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Πμορφοσ  τόποσ  ςτθ ςκιά του Kρόνιου λόφου, 
ςτθν ζνωςθ δυο μεγάλων ποταμϊν (Αλφειοφ 
και Κλαδζου)







ΒΟΤΛΕΤΣΘΡΙΟΝ



Ρρυτανείο
Καταςκευάςτθκε ςτθν Κλαςικι 
εποχι και λειτουργοφςε ωσ θ ζδρα 
των Ρρυτάνεων. Ιταν μζλθ του 
ιερατείου και υπεφκυνοι για τθν 
κανονικι λειτουργία του ιεροφ και 
τθν τακτικι προςφορά κυςιϊν 
ςτουσ βωμοφσ



ΚΟΠΟ ΣΕΛΕΘ ΣΟΤ 

• προσ τιμιν του πατζρα των κεϊν –Δια 

• προσ ευχαρίςτθςι του με τισ ειρθνικζσ 
εκδθλϊςεισ τουσ

• πριν τουσ αγϊνεσ ζδιναν όρκο ςτον Δία

• Δθμιουργία  ιςχυροφ δεςμοφ κρθςκείασ-
ολυμπιακϊν αγϊνων



– Στατιρασ από τθν Ιλιδα με απεικόνιςθ του 
Δία, προσ τιμιν του οποίου τελοφνταν οι 
αγϊνεσ ςτθν Ολυμπία. Μζςα 4ου αιϊνα
π.Χ.
Ακινα, Νομιςματικό Μουςείο



ΣΟ ΑΓΑΛΜΑ ΣΟΤ ΔΙΑ

Ρροκαλοφςε καυμαςμό και δζοσ
Αρκοφςε κάποιοσ να το κοιτάξει για 
να ξεχάςει όλα του τα προβλιματα
Δίκαια κεωρικθκε ωσ ζνα από τα 
εφτά καφματα του κόςμου



ΧΡΤΕΛΕΦΑΝΣΙΝΟ ΑΓΑΛΜΑ ΔΙΑ

• -τεράςτιο /πανφψθλο

• -ςτθμζνο ςε υπερυψωμζνο βάκρο

• -εφτά φορζσ ψθλότερο από φυςικό μζγεκοσ

• -ζφτανε τα 14 μζτρα (μαηί με το βάκρο)

• -ςτο δεξί χζρι κρατοφςε  τθ νίκθ και ςτο άλλο 
ζνα ςκιπτρο με αετό ςτθν κορυφι



Ιταν φτιαγμζνο από 
ελεφαντοςτοφν, χρυςάφι, 
πολφτιμουσ  λίκουσ 
(ρουμπίνια/διαμάντια)

Άςτραφτε και 
ακτινοβολοφςε με φφοσ 
πράο και γαλινιο ,με 
αγάπθ για τον  άνκρωπο 
και αυςτθρό για όποιον 
δεν είχε ςεβαςμό



ΧΡΟΝΟ ΣΕΛΕΘ ΣΟΤ 

• κάκε τζςςερα χρόνια

• ςτθ διάρκεια του καλοκαιριοφ

• το διάςτθμα  που μεςολαβοφςε ονομαηόταν 
<< ολυμπιάδα >>



ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΩΝ ΑΘΛΘΣΩΝ

Δφο ιταν οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για 
τθ ςυμμετοχι των ακλθτϊν ςτουσ 
Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ.

• Ζπρεπε να είναι Ζλληνεσ,

• γεννημζνοι ελεφθεροι από γονείσ 
ελεφθερουσ πολίτεσ.



Οι αγϊνεσ άρχιηαν με τθν εγγραφι των ακλθτϊν και τθν 
αναφϊνθςθ του επίςθμου όρκου των αγωνιηομζνων και των κριτϊν 
ςτο Βουλευτήριο. Στο βωμό του Ορκίου Δία ορκίηονταν πρϊτα οι 
αγωνιηόμενοι ότι γυμνάςτθκαν τουσ προθγοφμενουσ δζκα μινεσ 
και ότι κα ακολουκοφςαν τουσ κανόνεσ κατά τθ διάρκεια των 
αγϊνων και ςτθ ςυνζχεια οι κριτζσ ότι κα ζκριναν δίκαια.



Ανϊτατοι άρχοντεσ των αγϊνων ιταν

οι ελλανοδίκεσ. 

