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 Οι αγώνες δρόμου γίνονταν στο Στάδιο, το 

μήκος του οποίου δέφερε από πόλη σε πόλη, 

εφόσον διέφερε ο πους που χρησιμοποιούνταν 

ως μονάδα μέτρησης. Για παράδειγμα, το Στάδιο 

στην Ολυμπία είχε μήκος 192,28 πόδια, στους 

Δελφούς 177, 5 και στην Αθήνα 184,96. Ένας 

ισόπεδος χώρος δίπλα σε λόφους ή σε πλαγιές 

αποτελούσε τη συνήθη επιλογή για την 

κατασκευή ενός Σταδίου. Αρχικά, η αφετηρία 

και το τέρμα του στίβου καθορίζονταν από 

απλές γραμμές χαραγμένες στο χώμα.

 Όσον αφορά τους δρομείς, αρχικά φορούσαν 

ένα κομμάτι ύφασμα γύρω από τη μέση τους. 

Αργότερα, αυτό εγκαταλείφθηκε και οι αθλητές 

έτρεχαν εντελώς γυμνοί. Μόνη εξαίρεση ήταν 

ο οπλίτης δρόμος, στον οποίο οι αθλητές 

φορούσαν κράνος και κνημίδες και κρατούσαν 

ασπίδες. Ωστόσο, τον 5ο αι. π.Χ. καταργήθηκαν 

οι κνημίδες και μετά τον 4ο αι. π.Χ. και το 

κράνος, οπότε οι δρομείς έτρεχαν μόνο με τη 

βαριά ξύλινη, επενδυμένη με χαλκό, ασπίδα.



 Στάδιο ήταν ο βασικός αγώνας 
ταχύτητας και το παλαιότερο 
αγώνισμα. Στην Ολυμπία ήταν 
το μόνο αγώνισμα από την 1η 
(776 π.Χ.) έως τη 13η 
Ολυμπιάδα (728 π.Χ.). Εξαιτίας 
μάλιστα της σπουδαιότητάς 
του, συνηθιζόταν ο νικητής του 
σταδίου να δίνει το όνομά του 
σε κάθε Ολυμπιάδα.

 Δίαυλος ήταν επίσης αγώνας 
ταχύτητας, κατά τον οποίο οι 
δρομείς τρέχοντας σε τετράδες 
έπρεπε να καλύψουν την 
απόσταση δύο σταδίων 
(περίπου 400 μ.). Εισήχθη στο 
πρόγραμμα των ολυμπιακών 
αγωνισμάτων στη 14η 
Ολυμπιάδα (724 π.Χ.) και, όπως 
και στο στάδιο, γίνονταν 
προκριματικοί και τελικοί 
αγώνες.



 Δόλιχος ήταν δρόμος αντοχής, όπου οι 
αθλητές έπρεπε να καλύψουν απόσταση 
7-24 στάδια (1.400-4.800 μ.). Το 
αγώνισμα αυτό εισήχθη στο πρόγραμμα 
στη 15η Ολυμπιάδα (720 π.Χ.) και ως 
πρώτος νικητής αναφέρεται ο Άκανθος 
από τη Λακωνία. Ο δόλιχος θεωρείται 
ότι προήλθε από τις αποστάσεις που 
διένυαν οι κήρυκες της ιερής εκεχειρίας 
και οι ημεροδρόμοι ή δρομοκήρυκες, οι 
αγγελιαφόροι δηλαδή που μετέφεραν 
ειδήσεις και μηνύματα σ’ όλη τη χώρα.

 Οπλίτης δρόμος ήταν δρόμος 
ταχύτητας και ένα από τα πλέον 
θεαματικά αγωνίσματα. Οι δρομείς 
κάλυπταν την απόσταση δύο σταδίων -
σπανιότερα τεσσάρων- φέροντας 
κράνος, κνημίδες και ασπίδα. Ο 
Παυσανίας (V.12.8) αναφέρει ότι στο 
ναό του Δία στην Ολυμπία 
φυλάσσονταν 25 τέτοιες ασπίδες, που 
μοιράζονταν στους οπλιτοδρόμους, έτσι 
ώστε όλοι οι αθλητές να φέρουν 
ασπίδες ίδιου βάρους. Το αγώνισμα 
αυτό εισήχθη στο πρόγραμμα στην 65η 
Ολυμπιάδα (520 π.Χ.) και, σύμφωνα με 
την παράδοση, γινόταν προς τιμήν 
κάποιου ήρωα που έπεσε μαχόμενος.



