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ΔΗΠΑΓΩΓΖ 

Νη Νιπκπηαθνί Αγψλεο είλαη αζιεηηθή δηνξγάλσζε πνιιψλ αγσληζκάησλ πνπ 

γίλεηαη θάζε ηέζζεξα ρξφληα. Ζ θαηαγσγή ησλ αγψλσλ είλαη ε Αξραία 

Διιάδα, θαη έρνπλ αλαβησζεί απφ ηνλ Γάιιν βαξψλν Ξηέξ ληε Θνπκπεξηέλ ζηα 

ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα. Νη Αγψλεο ηεο Νιπκπηάδαο, γλσζηνί θαη σο Θεξηλνί 

Νιπκπηαθνί, ηεινχληαη θάζε ηέζζεξα ρξφληα απφ ην 1896 θαη κεηά, κε 



εμαίξεζε ηηο ρξνληέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Ξαγθφζκησλ πνιέκσλ. Ρν 1924 

άξρηζαλ εηδηθνί Νιπκπηαθνί Αγψλεο, νη Σεηκεξηλνί Νιπκπηαθνί, γηα ρεηκεξηλά 

αζιήκαηα. Απφ ην 1994 νη ρεηκεξηλνί αγψλεο δελ γίλνληαη πηα ηελ ίδηα ρξνληά 

κε ηνπο Θεξηλνχο Νιπκπηαθνχο. 

 

ΑΛΑΒΗΩΠΖ ΡΩΛ ΝΙΚΞΗΑΘΩΛ ΑΓΩΛΩΛ-

ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΠΖΚΑΗΑ-ΞΟΩΡΝΗ ΠΓΣΟΝΛΝΗ 

ΝΙΚΞΗΑΘΝΗ ΑΓΩΛΔΠ-ΣΔΗΚΔΟΗΛΝΗ/ΘΔΟΗΛΝΗ 

ΝΙΚΞΗΑΘΝΗ ΑΓΩΛΔΠ 

Δίλαη γλσζηφ φηη θαηά ηνλ 17ν αηψλα γηλφηαλ θάπνηα γηνξηή ε νπνία έθεξε ην 

φλνκα "Νιπκπηαθνί αγψλεο" ζηελ Αγγιία. Ξαξφκνηεο εθδειψζεηο 

αθνινχζεζαλ ζηνπο επφκελνπο αηψλεο ζηελ Γαιιία θαη Διιάδα νη νπνίεο φκσο 

ήηαλ κηθξήο έθηαζεο θαη ζίγνπξα φρη δηεζλείο. Ρν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

Νιπκπηαθνχο κεγάισζε φηαλ αλαθαιχθζεθαλ ηα εξείπηα ηεο αξραίαο 

Νιπκπίαο απφ Γεξκαλνχο αξραηνιφγνπο ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα. 

 

Ν Δδεζζαίνο ιφγηνο Κελάο Κελσίδεο, πνπ ηφηε δίδαζθε ηελ αξραία ειιεληθή 

γιψζζα ζε παλεπηζηήκην ηνπ Ξαξηζίνπ, κεηέθξαζε θαη δεκνζίεπζε ζηε 

γαιιηθή ην "Γπκλαζηηθφ" ηνπ Φηιφζηξαηνπ (1858), θαη ηε ζπλφδεπζε κε 

θείκελφ ηνπ, πεξί ηεο αλάγθεο αλαβίσζεο ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ. 

 

 

Ξηέξ ληε Θνπκπεξηέλ 

Ιίγν αξγφηεξα, ν βαξψλνο Ξηέξ ληε Θνπκπεξηέλ, ν νπνίνο ήηαλ Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ησλ γαιιηθψλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, πξνζπαζνχζε λα 

δηθαηνινγήζεη ηελ ήηηα ησλ Γάιισλ ζηνλ Γαιινπξσζηθφ πφιεκν (1870-1871). 

Ξίζηεπε φηη ν ιφγνο ηεο ήηηαο ήηαλ επεηδή νη Γάιινη δελ είραλ αξθεηή θπζηθή 

δηαπαηδαγψγεζε θαη ήζειε λα ηελ βειηηψζεη. Ν Θνπκπεξηέλ ήζειε επίζεο λα 

ελψζεη ηεο εζλφηεηεο θαη λα θέξεη καδί ηελ λενιαία κε ηνλ αζιεηηζκφ παξά λα 

γίλνληαη πφιεκνη. Ξίζηεπε φηη ε αλαβίσζε ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζα 

πεηχραηλε θαη ηνπο δχν πην πάλσ ζθνπνχο ηνπ. 

 

Πε έλα ζπλέδξην ζην παλεπηζηήκην ηεο Πνξβφλεο ζην Ξαξίζη πνπ έγηλε απφ ηηο 

16 κέρξη ηηο 23 Ηνπλίνπ, ην 1894 παξνπζίαζε ηηο ηδέεο ηνπ ζε έλα δηεζλέο 



αθξναηήξην. Ρελ ηειεπηαία κέξα ηνπ ζπλεδξίνπ απνθαζίζηεθε λα δηεμαρζνχλ 

νη πξψηνη κνληέξλνη Νιπκπηαθνί αγψλεο ην 1896 ζηελ Αζήλα, ηελ πφιε θαη 

ηελ ρψξα πνπ ηνπο γέλλεζε. Έηζη γελλήζεθε ε Γηεζλήο Νιπκπηαθή Δπηηξνπή 

(ΓΝΔ) γηα λα δηνξγαλψζεη ηνπο Αγψλεο κε πξψην πξφεδξν ηνλ Καθεδφλα 

Γεκήηξην Βηθέια, γεληθφ γξακκαηέα ηνλ βαξψλν Ξηέξ ληε Θνπκπεξληέλ θαη 

κέιε πξνζσπηθφηεηεο απφ δηάθνξα θξάηε. 

Νη Νιπκπηαθνί Αγψλεο ζα ήηαλ κφλν κηα καθξηλή αλάκλεζε ηεο Θιαζηθήο 

Αξραηφηεηαο ρσξίο ην φξακα ηνπ βαξφλνπ Ξηεξ ληε Θνπκπεξηέλ θαη κεξηθψλ 

άιισλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο ηνπ. Ρν φξακα ηνπ θσηηζκέλνπ απηνχ Γάιινπ 

θαη ησλ άιισλ νξακαηηζηψλ πνπ πξνεγήζεθαλ (π.ρ. Δ. Εάππα, Γ. Βηθέια 

θ.ά.) ήηαλ λα δσληαλέςνπλ θαη πάιη ηνπο Νιπκπηαθνχο Αγψλεο.  

Ν Ξηεξ ληε Θνπκπεξηέλ γελλήζεθε ην 1863 ζην Ξαξίζη. Αγάπεζε ηα ζπνξ θαη 

αζρνιήζεθε ελεξγά κε ηελ μηθαζθία, ηελ θσπειαζία, ηελ ππγκαρία θαη ηελ 

πνδειαζία. Δπεξεαζκέλνο απφ επηζθέςεηο ηνπ ζε βξεηαληθά ζρνιεία, 

εξγάζηεθε ζθιεξά γηα εηζαρζεί ε Φπζηθή Αγσγή ζηα ζρνιεία ηεο Γαιιίαο.  

Νη ηδέεο ηνπ θξίζεθαλ πνιχ απζηεξά απφ φινπο φζνη δελ θαηάιαβαλ ηε 

κεγάιε ζεκαζία απηήο ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηνλ πίθξαλαλ. Όκσο απηφο δε 

ζηακάηεζε λα πξνζπαζεί. Ν Θνπκπεξηέλ ήηαλ βέβαηνο φηη ν ειιεληθφο 

πνιηηηζκφο θαη ηδηαίηεξα νη Νιπκπηαθνί Αγψλεο κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ 

πάξα πνιιά ζηελ αλζξσπφηεηα. Μεθίλεζε ινηπφλ κηα εθζηξαηεία, γηα λα 

εμαζθαιίζεη δηεζλή ππνζηήξημε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ.  

Ρν 1894 δηνξγάλσζε Γηεζλέο Αζιεηηθφ Ππλέδξην ζην Ξαξίζη γη' απηφ ην ζέκα 

κε ζπκκεηνρή 13 ρσξψλ. Πην Ππλέδξην απηφ πάξζεθε ε απφθαζε λα 

μεθηλήζνπλ θαη πάιη νη Νιπκπηαθνί Αγψλεο θαη κάιηζηα ζηε ρψξα πνπ 

γελλήζεθαλ, ζηελ Διιάδα. Απνθαζηζηηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ Έιιελα ιφγηνπ 

Γεκήηξε Βηθέια.  

Ν Θνπκπεξηέλ επηζπκνχζε αθφκε λα ππάξρεη κηα κφληκε Δπηηξνπή γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη ηελ επίβιεςε ησλ Αγψλσλ. Έηζη, ζηηο 23 Ηνπλίνπ 1894 ίδξπζε 

ηε Γηεζλή Νιπκπηαθή Δπηηξνπή θαη δηακφξθσζε ηε δνκή ηνπ Νιπκπηαθνχ 

Θηλήκαηνο. Γηεηέιεζε Ξξφεδξνο ηεο απφ ην 1896 έσο ην 1925. Αζρνιήζεθε κε 

ηελ αλαβίσζε ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ αθφκα θαη σο πξνο ηηο ιεπηνκέξεηεο. 

Γεκηνχξγεζε ηνπο πέληε Νιπκπηαθνχο θχθινπο, ην ζχλζεκα ησλ Αγψλσλ θαη 

θαζηέξσζε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ηειεηήο έλαξμεο θαη ηεο ηειεηήο ιήμεο. Ν 

πξψηνο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Ν.Δ. ήηαλ ν Γεκήηξεο Βηθέιαο (1894-1896).  

Όηαλ πέζαλε ν Θνπκπεξηέλ, ην 1937, ην πέλζνο δελ ήηαλ κφλν γηα ηελ 

Διιάδα αιιά γηα φιν ηνλ θφζκν. Ν ίδηνο αγάπεζε ηφζν πνιχ ηελ Νιπκπία, 

πνπ δήηεζε λα ζάςνπλ ηελ θαξδηά ηνπ εθεί.  



Ξξάγκαηη, ε θαξδηά ηνπ βξίζθεηαη ζακκέλε ζε εηδηθή ζηήιε ζηελ Νιπκπία, 

φπσο ν ίδηνο ην ζέιεζε.  

H Νιπκπηαθή ζεκαία, ην ζχκβνιν ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ έρεη πέληε 

ζπκπιεθφκελνπο κεηαμχ ηνπο θχθινπο ρξψκαηνο κπιε, θίηξηλνπ, καχξνπ, 

πξάζηλνπ, θφθθηλνπ ζε έλα ιεπθφ ππφβαζξν. 

 

Θάζε θχθινο απφ απηνχο αληηζηνηρεί θαη ζε κηα απφ ηηο πέληε θαηνηθήζηκεο 

Κπιε -> Δπξψπε 

Θίηξηλν -> Αζία 

Καχξν -> Αθξηθή 

Ξξάζηλν -> Ωθεαλία 

Θφθθηλν -> Ακεξηθή 

Ρν ιεπθφ πιαίζην αλαπαξηζηά ην γεγνλφο πσο νη αζιεηέο ζα αγσληζηνχλ κε 

ηίκηα κέζα, θαη ν ζθνπφο ηνπο είλαη αγλφο: Ν αγψλαο απηφο θαζ’ απηφο. 

 

Ζ ζεκαία ησλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ έρεη θαη έλα άιιν παγθφζκην ελσηηθφ 

ραξαθηήξα. Νη ζεκαίεο ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ θξαηψλ ηνπ 

θφζκνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ 2 ή πεξηζζφηεξσλ ρξσκάησλ απφ 

ηα έμη ηεο νιπκπηαθήο ζεκαίαο π.ρ. Διιάδα -> ιεπθφ-κπιε , Ηζπαλία -> 

θίηξηλν-θφθθηλν , Ζ.Ξ.Α. -> ιεπθφ-θφθθηλν-κπιε θηι. 

 

Νη πέληε Νιπκπηαθνί θχθινη ζρεδηάζηεθαλ ην 1913, πηνζεηήζεθαλ ην 1914 θαη 

παξνπζηάζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηνπο Νιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο Ακβέξζαο 

ην 1920. 

Ρν 1894 ζε ζπλέδξην πνπ νξγάλσζε ν βαξφλνο Ξηεξ ληε Θνπκπεξηέλ ζην 

Ξαξίζη ηδξχζεθε ε Γηεζλήο Νιπκπηαθή Δπηηξνπή θαη απνθαζίζηεθε ε 

αλαβίσζε ησλ Νιπκπηαθψλ αγψλσλ. Έπεηηα απφ πξφηαζε ηνπ Έιιελα 

εθπξνζψπνπ Γεκεηξίνπ Βηθέια σο ηφπνο δηεμαγσγήο ησλ πξψησλ 

Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ νξίζηεθε ε Αζήλα. 

Πηε κηθξή θαη θησρή ηφηε Διιάδα ν ελζνπζηαζκφο γηα ηελ αλάιεςε ησλ 

Αγψλσλ έθηαζε ζηα φξηα ηνπ εζληθνχ παξαιεξήκαηνο. Όινη εξγάδνληαλ γηα 

ηελ επηηπρία ηεο δηνξγάλσζεο πνπ ηε ζεσξνχζαλ εζληθή ππφζεζε. 

Κε ρξήκαηα πνπ δηαηέζεθαλ απφ ηελ θιεξνλνκηά ηνπ εζληθνχ επεξγέηε 

Γεσξγίνπ Αβέξσθ, μαλαρηίζηεθε απφ ηελ αξρή θαη φιν κε κάξκαξν ην αξραίν 



ζηάδην πνπ βξηζθφηαλ ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Ιφθνπ Αξδεηηνχ, δειαδή ην 

Ξαλαζελατθφ Πηάδην! 