Ελλανοδίκεσ επιβλζπουν

αγϊνα πάλθσ. 

Ραράςταςθ ςε μελανόμορφο

αμφορζα του ηωγράφου

Άμαςθ. Τζλθ 6ου αι. π.Χ.



• Ζργο των ελλανοδικϊν ιταν θ οργάνωςθ και θ 
διεξαγωγι των αγϊνων, θ πιςτι τιρθςθ των 
κανονιςμϊν από όλουσ, θ επίβλεψθ των 
αγωνιςμάτων, θ απονομι των βραβείων και η 
τιμωρία των πάςησ φφςεωσ παραβατών με 
χρηματικζσ ή ςωματικζσ ποινζσ.



• Οι πιο ςυνθκιςμζνεσ παραβάςεισ ιταν θ μθ 
ζγκαιρθ άφιξθ των ακλθτϊν, θ ανυπακοι ςτισ 
εντολζσ των υπευκφνων, θ παραβίαςθ των 
κανονιςμϊν ςτουσ αγϊνεσ και θ δωροδοκία 
ακλθτϊν. Στθν τελευταία περίπτωςθ, εκτόσ 
του αποκλειςμοφ, επιβαλλόταν ςτουσ 
παραβάτεσ και χρθματικό πρόςτιμο, μζροσ 
του οποίου αναλωνόταν ςτθν καταςκευι 
χάλκινων αγαλμάτων του Δία, που 
ονομάηονταν Ηάνεσ (πλθκυντικόσ τθσ λζξθσ 
Ηευσ).



Ηάνεσ: (οι) χάλκινα αγάλματα
του Δία ςτθν Ολυμπία που 
καταςκευάηονταν από τα 
χρθματικά πρόςτιμα που 
επιβάλλονταν ςτουσ ακλθτζσ
που παρζβαιναν τον ολυμπιακό 
όρκο (από το δωρ. Ηαν, Ηανόσ = 
Ηεφσ)



ΒΡΑΒΕΙΑ- ΔΙΑΚΡΙΕΙ

Οι ολυμπιονίκεσ μοιράηονταν το μεγαλείο και τθν 
αιϊνια δόξα των πρϊτων μυκικϊν θρϊων. Θ νίκθ 
ιταν θ υψθλότερθ τιμι που μποροφςε να πετφχει 
ζνασ κνθτόσ, γιατί αποκτοφςε φήμη αθάνατη, χάρθ 
ςτουσ κεοφσ που τον ευνόθςαν και τον βοικθςαν να 
κερδίςει. Θ εφνοια των κεϊν και θ πλατιά 
αναγνϊριςθ που απολάμβανε ο νικθτισ από τθν 
πόλθ του αποτελοφςαν το υψθλότερο ζπακλο για το 
οποίο άξιηε να γίνει κάκε δυνατι προςπάκεια ςτον 
αγϊνα, προκειμζνου να κερδθκεί.



Κατά τθν επιςτροφι ωσ νικθτζσ, μεγάλεσ τιμζσ ςτθν πόλθ 
τουσ.
Ράνω ςε άρμα που το ζςερναν 4 άλογα.
Καλοδεχοφμενοι- αγαπθτοί αυτοί και θ οικογζνειά τουσ.
Δωρεάν φαγθτό ςτο πρυτανείο (ςφχναηαν 
προςωπικότθτεσ τθσ εποχισ)



Δόξα και καυμαςμόσ ςτο πρόςωπο τουσ για 
όλθ τουσ τθ ηωι
Ρίνδαροσ(ποιθτισ)- λαμπρά  ποιιματα για 
ολυμπιονίκεσ
Αγάλματα  προσ τιμιν τουσ
Νομίςματα που απεικόνιηαν τθ μορφι τουσ



Θ επίςθμθ βράβευςθ γινόταν ςτο 
τζλοσ των αγϊνων για όλουσ μαηί 
τουσ νικθτζσ. Στον πρόναο του 
μεγάλου ναοφ του Δία, οι νικθτζσ 
ςτεφανϊνονταν με τον κότινο από 
τθν «καλλιςτζφανον ελαίαν», που 
είχε φυτρϊςει πίςω από τον ναό. 
Για τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ 
το ςτεφάνι γενικά είχε ςυμβολικι 
ςθμαςία, και πίςτευαν ότι ζφερνε 
τφχθ και κεϊκι προςταςία 
κακαγιάηοντασ το ςτεφανωμζνο 
πρόςωπο.



