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Θ Ελλάδα γιορτάηει τα 200 χρόνια από τον ξεςθκωμό εναντίον του τοφρκικου ηυγοφ και 

τθν αναςφςταςθ του Ελλθνικοφ κράτουσ κι εμείσ όλεσ και όλοι τιμοφμε τθ μζρα αυτι.  Ωσ 

ελάχιςτο δείγμα τιμισ και ςεβαςμοφ ςτουσ αγϊνεσ των προγόνων μασ για ελευκερία  

παρουςίαςα  ςε μακιτριεσ και μακθτζσ του 5ου Γυμναςίου Κομοτθνισ ζνα κζμα τθσ 

ειδικότθτάσ μασ ωσ εκπαιδευτικϊν Φυςικισ Αγωγισ: Υπήρχε και πωσ ήταν ο αθλητιςμόσ 

ςτην Ελλάδα, πριν το το 1821; Ποια ήταν η πορεία του μετά την αναςφςταςη του 

Ελληνικοφ κράτουσ; 

Σαξιδεφοντασ ςτο διαδίκτυο, ςυνζλεξα πλθροφορίεσ και ειδιςεισ για το 

κζμα αυτό με τθ βοικεια τθσ εφθμερίδασ ΑΚΛΘΣΛΚΑ ΧΡΟΝΛΚΑ του 1932, αλλά και 

άλλων πθγϊν, όπωσ και ςτοιχεία που άντλθςα από τθ μεταπτυχιακι μου εργαςία. 

Ρθτορικό το ερϊτθμα αν υπιρχε ακλθτιςμόσ ςτα χρόνια πριν το ϋ21. Και 

βζβαια υπιρχε. Όχι όπωσ ςτισ μζρεσ τυποποιθμζνα, αλλά αυτοςχζδια και 

ευκαιριακά.  

Ο ακλθτιςμόσ τθσ προεπαναςτατικισ περιόδου ιταν «χωριςμζνοσ» ςε δυο 

κατθγορίεσ:  τθ λεβζντικθ και τθ λαϊκι. 

Ο λεβζντικοσ ακλθτιςμόσ ιταν των κλεφτϊν και των αρματολϊν και είχε ωσ  

βαςικό του ςτόχο τθν ανάπτυξθ ςωματικισ δφναμθσ για τισ επερχόμενεσ μάχεσ. 

Πλθροφορίεσ για τα αγωνίςματα ςτα οποία αςκοφνταν οι κλεφταρματωλοί 

αντλοφνται από τα δθμοτικά μασ τραγοφδια, αλλά και από ξζνουσ περιθγθτζσ οι 

οποίοι κατζγραφαν όςα ζβλεπαν και για όςα μάκαιναν. 

Πιδθμα:  Άλματα «εισ μικοσ» πάνω από ρυάκια, κάμνουσ, βράχουσ, αλλά 

και ςε «εισ φψοσ», πάνω από ενωμζνεσ πλάτεσ αλόγων ι κάρα! Πϊσ υπολόγιηαν τθν 

επίδοςθ; το «Τπόμνθμα των Ψαρϊν» του Νικόδθμου, το ρεκόρ του καπετάν 

Μακρι ςτο τριπλό άλμα υπολογίςτθκε ίςο με «960 βελόνεσ του ραψίματοσ»! 

 



 
θμάδι: Σο δθμοφιλζςτερο «ςπορ» των κλεφταρματολϊν. Ζνασ ςτόχοσ και 

ςθμάδεμα με τα όπλα τθσ εποχισ. Λζγεται επίςθσ ότι ο ςκοπευτισ προςπακοφςε να 

περάςει το βόλι μζςα από ζνα δακτυλίδι που πετοφςε κάποιοσ ςτον αζρα. 