Ρν 1896 ζην Ξαλαζελατθφ Πηάδην έγηλαλ ηα αγσλίζκαηα ηνπ ζηίβνπ, ε 

γπκλαζηηθή, ε άξζε βαξψλ θαη ε πάιε, ε ηειεηή έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ 

Αγψλσλ, θαζψο θαη ν ηεξκαηηζκφο ηνπ Καξαζσλίνπ. 

Νη αγψλεο πνπ θξάηεζαλ δέθα κέξεο, απνθαζίζηεθε λα αξρίζνπλ ζηηο 25 

Καξηίνπ, εκεξνκελία πνπ ζπλέπηπηε κε ηεο εζληθή καο επέηεην, ψζηε λα 

γηνξηαζηεί καδί θαη ε επέηεηνο απφ ηα 75 ρξφληα αθφηνπ άξρηζε ε ειιεληθή 

επαλάζηαζε. Ζ εκεξνκελία εθείλε κε ην θαηλνχξην εκεξνιφγην είλαη ζήκεξα ε 

6ε Απξηιίνπ, είλαη δειαδή ε εκεξνκελία πνπ θάζε ρξφλν γηνξηάδεηαη ε 

«Νιπκπηαθή εκέξα». 

Εκκίνηζη αγώνα δρόμοσ 

Ππγθξίλνληαο εθείλε ηελ πξψηε Νιπκπηάδα ηεο Αζήλαο ηνπ 1896 κε ηηο πην 

ηειεπηαίεο δηνξγαλψζεηο ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ, δε ζα κπνξνχζε θαλέλαο 

λα πεη πσο πξαγκαηηθά ήηαλ έλα κεγάιν παγθφζκην αζιεηηθφ γεγνλφο. 

Βέβαηα, ππήξραλ νη αληαπνθξηηέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο εθεκεξίδεο ηεο 

Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο, ππήξρε ην παξφλ απφ 12 εθηφο ηεο Διιάδαο ρψξεο 

(Βξεηαλία, Απζηξαιία, Απζηξία, Βνπιγαξία, Γαιιία, Γεξκαλία, Γαλία, Διβεηία, 

ΖΞΑ, Νπγγαξία, Πνπεδία θαη Σηιή). Ήηαλ, φκσο, θαη ν ελζνπζηαζκφο ηνπ 

θφζκνπ πνπ θάζε κέξα γέκηδε ην ζηάδην θαη ηνπο άιινπο αγσληζηηθνχο 

ρψξνπο. Ήηαλ ην απζφξκεην ρεηξνθξφηεκα ζε ληθεηέο θαη εηηεκέλνπο, απηή ε 

βαζηά πξάμε ελζηίθηνπ λα αλαγλσξίδεη θαη λα επηβξαβεχεη ηελ ηίκηα αζιεηηθή 

πξνζπάζεηα θαη ηελ άκηιια, νη αξραίεο θαηαβνιέο ηνπ γηα ηελ άζιεζε θαη ηελ 

ηδέα ηνπ αζιεηηζκνχ, πνπ θπξηνιεθηηθά έζσζαλ ην ζεζκφ θαη ηνλ έθαλαλ λα 

θαξπίζεη. 

Η πρόηαζη για μονιμόηηηα 

Ήηαλ, κάιηζηα, ηφζν κεγάιε ε επηηπρία απφ απηήλ ηελ πιεπξά - ην ηφληζαλ 

θαη φιεο νη μέλεο αληαπνθξίζεηο άιισζηε¬ ψζηε ν δηάδνρνο Θσλζηαληίλνο, 

πξφεδξνο ηεο δηνξγαλσηηθήο επηηξνπήο ησλ Αγψλσλ, ζηελ νκηιία ηνπ θαηά 

ηελ ηειεηή ιήμεο λα δεηήζεη επίζεκα λα γίλνληαη κφληκα ζηελ Διιάδα νη 

Νιπκπηαθνί. Ρν δηθαηνχηαλ ν ιαφο ηεο φρη κφλν γηαηί απηφο πέηπρε ηε κεγάιε 

λίθε ηνπ πξαγκαηηθνχ θηιάζινπ, αιιά θαη γηαηί ε Διιάδα ήηαλ ε θνηηίδα ηνπο 

θαη ζα κπνξνχζε πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ρψξα λα δηαθπιάμεη ην θχξνο 

ηνπο. Απηφ φκσο ήηαλ αληίζεην κε ηελ ηδξπηηθή δηαθήξπμε ησλ Νιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ πνπ φξηδε πσο θάζε θνξά νη Αγψλεο ζα δηνξγαλψλνληαη θαη απφ 

δηαθνξεηηθή ρψξα. Απφζπαζε, σζηφζν, ηελ ππφζρεζε ηνπ Θνπκπεξηέλ πσο ε 

Διιάδα ζα δηνξγάλσλε ζην κεζνδηάζηεκα ησλ Αγψλσλ ηε κεζνιπκπηάδα, 

πξάγκα πνπ έκεηλε απιά ζαλ ππφζρεζε θαη έγηλε κηα θαη κφλν θνξά, αιιά γηα 

άιινπο ιφγνπο. 



Ο πρώηος Ολσμπιονίκης 

Πηηο 6 Απξηιίνπ 1896 ζηέθεηαη ν πξψηνο Νιπκπηνλίθεο ησλ ζχγρξνλσλ 

Νιπκπηάδσλ. Ήηαλ ν 27ρξνλνο ηφηε Ακεξηθαλφο Ρδέηκο Κπξέληαλ Θφλλνιιπ, 

πνπ είρε ληθήζεη ζην ηξηπινχλ κε 13,71 κ. 

Γηα λα αλαδεηρζεί ληθεηήο ζηελ Διιελνξσκατθή ζηελ Νιπκπηάδα ηεο Αζήλαο 

ην 1896 ν Θαξι Πνχκαλ θαη ν Γηψξγνο Ρζίηαο ρξεηάζηεθε λα παιεχνπλ... δχν 

κέξεο! Ν ιφγνο ήηαλ φηη ν αγψλαο δηαθφπεθε ιφγσ ζθφηνπο θαη 

επαλαιήθζεθε ηελ άιιε κέξα. Ξάλησο ζε ζπλερή δηάξθεηα ην ξεθφξ είλαη 

κεηαμχ ηνπ Δζζνλνχ Κάξηηλ Θιέηλ θαη ηνπ Φηλιαλδνχ Άιθξελη Αζηθάηλελ 

ην1912. Ξάιεπαλ ζπλερψο γηα 11 ψξεο θαη 40 ιεπηά. 

Σσμμεηοτή αθληηών 

Πηελ πξψηε απηή Νιπκπηάδα δε ζπκκεηείραλ νη ρψξεο κε επίζεκεο νκάδεο. Ζ 

ζπκκεηνρή ήηαλ ειεχζεξε θαη πήξαλ κέξνο αζιεηηθνί ζχιινγνη θαη άηνκα πνπ 

είραλ θηάζεη ζηελ Αζήλα κε δηθά ηνπο έμνδα. Κάιηζηα, πνιινί απφ απηνχο δελ 

ήηαλ νχηε επίζεκνη αζιεηέο, αιιά ηνπο είρε ζπγθηλήζεη ε ηδέα ησλ 

Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ. Έγηλαλ κφλνλ 43 αγσλίζκαηα θαη απηά κφλνλ αληξηθά. 

Νη Ακεξηθαλνί θέξδηζαλ 11 ρξπζά κεηάιιηα ηα πεξηζζφηεξα ζην ζηίβν- αιιά ε 

Διιάδα πήξε ηα πεξηζζφηεξα ζε ζχλνιν (50), απφ ηα νπνία ηα 10 ήηαλ 

ρξπζά. 

Ο Σπύρος Λούης 

Ήξσαο ηεο πξψηεο Νιπκπηάδαο, πνπ απνζεψζεθε απφ ηνπο ζεαηέο, ήηαλ ν 

Ππχξνο Ινχεο, ηνπ νπνίνπ ε λίθε ζην Καξαζψλην πέξαζε ζην ζξχιν... Ν 

λεξνπιάο απφ ην Καξνχζη Ππχξνο Ινχεο δε ζπκπεξηιακβάλνληα αλάκεζα 

ζηνπο γλσζηνχο αζιεηέο ηεο επνρήο. Γηα ηελ αθξίβεηα δελ ππήξμε πνηέ 

αζιεηήο. Θη φκσο ν 24ρξνλνο ηφηε Mαξoπζηψηεο έγηλε ζχκβνιν ηνπ 

Mαξαζσλίνπ θαη ν πην γλσζηφο ζηα πέξαηα ηνπ θφζκνπ Νιπκπηνλίθεο ηεο 

πξψηεο Νιπκπηάδαο επεηδή πξψηνο απηφο λίθεζε ζηελ απφζηαζn, πνπ έηξεμε 

ν αξραίνο καξαζσλνδξφκνο Φεηδηππίδεο κεηαθέξνληαο ην κήλπκα ηεο λίθεο 

ησλ Αζελαίσλ ζην Καξαζψλα. Ν Ππχξνο Ινχεο πνπ είρε γελλεζεί ην 1872 θαη 

πέζαλε ην 1940 δελ μαλαπήξε πνηέ ηνπ κέξνο ζε άιιν Καξαζψλην θαη ίζσο 

ήηαλ απηφ πνπ ζπληήξεζε ην ζξχιν ηνπ. Πήκεξα, ε Διιάδα ηηκψληαο ηνλ, 

έδσζε η’ φλνκα ηνπ Νιπκπηαθφ Πηάδην ηεο Θαινγξέδαο. 

Νη Σεηκεξηλνί Νιπκπηαθνί Αγψλεο είλαη ην θνξπθαίν αζιεηηθφ ξαληεβνχ ησλ 

ρεηκεξηλψλ ζπνξ, πνπ δηεμάγεηαη θάζε ηέζζεξα ρξφληα απφ ην 1924 ππφ ηελ 

αηγίδα ηεο Γηεζλνχο Νιπκπηαθήο Δπηηξνπήο (ΓΝΔ). 

Ζ ηδέα γηα ηε δηνξγάλσζή ηνπο αλήθε ζηνλ ζνπεδφ ζηξαηεγφ θαη ζπφξηζκαλ 

Βίθηνξ Γθνχζηαβ Κπαιθ (1844-1928), εκπλεπζηή ησλ Βνξείσλ ή 

Πθαλδηλαβηθψλ Αγψλσλ (Nordic Games), πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ην 1901 έσο 



ην 1926, κε έκθαζε ζηα ρεηκεξηλά ζπνξ. Ν Κπαιθ έπεηζε ηνλ θίιν ηνπ ηδξπηή 

ηεο ΓΝΔ βαξψλν Ξηεξ Ληε Θνπκπεξηέλ λα ζπκπεξηιάβεη ρεηκεξηλά αγσλίζκαηα 

ζην πξφγξακκα ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ. Έηζη, ζηνπο Νιπκπηαθνχο ηνπ 

Ινλδίλνπ ην 1908 έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ην άζιεκα ησλ παγνδξνκηψλ. 

Ρξία ρξφληα αξγφηεξα, ε ΓΝΔ πξφηεηλε ζηνπο δηνξγαλσηέο ησλ Νιπκπηαθψλ 

ηεο Πηνθρφικεο λα νξγαλψζνπλ εβδνκάδα ρεηκεξηλψλ ζπνξ, σο παξάιιειε 

εθδήισζε. Απηνί αξλήζεθαλ, γηα λα κελ ππνβαζκηζηνχλ νη Βφξεηνη Αγψλεο. 

Πηνπο Νιπκπηαθνχο ηεο Ακβέξζαο ηνπ 1920, ηνπο πξψηνπο κεηά ηνλ Α' 

Ξαγθφζκην Ξφιεκν, ηα ρεηκεξηλά ζπνξ επαλήιζαλ ζην πξφγξακκα, κε ηε 

δηεμαγσγή αγσληζκάησλ ζηηο παγνδξνκίεο θαη ην ρφθετ επί πάγνπ. 

Ρελ επφκελε ρξνληά, ζηε ζχλνδν ηεο Γηεζλνχο Νιπκπηαθήο Δπηηξνπήο ζηε 

Ινδάλε, απνθαζίζηεθε λα αλαηεζεί ζηε Γαιιία, πνπ ζα αλαιάκβαλε ηνπο 

Νιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 1924, λα δηνξγαλψζεη ηε Γηεζλή Δβδνκάδα 

Σεηκεξηλψλ Αγσληζκάησλ. Ζ εθδήισζε απηή, πνπ είρε ηειηθά δηάξθεηα δέθα 

εκεξψλ, ζεκείσζε κεγάιε επηηπρία θαη αξγφηεξα ηεο δφζεθε αλαδξνκηθά ν 

ηίηινο ησλ Ξξψησλ Σεηκεξηλψλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ. 

Ζ Διιάδα έιαβε κέξνο γηα πξψηε θνξά ζε Σεηκεξηλνχο Νιπκπηαθνχο Αγψλεο 

ην 1936 θαη ε Θχπξνο ην 1980. Θαη νη δχν θξαηηθέο νληφηεηεο ηνπ 

Διιεληζκνχ, φρη κφλν δελ έρνπλ θαηαθηήζεη πνηέ θάπνην κεηάιιην, αιιά νχηε 

θαηά δηάλνηα ην έρνπλ πιεζηάζεη. Δπηηπρία ζεσξείηαη αλ θάπνηνο Έιιελαο 

αζιεηήο ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο 30 πξψηνπο ηνπ αγσλίζκαηφο ηνπ. Απηφ 

νθείιεηαη ζην ζεξκφ θιίκα ησλ δχν ρσξψλ, ηηο ειιηπείο εγθαηαζηάζεηο θαη 

ζηελ εξαζηηερληθή ηδηφηεηα ησλ αζιεηψλ. 

