινκο που ζγινε ολυμπιονίκθσ ςτο 

ςτάδιο ςτθν 13θ Ολυμπιάδα το 728 π.Χ. Σο αγϊνιςμα του ςταδίου ιταν το μοναδικό άκλθμα τθσ 

διοργάνωςθσ για τισ 13 πρϊτεσ Ολυμπιάδεσ. 

Διαγόρασ ο Ρόδιοσ 
Ο Διαγόρασ ο Ρόδιοσ ιταν ζνασ από τουσ διαςθμότερουσ πυγμάχουσ τθσ αρχαιότθτασ και γενάρχθσ 

ολυμπιονικϊν. Καταγόταν από αριςτοκρατικι οικογζνεια τθσ Λαλυςοφ (αρχαίασ ροδιακισ πόλθσ). Πατζρασ 

του ιταν ο Δαμάγθτοσ, εγγονόσ του βαςιλιά τθσ Λαλυςοφ, και θ μθτζρα του ιταν κόρθ του ιρωα 

Αριςτομζνθ από τθν Μεςςθνία.Νίκθςε ςτο αγϊνιςμα τθσ πυγμαχίασ ςτθν 79θ Ολυμπιάδα το 464 π.Χ. Ο 

Διαγόρασ ιταν επίςθσ περιοδονίκθσ (νικθτισ και των τεςςάρων πανελλινιων αγϊνων). ε 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. Σότε ζνασ από τουσ κεατζσ 

αναφϊνθςε Κάτκανε Διαγόρα, ουκ εισ Όλυμπον αναβιςθ (Πζκανε Διαγόρα, μθν περιμζνεισ να ανζβεισ 

και ςτον Όλυμπο) και ο Διαγόρασ εν μζςω των επευφθμιϊν και πλιρθσ ευδαιμονίασ άφθςε τθν τελευταία 

του πνοι. 
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Σ.3) τάδιο αρχαίασ Ολυμπίασ 
Σο ςτάδιο ςτον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Ολυμπίασ ςτθν Ελλάδα βρίςκεται ςτα ανατολικά του ιεροφ του 

Διόσ, ζξω από τον ιερό περίβολο τθσ Άλτεωσ. Ιταν θ τοποκεςία διεξαγωγισ πολλϊν από τα ακλθτικά 

γεγονότα των Ολυμπιακϊν Αγϊνων, αλλά και των γυναικείων αγϊνων Θραίων. 

Σο ςτάδιο ιταν ιερόσ τόποσ για τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ, αφοφ εκεί πραγματοποιοφνταν ακλθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ αφιερωμζνεσ ςτον Δία και βρίςκεται ζξω από τον ιερό χϊρο τθσ Άλτεωσ ςτθν 

βορειοανατολικι γωνία του. Σο γιπεδο του ςταδίου ςυνδζεται με το ιερό χϊρο μζςω μιασ ιερισ λίκινθσ 

κολωτισ διόδου, μικουσ 32μ., θ οποία ιταν μόνο για τουσ επίτροπουσ, τουσ ακλθτζσ και τουσ ιρωεσ. Θ 

λίκινθ αυτι καμαροςκεπισ ςτοά, αναφζρεται από κάποιουσ ωσ Κρφπτθ, καταςκευάςκθκε ςτα τζλθ του 

3ου αι. π.Χ. 

Ο ςτίβοσ του ςταδίου είχε 212,54 μζτρα (697,3 πόδια) μικοσ και 28,5 μζτρα (94 πόδια) πλάτοσ και 

περιβάλλεται από χλοϊδεισ επιφάνειεσ, ενϊ όλα τα κακίςματα ιταν φτιαγμζνα από λάςπθ. Οι δφο 

λίκινεσ βαλβίδεσ, που ςθματοδοτοφν τισ αφζςεισ, απζχουν μεταξφ τουσ 192,27 μ., δθλαδι ζνα ολυμπιακό 

ςτάδιο ι 600 ολυμπιακά πόδια (1 πουσ=32,04 εκ.). τθ νότια πλαγιά υπιρχε μια πζτρινθ εξζδρα ςτθν 

οποία κάκονταν οι Ελλανοδίκεσ των αγϊνων, ενϊ απζναντι, ςτθ βόρεια πλαγιά, ιταν ο βωμόσ τθσ κεάσ 

Διμθτρασ Χαμφνθσ. Σο γιπεδο είχε χωρθτικότθτα 45.000 κεατϊν, γιϋ αυτό κεωροφνταν ζνα από τα 

μεγαλφτερα τθσ εποχισ του. 