Πάλεμα:  τακερό κζαμα και των τοπικϊν γιορτϊν. Πολλζσ φορζσ γινόταν ο 

αγϊνασ για τα «μάτια μια όμορφθσ κοπελιάσ». Ο Βρατςάνοσ («Ακλθτικά Χρονικά», 

φ. 20/4/1932) αναφζρει ότι ςτα Ψαρά, ςε ςχόλεσ και γιορτζσ, «μερικοί 

εγυμνϊνοντο, άλειφαν το κορμί τουσ με λάδι και εγυμνάηοντο ςτθν τοφρκικθ πάλθ». 

Λικάρι: Ρίψθ μιασ πζτρασ ακανόνιςτου ςχιματοσ και βάρουσ με νικθτι 

όποιον τθν πετάξει πιο μακριά.  

 
  Δρόμοι: Σρζχοντασ ποιοσ κα πάει γρθγορότερα ωσ τθν πθγι, το λόφο 

απζναντι, τον πλάτανο, πολλζσ φορζσ με φυςικά ι τεχνθτά  εμπόδια.  



Ιππαςία: Ο καλόσ πολεμιςτισ  ζπρεπε να είναι και καλόσ καβαλάρθσ γι αυτό 

ζκαναν αγϊνεσ ιππικισ επιδεξιότθτασ, αγϊνεσ ταχφτθτασ ι υπερπιδθςθσ εμποδίων. 

Δοκίμι:  Άρςθ μεγάλου ςε μζγεκοσ αλλά και βάροσ λίκου ι μαρμάρου, με 

ζνα ι με τα δφο χζρια ανάλογα με το βάροσ. «Όταν δε είναι πολφ βαρφ, μζχρι του 

ϊμου και εκείκεν προσ τα οπίςω “του νϊμου των”» (λεξικό Παντελίδθ). Άλλεσ φορζσ 

ςικωναν το λίκο ςτθν πλάτθ. Οι ρίηεσ του αγωνίςματοσ χάνονται ςτα ακριτικά 

χρόνια (Διγενισ).  

Επίςθσ ζχουν καταγραφεί αγϊνεσ ςτο τόξο, ςτο κολφμπι, ςτο χορό και ςτο 

ςπακί. 

Ο λαϊκόσ ακλθτιςμόσ ιταν για όλουσ τουσ άλλουσ, για το λαό. Αυτοςχζδια 

παιχνίδια και αγωνίςματα ςυχνά πλαιςίωναν κρθςκευτικζσ γιορτζσ και πανθγφρια, 

ςτισ αυλζσ εκκλθςιϊν και εξωκκλθςιϊν, αλλά και ςε αλϊνια. Άλλεσ φορζσ γίνονταν 

τισ Κυριακζσ, τθν Παςχαλιά, αλλά και ςε θμζρεσ εορταςμοφ αγίων. Ο ςτόχοσ εκτόσ 

τθσ διαςκζδαςθσ ιταν θ διατιρθςθ τθσ εκνικισ ενότθτασ, ταυτότθτασ, ςυνείδθςθσ, 

εκίμων.  

Καταγραφζσ πολλζσ:  

ε βενετςιάνικθ ζκδοςθ του 1815 «Αρχαιολογία», ο Θπειρϊτθσ καλόγεροσ, 

Γρθγόρθσ Παλιουρίτθσ περιγράφει αγϊνεσ, ανιμερα του Άθ Γιϊργθ, ςε χωριό των 

Λωαννίνων. 

το «Ζνα πανθγφρι ςτα χρόνια τθσ ςκλαβιάσ», ο Κεόδωροσ Χατηθμιχάλθσ 

καταγράφει αγϊνεσ το πανθγφρι των Αγ. Αντωνίων ςτθν Αγιά.  

το «Σα αγωνίςματα των κλεφταρματωλϊν ωσ προςφορά και ωσ ζποσ ςτθν 

εκνεγερςία» ο Κϊςτασ Σςιαντάσ περιγράφει αγϊνεσ ςτον Αγ. Γεϊργιο τθσ 

Αράχωβασ. 

