
ΑΓΩΝΕΣ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΑΪΓΝΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

Ύπάρχουσιν οΐ φρονοϋντες δτι είναι δύσκολον ν’ άναζητήσωμεν εν 
Βυζάντιο) γυμνικούς αγώνας, και δή Ιπισήμως τελούμενους, επομένως κα'ι 
γυμνάσια και παλαίστρας1, άλλοι δέ κα'ι όρίζουσι τό 394, έτος, καθ’ δ έπαυ
σαν τελούμενα τά εν ’Ήλιδι ’Ολύμπια, ώς χρονικόν δριον, μετά τό όποιον 
ούτε περί γυμναστικής πλέον γίνεται λόγος ούτε καί γυμνικοί αγώνες άνα- 
φέρονται άνά τάς Βυζαντινός χώρας1 2.

Αί ανωτέρω γνώμαι ανάγκη είναι νά τροποποιηθώσιν, ως θά δείξτ) 
κατωτέρω ή έρευνα τών πηγών.

Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους ή αγωνιστική είναι βεβαίως «ούχί επί 
παιδεία, άλλ’ επί τέχνη», γίνεται δήλα δή ούχί χάριν παιδαγωγικών σκοπών, 
αλλά μόνον προς έπίδειξιν επαγγελματικής ίκανότητος, δσον δμως προχωροϋ- 
μεν προς τά άνω καί ή άπήχησις τοΰ αρχαίου Ελληνικού βίου είναι ακόμη 
ζωηρά, εύρίσκομεν ούχί σπανίως καί γυμνικών αγώνων μνείαν καί παλαί
στρας καί γυμνασίου καί παιδοτρίβου 3.

Γενικώς είπεΐν, ώς έκ τής μελέτης τών πηγών φαίνεται, ή αγωνιστική 
παρά Βυζαντινοΐς συνεχίζει τήν διαρκώς άτονοϋσαν άρχαίαν Ελληνικήν παρά- 
δοσιν μέχρι που τών μέσων τής ΣΤ', μ.X. εκατονταετηρίδος4, οπότε δεν 
εκλείπει μεν τελείως, πάντως δμως παύει έχουσα τον άρχαΐον αύτής χαρα- 
τήρα. Καί έπρεπε νά είναι πολύ ισχυρά ή αρχαία Ελληνική γυμναστική καί 
αγωνιστική παράδοσις, ΐνα άντίσχη επί αιώνας εις τόν κατ’ αύτής επίμονον 
καί συστηματικόν πόλεμον τής εκκλησίας καί τών πιστών αύτής, εις τάς αντι
λήψεις τών οποίων προσέκρουον τά εν τοΐς γυμνασίοις, ταΐς παλαίστραις καί 
τοΐς άγώσι συμβαίνοντα5.

1 Σπ. Λάμπρου, Οί γυμναστικοί αγώνες παρά Βυζαντινοΐς (’Ολυμπιακοί αγώνες 
Μάρτιος -’Απρίλιος 1896 σ. 58), Ε. Παυλίνη, Ιστορία τής γυμναστικής σ. 339.

2 Ε. ΙΙαυλίνη, Ένθ’ άν. σ. 401,411.
3 Βλ. κατωτέρω κυρίως τάς έκ τών λόγων τοΰ Χρυσοστόμου μαρτυρίας.
4 Κατά τόν ΣΤ', αιώνα ό Προκόπιος έν τφ περί τών Περσικών πολέμων έ'ργφ του 

1.64.12 (Βόνν.) αναφέρει Άνδρέαν τινά «παιδοτρίβην καί παλαίστρρ τινί έν Βυζαντίφ 
Ιφεστηκότα». ’Έπιθι J. Krause, Die Byzantiner des Mittelalters σ. 306, 308 καί 
Ε. Παυλίνη, Ένθ’ άν. σ. 402.