Θ ςθμερινι κζςθ του ςταδίου δεν είναι θ ίδια ςτουσ πρϊτουσ αιϊνεσ τζλεςθσ των αγϊνων, γιατί το 

γιπεδο του ςταδίου ιταν αρχικά (πρίν τον 6ο αι. π.Χ.) τοποκετθμζνο εντόσ του ιεροφ χϊρου ανατολικά 

του μεγάλου βωμοφ του Δία και κατά μικοσ του ανδιρου των Κθςαυρϊν. Οι κεατζσ να ιταν ςε κζςθ να 

δουν τουσ αγϊνεσ από τισ πλαγιζσ του Κρονίου λόφου. ταδιακά το ςτάδιο μεταφζρκθκε ανατολικά μζχρι 

να φτάςει ςτθ ςθμερινι του κζςθ. υνολικά καταςκευάςτθκαν τρία ςτάδια: 

 

 Σο πρϊτο, τάδιο Λ - μζςα του 6ου αι. π.Χ., διαμορφϊκθκε κατά τθν αρχαϊκι περίοδο με απλι 

εξομάλυνςθ του εδάφουσ ςτα νότια του Κρονίου λόφου, ενϊ θ δυτικι ςτενι πλευρά του ιταν 

ανοικτι προσ το μεγάλο βωμό του Δία. Σθν περίοδο αυτι το ςτάδιο χρθςιμοποιείτο κυρίωσ για 

αγϊνεσ των διαγωνιηομζνων των πλθςιζςτερων πόλεων-κρατϊν τθσ Ελλάδασ. 

 Σο δεφτερο, τάδιο ΛΛ - τζλθ του 6ου αι. π.Χ., διαμορφϊκθκε ςτα ανατολικά του πρϊτου, με ςκοπό 

να προςτεκοφν επιπλεόν εκδθλϊςεισ. Ο ςτίβοσ του ςταδίου μεταφζρκθκε ανατολικότερα και 

επεκτάκθκε μετά τουσ Κθςαυροφσ. τθ νότια πλευράσ διαμορφϊκθκε τεχνθτό πρανζσ για τουσ 

κεατζσ, ενϊ ςτθ βόρεια πλευρά χρθςιμοποιικθκε το φυςικό πρανζσ του Κρονίου λόφου. 

 Σο τρίτο, τάδιο ΛΛΛ - αρχζσ του 5ου αι. π.Χ., ζχει τθ ςθμερινι μορφι, διαμορφϊκθκε με το πζρασ 

τθσ οικοδόμθςθσ του ναοφ του Δία με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ μεγαλφτερου κοινοφ και ακλθτϊν 

αφοφ οι αγϊνεσ είχαν πια αποκτιςει μεγάλθ αίγλθ. Κατά μικοσ των αναχωμάτων γφρω από το 

γιπεδο βρίςκονται μεγάλα πθγάδια που εξυπθρετοφςαν όχι μόνο ωσ προςφορζσ νεροφ, αλλά 

επίςθσ και χϊροσ ανακθμάτων, κυρίωσ χάλκινων. Με τθν καταςκευι τθσ ςτοάσ τθσ Θχοφσ, ςτα 

μζςα περίπου του 4ου αι. π.Χ., το ςτάδιο απομονϊκθκε από τθν ιερά Άλτι. Σο γεγονόσ αυτό απθχεί 

το πνεφμα τθσ εποχισ, κακϊσ οι αγϊνεσ είχαν χάςει πλζον τον κακαρά κρθςκευτικό τουσ 

χαρακτιρα και αποτελοφςαν γεγονόσ περιςςότερο ακλθτικό και κοςμικό. 
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Σο ςτάδιο και οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ 
Οι αγϊνεσ ζλαβαν χϊρα μεταξφ 776 π.Χ. και 393 μ.Χ. Ελλθνικοί κρφλοι υποδεικνφουν ότι οι αγϊνεσ 

ζλαβαν χϊρα ακόμθ νωρίτερα, από το 10ο ζωσ τον 11ο αιϊνα π.Χ., εποχι γνωςτι ωσ και Εποχι του 

Χαλκοφ. φμφωνα με τα ςτοιχεία, το νωρίτερο που γνωρίηουμε ότι ζλαβαν χϊρα αγϊνεσ ςτο ςτάδιο ιταν 

κατά τθν αναβίωςθ των εορτϊν προσ τιμι του κεοφ Δία το 776 π.Χ. Οι αγϊνεσ γίνονταν κάκε τζςςερα 

χρόνια ςτθν αρχι και ςτθ μζςθ του "Μεγάλου Ζτουσ". Σο Μζγα Ζτοσ, ιταν ζνασ τρόποσ που οι άνκρωποι 

ςτθν Ελλάδα κακόριηαν τθ διαφορά μεταξφ θλιακοφ και ςελθνιακοφ ζτουσ.Οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ 

πιςτεφεται ότι άρχιςαν το ζτοσ 776 π.Χ. Για όλεσ τισ ςυμμετζχουςεσ πόλεισ-κράτθ, μια ιερι εκεχειρία 