τουσ λαϊκοφσ αγϊνεσ, τα ζπακλα δεν ζλειπαν. υνθκζςτερα, ζνα οικόςιτο 

αρνί. Θ άλλο «ςφαχτό». Μαρτυροφνται κι άλλα τρόφιμα που όλα πιγαιναν μετά ςτο 

κοινό τραπζηι. Ο Παλιουρίτθσ ςτθν «Αρχαιολογία» λζει ότι το ζπακλο για τον πρϊτο 

«εν αρνείον», για τον δεφτερο χζλι «ζγχυλυ» για τον τρίτο «οψάριον», ενϊ οι 

αποτυγχόντεσ «ςυριγμοφσ απεκόμιηον». 

 



το Τπόμνθμα του Ψαριανοφ Νικόδθμου, τονίηεται ότι οι χαμζνοι πλιρωναν 

τα ζξοδα γεφματοσ πλουςίου, ενϊ ςτθν Κριτθ τιμοφςαν  τον νικθτι μ’ ζνα ςτεφάνι 

από πράςινα φφλλα ελιάσ.  

Λςτορικοί και λαογράφοι, καταγράφουν τουσ νικθτζσ των λαϊκϊν αγϊνων ωσ 

περιηιτθτουσ γαμπροφσ. τα «Σρικαλινά», ο φιλόλογοσ-λαογράφοσ Κ. Νθμάσ, 

αναφερόμενοσ ςτθν περίπτωςθ τθσ Χάςιασ (ορεινι Δυτικι Κεςςαλία), επιςθμαίνει 

πωσ ςυχνά θ επιλογι του μνθςτιρα γινόταν με αγϊνα δρόμου ι πάλθσ που 

προκιρυςςε ο ίδιοσ ο πατζρασ τθσ κοπζλασ για να βρει τον πιο λεβζντθ. 

Για το τζλοσ δυο περιγραφζσ για τθν αγωνιςτικι δφναμθ και αντρειοςφνθ 

των Ελλινων:   

Ο Δθμιτρθσ Λιαντίνθσ ςε μια ςτροφι του ανζκδοτου ζργου του «Οδόσ 

Ακροπόλεωσ», γράφει: «Εδϊ, ςτον ξφλινο Κουλζ, εκρεουργικθκε ο πρϊτοσ ακλθτισ, 

Οδυςςζασ Ανδροφτςοσ». Ιταν. Αςφλλθπτοσ ςτο τρζξιμο, «ωκφπουσ» 

(φτεροπόδαροσ). Σόςο, που κάποτε, λζει, ζβαλε ςτοίχθμα πωσ κα νικοφςε ζνα 

άλογο του Αλι και το «’ςκαςε»! Σο άλογο... 

το ςκθνικό που περιγράφεται, πρωταγωνιςτεί ο Ψαριανόσ Νικολισ, ο 

οποίοσ ιταν τζρασ δφναμθσ και τον φϊναηαν Νικολάρα. Αντιπροςωπεία Ψαριανϊν 

είχε πάει ςτθν Πόλθ για να παρακαλζςει τον ουλτάνο να αφιςει ελεφκερουσ 

κάποιουσ ςυμπατριϊτεσ τουσ που κρατοφνταν μαηί με τα καράβια τουσ. τθν 

αποςτολι ιταν και ο Νικολάρασ. Μόλισ τον είδε ο ουλτάνοσ φϊναξε: "Βάι βάι!!! 

Νε μπεχλιβάν βαρ!!! Φτου φτου". Δθλαδι "πω πω τι παλαιςτισ είναι αυτόσ. Φτου 

φτου". Βεβαίωςε τουσ Ψαριανοφσ ότι κα απελευκζρωνε τουσ ομιρουσ εφόςον ο 

Νικολάρασ νικοφςε ςτθν πάλθ τον δικό του πεχλιβάν, ζναν μαφρο πάλι. Φυςικά ο 

κθριϊδθσ Ψαριανόσ νίκθςε και ςτο τζλοσ ο ουλτάνοσ δεν απελευκζρωςε απλϊσ 

τουσ Ψαριανοφσ κι ζδωςε και τα καράβια τουσ, αλλά φόρτωςε με δϊρα τθν 

αποςτολι. 

