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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Οδηγός που έχε τε στα χέ ρια σας έχει σκο πό να σας δώ σει πε ρισ σό τε ρες πλη ρο φο ρί ες, ώστε να κα τα νο ή σε τε 
κα λύ τε ρα το πε ρι ε χό με νο της δεύ τε ρης πα ρά στα σης του Ψηφιακού Ευγενιδείου Πλανηταρίου με τίτ λο «Ταξίδι Χωρίς 
Τέλος». Η πα ρά στα ση αυ τή δη μι ουρ γή θη κε ως μέ ρος της συμ με το χής του Ιδρύματος Ευγενίδου στις δι ά φο ρες εκ δη
λώ σεις για τον εορ τα σμό της επι στρο φής των Ολυμπιακών Αγώνων στον τό πο τους και αποσκοπεί στο να συν δέ σει 
τις αξί ες του Ολυμπισμού και του αρ χαί ου ελ λη νι κού πνεύ μα τος με τα επι τεύγ μα τα της αστρο φυ σι κής και των δι α στη
μι κών ερευ νών. Πιο συ γκε κρι μέ να οι επί μέ ρους στό χοι της νέ ας αυ τής πα ρά στα σης του Ευγενιδείου Πλανηταρίου 
εί ναι: Πρώτον η προ βο λή της αρ χαί ας ελ λη νι κής επι στη μο νι κής δι α νό η σης, δεύτερον η παρουσίαση ορι σμέ νων αρ χαι
ο λο γι κών χώ ρων της πα τρί δας μας, τρίτον η με τά δο ση ορι σμέ νων πλη ρο φο ρι ών για τους αρ χαί ους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, τέταρτον η δι α χρο νι κή σύν δε ση της αρ χαί ας ελ λη νι κής επι στή μης με τη σύγ χρο νη και πέμπτον η υπο κί νη ση 
του εν δι α φέ ρο ντος του κοι νού για την επι στή μη.

Οι δι α στη μι κές, άλ λω στε, εξε ρευ νή σεις του σή με ρα και του αύ ρι ο απο τε λούν φυ σι κή συ νέ χει α των θε ω ρη τι κών 
ερευ νών, που ξε κί νη σαν οι Έλληνες φι λό σο φοι την πε ρί ο δο εκείνη, όπου οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Πνεύμα τους 
εί χαν φτά σει στην κο ρύ φω σή τους. Χρησιμοποιώντας τρισ διά στα τες ανα πα ρα στά σεις ει κο νι κής πραγ μα τι κό τη τας από 
ορισμένους αρχαιολογικούς χώρους, όπως της Κνωσού, της Αθηναϊκής Αγοράς, της Ακρόπολης, της Ολυμπίας και 
των Δελφών δί δε ται η ευ και ρί α να υποστηριχθεί, σύντομα αλλά περιεκτικά, ότι η επιστήμη και η επι στη μο νι κή μέθοδος 
θεμελιώθηκαν στην αρχαία Ελλάδα. Μ’ αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι το ευρύτερο κοινό θα κατανοήσει καλύτερα τη 
σύνδεση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος με τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα.

Η πα ρά στα ση αρ χί ζει με την ενα τέ νι ση του νυ χτε ρι νού ου ρα νού, όπως εί ναι σή με ρα και από εκεί προ χω ρά με 
στον τρό πο συλ λο γής των πλη ρο φο ρι ών με τα μά τια μας και στον τρό πο κα τα νό η σής τους από τον αν θρώ πι νο νου. 
Περιγράφονται επί σης η «γέν νη ση» των αστε ρι σμών από τους Μινωίτες ναυ τι κούς κα θώς και με ρι κά στοι χεί α του 
Μινωικού πο λι τι σμού. Με τη «μα γεί α» της ει κο νι κής πραγ μα τι κό τη τας βλέ που με να ξα να ζω ντα νεύ ει το πα λά τι του 
Μίνωα, που μας οδη γεί τε λι κά στην πε ρι γρα φή της ανά πτυ ξης του ελ λη νι κού πνεύ μα τος που κο ρυ φώ θη κε στη δι άρ κει α 
του 5ου αι . π.Χ.. Κι εδώ η τρισ διά στα τη απει κό νι ση της Αθηναϊκής Αγοράς και της Ακρόπολης εκτελεί χρέη ξε να γού 
στα πο λι τι στι κά δρώ με να εκεί νης της επο χής, κα θώς και στο γε γο νός ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες γνώ ρι σαν ιδι αί τε ρη 
ανά πτυ ξη την πε ρί ο δο εκεί νη. 

Ανοίγεται έτσι μια νέα ενό τη τα με την ει κο νι κή ανα πα ρά στα ση της αρ χαί ας Ολυμπίας και των δια φό ρων κτηρι α κών 
της εγκα τα στά σε ων με εν δι ά με σες πε ρι γρα φές των αθλη μά των, τα οποία διεξάγονταν την επο χή εκεί νη. Ο αε τός στο 
σκή πτρο του αγάλ μα τος του Δία μας με τα φέ ρει στους Δελφούς, όπου για άλ λη μια φο ρά η τρισ διά στα τη ει κο νι κή 
πραγ μα τι κό τη τα ανα βι ώ νει το ιε ρό του Απόλλωνα και το Στάδιο των Πυθίων. Έτσι, ο θε ός του φω τός γί νε ται αι τί α να 
με τα φερ θού με και πά λι στη ση με ρι νή επο χή, όπου αντι με τω πί ζου με τον Ήλιο ως ένα ακό μη από τα δι σε κα τομ μύ ρι α 
άστρα του Γαλαξία μας ενώ η αρ χαί α ονο μα σί α του ως Απόλλων μας οδη γεί στις δι α στη μι κές δρα στη ρι ό τη τες του 
σή με ρα.

Οι επαν δρω μέ νες απο στο λές στη Σελήνη μας επέ τρε ψαν από το 1969 έως το 1972 να περ πα τή σου με σ’ έναν άλ λο 
κό σμο, ενώ μέ σα από τις ανακαλύψεις του προ γράμ μα τος «Απόλλων» ζω ντα νεύ ου με τον τρό πο με τον οποίο γεν νή θη
κε η Σελήνη και προ χω ρά με στις δι ά φο ρες άλ λες εξε ρευ νη τι κές απο στο λές στο Ηλιακό μας Σύστημα. Η πα ρου σί α ση 
της δι ε ρεύ νη σης του Σύμπαντος από τον άν θρω πο συ νε χί ζε ται με μια γε νι κή πε ρι γρα φή των γα λα ξι ών του Σύμπαντος 
και τις ανα κα λύ ψεις που έχου με κα τορ θώ σει να κά νου με μέ χρι τώ ρα. Η πα ρά στα ση ει κο νι κής πραγ μα τι κό τη τας κλεί νει 
με την ανα το λή του φω το δό τη Ηλίου πά νω από ένα αστε ρο σκο πεί ο και τη δι α πί στω ση ότι «ο ση με ρι νός άν θρω πος, 
στην προ σπά θειά του να κα τα νο ή σει το Σύμπαν, δεν αντι κρί ζει εκεί έξω έναν εχθρι κό και άδειο κό σμο. Βλέπει, αντί θε
τα, την υπό σχε ση ενός πα νέ μορ φου τα ξι δι ού προς την Ιθάκη των γνώ σε ων. Ενός Τα ξι δι ού Χω ρίς Τέ λος». 

Πιστεύουμε ότι με τη δεύτερη αυτή παράσταση το Ευγενίδειο Πλανητάριο ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι πάνω από την 
«Κοσμική Οδύσσεια», την πρώτη μας παράσταση, που αγκαλιάστηκε με ιδιαίτερη θερμότητα από εκατοντάδες χιλιάδες 
θεατές, μικρούς και μεγάλους. Από τους πρώ τους μή νες της λει τουρ γί ας του, άλλωστε, έγι νε εμ φα νές ότι το Νέο 
Ευγενίδειο Πλανητάριο εί ναι ένα μέ σο ψυ χα γω γι κής επι μόρ φω σης, το οποίο με τη βο ή θει α της ει κο νι κής πραγ μα
τι κό τη τας δη μι ουρ γεί την αί σθη ση της εν σω μά τω σης στον ει κο νι κό χώ ρο και της δι α δρα στι κό τη τας μ’ αυ τόν, τους 
κα τοί κους και τα αντι κεί με νά του. Η ιδέα της «εν σω μά τω σης» εί ναι ακρι βώς η αί σθη ση ότι βρί σκε σαι πραγ μα τι κά στον 
προ βαλ λό με νο κό σμο, πε ρι βαλ λό με νος από τις ει κό νες και τους ήχους του. Με τον τρό πο αυ τό το Νέο Ευγενίδειο 
Πλανητάριο μπο ρεί να προ σφέ ρει ισο δύ να μη και, από κά ποιες πλευ ρές, ανώ τε ρη εμπει ρί α από την πραγ μα τι κή πε ρι ή
γη ση στο χώ ρο. 

Η δο μή του οδη γού εί ναι πα ρό μοι α με αυ τήν που ακο λου θεί και το σπον δυ λω τό σε νά ρι ο της πα ρά στα σης και γι’ 
αυ τό χω ρί ζε ται σε 10 αλ λη λέν δε τες ενό τη τες. Κάθε ενό τη τα ει σά γε ται από ένα σύ ντο μο κύ ρι ο κεί με νο, που απο τε λεί 
μέ ρος της αφή γη σης του σε να ρί ου, το οποίο εί ναι εμπλου τι σμέ νο με πρόσθετα στοι χεί α. Η αφή γη ση κά θε ενό τη τας 
επι κου ρεί ται από μι κρό τε ρα κεί με να και απει κο νί σεις, τα οποία πα ρέ χουν πο λύ πε ρισ σό τε ρες πλη ρο φο ρί ες απ’ όσες 
θα ήταν δυ να τόν να πα ρου σι α στούν σ’ ένα σε νά ρι ο 40 λε πτών. Δεν εί ναι φυ σι κά δυ να τόν να δώ σου με εδώ όλες τις 
πι θα νές απα ντή σεις και πλη ρο φο ρί ες, που ίσως κά ποιος θα ήθε λε να μά θει γύ ρω από τα διά φο ρα θέ μα τα που πα ρου
σι ά ζο νται στη δι άρ κει α της πα ρά στα σης. Γι’ αυ τό στο τέ λος του οδη γού πα ρα πέ μπου με σε ενδεικτική βιβλιογραφία απ’ 
όπου ο ανα γνώ στης θα μπο ρέ σει να αντλή σει τις απαι τού με νες σχε τι κές πλη ρο φο ρί ες. Μ’ αυ τόν τον τρό πο πι στεύ ου
με ότι οι θε α τές οποιασ δή πο τε ηλι κί ας θα μπο ρέ σουν να απο κο μί σουν με γα λύ τε ρα οφέ λη από την εμπει ρί α τους στη 
δι άρ κει α της πα ρά στα σης. 

Θα θέ λα με τέ λος να εκ φρά σου με τις θερ μές μας ευ χα ρι στί ες στη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων του 
Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία βο ή θη σε στην υλο ποί η ση της τρισ διά στα της ανα πα ρά στα σης των αρ χαι ο λο γι κών 
χώ ρων με τα συ στή μα τα ει κο νι κής πραγ μα τι κό τη τας SkyVision και Digistar 3. 

Διονύσης Π. Σιμόπουλος
Διευθυντής Ευγενιδείου Πλανηταρίου
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Εκείνο το κα λο καί ρι του 1960 εί χα με στή σει την κα τα σκή νω σή μας στις πλα γιές 
του Παρνασσού, δί πλα ακρι βώς από το υπέ ρο χο σκη νι κό των Δελφών και σ’ όλα 
όσα εί χε αφή σει πί σω του το πέ ρα σμα των αι ώ νων. Τα υπέ ρο χα εκεί να βρά δια, 
βλέ πα με και το φεγ γά ρι κα θώς ξε μύ τα γε από την κο ρυ φή του Παρνασσού ανά με-
σα στ’ άστρα και τους αστε ρι σμούς. Από την αρ χαι ό τη τα, άλ λω στε, η Σελήνη κα τεί-
χε ση μα ντι κή θέ ση στους μύ θους και στις πα ρα δό σεις της χώ ρας μας. Όταν 
πρό βα λε στον ου ρα νό το αση μέ νιο της πρό σω πο, η ομορ φιά της έκα νε τα άστρα 
να ωχρι ούν. Η αγνή πα νέ μορ φη παρ θέ να, η κυ νη γός θεά ήταν για τον Όμηρο 
το πρό τυ πο της γυ ναι κεί ας ομορ φιάς. Σ’ ένα, λοι πόν, από εκεί να τα βρά δια εί δα 
για πρώ τη φο ρά τον ου ρα νό μέ σα από τους φα κούς ενός μι κρού τη λε σκό πι ου. 
Και εί ναι πραγ μα τι κά πο λύ δύ σκο λο να πε ρι γρά ψει κά ποιος τα συ ναι σθή μα τα που 
τον κα τα κλύ ζουν, όταν βλέ πει για πρώ τη φο ρά, σε από στα ση ανα πνο ής, την επι-
φά νει α της Σελήνης με τα ίδια του τα μά τια. Τα μά τια, άλ λω στε, απο τε λούν για 
όλους μας ένα πα ρά θυ ρο στον κό σμο, μια πο λύ πλο κη φω το γρα φι κή μη χα νή με 
την οποία συλ λαμ βά νου με το 90% των πλη ρο φο ρι ών από το πε ρι βάλ λον μας και 
οι οποί ες, μέ σα από το οπτι κό νεύ ρο, δι ο χε τεύ ο νται προς τον εγκέ φα λο.

Κοιτάζοντας τον Ουρανό
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Μετάπτωση των Ισημεριών
Φυσικά τα άστρα που βλέ που με σή με ρα στον ου ρα νό 

φαί νο νται ακρι βώς όπως εί ναι στον 21ο αι ώ να. Στην 

αρ χαι ό τη τα όμως η όψη τους ήταν δι α φο ρε τι κή από τη 

ση με ρι νή. Αυτό οφεί λε ται στο ότι η Γη μας εκτός από την 

πε ρι στρο φή γύ ρω από τον άξο νά της και την πε ρι φο ρά 

της γύ ρω από τον Ήλιο εκτε λεί συγ χρό νως και μια άλ λη 

κί νη ση, όπως μια σβού ρα που εί ναι έτοι μη να πέ σει. Η 

κί νη ση αυ τή χρει ά ζε ται 26.000 χρό νια πε ρί που για να 

συ μπλη ρω θεί και ονο μά ζε ται μετάπτωσητωνΙσημεριών. 

Ως απο τέ λε σμα αυ τής της κι νή σε ως έχου με την αρ γή, αλ λά στα θε ρή με τα κί νη ση του Βόρειου Ουράνιου Πόλου, έτσι 

ώστε με την πά ρο δο των χι λι ε τι ών να έχου με δι α φο ρε τι κό πο λι κό άστρο. Τα σχή μα τα των αστε ρι σμών δεν έχουν 

φυ σι κά αλ λά ξει κα θό λου, τα βλέ που με όμως από δι α φο ρε τι κή γω νί α, που συνεχώς αλ λά ζει στο διά βα των αι ώ νων. 

Το πλα νη τά ρι ο όμως μπο ρεί να εκτε λέ σει τη με τά πτω ση αντί στρο φα και έτσι μπο ρού με να επα να φέ ρου με τον άξο να 

της Γης στην κλί ση που εί χε πριν από χι λιά δες χρό νια, ώστε να δού με τα άστρα όπως τα έβλε παν και οι αρ χαί οι. 

Τα Αειφανή Άστρα του Βορρά
Λόγω της πε ρι φο ράς της Γης γύ ρω από τον Ήλιο τα άστρα που βλέ που με κά θε βρά δυ στον ου ρα νό εί ναι δι α φο ρε-

τι κά. Άλλα εί ναι τα άστρα του Καλοκαιριού και άλ λα του Χειμώνα. Στο βό ρει ο όμως ου ρα νό 

βλέ που με πά ντο τε τα αει φα νή άστρα της Μεγάλης και της Μικρής Άρκτου. Η Μεγάλη 

Άρκτος εί ναι ο κα λύ τε ρος οδη γός μας στα άστρα του βό ρει ου ημι σφαί ρι ου. Τα δύο 

άστρα στην άκρη του σώ μα τός της μας οδη γούν στον ΠολικόΑστέρα, το λα μπρό τε-

ρο άστρο στην ουρά της Μικρής Άρκτου. Όλα τα άστρα στη δι άρ κει α του χρό νου 

φαί νο νται να πε ρι φέ ρο νται γύ ρω από τον Πολικό, για τί εκεί κο ντά βρί σκε ται ο 

ΒόρειοςΟυράνιοςΠόλος, το ση μεί ο δη λα δή του ου ρα νού που τέ μνει ο άξο-

νας της Γης όταν προ ε κτα θεί. Μία ευ θεί α γραμ μή, που ενώ νει το προ τε λευ ταί ο 

άστρο της ου ράς της Μεγάλης Άρκτου, το οποίο ονο μά ζε ται Μιζάρ, με τον 

Πολικό μάς οδη γεί στον αστε ρι σμό της Κασσιόπης, που μοιά ζει με ανα πο-

δο γυ ρι σμέ νο κε φα λαί ο Μ. Η κα μπύ λη ου ρά της Μεγάλης Άρκτου μας οδη γεί 

στον Αρκτούρο, το λα μπρό τε ρο άστρο στον αστε ρι σμό του Βοώτη, ενώ αν την 

προεκτείνουμε πιο πολύ θα φτά σου με στον Στάχυ, το λα μπρό τε ρο άστρο του αστε ρι-

σμού της Παρθένου.

Το Φίλτρο του Νου
Στον εγκέ φα λο, το σύν θε το και υπέ ρο χο αυ τό δη μι ούρ γη μα της 

φύ σης, τα διά φο ρα ερε θί σμα τα, που συλ λαμ βά νου με, επε ξερ γά ζο-

νται με πο λύ πλο κο και θαυ μα στό τρό πο κι έτσι απο κτούν νό η μα 

και ση μα σί α. Είναι ο εγκέ φα λος ο χώ ρος απ’ τον οποίο πη γά ζει 

η σκέ ψη και η φα ντα σί α. Απ’ αυ τόν δη μι ουρ γού νται τα όνει ρα, 

ευ με τά βλη τα και πο λύ χρω μα, όπως τα σχή μα τα και τα χρώ μα τα 

ενός παι δι κού κα λει δο σκό πι ου. Είναι αυ τό το κά τι που κά νει τη 

ζωή μας πιο εν δι α φέ ρου σα και πιο δη μι ουρ γι κή. Είναι η στά ση 

μας και τα συ ναι σθή μα τά μας, η δι ά θε ση και η συ μπε ρι φο ρά μας 

αλ λά κι ο τρό πος που αντι με τω πί ζου με τον κό σμο. Γι’ αυ τό άλ λω στε 

η σκέ ψη και η φα ντα σί α επη ρε ά ζουν σε αφά ντα στο βαθ μό ολά κε ρη 

τη ζωή μας και κατ’ επέ κτα ση ολά κε ρο τον κό σμο. Είναι αυ τό που μας 

βο η θά ει να τα ξι δέ ψου με μα κρι ά, έστω κι αν πα ρα μέ νου με στο ίδιο μέ ρος. 

Πάρτε για πα ρά δειγ μα τον τρό πο με τον οποίο κοιτάζουμε τα άστρα.