κακιερϊκθκε από τουσ τρεισ βαςιλιάδεσ, τον Μφιτο τθσ Θλείασ, το Λυκοφργο τθσ πάρτθσ, και τον 

Κλεοςκζνθ τθσ Πίςασ. Θ εκεχειρία εξαςφάλιηε ότι κανείσ δεν κα είναι εχκρικόσ προσ τον άλλο και επίςθσ 

εξαςφάλιηε τθν αναςτολι των τυχόν κανατικϊν καταδίκων κατά τθ διάρκεια των αγϊνων. Από τουσ 

καταλόγουσ των νικθτϊν που ζχουμε από αυτοφσ τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ, γνωρίηουμε ότι οι 

Ολυμπιακοί Αγϊνεσ τελικά ζφερναν πολλοφσ πρωτακλθτζσ από διάφορα μζρθ του κόςμου. Πρωτακλθτζσ 

προζρχονταν τόςο από τθ ικελία όςο και τθ Βόρειο Αφρικι.Γφρω ςτο 680 π.Χ., οι νικθτζσ των 

Ολυμπιακϊν Αγϊνων προςζφεραν αγάλματα ςτο ςτάδιο των αγϊνων ευχαριςτϊντασ τουσ που τουσ 

επζτρεψαν να ςυμμετζχουν. Σο 472 π.Χ., δφο θμζρεσ προςτζκθκαν ςτθ διάρκεια των Ολυμπιακϊν 

Αγϊνων. Για τισ γυναίκεσ, πραγματοποιοφνταν άλλοι αγϊνεσ, τα Θραία. Αυτοί ιταν αγϊνεσ για γυναίκεσ 

προσ τιμιν τθσ Ιρασ, γυναίκασ του Δία.Οι Ολυμπιακοί αγϊνεσ ζγιναν για τελευταία φορά κατά τθ 

διάρκεια του ζτουσ 393 μ.Χ. Ο Ρωμαίοσ αυτοκράτορασ Κεοδόςιοσ Α', απαγόρευςε κάκε είδουσ πράξθ 

παγανιςμοφ και κάκε είδουσ ιερισ δραςτθριότθτασΚατά τθ διάρκεια των Ολυμπιακϊν Αγϊνων του 2004, 

το ςτάδιο φιλοξζνθςε το αγϊνιςμα τθσ ςφαιροβολίασ. 
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Η)  ταδιακή εξζλιξη των αγωνιςμάτων 
Αρχικά, το αγωνιςτικό πρόγραμμα περιελάμβανε μόνο το «ςτάδιο», τον αγϊνα δρόμου, και περιοριηόταν 

ςε μια μόνο θμζρα. τθ 14θ Ολυμπιάδα (724 π.Χ.) προςτζκθκε ο «δίαυλοσ» (διπλόσ αγϊνασ δρόμου). τθ 

15θ Ολυμπιάδα (720 π.Χ.) κακιερϊκθκε ο «δόλιχοσ» (αγϊνασ δρόμου μεγάλου μικουσ), ενϊ οι 18οι 

Ολυμπιακοί αγϊνεσ (708 π.Χ.) διευρφνονται με το «Πζντακλο» και τθν πάλθ. Είκοςι χρόνια αργότερα (23θ 

Ολυμπιάδα, 688 π.Χ.) προςτζκθκε θ «πυγμι», και αργότερα (25θ Ολυμπιάδα, 680 π.Χ.) θ αρματοδρομία 

του τζκριππου (ηυγόσ τεςςάρων ίππων). Σριάντα δφο χρόνια αργότερα (33θ Ολυμπιάδα, 648 π.Χ.) 

προςτζκθκαν οι ιπποδρομίεσ και το «Παγκράτιο» που ςυνδυάηει πάλθ και πυγμαχία. Σα αγωνίςματα 

εφιβων περιορίηονταν ςτον αγϊνα δρόμου, το πζντακλο και τθν πάλθ. 

τθν 65θ Ολυμπιάδα (520 π.Χ.) κακιερϊνονται ο «οπλιτόδρομοσ» (αγϊνασ δρόμου ανδρϊν με πολεμικι 

εξάρτθςθ) και ςτθν 66θ Ολυμπιάδα (516 π.Χ.) ο δρόμοσ και θ πάλθ παίδων. τθν 93θ Ολυμπιάδα (408 

π.Χ.) κακιερϊκθκε και θ αρματοδρομία με ηυγό δφο αλόγων. Για μια μικρι περίοδο (70ι - 71θ 

Ολυμπιάδα) ζγινε πειραματικά κακιζρωςθ αρματοδρομίασ με φοράδεσ και μουλάρια (πϊλων), ενϊ τθν 

99θ Ολυμπιάδα (384 π.Χ.) εμφανίηονται αρματοδρομίεσ τεςςάρων και αργότερα (128θ Ολυμπιάδα, 268 