 Από τα πιο αγαπημένα αγωνίσματα στην 

αρχαία Ελλάδα ήταν η πάλη. Ο Όμηρος 

στα «άθλα επί Πατρόκλω» μας περιγράφει 

σκηνές πάλης. Ως εφευρέτης του 

αθλήματος αναφέρεται ο Θησέας (στη 

πάλη του με τον Κερκύονα), αλλά και ο 

Ηρακλής (όταν νικά τους γίγαντες Ανταίο, 

Αχελώο, Τρίτωνα και διάφορα τέρατα). 

Εκτός των δύο μυθικών ηρώων, όμως, και 

θεοί αναφέρονται ως εφευρέτες της πάλης, 

όπως ο Ερμής και η κόρη του Παλαίστρα.

 Στους Ολυμπιακούς Αγώνες η πάλη 

εισήχθη ως ανεξάρτητο αγώνισμα στη 18η 

Ολυμπιάδα (708 π. Χ.), αλλά και ως 

αγώνισμα του πεντάθλου. Από την 37η 

Ολυμπιάδα (632 π.Χ) άρχισαν και οι 

παίδες να αγωνίζονται στην πάλη. 

Υπήρχαν δύο είδη πάλης : η ορθία πάλη ή 

ορθοπάλη ή σταδαία πάλη και η αλίνδησις

ή κύλισις ή κάτω πάλη. 



 Στην πρώτη αρκούσε ο παλαιστής να 
ρίξει κάτω τον αντίπαλό του τρεις φορές 
(οπότε λεγόταν τριακτήρ). Στη δεύτερη 
μετά την πτώση εξακολουθούσε ο 
αγώνας μέχρι ο ένας εκ των δύο 
αντιπάλων να παραδεχτεί την ήττα του, 
να κάνει δηλαδή την κίνηση του 
απαγορεύειν (ύψωνε το ένα ή τα δύο 
δάχτυλα του ενός χεριού). Ο ορισμός 
των αντιπάλων κατά (5 έως 8) ζεύγη 
γινόταν με κλήροΟι αθλητές της πάλης 
αγωνίζονταν με το σώμα αλειμμένο με 
λάδι, γυμνοί μέσα στο σκάμμα. Αρκετές 
παραστάσεις σε αγγεία μας δίνουν 
πολλές λεπτομέρειες για την εκτέλεση 
του αθλήματος, που όπως φαίνεται δεν 
διέφερε πολύ από το σημερινό. Από τις 
γραπτές πηγές πληροφορούμαστε τα 
ονόματα μεγάλων παλαιστών. Από τους 
πιο φημισμένους ήταν ο Μίλων ο 
Κροτωνιάτης, που νίκησε πέντε φορές 
στην Ολυμπία, επτά στα Πύθια, εννέα 
στα Νέμεα και δέκα στα Ίσθμια.
.



 Στην Ιλιάδα ο Όμηρος αναφέρει το δίσκο ως 
αγώνισμα, όταν ο Αχιλλέας διοργάνωσε αγώνες 
προς τιμήν του νεκρού φίλου του Πάτροκλου. 
Επίσης στην Οδύσσεια (Θ 186) ο Οδυσσέας νικά 
στο αγώνισμα του δίσκου σε αγώνες που 
οργάνωσαν οι Φαίακες προς τιμήν του. Στον Όμηρο 
ο δίσκος λεγόταν σόλος (βάρος που το έδεναν με 
λουρί και το πέταγαν όπως η σημερινή σφύρα). 
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο δίσκος εισήχθη το 
632 π.Χ. και αποτελούσε πάντα αγώνισμα του 
πεντάθλου. Οι δίσκοι που χρησιμοποιούσαν οι 
δισκοβόλοι αρχικά ήταν λίθινοι, αργότερα όμως 
ήταν από χαλκό, μολύβι ή σίδερο. Όπως και σήμερα 
ήταν στρογγυλοί. Οι δίσκοι που διασώθηκαν ως τις 
μέρες μας, έχουν διάμετρο από 0,17 έως 0,34 μ. και 
βάρος από 1250 έως 6600 γραμμάρια. Οι 
μεγαλύτεροι πρέπει να ήταν αφιερώματα (όπως ο 
δίσκος του Κορίνθιου Ποπλίου Ασκληπιάδη, που 
φυλάσσεται στο Μουσείο της Ολυμπίας, νικητή στη 
255η Ολυμπιάδα το 241 μ.Χ., ο οποίος φέρει 
εγχάρακτη επιγραφή αφιερωμένη στο Δία).