Η Προέλευση των Αστερισμών
Από τους αρ χαί ους, ακό μη, χρό νους οι πα ρα-

τη ρη τές του ου ρα νού προ σπά θη σαν με κά θε 

τρό πο να δώ σουν μια πιο ορ γα νω μέ νη εμ φά-

νι ση στο χά ος, που «φαί νε ται» ότι επι κρα τεί 

στον ου ρα νό, με απο τέ λε σμα τη γέν νη ση των 

αστε ρι σμών. Οι αστε ρι σμοί δη λα δή δεν εί ναι 

πα ρά ομά δες άστρων, που απο τε λού νται κυ ρί-

ως από τα πιο λα μπε ρά άστρα μιας δε δο μέ νης 

πε ρι ο χής του ου ρα νού. Πολλοί, μά λι στα, από 

τους αστε ρι σμούς που ανα γνω ρί ζου με σή με ρα 

ορι ο θε τή θη καν πριν από 4.500 χρό νια και ο 

αρ χι κός τους σκο πός υπηρετούσε τις ναυ σι πλο ϊ-

κές ανά γκες των αν θρώ πων της επο χής. 
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Ο Ζωδιακός Κύκλος
Στη δι άρ κει α του έτους, κα θώς η Γη κι νεί ται γύ ρω από 

τον Ήλιο, εμείς τον βλέ που με κα θη με ρι νά να βρί σκε ται 

μπρο στά από δι α φο ρε τι κά άστρα. Η φαι νο με νι κή αυ τή 

τρο χιά του Ηλίου ονο μά ζε ται εκλειπτική και επει δή οι 

πε ρισ σό τε ροι αστε ρι σμοί πά νω στους οποί ους δι έρ χε-

ται η εκλει πτι κή προ σο μοί α ζαν με ζώα, οι αστε ρι σμοί 

αυ τοί ονο μά στη καν ζώδια (μικρά ζώα) και ο κύ κλος 

που σχη μα τί ζουν ζωδιακόςκύκλος. Στη φαι νο με νι κή 

του αυ τή κί νη ση ο Ήλιος δι α σχί ζει τα ζώ δι α άλ λο τε 

δι α γώ νι α και άλ λο τε μι κρά μό νο τμή μα τά τους, πράγ μα 

που ση μαί νει ότι ο Ήλιος πα ρα μέ νει δι α φο ρε τι κό αριθ μό ημε ρών σε κά θε ζω δι α κό αστε ρι σμό και όχι τις 30 ή 31 

ημέ ρες, που υπο λο γί ζουν οι αστρο λό γοι. Στην Παρθένο για πα ρά δειγ μα ο Ήλιος πα ρα μέ νει 45 πε ρί που ημέ ρες ενώ 

στο Σκορπιό μό νον 7 κ.ο.κ.

Η «Δύναμη» Άστρων και Πλανητών
Τα άστρα που απο τε λούν ένα ζω δι α κό αστε ρι σμό βρί σκο νται σε δι α φο ρε τι κές και τε ρά στι ες απο στά σεις από εμάς, 

που ακό μη και οποια δή πο τε ακτι νο βο λί α τους, ορα τή ή αό ρα τη, εί ναι απει ρο ε λά χι στη και χρει ά ζε ται δε κά δες, εκα το-

ντά δες ή και χι λιά δες χρό νια για να φτά σει στη Γη μας. Όμως οι πλα νή τες, ο Ήλιος και η Σελήνη δεν εί ναι τό σο 

μα κρι ά. Η Σελήνη για πα ρά δειγ μα λό γω της εγ γύ τη τάς της επι δρά πά νω στη Γη και προ κα λεί τις πα λίρ ροι ες. Δεν θα 

μπο ρού σαν άρα γε να έχουν οι πλα νή τες κά ποια πα λιρ ρο ϊ κή 

επί δρα ση και πά νω στον άν θρω πο; Φυσικά ναι. Μόνο που η 

πα λιρ ρο ϊ κή επί δρα ση της Σελήνης, του Ηλίου και των άλ λων 

πλα νη τών στον άν θρω πο εί ναι απει ρο ε λά χι στη. Για πα ρά δειγ-

μα, ο μαι ευ τή ρας που φέρ νει στον κό σμο ένα μω ρό επι δρά 

πα λιρ ρο ϊ κά πά νω σ’ αυ τό 2.150.000 φο ρές πε ρισ σό τε ρο από 

τη Σελήνη, 4.500.000 φο ρές πε ρισ σό τε ρο από τον Ήλιο, δύο 

τρι σε κα τομ μύ ρι α φο ρές πε ρισ σό τε ρο από τον Άρη κλπ. Το 

ίδιο άλ λω στε κατ’ ανα λο γί α συμ βαί νει και με τις βα ρυ τι κές 

δυ νά μεις. Γι’ αυτό, όλα όσα υποστηρίζουν οι αστρολόγοι είναι 

παραμύθια.

Το Παλάτι της Κνωσού
Σήμερα γνω ρί ζου με ότι οι αστε ρι σμοί δι α μορ φώ θη καν από τους 

Μινωίτες, που ήταν άλ λω στε και ο κατ’ εξο χήν ναυ τι λι α κός λα ός της 

επο χής τους. Οι Μινωίτες, εκτός από τις ναυ σι πλο ϊ κές τους ικα νό τη-

τες, εί χαν ανα πτύ ξει ση μα ντι κό τα το πο λι τι σμό, του οποί ου η αξία φαί-

νε ται κα θα ρά στο πα λά τι του μυ θι κού τους βα σι λιά, του Μίνωα. Η 

αρ χι τε κτο νι κή του τε ρά στι ου αυ τού συ μπλέγ μα τος με τις κομ ψό τα τες 

κόκ κι νες και μαύ ρες κο λό νες του, που δέ νει αρ μο νι κά και με τους 

υπόλοιπους χρω μα τι κούς συν δυ α σμούς, ξε χώ ρι σαν το Μινωικό πο λι τι-

σμό για τον αι σθη τι κό του προ σα να το λι σμό σε σχέ ση με τους άλ λους 

σύγ χρο νους πο λι τι σμούς. Οι Μινωίτες πε ρι έ βαλ λαν την κα θη με ρι νή τους 

ζωή με έρ γα τέ χνης και αντιμετώπιζαν την τέ χνη από την αι σθη τι κή της άπο-

ψη και όχι απλώς χρη στι κά.

Ο Μινωικός Πολιτισμός
Τα διά φο ρα δω μά τι α των οι κο δο μι κών συ μπλεγ μά των του Μινωικού Πολιτισμού έμοια ζαν με πραγ μα τι κά μου σεί α 

τέ χνης, κα θώς όλα τους ήταν δι α κο σμη μέ να με υπέ ρο χες τοι χο γρα φί ες. Οι επι σκέ πτες που έμπαι ναν εδώ χά νο νταν 

μέ σα στους στε νούς δι α δρό μους, τα σκο τει νά κλι μα κο στά σι α, τις κρυμ μέ νες γω νιές και τα φω τει νά τους αί θρι α. 

Κανένα άλ λο οι κο δό μη μα στον κό σμο δεν δί νει τό σο ζω ντα νά την εντύ πω ση ενός λα βύ ριν θου, χα ρα κτη ρι σμός που 

δό θη κε στο πα λά τι της Κνωσού από το ιε ρό σύμ βο λο των Μινωιτών, το δι πλό πέ λε κυ (που ονομάζονταν λάβρυς). 

Ο Κρητικός πο λι τι σμός δι ήρ κε σε πε ρισ σό τε ρο από 1.000 χρό νια, αλ λά γύ ρω στο 1500 π.Χ. η πα ρηκ μα σμέ νη πια 

Μινωική αυ το κρα το ρί α υπέ κυ ψε στις επι θέ σεις των 

Μυκηναίων. Η σύγ χρο νη έρευ να μάς υπο δει κνύ ει 

τη Θήρα, 110 χλμ. πε ρί που βό ρει α της Κνωσού, 

ως την πη γή μιας τε ρά στι ας φυ σι κής κα τα στρο φής 

που όμοιά της δεν έχει γνω ρί σει έκτο τε η Γη μας. 

Η κα τα στρο φή εκεί νη εξα σθέ νη σε τους Μινωίτες, 

δη μι ουρ γώ ντας συγ χρό νως το μύ θο μιας χα μέ-

νης ηπεί ρου, που ονο μά στη κε Ατλαντίς. Αξίζει να 

σημειώσουμε εδώ πως η κα τα στρο φι κή ηφαι στει α-

κή έκρη ξη της Θήρας αντι στοι χού σε με την ταυτό-

χρονη έκρη ξη 600 ατο μι κών βομ βών.
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Κλασική Περίοδος και Αθλητισμός
Όταν ανα φε ρό μα στε στην αρ χαί α Ελλάδα και τις επι τυ χί ες του λα ού της σε όλα 
τα πε δί α του πο λι τι σμού, ερ χό μα στε συ χνά αντι μέ τω ποι με το ερώ τη μα: «Γιατί οι 
Έλληνες;». Η απά ντη ση δεν εί ναι ού τε απλή, ού τε μία. Στην πε ρί πτω ση πά ντως του 
αθλη τι σμού πι στεύ ε ται ότι αρ χι κά (στα ύστε ρα Μυκηναϊκά και πρώ ι μα ιστο ρι κά 
χρό νια, 12ος-8ος αι. π.Χ.) οι αγώ νες απο τε λού σαν συ μπλή ρω μα τα φι κών τε λε τών 
προς τι μήν με γά λων νε κρών, ενώ συγ χρό νως εντά χθη καν και στις λα τρευ τι κές 
εκ δη λώ σεις κά ποιων θε ών. Επομένως, στην αφε τη ρί α των αγώ νων ενυ πάρ χει ο 
σε βα σμός και η απότιση τι μών προς νε κρούς και θε ούς, που απο τε λούν και τα 
δύο βα σι κά συ στα τι κά της αρ χαί ας ιδε ο λο γί ας. Όμως, όπως ήταν φυ σι κό οι αγώ-
νες, με την πά ρο δο του χρό νου ακο λού θη σαν τις πο λι τι κές και κοι νω νι κές εξε λί-
ξεις και εκ δη μο κρα τί στη καν. Η αντί λη ψη του «νους υγι ής εν σώ μα τι υγι εί» και ο 
στό χος του «κα λού κα γα θού», σφράγισαν την επο χή, όπου ο αρ χαί ος ελ λη νι κός 
πο λι τι σμός και τα επι τεύγ μα τά του έφτα σαν στο αποκορύφωμά τους στη δι άρ κει α 
του 5ου αι. π.Χ. Η Κλασική αυ τή Περίοδος, ήταν μια επο χή στην οποία έζη σαν οι 
γί γα ντες της δι α νό η σης, ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης. Μια επο χή, 
κα τά την οποία τέ θη καν οι βά σεις της σύγ χρο νης επι στή μης από τον Δημόκριτο, 
τον Αρίσταρχο και τον Ιπποκράτη, ενώ για πρώ τη φο ρά πα ρου σι ά στη καν οι απα-
ρά μιλ λες τρα γω δί ες του Αισχύλου, του Ευριπίδη και του Σοφοκλή, κα θώς και οι 
αθά να τες κω μω δί ες του Αριστοφάνη. Κι έτσι, ιδι αί τε ρα με τά τα Μηδικά, η Αθήνα 
ανα δεί χτη κε σε πρω τεύ ου σα δύ να μη στον ελ λα δι κό, κι όχι μό νο, κό σμο.
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Η Αγορά των Αθηνών
Στην αρ χαί α Αθήνα την πιο πε ρί ο πτη θέ ση στην Αθηναϊκή 

Αγορά κατείχε ο Ναός του Ηφαίστου. Γεμάτος με ανα-

μνη στι κά από τα κα τορ θώ μα τα του βα σι λιά Θησέα, εί ναι 

γνω στό τε ρος ως Θησείο, από την ύστερη αρ χα ϊ κή ακό μη 

πε ρί ο δο, δηλαδή από την εποχή του Κλεισθένη. Σ’ αυ τόν το 

χώ ρο γεν νή θη καν οι σπου δαί οι δη μο κρα τι κοί θε σμοί, που 

επέ τρε παν την άμεση συμ με το χή των πο λι τών στα κοι νά, 

ενώ στον πα ρα κεί με νο λό φο της Πνύκας συ νε δρί α ζε η 

εκ κλη σί α του δή μου κι έπαιρ νε τις απο φά σεις για τη δι οί κη-

ση της πό λης. Έτσι η Αθήνα ανα δεί χθη κε σε σύμ βο λο της 

δη μο κρα τί ας σ’ ολό κλη ρο τον αρ χαί ο κό σμο επη ρε ά ζο ντας 

ου σι α στι κά την εξέ λι ξη του δυ τι κού πο λι τι σμού. Στη σκιά της Ακρόπολης, η Αγορά απο τε λού σε την εστία της κοι νω νι-

κής και πο λι τι κής ζω ής των Αθηνών, ενώ μέ σα από την Αγορά περ νού σε και η Οδός, την οποία ακο λου θού σαν οι πο-

μπές των Παναθηναίων.

Η Είσοδος στην Ακρόπολη
Στη δι άρ κει α της Κλασικής Περιόδου ο Περικλής επι στά τη σε στην ανα βάθ μι ση πολ λών αρ χι τε κτο νι κών κτι σμά των στην 

Ακρόπολη. Στη νό τι α πλευ ρά της ει σό δου βρί σκε ται ο Ναός της ΑθηνάςΝίκης που εί ναι δη μι ούρ γη μα του Καλλικρά-

τη. Πρόκειται για ένα πραγ μα τι κό κομ ψο τέ χνη μα με μια υπέ ρο χη γλυ πτή ζω φό ρο, ενώ στην εί σο δο του ιε ρού χώ ρου 

βρί σκο νται τα Προπύλαια, κα τα σκευ α σμέ να από πε-

ντε λι κό, κυ ρί ως, μάρ μα ρο. Σχεδιάστηκαν από τον 

αρ χι τέ κτο να Μνησικλή, ο οποί ος συ νταί ρια ξε αρ μο-

νι κά τις δι α φο ρές επι πέ δου ανά με σα στην κε ντρι κή 

εί σο δο και τις ασύμ με τρες πτέ ρυ γες. Ακρι βώς 

απέναντι από την εί σο δο των Προπυλαίων βρί σκο-

νταν το χάλ κι νο άγαλ μα της Αθηνάς Προμάχου, 

ύψους 9 μ., που ήταν έρ γο του Φειδία.

Επισκόπηση της Ακρόπολης
Στην αρι στε ρή πλευ ρά του Παρθενώνα συ να ντού με το 

Ερέχθειο, ένα ιω νι κό μνη μεί ο που ήταν χτι σμέ νο πά νω 

από τον τά φο του Κέκροπα, του μυ θι κού ιδρυ τή της 

Αθήνας. Ο να ός αυ τός γο ή τευ ε ανέ κα θεν τον επι σκέ-

πτη με τη λε πτό τη τα των δι α κο σμή σε ών του, ιδι αί τε-

ρα μά λι στα με τη ΣτοάτωνΚορών, γνω στή και ως 

ΣτοάτωνΚαρυάτιδων. Αιώνες με τά την επο χή του 

Περικλή, τη νό τι α πλα γιά της Ακρόπολης κα τέ λα βε 

το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού με 5.000 θέ σεις, ενώ 

δί πλα ακρι βώς βρί σκο νταν το αρ χαί ο Θέατρο του Δι

ονύσου, όπου πα ρου σι ά στη καν για πρώ τη φο ρά τα έρ γα 

των με γα λύ τε ρων συγ γρα φέ ων που γεν νή θη καν πο τέ. 

Ο Ναός της Παρθένου Αθηνάς
Το στέμ μα της Ακρόπολης, εί ναι αναμ φι σβή τη τα ο Παρθενώνας: ο να ός της Αθηνάς Παρθένου «σκε πα σμέ νος με τη 

με γα λο πρέ πει α των αι ώ νων». Ο Παρθενώνας απο τε λεί το λα μπρό τε ρο μνη μεί ο της αθη να ϊ κής πο λι τεί ας του Περι-

κλή, που ορ θώ νε ται μο να δι κό και ανε πα νά λη πτο. Είναι έρ γο 

του Ικτίνου και του Καλλικράτη και οι κο δο μή θη κε σε στε νή 

συ νερ γα σί α με τον Φειδία, που ήταν «πά ντων επί σκο πος». 

Ο πε ρί πτε ρος αυ τός να ός κα τα σκευ ά στη κε ολό κλη ρος από 

πε ντε λι κό μάρ μα ρο, με μέ γε θος 30 επί 70 μ., εί χε 8 κί ο νες 

στην πρό σο ψη και 17 στην κά θε του πλευ ρά, με δύο αε τώ-

μα τα και 92 ανά γλυ φες με τό πες. Ο Παρθενώνας απο τε λεί 

συν δυ α σμό δω ρι κής και ιω νι κής αρ χι τε κτο νι κής και ως δη μι-

ουρ γί α απαι τού σε ορα μα τι σμό στη σύλ λη ψη, σο φί α στη σχε-

δί α ση και στην εκτέ λε ση και τε ρά στι ες φυσικά οι κο νο μι κές 

δα πά νες. 
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Η Πολιούχος των Αθηνών
Στο εσω τε ρι κό του Παρθενώνα βρί σκο νταν το πε ρί φη μο έρ γο του Φει-

δία: το χρυ σε λε φά ντι νο άγαλ μα της Αθηνάς Παρθένου ύψους 12 μέ-

τρων. Όρθια, ντυ μέ νη με ατ τι κό πέ πλο, η Αθηνά κρα τού σε στο δε ξί 

της χέ ρι τη Νίκη και στο άλ λο δό ρυ, ενώ στο αρι στε ρό της γό να το 

ήταν ακου μπι σμέ νη μια δι ά κο σμη ασπί δα. Προς τι μήν της Αθηνάς 

δι ορ γα νώ νο νταν κά θε τέσ σε ρα χρό νια τα Παναθήναια. Η γιορ τή 

πε ρι λάμ βα νε αγώ νες πολ λών ει δών, με λα μπρό τε ρη εκ δή λω σή της 

τη με γά λη πα να θη να ϊ κή πο μπή, η οποία απει κο νί στη κε και στην ανά-

γλυ φη ζω φό ρο του Παρθενώνα. Υπεύθυνοι για την ορ γά νω ση των 

αγώ νων ήταν οι δέ κα αθλο θέ τες, σπου δαί οι άρ χο ντες με τε τρα ε τή 

θη τεί α, που εί χαν την ευ θύ νη για την προ ε τοι μα σί α όλης της γιορ τής, 

με χρή μα τα που αντλού σαν από τον κρα τι κό θη σαυ ρό και από χο ρη γί ες 

πλού σι ων πο λι τών.

Αθλητισμός και Αρχαίες Πηγές
Οι γνώ σεις μας για τους αρ χαί ους αγώ νες και 

γε νι κό τε ρα για τον αθλη τι σμό στην αρχαιότητα 

εί ναι αρ κε τά πλού σι ες. Προέρχονται κυ ρί ως από 

αρ χαί ες πη γές, οι οποί ες δι α κρί νο νται σε τρεις 

κα τη γο ρί ες: α) κεί με να με θέ μα τον αθλη τι σμό 

και τη γυ μνα στι κή, β) ανα σκα φι κά ευ ρή μα τα και 

γ) πα ρα στά σεις από αρ χαί α έρ γα τέ χνης. Χαρα-

κτηριστικά κεί με να για τον αθλη τι σμό εί ναι ο «Γυ

μναστικός» του Φιλοστράτου (3ος αι. μ.Χ.) κα θώς 

και το έρ γο του Παυσανία (2ος αι. μ.Χ.), ιδι αί τε ρα 

για τα με γά λα ιε ρά, στα οποία δι ε ξά γο νταν οι 

πα νελ λή νι οι αγώ νες και τους χώ ρους αθλη τι κής 

δρα στη ρι ό τη τας στις αρ χαί ες ελ λη νι κές πό λεις. Οι πε ρι γρα φές του Παυσανία στο έρ γο του «Ελλάδος Περιήγησις», 

απο τε λούν ένα από τα σπου δαι ό τε ρα βο η θή μα τα των αρ χαι ο λό γων, που κα τά τις ανα σκα φές και τις επι φα νει α κές 

τους έρευ νες ανα κα λύ πτουν αρ χαί ες πό λεις, ιε ρά, οι κο δο μή μα τα ή με μο νω μέ να μνη μεί α.

Ανασκαφές και Ευρήματα
Μία δεύ τε ρη σπου δαί α πη γή για τη γνώ ση του αρ χαί ου αθλη τι σμού εί ναι 

οι ανα σκα φές και τα ευ ρή μα τά τους. Σε όλες σχε δόν τις αρ χαί ες πό λεις 

και τα ιε ρά βρέ θη καν χώ ροι και οι κο δο μή μα τα άθλη σης, όπως στά δι α, 

γυ μνά σι α, πα λαί στρες και ιπ πό δρο μοι. Εκτός από τα ίδια τα οι κο δο μή μα-

τα, οι ανα σκα φές έφε ραν στο φως και πλή θος άλ λων στοι χεί ων για τα 

αγω νί σμα τα, όπως αντι κεί με να (δί σκους, αλ τή ρες κλπ.), κα τά λοι πα από μη-

χα νι σμούς άφε σης στους αγώ νες δρό μου και πολ λές επι γρα φές με αγω νι-

στι κές δι α τά ξεις ή τι μη τι κές εκ δη λώ σεις για αθλη τι κούς αξι ω μα τού χους και 

νι κη τές.