π.Χ.) δφο πουλαριϊν, και δϊδεκα ζτθ αργότερα (256 π.Χ.) ιππαςία ςε πουλάρι. Οι Ολυμπιάδεσ πζραςαν 

τισ δφο, τισ τρεισ θμζρεσ και τελικά ζφταςαν να διαρκοφν πζντε θμζρεσ. 
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Θ)  Πρόγραμμα διεξαγωγήσ των αγϊνων 
Αρχικά οι Ολυμπιακοί αγϊνεσ διαρκοφςαν μια θμζρα μόνο. Αργότερα, το πρόγραμμα διευρφνκθκε και 

εμπλουτίςτθκε με πλικοσ ακλθμάτων και πανθγυρικϊν εκδθλϊςεων που ςυνόδευαν τθν εορτι, 

διαρκείασ πζντε θμερϊν, ςτθν οποία ςυνζρρεε πλικοσ ακλθτϊν και κεατϊν. Ο Παυςανίασ αναφζρει ωσ 

αιτία τθν διεξαγωγι των 77ϊν Ολυμπιακϊν αγϊνων (472 π.Χ.), όταν θ αρματοδρομία και το πζντακλο 

είχαν αργοποριςει τόςο πολφ, που το παγκράτιο άρχιςε κακυςτερθμζνα και διιρκεςε μζχρι τισ 

νυκτερινζσ ϊρεσ, με αποτζλεςμα να νικιςει ο Ακθναίοσ Καλλίασ. Σότε αποφαςίςτθκε θ πολυιμερθ 

διεξαγωγι των αγϊνων και κακιερϊκθκε το πενκιμερο πρόγραμμα ωσ εξισ. Οι τελετζσ άρχιηαν τθν 11θ 

θμζρα του μινα και διαρκοφςαν μζχρι τθν 15θ θμζρα, ζτςι ϊςτε θ νφχτα τθσ τζταρτθσ μζρασ των αγϊνων 

να λοφηεται ςτο φωσ τθσ πανςζλθνου. φμφωνα με το ςθμερινό θμερολόγιο θ ζναρξθ των αγϊνων 

γίνονταν περίπου ςτα τζλθ Λουνίου, αρχζσ Λουλίου. Θ πρϊτθ θμζρα ιταν αφιερωμζνθ ςτουσ κεοφσ. Θ 

ςθμαντικότερθ εναρκτιρια ςπονδι ιταν προσ τιμι του Ολυμπίου Διόσ, και γινόταν από εκπροςϊπουσ τθσ 

πόλθσ τθσ Ιλιδασ. Ακολουκοφςε ο όρκοσ των ακλθτϊν, προπονθτϊν και ελλανοδικϊν (δθλαδι των 

διαιτθτϊν που κα ζκριναν τα αποτελζςματα των αγϊνων), κατά τον οποίο γινόταν κυςία, ενϊ οι διαιτθτζσ 

ζβγαηαν λόγο απευκυνόμενοι ςτουσ αγωνιςτζσ. Όςο για τουσ ανιλικουσ νζουσ που ζπαιρναν μζροσ, 

ορκίηονταν οι πατζρεσ ι οι πιο μεγάλοι αδελφοί τουσ. Επίςθσ, οι ακλθτζσ και τα άλογα εξετάηονταν για να 

κρικεί θ ςυμμετοχι τουσ και για να κλθρωκοφν ςτισ ομάδεσ που κα ζπαιρναν μζροσ, ενϊ οι ακλθτζσ 

απείχαν από τθν ερωτικι επαφι επί τριανταθμζρου και υποβάλλονταν ςε χορτοφαγικι νθςτεία.*3+ Σο 

πρόγραμμα τθσ πρϊτθσ θμζρασ κατζλθγε ςε γενικι φαγοπότι γνωριμίασ ενϊ τθν ίδια μζρα γινότανε και θ 

ευγενικι άμιλλα για τθν ανάδειξθ των καλφτερων κθρφκων και ςαλπιγκτϊν. Αυτοί που κζρδιηαν, λάβαιναν 

το τιμθτικό προνόμιο ν' αναγγζλουν και να εκφωνοφνε τα ονόματα των Ολυμπιονικϊν τθν ϊρα των 

βραβείων. Σθν πρϊτθ μζρα των αγωνιςμάτων, πριν από τα χαράματα γζμιηαν οι κερκίδεσ, αφοφ με τισ 

πρϊτεσ θλιαχτίδεσ ξεκινοφςαν τα πρϊτα αγωνίςματα. Σθ δεφτερθ, τρίτθ και τζταρτθ μζρα των αγϊνων 

διεξάγονταν τα αγωνίςματα, ενϊ θ τελευταία μζρα ιταν αφιερωμζνθ ςτισ τελετζσ, πομπζσ και ςτισ κυςίεσ 