 
Και οι γυναίκεσ αςκοφνταν 

τισ γιορτζσ ςυμμετείχαν ςε αγϊνεσ και οι γυναίκεσ που αςκοφνταν ςτο 

λικάρι και το πιδθμα. τθν περίοδο του κεριςμοφ μετά τθ δουλειά τουσ ςτα 



χωράφια,  μαηεφονταν τα απογεφματα ςε εξοχικζσ τοποκεςίεσ και αγωνίηονταν ςτα 

όπλα, ςτθ ρίψθ λίκου και εισ το τριπλοφν άλμα. Όλεσ ιταν πολφ γυμναςμζνεσ, 

εκπαιδευμζνεσ ςτο ςθμάδι και ςχεδόν πάντα ενεργζσ ςτισ ζνοπλεσ μάχεσ με τουσ 

Σοφρκουσ. 

 

Ακλθτιςμόσ, όπου δεν πάτθςαν οι Σοφρκοι. 

Τπιρξαν μζρθ τθσ πατρίδασ μασ που ζηθςαν υπό Γαλλικι, Ρωςικι, Αγγλικι, 

Βενετςιάνικθ, αλλά όχι Σουρκικι κατοχι, όπωσ θ περιοχι των Επτανιςων. Σα χρόνια 

γφρω απ’ τον ξεςθκωμό, βρίςκουν τα Λόνια από το 1815 υπό τθν «προςταςία» των 

Εγγλζηων. Σα αγωνίςματα ςτα οποία επιδίδονταν ντόπιοι και κατακτθτζσ ιταν  θ 

πάλθ, θ πυγμαχία , το τρζξιμο, τα  άλματα αλλά και ομαδικά παιχνίδια όπωσ το 

κρίκετ που ζπαιηαν μεταξφ τουσ Άγγλοι αξιωματικοί. 

Για πρϊτθ φορά επί του ςθμερινοφ ελλθνικοφ εδάφουσ, καταγράφθκε 

ακλθτικι δραςτθριότθτα με τθ μορφι ακλοπαιδιϊν, με φανερά τα ςτοιχεία τθσ 

ομαδικότθτασ. Ιδθ από τουσ προθγοφμενουσ αγϊνεσ, θ ακλθτικι δράςθ ςτο νθςί 

ζχει ενςωματϊςει κι άλλα ςπορ. Απ’ τισ λεμβοδρομίεσ που ζγιναν αρχζσ 

Φεβρουαρίου του 1820, μαρτυρείται αγϊνασ με τθ ςυμμετοχι 12 τετράκωπων 

ςκαφϊν και τουσ ιππικοφσ αγϊνεσ, μζχρι κάποια λιγότερο γνωςτά όπωσ 

περιγράφονται παρακάτω: 

Σηιόςτρα: Μεςαιωνικό ιππικό αγϊνιςμα, ςε δφο εκδοχζσ. τθν πρϊτθ οι 

ιππείσ ζτρεχαν ωσ τθν άκρθ ενόσ χϊρου που είχε οριοκετθκεί προςπακϊντασ, με τισ 

λόγχεσ τουσ, να ςθκϊςουν ζνα δακτυλίδι που κρεμόταν ς’ ζνα κοντάρι. τθ δεφτερθ 

προςπακοφςαν  να χτυπιςουν ζνα ανδρείκελο που κρεμόταν από ξφλο. 

Κοκκάνια: τθν κορυφι ενόσ ιςτοφ φψουσ 4-5 μζτρων, κρεμοφςαν τρόφιμα, 

κυρίωσ κρζατα. Κατόπιν, άλειφαν τον ιςτό με λιπαρι ουςία λίποσ, ςαποφνι, λάδι και 

οι ςυμμετάςχοντεσ άρχιηαν τθν αναρρίχθςθ. Όποιοσ ζφκανε ςτθν κορυφι, ζπαιρνε 

τα δϊρα. 