Πλοι οι ακλθτικοί αγϊνεσ
τθσ Αρχαιότθτασ ιταν

ςτεφανίτεσ, δθλαδι το 
ζπακλο ιταν ζνα ςτεφάνι, 
ανάλογα με
τον τόπο διεξαγωγισ των 
αγϊνων. 
Μόνο τα Ρανακιναια 

ιταν χρηματίτεσ και οι νικθτζσ 
ελάμβαναν ωσ ζπακλο ακριβά 
δϊρα, όπωσ λάδι μζςα ςε 
αμφορείσ



ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ- ΕΝΔΥΜΑΣΛΑ ΑΚΛΘΤΩΝ

Οι ακλθτζσ ςυμμετείχαν γυμνοί.

Ντυμζνοι μόνο με ανδρεία και αρετι.

Τα ςϊματά τουσ απεικόνιηαν τθν προςπάκεια-

προπόνθςθ  που είχε προθγθκεί.

Ιταν ντροπι το αγφμναςτο ςϊμα = απαίδευτο.

Ζδειχνε άνκρωπο χωρίσ  παιδεία – μόρφωςθ

καλλιζργεια.



Για τθν προπόνθςι του, ο ακλθτισ 
άλειφε το ςϊμα του με λάδι ελιάσ 
και κατόπιν το κάλυπτε με κακαρι 
άμμο. Αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ τον 
βοθκοφςε να ρυκμίηει τθ 
κερμοκραςία του ςϊματόσ του, 
αλλά και τον προςτάτευε από τον 
ιλιο και το ραβδί του προπονθτι 
του που μπορεί να τον χτυποφςε 
εάν δεν εκτελοφςε ςωςτά τισ 
αςκιςεισ.



Μετά τθν προπόνθςθ, ο ακλθτισ 
χρθςιμοποιοφςε τθ ςτλεγγίδα
(είδοσ ξφςτρασ) για να αφαιρζςει
τον ιδρϊτα, το λάδι και τθν άμμο
από το δζρμα του. Τελείωνε 
κακαρίηοντασ το ςϊμα του με νερό
και ζνα ςφουγγάρι. Κατά τθ διάρκεια 
των αγϊνων, οι ακλθτζσ φρόντιηαν το 
ςϊμα τουσ με τον ίδιο τρόπο.



αγωνίςματα

ςτάδιο (το μοναδικό αγϊνιςμα κατά τουσ 13 
πρϊτουσ ολυμπιακοφσ αγϊνεσ)

1.  Αρματοδρομίεσ
2.  Ράλθ
3.  Ρυγμαχία
4.  Ραγκράτιο
5.  Ρζντακλο



Αρματοδρομίεσ

Οι αρματοδρομίεσ και τα ιππικά αγωνίςματα διεξάγονταν 
ςτον ιππόδρομο. Το ςτεφάνι ανικε ςτον ιδιοκτιτθ των 
αλόγων /oχι ςτον οδθγό. 
το μόνο αγϊνιςμα όπου μποροφςαν να ςυμμετζχουν 
γυναίκεσ (Κυνιςκα- γνωςτι για τθ ςυμμετοχι και τθ νίκθ 
τθσ)



Η ΠΑΛΗ

Η πάλη, ηο πιο παλιό και πιο διαδεδομένο άθλημα, εκηόρ 

από αςηόνομο αγώνιζμα, αποηελούζε και μέπορ 

πενηάθλος. Απαιηούζε ζςνδςαζμό δεξιοηεσνίαρ, εςκινηζίαρ 
και δύναμηρ.



Θ ΠΤΓΜΘ

Ζνα από τα παλαιότερα και 
πιο αγαπθτά ακλιματα 
ιταν θ πυγμι.
Οι  πφκτεσ αγωνίηονταν 
κατά ηεφγθ που 
κακορίηονταν με κλιρο.