 

ΝΙΚΞΗΑΘΑ ΑΘΙΖΚΑΡΑ 

Ζ 'Αξζε βαξψλ ζεσξείηαη ην άζιεκα ησλ δπλαηψλ. Ζ ηζηνξία έρεη φκσο 

απνδείμεη φηη ε δχλακε ηνπ αζιεηή πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζσζηή ηαθηηθή 

θαη ηελ θαζνδήγεζε ελφο άμηνπ πξνπνλεηή. Ρν άζιεκα ηεο 'Αξζεο βαξψλ 

δηεμάγεηαη ζε δπν θηλήζεηο, πνπ εθηεινχληαη κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: α) 

αξαζέ, β) επνιέ δεηέ. Πε θάζε θίλεζε επηηξέπνληαη κφλν ηξεηο πξνζπάζεηεο. Νη 

αγψλεο δηνξγαλψλνληαη γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ αγσλίδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ην ζσκαηηθφ ηνπο βάξνο. 

Ζ Αληηπηέξηζε δηεμάγεηαη κεηαμχ δχν ή ηεζζάξσλ αζιεηψλ. Ζ ηδηαηηεξφηεηα 

ηνπ αζιήκαηνο, πνπ ην δηαθνξνπνηεί απφ ηα ππφινηπα Νιπκπηαθά αζιήκαηα 

είλαη ην δηπιφ κηθηφ, δειαδή ε θνηλή παξνπζία ελφο αζιεηή θαη κίαο 

αζιήηξηαο ζην ίδην δεπγάξη. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ παηρληδηνχ είλαη λα ρηππεζεί 

ην «θηεξφ» απφ ηε ξαθέηα κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πεξάζεη πάλσ απφ ην 

δίρηπ, λα πέζεη ζην γήπεδν ηνπ αληηπάινπ θαη λα θεξδηζεί ν πφληνο. Ληθεηήο 



αλαθεξχζζεηαη ν αζιεηήο ή ην δεπγάξη πνπ ζα θαηαθηήζεη δχν ληθεηήξηα 

«games» ησλ 15 πφλησλ ην θαζέλα. Πην απιφ γπλαηθψλ ην «game» 

νινθιεξψλεηαη ζηνπο έληεθα 11 πφληνπο. 

Ζ Αληηζθαίξηζε δηεμάγεηαη κεηαμχ δχν (απιφ) ή ηεζζάξσλ αζιεηψλ (δηπιφ). 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ παηρληδηνχ είλαη λα ρηππεζεί ε κπάια απφ ηε ξαθέηα κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πεξάζεη πάλσ απφ ην δίρηπ, λα πέζεη ζην γήπεδν ηνπ 

αληηπάινπ θαη λα θεξδηζεί ν πφληνο. Ληθεηήο αλαθεξχζζεηαη ν αζιεηήο ή ην 

δεπγάξη, πνπ ζα θαηαθηήζεη ηξία ληθεηήξηα «set» ησλ έμη «games» ην θαζέλα. 

Πηηο γπλαίθεο ν αγψλαο νινθιεξψλεηαη ζηα δχν ληθεηήξηα «set». 

Γσμναζηική 

Σάξε, ξπζκφο, δεμηφηεηα, δπλακηθή θίλεζε είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γπκλαζηηθήο, ελφο απφ ηα πην δεκνθηιή αζιήκαηα ησλ 

Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ. Νη αζιεηέο, κε ή ρσξίο ηε ζπλνδεία κνπζηθήο, κφλν κε 

ην ζψκα ηνπο ή ρξεζηκνπνηψληαο φξγαλα, επηδίδνληαη ζε κηα ζεηξά αζθήζεσλ 

φπνπ ηέρλε θαη αζιεηηζκφο ζπλππάξρνπλ, πξνζειθχνληαο έηζη ρηιηάδεο 

ζεαηέο. 

Ρα αγσλίζκαηα ηεο Γπκλαζηηθήο πνπ θαιιηεξγνχληαη δηεζλψο είλαη: ε 

Δλφξγαλε Γπκλαζηηθή, ε Οπζκηθή Γπκλαζηηθή, ην Ρξακπνιίλν, ε Αθξνβαηηθή 

Γπκλαζηηθή, ε Αεξνβηθή Γπκλαζηηθή αηνκηθνχ θαη νκαδηθνχ θαη ε Γεληθή 

Γπκλαζηηθή. 

Πην πξφγξακκα ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ πεξηιακβάλνληαη κφλν ε Δλφξγαλε 

Γπκλαζηηθή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ε Οπζκηθή Γπκλαζηηθή θαη ην Ρξακπνιίλν 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 

Ζ Δπηηξαπέδηα Αληηζθαίξηζε είλαη αηνκηθφ άζιεκα κε νκαδηθά θαη αηνκηθά 

αγσλίζκαηα. Ρα αηνκηθά αγσλίζκαηα πεξηιακβάλνπλ ηα απιά αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ, ηα δηπιά αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ην κηθηφ. 

Πην πξφγξακκα ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ην άζιεκα ηεο Δπηηξαπέδηαο 

Αληηζθαίξηζεο πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηέζζεξα αγσλίζκαηα: απιφ αλδξψλ, απιφ 

γπλαηθψλ, δηπιφ αλδξψλ θαη δηπιφ γπλαηθψλ. 

Πχκθσλα κε ηελ αγσληζηηθή δνκή ηνπ Νιπκπηαθνχ Ρνπξλνπά, νη αζιεηέο ζα 

αγσληζηνχλ κεηαμχ ηνπο αθνινπζψληαο ην ζχζηεκα ηνπ απινχ απνθιεηζκνχ 

(Λνθ 'Aνπη). Θάζε αγψλαο δηεμάγεηαη ζε επηά ζεη κάμηκνπκ θαη ληθεηήο 

αλαθεξχζζεηαη απηφο πνπ θεξδίζεη πξψηνο ηέζζεξα ζεη. 

Ιππαζία 

Ρα αλαγλσξηζκέλα απφ ηε Γηεζλή Νκνζπνλδία Ηππαζίαο (Fédération Equestre 

Internationale – FEI) αγσλίζκαηα είλαη ηα αθφινπζα: πεξπήδεζε εκπνδίσλ, 

Ηππηθή δεμηνηερλία, Ηππηθφ ηξίαζιν, Reining, Γπκληππεπηηθή (vaulting), 



Καξαζψληνο θαη Ακαμνδήγεζε (driving). Ρα εθηά απηά αγσλίζκαηα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην αγσληζηηθφ πξφγξακκα ησλ Ξαγθφζκησλ 

Ξξσηαζιεκάησλ Ηππηθψλ Αγψλσλ (World Equestrian Games), ηα νπνία 

δηεμάγνληαη αλά ηέζζεξα ρξφληα, ζην δπγφ έηνο κεηαμχ δχν ζεξηλψλ 

Νιπκπηάδσλ. Ρν ηειεπηαίν Ξαγθφζκην Ξξσηάζιεκα δηεμήρζε ην Πεπηέκβξην 

ηνπ 2002 ζηελ Jerez ηεο Ηζπαλίαο, ελψ ην επφκελν ζα ιάβεη ρψξα ζην Άαρελ 

(Aachen) ηεο Γεξκαλίαο ην 2006. 

Κφλν ηξία απφ ηα εθηά ηππηθά αγσλίζκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

πξφγξακκα ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη πεξηιακβάλνπλ αηνκηθνχο θαη 

νκαδηθνχο αγψλεο. Ρα Νιπκπηαθά ηππηθά αγσλίζκαηα είλαη ηα εμήο: Ηππηθή 

δεμηνηερλία, πεξπήδεζε εκπνδίσλ, Ηππηθφ ηξίαζιν. 

Νη αγψλεο Ηζηηνπινΐαο δηεμάγνληαη ζε πδάηηλνπο ζηίβνπο. Ζ ζήκαλζή ηνπο 

γίλεηαη κε ζεκαδνχξεο,  νη νπνίεο νξηνζεηνχλ ηηο δηαδξνκέο, πνπ πξέπεη λα 

νινθιεξψζνπλ νη αγσληδφκελνη. 

Θαηά ηε δηάξθεηα αγψλσλ Ηζηηνπινΐαο νη αζιεηέο θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ φρη κφλν ηνπο αληηπάινπο ηνπο, αιιά  θαη απξφβιεπηα θαη 

αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα. 

Νη αγψλεο ηνπ Θάλνε / θαγηάθ ζπξίλη είλαη αγψλεο ηαρχηεηαο ζε ήξεκα λεξά. 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζιήκαηνο είλαη ε δχλακε θαη ε ηαρχηεηα. Πηα 

αγσλίζκαηα ζπξηλη κε θάλνε ή θαγηάθ ζπκκεηέρνπλ ελλέα αζιεηέο (Θ1, C1) ή 

ελλέα πιεξψκαηα (K2, K4, C2) ζε θάζε θνχξζα, ε νπνία απνηειείηαη απφ 

ελλέα δηαδξνκέο πιάηνπο 9 κέηξσλ ε θάζε κία. Νη αγψλεο πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζε Θσπειαηνδξφκην θαη νη αζιεηέο αγσλίδνληαη ζηα 500 θαη 1.000 κέηξα 

αληίζηνηρα (Νιπκπηαθέο απνζηάζεηο). Νη πξνθξηκαηηθέο ζεηξέο, νη εκηηειηθνί 

θαη νη ηειηθνί θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αζιεηψλ. Ζ κχηε ηεο πιψξεο ηνπ ζθάθνπο πνπ δηαζρίζεη πξψηε ηε γξακκή 

ηεξκαηηζκνχ θαζνξίδεη ην ληθεηή, αζιεηή ή πιήξσκα. Πηα αγσλίζκαηα ζπξηλη 

κε θάλνε ή θαγηάθ, ζπκκεηέρνπλ άλδξεο θαη γπλαίθεο, αιιά φρη κηθηά 

πιεξψκαηα. 

α βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ην άζιεκα ηνπ Θάλνε / θαγηάθ ζιάινκ 

είλαη ε επηδεμηφηεηα, ε δχλακε θαη ε ηαθηηθή. Ρν ζιάινκ γίλεηαη ζε θπζηθά 

(πνηάκη) ή ηερλεηά θαλάιηα θαη νη αζιεηέο θαινχληαη λα δηαλχζνπλ κία 

απφζηαζε 250-400 κέηξσλ πεξλψληαο απφ κία ζεηξά απφ «πφξηεο» (18-25 

πφξηεο), ρσξίο λα ηηο αθνπκπήζνπλ κε ην θνππί, ην ζθάθνο ή ην ζψκα-θεθάιη 

ηνπο. 

Πηελ Θαιαζνζθαίξηζε ζπκκεηέρνπλ δχν νκάδεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

αγψλα, θάζε νκάδα απνηειείηαη απφ πέληε παίθηεο νη νπνίνη παίδνπλ κέζα 

ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη δηαζέηεη πέληε έσο επηά αλαπιεξσκαηηθνχο, 

αλάινγα κε ηελ αζιεηηθή δηνξγάλσζε. Νη αλαπιεξσκαηηθνί αληηθαζηζηνχλ 



παίθηεο θαηά ηε δηάξθεηα δηαθνπψλ ζηνλ αγψλα. Πθνπφο θάζε νκάδαο είλαη 

αθελφο λα ζθνξάξεη ζην θαιάζη ησλ αληηπάισλ θαη αθεηέξνπ λα εκπνδίζεη 

ηελ αληίπαιε νκάδα λα ζθνξάξεη. Ληθήηξηα είλαη ε νκάδα πνπ κε ηε ιήμε ηεο 

ηέηαξηεο πεξηφδνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο πφληνπο.  

  Πηελ Θσπειαζία μερσξίδνπκε δπν είδε ζθαθψλ. Ρα ζθάθε (ζθηθ) ζηα νπνία 

νη θσπειάηεο θξαηνχλ δπν θνππηά θαη ηα ζθάθε ζηα νπνία νη θσπειάηεο 

θξαηνχλ απφ έλα θνππί. Πηε θαηεγνξία ησλ ζθηθ, ππάξρεη ην αγψληζκα ηνπ 

απινχ, ηνπ δηπινχ θαη ηνπ ηεηξαπινχ ζθηθ κε πιήξσκα πνπ απνηειείηαη απφ 

έλαλ, δχν θαη ηέζζεξηο αζιεηέο αληίζηνηρα. Πηε δεχηεξε θαηεγνξία ζθαθψλ, 

ζηελ νπνία νη θσπειάηεο θξαηνχλ έλα θνππί, δηεμάγνληαη ηα αγσλίζκαηα ηεο 

δίθσπνπ ρσξίο πεδαιηνχρν θαη δίθσπνπ κε πεδαιηνχρν κε πιήξσκα δχν 

θσπειαηψλ, ηεο ηεηξαθψπνπ ρσξίο πεδαιηνχρν, ηεο ηεηξαθψπνπ κε 

πεδαιηνχρν θαη πιήξσκα ηεζζάξσλ θσπειαηψλ θαη ηεο νθηαθψπνπ κε 

πεδαιηνχρν θαη πιήξσκα νρηψ αζιεηψλ. Ρν ηειεπηαίν είλαη ίζσο ην πην 

εληππσζηαθφ αγψληζκα ηεο θσπειαζίαο. 

Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ ηα αγσλίζκαηα γηα αζιεηέο ειαθξψλ βαξψλ. Ν κέζνο 

φξνο βάξνπο ησλ αζιεηψλ ηνπ πιεξψκαηνο κηαο βάξθαο δελ ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηα 70 θηιά γηα ηνπο άλδξεο θαη ηα 57 θηιά γηα ηηο γπλαίθεο. Νη 

αγψλεο Θσπειαζίαο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απφζηαζε 2.000 κέηξσλ. 

Ν ζπλδπαζκφο πέληε ηειείσο δηαθνξεηηθψλ αζιεκάησλ ζπληζηνχλ ην 

Κνληέξλν Ξέληαζιν, ην πην απαηηεηηθφ άζιεκα ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ. 

Ππγθεθξηκέλα, νη πεληαζιεηέο δηαγσλίδνληαη ζηε δηάξθεηα κηαο εκέξαο ζηα 

εμήο πέληε αζιήκαηα: ζθνπνβνιή, μηθαζθία, θνιχκβεζε, ηππαζία θαη 

αλψκαιν δξφκν. Νη απαηηήζεηο ηνπ αζιήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα πςειέο γηα ηνλ 

ιφγν απηφ νη αζιεηέο θαη νη αζιήηξηεο Κνληέξλνπ Ξεληάζινπ απαηηείηαη λα 

αλαπηχζζνπλ ζε ζεκαληηθφ επίπεδν ζηνηρεία φπσο δχλακε, αληνρή, ηαρχηεηα 

αληαλαθιαζηηθψλ θαη απηνζπγθέληξσζε. Γίθαηα ν Ξιάησλαο αλαθέξεη: «Ν 

θηιφζνθνο πζηεξεί ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ επηζηεκψλ αιιά είλαη θαιφο ζε φιεο 

ηηο άιιεο θνηλσληθέο εθδειψζεηο, γη’ απηφ θαη είλαη ν θαιχηεξνο ησλ 

κνξθσκέλσλ, φπσο θαη ν πεληαζιεηήο ν νπνίνο είλαη ν πην θαιφο ησλ άιισλ 

αζιεηψλ». 

Ρν Κπέηδκπνι παίδεηαη αλάκεζα ζε δχν νκάδεο ησλ ελλέα παηθηψλ. Ρν παηρλίδη 

μεθηλάεη κε ην πέηαγκα ηεο κπάιαο απφ ηνλ «Pitcher», παίθηεο ηεο 

ακπλφκελεο νκάδαο, ζηνλ «Catcher», ν νπνίνο είλαη ζπκπαίθηεο ηνπ θαη 

βξίζθεηαη πίζσ απφ ην «Home plate». Ρν πέηαγκα ηεο κπάιαο γηα λα είλαη 

επηηπρέο πξέπεη λα πξνζπεξάζεη ηνλ «Batter», παίθηε ηεο επηηηζέκελεο 

νκάδαο, κέζα απφ ηα φξηα ηνπ «Strike». 

Ζ μηθαζθία, ε νπνία απνηειεί ηελ εμέιημε κηαο αξραίαο κνξθήο κάρεο, είλαη 

έλα άζιεκα αίζνπζαο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, νη παίθηεο πξνζπαζνχλ 



λα πεηχρνπλ ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ ρηππεκάησλ γηα λα θεξδίζνπλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα απνθεχγνπλ ηα ρηππήκαηα ησλ αληηπάισλ κε επηδέμηεο θηλήζεηο. 

πάξρνπλ ηξία είδε φπισλ, ην μίθνο αζθήζεσο, ην μίθνο κνλνκαρίαο θαη ε 

ζπάζε, ζηα νπνία αγσλίδνληαη άλδξεο θαη γπλαίθεο. Ζ παξαπάλσ δηάθξηζε 

βαζίδεηαη ηφζν ζηε κνξθή ηνπ ζπαζηνχ φζν θαη ζηελ επηθάλεηα-ζηφρν πνπ 

ζεσξείηαη έγθπξε θαη δηαθέξεη ζηα ηξία φπια. 

Ζ πάιε έρεη δχν ζηπι: ηελ ειιελνξσκατθή θαη ηελ ειεπζέξα. 

Πηελ ειιελνξσκατθή επηηξέπνληαη ιαβέο απφ ηε κέζε θαη πάλσ, ελψ ζηελ 

ειεπζέξα επηηξέπνληαη ιαβέο ζε νιφθιεξν ην ζψκα. Νη αγψλεο θαη ησλ δχν 

ζηπι απνηεινχληαη απφ δχν ηξίιεπηα κέξε, αλάκεζα ζηα νπνία παξεκβάιιεηαη 

έλα δηάιεηκκα 30 δεπηεξνιέπησλ. 

 Ρν άζιεκα ηεο Ξεηνζθαίξηζεο έρεη δχν αγσλίζκαηα: ηελ Ξεηνζθαίξηζε θαη ην 

Κπηηο βφιετκπνι (βφιετκπνι ζηελ άκκν). 

 

Νη αγψλεο Ξεηνζθαίξηζεο δηεμάγνληαη ζε θιεηζηφ γήπεδν κεηαμχ δχν νκάδσλ, 

πνπ απνηεινχληαη απφ έμη βαζηθνχο παίρηεο θαη έμη αλαπιεξσκαηηθνχο έθαζηε 

θαη ζε αγσληζηηθνχο ρψξνπο δηαζηάζεσλ 9 x 9 κέηξσλ γηα θάζε νκάδα . Νη 

αγψλεο Κπηηο βφιετκπνι δηεμάγνληαη αλάκεζα ζε νκάδεο ησλ δχν αζιεηψλ ή 

αζιεηξηψλ, θαη ζε αγσληζηηθνχο ρψξνπο δηαζηάζεσλ 8 x 8 κέηξσλ γηα θάζε 

νκάδα. Ρφζν ζηελ Ξεηνζθαίξηζε φζν θαη γηα ην Κπηηο βφιείκπνι ε θάζε 

νκάδα έρεη ζαλ ζηφρν λα πεξάζεη ε κπάια πάλσ απφ ην δίρηπ θαη λα 

αθνπκπήζεη ζην έδαθνο ηνπ γεπέδνπ ηεο αληηπάινπ νκάδαο, ελψ παξάιιεια 

λα απνθεπρζεί αληίζηνηρε ελέξγεηα απφ ηελ αληίπαιε νκάδα. 

Ζ Ξνδειαζία ζην Νιπκπηαθφ Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηξία 

αγσλίζκαηα, ηελ Ξνδειαζία Γξφκνπ, ηελ Ξνδειαζία πίζηαο θαη ηελ Νξεηλή 

πνδειαζία. Ππγθεθξηκέλα: Ζ Ξνδειαζία δξφκνπ ζεσξείηαη σο ην θνξπθαίν 

αγψληζκα πνδειαζίαο. Γηεμάγεηαη ζε δεκφζηνπο δξφκνπο θαη νη δηαδξνκέο 

πεξηιακβάλνπλ αλσθέξεηεο, θαησθέξεηεο, ηκήκαηα επζείαο θαζψο θαη ηερληθά 

θνκκάηηα κε ζηξνθέο. 

Ζ Ξνδειαζία πίζηαο είλαη πην εμεηδηθεπκέλε θαη πην ζχλζεηε απφ ηα ππφινηπα 

αγσλίζκαηα. Ξεξηιακβάλνπλ αγσλίζκαηα κηθξψλ, κεζαίσλ αιιά θαη κεγάισλ 

απνζηάζεσλ, φπνπ ε ηαρχηεηα, ε αληνρή θαη ε ηαθηηθή είλαη ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο λίθεο. 

Ρν αγψληζκα ηεο Νξεηλήο πνδειαζίαο μεθίλεζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 1970 

ζηελ Ακεξηθή (Θαιηθφξληα), σο είδνο δηαζθέδαζεο θαη αλαςπρήο. Πε πνιχ 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαηξάπεθε ζε έλα απφ ηα ζπλαξπαζηηθφηεξα 



αγσλίζκαηα παγθνζκίσο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ επαγγεικαηηθέο 

νκάδεο. 

Ξνδφζθαηξν: Θάζε πνδνζθαηξηθφο αγψλαο παίδεηαη απφ δχν νκάδεο ησλ 11 

αζιεηψλ, έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν ηεξκαηνθχιαθαο. Απηφο είλαη ν 

κνλαδηθφο παίθηεο, ν νπνίνο κπνξεί λα θέξεη ηα ρέξηα ηνπ ζε επαθή κε ηε 

κπάια ρσξίο λα ηηκσξεζεί. Πηφρνο ησλ δχν νκάδσλ είλαη λα ζεκεηψζνπλ 

γθνι ζην αληίπαιν ηέξκα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε κπάια λα πεξάζεη 

νιφθιεξε ηε γξακκή ηνπ ηέξκαηνο αλάκεζα ζηα δνθάξηα. Ζ νκάδα πνπ 

πεηπραίλεη ηα πεξηζζφηεξα γθνι θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα είλαη ε ληθήηξηα. 

Θάζε αγψλαο έρεη δηάξθεηα 90 ιεπηψλ θαη ε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρεηαη απφ έλα 

δηαηηεηή, ν νπνίνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθαξκφδεη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ 

αζιήκαηνο. Γχν βνεζνί δηαηηεηψλ, νη νπνίνη θηλνχληαη θαηά κήθνο ησλ 

πιάγησλ γξακκψλ ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ηνπ. 

Ξπγκαρία: Πηνπο Νιπκπηαθνχο Αγψλεο ζπκκεηέρνπλ κφλν άλδξεο. Αγψλεο 

Ξπγκαρίαο γπλαηθψλ εκθαλίζηεθαλ ην 1993 αιιά δελ έρνπλ αθφκα 

ζπκπεξηιεθζεί ζην Νιπκπηαθφ πξφγξακκα. Νη ππγκάρνη ζηελ αξραηφηεηα 

αιιά θαη ζήκεξα αγσλίδνληαη ζε δεπγάξηα θαηφπηλ θιήξσζεο, αλά θαηεγνξία 

θηιψλ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 17 ρξνλψλ θαη φρη κεγαιχηεξνη απφ 

34 ρξνλψλ. Ν αγψλαο δηαξθεί ηέζζεξηο γχξνπο ησλ δχν ιεπηψλ κε κνλφιεπην 

δηάιεηκκα ελδηάκεζα ησλ γχξσλ. Έλαο βαζκφο δίλεηαη φηαλ ν αζιεηήο 

ρηππήζεη ηνλ αληίπαιφ ηνπ ζην κπξνζηηλφ ζεκείν ηεο θεθαιήο ή ζηνλ θνξκφ 

πάλσ απφ ηε δψλε. Βαζκφο ζεκεηψλεηαη κφλν φηαλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο απφ 

ηνπο πέληε θξηηέο δψζνπλ ην ρηχπεκα ηαπηφρξνλα. Ρν ζχλνιν ησλ έγθπξσλ 

βαζκψλ κεηά ην ηέινο ηνπ 4νπ γχξνπ αλαδεηθλχνπλ ην ληθεηή. Αλ ππάξρεη 

ηζνβαζκία ζην ηέινο ηνπ αγψλα αθαηξείηαη ν θαιχηεξνο θαη ν ρεηξφηεξνο 

ζπλνιηθφο βαζκφο ησλ πέληε θξηηψλ. Θεξδίδεη εθείλνο πνπ έρεη ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο βαζκνχο απφ ηνπο ππφινηπνπο ηξεηο θξηηέο. 

Ζ Πθνπνβνιή είλαη έλα ηερληθφ άζιεκα, κε κεγάιε δεκνηηθφηεηα παγθνζκίσο. 

Απαηηεί θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, ηερληθή θαηάξηηζε θαζψο θαη θαιή 

ςπρνινγία. Αλδξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά αλεμαξηήηνπ ειηθίαο κπνξνχλ λα 

αζιεζνχλ, φρη κφλν ζε επίπεδν αλαςπρήο, αιιά θαη ζε επίπεδν 

πξσηαζιεηηζκνχ. 

Ν Πηίβνο είλαη έλα απφ ηα πην δεκνθηιή Νιπκπηαθά αζιήκαηα. Νη αγψλεο ηνπ 

απνηεινχλ ηελ παιαηφηεξε κνξθή νξγαλσκέλνπ αζιήκαηνο. Δίλαη 

ζπλδεδεκέλνη κε ηηο πην απιέο θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην ηξέμηκν, ε 

ξίςε κηαο πέηξαο ή ην πέξαζκα ελφο εκπνδίνπ. Πηαδηαθά νη δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο εμειίρζεθαλ, έιαβαλ αγσληζηηθή κνξθή θαη έγηλαλ αγψλεο δξφκσλ, 

αικάησλ θαη ξίςεσλ. 



Ρν άζιεκα ηνπ Πηίβνπ ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηεο ελφηεηεο, ζηνπο αγψλεο πνπ 

δηεμάγνληαη εληφο ζηαδίνπ θαη ζε απηνχο πνπ δηεμάγνληαη εθηφο . Νη αγψλεο 

πνπ γίλνληαη  εθηφο ζηαδίνπ, είλαη ν Καξαζψληνο θαη ην βάδελ. 

Έλαο αγψλαο Πφθηκπνι παίδεηαη αλάκεζα ζε δχν 9κειείο νκάδεο ζηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν κε ελαιιαζζφκελνπο ξφινπο άκπλαο θαη επίζεζεο. Πθνπφο 

ηεο νκάδαο πνπ είλαη ζε επίζεζε είλαη λα ρηππήζεη ηε κπάια κε ην ξφπαιν θαη 

θαηαιακβάλνληαο δηαδνρηθά ηηο ηξεηο βάζεηο ηνπ γεπέδνπ, λα μαλαγπξίζεη 

ζηελ θχξηα βάζε, απφ ηελ νπνία μεθίλεζε, θεξδίδνληαο έηζη έλαλ πφλην. Ζ 

ακπληηθή νκάδα απφ ηελ άιιε, πξνζπαζεί λα εκπνδίζεη ηελ επίζεζε λα 

θεξδίζεη πφληνπο. 