Παραστάσεις Αρχαίας Τέχνης
Πολύ ση μα ντι κή εί ναι και η τρί τη πη γή πλη ρο φο ρι ών, δη λα δή οι πα ρα στά σεις της αρ-

χαί ας τέ χνης, που απει κο νί ζουν τους αθλη τές την ώρα που γυ μνά ζο νται, αγω νί ζο νται 

ή στε φα νώ νο νται, μό νοι ή μα ζί με άλ λους συ ντε λε στές του αθλη τι σμού. Η πλου σι ό τα τη 

απει κό νι ση αθλη τι κών σκη νών, κυ ρί ως πά νω στα αγ γεί α, απο δει κνύ ει την αγά πη και το 

εν δι α φέ ρον των αρ χαί ων προ γό νων μας για 

τον αθλη τι σμό. Είναι γνω στό ότι τό τε η σω μα-

τι κή άσκη ση απο τε λού σε βα σι κό στοι χεί ο της 

εκ παί δευ σης παι δι ών και νέ ων και κά λυ πτε 

με γά λο μέ ρος της κα θη με ρι νής απα σχό λη σής 

τους. Η αθλη τι κή ει κο νο γρα φί α απο κα λύ πτει 

επί σης το θαυ μα σμό που έτρε φε η αρ χαί α 

ελ λη νι κή τέ χνη προς το κα λο σχη μα τι σμέ νο 

και αρ μο νι κό γυ μνό αν δρι κό σώ μα, το οποίο 

απο τε λού σε τη μια πτυ χή του ιδα νι κού της κα-

λο κα γα θί ας, δη λα δή της πα ράλ λη λης και σύμ-

με τρης ανά πτυ ξης σώ μα τος και ψυ χής.
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Πανελλήνιοι Αγώνες
Από τους πά μπολ λους αγώ νες που γί νο νταν σε όλο τον αρ χαί ο ελ λη νι κό κό σμο 
οι στεφανίτες αγώ νες εί χαν ως έπα θλο για τον πρώ το νι κη τή ένα στε φά νι. Άλλοι 
όμως αγώ νες, οι θεματικοίήχρηματίτες, προ σέ φε ραν στους νι κη τές με γά λα χρη-
μα τι κά έπα θλα και πο λύ τι μα δώ ρα. Η ημε ρο μη νί α τέ λε σης των με γά λων θρη σκευ-
τι κών εορ τών, άρα και των αγώ νων στα με γά λα πα νελ λή νι α ιε ρά, προσ δι ο ρι ζό ταν 
με βά ση τη λε γό με νη ημερολογιακήοκταετηρίδα. Αυτό συ νέ βαι νε για τί το αρ χαί ο 
ελ λη νι κό εορ το λό γι ο βα σι ζό ταν στο σε λη νι α κό έτος των 354 ημε ρών, που ήταν 
κα τά 11,5 ημέ ρες μι κρό τε ρο από το ηλι α κό. Για να κα λυ φθεί η δι α φο ρά, που θα 
προ κα λού σε με τα τό πι ση των εορ τών σε άλ λες επο χές του έτους, οι αρ χαί οι πρό-
σθε ταν μέ σα σε δι ά στη μα 8 ετών 3 ακό μη εμ βό λι μους μή νες. Λόγω των μη νών 
αυ τών, οι γιορ τές που ορ γα νώ νο νταν κά θε 2 χρό νια, με την εμ βο λή ενός μήνα, 
δι ε ξά γο νταν τε λι κά στην αρ χή του τρί του σε λη νι α κού έτους, γι’ αυ τό και λέ γο νταν 
τριετηρικέςεορτές, ενώ όσες γί νο νταν κά θε 4 χρό νια, όπως τα Ολύμπια, με την 
εμ βο λή ενός ή δύο μη νών, δι ε ξά γο νταν στην αρ χή του 5ου έτους και γι’ αυ τό λέ γο-
νταν πεντετηρικές. Έτσι, σχε δόν κά θε χρό νο οι Πανέλληνες εί χαν την ευ και ρί α να 
συ να θροί ζο νται σε ένα από τα με γά λα ιε ρά. Εκεί, με την ορ γά νω ση θρη σκευ τι κών 
τε λε τών σε κοι νούς θε ούς και με τη συμ με το χή τους σε εορ τα στι κές εκ δη λώ σεις 
και κοι νούς αγώ νες, εί χαν τη δυ να τό τη τα να συ νει δη το ποι ή σουν τους ιδι αί τε ρους 
συ νε κτι κούς τους δε σμούς και την εθνι κή τους ενό τη τα, γε γο νός ση μα ντι κό τα το 
για ένα λαό, που ήταν εγκα τε σπαρ μέ νος σε εκα το ντά δες ανε ξάρ τη τες πό λεις-κρά-
τη στα πα ρά λι α της κε ντρι κής και της ανα το λι κής Μεσογείου.



20 21

Ο Χαρακτήρας των Αγώνων
Στην αρ χαι ό τη τα οι αθλη τι κοί αγώ νες, όπως και το θέ α τρο, δεν εί χαν αυ τό νο-

μο χα ρα κτή ρα. Διεξάγονταν πά ντο τε στα πλαί σι α με γά λων θρη σκευ τι κών εορ-

τών, ώστε να τι μη θούν με τις εκ δη λώ σεις αυ τές θε οί και ήρω ες. Δεν θα 

εί ναι υπερ βο λή να πού με ότι ολό κλη ρο το ιδε ο λο γι κό οι κο δό μη μα του 

αρ χαί ου αθλη τι σμού στη ρι ζό ταν στο θρη σκευ τι κό αί σθη μα και εί χε, 

ως πρό τυ πό του, τους μυ θι κούς αγώ νες θε ών και ηρώ ων. Από 

τα Κλασικά όμως χρό νια, οι αθλη τι κές εκ δη λώ σεις χει ρα φε τού-

νται κα τά κά ποιον τρό πο και απο κτούν αυ το νο μί α, χω ρίς όμως 

πο τέ να δι α κο πεί η εξάρ τη σή τους από τις εορ τές. Ο πο λι τι κός 

χα ρα κτή ρας των αγώ νων εμ φα νί ζε ται παράλληλα, αφού τα με γά λα ιε-

ρά ήταν ιδα νι κοί χώ ροι άσκη σης πο λι τι κής προ πα γάν δας από τις πό λεις-κρά τη, για τί εκεί συ να θροί ζο νταν η άρ χου σα 

τά ξη των ελ λη νι κών πό λε ων, αλ λά και χι λιά δες λα ού.

Αθλητισμός και Παιδεία
Όλες οι ευ νο μού με νες αρ χαί ες ελ λη νι κές πό λεις θε ω ρού σαν βα σι κή τους υπο χρέ ω ση να εκ παι δεύ ουν τους νέ ους, 

ώστε να τους κά νουν αρ χι κά γε ρούς στρα τι ώ τες και στη συ νέ χει α άξι ους πο λί τες και μέ λη της κοι νω νί ας. Θεωρού-

σαν δη λα δή ότι για τη δη μι ουρ γί α του ολο κλη ρω μέ νου αν θρώ που ήταν ανα γκαί α η πα ράλ λη λη ανά πτυ ξη του σώ μα-

τος, του πνεύματος και της ψυ χής. Για το σκο πό αυ τό οι αρ χαί οι 

χρη σι μο ποι ού σαν αρ χι κά τη γυμναστική και τη μουσική, ενώ αρ-

γό τε ρα άρ χι σε να εξα πλώ νε ται και η εκ μά θη ση της ανάγνωσης 

και της γραφής. Ο χώ ρος, στον οποίο ασκού νταν η εκ παί δευ ση 

ήταν το γυμνάσιο, που ονο μά στη κε έτσι επει δή εκεί οι νέ οι ασκού-

νταν γυ μνοί. Τα γυ μνά σι α ήσαν δη μό σι α κτή ρι α, που δι ηύ θυ ναν 

αξι ό λο γες προ σω πι κό τη τες, οι γυμνασίαρχοι, ενώ την άμε ση επο-

πτεί α των νέ ων εί χαν οι παιδαγωγοί. Από τον 4ο π.Χ. αι . τα γυ μνάσια, 

και ιδιαίτερα της Αθήνας, απο τέ λε σαν την κοι τί δα της πνευ μα τι κής ζω-

ής, με απο τέ λε σμα την ίδρυ ση πολ λών ση μα ντι κών φι λο σο φι κών σχο-

λών, όπως η Πλατωνική στην Ακαδημία, η Αριστοτελική στο Λύκειο και η 

Κυνική στο Κυνόσαργες. 

Αθλητικά Παιχνίδια
Όπως εί ναι φυ σι κό εκτός από τα κύ ρι α αθλή μα τα των δια φό-

ρων αγώ νων υπήρ χαν και άλ λα, που εί χαν πε ρισ σό τε ρο το χα-

ρα κτή ρα αθλη τι κών παι χνι διών. Αυτά παί ζο νταν από τους νέ ους 

και τα παι δι ά, εί τε για άσκη ση και εκ παί δευ ση εί τε για δι α σκέ δα-

ση. Για την εν δυ νά μω ση των μυ ών των χε ρι ών και του κορ μού 

συ νη θι ζό ταν η συ νε χής άρ ση μι κρών βα ρών που λε γό ταν αλτη

ροβολία, αφού χρη σι μο ποι ού σαν τους αλ τή ρες του άλ μα τος. Η κολύμβηση ήταν επί σης μια ωραία δι α σκέ δα ση για 

αγό ρια και κο ρί τσια, όπως και η κωπηλασία. Μια με γά λη ομά δα ασκή σε ων, που συγ χρό νως ήταν και παι χνί δια για τα 

παι δι ά και τους νέ ους ονο μά ζο νταν σφαιρίσεις, δη λα δή παι χνί δια με τη σφαί ρα (μπά λα), που παί ζο νταν σε ει δι κούς 

χώ ρους στις αυ λές των γυ μνα σί ων, που ονο μά ζο νταν σφαιριστήρια. Ένα τέ τοιο παι χνί δι ονο μά ζο νταν επίσκυρος

σφαίρα και έμοια ζε με το ση με ρι νό βό λεϊ, ενώ ένα άλ λο πιο βί αι ο και 

επι κίν δυ νο ονο μά ζο νταν σφαιρομαχία και έμοια ζε με το αμε ρι-

κα νι κό ρά γκμπι. 

Κνωσός και Ταυροκαθάψια
Φαίνεται ότι η Μινωική κοι νω νί α ήταν η πρώ τη, 

στην οποία ένα με γά λο μέ ρος της αν θρώ πι νης 

δρα στη ρι ό τη τας αφι ε ρώ νο νταν στην ψυ χα γω-

γί α και σε διά φο ρα αθλή μα τα, όπως ήταν τα 

ταυροκαθάψια. Το άθλη μα αυ τό έμοια ζε πε ρισ-

σό τε ρο με γυ μνα στι κή πα ρά με ταυ ρο μα χί α και 

απαι τού σε χά ρη, κομ ψό τη τα στις κι νή σεις και 

θάρ ρος. Στην εκτέ λε σή του λάμ βα ναν μέ ρος, με 

την ίδια άνε ση, και τα αγό ρια και τα κο ρί τσια αφού 

στη Μινωική κοινωνία οι γυναίκες είχαν σημαντική 

παρουσία.
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Αθήνα και Παναθήναια
Εκτός των τεσ σά ρων με γά λων πα νελ λή νι ων αγώ νων, σε κά θε πό λη υπήρ χαν μι-

κρό τε ροι, το πι κοί αγώ νες. Η πιο σπου δαί α από τις το πι κές αυ τές εορ τές ήταν 

τα Παναθήναια, προς τι μήν της πο λι ού χου των Αθηνών θε άς Αθηνάς. Αν και 

εί χε μυ θι κές αφε τη ρί ες και προ ϊ στο ρι κές κα τα βο λές, ανα δι ορ γα νώ θη κε 

το 566 π.Χ. μάλ λον με πρω το βου λί α του Πεισίστρατου. Τελούνταν κά θε 

τέσ σε ρα χρό νια, τον τρί το χρό νο των ολυ μπι ά δων, στο τέ λος του μή-

να Εκατομβαιώνος, δη λα δή γύ ρω στα μέ σα Αυγούστου, τη γε νέ θλι α 

ημέ ρα της θε άς. Μετά τα Μηδικά η εορ τή απέ κτη σε Πανιώ νι ο 

χα ρα κτή ρα και συμ με τεί χαν σε αυ τή, με απο στο λές που ονο μά-

ζο νταν θεωρίες, όλες οι συμ μα χι κές πό λεις και αποι κί ες των 

Αθηναίων. Το έπα θλο ήταν με γά λα ζω γρα φι σμέ να πή λι να αγ γεί α, 

οι πα να θη να ϊ κοί αμ φο ρείς, γε μά τοι με το παναθηναϊκόλάδι, που 

πα ρά γονταν από τις ιε ρές ελιές της Αθηνάς, τις Μορίες.

Νεμέα και Νέμεα
Τα Νέμεα ορ γα νώ νο νταν από τους 

Κλεωναίους, τους πλη σι έ στε ρους γεί-

το νες του ιε ρού του Διός στη Νεμέα 

και γί νο νταν κά θε δύο χρό νια Ιούλιο ή 

Αύγουστο. Ιδρύθηκαν το 573 π.Χ. και ως 

βρα βεί ο στους νι κη τές έδι ναν ένα στε φά νι από 

αγρι ο σέ λη νο, φυ τό σχε τι κό με τη νε κρι κή λα τρεί α. 

Αργότερα, το τε λευ ταί ο τέ ταρ το του 5ου αι. π.Χ., η 

έδρα τους με τα φέρ θη κε στο Άργος, αν και επέ στρε-

ψαν και πά λι στη Νεμέα για μι κρό χρο νι κό δι ά στη μα 

(330-260 π.Χ.). 

Ισθμία και Ίσθμια
Τα Ίσθμια ορ γα νώ νο νταν από την Κόρινθο και γί νο νταν 

κά θε δύο χρό νια, στα τέ λη Απριλίου, στο ιε ρό του Ποσειδώ-

νος στην Ισθμία, σε ένα ήρε μο πευ κό φυ το, σχε δόν 

πα ρα λι α κό το πί ο του Ισθμού. Ιδρύθηκαν το 582 

π.Χ. και ως βρα βεί ο στους νι κη τές έδι ναν ένα στε-

φά νι από το ιε ρό πεύ κο, που εί χε φυ τρώ σει κο ντά 

στο βω μό του Ποσειδώνα. Το πρό γραμ μα πε ρι λάμ-

βα νε γυ μνι κούς και ιπ πι κούς αγώ νες, ένα εί δος κω πη-

λα σί ας, κα θώς και αγώ νες μου σι κής, απαγ γε λί ας και 

ζω γρα φι κής. 

Ολυμπία και Oλύμπια
Οι Ολυμπιακοί Αγώ νες δι ε ξά γο νταν κά θε τέσ σε ρα χρό νια τη δεύτερη παν σέ λη νο με τά το θε ρι νό ηλι ο στά σι ο. Έπε-

φταν, δη λα δή, ανά με σα στις 11 και 16 Αυγούστου. Ιδρύθηκαν το 776 π.Χ., παρόλο που ακό μη και στην αρ χαι ό τη τα 

δεν γνώ ρι ζαν τις πραγ μα τι κές απαρ χές των αγώ νων. Ο 

Στράβων (1ος αι. π.Χ.) ανα φέ ρει ότι οι πρώ τοι αγώ νες ιδρύ-

θη καν από τους Ηρακλείδες, τους Δωριείς της Αιτωλίας, οι 

οποί οι με αρ χη γό τον Όξυλο εγκα τα στά θη καν στη δυ τι κή 

Πελοπόννησο, ίδρυ σαν το κρά τος της Ήλιδος και υπέ τα ξαν 

τους πα λαι ούς κα τοί κους της πε ρι ο χής, τους Πισάτες. Είναι 

προ φα νές ότι οι μύ θοι που ανα φέ ρο νται στην ίδρυ ση των 

αγώ νων αντα να κλούν τις δι α φο ρε τι κές πα ρα δό σεις των 

δύο φύ λων, των Ηλείων και των Πισατών, που αρ γό τε ρα δι-

εκ δι κού σαν τη δι ε ξα γω γή των αγώ νων. Ως βρα βεί ο στους 

νι κη τές έδι ναν τους κότινους, ένα στε φά νι από την ιε ρή 

αγρι ε λιά, την καλλιστέφανονελαίαν, που εί χε φυ τρώ σει πί-

σω από το ναό του Διός. 

 © Paul Pissanos
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Το Ολυμπιακό Άλσος
Η Ολυμπία εί ναι, όπως λέ ει ο Πίνδαρος, ο κάλ λι στος τό πος της Ελλάδας. Προικι-
σμένη με υπέ ρο χη φυ σι κή ομορ φιά και ρι ζω μέ νη στη συμ βο λή δύο πο τα μών, του 
Αλφειού και του Κλαδέου, έμελ λε να γί νει ένα από τα σπου δαι ό τε ρα ελ λη νι κά ιε ρά 
και έδρα των ση μα ντι κό τε ρων αγώ νων, των οποί ων η επί δρα ση σφρά γι σε την πο-
ρεί α του αρ χαί ου κό σμου. Η ιε ρή Άλτις της Ολυμπίας απο τε λού νταν αρ χι κά από 
ένα πε ρι φραγ μέ νο Άλσος με πλα τά νια και αγρι ε λιές, ενώ τα διά φο ρα οι κο δο μή μα-
τα προ στέ θη καν στα δι α κά χά ρη στη γεν ναι ο δω ρί α των ελ λη νι κών πό λε ων. Ο κω νι-
κός βω μός του Δία, που εί χε σχη μα τι στεί από τις στά χτες των ζώ ων που θυσιάζο-
νταν και καί γο νταν στην πυ ρά, ήταν αρ χι κά ο κύ ρι ος λα τρευ τι κός χώ ρος του ιε ρού, 
αφού η ανοι κο δό μη ση να ού στον Δία κα θυ στέ ρη σε, γε γο νός που ίσως οφεί λε ται 
στην αντί λη ψη ότι αυ τός έπρε πε να λα τρεύ ε ται στο ύπαι θρο. Με την ανά πτυ ξη όμως 
των αγώ νων η Ολυμπία έγι νε σύ ντο μα το δι πλω μα τι κό κέ ντρο του κό σμου, όπου 
τα κτο ποι ού νταν υπο θέ σεις ιδι ω τών και κρα τών. Οι εορ τές της Ολυμπίας την ανέ-
δει ξαν σε τό πο συ νά ντη σης ολό κλη ρου του ελ λη νι κού κό σμου. Σ’ αυτόν τον τόπο 
λοιπόν οι Έλληνες έβρι σκαν τις ανα μνή σεις και τα αρ χεί α της ιστο ρί ας τους, ενώ 
χά ρη στην ιε ρή εκε χει ρί α ξε χνού σαν για λί γο τις δι χό νοιές τους ανα πτύσ σο ντας 
συγ χρό νως το εθνι κό τους συ ναί σθη μα, του οποί ου η Ολυμπία υπήρ ξε ο κύ ρι ος 
θε μα το φύ λα κας, ιδι αί τε ρα με τά τους περ σι κούς πο λέ μους. Ιστορική έμει νε, στην 
Oλυ μπι ά δα του 476 π.Χ., η στιγ μή που μπή κε στο στά δι ο ο νι κη τής της ναυ μα χί ας 
της Σαλαμίνας Θεμιστοκλής κι έγι νε δε κτός με ου ρα νο μή κεις ζη τω κραυ γές και 
απο θε ώ θη κε από τους θε α τές ως σω τή ρας όλων των Ελλήνων. 
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Ο Ναός του Δία
Στην Άλτη κυ ρι αρ χού σε η μορ φή του πα ντο δύ να μου Δία, ενώ ο 

Κρόνος έμει νε απλά ως ανά μνη ση στην ονο μα σί α ενός λό-

φου που πλαι σι ώ νει το ιε ρό Άλσος. Ο πε ρί φη μος να ός του 

χτί στη κε το 470-456 π.Χ. και ήταν πε ρι στοι χι σμέ νος από 

34 κί ο νες, ενώ στους χώ ρους ολό γυ ρα ήταν το πο θε τη μέ να 

πολ λά αγάλ μα τα, έρ γα δι ά ση μων καλ λι τε χνών της αρ χαι ό-

τη τας. Στο ανα το λι κό αέ τω μα ει κο νί ζο νταν η προ ε τοι μα σί α 

της αρ μα το δρο μί ας ανά με σα στο βα σι λιά Οινόμαο και τον 

Πέλοπα, ενώ ανά με σά τους ορθώνονταν η επι βλη τι κή μορ φή 

του Δία. Στο δυ τι κό αέ τω μα βρί σκο νταν η Κενταυρομαχία, ενώ 

στις με τό πες του πρό να ου και του οπι σθό δο μου απει κο νί ζο νταν 

οι 12 άθλοι του Ηρακλή.