 Αγώνισμα που επίσης αναφέρεται 

στον Όμηρο και προέρχεται από τον 

πόλεμο και το κυνήγι. Δύο ήταν τα είδη 

του ακοντισμού: ο εκήβολος, δηλαδή 

βολή του ακοντίου σε μήκος, και ο 

στοχαστικός, δηλαδή βολή σε 

προκαθορισμένο στόχο. Στην Ολυμπία 

αγώνισμα του πεντάθλου αποτελούσε ο 

εκήβολος ακοντισμός.



Το ακόντιο ήταν ένα μακρύ ξύλινο 

κοντάρι μήκους 1,50-2 μ., με μυτερή την 

άκρη του, χωρίς μεταλλική αιχμή και πιο 

ελαφρύ από το πολεμικό. Ακόντια με 

αιχμή χρησιμοποιούσαν στο στοχαστικό 

ακοντισμό. Μία λουρίδα από δέρμα, η 

λεγόμενη αγκύλη, μήκους 0,40 μ. 

σχημάτιζε θηλειά στο κέντρο βάρους του 

ακοντίου. Στη θηλειά αυτή ο αθλητής 

περνούσε το δείκτη και το μέσο δάκτυλο 

του χεριού. Στα υπόλοιπα η τεχνική ρίψης 

του ακοντίου δεν διέφερε από τη 

σημερινή.

https://chilonas.files.wordpress.com/2012/07/akontio3.jpg
https://chilonas.files.wordpress.com/2012/07/akontio3.jpg


 Στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες το 
άλμα διεξαγόταν στο πλαίσιο κυρίως του 
πεντάθλου και σπανιότατα ως ξεχωριστό 
αγώνισμα. Υπάρχει μία αναφορά σε αυτό ως 
ανεξάρτητο άθλημα σε μία αναθηματική 
επιγραφή στον αλτήρα του αθλητή 
Επαίνετου από την Ελευσίνα. Για πρώτη 
φορά γίνεται αναφορά στο άλμα στην 
Οδύσσεια του Ομήρου, στους αγώνες που 
δόθηκαν από τους Φαίακες προς τιμήν του 
Οδυσσέα.
Αντίθετα με το σύγχρονο άλμα, όπου ο 
μόνος εξοπλισμός του άλτη είναι τα 
αθλητικά του παπούτσια, στους αρχαίους 
Ολυμπιακούς χρησιμοποιούσαν λίθινα ή 
μολύβδινα βάρη, τους αλτήρες. Τα βασικά 
αυτά εξαρτήματα κατασκευάζονταν σε 
διάφορα σχήματα και οι κυριότεροι τύποι 
τους ήταν οι μακροί και οι σφαιροειδείς, που 
ήταν σε χρήση τον 6ο και 5ο αι. π.Χ.
Ορισμένοι αλτήρες είχαν το σχήμα απλών 
κώνων με κοιλώματα, ώστε να μπορεί να 
τους πιάνει καλά ο αθλητής. Το βάρος τους 
ποίκιλλε ξεκινώντας από τα 1.616 
γραμμάρια, ενώ υπάρχουν παραδείγματα 
αφιερωμάτων που έφταναν έως και τα 4.629 
γραμμάρια. Η χρήση των αλτήρων επέτρεπε 
στους άλτες να επιτύχουν καλύτερες 
επιδόσεις.
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 Από τα παλαιότερα αθλήματα, 

συμπεριλήφθηκε στα ολυμπιακά 

αγωνίσματα το 688 π.Χ. και η πυγμή 

παίδων εισήχθη στο ολυμπιακό πρόγραμμα 

το 616 π.Χ.