Νη δχν βαζηθέο παξαιιαγέο ηνπ αζιήκαηνο νη νπνίεο νξίδνληαη κε βάζε ηε 

βνιή είλαη: ε γξήγνξε βνιή θαη ε αξγή βνιή. Πηνπο Νιπκπηαθνχο Αγψλεο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αγψλαο γξήγνξεο βνιήο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ κφλν 

νκάδεο γπλαηθψλ. Ππλνιηθά ζπκκεηέρνπλ νρηψ νκάδεο εθ ησλ νπνίσλ ε κία 

είλαη ε νκάδα ηεο εθάζηνηε δηνξγαλψηξηαο ρψξαο θαη νη ππφινηπεο εθηά 

πξνθξίλνληαη κέζσ πξνθξηκαηηθψλ επεηξσηηθψλ δηνξγαλψζεσλ θαη ην 

Ξαγθφζκην Ξξσηάζιεκα. 

Tν Ραεθβνληφ είλαη κηα πνιεκηθή ηέρλε απηνάκπλαο. Ωο άζιεκα απνηειεί έλα 

ζπλδπαζκφ θηινζνθίαο, πλεπκαηηθήο πεηζαξρίαο, ζσκαηηθήο εμάζθεζεο θαη 

ηθαλφηεηαο. Ρν Ραεθβνληφ θαιχπηεη έλα κεγάιν θάζκα δξαζηεξηνηήησλ, πνπ 

πξνάγνπλ ηα αθφινπζα: 

          Ρελ απηνπξνζηαζία, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα  ν αζθνχκελνο λα ακχλεηαη 

ζε νπνηαδήπνηε κνξθή βίαο, 

          Ρελ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε 

          Ρν αίζζεκα ηεο απηνπεπνίζεζεο, ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηνπ δηθαίνπ 

          Ρελ θαιή πγεία αλεμαξηήησο ειηθίαο, θχινπ θαη ζσκαηφηππνπ 

          Ρνλ πξσηαζιεηηζκφ ζε Νιπκπηαθφ επίπεδν. Ρν άζιεκα ζεσξείηαη σο 

κία απφ ηηο  θαιχηεξεο πνιεκηθέο ηέρλεο απηνάκπλαο θαη εμαζθείηαη ζε επίπεδν 

πξσηαζιεηηζκνχ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 150 ρψξεο. 

Πην Ραεθβνληφ ν αζιεηήο έρεη σο ζηφρν λα ζπγθεληξψζεη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνπο πφληνπο, πξνθεηκέλνπ λα αλαθεξπρζεί ληθεηήο. Πε πεξίπησζε 

πνπ έλαο αζιεηήο ηηκσξεζεί κε ηξεηο πνηλέο, ηφηε ληθεηήο αλαθεξχζζεηαη ν 

αληίπαινο παίθηεο. 

Ρδνχλην: Νη δχν αζιεηέο (ηδνπληφθα) θνξνχλ ν έλαο κπιε ζηνιή (ηδνπληφγθη) 

θαη ν άιινο ιεπθή θαη αγσλίδνληαη γηα πέληε ιεπηά. Ν αγψλαο δηεπζχλεηαη 

απφ έλαλ θεληξηθφ δηαηηεηή θαη δχν θξηηέο κε ηζφηηκε γλψκε. Νη απνθάζεηο 

παίξλνληαη κε ηνλ θαλφλα ηεο πιεηνςεθίαο θαη ην απνηέιεζκα δίλεηαη απφ ην 



δηαηηεηή κε ραξαθηεξηζηηθή θίλεζε ηνπ ρεξηνχ θαη αλαθψλεζε ηνπ βαζκνχ ή 

ηεο πνηλήο. Έλαο αγψλαο Ρδνχλην ηεξκαηίδεηαη άκεζα ππέξ ηνπ αζιεηή, πνπ 

ζα πάξεη ην βαζκφ «Ηppon», αθνχ πξαγκαηνπνηήζεη κία επηηπρεκέλε ηερληθή. 

Πε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί Ippon, ληθεηήο αλαδεηθλχεηαη ν αζιεηήο, 

πνπ έρεη ηνλ κεγαιχηεξεο αμίαο βαζκφ κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ. 

Ρνμνβνιία: Πηνπο Νιπκπηαθνχο Αγψλεο ην άζιεκα δηεμάγεηαη ζην χπαηζξν, 

γηα ηηο εμήο θαηεγνξίεο:           Αηνκηθφ, αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη Νκαδηθφ, 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 

Νη αζιεηέο αγσλίδνληαη απφ φξζηα ζηάζε θαη ζθνπφο ηνπο είλαη λα ρηππήζνπλ 

κε ην βέινο ηνπο ην κηθξφηεξν εζσηεξηθφ θχθιν, δηακέηξνπ 12 εθαηνζηψλ, 

ελφο ζηφρνπ κε ζπλνιηθή δηάκεηξν 122 εθαηνζηά.  

Ν ζηφρνο απνηειείηαη απφ 10 δψλεο βαζκνιφγεζεο, νη νπνίεο νξηνζεηνχληαη 

απφ 10 νκφθεληξνπο θχθινπο / δαθηπιίδηα. Ρν ρηχπεκα ηνπ εζσηεξηθνχ 

θχθινπ βαζκνινγείηαη κε 10 πφληνπο, ελψ ηνπ εμσηεξηθνχ – ηειεπηαίνπ 

θχθινπ κε έλαλ πφλην. Θάζε επηηπρεκέλε βνιή ζηα ελδηάκεζα δαθηπιίδηα, 

βαζκνινγείηαη κε δχν έσο ελλέα βαζκνχο, αλάινγα κε ην δαθηπιίδη πνπ έρεη 

πεηχρεη ν αζιεηήο κε ην βέινο ηνπ. 

Ρν ηξίαζιν πεξηιακβάλεη θνιχκβεζε, πνδειαζία θαη ηξέμηκν ζε ζπλερφκελε 

ξνή. Ληθεηήο αλαδεηθλχεηαη απηφο πνπ ζα πεξάζεη πξψηνο ηε γξακκή ηνπ 

ηεξκαηηζκνχ. Νη απνζηάζεηο ζηα αγσλίζκαηα ηνπ ηξηάζινπ πνηθίινπλ αιιά 

έρνπλ επηθξαηήζεη νη εμήο: 

 Νιπκπηαθή απφζηαζε ηξηάζινπ: 1500 κ. θνιχκβεζεο, 40ρικ. πνδειαζίαο θαη 

10ρικ. ηξεμίκαηνο. 

 Απφζηαζε ζπξηλη: 750κ. θνιχκβεζεο, 20ρικ. πνδειαζίαο θαη 5ρικ. 

ηξεμίκαηνο. 

 Κεγάιε απφζηαζε: 4ρικ. θνιχκβεζεο, 120ρικ. πνδειαζίαο, 30ρικ. 

ηξεμίκαηνο. 

Ζ θιαζηθή απφζηαζε είλαη απηή πνπ έρεη θπξηαξρήζεη θαη είλαη απηή πνπ 

ππάξρεη ζην Νιπκπηαθφ πξφγξακκα. Νη απνζηάζεηο ησλ αγσληζκάησλ  ζηελ 

θιαζζηθή (νιπκπηαθή) απφζηαζε αληηζηνηρνχλ ζηηο κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο 

πνπ έρνπλ αληίζηνηρεο Γηεζλείο Νκνζπνλδίεο (FINA, UCI, IAAF), φζνλ αθνξά 

ζηα αγσλίζκαηα ζηαδίνπ. Ρν ηξίαζιν είλαη έλα άζιεκα πνπ απαηηεί αληνρή, 

ηερληθή θαη ηαθηηθή. 

Ν γξφο Πηίβνο, φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζήκεξα, πεξηιακβάλεη ηέζζεξα 

Νιπκπηαθά αγσλίζκαηα: ηελ Θνιχκβεζε, ηελ δαηνζθαίξηζε, ηηο Θαηαδχζεηο 

θαη ηε Ππγρξνληζκέλε θνιχκβεζε. 



Ζ θνιχκβεζε είρε πεξηιεθζεί ζην αγσληζηηθφ πξφγξακκα ησλ πξψησλ 

ζχγρξνλσλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Αζήλα ην 

1896. Ζ εληππσζηαθή παξνπζία ησλ αγσληζκάησλ ηνπ γξνχ Πηίβνπ ζε 

Νιπκπηαθέο δηνξγαλψζεηο ζπλερίζηεθε κε ηελ έληαμε ηεο δαηνζθαίξηζεο ζην 

πξφγξακκα ησλ Αγψλσλ ην 1900, ζην Ξαξίζη. Ρν 1904 νη Θαηαδχζεηο 

εληάζζνληαη ζην αγσληζηηθφ πξφγξακκα ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζην Παίλη 

Ινχηο. Νγδφληα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1984, ε Ππγρξνληζκέλε θνιχκβεζε 

εηζάγεηαη σο κέξνο ηνπ επίζεκνπ αγσληζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ Αγψλσλ 

ηνπ Ινο 'Αληδειεο. Ρέινο, ηα αγσλίζκαηα ησλ ζπγρξνληζκέλσλ θαηαδχζεσλ 

θαη ηεο πδαηνζθαίξηζεο γπλαηθψλ πξνζηίζεληαη γηα πξψηε θνξά σο κέξνο ηνπ 

αγσληζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ Αγψλσλ ζην Πχδλευ, ην 2000. 

Ζ Σεηξνζθαίξηζε δηεμάγεηαη ζε θιεηζηφ γήπεδν κεηαμχ δχν νκάδσλ νη νπνίεο 

απαξηίδνληαη απφ εθηά παίθηεο ε θάζε κία. Πηφρνο ηεο θάζε νκάδαο είλαη λα 

βάινπλ ηε κπάια, ηελ νπνία κεηαθέξνπλ κε ηα ρέξηα, ζηελ εζηία ηεο 

αληίπαιεο πεξηνρήο, επηηπγράλνληαο έηζη «ηέξκα». Ληθήηξηα αλαδεηθλχεηαη ε 

νκάδα πνπ ζα πεηχρεη ηα πεξηζζφηεξα ηέξκαηα. 

Ρν Σφθετ είλαη έλα επξέσο δηαδεδνκέλν άζιεκα κε ην νπνίν κπνξνχλ λα 

αζρνιεζνχλ άλδξεο θαη γπλαίθεο φισλ ησλ ειηθηψλ. Ωζηφζν, ζε πςειφ 

αγσληζηηθφ επίπεδν, νη απαηηήζεηο είλαη κεγαιχηεξεο: νη παίθηεο πξέπεη λα 

έρνπλ πνιχ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, απηνζπγθέληξσζε θαη νκαδηθφ πλεχκα. 

Έλαο αγψλαο Σφθετ δηεμάγεηαη κεηαμχ δχν 11κειψλ νκάδσλ ζε δχν εκίρξνλα 

δηάξθεηαο 35 ιεπηψλ ην θαζέλα κε ελδηάκεζν δηάιεηκκα δέθα ιεπηψλ. Πθνπφο 

θάζε νκάδαο είλαη, ρξεζηκνπνηψληαο ην εηδηθφ κπαζηνχλη, λα ζηείιεη ηε κπάια 

ζηελ εζηία ηεο αληίπαιεο νκάδαο. 

Έλαο αγψλαο κπνξεί λα δηεμαρζεί είηε ζε θιεηζηή εγθαηάζηαζε – Σφθετ 

θιεηζηνχ ρψξνπ, είηε ζε αλνηρηή– Σφθετ αλνηρηνχ ρψξνπ, ην νπνίν θαη 

πεξηιακβάλεηαη ζην αγσληζηηθφ πξφγξακκα ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ.  

Ππλήζσο νη αγψλεο Σφθετ δηεμάγνληαη ζε γξαζίδη, ελψ ζε πςεινχ επηπέδνπ 

δηνξγαλψζεηο δηεμάγνληαη ζε ζπλζεηηθφ ριννηάπεηα. 

ΛΡΝΞΗΛΓΘ 

Ωο θαξκαθνδηέγεξζε (doping) νξίδεηαη: 

Ζ ρξήζε ελφο κέζνπ (νπζίαο ή κεζφδνπ), ε νπνία είλαη ελδερνκέλσο βιαβεξή 

γηα ηελ πγεία ηνπο θαη/ ή είλαη ηθαλή λα απμήζεη ηελ απφδνζε ησλ αζιεηψλ, ή 

Ζ αλεχξεζε ζην ζψκα ελφο αζιεηή κηαο Απαγνξεπκέλεο Νπζίαο ή απφδεημε 

ηεο ρξήζεο απφ απηφλ ή απφδεημε ηεο ρξήζεο Απαγνξεπκέλεο Κεζφδνπ. 



Ρν ληφπηλγθ αληηθξνχεη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ Νιπκπηζκνχ, ησλ 

αζιεκάησλ θαη ηεο ηαηξηθήο εζηθήο. Απαγνξεχεηαη ε ζχζηαζε, πξφηαζε, 

έγθξηζε, εκπνξία, παξάβιεςε ή δηεπθφιπλζε ηεο ρξήζεο νπνηαζδήπνηε 

νπζίαο ή κεζφδνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ ληφπηλγθ. 