Το Άγαλμα του Δία
Στο εσω τε ρι κό του να ού το πο θε τή θη κε το 430 π.Χ. το 

χρυ σε λε φά ντι νο άγαλ μα του Δία, ένα από τα επτά θαύ-

μα τα του αρ χαί ου κό σμου. Είχε ύψος λίγο με γα λύ τε ρο 

από 12 μέ τρα και φι λο τε χνή θη κε από τον Φειδία με 

τη βο ή θει α του ζω γρά φου Πάναινα και του γλύ πτη Κο-

λώτη. Στο δε ξί του χέ ρι κρα τού σε μια χρυ σε λε φά ντι νη 

Νίκη και στο αρι στε ρό σκή πτρο με έναν αε τό στην κο-

ρυ φή του. Ήταν τέ τοια η ακτι νο βο λί α και η επι βλη τι κό τη-

τα του φει δι α κού Ολυμπίου Διός, που πραγ μα τι κά έμε-

ναν άναυ δοι όσοι εί χαν την τύ χη να τον αντι κρί σουν. 

Το 475 μ.Χ. το πε ρί φη μο αυ τό έρ γο τέ χνης κα τα στρά-

φη κε σε μια πυρ κα γιά στην Κωνσταντινούπολη, όπου 

εί χε με τα φερ θεί από το Θεοδόσιο Β’.

Η Διεξαγωγή μιας Ολυμπιάδας
Σε κά θε Oλυ μπι ά δα συ νέρ ρε αν στην 

Ολυμπία πε ρί που 50.000 άν θρω ποι. Φα-

νταστείτε, λοι πόν, τό σο κό σμο μέ σα και 

γύ ρω στο ιε ρό να ζει και να κοι μά ται στο 

ύπαι θρο, κά τω από τα δέ ντρα, μα ζί με τα 

εκα το ντά δες ζώα με τα φο ράς και με τα 

χι λιά δες ζώα για τις θυ σί ες, που έφερ ναν 

μα ζί τους οι επί ση μες αντι προ σω πεί ες. Κι 

όλα αυ τά χω ρίς τους στοι χει ώ δεις όρους 

υγι ει νής, σε ένα ζε στό και υγρό το πί ο, μέ-

σα στο κα τα κα λό και ρο, δί πλα στα πο τά μια 

και στα έλη της πε ρι ο χής. Ενδεικτική της 

κα τά στα σης που επι κρα τού σε εί ναι η ανα φο ρά που κά νει, απευ θυ νό με νος στους ακρο α τές του, ο στω ι κός φι λό σο φος 

του 1ου-2ου αι. μ.Χ. Επίκτητος: «Και τι κά νε τε στην Ολυμπία; Δεν λιώ νε τε από τη ζέ στη; Δεν στρι μώ χνε στε μέ σα στο 

πλή θος; Δεν συ να ντά τε μύ ρι ες δυ σκο λί ες, αν θε λή σε τε να πλυ θεί τε; Δεν γί νε στε μού σκε μα άμα βρέ ξει; Δεν υπο φέ ρε

τε από το θό ρυ βο, τις φω νές και τις τα λαι πω ρί ες; Μα, μου φαί νε ται ότι όλα αυ τά τα aυπο

φέ ρε τε και τα ανέ χε στε, για τί αξί ζουν τον κό πο όσα πρό κει ται να δεί τε».

Νυμφαίο – Ηραίο – Φιλιππείο
Στην Ολυμπία η Ήρα λατρευόταν στο δι κό της ναό. Το Ηραίον ανε γέρ θη κε 

από τους κα τοί κους του Σκιλλούντος στο τέ λος του 7ου αι ώ να π.Χ., πε ρι-

βάλ λο νταν από 40 δω ρι κούς κί ο νες, ενώ στο εσω τε ρι κό του να ού βρέ-

θη κε και το πε ρί φη μο άγαλ μα του Ερμή του Πραξιτέλη. Στα δε ξιά του 

να ού βρί σκο νταν ένα από το ομορ φό τε ρα κτί σμα τα της Ολυμπίας, το 

Νυμφαίο, μια ημι κυ κλι κή δε ξα με νή, που με ει δι κούς δι αύ λους δι ο χέ τευ ε 

το νε ρό της σ’ ολό κλη ρο το Ιερό. Από την άλ λη πλευ ρά του Ηραίου ο 

βα σι λι άς της Μακεδονίας Φίλιππος έχτι σε, με τά τη μά χη της Χαιρώνειας 

(338 π.Χ.), ένα κυ κλι κό κτή ρι ο ιω νι κού ρυθ μού, το Φιλιππείο, στο οποίο το-

πο θέ τη σε πέ ντε χρυ σε λε φά ντι να αγάλ μα τα των με λών της οι κο γέ νειάς του, 

έρ γα του Λεωχάρους.  ©
 Paul Pissanos
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Κύρια Οικοδομήματα
Κατά τον 6ο αι. π.Χ. οι κο δο μού νται στα δι α κά, ο ένας δί πλα στον άλ λον, οι Θησαυροί, τα μι κρά να ό σχη μα οι κο δο μή μα-

τα των ελ λη νι κών πό λε ων-κρα τών, που στέ γα ζαν τα πο λύ τι μα ανα θή μα τά τους στο ιε ρό. Η Ολυμπιακή Βουλή έδρευε 

στο Βουλευτήριο, που χτί στη κε τον 5ο αι. π.Χ. με υπεύ θυ νο το γραμ μα τέ α του. Την ίδια πε ρί ο δο χτί ζε ται και το Πρυτα

νείο, ενώ στο 400 π.Χ. χτί ζε ται μέ σα στην Άλτη και τρί τος 

πε ρί πτε ρος να ός, το Μητρώο, προς τι μήν της μη τέ ρας 

των θε ών, της Ρέας. Διάφορα άλ λα κο σμι κά κτή ρι α για την 

εξυ πη ρέ τη ση των χι λιά δων επι σκε πτών άρ χι σαν να προ στί-

θε νται τον 4ο αι. π.Χ. με τα ξύ των οποί ων πε ρι λαμ βά νο νται 

οι μα κρές στο ές, όπως η ΣτοάτηςΗχούς, που χώ ρι ζε την 

Άλτη από το στά δι ο. 

Ελληνιστικά Κτήρια
Γύρω στο 330 π.Χ. χτί στη κε το πο λυ τε λές Λεωνιδαίο, αφι έ ρω μα 

ενός χο ρη γού της επο χής (του Λεωνίδα από τη Νάξο), που χρη σί-

μευ ε ως ξε νώ νας των επί ση μων προ σκα λε σμέ νων στους αγώ νες. 

Τέλος για την προ ε τοι μα σί α των αθλη τών χτί στη καν δύο ακό μη 

κτή ρι α: η Παλαίστρα, τον 3ο αι. π.Χ. και το Γυμνάσιο έναν αι ώ να αρ-

γό τε ρα. Κατά τη Ρωμαϊκή επο χή χτί στη κε και η πο λυ τε λής έπαυ λη 

του Νέρωνα, κα θώς και πολ λά με γά λα λου τρι κά συ γκρο τή μα τα και 

ξε νώ νες.

Το Στάδιο
Όλα τα Ολυμπιακά αγω νί σμα τα, εκτός από τους ιπ πι κούς 

αγώ νες και τις αρ μα το δρο μί ες, εκτε λού νταν στο χω ρίς 

κερ κί δες Στάδιο, που εί χε χω ρη τι κό τη τα 40.000 θε α τών. 

Η αρ χι κή του κα τα σκευ ή ανά γε ται γύ ρω στο 700 π.Χ., 

ενώ οι συ νε χείς επε κτά σεις, αλ λα γές και βελ τι ώ σεις του 

στους δύο επό με νους αι ώ νες επι βλή θη καν από την αντί-

στοι χη ανά πτυ ξη των αγώ νων. Η μορ φή που σώ ζε ται σή-

με ρα χρο νο λο γεί ται στον 5ο αι. π.Χ. Έχει μή κος 213 μ. 

και πλά τος 29 μ., αλ λά η από στα ση από την αφε τη ρί α ως 

το τέρ μα του δρό μου εί ναι 192,27 μ., δη λα δή ένα ολυ μπι-

α κό στά δι ο. Τα εν δι α φέ ρο ντα αρ χι τε κτο νι κά του χα ρα κτη ρι-

στι κά εί ναι η κρυπτήείσοδος, ένας κα μα ρω τός δι ά δρο μος του 

3ου αι. π.Χ. μή κους 32 μ., η εξέδρατωνελλανοδικών και οι δύο 

αφέσεις για τους αγώ νες δρό μου στα άκρα των στε νών πλευ ρών 

της κονίστρας. 

Ο Ιππόδρομος
Ο ιπ πό δρο μος της Ολυμπίας, που βρι σκό ταν νο τί ως του στα δί ου, έχει πα ρα συρ θεί ορι στι κά από το ρεύ μα του Αλφει-

ού. Διασώζεται όμως λε πτο με ρής πε ρι γρα φή του από τον Παυσανία. Το συ νο λι κό μή κος του στί βου υπο λο γί ζε ται σε 

600 μ. και το πλά τος του σε 200 μ. Το έμ βο λό του εί χε μή κος 2 στα δί ων (πε ρί που 390 μ.), ενώ μια πλή ρης δι α δρο-

μή των αρ μά των κά λυ πτε από στα ση 1.200 μ. Η άφε ση δεν 

ήταν ευ θύ γραμ μη, αλ λά σχη μά τι ζε ισο σκε λές τρί γω νο, που 

όπως λέ ει ο Παυσανίας, έμοια ζε με πλώ ρη πλοί ου. Στη μία 

στε νή πλευ ρά του ιπ πο δρό μου υπήρ χε εξαρ χής η σφενδόνη, 

για τη στρο φή των αλό γων και των αρ μά των, ενώ στα στά δι α 

των γυ μνι κών αγώ νων η σφεν δό νη δι α μορ φώ θη κε για πρώ-

τη φο ρά στο τέ λος του 4ου αι. π.Χ. Η κονίστρα χω ρι ζό ταν κα-

τά μή κος με χα μη λό λί θι νο ή ξύ λι νο στη θαί ο, το έμβολο, σε 

δύο δι α δρό μους που εί χαν συ νο λι κό μή κος 4 στα δί ων. Στα 

άκρα των εμ βό λων υπήρ χαν οι καμπτήρες (ή νύσ σαι), δη λα δή 

οι κί ο νες γύ ρω από τους οποί ους έπρε πε να γί νει η στρο φή.
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Οι Ολυμπιακοί Αγώνες
Την ευ θύ νη για την προ ε τοι μα σί α, ορ γά νω ση και δι ε ξα γω γή των Ολυμπιακών εορ-
τών και των αγώ νων την εί χαν οι κά τοι κοι της Ήλιδος, μιας πό λης που απεί χε 
30 χι λιό με τρα από την Ολυμπία. Το έρ γο των Ηλείων ήταν ποι κί λο και τε ρά στι ο, 
αφού κα λού νταν να αντι με τω πί σουν διά φο ρα θέ μα τα, από την απο στο λή πρέ σβε-
ων σε όλες τις πό λεις, για την ανα κοί νω ση της έναρ ξης της εκε χει ρί ας, ως την 
προ ε τοι μα σί α του ιε ρού και των αγω νι στι κών χώ ρων, που ανά τε τρα ε τί α χρει ά ζο-
νταν συ ντή ρη ση. Ακόμη, έπρε πε να ορ γα νώ σουν την υπο δο χή και τη στέ γα ση των 
εκα το ντά δων αθλη τών και συ νο δών τους, κα θώς και των πο λυ πλη θών επί ση μων 
αντι προ σώ πων, που έρ χο νταν από όλες σχε δόν τις ελ λη νι κές πό λεις. Επίσης εί-
χαν την ευ θύ νη για την προ ε τοι μα σί α και την πραγ μα το ποί η ση των λα τρευ τι κών εκ-
δη λώ σε ων, τη δι ε ξα γω γή των αγω νι σμά των και την κα τα γρα φή και τή ρη ση του επί-
ση μου αρ χεί ου των νι κη τών. Η ορ γά νω ση και τέ λε ση των αγώ νων απο τε λού σε την 
κύ ρι α κρα τι κή δρα στη ρι ό τη τα, ενώ τα σπου δαι ό τε ρα και αρ χαι ό τε ρα αξι ώ μα τα του 
κρά τους ήταν εκεί να που συν δέ ο νταν με το ιε ρό της Ολυμπίας και τους αγώ νες 
του. Στην Αγορά της Ήλιδος, που απο τε λού σε και πρό δρο μο χώ ρο της Ολυμπίας, 
εκτός από τους να ούς και τα ιε ρά, συ να ντά με κυ ρί ως οι κο δο μή μα τα σχε τι κά με 
την ορ γά νω ση και τη δι ε ξα γω γή των αγώ νων, αντί για τα συ νή θη δι οι κη τι κά κτή ρι α 
που υπήρ χαν σε όλες τις ελ λη νι κές πό λεις. Σ’ αυ τά πε ρι λαμ βά νο νταν δύο με γά λα 
γυ μνά σι α και μια πα λαί στρα, κα θώς επί σης λου τρά και άλ λοι χώ ροι για την προ-
γύ μνα ση και την εξυ πη ρέ τη ση όλων των αθλη τών, που συ γκε ντρώ νο νταν εκεί, πριν 
κα τευ θυν θούν στην Ολυμπία. Υπήρχε, τέ λος, και ο οί κος των ελ λα νο δι κών για τη 
δι α μο νή και την εκ παί δευ ση των αρ χό ντων των αγώ νων.
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Οι Άρχοντες των Αγώνων
Δέκα μή νες πριν από τις γιορ τές δι ο ρί ζο νταν μία επι τρο πή 

από δέ κα μέ λη, οι ελλανοδίκες, που πα ρα κο λου θού σαν την 

προ ε τοι μα σί α των αθλη τών και τους εξη γού σαν τους κα νο-

νι σμούς των αγώ νων. Αρχικά όμως υπήρ χε ένας μό νο ελ-

λα νο δί κης με κλη ρο νο μι κή και ισό βι α εξου σί α, που λε γό ταν 

διαιτατήρ. Από το 585 π.Χ. αυ ξή θη καν σε δύο και αρ γό τε ρα σε 

10, που εκλέ γο νταν για μια ολυ μπι ά δα από όλους γε νι κά τους 

Ηλείους πο λί τες. Έργο των ελ λα νο δι κών ήταν η ορ γά νω ση και 

η δι ε ξα γω γή των αγώ νων, ο έλεγχος της πι στής τή ρη σης των 

κα νο νι σμών από όλους, η επί βλε ψη των αγω νι σμά των, η απο-

νο μή των βρα βεί ων και η τι μω ρί α των κά θε λο γής πα ρα βα τών 

με χρη μα τι κές ή σω μα τι κές ποι νές. Οι ελ λα νο δί κες συ νε πι κου ρού νταν από τους αλύτες και τον αλυτάρχη για τη δι ε-

ξα γω γή των αγω νι σμά των και από αστυ νο μι κή δύ να μη ραβδούχων και μαστιγοφόρων για την τή ρη ση της τά ξης.

Η Ιερή Εκεχειρία
Η λέ ξη εκε χει ρί α δεν σή μαι νε παύ ση των πο λέ μων. Απλώς δή λω νε την ανα στο λή των εχθρο πρα ξι ών για σύ ντο μο 

χρο νι κό δι ά στη μα, πριν από την έναρ ξη, κα τά τη δι άρ κει α και με τά το τέ λος των αγώ νων, έτσι ώστε να κα θί στα ται 

δυ να τή η ομα λή δι ε ξα γω γή τους και η άνε τη δι α κί νη ση των πι στών. Η δι άρ κει ά της ήταν αρ χι κά ένας μή νας και αρ γό-

τε ρα τρεις, με ρι κές φο ρές ίσως και πε ρισ σό τε ρο. Ο θε σμός 

ίσχυ σε από την ίδρυ ση των αγώ νων με τη συμ φω νί α ανά με-

σα στον Ηλείο βα σι λιά Ίφιτο, το βα σι λιά της Πίσας Κλεοσθέ-

νη και το Σπαρτιάτη νο μο θέ τη Λυκούργο. Στη δι άρ κει α της 

εκε χει ρί ας η Ηλεία κη ρυσ σό ταν ου δέ τε ρη και απα ρα βί α στη 

περιοχή, ενώ απα γο ρευ ό ταν η εί σο δος σε οποιον δή πο τε οπλι-

σμέ νο. Η αναγ γε λί α των αγώ νων και η έναρ ξη της εκε χει ρί-

ας γι νό ταν από τους σπονδοφόρους, δη λα δή τους πο λί τες 

της Ήλιδος που στε φα νω μέ νοι με κλα διά ελιάς και κρα τώ-

ντας το ρα βδί του κή ρυ κα στο χέ ρι πε ρι ό δευ αν σε όλες τις 

ελ λη νι κές πό λεις και τις αποι κί ες τους.

Η Συμμετοχή των Αθλητών
Στους Ολυμπιακούς Αγώ νες, μπο ρού σαν να λά βουν μέ ρος μό νον Έλληνες αν και στη 

Ρωμαϊκή επο χή (με τά το 146 π.Χ.) άρ χι σαν να λαμ βά νουν μέ ρος αρ κε τοί αυ το κρά το ρες 

και στρα τη γοί, ενώ με τά το 212 μ.Χ. δό θη κε αυ τό το δι καί ω μα και σ’ όλους τους Ρω-

μαίους πο λί τες ανε ξαρ τή τως κα τα γω γής. Πριν από τον 5ο αι. π.Χ. στους Ολυμπιακούς 

συμ με τεί χαν κα τε ξο χήν πλού σι οι αρι στο κρά τες, αφού η χρη μα το δό τη ση για την προ ε-

τοι μα σί α και την απο στο λή των αθλη τών ήταν έρ γο και υπο χρέ ω ση των ίδιων των 

αθλη τών. Αργότερα όμως οι αγώ νες έγι ναν προ σι τοί και στη με σαί α και κα τώ-

τε ρη τά ξη, αφού τα έξο δα ανα λάμ βα ναν οι πό λεις, που φυ σι κά ει σέ πρατ ταν 

και την ηθι κή αμοι βή από μια πι θα νή νί κη. Στα Ελληνιστικά και με τα γε νέ στε ρα 

χρό νια συ να ντά με και ιδι ώ τες χρη μα το δό τες κα θώς και συλ λό γους επαγ γελ-

μα τι ών αθλη τών.

Η Προετοιμασία των Αθλητών
Οι ολυ μπι α κοί νό μοι εί χαν ήδη από τον 6ο αι. π.Χ. κω δι κο ποι η θεί και ανα γρα φεί σε λί-

θι νες στή λες, που ήταν στη μέ νες και στην Αγορά της Ήλιδος και στο ιε ρό της Ολυμπί-

ας. Οι αθλη τές έπρε πε να εμ φα νι στούν στην Ήλιδα ένα μή να πριν από την έναρ ξη των 

αγώ νων, αφού οι ελ λα νο δί κες χρει ά ζο νταν το δι ά στη μα αυ τό, ώστε να ελέγ ξουν την 

προ έ λευ ση και την κα τά στα ση των αθλη τών και να απο κλεί σουν από τους αγώ νες όσους 

δεν ήταν ικα νοί για το με γά λο αντα γω νι σμό. Συγχρόνως οι αθλη τές προ ε τοι μά ζο νταν 

στα γυ μνά σι α της Ήλιδος, όπου δι δά σκο νταν τους κα νό νες του «ευ αγω νί ζε σθαι». Η προ ε-

τοι μα σί α των αθλη τών συ νε χί ζο νταν στην Ολυμπία με τους δι κούς τους προ πο νη τές.
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Το Προσωπικό του Ιερού
Κάθε ιε ρό εί χε ιδι αί τε ρο προ σω πι κό αλ λά σε κά θε ολυ μπι ά δα επι κε φα λής όλων 

ήσαν τρεις θεηκόλοι ή μεγάλοιιερείς που δι ηύ θυ ναν τις κυ ρι ό τε ρες θυ σί ες, 

ενώ υπήρ χαν ακό μη οι μάντεις, οι κα θη με ρι νοί θύτες, αλ λά και αυλητές, χο

ρευτές, τελετάρχες, ακό μη και ένας αρχιτέκτονας, ένας γιατρός και ένας 

ξυλοκόπος. 