5 Καί ή άγια Γραφή είναι εναντίον τών γυμνασίων καί τώνπαλαιστρών2.Μακκαβ.4.13.
ΚπετΗΡίτ Εταιρεία?; Bvzant Σπουλπν, δτοί !Γ , 5
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66 Φαίδωνος t. Κουκουλέ

Έν πρώτοις άπρεπες έθεωρεΐτο υπό των Χριστιανών νά προέρχωνται 
εις τά στάδια καί νά άγωνίζωνται γυμνοί οί άθληταί Συγγραφεύς τοϋ Ε'. 
μ. X. αίώνος, 6 Σελεύκειας Βασίλειος, ομίλων περί των επί τών χρόνων του 
έν ’Αντιόχεια τελουμένων ’Ολυμπίων, μετ’ άγανακτήσεως αναφωνεί' ό αγών 
αυτός «άπερ κρΰπτειν ή φΰσις προσέταξε ταΰτα τοΐς απάντων ό'μμασιν άναιδώς 
θεατρίζει* 2. ’Έπειτα απόβλητα έθεωροΰντο ώρισμένα αγωνίσματα (πάλη - 
πυγμή - παγκράτιον), διότι ταΰτα ήχρείουν τό σώμα καί δή καί τό πρόσωπον 
τοΰ κατ’ εικόνα Θεοΰ πλασθέντος ανθρώπου 3. Μή λησμονώμεν προσέτι δτι 
οι Χριστιανοί ΰπολαμβάνοντες τό σώμα ως φυλακήν τής ψυχής, φυσικόν ήτο 
νά παραμελώσι τούτο, ϊνα αΰτη εύχερέστερον απαλλαγή τών δεσμών της. 
Κατ’ αυτούς χαρακτηριστικόν τοΰ ανθρώπου έπρεπε νά είναι τό κατεσκληκός 
τοΰ σώματος καί ή επί τοΰ προσώπου έπανθοΰσα ώχρία. Τήν τοΰ δίσκου 
καί τοΰ ακοντίου βολήν οΰδέν άλλο έθεώρουν ή ανωφελή κατανάλωσιν 
ανθρώπινης δυνάμεως 4.

Τέλος οί γυμνικοί αγώνες συνέχεια ό'ντες τών αρχαίων Ελληνικών καί 
μέ τον εθνικόν επομένως βίον συνδεόμενοι, έπολεμοΰντο καί ως εις τον εθνι
σμόν άγοντες. Τούτους συχνότατα ως «έξω αγώνας» υπό τών συγγραφέων 
χαρακτηριζομένους ό Σελεύκειας Βασίλειος θεωρεί ώς «Ελληνισμόν Χριστια
νισμού προσωπείφ κρυπτόμενον» 5, όμιλών δε περί τών συγχρόνων του έν 
’Αντιόχεια τελουμένων ’Ολυμπίων τά χαρακτηρίζει ώς «θανάτου τερπνόν 
δηλητήριον καί δαίμονος εορτήν τον σταυρόν καθυβρίζουσαν» καί ως 
«Ελλήνων θρησκείαν διά μιμήσεως προς τήν είδωλικήν ασέβειαν άγοντα6», 
άντίληψις, προς ήν καί ό Χρυσόστομος συμφωνεί λέγων περί τών αυτών 
’Ολυμπίων δτι έν αύτοίς «ό διάβολος πομπεύει» 7.

Παρ’ δλα αυτά Χριστιανοί τών αγαθών τής Ελληνικής παιδείας γευ- 
θέντες, ώς λ. χ. Βασίλειος ό Μέγας, έλυποΰντο, διότι έν τή ιδία πατρίδι εΐχον 
κλείσει τά γυμνάσια καί συνίστων τήν γυμναστικήν ώς μαλάττουσαν τήν 
δυναστείαν τοΰ έν ήμϊν πλεονάζοντος πυρός, ΰδατος καί άέρος 8.

ι Φ. Κουκουλέ, Βασιλείου τοΰ Μεγάλου δόξαι παιδαγωγικά! σ. 32.
2 Βασιλείου Σελεύκειας, Λόγος εις τά ’Ολύμπια (Migne, Ρ. G. 85.309.)
3 Bigelmair, Die Beteiligung der Christen im offentlichen Leben a. 272. Καί 

οί πολιτικοί νόμοι έφρόντιζον, «ώστε ή όψις, ήτις πρός μίμησιν τής (όραιότητος τής 
ουρανίας έστί πεπλασμένη μηδαμώς σπιλωύή» Σύνοψις Μ 11.2 (Zachariae von 
Lingentbal, JGR. 5.490).

« Bigelmair, νΕνθ’ άν.
8 Βασιλείου Σελεύκειας, ΈνΟ’ άν. Ρ. G. 85.308.
6 Βασιλείου Σελεύκειας, ”ΕνΟ’άν. Ρ. G. 85.309.313.
7 Χρυσόστομος, Ρ. G. 63.897. "Ας ληφθώσιν ύπ’ όψιν καί οί λόγοι καί άλλων 

πατέρων τής Εκκλησίας, καί μάλιστα τοΰ Χρυσοστόμου, κατά τών ιπποδρομικών αγώ
νων, τούς όποιους ’Ισίδωρος ό Πηλουσιώτης καλεϊ «κοινήν τής οικουμένης λύμην» 
άποκαλών κακοτεχνίαν τήν τέχνην τών μετεχόντων εις αύτοΰς Ρ. G. 78.1437.1444.