2004, Αζήλα: Θψζηαο Θεληέξεο θαη Θαηεξίλα Θάλνπ, Διιάδα (Πηίβνο) 

Ζ γλσζηή ππφζεζε πνπ ζπληάξαμε ην ειιεληθφ θίιαζιν (θαη φρη κφλν) θνηλφ 

κηα κέξα πξηλ ηελ ηειεηή έλαξμεο δελ ρξεηάδεηαη πνιχ αλάιπζε. Έρνπλ 

γξαθηεί ρηιηάδεο γξακκέο γηα ην ηη αθξηβψο ζπλέβε θαη ην πνηνο ήηαλ ν 

ππεχζπλνο. Ζ ππφζεζε έθιεηζε πξφζθαηα θαη δηθαζηηθά κε κφλν ηνλ 

πξνπνλεηή ησλ δχν αζιεηψλ Σξήζην Ρδέθν λα ηηκσξείηαη. Νη Θάλνπ θαη 

Θεληέξεο (αξγπξή θαη ρξπζφο Νιπκπηνλίθεο ζην Πίδλετ θαη κεγάιεο ειπίδεο 

ηεο Διιάδαο γηα λίθεο ζηελ Αζήλα) πξνζπνηήζεθαλ έλα αηχρεκα κε ηε 

κεραλή ηνπ πξνπνλεηή ηνπο γηα λα απνθχγνπλ λα πεξάζνπλ απφ έιεγρν 

ληφπηλγθ θαη ηειηθά ηηκσξήζεθαλ κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο Αγψλεο, 

ζπηιψλνληαο ην φλνκα ηεο δηνξγαλψηξηαο Διιάδαο. 

2004, Αζήλα: Αληξηάλ Άλνπο θαη Οφκπεξηα Φάδεθαο, Νπγγαξία (Πηίβνο) 

Νη δχν Νχγγξνη ξίπηεο θαηέθηεζαλ ρξπζά κεηάιιηα, ν Άλνπο ζηε ζθχξα θαη ν 

Φάδεθαο ζηνλ δίζθν, αιιά ηνπο αθαηξέζεθαλ φηαλ ν πξψηνο πξνζπάζεζε λα 

δψζεη άιιν δείγκα ζην ληφπηλγθ θνληξφι (είρε έλα ζαθνπιάθη κε μέλα νχξα 

καδί ηνπ), ελψ ν δεχηεξνο δελ εκθαλίζηεθε πνηέ! 

2004, Αζήλα: Ηξίλα Θνξδαλέλθν, Οσζία (Πηίβνο) 

Ρν πξψην ρξπζφ ηνπ ζηίβνπ δφζεθε ζηελ Αξραία Νιπκπία θαη πήγε ζηελ 

Οσζίδα ζθαηξνβφιν θαη ακέζσο κεηά ηελ αλάγθαζαλ λα ην γπξίζεη πίζσ, 

αθνχ πηάζηεθε κε ζηαλνδνιφιε, αηηκάδνληαο κε ηνλ ρεηξφηεξν ηξφπν ηνλ ηεξφ 

ηφπν ησλ αγψλσλ. Γεληθά, νη αγψλεο ηεο Αζήλαο, εηδηθά γηα ηελ ζηίβν ήηαλ νη 

πην «βξψκηθνη» ηεο ηζηνξίαο –ή κάιινλ, απηνί ζηνπο νπνίνπο νη ειεγθηέο 

ληφπηλγθ έθαλαλ πην θαιά απφ πνηέ ηελ δνπιεηά ηνπο θαη ε ηερλνινγία πνπ 

είραλ ζηα ρέξηα ηνπο γηα πξψηε θνξά θαηάθεξε λα μεπεξάζεη εθείλε φζσλ 

θαηαζθεχαδαλ ηηο απαγνξεπκέλεο νπζίεο. 

ΔΙΙΖΛΔΠ ΝΙΚΞΗΝΛΗΘΔΠ ΑΞΝ ΡΝ 1896 

ΚΔΣΟΗ ΠΖΚΔΟΑ 

1896 - Αζήλα 

Χρσζά Μεηάλλια 

Αλδξηαθφπνπινο Ληθφιανο Δλφξγαλε γπκλαζηηθή 

Γεσξγηάδεο Ησάλλεο Μηθαζθία (ζπάζε) 



Θαξαζεβδάο Ξαληειήο Πθνπνβνιή (ληνπθέθη απφ 200 κ.) 

Θσλζηαληηλίδεο Αξηζηείδεο Ξνδειαζία (87 ρικ.) 

Καινλίθεο Ησάλλεο Θνιχκβεζε (100 κ. λαπηψλ) 

Κεηξφπνπινο Ησάλλεο Δλφξγαλε γπκλαζηηθή 

Νξθαλίδεο Γεψξγηνο Πθνπνβνιή (πνιεκηθφ φπιν απφ 300 κ.) 

Ξχξγνο Ιεσλίδαο Νπινκαρία δηδαζθάισλ κε μίθνο αζθήζεσλ 

Φξαγθνχδεο Ησάλλεο Πθνπνβνιή (πηζηφιη απφ 25 κ.) 

Ινχεο Πππξίδσλ Καξαζψληνο 

Αργσρά Μεηάλλια 

Αλδξένπ Ησάλλεο Θνιχκβεζε (1.200 κ.) 

Βαζηιάθνο Σαξίιανο Καξαζψληνο 

Γθνχζθνο Κηιηηάδεο Πθαηξνβνιία 

Θαξαθάινο Ρειέκαρνο Μηθαζθία (ζπάζε) 

Θάζδαγιεο ∆ηνλχζηνο Ρέληο (απιφ αλδξψλ) 

Θάζδαγιεο ∆ηνλχζηνο – Ρέληο (δηπιφ αλδξψλ) 

Ξεηξνθφθθηλνο ∆εκήηξηνο  

Θσιέηηεο Γεψξγηνο Ξνδειαζία (100 ρικ. ζε πίζηα) 

Ληθφπνπινο Πηακάηηνο Ξνδειαζία (2.000 κ.) 

Ληθφπνπινο Πηακάηηνο Ξνδειαζία (333 κ.) 

Μελάθεο Θσκάο Δλφξγαλε γπκλαζηηθή 

Νξθαλίδεο Γεψξγηνο Πθνπνβνιή (πηζηφιη απφ 25 κ.) 

Ξαξαζθεπφπνπινο Ξαλαγηψηεο ∆ηζθνβνιία 

Ξεπαλφο Αληψληνο Θνιχκβεζε (500 κ. ειεχζεξν) 

Διιάδα (Ξαλειιήληνο Γ.Π.) Δλφξγαλε γπκλαζηηθή 

Ξαπιίδεο Ξαλαγηψηεο Πθνπνβνιή (φπιν απφ 200 κ.) 

Ρζίηαο Γεψξγηνο Διιελνξσκατθή πάιε (100 θηιά) 

Φξαγθνχδεο Ησάλλεο Πθνπνβνιή (πνιεκηθφ φπιν απφ 300 κ.) 

Σαζάπεο Πππξίδσλ Θνιχκβεζε (100 κ. λαπηψλ) 



Σσξαθάο Δπζηάζηνο Θνιχκβεζε (100 κ.) 

Χάλκινα Μεηάλλια 

Βεξζήο Πσηήξηνο Άξζε βαξψλ (κε δχν ρέξηα) 

Βεξζήο Πσηήξηνο ∆ηζθνβνιία 

Γνιέκεο ∆εκήηξηνο ∆ξφκνο 800 κ. 

∆ακάζθνο Άγγεινο Άικα επί θνληψ 

∆ξίβαο ∆εκήηξηνο Θνιχκβεζε (100 κ. λαπηψλ) 

Διιάδα (Δζληθφο Γ.Π.) Δλφξγαλε γπκλαζηηθή 

Κσξάθεο Ληθφιανο Πθνπνβνιή (πεξίζηξνθν απφ 25 κ.) 

Ληθνιφπνπινο Αιέμαλδξνο Άξζε βαξψλ (κε έλα ρέξη) 

Ξαπαζηδέξεο Γεψξγηνο Πθαηξνβνιία 

Ξαξαζθεπφπνπινο Ξαλαγηψηεο Ξνδειαζία (12 σξψλ-313.030 κ.) 

Ξεξζάθεο Ησάλλεο Ρξηπινχλ 

Ξεξζάθεο Ξέηξνο Δλφξγαλε γπκλαζηηθή 

Ξεηκεδάο Αξηζηφβνπινο Δλφξγαλε γπκλαζηηθή 

Καπξνκηράιεο-Ξηεξξάθνο Ξεξηθιήο Μηθαζθία (μίθνο αζθήζεσλ) 

Ρξηθνχπεο Ληθφιανο Πθνπνβνιή (φπιν απφ 200 κ.) 

Σξηζηφπνπινο Πηέθαλνο Διιελνξσκατθή πάιε (100 θηιά) 

Σσξαθάο Δπζηάζηνο Θνιχκβεζε (500 κ.) 

Σσξαθάο Δπζηάζηνο Θνιχκβεζε (1.200 κ.) 

1904 - Πελη Ινχηο 

Χρσζά Μεηάλλια 

Θαθνχζεο Ξεξηθιήο Άξζε βαξψλ (κε δχν ρέξηα) 

Σάιθηλα Κεηάιιηα 

Γεσξγαληάο Ληθφιανο ∆ηζθνβνιία 

1908 - Ινλδίλν 

Αργσρά Μεηάλλια 

∆ψξηδαο Κηραήι Αθνληηζκφο 



Ρζηθιεηήξαο Θσλζηαληίλνο Άικα εηο χςνο 

Ρζηθιεηήξαο Θσλζηαληίλνο Άικα εηο κήθνο άλεπ θνξάο 

Χάλκινα Μεηάλλια 

Κεηαμάο Αλαζηάζηνο Πθνπνβνιή (θαηά πήιηλσλ δίζθσλ) 

1912 - Πηνθρφικε 

Χρσζά Μεηάλλια 

Ρζηθιεηήξαο Θσλζηαληίλνο Άκα εηο κήθνο άλεπ θνξάο 

Χάλκινα Μεηάλλια 

Ρζηθιεηήξαο Θσλζηαληίλνο Άικα εηο χςνο 

1920 - Ακβέξζα 

Αργσρά μεηάλλια 

Διιάδα (Α. Βξαλφπνπινο ,Α. Θενθηιάηνο, Η. Θενθηιάηνο,Γ. Κσξατηηλεο, Η. 

Πάππαο, Γ. Βαθεηάδεο). 

Πθνπνβνιή (νκαδηθή ξίςε κε πεξίζηξνθν απφ 30 κέηξα) 

1924 - Ξαξίζη 

Χρσζά Μεηάλλια 

∆εκεηξηάδεο Θσλζηαληίλνο Γιππηηθή (∆ηαγσληζκφο Θαιψλ Ρερλψλ) 

1956 - Κειβνχξλε 

Χάλκινα Μεηάλλια 

Ονπκπάλεο Γεψξγηνο Άικα επί θνληψ 

1960 - Οψκε 

Χρσζά Μεηάλλια 

Διιάδα (∆ηάδνρνο Θσλ/λνο,Νδπζζέαο Δζθηηδφγινπ, Γεψξγηνο 

Εαΐκεο) 

Ηζηηνπινΐα 

1968 - Κεμηθφ 

Χάλκινα Μεηάλλια 

Γαιαθηφπνπινο Ξέηξνο Διιελνξσκατθή πάιε 



1972 - Κφλαρν 

Αργσρά Μεηάλλια 

Γαιαθηφπνπινο Ξέηξνο Διιελνξσκατθή πάιε  

Σαηδεπαπιήο Ζιίαο Ηζηηνπινΐα 

1980 - Κφζρα 

Χρσζά Μεηάλλια 

 

Κεγηάθεο Πηέιηνο Διιελνξσκατθή πάιε 

Χάλκινα Μεηάλλια 

Σαηδεησαλλίδεο Γεψξγηνο Διεχζεξε πάιε Κπνπληνχξεο Αλαζηάζηνο 

Ηζηηνπινΐα 

1984 - Ινο Άληδειεο 

Αργσρά Μεηάλλια 

Θαλφπνπινο ∆εκήηξηνο Διιελνξσκατθή πάιε 

Χάλκινα Μεηάλλια 

Σνιίδεο Σαξάιακπνο Διιελνξσκατθή πάιε 

1988 - Πενχι 

Χάλκινα Μεηάλλια 

Σνιίδεο Σαξάιακπνο Διιελνξσκατθή πάιε 

1992 - Βαξθειψλε 

Χρσζά Μεηάλλια 

∆ήκαο Ξχξξνο Άξζε βαξψλ 

Ξαηνπιίδνπ Ξαξαζθεπή 100 κ. κε εκπφδηα 

1996 - Αηιάληα 

Χρσζά Μεηάλλια 

∆ήκαο Ξχξξνο Άξζε βαξψλ 

Θαρηαζβίιη Θάρη Άξζε βαξψλ 

Θαθιακαλάθεο Λίθνο Ηζηηνζαλίδα 



Κειηζζαλίδεο Ησάλλεο Δλφξγαλε Γπκλαζηηθή 

Αργσρά Μεηάλλια 

Θφθθαο Ιεσλίδαο Άξζε βαξψλ 

Ιεσλίδεο Βαιέξηνο Άξζε βαξψλ 

Κπαθνγηάλλε Λίθε Άικα εηο χςνο 

Πακπάλεο Ιεσλίδαο Άξζε βαξψλ 

2000 - Πίδλετ 

Χρσζά Μεηάλλια 

∆ήκαο Ξχξξνο Άξζε βαξψλ 

Θαρηαζβίιη Θάρη Άξζε βαξψλ 

Θεληέξεο Θψζηαο 200 κ. ζηίβνο 

Κνπξνχηζνο Κηράιεο Ραε θβνληφ 

Αργσρά Μεηάλλια 

Θάλνπ Θαηεξίλα 100 κ. ζηίβνο 

Θειεζίδνπ Ραζνχια ∆ίζθνο 

Κήηξνπ Βίθηνξαο Άξζε βαξψλ 

Πακπάλεο Ιεσλίδαο Άξζε βαξψλ 

Ρακπάθνο ∆εκνζζέλεο Δλφξγαλε γπκλαζηηθή 

Ρδειίιε Κηξέιια Αθφληην, ζηίβνο 

Χάλκινα Μεηάλλια 

Σαηδεησάλλνπ Ησάλλα Άξζε βαξψλ 

Διιάδα : Θαξπάκε Σαξά, Οπζκηθή γπκλαζηηθή 

Ατλδειή Δηξήλε, Ξνιάηνπ Άλλα,  

Σξηζηνδνχινπ Δχα, Γεσξγάηνπ  

Καξία, Ξαληαδή Θιέιηα  

Θαξληάλνθ Αιέμαλδξνο Ξάιε 

2004 - Αζήλα 

Χρσζά Μεηάλλια 



 