Οι Θεατές των Αγώνων
Τους αγώ νες, μπο ρού σε να τους πα ρα κο λου θή σει όποιος ήθε λε, 

εκτός από τις γυ ναί κες, ακό μη και βάρ βα ροι και δού λοι. Μαζί με 

τους θε α τές έρ χο νταν και πολ λοί έμπο ροι για να που λή σουν τρό φι μα 

και πο τά, λου λού δια και ανα θή μα τα για το ιε ρό, κα θώς και ανα μνη-

στι κά των αγώ νων. Για τη δι α σκέ δα ση του πλή θους συ νέρ ρε αν επί-

σης και δι ά φο ροι μά γοι, ακρο βά τες, ξι φο κα τα πό τες, τρα γου δι στές, 

μου σι κοί και χο ρευ τές. Και φυ σι κά πο τέ δεν έλει παν οι κά θε εί δους 

ζη τιά νοι και κλέ φτες 

που εκ με ταλ λεύ ο νταν 

την πο λυ κο σμί α και το 

συ νω στι σμό. Οι επί-

ση μες απο στο λές, οι

θεωρίες, δι έ με ναν σε 

πο λυ τε λείς σκη νές που 

με τέ φε ραν μα ζί τους, 

ενώ το πλή θος δι α βί ω-

νε στο ύπαι θρο. Όλοι 

το υς πα ρα κο λου θού-

σαν τα αγω νί σμα τα 

ασκε πείς υπα κού ο-

ντας σε ιε ρή δι ά τα ξη.

Ξενοφών και Ολυμπία
Στην πλα γιά του Λαπίθα, κο ντά σ’ ένα μι κρό χω ριό, το 

Γρύλλο, βρί σκο νταν το υπο στα τι κό που εί χαν δω ρί σει οι 

Λακεδαιμόνιοι στον Ξενοφώντα και στο οποίο έζη σε επί 

20 πε ρί που χρό νια (από το 393 έως το 371 π.Χ.). Σ’ αυ τό 

το μέ ρος, κο ντά στη ση με ρι νή πε ρι ο χή της Κρέστενας (Δή-

μος Σκιλλούντος), έγρα ψε πολ λά από τα έρ γα του ο αρ χαί-

ος ιστο ρι κός στη δι άρ κει α της εξο ρί ας του από την Αθήνα, 

ενώ έχτι σε επί σης και ένα ναό αφι ε ρω μέ νο στην Εφέσια 

Άρτεμη, 20 μό νο στά δι α από το πε ρί φη μο ιε ρό του Δία. Η 

το πι κή πα ρά δο ση θέ λει έναν από τους δύο γιους του Ξενοφώντα, τον Γρύλλο, να σκο τώ νε ται από αγρι ο γού ρου νο ή 

κά ποιο άλ λο άγριο ζώο στο δά σος, που κά λυ πτε τό τε την πε ρι ο χή. Ο Παυσανίας όμως ανα φέ ρει ότι ο Γρύλλος σκο-

τώ θη κε στη μά χη της Μαντίνειας (362 π.Χ.) αφού προ η γου μέ νως εί χε σκο τώ σει τον Επαμεινώνδα.

Γυναίκες και Αγώνες
Κοντά στο υπο στα τι κό του Ξενοφώντα, βρί σκε ται σή με ρα η αγία Ελεούσα, μια από κρη μνη το πο θε σί α που ταυ τί ζε ται με 

το Τυπαίον όρος. Απ’ αυ τό το μέ ρος, λέ νε, ότι οι Ηλείοι έπρε πε να γκρε μί ζουν τις γυ ναί κες που εί χαν το «θρά σος» 

να πα ρευ ρί σκο νται στους Ολυμπιακούς Αγώ-

νες ή και απλώς να έχουν πε ρά σει τον Αλφειό 

στις «απα γο ρευ μέ νες ημέ ρες». Καμιά φυ σι κά 

δεν εί χε συλ λη φθεί πο τέ, εκτός από την Καλλι-

πάτειρα που κι αυ τή έμει νε ατι μώ ρη τη για χά ρη 

του πα τέ ρα της Διαγόρα, των αδελ φών της και 

του γιου της Πεισίδωρου που ήταν όλοι τους 

Ολυμπιονίκες. Μόνο η ιέ ρει α της Δήμητρας 

Χαμύνης, πα λι άς θε ό τη τας του τό που, επι τρε πό-

ταν να πα ρα κο λου θεί τους αγώ νες, κα θι σμέ νη 

πά νω στο βω μό της θε άς, στο βό ρει ο πρα νές 

του σταδίου.
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Τα Αγωνίσματα
Ένα μή να πριν από τους αγώ νες οι κρι τές στην Ήλιδα κα τέ νε μαν τους αθλη τές 
σε κα τη γο ρί ες ανά λο γα με την ηλι κί α τους, σε άν δρες και παί δες, ενώ σε ορι σμέ-
νους αγώ νες συ να ντά με και την κα τη γο ρί α των αγενειών (εφή βων). Η πα ρα βί α ση 
των κα νο νι σμών στους αγώ νες και η δω ρο δο κί α αθλη τών και κρι τών τι μω ρού νταν 
από τους ελ λα νο δί κες με χρη μα τι κό πρό στι μο. Με τμή μα των χρη μά των αυ τών 
κα τα σκευ ά ζο νταν χάλ κι να αγάλ μα τα του Δία, που ονο μά ζο νταν Ζάνες (πληθ. της 
λέ ξης Ζευς) και στή νο νταν στην Άλτη μπρο στά από το ανάλημμα των θη σαυ ρών. 
Κατά τη δι άρ κει α των αγώ νων οι ελ λα νο δί κες φο ρού σαν κόκ κι νο μαν δύ α και εί-
χαν το δι καί ω μα να κά θο νται στα λι γο στά κα θί σμα τα που υπήρ χαν μέ σα στο στά-
δι ο, στη λε γό με νη εξέδρατωνελλανοδικών. Στα χέ ρια τους κρα τού σαν συ νή θως 
δι χα λω τό ρα βδί ως σύμ βο λο της εξου σί ας τους, ενώ από τα μέ σα του 5ου αι. π.Χ. 
κρα τού σαν συ νή θως κλα δί φοί νι κα, το οποίο έδι ναν με τά το τέ λος του αγώ να στο 
νι κη τή ως πρώ το έπα θλο. Από τους 4.237 αθλη τές, που θα πρέ πει να εί χαν ανα-
δει χτεί νι κη τές στις 293 ολυ μπι ά δες οι οποί ες τε λέ στη καν στα 1.169 χρό νια του 
θε σμού (776 π.Χ. έως 393 μ.Χ.), σή με ρα γνω ρί ζου με το όνο μα, την κα τα γω γή και 
το αγώ νι σμα 921 από αυ τούς. Από τα στοι χεί α που σώ ζο νται δι α πι στώ νου με ότι 
στους πρώ τους αγώ νες οι νι κη τές ήταν απο κλει στι κά Πελοποννήσιοι, ενώ από τις 
αρ χές του 7ου αι. π.Χ. εμ φα νί ζο νται αθλη τές και από την Κεντρική Ελλάδα. Σιγά-σι-
γά όμως, ο κύ κλος των νι κη τών δι ευ ρύ νε ται και με αθλη τές από τη Μικρά Ασία, τη 
Μεγάλη Ελλάδα και τη Bό ρει α Αφρική, ενώ με τά το Μέγα Αλέξανδρο κυ ρι αρ χούν 
οι Μακεδόνες, οι Θράκες, οι Ρόδιοι και οι Αλεξανδρινοί.
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Η Προέλευση των Αγώνων
Σύμφωνα με μια από τις πα λαι ό τε ρες μυ θι κές πα ρα δό σεις ιδρυ τής των αγώ νων ήταν ο Πέλοπας, που ήρ θε στην 

Ολυμπία για να λά βει μέ ρος σε αρ μα το δρο μί α με αντί πα λο τον Οινόμαο, βα σι λιά της Πίσας. Ο βα σι λι άς εί χε λά βει 

χρη σμό από το μα ντεί ο των Δελφών, ότι ο γά μος της κό ρης του Ιπποδάμειας θα επέ φε ρε το θά να τό του. Γι’ αυ τό 

προ κα λού σε σε αρ μα το δρο μί α όλους τους υπο ψή φι ους γα μπρούς του, βα σι ζό με νος στα θε ϊ κά άλο γα που του εί χε 

δω ρί σει ο Άρης και στην επι δε ξι ό τη τα του ηνι ό χου του, Μυρτίλου. Ο Πέλοπας όμως, με τη βο ή θει α της Ιπποδάμειας 

και του Μυρτίλου, νί κη σε τον Οινόμαο, ο οποί ος σκο τώ θη κε κα τά τη δι άρ κει α της αρ μα το δρο μί ας. Έτσι ο Πέλοπας 

πα ντρεύ τη κε τη βα σι λο πού λα, έγι νε βα σι λι άς της Πελοποννήσου, πα τέ ρας του Ατρέα και παπ πούς του Αγαμέμνονα. Για 

να ευ χα ρι στή σει τους θε ούς και να κα θαρ θεί από το φό νο, ο Πέλοπας ίδρυ σε τους Ολυμπιακούς Aγώ νες. Μια άλ λη 

πά λι πα ρά δο ση συν δέ ει την αρ χή των αγώ νων με τον Ηρακλή.

Οι Δρόμοι
Το πα λαι ό τε ρο και ση μα ντι κό τε ρο αγώ νι σμα στην Ολυμπία ήταν ο δρόμος

σταδίου, στον οποίο οι δρο μείς έπρε πε να δι α τρέ ξουν από στα ση 600 αρ χαί ων 

πο δών, δη λα δή πε ρί που 190 μ. Μάλιστα στις 13 πρώ τες ολυ μπι ά δες ήταν 

και το μο να δι κό, ενώ στην 14η ολυ μπι ά δα ει σή χθη και ο δίαυλος, αγώ νας 

τα χύ τη τας δύο στα δί ων. Ο δρό μος αντο χής των αρ χαί ων ονο μα ζό ταν 

δόλιχος (=μα κρύς) και το μή κος του ποί κι λε ανά λο γα με τους αγώ νες 

και τις επο χές από 7 ως 24 στά δι α, με συ νη θέ στε ρη από στα ση τα 20 

στά δι α (3.700-3.850 μ.). Στους αγώ νες δρό μου έτρε χαν γυ μνοί, υπήρ χε 

όμως και ο οπλίτηςδρόμος ή οπλιτοδρομία, όπου οι δρο μείς δι έ νυ αν 

από στα ση 2 ή 4 στα δί ων φέ ρο ντας κρά νος, κνη μί δες και ασπί δα. Στους 

αγώ νες δρό μου κα τα τάσ σε ται και η λαμπαδηδρομία, αντί στοι χη με τη 

ση με ρι νή σκυ τα λο δρο μί α, αν και ο χα ρα κτή ρας του αγω νί σμα τος ήταν 

πε ρισ σό τε ρο τε λε τουρ γι κός. Ο δρόμοςσταδίου ήταν επί σης μέ ρος και 

του πε ντά θλου.

Το Άλμα
Το άλμα δεν υπήρ ξε πο τέ αυ τό νο μο αγώ νι σμα αλ λά πά ντο τε απο τε λού σε μέ-

ρος του πε ντά θλου. Το αρ χαί ο άλ μα έχει πά ρα πολ λά κοινά στοι χεί α με το 

σύγ χρο νο αγώ νι σμα του άλ μα τος εις μή κος, αλ λά δι ε ξα γό ταν πά ντο τε 

με τη συ νο δεί α μου σι κής από αυ λη τή, που πα ρα στε κό ταν με σκο πό να 

έχουν οι κι νή σεις του άλ τη αρ μο νί α και ρυθ μό. Ο αθλη τής έπρε πε να 

κά νει το άλ μα στο σκάμ μα πα τώ ντας και τα δυο του πό δια στο βατήρα 

κρα τώ ντας στα χέ ρια του αλτήρες, που ήταν δύο λί θι να ή με ταλ λι κά βά-

ρη με συγκεκριμένη μορ φή. Το μή κος του άλ μα τος το με τρού σαν με ένα 

ξύ λι νο κο ντά ρι, τον κανόνα. 

Δισκοβολία και Ακοντισμός
Μέρος του πε ντά θλου ήταν και η δισκοβολία. Οι δί σκοι ήταν, όπως και σή με-

ρα, φα κο ει δείς και φτιά χνο νταν από λί θο ή μέ ταλ λο με δι ά με τρο από 17 

έως 34 εκ. και βά ρος 1,25 και 5,20 κι λά, κά τι που οφεί λο νταν στις 

δι α φο ρε τι κές ηλι κί ες των αγω νι στών. Ο εκηβόλοςακοντισμός 

απο τε λού σε κι αυ τός μέ ρος του πε ντά θλου. Το ακό ντι ο ήταν ένα 

ξύ λι νο κο ντά ρι μή κους 1,5 ως 2 μ. και η τε χνι κή της ρί ψης του 

δεν δι έ φε ρε από τη ση με ρι νή εκτός από τη χρή ση της αγκύλης, 

που ήταν μια θη λιά από δέρ μα μή κους 40 εκ. και δε νό ταν στο 

κέ ντρο βά ρους του ακο ντί ου. 
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Πάλη, Πυγμή και Παγκράτιο
Το πα λαι ό τε ρο και πιο δι α δε δο μέ νο άθλη μα ήταν η πά λη που ανα φέ ρε ται από τα προ ϊ-

στο ρι κά χρό νια. Στους με γά λους αγώ νες ήταν μέ ρος του πε ντά θλου αλ λά και ανε-

ξάρ τη το αγώ νι σμα. Οι αρ χαί οι δι έ κρι ναν δύο εί δη πά λης, την ορθήπάλη, όπου οι 

αθλη τές αγω νί ζο νταν όρ θι οι και νι κη τής ανα δει κνύ ο νταν εκεί νος που θα έρι χνε 

κά τω τον αντί πα λό του τρεις φο ρές και την κάτωπάλη ή αλίνδησιν με κα νό νες 

πα ρό μοι ους με τους ση με ρι νούς της ελ λη νο ρω μα ϊ κής. Προϊστορική προ έ λευ ση εί-

χε και το αγώ νι σμα της πυγμής (πυγμαχίας). Βασικό στοι χεί ο στη δι ε ξα γω γή της 

πυγ μα χί ας απο τε λού σαν οι ιμάντες που ήταν λω ρί δες από μα λα κό δέρ μα βο δι ού, 

αντί στοι χοι με τα ση με ρι νά πυγ μα χι κά γά ντια. Το παγκράτιο απο τε λού σε συν δυ-

α σμό πά λης και πυγ μής, στο οποίο επι τρέ πο νταν όλα τα χτυ πή μα τα και όλες οι 

λα βές, ενώ συ νηθισμένα ήταν και τα λακτίσματα (κλο τσιές). Οι κανόνες δι ε ξα-

γω γής του το έκα ναν το πιο σκλη ρό και επι κίν δυ νο από όλα τα αγω νί σμα τα του 

αρ χαί ου αθλη τι σμού.

Ιππι κά Αγωνίσματα
Τα ιπ πι κά αγω νί σμα τα και ιδί ως οι αρ μα το δρο μί ες ήταν στε νά συν δε δε μέ νες με το πα ρελ θόν της 

Ολυμπίας και εί χαν εξαρ χής έντο να αρι στο κρα τι κό χα ρα κτή ρα, που δεν τον έχα σαν πο τέ. Νικητές ανα δει κνύ ο νταν οι 

ιδι ο κτή τες των αλό γων, οι οποί οι μί σθω ναν ανα βά τες ή 

ηνι ό χους για τη διεξαγωγή του αγω νί σμα τος. Η ρύθ μι-

ση αυ τή εί χε ως απο τέ λε σμα να ανα δει χτούν ολυ μπι ο νί-

κες και γυ ναί κες. Τα αγω νί σμα τα αυ τά πε ρι ε λάμ βα ναν: 

αρ μα το δρο μί ες τεθρίππων (δί τρο χα μι κρά ελα φρά 

άρ μα τα συ ρό με να από 4 άλο γα το πο θε τη μέ να σε μία 

γραμ μή), που έπρε πε να δι α νύ σουν 12 φο ρές το γύ ρο 

του ιπ πο δρό μου (14 χλμ), και τις συνωρίδες τις οποίες 

έσυ ραν 2 άλο γα ή 2 ημί ο νοι (μου λά ρια) στην απήνη. 

Στα ιππικά αγωνίσματα λάμβαιναν μέρος οι τέλειοι κέλη

τες, δηλαδή τα ώρι μα σε ηλι κί α άλο γα και οι πώλοιπου

ήταν τα νε α ρά άλο γα (που λά ρια). 

Άλλες Διοργανώσεις
Σε διά φο ρα ση μεί α του ιε ρού πραγ μα το ποι ού νταν συ ναυ λί ες, ομι λί ες, 

πα ρου σι ά σεις έρ γων και απαγ γε λί ες με την ευκαιρία του πλή θους των 

επι σκε πτών. Στην Ολυμπία, για πα ρά δειγ μα, ο Ηρόδοτος διά βα σε απο-

σπά σμα τα των «Ιστοριών»του, ενώ δι ά φο ροι ρή το ρες, σο φι-

στές και σο φοί δι ορ γά νω ναν συ νέ δρι α. Εμφανίζονταν επί σης 

και ποι η τές, όπως ο Σιμωνίδης, ο Βακχυλίδης και ο Πίνδαρος 

που πή γαι ναν για να ανα λά βουν τη συγ γρα φή ύμνων και επι-

γραμ μά των προς τι μήν των νι κη τών. Ρήτορες, όπως ο Δημο-

σθένης και φι λό σο φοι, όπως ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, 

εί χαν εκεί την ευ και ρί α να εκ θέ σουν τις από ψεις τους και να 

τις συ ζη τή σουν πα ρου σί α με γά λου και εκλε κτού κοι νού. Επί-

σης, γί νο νταν και επι δεί ξεις επι στη μο νι κών θε ω ρι ών, όπως αυ τή του 

αστρο νό μου Οινοπίδα από τη Χίο (5ος αι. π.Χ.), που εξέ θε σε στην Ολυμπία χάλ κι νο  

πί να κα με τους αστρο νο μι κούς του υπο λο γι σμούς.

Γυναικείοι Αγώνες
Αλλά οι Ολυμπιακοί Αγώ νες δεν ήσαν οι μο να δι κές εορ τές του ιε ρού, αφού σε τα κτά χρο νι κά δι α στή μα τα τε λού νταν 

επί σης κι εορ τές για τον Κρόνο και τη Γη, τον Πέλοπα και την Ιπποδάμεια, και θυσίες προς τιμήν της Ήρας, τα Ηραία, 

στις οποί ες έπαιρ ναν μέ ρος μό νο γυ ναί κες με γυ μνα στι κούς αγώ νες στο στά δι ο. Σύμφωνα με την πα ρά δο ση, πρώ-

τη δι ορ γά νω σε τους αγώ νες αυ τούς η Ιπποδάμεια, για να ευ χα ρι στή σει την Ήρα για το γά μο της με τον Πέλοπα. Σ’ 

αυ τούς μπο ρού σαν να λά βουν μέ ρος μό νο νε α ρά κο ρί τσια, που δι α γω νί ζο νταν σε αγώ νι σμα δρό μου 500 πο δών 

(160 μ.). Στους αγώ νες αυ τούς οι Σπαρτιάτισσες 

ανα δει κνύ ο νταν συχνά οι κα λύ τε ρες αθλή τρι ες, 

αφού αυ τές φοι τού σαν στα γυ μνά σι α μα ζί με τα 

αγό ρια, ασκού με νες σε όλα τα αγω νί σμα τα και 

συ χνά συ να γω νί ζο νταν μα ζί τους, όπως ανα φέ-

ρει ο Ξενοφών στο έργο του «Λακεδαιμονίων 

Πολιτεία». Κι αυ τό για τί σκο πός της σπαρ τια τι κής 

πο λι τεί ας ήταν να δι α πλά σει σω μα τι κά και ψυ χι-

κά τις μελ λο ντι κές μη τέ ρες. 
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Οι αρ χαί οι Έλληνες πί στευ αν ότι εκεί νο που προ σι δι ά ζει στον άν θρω πο εί ναι η 
άμιλ λα της αρε τής και δε δο μέ νου ότι με τον όρο αρε τή εν νο ού σαν τη σω μα τι κή 
αλ λά και την πνευ μα τι κή ανω τε ρό τη τα, δεν καλ λι ερ γού σαν μό νο το σώ μα τους 
αλ λά και το πνεύ μα τους. Μ’ αυτό το σκεπτικό οι αρχαίοι Έλληνες συμ με τεί χαν 
στους Ολυμπιακούς αγώνες για να κερ δί σουν τους κότινους, τα στε φά νια της 
νί κης από την ιε ρή αγρι ε λιά του Δία, την καλλιστέφανονελαίαν. Αυτά τα στε φά-
νια απο τε λού σαν το άμε σο δείγ μα της εύ νοι ας των θε ών, ενώ η δό ξα της νί κης 
τούς ακο λου θού σε για πά ντα. Γιατί τα απλά αυ τά στε φά νια δεν αντι προ σώ πευ αν 
μό νο τη νί κη των αθλη τών αλ λά και τη δό ξα των πό λε ών τους. Η υπο δο χή του 
ολυ μπι ο νί κη στην πα τρί δα του ήταν μια τε λε τή αλη σμό νη τη. Έμπαινε συ νή θως στην 
πό λη ανε βα σμέ νος σε κα τα στό λι στο τέ θριπ πο άρ μα, όχι από την πύ λη αλ λά πά νω 
από ένα τμή μα του τεί χους, που κα τε δα φι ζό ταν για να κα τα δεί ξουν ότι η πό λη 
που δι έ θε τε τέ τοια πα λι κά ρια δεν εί χε ανά γκη από τεί χη. Όλοι οι συ μπο λί τες του 
έβγαι ναν στους δρό μους να τον υπο δε χτούν, τον έραι ναν με άν θη και του πρό-
σφε ραν δώ ρα. Οι τι μη τι κές εκ δη λώ σεις ήταν μό νο η αρ χή, αφού ακο λου θού σαν 
πολ λές άλ λες προ σφο ρές που σφρά γι ζαν την υπό λοι πη ζωή του νι κη τή. Ο Σόλων 
εί χε ορί σει την αμοι βή του ολυ μπι ο νί κη στις 500 δραχ μές, πο σό τε ρά στι ο για την 
επο χή, ίσο με τα ετή σι α έσο δα των πε ντα κο σι ο μέ δι μνων, της υψη λό τε ρης τό τε 
ει σο δη μα τι κής τά ξης. Άλλη αντα μοι βή ήταν η ισό βι α σί τι ση, ο δι ο ρι σμός του ως 
πρέ σβη επί τι μή σε δι ά φο ρες απο στο λές, φο ρο λο γι κή απαλ λα γή και τι μη τι κή θέ ση 
στα στά δι α και στα θέ α τρα.