ε Φ. Κουκουλέ, Βασιλείου τοΰ Μεγάλου δόξαι παιδαγωγικοί σ. 33.
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ΑΙ ΠΗΓΑΙ

Ό μέλλων νά έξετάση τά κατά τούς αγώνας, τά αγωνίσματα καί τά 
αγωνιστικά παίγνια κατά την Βυζαντινήν εποχήν δεν στερείται σχετικών 
πηγών. Καί είναι μέν αληθές δτι δεν είναι αύται πολύ πλούσιαι, πάντως 
δμως ίκαναί νά μάς διαφωτίσωσιν έπαρκώς περί τοΰ θέματος.

Έν πρώτοις πληροφορίας διά τήν παλαιοτέραν εποχήν παρέχει ήμΐν 
Κλήμης ό Άλεξανδρεύς έν τφ παιδαγωγφ του1, διά δέ τούς μετέπειτα αιώ
νας μέχρι παί τοΰ έκτου, οί πατέρες τής εκκλησίας, οΐτινες ύποστηρίζοντες 
δτι ό βίος τοΰ ανθρώπου είναι αγών ή αρετής άγωνιστήριον, συχνά έκαμνον 
χρήσιν μεταφορών εκ τών αγώνων ειλημμένων. Μεταξύ δέ τών πατέρων δέον 
νά έξαρθή ό Χρυσόστομος ό ύπέρ πάντα άλλον μελετήσας καί περιγράψας 
τον σύγχρονον βίον του.

Μετά τούς λόγους τών πατέρων τής εκκλησίας, έπονται διάφοροι ρητο
ρικοί λόγοι καί γυμνάσματα (πβ. τά έργα τοΰ Λιβανιού καί τοΰ Χορικίου) 
εις ούς προσθετέαι αί έκ τών χρονογράφων ποικίλαι καί πολύτιμοι μαρτυ- 
ρίαι, μάλιστα διά τήν από I'. αίώνος καί εντεύθεν εποχήν, εις άς, διά τούς 
μεταγενεστέρους αιώνας, δέον νά προσθέση τις τά έν τοΐς έπυλλίοις περι- 
γραφόμενα.

Καί τά ονειροκριτικά δέ βιβλία τά τε παλαιότερα καί τό τοΰ Άχμέτ 
ούκ όλίγας σχετικάς προς τό θέμα παρέχουσι πληροφορίας, εις άς δέον νά 
προσθέσωμεν καί τάς τών ερμηνευμάτων τοΰ Πολυδεύκους. Πολλοΰ λόγου 
προσέτι άξια είναι δσα σχετικά λέγει καί Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος 
έν τή εκθέσει τής βασιλείου τάξεως, δσα διά τούς τελευταίους αιώνας σημει- 
οΰσιν οί χρονογράφοι Γρηγοράς, Καντακουζηνός καί Παχυμέρης καί δσα 
μανθάνομεν έκ κειμένου τοΰ ΙΒ'. αίώνος έπιγραφομένου «έκφρασις ξυλο- 
κονταριών» 2.

’Αληθές είναι δτι καί έν μεσαιωνικοίς ίατρικοίς βιβλίοις λόγος γίνεται 
περί διαφόρων γυμνασμάτων, ταΰτα δμως γινόμενα χάριν υγιεινών σκοπών 
καί ούχί προς έπίδειξιν σωματικής ρώμης, δέον μετ’ έπιφυλάξεως νά λαμβά- 
νωνται ύπ’ δψιν, άφ’ ου άλλως τε έν πολλοΐς άντιγράφουσι ταΰτα τά τοΰ 
Γαληνού. Τέλος ας σημειωθή δτι μία τών κυρίων πηγών διά τό θέμα ημών 
είναι τά έν ταΐς Βυζαντιναΐς συλλογαίς τών νόμων λεγάμενα καί δσα διαφω- 
τιστικά παραδίδουσιν οί ιεροί κανόνες, καί μάλιστα οί ερμηνευταί αυτών.