ςτουσ κεοφσ. Σθν τελευταία μζρα των Ολυμπιακϊν αγϊνων γινόταν θ απονομι των ςτεφάνων. Ζνασ 

νεανίασ ζκοβε με χρυςό ψαλίδι τα κλαδιά τθσ ελιάσ από το ιερό δζντρο. Με τθν απονομι του ςτεφανιοφ 

αναγγζλλονταν το όνομα του ακλθτι, μαηί με αυτό του πατζρα του και τθσ πατρίδασ του και γινόταν 

ακάνατο ςε όλεσ τισ τότε Ελλθνικζσ πόλεισ. Οι νικθτζσ ζδιναν δϊρα ςτουσ κεοφσ, κακζνασ με τισ 

δυνατότθτζσ του για να τουσ ευχαριςτιςουν για τθν υψθλοτζρα των τιμϊν. Ακολουκοφςαν πομπζσ και 

γενικό φαγοπότι, ςυνοδευόμενο από τραγοφδι και μουςικι, τα «επινίκια». 
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Θ)  Σα αγωνίςματα 

Αγϊνεσ δρόμου 
Ο απλόσ αγϊνασ δρόμου, το «ςτάδιον» ιταν το πρϊτο αγϊνιςμα που κακιερϊκθκε. Μζχρι τουσ 15ουσ 

Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ οι ακλθτζσ που ζπαιρναν μζροσ φοροφςαν μια μικρι ποδιά, ενϊ αργότερα 

αγωνίηονταν εντελϊσ γυμνοί, επιδεικνφοντασ τθν επίδοςι τουσ ςτο πολεμικό βάδιςμα και τρζξιμο. Σζρμα 

ιταν το ςθμείο που βρίςκονταν το βραβείο, ενϊ οι κεατζσ ςτζκονταν δεξιά και αριςτερά κατά μικοσ τθσ 

αμμϊδουσ διαδρομισ που είχε μικοσ 192 μζτρα περίπου. Οι ακλθτζσ ανταγωνίηονταν ςε ομάδεσ των 

τεςςάρων. Οι επί μζρουσ νικθτζσ ανταγωνίηονταν μεταξφ τουσ, επίςθσ ςε ομάδεσ των τεςςάρων. τον 

«δίαυλο» οι ακλθτζσ ζτρεχαν τθν διπλι διαδρομι επιςτρζφοντασ ςτο ςθμείο τθσ αφετθρίασ, ενϊ ςτον 

«δόλιχο» θ διαδρομι ιταν δϊδεκα «δίαυλοι», δθλαδι 24 «ςτάδια». Θ διαδρομι του «οπλίτθ δρόμου» 

είχε μικοσ δφο «ςταδίων», και οι πολεμιςτζσ αρχικά φοροφςαν τον πλιρθ εξοπλιςμό (περικεφαλαία, 

κνθμίδεσ, αςπίδα) και αργότερα ιταν γυμνοί και κρατοφςαν μόνο αςπίδα. 

Οι ζφθβοι αγωνίηονταν μόνο ςτο απλό «ςτάδιο», δθλαδι ςτον αγϊνα δρόμου μιασ διαδρομισ. Ο 

Παυςανίασ μνθμονεφει επίςθσ τον αγϊνα δρόμου των «Θλείων παρκζνων», οι οποίεσ ζπαιρναν μζροσ 

ντυμζνεσ με ζναν κοντό χιτϊνα, τον δεξιό ϊμο γυμνό και τα μαλλιά λυτά. 
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 Δόλιχοσ 
 

Ο δόλιχοσ ιταν αγϊνιςμα δρόμου θμιαντοχισ ςτθν αρχαία Ελλάδα, απόςταςθσ περίπου 4800 μζτρων. Σο 

720 π.Χ. ειςιχκθκε και ςτουσ αρχαίουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ. Οι διάφορεσ καταχωριςεισ για τον δόλιχο 

ωσ ςιμερα ζχουν αλλθλοςυγκρουόμενα ςτοιχεία ωσ προσ τθν πραγματικι απόςταςθ τθσ διαδρομισ του 

αγωνίςματοσ. Ωςτόςο, θ μζςθ αναφερόμενθ απόςταςθ του αγϊνα ιταν περίπου 18-24 γφρουσ, ι περίπου 

4800 μζτρα. Θ διοργάνωςι του διεξαγόταν παρόμοια με τουσ ςφγχρονουσ μαρακϊνιουσ - οι δρομείσ 

εκκινοφςαν και τερμάτιηαν τον αγϊνα εντόσ του ςταδίου, αλλά θ διαδρομι του αγϊνα εκτεινόταν ςτουσ 