Οι αντίπαλοι αρχικά ςτζκονταν αντιμζτωποι με προτεταμζνο 
το αριςτερό χζρι για άμυνα και λυγιςμζνο το δεξί ζτοιμο για 
το πλιγμα. Ουςιαςτικά όλα τα χτυπιματα κατευκφνονταν ςτο 
κεφάλι. Δεν υπιρχε χρονικόσ περιοριςμόσ ςτθ διάρκεια του 
αγϊνα και οι ακλθτζσ αγωνίηονταν μζχρισ ότου ο ζνασ από 
τουσ δφο πζςει αναίςκθτοσ ι αναγκαςτεί 
να «απαγορεφςει» παραδεχόμενοσ τθν ιττα του.



ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΣΙΟ

Ανικε και αυτό ςτα καταβλθτικά αγωνίςματα 
και ιταν ςυνδυαςμόσ πάλθσ και πυγμαχίασ.
Σκοπόσ του ακλιματοσ ιταν ο εξαναγκαςμόσ 
του αντιπάλου να παραδεχτεί τθν ιττα του 
με οποιοδιποτε τρόπο, κακϊσ ςτο παγκράτιο 
επιτρζπονταν τα πάντα εκτόσ από το δάκνειν
(δάγκωμα) και το ορφςςειν (βγάλςιμο 
ματιϊν) που επιτρζπονταν μόνο ςτθ Σπάρτθ. 
Το αγϊνιςμα αυτό ιταν το πιο ςκλθρό και 
πιο επικίνδυνο από τα άλλα δφο βαρζα 
αγωνίςματα.
ΡΟΕΛΕΥΣΘ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ,ΑΡO ΤΘ ΛΕΞΘ 
ΡΑΓΚΑΤΘΣ= ΔΥΝΑΤΟΣ,ΟΝΟΜΑ ΡΟΥ 
ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΛΚΑ ΑΝΘΚΕ ΣΤΟΝ ΔΛΑ ΚΑΛ ΤΟΝ 
ΘΑΚΛΘ



Ρζντακλο

Το πζντακλο προςτζκθκε το 708 
π.Χ., ςτθ 18θ oλυμπιάδα, και 
αποτελοφνταν από 5 αγωνίςματα: 
δίςκο, ακόντιο, άλμα, δρόμο και 
πάλθ. Ο δρόμοσ και θ πάλθ ιταν 
και ξεχωριςτά αγωνίςματα ςτουσ 
πανελλινιουσ αγϊνεσ, αλλά το 
άλμα, ο δίςκοσ και το ακόντιο 
διεξάγονταν μόνο ωσ μζροσ του 
πεντάκλου.



Κανόνεσ του πζνταθλου

Το πζντακλο ςυνδφαηε τα δφο είδθ αγωνιςμάτων που 
υπιρχαν ςτον αρχαίο κόςμο: τα ελαφρά 
αγωνίςματα (άλμα, δρόμοσ και ακόντιο) και τα 
βαρζα(δίςκοσ και πάλθ).

Ο πενταθλητήσ
Σφμφωνα με τον Αριςτοτζλθ, οι πεντακλθτζσ είναι οι 
καλφτεροι ακλθτζσ, γιατί ζχουν τα φυςικά χαρίςματα τόςο 
τθσ ταχφτθτασ όςο και τθσ δφναμθσ.
Θ ςυμμετοχι ςτο πζντακλο απαιτοφςε ζνα ςυνδυαςμό 
ικανοτιτων, όπωσ θ ταχφτθτα, θ δφναμθ, θ δεξιοτεχνία και θ 
αντοχι, και οι πεντακλθτζσ κεωροφνταν ακλθτικά πρότυπα



Πζνταθλο

1.ΑΛΜΑ

2.ΑΚΟΝΤΛΟ

3.ΔΛΣΚΟΣ

4.ΤΕΞΛΜΟ 
(ΔΟΜΟΣ)

5.ΡΑΛΘ



ΠΕΝΣΑΘΛΘΣΕ 

Είχαν τζλειο ςϊμα, μακριά  πόδια ευλφγιςτθ

μζςθ.

Βζβαια ο Ρολφκλειτοσ (γλφπτθσ)- ζφτιαξε

άγαλμα – ακλθτι με το όνομα << κανζνασ>> 

για να τονίςει το άπιαςτο όραμα τθσ 

τελειότθτασ που δεν υπάρχει ςτο φκαρτό κνθτό

ανκρϊπινο είδοσ.