Ταΰτα έν γενικαΐς γραμμαΐς διά τάς αμέσους πηγάς· έμμεσους, ήτοι 
εικόνας, αν έξαιρέση τις τάς σχετιζομένας μέ τούς ιπποδρομικούς αγώνας, 
έχομεν πολύ δλίγας καί δή κυρίως άναφερομένας εις ωρισμένον αγώνισμα, 
τήν πάλην, τήν οποίαν καί δέν παριστάνουσι πάντοτε πιστώς.

ι Βλέπε κυρίως τό 10ον κεφάλαιον τοΰ 3ου βιβλίου.
a Έξεδόύη υπό τοΰ Σπ. Λάμπρου έν Ν. Έλληνομνήμονι τόμ. 5 σ. 3 έξ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:53:24 EEST - 34.211.113.242



68 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Ή έ'λλειψις αΰτη είναι ευνόητος· άφ’ οΰ οί Χριστιανοί ήσαν κατά των 
αγωνισμάτων, φυσικόν ήτο νά μή παριστάνωσι ταΰτα καί διά τής γραφής.

ΛΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ

Έξετάσωμεν νΰν κατά χρονολογικήν σειράν τάς υπό τών πηγών παρεχό
μενος ήμΐν πληροφορίας. Κλήμης ό °Αλεξανδρεύς έν τώ παιδαγωγώ αύτοΰ 
συνιστα εις τούς νέους τό γυμνάσιον ως χρήσιμον καί προς ύγιείαν, αλλά καί 
ευψυχίαν, μνείαν δε ποιείται ό αυτός καί τοΰ άληλιμμένου δι5 ελαίου καί 
άνατρίβοντος είτε εαυτόν είτε τον προηγουμένως αυτόν τρίψαντα *.

Μετά ταΰτα, μεταξύ τών ετών 364-378 μ. X. έ'χομεν διάταξιν τών 
Ούάλεντος καί Βαλεντινιανοΰ περί θεαμάτων, έν fj φαίνεται τότε τό υπέρ 
τών γυμνικών αγώνων ενδιαφέρον, άφ’ού έν αυτή λέγεται· «non invidemus 
sed potius cohortamur amplectenda felicis populi studia gymnici ut 
agonis spectacula reformentur» 2.

Ό Μ. Βασίλειος ποιείται μνείαν παιδοτρίβου, δστις πρέπει νά φρον- 
τίζη, ϊνα οι ΰπ’ αύτοΰ ασκούμενοι παϊδες γίνωσιν άλκιμώτατοι καί τεχνικώ- 
τατοι, ΐνα καί αυτοί νικήσωσι καί αυτός έπαινεθή 3, έπανειλημμένως δ’ ό 
Χρυσόστομος αναφέρει γυμνικούς αγώνας4, γυμνάσια καί παλαί- 
στρας, ένθα οι νέοι δεικνύουσι πάσαν σπουδήν περί τήν ά'θλησιν 5, προς 
δε καί παιδοτρίβας προπονοΰντας τούς άθλητάς καί τούς βοηθούς αυτών, 
άλείπτας πιθανώτατα 6, καί πάλιν άθλητάς άσκουμένους έν ταϊς παλαίστραις 7. 
Βραδύτερον Ιν τοΐς Πανδέκταις άναφέρονται πάλιν αί παλαΐστραι καί οί έν 
αύταϊς ασκούμενοι8, εΐπομεν δ’ανωτέρω δτι καί ό Προκόπιος κατά τήν αυτήν 
έποχήν αναφέρει Άνδρέαν τινά παιδοτρίβην καί παλαίστρας προεστηκότα. 
Καί τά ερμηνεύματα δέ τοΰ Πολυδεύκους (σ. 95. 215 Boucherie) άναφέ- 
ρουσι στάδιον καί πάλην καί παγκρατιαστάς καί πεντάθλους 9.

Μνείαν πάλης καί παλαιστών έ'χομεν καί πολύ βραδύτερον. Κωνσταντίνος 
δήλα δή ό Πορφυρογέννητος έν τή εκθέσει του τής βασιλείου τάξεως όμιλε! 
διά τούς παλαιστρίτας τούς παλαίοντας έν τφ ίπποδρόμω εις τό Π, 
κάτωθεν τοΰ σέντζου, τοΰ βασιλικού τουτέστι θεωρείου10, προς δέ καί τούς * 2 3 * 5 6 7 8 9