δρόμουσ γφρω από τθν περιοχι του ςταδίου τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ. τθ διαδρομι αυτι ςυχνά πλεφριηαν 

ςθμαντικά αγάλματα και βωμοφσ του ιεροφ τθσ Ολυμπίασ, και πριν επιςτρζψουν ςτο ςτάδιο περνοφςαν 

και από το άγαλμα τθσ Νίκθσ που βριςκόταν ςτον περίφθμο ναό του Διόσ. 
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Οπλιτοδρομία 
  

Οπλίτθσ δρόμοσ ι Οπλιτόδρομοσ ιταν αγϊνασ ταχφτθτασ με ακλθτζσ που φοροφςαν αμυντικι πανοπλία 

και αποτελοφςε μζροσ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων. Ιταν ο τελευταίοσ αγϊνασ δρόμου που προςτζκθκε 

ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ, με τθν πρϊτθ του εμφάνιςθ ςτθν 65θ διοργάνωςθ το 520 π.Χ., και ιταν 

παραδοςιακά το τελευταίο αγϊνιςμα δρόμου του προγράμματοσ. φμφωνα με τον Παυςανία ςτον ναό 

του Δία ςτθν Ολυμπία υπιρχαν 25 αςπίδεσ τισ οποίεσ χρθςιμοποιοφςαν οι οπλιτοδρόμοι. Σο αγϊνιςμα 

ιταν πολφ αγαπθτό γιατί κφμιηε ςε όλουσ πωσ κάποτε οι ακλθτζσ και οι πολεμιςτζσ ιταν το ίδιο ακριβϊσ. 

Επίςθσ θ οπλιτοδρομία ιταν πάντα το τελευταίο αγϊνιςμα των αγϊνων, ίςωσ για να υπενκυμίηει ότι θ 

Ολυμπιακι Εκεχειρία είχε τελειϊςει. ε αντίκεςθ με άλλα αγωνίςματα, ςτα οποία οι ακλθτζσ ζτρεχαν 

γυμνοί, ςτθν Οπλιτοδρομία, οι ανταγωνιςτζσ ζπρεπε να φοροφν το κράνοσ του και τισ περικνθμίδεσ του 

οπλίτθ ςτρατιϊτθ, από τον οποίο πιρε και το όνομά του το αγϊνιςμα. Οι δρομείσ ζφεραν επιπλζον τθν 

αςπίδα του, θ οποία ιταν μία χάλκινθ αςπίδα καλυμμζνθ με ξφλο, θ οποία ανζβαηε το ςυνολικό βάροσ 

τουλάχιςτον 50 κιλά. Κακϊσ οι οπλιτοδρόμοι ιταν από τουσ μικρότερουσ αγϊνεσ δρόμου, θ βαριά 

πανοπλία και θ αςπίδα ιταν περιςςότερο ζνασ διαγωνιςμόσ μυικισ δφναμθσ παρά αντοχισ.τθν Ολυμπία 

το μικοσ που διζνυαν οι ακλθτζσ του Οπλίτθ δρόμου ιταν περίπου 400 μζτρα (δφο φορζσ το μικοσ του 

ςταδίου) αλλά αυτό δεν ιταν πάντα ςτακερό. 
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Πάλη 
Θ πάλθ ιταν πολφ δθμοφιλζσ άκλθμα. φμφωνα με τον μφκο ο Κθςζασ ιταν αυτόσ που ανακάλυψε τθν 

τεχνικι τθσ πάλθσ, ζτςι ϊςτε ο νικθτισ να μθν είναι εξαρτθμζνοσ μόνo από τθν φυςικι του ςωματικι 

δφναμθ, αλλά από τθν τεχνικι, τθν ευελιξία και τθν γρθγοράδα των κινιςεϊν του. τθν πάλθ διακρίνουμε 

δφο αγωνίςματα. το πρϊτο ο ακλθτισ είχε ςκοπό να ρίξει τον αντίπαλο τρεισ φορζσ με τουσ ϊμουσ ςτο 

χϊμα, ενϊ ςτο δεφτερο ο αγϊνασ ςυνεχιηόταν ακόμα και ςτο ζδαφοσ, μζχρι που ο νικθμζνοσ αναγκαηόταν 

να παραδεχτεί τθν ιττα του ςθκϊνοντασ το χζρι. 
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Πυγμαχία 
Θ πυγμαχία ιταν βίαιο και ςυχνά κανατθφόρο αγϊνιςμα. Σα χζρια ιταν ενιςχυμζνα με χοντρά δερμάτινα 

λουριά από τον αγκϊνα μζχρι τισ γροκιζσ, ενϊ τα δάχτυλα ζμεναν ακάλυπτα για να κλείνουν 

ςχθματίηοντασ γροκιά. Σα λουριά μπορεί να ιταν ενιςχυμζνα με μικροφσ μολυβζνιουσ βόλουσ ι καρφιά. 