Ιδθ από τθν αναςφςταςθ του Ελλθνικοφ κράτουσ, φαίνεται ότι διατυπϊκθκε 

για πρϊτθ φορά το καλοκαίρι του 1833 ςε ζνα ποίθμα του Αλζξανδρου οφτςου  θ 

ιδζα τθσ αναβίωςθσ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων. Σζςςερα χρόνια αργότερα ο 

Παναγιϊτθσ οφτςοσ, αδελφόσ του Αλζξανδρου, ωσ ςφμβουλοσ του Τπουργοφ 

Εςωτερικϊν Λωάννθ Κωλζττθ προϊκθςε μία πρόταςθ που αφοροφςε τθ 



διοργάνωςθ Ολυμπιακϊν Αγϊνων που κα διεξάγονταν τθν 25θ Μαρτίου, θμζρα 

εορταςμοφ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ. Οι αγϊνεσ αυτοί κα περιλάμβαναν 

ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, ωςτόςο δεν ζγιναν ποτζ. Μδια τφχθ είχαν 

και οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ που ανακιρυξε τθν ίδια χρονιά ο Διμοσ Λετρίνων. 

Σο αποφαςιςτικό βιμα για τθν υλοποίθςθ τθσ ιδζασ τθσ αναβίωςθσ των 

αρχαίων αγϊνων το ζκανε ο Ευαγγζλθσ Ηάππασ, ζνασ παλαιόσ αγωνιςτισ τθσ 

επανάςταςθσ και πλοφςιοσ πλζον ζμποροσ εγκατεςτθμζνοσ ςτο Βουκουρζςτι. τα 

τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1850 πρόςφερε τα χριματα για τθ διοργάνωςθ των αγϊνων, 

που ονομάςτθκαν Ολφμπια και διεξιχκθςαν τζςςερισ φορζσ. Παρότι τα Ολφμπια 

δφςκολα κα μποροφςαν να χαρακτθριςτοφν ακλθτικοί αγϊνεσ, εκτόσ ίςωσ από τθ 

διοργάνωςθ του 1888, διατιρθςαν ςτθν επικαιρότθτα το ηιτθμα των Ολυμπιακϊν 

Αγϊνων ςε μια εποχι που δεν μποροφςε να γίνει λόγοσ για ελλθνικό ακλθτιςμό. Οι 

πρϊτεσ  διεργαςίεσ  ςυγκρότθςθσ του ελλθνικοφ ακλθτιςμοφ ςτα τζλθ τθσ 

δεκαετίασ του 1880 και αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1890 ςυνζπεςαν με τθ δράςθ του 

Pierre de Coubertin για τθ δθμιουργία του Ολυμπιακοφ Κινιματοσ. 

Σο αίτθμα τθσ πνευματικισ και πολιτιςτικισ αναγζννθςθσ του ελλθνικοφ 

ζκνουσ, που ιταν διαρκζσ ολόκλθρο τον 19ο αιϊνα, βρικε διζξοδο ςτουσ Αγϊνεσ 

του 1896. Θ διοργάνωςθ των πρϊτων ςφγχρονων Ολυμπιακϊν Αγϊνων 

κινθτοποίθςε ςυνολικά τθν ελλθνικι κοινωνία, τόςο όςον αφορά τθν οργανωτικι 

όςο και τθν κακαρά ακλθτικι πλευρά των Αγϊνων, και αποτζλεςε το ορόςθμο για 

μια περιςςότερο ςυςτθματικι και οργανωμζνθ προςπάκεια ανάπτυξθσ του 

ελλθνικοφ ακλθτιςμοφ. 

Ζτςι λοιπόν με τθν ζλευςθ τθσ πολυπόκθτθσ ελευκερίασ, τθ  ςφςταςθ του 

ελλθνικοφ Κράτουσ, το μεγάλωμα τθσ επικράτειασ, ιρκε θ ςταδιακι οργάνωςθ, θ 

ακμι,  θ ςχθματοποίθςθ του ακλθτιςμοφ μζχρι που ςυναντοφμε τθ ςθμερινι εικόνα 

και δομι του.   

Χρόνια πολλά και πάντα ελεφκερα. 

 

 

 

 

 