ι Κλήμεντος, ΙΙαιδαγ. 3. 10 (σ. 264. 19, 266.16, Stahlin).
2 Κώδ. 11.41.1.
3 Φ. Κουκουλέ, νΕνθ’ άν. σ. 33.
ι Ρ. G. 52.772, 60.277, 63.554 καί πολλαχοΰ αλλαχού.
5 Ρ. G. 51.180, 60.277, 63.634 καί πολλαχοΰ αλλαχού.
6 Ρ. G. 51.180, 62.163.
7 Ρ. G. 60.277, 62.548.
8 9. 2. 3.
9 Καί έν τφ λεξικφ τοΰ ‘Ησυχίου φέρεται· παλαίστρα· οπού οί παϊδες αλείφονται.
ι° Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως 338,17,
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τής παλαίστρας, οϊτινες δέχονται δτι ήσαν διδάσκαλοι τής γυμναστικής 1.
Μεταγενεστέρως συχνά άναφέρονται υπό των χρονογράφων αγωνίσματα, 

εις ά διέπρεπον βασιλείς ή ίδιώται εξαιρετικήν ρώμην έχοντες και περ'ι ών 
θά γίνη 6 προσήκων λόγος έν τφ οίκείφ χώρφ.

ΟΙ ΤΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Κατά την Βυζαντινήν εποχήν ετελοΰντο διάφοροι αγώνες, άλλοι δμως 
μέχρις άλλης χρονικής περιόδου. Ούτω τά ’Ολύμπια, περί ών ευθύς κατωτέρω 
ό λόγος, ετελοΰντο έν "Αντιόχεια και παλαιότερον, κανονικώς δμως από τοϋ 
181 μέχρι τοΰ 521 μ. X., οι ιπποδρομικοί αγώνες, περί ών, ως μή γυμνικών 
καί ώς άπαιτοΰντων μακροτέραν πραγματείαν, θά διαλάβωμεν ειδικώς αλλα
χού 2, διεξήγοντο έν Κωνσταντινουπόλει μέχρι τής πτώσεως τής Βασιλίδος 
τών πόλεων, μέ διακοπήν μόνον επί τής Φραγκικής κατακτήσεως, δρόμου 
δ" αγώνες έγίνοντο έν Κωνσταντινουπόλει μέχρι τουλάχιστον τοϋ I' αίώνος, 
οπότε καί περιγράφονται υπό τοϋ Πορφυρογέννητου.

Ετελοΰντο δ’ οι αγώνες ούτοι έν τφ σταδίω, τό όποιον συχνότατα 
άναφέρεται3 καί άνθ’ου καίτήνλέξιν σκάμμα μεταχειρίζονται οί συγγραφείς4·

ΤΑ ΕΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑ

Μέλλοντες νά διαλάβωμεν περί τών έν ’Αντιόχεια ’Ολυμπίων πηγάς 
ημών θά έ'χωμεν τον Λιβάνιον, τον Χρυσόστομον, τον Μαλάλαν, τον Χορί- 
κιον, καί τον Σελεύκειας Βασίλειον 5. Κατά τάς μαρτυρίας λοιπόν τών συγ
γραφέων τούτων ό λαός τής ’Αντιόχειας, ό όποιος ήρέσκετο εις τά θεάματα 
θεωρών φιλοδήμους τούς τέρψεις καί θέας παρέχοντας 6, εις τό τεσσαράκοντα 
στάδια τής πόλεως άπέχον προάστιον Δάφνην, τάς φυσικάς καλλονάς τοΰ 
οποίου έξήρεν ό Χορίκιος 7, έτέλει παλαιότερον τά Δαφναΐα προς τιμήν τοΰ * 2 3 4 5 * 7

ι Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ”Ενθ’ άν. 13.21. Πβ. καί J. Ebersolt, 
Melanges d’histoire et d’Archeologie byzantines σ. 85, A.Vogt, Constantin Porphy- 
rogennete, Le livre des ceremonies 1. 57 (Commentaire).

2 Σημεία τινα τών ιπποδρομικών αγώνων λαμβάνονται ενταύθα ύπ’ όψιν, τόσα όμως, 
όσα χρησιμεΰουσι πρός διαφώτισιν τοϋ σκοπού τής παρούσης πραγματείας.