ε περίπτωςθ που ο αγϊνασ κρατοφςε πολφ ϊρα χωρίσ νικθτι, οι αγωνιςτζσ ζπρεπε να κάνουν τθν 

ονομαηόμενθ «κλίμακα». Δθλαδι οι πυγμάχοι ςτζκονταν ακίνθτοι χωρίσ να αμφνονται ι να αποφεφγουν 

το χτφπθμα, ενϊ εναλλακτικά αντάλλαςςαν χτυπιματα μζχρι που ζνασ από τουσ δυο κατζρρεε. Αν και 

πολλζσ μαρτυρίεσ ζχουμε για τα φοβερά και αιματθρά τραφματα του αγωνίςματοσ, θ τζχνθ τθσ πυγμαχίασ 

ιταν άλλθ. Νικθτισ ιταν αυτόσ που κατόρκωνε να μθν χτυπθκεί. Ακόμα καλφτερα ιταν αυτόσ που 

κατόρκωνε να μθν χτυπθκεί αλλά οφτε και να χτυπιςει τον αντίπαλο, κάνοντάσ τον απλά να καταρρεφςει 

εξουκενωμζνοσ από τισ άκαρπεσ επικετικζσ προςπάκειζσ του. 
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Παγκράτιο 
Σο δυςκολότερο άκλθμα ςτουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ ιταν αναμφιςβιτθτα το παγκράτιο. Ιταν 

ςυνδυαςμόσ τθσ πάλθσ και τθσ πυγμαχίασ. Ο νικθτισ ζπρεπε να νικιςει ςυνδυάηοντασ τθν ευελιξία αλλά 

και τθν δφναμθ τθσ γροκιάσ, ςυμβολίηοντασ ζτςι τον θρωικό αγϊνα του άοπλου πολεμιςτι ςτθν μάχθ. ε 

αντίκεςθ με τθν κακεαυτοφ πυγμαχία, οι ακλθτζσ του παγκρατίου αγωνίηονταν με γυμνά χζρια και δεν 

χτυποφςαν με τθν γροκιά, αλλά με τα δάχτυλα τθσ πυγμισ. Δυο κρυλικοί ακλθτζσ του παγκρατίου ζμειναν 

ςτθν ιςτορία, ο Κεαγζνθσ και ο Πολυδάμασ. 
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Πζνταθλο 
Σο πζντακλο αποτελείτο από πζντε επί μζρουσ αγωνίςματα, τροχάδθν, άλμα, πάλθ, διςκοβολία και 

ακόντιο. Οι ακλθτζσ του πζντακλου ιταν φθμιςμζνοι για τθν καλαιςκθςία του αρμονικά γυμναςμζνου 

ςϊματόσ τουσ. Θ διεξαγωγι του πζντακλου άρχιηε με τθν ρίψθ δίςκου ι με το άλμα, και ςυνζχιηε με τθν 

ρίψθ ακοντίου, τον αγϊνα δρόμου και τθν πάλθ. Θ προκαταρκτικι εξάςκθςθ που γινότανε ςτα ακλθτικά 

γυμναςτιρια ςυμπεριλάμβανε τζςςερισ κατθγορίεσ άλματοσ, το άλμα φψουσ (επί τόπου), άλμα φψουσ (με 

φόρα), άλμα μικουσ και άλμα βάκουσ, ενϊ ςτουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ μνθμονεφεται μόνο το άλμα 

μικουσ. Σο άλμα ςυνοδευόταν από τουσ ιχουσ τθσ φλογζρασ που ζπαιηε το «Πφκιο άςμα». Θ εκκίνθςθ 

γινόταν από μια ελαςτικι ςανίδα, τον «βατιρα», ενϊ οι ακλθτζσ χρθςιμοποιοφςαν ζνα βοθκθτικό 

όργανο, τουσ «αλτιρεσ». Ο κανονιςμόσ του ακλιματοσ επζβαλε ςτον ακλθτι να προςγειωκεί όρκιοσ και 

να ςτακεί ακίνθτοσ ακριβϊσ ςτο ςθμείο τθσ επαφισ του με το ζδαφοσ. Σο ςθμείο τθσ πικανισ 

προςγείωςθσ ιταν αναςκαμμζνο για να είναι το χϊμα λίγο πιο μαλακό. υχνά ςυναντάμε ςε ςχετικζσ 

αγγειογραφίεσ τθν αξίνα θ οποία χρθςίμευε για τθν εκςκαφι του ςκλθροφ από τθν ξθραςία καλοκαιρινοφ 

εδάφουσ, ι για να ςθμαδεφουν ςτο χϊμα τθν επίδοςθ. Θ διςκοβολία ιταν αγϊνιςμα βολισ που 

εξελίχτθκε από τθν ρίψθ πζτρασ ςτθν μάχθ, και διεξάγονταν αρχικά με απλζσ πζτρεσ κάπωσ μεγάλων 