ΣΟ ΑΛΜΑ

Το άλμα εισ μικοσ ιταν ζνα από τα πιο επίπονα 
ακλιματα του πεντάκλου. Δεν είναι γνωςτό αν ιταν 
απλοφν, διπλοφν ι τριπλοφν.
Το άκλθμα διεξαγόταν, όπωσ και ςιμερα, ςε ςκάμμα 
που είχε μικοσ 50 πόδια και ιταν γεμάτο με μαλακό 
χϊμα για να φαίνεται το αποτφπωμα των ποδιϊν. 
Στθ μια άκρθ του ςκάμματοσ υπιρχε ο βατιρ, όπου 
πατοφςαν οι άλτεσ πριν πθδιξουν. Βαςικό εξάρτθμα 
για τον άλτθ ιταν οι αλτιρεσ, βάρθ λίκινα ι 
μολφβδινα, που κρατοφςε ο άλτθσ με τα δυο χζρια, 
και τα οποία τον βοθκοφςαν να πετφχει καλφτερεσ 
επιδόςεισ.
Ο άλτθσ κρατϊντασ τουσ αλτιρεσ ζφτανε, τρζχοντασ 
μζχρι το βατιρα, όπου τουσ αιωροφςε πίςω-μπροσ 
και εκτιναςςόταν με τεντωμζνα χζρια προσ τα 
εμπρόσ λίγο πριν προςγειωκεί, πετοφςε τουσ αλτιρεσ 
προσ τα πίςω και ζπεφτε με τα πόδια κλειςτά ςτο 
ζδαφοσ.



Ο ΔΡΟΜΟ

Οι αγϊνεσ δρόμου γίνονταν 
ςτο ςτάδιο, ζναν ιςόπεδο 
διαμορφωμζνο χϊρο, το 
μικοσ του οποίου διζφερε 
από περιοχι ςε περιοχι, 
ανάλογα με τον «πόδα» που 
χρθςιμοποιοφςαν ωσ μονάδα 
μζτρθςθσ



ΑΛΛΟΙ ΑΘΛΘΣΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕ ΣΘ ΑΡΧΑΙΟΣΘΣΑ

Τα Ολφμπια τελοφνταν ςτθν Ολυμπία προσ τιμιν του 
Κεοφ Δία.
Τα Πφθια τελοφνταν ςτουσ Δελφοφσ προσ τιμιν του 
Κεοφ Απόλλωνα.
Τα Κςθμια τελοφνταν ςτθν Κόρινκο προσ τιμιν του Κεοφ 
Ροςειδϊνα.
Τα Νζμεα τελοφνταν ςτθ Νεμζα (Κόρινκοσ) προσ τιμιν 
του Οφζλτθ, γιου του Βαςιλιά Λυκοφργου. Αργότερα 
προςτάτθσ Κεόσ ζγινε ο Δίασ.
Κάποιοσ ακλθτισ που κατάφερνε να νικιςει ςε όλουσ 
τουσ Ρανελλινιουσ Ακλθτικοφσ Αγϊνεσ 
ονομαηόταν Περιοδονίκησ.



ΠΕΡΙΟΔΟΝΙΚΘ

Κάποιοσ ακλθτισ που κατάφερνε να νικιςει 
ςε όλουσ τουσ Ρανελλινιουσ Ακλθτικοφσ 
Αγϊνεσ ονομαηόταν Περιοδονίκησ.

ο Διαγόρασ τθσ όδου

ο Μίλων από τον Κρότωνα τθσ Σικελίασ

(πζτυχε τον άκλο ζξι φορζσ)





Ρθγζσ:

 http://dim-karat.ilei.sch.gr/olympia/greek/greek.htm

 http://dim-karat.ilei.sch.gr (τουσ ευχαριςτοφμε για τθν πολφ 
ωραία δουλειά τουσ)

 Οδθγόσ ολυμπιακισ παιδείασ (από το ίδρυμα ολυμπιακισ και 
ακλθτικισ  παιδείασ)

http://dim-karat.ilei.sch.gr/
http://dim-karat.ilei.sch.gr/
http://dim-karat.ilei.sch.gr/
http://dim-karat.ilei.sch.gr/


20o Δθμοτικό ςχολείο Ευόςμου
Κεςςαλονίκθσ
Ε και ΣΤ τάξεισ

2015-2016
Για τισ ανάγκεσ του πολιτιςτικοφ μασ προγράμματοσ με τίτλο:

«ολυμπιακζσ ματιζσ –αξίεσ ςτο 
ςχολείο μασ»