Άμιλλα Αρετής
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Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα
Κατά την ιστορική τους διαδρομή, οι Ολυμπιακοί Αγώ-

νες πε ρι ε λάμ βα ναν 13 έως 19 αθλή μα τα και άρ χι ζαν 

με την ανα το λή του Hλί ου. Πρώτα στη σει ρά ήταν τα 

διά φο ρα αγω νί σμα τα του δρό μου και ακο λου θού σε το 

πέ ντα θλο που πε ρι ε λάμ βα νε δι σκο βο λί α, ακο ντι σμό, 

δρό μο, άλ μα και πά λη. Ξεχωριστά αθλή μα τα ήταν επί-

σης η πυγ μα χί α, το πα γκρά τι ο και η πά λη. Στον ιπ πό-

δρο μο γί νο νταν οι αρ μα το δρο μί ες με τέ θριπ πα, με 

άρ μα τα δύο αλό γων, κα θώς και ιπ πι κοί αγώ νες χωρίς 

άρματα. Μία ημέ ρα πριν από την επί ση μη έναρ ξη των 

αγώ νων, ξε κι νού σε από την Ήλιδα μια με γα λο πρε πής 

πο μπή με επι κε φα λής τους ελ λα νο δί κες και ακο λου θώ ντας την ιε ρά οδό, μή κους 30 χλμ. πε ρί που, κα τευ θύ νο νταν 

προς την Ολυμπία. Το βρά δυ δι α νυ κτέ ρευ αν στους Λετρίνους, το ση με ρι νό Πύργο, και την άλ λη ημέ ρα πριν από το 

με ση μέ ρι έφτα ναν όλοι μα ζί στην Ολυμπία.

Η Έναρξη των Αγώνων
Όταν η πο μπή από την Ήλιδα έφτα νε στην Ολυμπία, πριν από οποια δή πο τε άλ λη τε λε τή, όλοι οι συ ντε λε στές, αθλη-

τές, συγ γε νείς και κρι τές, έπρε πε να δώ σουν όρ κο ότι θα τη ρή σουν τους κα νό νες μπρο στά στο άγαλ μα του φο βε ρού 

Ορκίου Διός, που βρι σκό ταν μέ σα στο Βουλευτήριο 

της Ολυμπίας. Μετά το με ση μέ ρι ανα κοι νώ νο νταν τα 

απο τε λέ σμα τα της κλή ρω σης των αθλη τών σε λεύκω

μα, δη λα δή σε λευ κό ξύ λο, όπου ανα γρα φό ταν και το 

ακρι βές πρό γραμ μα των αγώ νων. Μετά την κλή ρω ση 

ακο λου θού σαν οι αγώ νες σαλ πι γκτών και κη ρύ κων 

για να ανα δει χτούν αυ τοί που θα ανα κοί νω ναν τα 

ονό μα τα των αθλη τών στο στά δι ο. Η Πρώτη Ημέρα 

τε λεί ω νε με θυ σί ες στους θε ούς από τις θε ω ρί ες των 

πό λε ων με την πα ρά κλη ση να δώ σουν τη νί κη στους 

δι κούς τους αθλη τές.

Ημέρα Δεύτερη
Τη Δεύτερη Ημέρα οι αγώ νες άρ χι ζαν από το πρωί με τους αγώ νες των παί δων. Μετά την τε λε τουρ γι κή τους εί σο-

δο στο στά δι ο, οι νέ οι αθλη τές άρ χι ζαν να αγω νί ζο νται στους προ κρι μα τι κούς του δρό μου στα δί ου. Αμέσως 

με τά το τέ λος όλων των προ κρι μα τι κών, δι ε ξα γό ταν ο τε λι κός. 

Ακολουθούσε η πά λη των παί δων. Διαδοχικά αγω νί ζο νταν 

τα ζευ γά ρια ως το με γά λο τε λι κό, όπου απέ με ναν οι 

δύο κα λύ τε ροι. Το ίδιο γι νό ταν με την πυγ μή και το 

πα γκρά τι ο παί δων, αγω νί σμα τα με τα οποία η 

μέ ρα έφτα νε στο τέ λος της.

Ημέρα Τρίτη
Η Τρίτη Ημέρα ήταν αφι ε ρω μέ νη στους ιπ πι κούς αγώ νες και στο πέ ντα θλο. Οι θε α τές 

μα ζεύ ο νταν από τα χα ρά μα τα στο με γά λο ιπ πό δρο μο για να πα ρα κο λου θή σουν τα 

εί δη των ιπ πο δρο μι ών και τις αρ μα το δρο μί ες, που δι ε ξά γο νταν δι α δο χι κά. Οι αρ-

μα το δρο μί ες δι αρ κού σαν ως το από γευ μα. Μόλις τε λεί ω ναν, οι θε α τές έφευ γαν 

από τον ιπ πό δρο μο και πή γαι ναν στο στά δι ο, όπου ακο λου θού σαν τα αγω νί σμα τα 

του πε ντά θλου. Οι πε ντα θλη τές αγω νί ζο νταν δι α δο χι κά σε πέ ντε αγω νί σμα τα: στο 

άλ μα, στο δί σκο, στο δρό μο στα δί ου, στον ακο ντι σμό και στην πά λη. Το βρά δυ 

της Τρίτης Ημέρας, όταν έλα μπε η παν σέ λη νος, θα πρέ πει να τε λού νταν, προς 

τι μήν του αρ χη γέ τη και ιδρυ τή των αγώ νων, του Πέλοπος, οι ιε ρο τε λε στί ες που πε ρι-

λάμ βα ναν και θυ σί α μαύ ρου κρι α ρι ού στο βω μό του.
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Η Μεγάλη Εκατόμβη
Το πρωί της Τέταρτης Ημέρας γί νο νταν οι με γά λες τε λε-

τουρ γι κές και λα τρευ τι κές εκ δη λώ σεις. Η με γά λη λα μπρή 

πο μπή ξε κι νού σε από το γυ μνά σι ο και έφτα νε στο με γά λο 

βω μό του Δία, στο αρ χαι ό τε ρο και ιε ρό τε ρο ση μεί ο της 

Ολυμπίας. Πρώτα σφά ζο νταν οι 100 πα νέ μορ φοι ταύ ροι 

της με γά λης εκα τόμ βης και με τά ακο λου θού σαν οι θυ σί ες 

που τε λού σαν οι αντι πρό σω ποι άλ λων πό λε ων και οι ιδι ώ-

τες. Μετά τις θυ σί ες τα κρέ α τα ψή νο νταν και μοι ρά ζο νταν 

σε όλους τους πα ρευ ρι σκό με νους. Η τε λε τή αυ τή, η ιε ρό-

τε ρη στιγ μή στις αρ χαί ες εορ τές, έδι νε τη δυ να τό τη τα της 

επι κοι νω νί ας ανά με σα στους πι στούς και τους θε ούς, που 

θε ω ρού νταν πα ρό ντες στις θυ σί ες. Το κρέ ας των ιε ρών 

ζώ ων, που θυ σι ά στη καν στο βω μό, δεν ήταν πα ρά η με τά-

λη ψη τμή μα τος του θεί ου σώ μα τος. 

Ημέρα Τέταρτη
Αμέσως με τά το τέ λος της τε λε τής οι θε α τές χορ τά τοι και ευ χα ρι στη μέ νοι αλ-

λά και γε μά τοι αγω νί α, πή γαι ναν στο στά δι ο για να πα ρα κο λου θή σουν τους 

με γά λους αγώ νες των αν δρών. Πρώτο αγώ νι σμα ήταν ο δρό μος στα δί ου με 

τους προ κρι μα τι κούς και τον τε λι κό. Ακολουθούσε ο δί αυ λος και ο δό λι χος 

δρό μος με την ίδια δι α δι κα σί α. Νωρίς το από γευ μα άρ χι ζαν οι αγώ νες της 

πά λης, με τις δι α δο χι κές συ μπλο κές των ζευ γα ρι ών των αντι πά λων. Οι ητ-

τη μέ νοι απο χω ρού σαν και αμέ σως γι νό ταν η κλή ρω ση για τα νέα ζεύ γη ως 

τον τε λι κό. Η ίδια δι α δι κα σί α ακο λου θού νταν και στα αγω νί σμα τα της πυγ μής 

και του πα γκρα τί ου, που διεξάγονταν στη συ νέ χει α. Τελευταίο αγώ νι σμα της 

ημέ ρας και των αγώ νων ήταν η οπλι το δρο μί α. 

Έπαθλα και Τιμές
Μια πρώ τη ανα κή ρυ ξη και βρά βευ ση των νι κη τών γι νό ταν με-

τά το τέ λος κά θε αγω νί σμα τος όταν ο ελ λα νο δί κης-κρι τής 

έδι νε στο νι κη τή το κλα δί του φοί νι κα που κρα τού σε και του 

στό λι ζε το κε φά λι με πορ φυ ρή μάλ λι νη ται νί α. Την ίδια ώρα 

ο κή ρυ κας δι α λα λού σε το όνο μα, το πα τρώ νυ μο και την πα-

τρί δα του νι κη τή, ανά με σα στις επευ φη μί ες και τις ζη τω κραυ-

γές των θε α τών. Αμέσως με τά ο νι κη τής συ νή θι ζε να κά νει 

το γύ ρο του θρι άμ βου, τον περιαγερμό, μέ σα στο κα τά με στο 

στά δι ο ενώ οι θε α τές τον φυλλοβολούσαν, δη λα δή τον έραι-

ναν με φύλ λα και λου λού δια. Άλλοι πά λι του έδε ναν στο 

κε φά λι, στα χέ ρια και στα πό δια κόκ κι νες και άσπρες κορ δέ λες ως έκ φρα ση χα ράς. Η νί κη πα ρεί χε αυ το δι καί ως στο 

νι κη τή τη δυ να τό τη τα της εγ γρα φής του ονό μα τός του στα επί ση μα αρ χεί α των Ηλείων, στο Βουλευτήριο της Ολυμπί-

ας και το δι καί ω μα να πα ραγ γεί λει σε γλύ πτη τον αν δρι ά ντα του και να τον στή σει στο ιε ρό της Ολυμπίας, ώστε να 

τον θαυ μά ζουν οι σύγ χρο νοι αλ λά και οι με τα γε νέ στε ροι επι σκέ πτες του ιε ρού.

Ημέρα Πέμπτη
Η Πέμπτη Ημέρα ήταν η τε λευ ταί α της εορ τής των Ολυμπίων, οπό τε γί νο νταν η επί ση μη ανα κή ρυ ξη και στε φά νω ση 

των νι κη τών στον πρό να ο του να ού του Δία, κά τω ακρι βώς από τις με τό πες με τους άθλους του Ηρακλή, ο οποί ος 

απο τε λού σε το πρό τυ πο του ηρω ι σμού στον αρ χαί ο κό σμο. Το μέ ρος αυ τό, έτσι υπε ρυ ψω μέ νο κα θώς ήταν, έδι νε τη 

δυ να τό τη τα στο πλή θος που μα ζευ ό ταν γύ ρω-γύ ρω να πα-

ρα κο λου θεί άνε τα την τε λε τή. Εκεί βρι σκό ταν και το πο λυ τε-

λές χρυ σε λε φά ντι νο τρα πέ ζι, έρ γο του Κολώτη, μα θη τή του 

Φειδία, πά νω στο οποίο το πο θε τού σαν τους κό τι νους. Ακού-

γοντας το όνο μά τους ανέ βαι ναν ένας-ένας στον πρό να ο 

και στε φα νώ νο νταν από τον πρύτανη των ελ λα νο δι κών. Το 

με ση μέ ρι οι Ηλείοι δι ορ γα νω τές πα ρέ θε ταν στο πρυ τα νεί ο 

επί ση μο γεύ μα για τους νι κη τές των αγω νι σμά των. Το βρά-

δυ το γλέ ντι απλώ νο νταν σε όλη την πε ρι ο χή με τα γεύ μα τα 

που προ σφέ ρο νταν εί τε από τους ίδιους τους νι κη τές, εί τε 

από τους θε ω ρούς και τις πό λεις τους, εί τε από πλού σι ους 

θε α τές.

 © Paul Pissanos

 © Paul Pissanos

 © Paul Pissanos
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Ο Ήλιος - Απόλλων και οι Αγώνες του

Στα πο λύ πα λιά τα χρό νια, όπως λέ ει μια ιστο ρί α, ο Δίας άφη σε δυο αε τούς να 
πά νε να βρουν το κέ ντρο του κό σμου. Και τα που λιά πέ τα ξαν ... και ήρ θαν και κούρ-
νια σαν στους Δελφούς, τον ομ φα λό της Γης, το κέ ντρο του Σύμπαντος. Εκεί πά νω 
στις πλα γιές του Παρνασσού, σε μια το πο θε σί α με υπέ ρο χη φυ σι κή ομορ φιά, κυ-
ρι αρ χού σε, από τα πα νάρ χαι α ακό μη χρό νια, μια γυ ναι κεί α θε ό τη τα που μά ντευ ε 
πά νω από τα χά σμα τα. Απ’ αυ τήν πή ρε ο Απόλλων τη μα ντι κή του δύ να μη, όταν 
κα τέ κτη σε την πε ρι ο χή και ίδρυ σε το Μαντείο του. Ακόμη και σή με ρα, ο ιε ρός αυ-
τός χώ ρος ακτι νο βο λεί κά τι από την αι ώ νι α δύ να μη, που κα θό ρι ζε το μέλ λον βα σι-
λιά δων και κοι νών θνη τών, ντό πι ων αλ λά και βαρ βά ρων και ένω νε γύ ρω του τους 
Έλληνες στη μέ γι στη Αμφικτιονία. Σ’ αυ τό το σταυ ρο δρό μι Ανατολής και Δύσης, 
το μα ντεί ο του «Αρχηγέτη» Απόλλωνα συ γκέ ντρω νε ανέ κα θεν τα βλέμ μα τα όλου 
του αρ χαί ου κό σμου. Στο ασύ γκρι το σε με γα λο πρέ πει α δελ φι κό το πί ο πραγ μα το-
ποι ού νταν η δεύ τε ρη με τά τα Ολύμπια με γά λη αθλη τι κή εκ δή λω ση στα πλαί σι α της 
εορ τής των Πυθίων. Οι γυ μνι κοί αγώ νες των Πυθίων ορ γα νώ νο νταν με πρό τυ πο 
τους Ολυμπιακούς και εί χαν πά ντο τε χα ρα κτή ρα πε ρι ο ρι σμέ νο, σε σχέ ση με τους 
μου σι κούς αγώ νες που ήταν και αρ χαι ό τε ροι. Αντιθέτως οι ιπ πι κοί αγώ νες εί χαν 
με γά λη φή μη, ιδι αι τέ ρως δε οι αρ μα το δρο μί ες.
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Αθηνά Προναία
Το πρώ το ιε ρό στην πε ρι ο χή αφι ε ρώ θη κε στην Αθηνά Προ-

ναία, που πή ρε το όνο μα από τη θέ ση της πριν από το ναό 

του Απόλλωνα. Μέσα στο τέ με νος της Αθηνάς, το πιο 

πο λύ τι μο «πε τρά δι» ανά με σα στα οι κο δο μή μα τα ήταν η 

κυκλικήΘόλος με εί κο σι δω ρι κούς κί ο νες να ορί ζουν το 

μαρ μά ρι νο κτί σμα του οποί ου η χρή ση μάς εί ναι άγνω στη.

Ιερά Οδός και Θησαυροί
Στην Ιερά Οδό, που ήταν πλαι σι ω μέ νη από αφι ε ρώ μα τα και οδη γού σε στο ναό του 

Απόλλωνα, βά δι ζαν οι εορ τα στι κές πο μπές των θεοπρόπων, των απε σταλ μέ νων των πό λε ων 

και των ιδι ω τών, που με τά τον εξα γνι σμό τους πρό σφε ραν στο θεό τον πέλανο, το με λω μέ νο ψω μί, και κα τό πιν θυ σί-

α ζαν κά ποιο ζώο ζη τώ ντας έτσι το χρη σμό του θε ού. Η Ιερά Οδός πε ρι βάλ λο νταν από τους Θησαυρούς, τα ει δι κά οι-

κή μα τα που πε ρι λάμ βα ναν τα ανα θή μα τα των δια φό ρων πό λε ων. Ο πιο πλού σι ος από τους Θησαυρούς χτί στη κε από 

τους κα τοί κους της Σίφνου το 525 π.Χ. από τα έσο δα που απο κό μι ζαν από τα ορυ χεί α χρυ σού, που υπήρχαν στο νη-

σί. Μετά τη νί κη στο Μαραθώνα κτί στη κε και το μαρ μά ρι νο δω ρι κό οι κο δό μη μα, που στέ γα ζε το Θησαυρό των Αθη-

ναίων, τα αφι ε ρώ μα τα της πό λης των 

Αθηνών για να τι μή σουν το θεό και 

να δι α λα λή σουν την ευ η με ρί α τους. 

Σε άλ λο ση μεί ο, επτά μο νό λι θοι ιω νι-

κοί κί ο νες στή ρι ζαν την ξύ λι νη σκε πή 

μιας στο άς-ανά θη μα των Αθηναίων 

για τις ναυ τι κές τους νί κες ενά ντι α 

στους Πέρσες. 

Ο Ναός του Απόλλωνα
Ο να ός του Απόλλωνα, του οποί-

ου τα ερείπια βλέ που με σή με ρα, 

χτί στη κε στο δεύ τε ρο μι σό του 

4ου αι. π.Χ. Μέσα στο ναό βρί σκο-

νταν και οι μυ στι κοί χώ ροι του 

Μαντείου, όπου γινόταν η χρη-

σμο δο σί α από την Πυθία. Ήδη 

από τον 8ο αι. π.Χ.  η φή μη του 

μα ντεί ου εί χε απλω θεί πέ ρα από τα όρια της Ελλάδας, γι’ αυ τό λα μπρά ήταν και τα ανα θή μα τα από τους βα σι λιά δες 

της Ανατολής: το μυ θι κό Μίδα, το Γύγη της Λυδίας και τον Κροίσο, που εί χε πλη ρώ σει ακρι βά την αδυ να μί α του να 

ερ μη νεύ σει σω στά τους χρη σμούς του Λοξία που ού  τε κρύ πτει ού τε λέ γει, αλ λά ση μαί νει. Οι ανα σκα φές του να ού 

δεν απο κά λυ ψαν ού τε το άδυτο ού τε το χάσμα, που οι ανα θυ μι ά σεις του έρι χναν σε έκ στα ση την Πυθία. Αλλά ού τε και 

ο Πλούταρχος, που δι ε τέ λε σε ιε ρέ ας του Απόλλωνα, μας πλη ρο φο ρεί σχε τι κά με τη δι αρ ρύθ μι ση του μα ντεί ου και 

την ιε ρο τε λε στί α της χρη σμο δο σί ας.