3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 62.118, 342, 370, 63.488, 879, Βασίλειος Σελεύκειας,
Ρ. G. 85. 28. *

4 Χρυσόστομος, Ρ. G. 48.984, 63.702, Μόσχου, Λειμωνάριου Ρ. G. 87.2917.
5 Βλέπε καί τό άρθρον Olympia έν τφ λεξικφ τών Ελληνικών και Ρωμαϊκών αρχαιο

τήτων τών Daremberg - Saglio καί όσα σχετικά έσημείωσεν ό J. Kr au s e έν τφ 
έ'ργφ αυτού Olympia σ. 207-210 και έπιθι καί τό έπί τη βάσει τών πληροφοριών τοΰ 
Μαλάλα γραφέν άρθρον τού Γ. Τσοκοπούλου, Οί έν Άντιοχεία ’Ολυμπιακοί αγώνες 
(Αρμονίας τόμ. 2 σ. 1-11).

3 Βασιλείου Σελεύκειας, Είς τάς πράξεις τής αγίας Θέκλης, Ρ. G. 85.521.
7 Χορικίου, ’Επιτάφιος έπί Προκοπίφ σ. 114.8 (Forster-Richtsteig),
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70 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

’Απόλλωνος και τής Άρτέμιδος, <δν ναός είχεν ίδρυθή εκεί. Ότι έν τώ 
προαστίφ τούτω έτελοΰντο ’Ολύμπια, ώς αλλαχού, εν Άθήναις λ. χ., Έφέσω, 
’Αλεξάνδρειά, Τράλλεσι κτλ. δεν παραδίδεται.

Ό έπι Αύγούστου εν τοΰτοις ζήσας Άντιοχεύς συγκλητικός Σωσίβιος 
ώρισε διά διαθήκης, ΐνα εκ τών εισοδημάτων τής περιουσίας του, άνερχομένων 
εις δεκαπέντε χρυσίου τάλαντα έτησίως, τελώνται έν τή πατρίδι του αγώνες 
διαρκείας τριάκοντα ημερών άνά παν πέμπτον έτος κατά μήνα Ύπερβερεταΐον, 
ήτοι ’Οκτώβριον *. Οί αγώνες όμως οΰτοι υπό τών πολιτευόμενων τών άνα- 
λαβόντων την διεξαγωγήν αυτών δεν έτελοΰντο κανονικώς, αλλά κατά δεκα
πενταετίαν ή ε’ικοσαετίαν * 2, δι’ δ κα'ι οί πολΐται παρεπονέθησαν και έπέτυχον 
ν’ άγοράσωσιν επί Κλαυδίου παρά τών Πισατών τούς ’Ολυμπιακούς αγώνας. 
*Η σχετική σύμβασις έγένετο τφ 45 μ. X., ήτο δέ διαρκείας 360 ετών 3. 
Ή τελική έν τοΰτοις όργάνωσις τών ’Ολυμπίων έπετεύχθη μόλις έπΙ 
Κομμόδου, οπότε ή διάρκεια αυτών τελουμένων κατά τετραετίαν κατά τούς 
μήνας Πάνεμον καί Αώον, ήτοι ’Ιούλιον καί Αύ'γουστον, ώρίσθη τεσσαρα- 
κονταπενθή μέρος 4. Ό πρώτος εορτασμός τών τοιοΰτων αγώνων συνέπεσε 
τω 181 μ. X.

Όσαν δέ τά έν ’Αντιόχεια ’Ολύμπια αγώνες γυμνικοί (πάλης-πυγμής 
παγκρατίου - δρόμου), ιππικοί καί μουσικοί5 τελούμενοι μετά πάσης 
σεμνότητος υπό τήν έποπτείαν αγωνοθέτου, δστις ώς «τής εύκοσμίας ά'ρχων» 
χαρακτηριζόμενος, έφερε τον τίτλον τοΰ άλυτάρχου καί, έκπροσωπών τον 
Δία, έτύγχανεν αληθούς λατρείας, ζών βίον αγνόν καί αυστηρόν6.

Οί αγώνες οΰτοι, ών τήν έναρξιν άνήγγελλε κήρυξ φωνάζων ότι έπρεπε 
νά επικρατή κατά τήν τέλεσιν αυτών ησυχία έν κόσμφ7 8, άπήλαυον πολλής 
τιμής καί φήμης, ήρχοντο δ’ εις αυτούς άθληταί από πάσης πόλεως καί 
χώρας, άλλοτε περισσότεροι καί άλλοτε όλιγώτεροι, άναλόγως τής πολιτικής 
καταστάσεως καί τών καιρικών περιστάσεων».