διαςτάςεων, όπωσ ςυμπεραίνουμε από ζνα αρχαιολογικό εφρθμα ςτον χϊρο τθσ Ολυμπίασ. Θ τεχνικι 

ρίψθσ δίςκου είναι απακανατιςμζνθ ςε πολλζσ αγγειογραφίεσ, ανάγλυφα και ανδριάντεσ, το πιο 

φθμιςμζνο από αυτά είναι ο παγκόςμια γνωςτόσ διςκοβόλοσ του Μφρωνα. Σο ακόντιο ιταν επίςθσ 

εμπνευςμζνο από το αντίςτοιχο πολεμικό ι κυνθγετικό όπλο, αν και ςτθν προκειμζνθ μορφι ιταν ειδικά 

καταςκευαςμζνο για αποκλειςτικι ακλθτικι χριςθ. Ιταν κοντφτερο, λεπτότερο και ελαφρότερο, ενϊ 

κατζλθγε ςε μακρφ μυτερό άκρο. τθν μζςθ του κονταριοφ ιταν προςαρμοςμζνθ θ «αγκφλθ», που ιταν 

λουράκι ι κθλιά για να υποβοθκάει τον ακλθτι ςτθν εξακόντιςι του, χωρίσ όμωσ να είναι εξακριβωμζνθ 

θ ακριβισ λειτουργία τθσ αγκφλθσ. Επίςθσ δεν είναι γνωςτό αν το ακόντιο ιταν άκλθμα βολισ ι 

ςκοποβολισ. Σα αγωνίςματα δρόμου και πυγμαχίασ παρουςιάςτθκαν πιο πάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
22 

 

Αρματοδρομία 
Θ αρματοδρομία διεξάγονταν ςε ιδιαίτερο ςτάδιο, το «ιπποδρόμιο», αγνϊςτων ςιμερα διαςτάςεων. Σο 

μοναδικό ιπποδρόμιο που διαςϊηεται ςιμερα ςτθν Ελλάδα βρίςκεται ςτο Λφκαιο όροσ και ζχει μικοσ 300 

μζτρα και πλάτοσ εκατό μζτρων. Σο ιπποδρόμιο τθσ Ολυμπίασ πρζπει κατά τα λεγόμενα του Παυςανία να 

είχε μεγαλφτερο πλάτοσ. Ο μθχανιςμόσ εκκίνθςθσ ιταν εφεφρεςθ του Κλθοίτα, τθν οποία τελειοποίθςε ο 

Αριςτείδθσ. το ζνα άκρο του ιπποδρομίου ιταν κτιςμζνοσ ο ςτρογγυλόσ βωμόσ του Σαράξιππου, αφοφ τα 

άλογα πάκαιναν απροςδόκθτα πανικό όταν περνοφςαν από το ςθμείο αυτό. 
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Ι)  Κατάργηςη των αγϊνων 
 Με τθν επικράτθςθ των Ρωμαίων, άρχιςαν να ζχουν ςυμμετοχι ςτουσ αγϊνεσ και μθ Ζλλθνεσ ακλθτζσ. Σο 

393 μ.Χ. , ο αυτοκράτορασ Κεοδόςιοσ τθσ χριςτιανικισ πλζον ρωμαϊκισ αυτοκρατορίασ, απαγόρευςε τθ 

διεξαγωγι όλων των παγανιςτικϊν εορτϊν, μαηί και των ολυμπιακϊν αγϊνων. Σα αρχαιολογικά ςτοιχεία 

δείχνουν ότι οριςμζνοι αγϊνεσ διατθρικθκαν για κάποιο ακόμα ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Με αυτό τον 

τρόπο τελείωςε μία περίοδοσ χιλίων χρόνων κατά τθν οποία οι Ολυμπιακοί διεξάγονταν ςυνζχεια κάκε 

τζςςερα χρόνια. 

    

υμπζραςμα 
 

Οι Ολυμπιακοί αγϊνεσ αποτελοφςαν μεγάλθ διοργάνωςθ για τουσ αρχαίουσ ζλλθνεσ. Οι αγϊνεσ ιταν 

επείςθσ παράγωντασ που βοθκοφςε ςτθν επικράτθςθ ειρινθσ κακϊσ όλοι οι πόλεμοι ςταματοφςαν κατά 

τθ διάρκεια των ολυμπιακϊν αγϊνων. Οι Ολυμπιακοί αγϊνεσ δεν ιταν απλά για τουσ ζλλθνεσ κακϊσ 

βλζπουμε πωσ υπάρχει ςυμμετοχι και απο περιοχζσ εκτϊσ Ελλάδασ. Τπιρχαν πολλά είδθ ακλθμάτων και 

ςπουδαία ζπακλα. 
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