Θέατρο και Στάδιο
Ψηλότερα από το ναό του Απόλλωνα βρί σκε ται το 

θέ α τρο, κτί σμα μάλ λον του 2ου αι. π.Χ., προ ο ρι σμέ-

νο για τους μου σι κούς και ορι σμέ νους θε α τρι κούς 

αγώ νες, που εί χε χω ρη τι κό τη τα 5.000 θε α τών. Οι 

αθλη τι κοί αγώ νες δι ε ξά γο νταν στο στά δι ο μή κους 

178 μ. και πλά τους 29 μ. Στα πέ τρι να εδώ λιά του 

μπο ρού σαν να κα θί σουν 6.000 θε α τές για να πα ρα-

κο λου θή σουν τα αθλή μα τα, που ελά χι στα δι έ φε ραν 

από εκεί να των Ολυμπιακών Αγώνων.
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Ο Ηνίοχος των Δελφών
Ο ηνί ο χος εί ναι αυ τός που κρα τά ει τα χα λι νά ρια (ηνία) και οδη γεί το άρ μα στις αρ μα το δρο μί ες. Ο Ηνίο-

χος των Δελφών ανή κει σε ένα χάλ κι νο σύ μπλεγ μα που πα ρί στα νε τέ θριπ πο άρ μα. Από την επι γρα φή της 

λί θι νης βά σης του μα θαί νου με ότι το έρ γο εί χε αφι ε ρώ σει ο Πολύζαλος, μέ λος της οι κο γέ νει ας των 

τυ ράν νων των Συρακουσών, νι κη τής δύο φο ρές στα Πύθια, το 478 και 474 π.Χ. Επειδή όμως 

ο νι κη τής που βρα βευ ό ταν δεν ήταν ο ηνί ο χος του άρ μα τος αλ λά ο ιδι ο κτή της του, πολ λοί 

αρ χαι ο λό γοι πι στεύ ουν ότι ο Ηνίοχος θα εί χε δευ τε ρεύ ου σα θέ ση στο σύ μπλεγ μα, ενώ 

την κύ ρι α θέ ση θα την εί χε μάλ λον φυ λά ξει για τον εαυ τό του ο ιδι-

ο κτή της των ίπ πων και πα ραγ γε λι ο δό της του έρ γου. Το σύ μπλεγ-

μα έμει νε στη μέ νο μό νο 100 χρό νια αφού κα τα στρά φη κε με το 

με γά λο σει σμό του 373 π.Χ., στον οποίο οφεί λε ται και η δι ά σω ση 

τμημάτων του μέ χρι σή με ρα. Γιατί αν έμε νε στην επι φά νει α θα εί χε με τα τρα πεί σε 

νο μί σμα τα ή άλ λα σκεύη ή θα το εί χε αρ πά ξει κά ποιος Ρωμαίος στρα τη γός ή 

αυ το κρά το ρας. Ο Νέρων, για πα ρά δειγ μα, κα τά την επί σκε ψή του στους Δελ-

φούς το 67 μ.Χ. άρ πα ξε πά νω από 300 χάλ κι να αγάλ μα τα και τα με τέ φε ρε 

στη Ρώμη. 

Ο Αγίας
Ο Αγίας εί ναι ένα χα ρα κτη ρι στι κό άγαλ μα αθλη τή που φι λο τε χνή θη κε λί γο με τά 

τα μέ σα του 4ου αι. π.Χ. Αποτελούσε μέ ρος ενός συ νό λου αγαλ μά των που ήταν 

πα ρα τε ταγ μέ να πά νω σε βά ση με γά λου μή κους, το ένα δί πλα στο άλ λο. Πρό-

κειται για το ανά θη μα του Δαόχου, ενός πλού σι ου Θεσσαλού από τα Φάρσαλα, 

που ήταν ιερομνήμων, δη λα δή αντι πρό σω πος της Θεσσαλίας στη Δελφική Αμφι-

κτυονία το 338-334 π.Χ. Με αφορ μή την πα ρου σί α του αυ τή στο ιε ρό, θέ λη σε να τι μή σει όλη την 

οι κο γέ νειά του και το πο θέ τη σε σε άνδηρο (δηλ. σε ανά χω μα) πά νω από το ναό το ανά θη μά του, 

το οποίο απο τε λού σε ένας κα θι στός κι θα ρω δός Απόλλων και οκτώ όρ θι α αγάλ μα τα των προ-

γό νων του, του εαυ τού του και του γιου του. Ο Αγίας ήταν προ πάπ πος του Δαόχου, σπου δαί ος 

πα γκρα τι στής του 5ου αι. π.Χ., ο οποί ος εί χε πολ λές φο ρές νι κή σει στους με γά λους πα νελ λή νι ους 

αγώ νες.

Τα Πύθια
Τα Πύθια ορ γα νώ νο νταν από τους αμφικτύο

νες, δη λα δή τους αντι προ σώ πους των 10 πό-

λε ων-κρα τών της κε ντρι κής Ελλάδας, που επό-

πτευ αν και το ιε ρό των Δελφών. Ιδρύθηκαν 

το 582 π.Χ., δι ε ξά γο νταν κά θε 4 χρό νια, τον 

τρί το χρό νο μιας ολυ μπι ά δας, το μή να Βου-

κάτιο, που αντι στοι χεί στον Αύγουστο ή Σε-

πτέμβριο. Το βρα βεί ο για τους νι κη τές ήταν 

ένα στε φά νι από κλα διά της πα λαι ό τε ρης 

δάφ νης των Τεμπών, σε ανά μνη ση της κα θό δου του Απόλλωνα στους Δελφούς. Οι ιπ πι κοί αγώ νες και οι αρ μα το δρο-

μί ες των Πυθίων εί χαν με γά λη φή μη, όπως άλ λω στε πε ρι γρά φει με ιδι αί τε ρη ζω ντά νια ο Σοφοκλής στην Ηλέκτρα 

(στ. 700-717). Τα Πύθια δι ε ξά γο νταν προς τι μήν του Απόλλωνα, του θε ού Ηλίου.

Ο Ήλιος στο Διάστημα
Σήμερα φυ σι κά ο Ήλιος έχει πά ψει να εί ναι για μας 

ο θε ός των αρ χαί ων Ελλήνων και όχι μόνο, αλλά 

είναι ένα απλό άστρο όπως όλα τα άλ λα άστρα 

του ου ρα νού. Γιατί πί σω από τα μά τια μας έχου με 

σή με ρα τη γνώ ση. Είναι η γνώ ση που κα τα κτή θη κε 

σι γά-σι γά αν και επι τα χύν θη κε τα τε λευ ταί α χρό νια 

χά ρη στις δι ά φο ρες αν θρώ πι νες δρα στη ρι ό τη τες 

στο Διάστημα. Οι δι α στη μι κές αυ τές εξε ρευ νή σεις 

απο τε λούν μια φυ σι κή συ νέ χει α των πνευ μα τι κών 

εξε ρευ νή σε ων του πα ρελ θό ντος. Γιατί ήταν ανα πό φευ-

κτο, έχο ντας εξε ρευ νή σει και την «τε λευ ταί α θά λασ σα» 

να στρέ ψου με την προ σο χή μας στον πιο με γά λο ωκε α-

νό, τον ωκε α νό του Διαστήματος.
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Η Εξερεύνηση του Διαστήματος
Τον Ιούλιο του 1969 δύο συνάνθρωποί μας περπάτησαν στην επιφάνεια της Σελή-
νης. Τα επόμενα τρία χρόνια, από το 1969 έως το 1972, ολόκληρη η ανθρωπό-
τητα παρακολούθησε από τις οθόνες των τηλεοράσεων μια από τις μεγαλύτερες 
εξερευνήσεις της ανθρώπινης ιστορίας όταν 27 συνολικά αστροναύτες περιφέρ-
θηκαν γύρω από το φυσικό δορυφόρο της Γης, ενώ 12 απ’ αυτούς περπάτησαν 
και εξερεύνησαν 6 διαφορετικές περιοχές. Η αρχική έξαψη της νέας εξερεύνησης 
έχει πια περάσει. Οι συσκευές των τηλεοράσεων έπαψαν να δείχνουν τους αστρο-
ναύτες να κινούνται στο ηλιόλουστο σεληνιακό πανόραμα. Με την αναχώρηση και 
του τελευταίου αστροναύτη η Σελήνη περιμένει ακόμα. Ο άνθρωπος έφυγε. Όχι 
όμως για πάντα. Γιατί αν υπάρχει ακόμα κάποιο μέλλον για τον πολιτισμό μας, 
τότε το μέλλον αυτό βρίσκεται εκεί πάνω. Η Σελήνη και η Ανθρωπότητα έχουν  
κοινό μέλλον. Σε εκατό, σε χίλια, σε ένα εκατομμύριο χρόνια από σήμερα, οι 
απόγονοί μας θα έλθουν να σταθούν ευλαβικά στη σκοτεινή κοιλάδα που λέγεται 
ΘάλασσατηςΗρεμίας, θα κοιτάξουν σιωπηρά τα περίεργα, αρχαία επιστημονι-
κά όργανα, και περισσότερο από ο,τιδήποτε άλλο τα ανθρώπινα χνάρια, που θα 
έχουν μείνει αναλλοίωτα για πάντα. Και θα ξέρουν ότι όλα άρχισαν εδώ. Ότι εδώ 
ξαναγεννήθηκε η ανθρωπότητα, ότι το σημείο αυτό είναι πραγματικά ένα κοσμικό 
μνημείο αφιερωμένο στους ανθρώπους της Γης. Γιατί εδώ, στα όρια του ουράνιου 
ωκεανού, ο άνθρωπος έκανε το πρώτο του βήμα και ανακάλυψε ότι κι ο ίδιος δεν 
είναι παρά ένας πραγματικός πολίτης του Σύμπαντος.
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Αρχαία Επιστημονική Φαντασία
Δεν υπάρ χει αμ φι βο λί α ότι ανέ κα θεν ένας από τους κύ ρι ους αντι κει με νι κούς σκο πούς του αν θρώ που ήταν η συ νε-

χής του επι θυ μί α να ξε φύ γει από τα δε σμά της Γης και να επι σκε φτεί κά πο τε τη Σελήνη. Όνειρα του πα ρελ θό ντος, 

που με έναν πα ρά ξε νο και συ χνά προ φη τι κό τρό πο δη μι ούρ γη σαν μια πραγ μα τι κή 

Οδύσσεια του Διαστήματος στο δρό μο του αν θρώ που προς το Διάστημα. Οι πρώ-

τοι, μιας ολό κλη ρης σει ράς ιπτά με νων αν θρώ πων, ήταν οι πε ρί φη μοι ήρω ες της 

ελ λη νι κής μυ θο λο γί ας: ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος. Αργότερα ο Λουκιανός στα πρώ-

τα, ίσως, μυ θι στο ρή ματα επι στη μο νι κής φα ντα σί ας, την «Αληθινή Ιστορία» και τον 

«Ικαρομένιππο» μας πε ρι γρά φει τις πε ρι πέ τει ες ενός πλοί ου και του πλη ρώ μα τός 

του, που πα ρα συρ μέ νο από μια υπερ φυ σι κή θύ ελ λα εκ σφεν δο νί στη κε στη Σελήνη. 

Και μέ χρι το Μεσαίωνα μα γι κές δυ νά μεις, πα ρα μυ θέ νια που λιά και διά φο ρα τέ ρα τα 

με τέ φε ραν τους ατυ χείς τα ξι διώ τες τους στο Διάστημα.

Τα Φλογισμένα Βέλη
Πριν από αι ώ νες οι κά τοι κοι της Κίνας χρη σι μο ποι ού σαν κα λά μια από μπα-

μπού πα κε τα ρι σμέ να με νί τρο, θείο και καρ βου νό σκο νη για να κα τα σκευ-

ά σουν έτσι τα πρώ τα εορ τα στι κά πυ ρο τε χνή μα τα και βα ρε λό τα, ενώ για 

στρα τι ω τι κούς σκο πούς κα τα σκεύ α ζαν τα λε γό με να φλογισμέναβέλη, τους 

πρώ τους δη λα δή πυ ραύ λους, που απο τε λού σαν ακα τα μά χη το όπλο ενά ντι α 

στα εχθρι κά στρα τεύ μα τα. Η πρώ τη άλ λω στε τα κτι κή χρή ση της πυ ρί τι δας 

εκτι μά ται ότι έγι νε το 85 μ.Χ. σε μια μά χη με τα ξύ Κινέζων και Τατάρων. 

Αλλά και οι Βυζαντινοί ανα φέ ρο νται σε πα ρό μοι ες κα τα σκευ ές πρω τό γο νων 

πυ ραύ λων. Σύμφωνα με τα γρα πτά του Βυζαντινού αυ το κρά το ρα Λέοντα του Θράκα, που βα σί λευ σε από το 457 έως 

το 474, «εκτο ξεύ ο νταν κα τά του εχθρού μι κροί 

σω λή νες γε μά τοι φλό γες που συ χνά έσκα γαν 

στα χέ ρια εκεί νων που τους έρι χναν». Σύμφω-

να με τα αρ χεί α της επο χής εκεί νης η έκρη ξη 

ενός τέ τοιου πυ ραύ λου μπο ρού σε να ακου στεί 

σε από στα ση 25 χλμ. και οπου δή πο τε κι αν έπε-

φταν κα τέ στρε φαν ο,τι δή πο τε βρί σκο νταν σε 

ακτί να 400 μ.

Τσιολκόσβσκυ και Γκόνταρ
Στη Ρωσία, στις αρ χές του 20ού αι ώ να, ο κα θη γη τής των μα θη μα τι κών Κων-

σταντίν Τσιολκόσβσκυ αφι έ ρω σε τη ζωή του στον υπο λο γι σμό της πτή σης 

πυ ραύ λων και στον τρό πο επί τευ ξης δι α πλα νη τι κών εξε ρευ νή σε ων.  Στο με-

τα ξύ, στην Αμερική ο κα θη γη τής Ρόμπερτ Γκόνταρ κα τόρ θω σε το 1926 να 

κα τα σκευ ά σει τον πρώ το επι τυ χη μέ νο πύ ραυ λο, ο οποί ος χρη σι μο ποι ού σε 

υγρά καύ σι μα και πολ λα πλούς ορό φους. Φτιάχνοντας όλο με γα λύ τε ρους και 

κα λύ τε ρους πυ ραύ λους, με εξέ δρες εκτό ξευ σης και έλεγ χο της πτή σης τους, 

έθε σε τα θε μέ λι α της αστρο ναυ τι κής και δί και α ανα γνω ρί ζε ται σή με ρα ως 

πατέρας της πυραυλικής. Την ίδια πε ρί ο δο το εν δι α φέ ρον για το Διάστημα 

με γά λω νε και στην Ευρώπη. Στους μη χα νι κούς που ανέ πτυ ξαν το πυ ραυ λι κό 

πρό γραμ μα των Γερμανών πε ρι λαμ βά νο νταν και ο Χέρμαν Όμπερθ, του 

οποί ου το πρώ το βι βλί ο σ’ αυτό το θέ μα εκ δό θη κε το 1923 προ σελ κύ ο ντας 

συγ χρό νως με ρι κούς νέ ους μη χα νι κούς να αρ χί σουν, σε ιδι ω τι κή βά ση, δι ά-

φο ρους πει ρα μα τι σμούς.

Οι Πρώτοι Πύραυλοι
Οι πρω το πό ροι της πυ ραυ λι κής ήταν πραγ μα τι κοί ορα μα τι στές για την ει ρη νι-

κή χρή ση των πυ ραυ λι κών τους συ στη μά των. Δεν συ νέ βαι νε όμως το ίδιο και 

στη Γερμανία του Χίτλερ. Με δι ευ θυ ντή το νε α ρό, τό τε, Βέρνερ φον Μπράουν, 

κατασκευάστηκε στο Πενεμίντε το εκτε νέ στε ρο και πιο πο λύ πλο κο βι ο μη χα νι-

κό σύ μπλεγ μα στον κό σμο με σκο πό την έρευ να και πα ρα γω γή πυ ραύ λων. 

Η Αγγλία αι σθάν θη κε σύ ντο μα την κα τα στρο φι κή τους ισχύ, όταν οι γερ μα νι-

κοί πύ ραυ λοι V-2, φορ τω μέ νοι με δε κά δες κι λά εκρη κτι κών υλών, άρ χι σαν 

να πέ φτουν απρο ει δο ποί η τα στον πλη θυ σμό του Λονδίνου. Μετά το Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο οι Γερμανοί μη χα νι κοί, μα ζί με δε κά δες πυ ραύ λους V-

2, μοι ρά στη καν με τα ξύ, των τό τε συμ μά χων, Σοβιετικών και Αμερικανών. 

Χρειάστηκε να περάσουν πά νω από δέ κα χρό νια, ώστε να δη μι ουρ γη θούν οι 

πρώ τοι δι η πει ρω τι κοί πύ ραυ λοι κι αμέ σως με τά, η τό τε Σοβιετική Ένωση, ν’ 

αποστείλει στο Διάστημα τον πρώ το τε χνη τό δο ρυ φό ρο στις 4 Οκτωβρίου 

του 1957.
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Διαστημικά Λεωφορεία & Διαστημικός Σταθμός
Σήμερα, η δι ε θνής συ νερ γα σί α στο Διάστημα μάς έχει αλ λά ξει 

τε λεί ως τον τρό πο με τον οποίο αντι με τω πί ζου με και με λε τά με 

το Σύμπαν. Πάρτε για πα ρά δειγ μα το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. 

Το πρό γραμ μα της κα τα σκευ ής του Διεθνούς Διαστημικού Σταθ-

μού εί ναι μία προ σπά θει α, στην οποία συμ με τέ χουν πά νω από 

100.000 άτο μα σε 19 χώ ρες. Οι τε λι κές του δι α στά σεις θα φτά-

σουν σε όγκο το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και το βά ρος 

του τους 500 πε ρί που τό νους. Τα 100 δι α φο ρε τι κά τμή μα τα που 

θα τον απο τε λούν τε λι κά συ ναρ μο λο γού νται ήδη στο Διάστημα, 

όπου με τα φέ ρο νται τμη μα τι κά με πτή σεις Διαστημικών Λεωφο-

ρείων και αυ τό νο μων πυ ραύ λων-φο ρέ ων, ενώ το όλο κό στος της κα τα σκευ ής και λει τουρ γί ας του υπολογίζεται πως 

θα φτά σει μέ χρι το 2015 τα 90, πε ρί που, δι σε κα τομ μύ ρι α ευ ρώ.  

Με τον Απόλλωνα στη Σελήνη
Μια από τις πρώ τες επαν δρω μέ νες Διαστημικές απο στο λές ήταν κι αυ τή που έφε ρε το όνο μα του Απόλλωνα και οδή-

γη σε τον άν θρω πο να φτά σει στη Σελήνη και να περ πα τή σει στην επι φά νει α ενός άλ λου κό σμου. Οι πρώ τες εκεί νες 

απο στο λές στη Σελήνη, δεν ήσαν πα ρά η αρ χή του αν θρώ πι νου αποι κι σμού στο Διάστημα. Έτσι, εάν τα σχέ δι α που 

κα τα στρώ νο νται αυ τή τη στιγ μή γί νουν πραγ μα τι κό τη τα στα επό με να δέ κα χρό νια, τό τε κά ποια μέ ρα στη Σελήνη θα δη-

μι ουρ γη θούν με γά λοι επι στη μο νι κοί σταθ μοί για να μά θου-

με με κά θε λε πτο μέ ρει α την εξε λι κτι κή πο ρεί α του Ηλιακού 

Συστήματος. Πάρτε για πα ρά δειγ μα αυ τά που έχου με ήδη 

μά θει για τον τρό πο με τον οποίο γεν νή θη κε η Σελήνη: πριν 

από 4,4 δι σε κα τομ μύ ρι α χρό νια και ενώ η Γη βρι σκό ταν 

ακό μη σε μια ημίρ ρευ στη κα τά στα ση, μια πύ ρι νη πλα νη τι κή 

σφαί ρα, στο μέ γε θος του Άρη, κα τευ θύ νο νταν ακά θε κτη 

προς το νε α ρό πλα νή τη μας. Μετά τη σύ γκρου ση ο «ει σβο-

λέ ας» αφο μοι ώ θη κε από τη Γη, δι α σκορ πί ζο ντας συγ χρό-

νως στο Διάστημα τε ρά στι ες πο σό τη τες δι ά πυ ρων υλι κών, 

που μέ σα σε 100 πε ρί που χρό νια ενώ θη καν και σχημάτισαν 

τον αρ χέ γο νο δο ρυ φό ρο μας.