Ππγρξνληζκέλε θαηάδπζε απφ βαηήξα 3 κέηξσλ Θσκάο Κπίκεο & Λίθνο 

Ππξαλίδεο Ζιίαο Ζιηάδεο Ρδνχλην  

Πνθία Κπεθαηψξνπ & Αηκηιία Ρζνπιθά Πθάθε ηχπνπ 470 

∆εκνζζέλεο Ρακπάθνο Θξίθνη 

Αζαλαζία Ρζνπκειέθα 20 ρηιηφκεηξα βάδελ 

Φαλή Σαιθηά 400 κέηξα κε εκπφδηα 

Αργσρά Μεηάλλια 

Ραζνχια Θειεζίδνπ ∆ηζθνβνιία 

Σξπζνπεγή ∆εβεηδή Άικα εηο ηξηπινχλ 

Λίθνο Θαθιακαλάθεο Ηζηηνπινΐα 

Δζληθή νκάδα πφιν γπλαηθψλ δαηνζθαίξηζε 

Αιέμαλδξνο Ληθνιαΐδεο Ραε θβνληφ 

Διηζζάβεη Κπζηαθίδνπ Ραε θβνληφ 

Χάλκινα Μεηάλλια 

Βαζίιεο Ξνιχκεξνο & Λίθνο Πθηαζίηεο ∆ηπιφ ζθηθ ειαθξψλ βαξψλ 

Ξχξξνο ∆ήκαο Άξζε βαξψλ 

Αξηηφκ Θηνπξεγθηάλ Διιελνξσκατθή πάιε 

Κηξέια Καληάλη Αθνληηζκφο 

2008 - Πεκίνο 

Αργσρά Μεηάλλια 

Βαζίιεο Ξνιχκεξνο & ∆εκήηξεο Κνχγηνο ∆ηπιφ ζθηθ ειαθξψλ βαξψλ 

Αιέμαλδξνο Ληθνιαΐδεο Ραε θβνλ λην 

Χάλκινα Μεηάλλια 

Πνθία Κπεθαηψξνπ Ηζηηνπινΐα 

Πνθία Ξαπαδνπνχινπ & Βηξγηλία Θξαβαξηψηε Ηζηηνπινΐα 

Σξπζνπεγή ∆εβεηδή Άικα εηο ηξηπινχλ 

 



ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΑΟΣΑΗΩΛ ΝΙΚΞΗΑΘΩΛ ΑΓΩΛΩΛ 

ΚΔ ΡΝΠ ΠΖΚΔΟΗΛΝΠ 

 

Ξάκε λα θάλνπκε κία ζχγθξηζε ησλ θνηλψλ αζιεκάησλ ησλ Νιπκπηαθψλ 

αγψλσλ ηεο αξραηφηεηαο κε ηνπο ζχγρξνλνπο θαη λα δνχκε βαζηθέο δηαθνξέο 

ηνπο. Ρ’ αγσλίζκαηα ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ 6, ην ηξέμηκν, ε ππγκαρία, ε 

ηππαζία, ην πέληαζιν, ην παγθξάηην θαη ε πάιε. Πηνπο ζχγρξνλνπο 

Νιπκπηαθνχο αγψλεο ππάξρνπλ 26 αγσλίζκαηα θη έζησ θαη κε παξαιιαγέο 

ζπλαληάκε ηα 6 αξραία αγσλίζκαηα. Ξάκε λα δνχκε ηηο δηαθνξέο ζε απηά ηα 6 

αγσλίζκαηα: 

Ρξέμηκν 

Αξραίνη Ν.Α.: Ρν ηξέμηκν πεξηιάκβαλε 4 αζιήκαηα, ην Πηάδηνλ, ην Γίαπιν, ην 

Γφιηρν θαη ηνλ Νπιηηφδξνκν. 

1) Πηάδηνλ: Νη αζιεηέο έηξεραλ φιν ην γήπεδν, πεξίπνπ 200 κέηξα. 

2) Γίαπινο: Νη αζιεηέο έηξεραλ δχν θνξέο ην γήπεδν, πεξίπνπ 400 κέηξα. 

3) Γφιηρνο: Νη αζιεηέο έηξεραλ 24 θνξέο ην γήπεδν, πεξίπνπ 5.000 κέηξα. 

4) Νπιηηφδξνκνο: Νη αζιεηέο έηξεραλ δχν θνξέο ην γήπεδν θνξψληαο ηνλ 

πιήξε ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ ηνπο. 

Πχγρξνλνη Ν.Α.: 13 αγσλίζκαηα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζχγρξνλνπο 

Νιπκπηαθνχο αγψλεο. 

1) Ππξηλη ή αγψλεο ηαρχηεηαο. Ξεξηιακβάλεη 100κ., 200κ., 400κ., 4Σ100 θαη 

4Σ400. 

2) Κέζεο απνζηάζεο. Ξεξηιακβάλεη 800κ. θαη 1.500κ. 

3) Κεγάιεο απφζηαζεο. Ξεξηιακβάλεη 5.000κ., 10.000κ. θαη ηνλ καξαζψλην. 

4) Άιινη ηχπνη. Ξεξηιακβάλεη 110κ. κεη’ εκπνδίσλ, 400κ. κεη’ εκπνδίσλ θαη 

3.000κ. ζηηπι. 

Ξπγκαρία 

Αξραίνη Ν.Α. 

1) Γελ ππήξραλ θαηεγνξίεο θηιψλ, νχηε πεξηνξηζκφο ρξφλνπ. 

2) Φνξνχζαλ δέξκα ζηνπο θαξπνχο αθήλνληαο ειεχζεξα ηα δάρηπια. 

3) Ν αγψλαο έιεγε κε ηελ εγθαηάιεηςε ηνπο ελφο εθ ησλ δχν αζιεηψλ. 



4) Ν αληίπαινο κπνξνχζε λα ρηππεζεί αθφκε θη αλ βξηζθφηαλ μαπισκέλνο 

ζην έδαθνο. 

Πχγρξνλνη Ν.Α.: 

1) Γέθα θαηεγνξίεο βάξνπο, ηξεηο γχξνη ζε θάζε αγψλα. 

2) Νη αζιεηέο θνξάλε εηδηθά γάληηα. 

3) 7 ηξφπνη γηα λα ληθήζεη έλαο αζιεηήο. 

4) Απαγνξεχεηαη λα ρηππάο ηνλ αληίπαιν φηαλ είλαη ζην έδαθνο. Αλ ην θάλεηο, 

απνθιείεζαη. 

Ηππαζία 

Αξραίνη Ν.Α.: 

1) Αξκαηνδξνκίεο: Νη αζιεηέο πάλσ ζε άξκα έθαλαλ κία απφζηαζε πεξίπνπ 

14,5 ρκ. 

2) Αγψλαο κε άινγα: Νη αζιεηέο έθαλαλ κία απφζηαζε πεξίπνπ 7 ρκ. 

Πχγρξνλνη Ν.Α.: 

1) πεξπήδεζε εκπνδίσλ. 

2) Ηππηθφ ηξίαζιν. 

3) Γεμηνηερλία (ληξεζάδ). 

Ξέληαζινλ 

Αξραίνη Ν.Α.: Ξεξηιάκβαλε ηα εμήο αζιήκαηα: Γηζθνβνιία – Αθνληηζκφο – 

Άικα εηο κήθνο – Ρξέμηκν 200κ. – Ξάιε 

Πχγρξνλνη Ν.Α.: Ξεξηιακβάλεη ηα εμήο αζιήκαηα: Μηθαζθία – Θνιχκβεζε – 

Ηππαζία – Πθνπνβνιή – Αλψκαινο Γξφκνο 

Ξαγθξάηηνλ 

Αξραίνη Ν.Α.: Έλαο ζπλδπαζκφο ππγκαρίαο θαη πάιεο ρσξίο θαλφλεο. 

Πχγρξνλνη Ν.Α.: Γελ ππάξρεη ην άζιεκα. Ό,ηη πην θνληηλφ ζε απηφ είλαη ην 

ηδνχλην θαη ην ηαεθβνληφ. 

Ξάιε 

Αξραίνη Ν.Α.: 

1) Γηα λα ληθήζεη θάπνηνο έπξεπε λα ξίμεη ηνλ αληίπαιν ζην έδαθνο 3 θνξέο. 

2) Δπηηξεπφηαλ λα ζπάζεηο ηα δάρηπια ηνπ αληηπάινπ. 



Πχγρξνλνη Ν.Α.: 

1) Γηα λα ληθήζεη θάπνηνο πξέπεη λα ξίμεη κε ηελ πιάηε ζην έδαθνο ηνλ 

αληίπαιν. 

2) Σάλεηο πφληνπο γηα κε επηηξεπηέο πξάμεηο ή γη’ άξλεζε ζηελ πάιε. 

Φπζηθά, νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αξραίσλ Ν.Α. θαη ησλ ζχγρξνλσλ δε 

ζηακαηάλε ζη’ αζιήκαηα. πάξρνπλ κεγαιχηεξεο θαη πην θξαρηέο δηαθνξέο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αξραηφηεηα ν ηφπνο ηέιεζεο ήηαλ ζηαζεξφο (Νιπκπία), 

ελψ ζηνπο ζχγρξνλνπο θάζε θνξά γίλνληαη ζε δηαθνξεηηθή ρψξα. 

Κία άιιε θξαρηή δηαθνξά έρεη λα θάλεη κε ηα βξαβεία ησλ ληθεηψλ. Πηνπο 

αξραίνπο Ν.Α., ε λίθε ήηαλ απφ κφλε ηεο κεγάιε ηηκή θαη ν αζιεηήο δερφηαλ 

έλα ζηεθάλη ειηάο. Πήκεξα, κία λίθε ζε Νιπκπηάδα αξθεί γηα λα ζνπ αιιάμεη 

ηε δσή. Δθαηνκκχξηα ρξήκαηα, δεθάδεο εμψθπιια, ζπλεληεχμεηο, δηαθεκίζεηο 

θη αλ είζαη Έιιελαο Νιπκπηνλίθεο παίξλεηο θαη κία άδεηα ΞΟΝΞΝ θαη κία ζέζε 

ζηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ (ηνπιάρηζηνλ κέρξη πξφηηλνο, άηηκε θξίζε…). 

Νη Νιπκπηνλίθεο ζηελ αξραηφηεηα, αλ δε ζθνηψλνληαλ ζε θάπνηνλ πφιεκν, 

δνχζαλε κέρξη ηα γεξάκαηά ηνπο. Θάπνηνη ζχγρξνλνη Νιπκπηνλίθεο κπνξεί λα 

πεζάλνπλ εληειψο μαθληθά θάησ απφ αδηεπθξίληζηεο ζπλζήθεο (γηαηί άξαγε;) 

ζε λέα ειηθία, ιίγα ρξφληα κφιηο αθφηνπ έρνπλ ηειεηψζεη ηελ θαξηέξα ηνπο θαη 

ηνλ… πγηή πξσηαζιεηηζκφ. 

Νη αξραίνη Ν.Α. γίλνληαλ γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο, πξνο ηηκήλ ηνπ Γία. Νη 

ζχγρξνλνη γίλνληαη πξνο ηηκήλ ελφο άιινπ ζενχ, ηνπ ρξήκαηνο. Έρνπκε δεη 

κεγάιεο πνιπεζληθέο λ’ απνθαζίδνπλ πνπ ζα γίλνπλ νη Ν.Α., ηη ψξα ζα 

μεθηλάλε ηα ―εκπνξηθά‖ αζιήκαηα, αζιεηέο πνπ δελ πεξλάλε πνηέ απφ έιεγρν, 

ελ νιίγνηο λα θάλνπλ ην θνπκάλην ζηνπο Νιπκπηαθνχο Αγψλεο. Ρνπο αγψλεο 

ηνπ πλεχκαηνο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηνπ επ αγσλίδεζζαη γηα λα κελ 

μερληφκαζηε… 

Νη πξψηνη αξραίνη Ν.Α. δηεμήρζεζαλ ην 776 π.Σ. θαη ζηακάηεζαλ ην 393 κ.Σ. 

Γηα λα είκαζηε πην αθξηβείο, ηνπο απαγφξεπζε ν Κέγαο Θενδφζηνο, 

απηνθξάηνξαο ηνπ Βπδαληίνπ γηαηί ζεσξνχληαλ παγαληζηηθνί (κία κέξα ζ’ 

αζρνιεζνχκε κε ηνλ Θενδφζην θαη ηε… κεγαινζχλε ηνπ, έρεη κεγάιν 

ελδηαθέξνλ). Αθφκα θη ελ θαηξψ πνιέκνπ, νη αγψλεο γίλνληαλ θαλνληθά. 