ι Μαλάλα, Χρονογρ. 248.15.17.
* Ό Μαλάλας, Ένθ’ άν. 249.20, λέγει ότι τοΰτο προήλθεν έξ έπιγενομένων σει

σμών καί πολέμων.
3 Μαλάλα, Χρονογρ. σ. 248-248.286.
ί Μαλάλα, Χρονογρ. σ. 284, 287-288. Διβανίου, Περί τών έν ταΐς έορταΐς κλή

σεων 26 (τόμ. 4.67.11 Forster.) Χάριν τών αγώνων τούτων ό Διοκλητιανός ΐδρυσεν έν 
Δάφνη ιδιαίτερον στάδιον (Μαλάλας, 307.7).

5 Μαλάλα, Χρονογρ. 287.21,288.8, 307, 310.16,311.19.
6 Ό αλυτάρχης, ώς λέγει ό Μαλάλας (σ. 286.287), έφερε λευκόν φόρεμα μέ χρυσάς 

λωρίδας, στέμμα έστολισμένον μέ πολυτίμους λίθους, σκήπτρον έβένινον καί λευκά σαν
δάλια. Διάταγμα Θεοδοσίου τοΰ Β' ορίζει τόν άλυτάρχην άνώτατον πάντων τών αρχόν
των τής ’Αντιόχειας.

7 Βασιλείου Σελεύκειας, Λόγος είς τά’Ολύμπια, Ρ. G. 85,312, Χρυσόστομος, 
Ρ. G. 63.897.

8 Μαλάλα, Χρονογρ. 289.3.
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Τά ’Ολύμπια, τα οποία διετηρήθησαν μέχρι τοΰ 521 μ. X. οπότε καί 
κατηργήθησαν υπό τοΰ ’Ιουστίνου1, θεωρούμενα ως ιερός άγων, έπέβαλλον 
και περιορισμούς εις τούς μέλλοντας νά μετάσχωσιν αυτών Όλυμπικοΰς' 
ώφειλον δήλα δη ούτοι νά διάγωσι κοσμίως καθ’ δλην αυτών την διάρ
κειαν1 2, προς τον σκοπόν δ’ αυτόν τότε άπηλαυνοντο τής πόλεως αί πόρναι 
καί οί μίμοι3.

Οί κατά τάγμα, ως λέγει ό Μαλάλας, ερχόμενοι άθληταί, οΐτινες, 
πλούσιοι ό'ντες, έφερον μεθ’εαυτών χρήματα καί δούλους έκ τής ιδίας πατρί- 
δος, μετά την νίκην, αν μέν ήσαν ά'ρρενες, έγίνοντο ιερείς, αν δε γυναίκες, 
διότι καί παρθένοι ήγωνίζοντο, ίέρειαι, άσκοϋντες άμφότεροι αγνότητα βίου 
μέχρι τοΰ θανάτου των.

TO ΒΟΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΝ

Οί Ρωμαίοι κατά τήν 3ην ’Ιανουάριου έτέλουν vota, ήτοι εύχάς pro 
salute imperatoris, ludi δε votivi έτελοΰντο παρά τοΐς αύτοΐς έπ’ ευκαι
ρία θριάμβου. Έντεΰθεν παραλαβόντες καί οι Βυζαντινοί έτέλουν εορτήν 
βότα ή βοτά καλουμένην4, καθ’ ήν, καί δη κατά τήν 8'Ίν ημέραν τών ιθ' 
άκκουβίτων, ήτοι τήν 3Τ'ν Ίανουαρίου5, έγίνοντο καί αγώνες πεζών, τό βοτόν 
πεζοδρόμιον6, τό όποιον σαφώς διαστέλλεται τοΰ ίππικοΰ7, περί οΰ διά 
μακρών διέλαβε Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος έν τή έκθέσει τής βασι
λείου τάξεως8.

Κατά τον Πορφυρογέννητον λοιπόν έδίδετο έντολή, ϊνα τήν έπομένην 
τελεσθή βοτόν πεζοδρόμιον, έπιστάσης δε τής ώρας, ό βασιλεύς άνήρχετο έπί

1 Μαλάλα, Χρονογρ. 417.5.
2 Κατά τά ’Ολύμπια έν ’Αντιόχεια έγίνοντο αί λεγόμεναι κλήσεις, καθ’ ας πρεσβύ- 

τεροι μετά παιδαρίων συνευωχοΰντο, τοΰθ’οπερ ψέγει ό Λιβάνιος έν τψ λόγψ του 
περί τών έν ταΐς έορταΐς κλήσεων (τόμ. 4.57, Forster).