Η Εξερεύνηση των Πλανητών
Τα τε λευ ταί α 40 χρό νια έχου με ρί ξει τα πρώ τα εύ θραυ στα σκά φη μας στα μυ στι-

κά ρεύ μα τα του Διαστημικού Ωκεανού, κα θώς εξε ρευ νή σα με τους πλα νη τι κούς 

υφά λους γύ ρω μας. Πάρτε για πα ρά δειγ μα τον Άρη. Αν και χω ρίς τε χνη τά 

κα νά λια ή Αρειανούς, ο κοκ κι νω πός αυ τός πλα νή της πε ρι λαμ βά νει με ρι κά 

από τα πιο πα ρά ξε να χα ρα κτη ρι στι κά που έχου με δει πο τέ, όπως μια πε-

λώ ρι α κοι λά δα, δηλαδή μια σει σμι κή ρωγ μή στην επι φά νειά του, που αν 

βρισκόταν πά νω στη Γη θα κά λυ πτε ολά κε ρη την Ευρώπη. Πολλά από τα 

βου νά του κόκ κι νου πλα νή τη εί ναι ηφαί στει α, ένα από τα οποία έχει ονο μα-

στεί Όλυμπος. Είναι το ψη λό τε ρο βου νό στο Ηλιακό μας σύ στη μα, τρι πλά-

σι ο σε ύψος από το όρος Έβερεστ, ενώ στην κο ρυ φή του βρί σκε ται ένας 

κρα τή ρας με δι ά με τρο 80 χλμ. Πάνω στη Γη η βά ση του θα κά λυ πτε ολό κλη ρη 

την Ελλάδα και το Αιγαίο μα ζί.

Το Παγκόσμιο Χωριό
Παρόλο που σή με ρα η Γη έχει το ίδιο μέ γε θος, που εί χε όταν ο 

Ερατοσθένης υπο λό γι σε για πρώ τη φο ρά την πε ρι φέ ρειά της, εν 

τού τοις σ’ εμάς μοιά ζει πά ρα πο λύ μι κρή: μια γα λά ζια μι κρή 

σφαί ρα χα μέ νη στο Διάστημα. Γιατί οι άμε σες τη λε πι κοι νω νι-

α κές δυ να τό τη τες, που μας δί νουν τα υπο λο γι στι κά δί κτυ α 

και οι δο ρυ φο ρι κές επι κοι νω νί ες έχουν με τα τρέ ψει τον πλα-

νή τη μας σ’ ένα πα γκό σμι ο χω ριό. Αλλά και πέ ρα απ’ όλα 

αυ τά σή με ρα τα σύγ χρο να δι α στη μό πλοι α του αν θρώ που 

δι α σχί ζουν πλέ ον το νέο ωκε α νό του Διαστήματος, ενώ τα 

τρο χι α κά μας αστε ρο σκο πεί α απο κα λύ πτουν κα θη με ρι νά τα 

μυ στι κά του Σύμπαντος. Οι σύγχρονες δι α στη μι κές εξε ρευ-

νή σεις εί ναι μια απλή προ έ κτα ση της προ αι ώ νι ας ανα ζή τη σης 

του αν θρώ που να κα τα νο ή σει τη Φύση και να πραγ μα το ποι ή σει τα 

όνει ρα και τις ελ πί δες όλων όσων προ η γή θη καν πριν από μας. 
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Η Εξερεύνηση του Γαλαξία
Στα επί γει α ερ γα στή ρι ά μας φθά νουν κα θη με ρι νά χι λιά δες ει κό νες, με τις οποί ες 
με λε τά με ένα πραγ μα τι κό πα νό ρα μα από μα κρων και πα ρά ξε νων αντι κει μέ νων, που 
κατακλύζουν το Γαλαξία μας. Πρόκειται για μια τε ρά στι α αστρι κή πο λι τεί α 100 δι-
σε κα τομ μυ ρί ων άστρων όπου αντι κεί με να, φαι νό με να και δυ νά μεις συν δυ ά ζο νται 
σ’ ένα κο λοσ σι αί ο κο σμι κό δρά μα, του οποί ου τη γλώσ σα έχου με μό λις πρό σφα-
τα αρ χί σει να κα τα νο ού με κα λύ τε ρα. Σαν ένας ατέ λειω τος ωκε α νός αστρό σκο νης 
τα άστρα του Γαλαξία μας φαί νο νται ότι εί ναι άπει ρα σε αριθ μό και δε μέ να γε ρά 
με τα ξύ τους. Ο γα λα ξι α κός δί σκος πε ρι βάλ λε ται από ένα σφαι ρι κό φω το στέ φα-
νο, που απο τε λεί ται από αέ ρι α και σκό νη και με δι ά σπαρ τα εδώ κι εκεί τα σφαι-
ρω τά σμή νη αρ χέ γο νων άστρων. Όλα αυ τά τα άστρα πε ρι φέ ρο νται αρ γά γύ ρω 
από το γα λα ξι α κό κέ ντρο. Μαζί τους πε ρι φέ ρε ται και ο Ήλιός μας που χρει ά ζε ται 
250 εκα τομ μύ ρι α χρό νια για να συ μπλη ρώ σει μια πλή ρη γα λα κτο-κε ντρι κή τρο χιά. 
Κι όμως, όλα αυ τά που βλέ που με δεν εί ναι πα ρά ένα μι κρό μό νο κομ μά τι μιας 
ζω ντα νής αστρι κής ζού γκλας που γεν νιέ ται, εξε λίσ σε ται και πε θαί νει αστα μά τη τα 
και που ασκεί μια τε ρά στι α επιρ ρο ή στη ζωή μας. Γιατί στον πύ ρι νο αυ τό πο τα μό 
υπάρ χουν απα ντή σεις και δη μι ουρ γού νται οι προ ϋ πο θέ σεις εκεί νες που αφο ρούν 
άμε σα στο χώ ρο και στο χρό νο της ίδιας μας της ύπαρ ξης. Πέρα από το δι κό μας 
Γαλαξία υπάρχουν δι σε κα τομ μύ ρι α άλ λοι γα λα ξί ες γε μά τοι μυ στή ρι ο, κα θώς και 
η υπό σχε ση νέ ων ανα κα λύ ψε ων. Γαλαξίες πιο πα ρά ξε νοι και από την πιο ζωηρή 
ακό μη φα ντα σί α μας, κα θέ νας γε μά τος με αμέ τρη τους νέ ους κό σμους.
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Ο Κίτρινος Νάνος
Ο Ήλιός μας εί ναι ένα μέ σο άστρο: ού τε πο λύ με γά λο ού τε πο λύ μι κρό, ού-

τε πο λύ κρύο ού τε πο λύ θερ μό. Είναι μια με τρι ό τη τα: ένας κί τρι νος νά νος. 

Η ενη λι κί ω σή του έγι νε πριν από πέ ντε δι σε κα τομ μύ ρι α χρό νια και θα 

πα ρα μεί νει σ’ αυ τήν τη φά ση, στην ΚύριαΑκολουθία, όπως την ονο μά-

ζουν οι αστρο νό μοι, για πέ ντε ακό μη δι σε κα τομ μύ ρι α χρό νια. Σ’ όλη 

αυ τήν την πε ρί ο δο ο Ήλιός μας με τέ τρε πε και θα με τα τρέ πει εκα τομ μύ-

ρι α τό νους υδρο γό νου σε ήλιο κά θε δευ τε ρό λε πτο. Μ’ αυ τόν το ρυθ μό 

θα μπο ρού σε να συ νε χί σει την ίδια δρα στη ρι ό τη τα επί 100 δι σε κα τομ-

μύ ρι α χρό νια, αν φυ σι κά θα μπο ρού σε να ζή σει τό σο πο λύ.

Η Ζωή των Άστρων
Πριν από έναν πε ρί που αι ώ να, 

ο τρό πος με τον οποίο λά μπουν 

τα άστρα τ’ ου ρα νού αποτελούσε για 

την επιστήμη ένα μεγάλο αίνιγμα. Ένα αί νιγ μα, του οποί ου 

η λύ ση άρ χι σε να δι α φαί νε ται όταν κα τορ θώ σα με να κα-

τα νο ή σου με κα λύ τερα τη δο μή της ύλης και των ατό μων 

που την απο τε λούν, κα θώς επί σης και τις ισχυ ρό τα τες 

πυ ρη νι κές δυ νά μεις που συ γκρα τούν τα σω μα τί δι α από 

τα οποία συ γκρο τεί ται η ύλη. Το πρώ το κλει δί του αι-

νίγ μα τος μάς δό θη κε από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν, όταν 

μας εξή γη σε ότι η ύλη και η ενέρ γει α, που υπάρ χουν στο 

Σύμπαν εί ναι έν νοι ες αλ λη λέν δε τες με τα ξύ τους. Σύμ-

φωνα δη λα δή με τον Αϊνστάιν, ένα μό νο γραμ μά ρι ο ύλης 

μπο ρεί να απε λευ θε ρώ σει ενέρ γει α ίση με την ενέρ γει α που 

απε λευ θε ρώ νουν 250.000 τό νοι βεν ζί νης. Έτσι η ατο μι κή θε ω-

ρί α μάς εξήγησε την πη γή ενέρ γει ας, που έχει τη δυ να τό τη τα να 

τρο φο δο τεί τον Ήλιο και τ’ άλ λα άστρα για δι σε κα τομ μύ ρι α χρό νια.

Διαστημικά Κοσμήματα
Ανάμεσα στ’ άστρα βρί σκο νται τα άτο μα όλων των χη μι κών στοι χεί ων και ιδι αί τε ρα το πιο δι α δε δο μέ νο και ελα φρύ 

στοι χεί ο, το υδρο γό νο. Σ’ αυ τές τις με σο α στρι κές πε ρι ο χές τε ρά στι ες συ γκε ντρώ σεις αε ρί ων και σκό νης συ να ντι ώ-

νται σχη μα τί ζο ντας τα με σο γα λα ξι α κά μας νε φε λώ μα τα. Παντού, σ’ ολά κε ρο τον ου ρα νό, τα με γά λα τη λε σκό πι α που 

βρί σκο νται στην επι φά νει α του πλα νή τη μας, κα θώς και τα πε ρισ σό τε ρο ανα πτυγ μέ να φω το γρα φι κά μας όρ γα να, που 

βρίσκονται σε τρο χιά γύ ρω από τη Γη, μας έχουν πα ρου σι ά σει πλη θώ ρα φω τει νών 

και σκο τει νών δι α στη μι κών κο σμη μά των, που στο λί ζουν σαν δια μά ντια το νυ χτε-

ρι νό ου ρα νό. Σ’ αυ τή λοι πόν την πα ρα μορ φω μέ νη τοι χο γρα φί α αε ρί ων και 

σκό νης και ανά με σα στα αρα χνια σμέ να λεί ψα να αρ χέ γο νων άστρων, που 

έχουν από και ρό ξε ψυ χή σει, βρί σκο νται τα στοι χεί α και οι συν θή κες 

εκεί νες που εί ναι ανα γκαί ες για τη γέν νη ση νέ ων άστρων, νέ ων πλα νη-

τών και νέ ων ει δών ζω ής.

Η Λάμψη των Άστρων
Ένα άστρο ενη λι κι ώ νε ται όταν η πί ε ση της βα ρύ τη τας των εξω τε ρι κών 

του στρω μά των εξι σορ ρο πεί ται από την πί ε ση της ακτι νο βο λί ας και της 

ενέρ γει ας, που πα ρά γε ται στον πυ ρή να του, από τις θερ μο πυ ρη νι κές αντι-

δρά σεις που με τα τρέ πουν το υδρο γό νο σε ένα άλ λο 

αέ ρι ο που ονο μά ζε ται ήλιο. Για να συ ντη ρή σει 

όμως τη θερ μο πυ ρη νι κή αυ τή δρα στη ρι ό τη τα ένα 

άστρο, όπως ο Ήλιός μας, με τα τρέ πει κά θε δευ τε ρό λε πτο που περ νά ει 650 εκα-

τομ μύ ρι α τό νους πε ρί που από το αέ ρι ο υδρο γό νο που δι α θέ τει σε ήλιο. Έτσι 

μπο ρού με να πού με ότι κά θε δευ τε ρό λε πτο ο Ήλιός μας εκ πέ μπει την ίδια 

θερ μό τη τα, που απε λευ θε ρώ νει η πλή ρης καύ ση 6.700 τρι σε κα τομ μυ ρί ων 

τό νων βεν ζί νης ή 14.000 τρι σε κα τομ μυ ρί ων τό νων λι γνί τη ή 17.600 τρι σε-

κα τομ μυ ρί ων τό νων ζά χα ρης. Εκπέμπει ενέργεια ισοδύναμη με 400 δι σε κα-

τομ μύ ρι α τρι σε κα τομ μυ ρί ων κι λο βα τώ ρες ηλε κτρι κής ενέρ γει ας, έτσι ώστε 

αν ο Ήλιος ανή κε στη ΔΕΗ τό τε θα έπρε πε να πλη ρώ να με για την ενέρ γει α 

αυ τή πο σό ίσο με τον προ ϋ πο λο γι σμό της Ελλάδας για 10.000 τρι σε κα τομ-

μύ ρι α χρό νια. Και όλα αυ τά μέ σα σε ένα δευ τε ρό λε πτο.
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Η Μάζα των Άστρων
Το πιο ση μα ντι κό στοι χεί ο στη ζωή και στην εξέ λι ξη ενός άστρου κα θο-

ρί ζε ται από την πο σό τη τα των υλι κών που πε ρι λαμ βά νει. Ακόμη και η εμ-

φά νι ση των άστρων στον ου ρα νό εξαρ τά ται από την πο σό τη τα της ύλης 

που πε ρι λαμ βά νουν τη στιγ μή που γεν νι ώ νται. Μερικά άστρα γεν νι ώ νται 

με λι γο στό υδρο γό νο, λά μπουν αμυ δρά μ’ αδύ να το φως, έχουν μια 

κοκ κι νω πή από χρω ση και επι φα νει α κή θερ μο κρα σί α 3.000 βαθ μών Κελ-

σίου. Άστρα, όπως ο Ήλιός μας έχουν πε ρισ σό τε ρα υλι κά, εί ναι θερ μό τε-

ρα και λά μπουν στους 6.000 βαθ μούς Κελσίου με έντο νο κι τρι νω πό φως. 

Άλλα άστρα πά λι, έχουν πολ λα πλά σι α υλι κά απ’ ό,τι ο Ήλιος, εί ναι κυ α νό λευ-

κα με θερ μο κρα σί α 20.000 βαθ μών και λά μπουν με την έντα ση ενός εκα τομ μυ-

ρί ου ηλίων. Η μά ζα δη λα δή του κά θε άστρου δεν κα θο ρί ζει μό νο την εμ φά νι ση που 

έχει όταν γεν νη θεί, καθορίζει επί σης και τι εί δους άστρο θα γί νει, πό σα χρό νια θα ζή σει, πώς θα εί ναι στη γε ρο ντι κή 

του ηλι κί α και τέ λος πώς θα πε θά νει. Όλα εξαρ τώ νται από την πο σό τη τα της μά ζας που έχει. 

Κόκκινοι Νάνοι
Τα μι κρά κοκ κι νω πά άστρα, που εί ναι και τα πιο πο λυ ά ριθ μα, έχουν 

αυ τό το χρώ μα για τί εί ναι σχε τι κά τα πιο κρύα άστρα. Είναι αυ-

τό που λέ με κόκ κι νοι νά νοι, με δι ά με τρο μό λις το ένα τέ ταρ το 

της δι α μέ τρου του Ηλίου. Τα άστρα αυ τά έχουν μό λις το ένα 

δε κά κις χι λι ο στό της λα μπρό τη τας του Ηλίου και εί ναι τό σο 

αμυ δρά, ώστε κα νέ να τους δεν φαί νε ται από τη Γη χω ρίς 

τη βο ή θει α τη λε σκό πι ου. Παρ’ όλη όμως την αμυ δρό τη τα και 

την απλό τη τά του, ένα μι κρό κόκ κι νο άστρο θα επι ζή σει πε-

ρισ σό τε ρο από οποιο δή πο τε άλ λο εί δος άστρου. Επειδή εί ναι 

μι κρό, οι θερ μο πυ ρη νι κές του αντι δρά σεις εκτε λού νται αρ γά 

και γι’ αυ τό λά μπει αμυ δρά. Θα χρει α στεί πά ρα πο λύς και ρός 

έως ότου εξα ντλή σει το καύ σι μο υδρο γό νο του. Τα μι κρά κόκ κι να 

άστρα μπο ρούν να λά μπουν για δε κά δες δι σε κα τομ μύ ρι α χρό νια χω-

ρίς κα μιά εμ φα νή αλ λα γή.

Γαλάζιοι Γίγαντες
Οι τε ρά στι οι γα λά ζιοι γί γα ντες εί ναι άστρα πλού σι α σε υλι κά και γι’ αυ τό ιδι-

αί τε ρα σπά τα λα. Οι θερ μο πυ ρη νι κές τους αντι δρά σεις πραγ μα το ποι ού νται 

με τα χύ τα το ρυθ μό με απο τέ λε σμα να ακτι νο βο λούν τε ρά στι ες πο σό τη τες 

ενέρ γει ας μέ σα σε λί γο χρό νο. Γι’ αυ τό άλ λω στε και η ζωή τους δεν πρό-

κει ται να δι αρ κέ σει πο λύ. Ένα άστρο με υλι κά 25 φο ρές τα υλι κά που δι α-

θέ τει ο Ήλιός μας, τα σπα τα λά ει γρή γο ρα λά μπο ντας 80.000 φο ρές πιο 

έντο να απ’ ό,τι ο Ήλιός μας με θερ μο κρα σί α 35.000 βαθ μών Κελσίου. Γι’ 

αυ τό η ζωή ενός τέ τοιου άστρου στην Κύρια Ακολουθία δεν δι αρ κεί πε ρισ σό-

τε ρο από 3 εκα τομ μύ ρι α χρό νια. Στην άλ λη άκρη, ένα άστρο με το 1/2 της μά-

ζας του Ηλίου εί ναι πο λύ πιο συ ντη ρη τι κό και δα πα νά το «καύ σι μο» υδρο γό νο που 

δι α θέ τει με με γά λη «τσι γκου νιά», με απο τέ λε σμα να λά μπει 40 φο ρές λι γό τε ρο έντο να 

απ’ ό,τι ο Ήλιός μας και να έχει επι φα νει α κή θερ μο κρα σί α 4.000 βαθ μών Κελσίου. Ένα τέ τοιο άστρο θα ζή σει στα θε-

ρά, στην Κύρια Ακολουθία, επί 200 δι σε κα τομ μύ ρι α χρό νια. 

Ταξίδι Χωρίς Τέλος
Ένας με γά λος αστρο νό μος εί χε πει κά πο τε ότι «ο άν θρω πος εί ναι το 

μέ σο για το Σύμπαν να γνω ρί σει τον εαυ τό του», και ίσως αυ τό να 

απο τε λεί και τον κα λύ τε ρο προσ δι ο ρι σμό μας για τί εί μα στε πράγ μα-

τι αλη θι νά τέ κνα του Σύμπαντος. Είμαστε αστρό σκο νη, αλ λά ταυ τό-

χρο να εί μα στε προι κι σμέ νοι με την ικα νό τη τα να σκε φτό μα στε, να 

αι σθα νό μα στε και να δι ε ρω τό μα στε. Είναι η μοί ρα μας, και ίσως ο 

σκο πός μας, να ανα πτυσ σό μα στε και να προ ο δεύ ου με μό νο κα θώς 

επι δι ώ κου με να μά θου με και να δώ σου με έν νοι α και ση μα σί α στο 

Σύμπαν, στο οποίο ανή κου με, σε μία ατέρ μο νη ίσως προ σπά θει α ερευ-

νών. Γι’ αυ τό άλ λω στε και ο ση με ρι νός άν θρω πος, στην προ σπά θειά του 

να κα τα νο ή σει το Σύμπαν, δεν αντι κρί ζει εκεί έξω έναν εχθρι κό και άδειο κό-

σμο. Βλέπει, αντί θε τα, την υπό σχε ση ενός πα νέ μορ φου τα ξι δι ού προς την Ιθάκη 

των γνώ σε ων. Ενός Τα ξι δι ού Χω ρίς Τέ λος.
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