 Στη μυθολογία ως ιδρυτής του 

αγωνίσματος αναφέρεται ο Απόλλωνας, ο 

οποίος νίκησε και σκότωσε το Φόρβαντα, 

έναν πυγμάχο που προκαλούσε τους 

ταξιδιώτες που περνούσαν από τους 

Δελφούς να αναμετρηθούν μαζί του. Ο 

Απόλλωνας, επίσης, νίκησε σε αγώνα 

πυγμής και τον Άρη στην Ολυμπία. 

Πρότυπο πυγμαχικού αγώνα στη μυθολογία 

ήταν εκείνος ανάμεσα στον Πολυδεύκη και 

τον Άμυκο, το βασιλιά των Βεβρύκων από 

τη Βιθυνία του Εύξεινου Πόντου. 



 Από τα πιο θεαματικά αγωνίσματα το 

παγκράτιο ήταν συνδυασμός πυγμής και 

πάλης. Η παράδοση αναφέρει ότι πρώτος ο 

Θησέας συνδύασε πάλη και πυγμή για να 

σκοτώσει το Μινώταυρο. Στην Ολυμπία 

εισάγεται στη 33η Ολυμπιάδα (648 π. Χ.). 

Το αγώνισμα διακρινόταν στο άνω ή 

ορθοστάνδην παγκράτιο (όταν οι αθλητές 

αγωνίζονταν όρθιοι) και στο κάτω 

παγκράτιο (όταν οι αντίπαλοι έπεφταν και 

συνέχιζαν κάτω). Στην προπόνηση οι 

αθλητές χρησιμοποιούσαν συνήθως το 

ορθοστάνδην, ενώ στους αγώνες το κάτω 

παγκράτιο. Οι παγκρατιαστές έπρεπε να 

συνδυάζουν ταυτόχρονα τα προσόντα των 

παλαιστών και των πυγμάχων, ενώ το 

αγώνισμα είχε αυστηρούς κανόνες τους 

οποίους έπρεπε να ακολουθούν. Τα 

ονόματα μεγάλων παγκρατιαστών που 

διασώθηκαν από τις αρχαίες πηγές είναι 

του Λύγδαμι του Συρακουσίου (πρώτου 

Ολυμπιονίκη στο παγκράτιο το 648 π.Χ.), 

του Ευκλή, του Σώστρατου του Σικυώνιου

και άλλων.



 Τα ιππικά αγωνίσματα εισάγονται για 
πρώτη φορά στην Ολυμπία στην 33η 
Ολυμπιάδα το 648 π.Χ. με τις 
ιπποδρομίες των τελείων κελήτων, το 
οποίο ήταν αγώνισμα με αναβάτη σε 
άλογο που έκανε έξι φορές το γύρο του 
ιπποδρόμου. 

 Το 469 π.Χ. (71η Ολυμπιάδα) εισάγεται 
η κάλπη (ιπποδρομίες φοράδων) και

 Το 256 π.Χ. (131η Ολυμπιάδα) η 
ιπποδρομία των πώλων.

 Στις ιπποδρομίες ο αναβάτης ίππευε 
γυμνός, δίχως εφίππιο και αναβολείς 
κρατώντας το μαστίγιο και τα ηνία, όπως 
απεικονίζεται σε διάφορες παραστάσεις 
αγγείων. Το εφίππιο πιθανότατα 
χρησιμοποιούσαν μόνο οι πολεμιστές. 
Τέλος, όπως οι ηνίοχοι έτσι και οι 
αναβάτες υπηρετούσαν τους ιδιοκτήτες 
των αλόγων. 

http://3.bp.blogspot.com/-whdPKiytYg8/U2loK5rHOdI/AAAAAAAAJtQ/oCjpEzvvyv0/s1600/w1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-whdPKiytYg8/U2loK5rHOdI/AAAAAAAAJtQ/oCjpEzvvyv0/s1600/w1.jpg


ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΒΑΛΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΒΕΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΕΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΖΑΒΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΖΕΡΒΑ ΑΝΝΑ

ΖΗΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΚΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΛΑ

ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