Ξνιιέο θνξέο, κάιηζηα, ζηακαηνχζε ν πφιεκνο γηα λα γίλνπλ νη αγψλεο θαη 

κεηά μαλάξρηδε. Νη πξψηνη ζχγρξνλνη αγψλεο έγηλαλ ην 1896 θαη ην 1916, 

1940 θαη 1944 δελ έγηλαλ ιφγσ πνιέκσλ. Έρνπκε εκπηζηνζχλε ζηνπο 

αλζξψπνπο φηη ζα θαηαθέξνπλ λα ηνπο καηαηψζνπλ θη άιιεο θνξέο ζην 

κέιινλ… 



ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΝΞΝΗΖΠΖ ΡΩΛ ΝΙΚΞΗΑΘΩΛ 

ΑΓΩΛΩΛ 

 

Γσξνδνθία θαη Γηαθζνξά 

Δθφζνλ είλαη ιίγεο νη πφιεηο πνπ κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηε δηνξγάλσζε 

ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ, κεξηθέο απφ απηέο θάλνπλ ην παλ γηα λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ αλάζεζε ηεο δηνξγάλσζεο. Πρεδφλ πξηλ απφ δχν ρξφληα, ε 

Γηεζλήο Νιπκπηαθή Δπηηξνπή (ΓΝΔ) βξέζεθε αλακεηγκέλε ζε έλα ζθάλδαιν. 

Νη θαηαγγειίεο γηα δσξνδνθίεο ζπλνιηθνχ χςνπο 400.000 δνιαξίσλ (πεξ. 140 

εθαη. δξρ.) ζε κέιε ηεο ΓΝΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ αλάζεζεο ησλ 

Σεηκεξηλψλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2002, ηνλ νπνίν θέξδηζε ην Πνιη Ιέηθ 

Πίηη, έζεζαλ ππφ ακθηζβήηεζε ην ήζνο ησλ αηφκσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο. 

Ζ δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ θηινμελίαο θαη απξνθάιππηεο δσξνδνθίαο 

ζπρλά γίλεηαη δπζδηάθξηηε, θαζψο νη ππνςήθηεο πφιεηο πξνζθέξνπλ 

παλάθξηβα δψξα ζηα άηνκα πνπ επηιέγνπλ ηελ ηνπνζεζία δηεμαγσγήο ησλ 

αγψλσλ. Ξεξίπνπ 20 κέιε ηεο ΓΝΔ ελέρνληαλ ζην ζθάλδαιν ηνπ Πνιη Ιέηθ 

Πίηη, θαη 6 απφ απηά ηειηθά δηαγξάθεθαλ. Όζν γηα ηνπο Νιπκπηαθνχο Αγψλεο 

ηνπ 2000 ζηελ Απζηξαιία, φιεο νη πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ γηα λα δηαηεξεζεί 

ε θαιή εηθφλα εμαλεκίζηεθαλ φηαλ ν πξφεδξνο ηεο Απζηξαιηαλήο Νιπκπηαθήο 

Δπηηξνπήο νκνιφγεζε: «Γελ θεξδίζακε [ην δηαγσληζκφ] κφλν κε βάζε ηελ 

νκνξθηά ηεο πφιεο θαη ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα πξνζθέξακε». 

Ζ ριηδή κέζα ζηελ νπνία δνπλ κεξηθά εμέρνληα κέιε ηεο ΓΝΔ έρεη θάλεη 

αθφκε πην έληνλα ηα εξσηεκαηηθά. Ν εθιηπψλ Διβεηφο επηθεθαιήο ηεο 

Γηεζλνχο Θσπειαηηθήο Νκνζπνλδίαο, ν Ρφκη Θέιεξ, είπε θάπνηε φηη, θαηά ηελ 

άπνςή ηνπ, κεξηθνί παξάγνληεο ηνπ αζιεηηζκνχ βιέπνπλ ηνπο Νιπκπηαθνχο 

Αγψλεο σο κέζν γηα λα «ηθαλνπνηήζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ππεξεθάλεηα», 

θαη πξφζζεζε πσο ε θηλεηήξηα δχλακε θαίλεηαη λα είλαη «ην θπλήγη ηνπ 

ρξήκαηνο θαη ε πινπνίεζε πξνζσπηθψλ θηινδνμηψλ». 

Ρεξάζηηα Δκπνξεπκαηνπνίεζε 

Θαλείο δελ κπνξεί λα αξλεζεί φηη ζηα πιαίζηα ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ 

δηαθηλνχληαη ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά. Ππλήζσο, νη αγψλεο ζπγθεληξψλνπλ 

κεγάια πνζνζηά ηειεζέαζεο θαη δεκηνπξγνχλ απνδνηηθφηαηα δηαθεκηζηηθά 

παθέηα, πξάγκα πνπ θαζηζηά ηηο ρνξεγίεο ησλ αγψλσλ ηζρπξφηαην εκπνξηθφ 

εξγαιείν. 



Πθεθηείηε ηνπο Νιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 1988, γηα ηνπο νπνίνπο ελληά 

πνιπεζληθέο εηαηξίεο θαηέβαιαλ ζηε ΓΝΔ ζπλνιηθά πάλσ απφ 100 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα (πεξ. 35 δηζ. δξρ.) γηα ηα παγθφζκηα εκπνξηθά 

δηθαηψκαηα. Νη Νιπκπηαθνί Αγψλεο ηνπ 1996, πνπ έγηλαλ ζηελ Αηιάληα, 

απέθεξαλ ζπλνιηθά θέξδε 400 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ (πεξ. 140 δηζ. δξρ.) 

απφ ηα ίδηα δηθαηψκαηα. Θαη ζε απηά δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ηειενπηηθά 

δηθαηψκαηα. Έλα ακεξηθαληθφ ηειενπηηθφ δίθηπν θαηέβαιε πάλσ απφ 3,5 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα (πεξ. 1,2 ηξηζ. δξρ.) γηα ηα δηθαηψκαηα κεηάδνζεο 

ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ απφ ην 2000 σο ην 2008, θαη αλαθέξζεθε φηη ζε 

δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηψλ 11 ρνξεγνί απφ φιν ηνλ θφζκν ζα έπξεπε λα 

θαηαβάινπλ 84 εθαηνκκχξηα δνιάξηα (πεξ. 30 δηζ. δξρ.) ν θαζέλαο. Γη’ απηφ, 

κεξηθνί έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη, κνινλφηη ζην παξειζφλ νη Νιπκπηαθνί Αγψλεο 

ζπκβφιηδαλ ην ηδεψδεο ηεο αλζξψπηλεο ππεξνρήο, ζήκεξα απνηεινχλ 

πξσηίζησο κηα επθαηξία γηα νηθνλνκηθφ θέξδνο θαη ζπκβνιίδνπλ ηελ 

αλζξψπηλε απιεζηία. 

Ρη Ξήγε Πηξαβά; 

Νξηζκέλνη εηδηθνί ιέλε φηη ε θξίζε ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε δχν βαζηθέο εμειίμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980. Ζ πξψηε ήηαλ ε απφθαζε κε ηελ νπνία δφζεθε ζηηο επηκέξνπο 

δηεζλείο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ην δηθαίσκα λα θαζνξίδνπλ πνηνη αζιεηέο 

δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο Νιπκπηαθνχο Αγψλεο. Δλψ ζην παξειζφλ 

ε ΓΝΔ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο κφλν ζε εξαζηηέρλεο, νη νκνζπνλδίεο 

άξρηζαλ ηφηε λα επηηξέπνπλ ζε επαγγεικαηίεο αζιεηέο λα ιαβαίλνπλ κέξνο 

ζηα αληίζηνηρα Νιπκπηαθά αγσλίζκαηα. Αιιά νη επαγγεικαηίεο αζιεηέο 

έθεξαλ ηελ επαγγεικαηηθή λννηξνπία. Ρν «επ αγσλίδεζζαη» δελ αξθεί γηα λα 

απνδίδεη ρξήκαηα απφ ρνξεγίεο, θαη ζχληνκα ε λίθε έγηλε ην πην ζπνπδαίν 

πξάγκα. Γελ είλαη παξάμελν ην φηη απηή ε λννηξνπία ελέηεηλε ηε ρξήζε 

θαξκάθσλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε. 

Ζ δεχηεξε βαζηθή εμέιημε ζπλέβε ην 1983, φηαλ ε ΓΝΔ πξνζπάζεζε λα 

αμηνπνηήζεη νηθνλνκηθά ηνπο Νιπκπηαθνχο δαθηχιηνπο—«ην πνιπηηκφηεξν 

αλεθκεηάιιεπην ζχκβνιν ηνπ θφζκνπ», φπσο ηνπο απνθάιεζε έλαο εηδηθφο 

ηνπ κάξθεηηλγθ. Απηφ δεκηνχξγεζε έλα θιίκα αραιίλσηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο πνπ έρεη γίλεη ην ζήκα θαηαηεζέλ ησλ Νιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ. Ν Ρδέηζνλ Εέλγθεξιε ζρνιίαζε: «Ξαξά ηηο ζπδεηήζεηο πεξί 

πξνψζεζεο ηεο εηξήλεο θαη ζπκθηιίσζεο ησλ αλζξψπσλ φινπ ηνπ θφζκνπ . . 

. , νη Νιπκπηαθνί Αγψλεο δελ δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά απφ . . . νπνηαδήπνηε 

άιιε θαληαρηεξή αζιεηηθή δηνξγάλσζε». Κήπσο απηφ ζεκαίλεη, φκσο, φηη ηα 

ηδεψδε πνπ πξνσζεί ην Νιπκπηαθφ θίλεκα είλαη αλέθηθηα; 



ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΡΩΛ ΣΩΟΩΛ 

ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖΠ 

Θάζε δχν ρξφληα, νη πφιεηο ζε φιν ηνλ θφζκν θάλνπλ πξνζθνξέο γηα ηε 

Γηεζλή Νιπκπηαθή Δπηηξνπή (ΓΝΔ) λα θηινμελήζεη ηνπο Νιπκπηαθνχο Αγψλεο. 

Αξρηθά νη πεξηζζφηεξνη Νιπκπηαθνχο αγψλεο, εηδηθά νη Σεηκεξηλνί Νιπκπηαθνί 

Αγψλεο, επηιέρζεθαλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ είλαη έλα δεκνθηιέο κέξνο γηα 

ρεηκεξηλά ζπνξ, φπσο έλα ρηνλνδξνκηθφ θέληξν. Πήκεξα, νη πφιεηο έρνπλ 

επηιεγεί κέζα απφ κηα πνιχ πην απζηεξή δηαδηθαζία. 

Θάζε πφιε πνπ ζέιεη λα θηινμελήζεη ηνπο Νιπκπηαθνχο Αγψλεο βάδεη ζην 

φλνκά ηεο ζηε ΓΝΔ θαη ζεσξείηαη κηα «Ξφιε Αηηψλ». Γηα ηνπο επφκελνπο δέθα 

κήλεο, ε ΓΝΔ εμεηάδεη ηελ πφιε ζε πνιιά ζεκεία: 

1) Ζ πφιε πξέπεη λα απνδείμεη φηη είλαη αξθεηά κεγάιν γηα λα ρεηξηζηεί ηνπο 

Νιπκπηαθνχο Αγψλεο. Κε ηα παηρλίδηα έξρνληαη έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο ησλ 

ηνπξηζηψλ, αζιεηέο, δεκνζηνγξάθνη, πνιηηηθνί θαη. Θα πξέπεη λα απνδείμεη φηη 

κπνξεί λα θηινμελήζεη ηα παηρλίδηα ζε λέα γήπεδα θαη ρψξνπο, ζα πξέπεη λα 

ζηεγαζηνχλ φια ηα άηνκα ζε επαξθείο μελνδνρεία, θαη πξέπεη λα κεηαθέξεη ν 

θαζέλαο απφ ην έλα κέξνο ζην άιιν κε έλα αμηφπηζην ζχζηεκα καδηθήο 

κεηαθνξάο. Δπίζεο, πξέπεη λα απνδείμνπλ φηη κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ ην 

πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο πνπ απαηηείηαη ζηα παηρλίδηα. 

2) Ζ πφιε πξέπεη λα πείζεη ηνπο θαηνίθνπο φηη ηα έμνδα ηεο θάιπςεο ησλ 

Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ (ην νπνίν κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηελ αχμεζε ησλ 

θφξσλ), αμίδεη ηνλ θφπν γηα ηε βειηίσζε ηεο πφιεο θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

3) Νη πφιεηο πξέπεη λα δηαηεξήζεη κηα πνιχ ζεηηθή έθζεζε ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο γηα λα κεηαθέξνπλ ηα παηρλίδηα. Ρέηαξηνλ, ηα απηά 

απνηειέζκαηα ηεο θηινμελίαο ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ δελ κπνξεί λα 

απνδεηρζεί επεξγεηηθή, αλ νη επηηξνπέο πξνζθνξά δελ αζθνχλ νξζή θξίζε γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο γηα λα θηινμελήζεη ηνπο Νιπκπηαθνχο Αγψλεο. 

Αλ ε ΓΝΔ απνθαζίδεη φηη κηα πφιε έρεη εθπιεξψζεη ηα ηξία απηά ζεκεία, ε 

πφιε ζεσξείηαη «ππνςήθηα πφιε» θαη πεγαίλεη ζηε δεχηεξε θάζε ηεο 

δηαδηθαζίαο. Κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη έλα ηέινο αίηεζεο, ε ΓΝΔ 

θάλεη κηα ηειηθή θξίζε γηα ηελ νπνία ε πφιε είλαη ν θαιχηεξνο ππνςήθηνο γηα 

ην εξρφκελν θαινθαίξη ή Σεηκεξηλνχο Νιπκπηαθνχο Αγψλεο. 