3 Βασιλείου Σελεύκειας, Ένθ’ άν. 85.309, Λιβανιού, Περί τοΰ πλέθρου 29 
(τόμ. 1.409).

4 Ίδέ καί Ν. Πολίτου, Παραδόσεις 2.1264-1267. "Ορα καί τάς σχετικάς σημειώ
σεις τοΰ Reiske εις τήν εκθεσιν τής βασιλείου τάξεως τόμ. 2.246.

5 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 750.13 (Βόνν.) Έπί τής όγδοης ημέρας τών αυτών 
άκκουβίτων έκτελείται τό βοτόν πεζοδρόμιον. Ή πρώτη ημέρα τών ιθ' άκκουβίτων 
συνέπιπτε μέ τήν εορτήν τών Χριστουγέννων.

6 Κακώς έν τφ Κλητορολογίψ τοΰ Φιλοθέου (750.13) γράφεται παιζοδρόμιον, έν ω 
σαφώς πρόκειται περί πεζοδρομίου, δρόμου δήλα δή πεζών. Πβ. άκτα είς τήν κυλίστραν 
τών πεζών, καί άκτα κάμνοντος τοΰ μαππαρίου είς τό πεζόν, Κωνστ. Πορφυρογεν- 
νήτου, Έκθεσις 358.18,359.1. Ό Ebersolt, Melanges σ. 88 όρθώς γράφει πεζο
δρόμιον μεταφράζων διά τοΰ course pedestre.

X Ίππικοΰ άγομένου, είτε καί βοτοΰ. Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου; 
Έκθεσις 612.21.

8 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννή του, Περί τοΰ βοτοΰ, όπως δει τελεϊσθαν, 
Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως 359.20 έξ. Βλ. καί 357-20 έξ,
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τού έν τώ ιπποδρόμιο καθίσματος του περιστοιχιζόμενος υπό των οικείων 
αρχόντων. Κάτω, εις το στάμα, ύπήρχεν ή κυλίστρα, ή όρνα (urna) 
ή κληρωτίς δήλα δή, ταύτην δ’έκύλιε σιλεντιάριος, ίόα όριοθή δια τών έξερ- 
χομένων σφαιρίων ή θέσις, την οποίαν έπρεπε νά καταλάβη έκαστος δρομεύς, 
προ τής έκκινήσεως1. (Είκ. 1). Καθ’ δν χρόνον έκυλίετο ή κυλίστρα, αί εξής 
επιφωνήσεις ήκοΰοντο υπό τών αντιπροσώπων των δήμων (Πρασίνων και 
Βενέτων) «Εις έκείνας τάς θύρας άπέλθωμεν, Θεέ καί κύριε τών απάντων,

δπου έσται έκ Θεού νικήσαι. Τοϋτό έστιν 
έκ Θεού νικήσαι καί δυσωποϋμέν σε, Θεο- 
τόκε, νίκας λάβοι ό δήμος οΰτος»1 2.

Μετά ταΰτα, προ τής ένάρξεως τού 
άγώνος, οί τών Πρασίνων καί Βενέτων 
δρομείς ήρχοντο τρέχοντες έ'καστοι προ 
τού ίδιου δήμου καί εκεί οί κράκται τών 
δήμων, οί πρώτοι δήλα δή τούς στίχους 
ψάλλοντες, έ'λεγον τα εξής άκτα' «"Ολους 
τούτους, Κύριε, βοήθησον τούς πρώτους 
βοήθησον ό έν Τριάδτ νικήσουσι πρε- 
σβείαις σου, Θεοτόκε, νικήσουσι χαρο- 
ποιοΰντες τούς Βενέτους (ή τούς Πρασί
νους) έσ· δ Θεός ό άγιος νίκην αύτοΐς 
παράσχου» 3. “Οταν δ’ό οικείος υπάλληλος, 
ό μαππάριος, «έκαμνεν εις το πεζόν», 
ήτοιμάζετο δήλα δή νά δώση το σημεϊον 

τής ένάρξειος τού πεζοδρομίου, τότε ήκούοντο αί εξής επιφωνήσεις· έκ μέρους 
μέν τών κρακτών νανά, άνανάϊα, έκ μέρους δέ τών δήματν «Επέστη ή ήμερα, 
αγία Θεοτόκε, ή νίκη τών Βενέτων (ή τών Πρασίνων) χαρεϊ ή πολιτεία, αγία 
Θεοτόκε». Όταν τέλος ύψώνων τάς χεΐρας ό μαππάριος έδιδε το σημεϊον τής 
ένάρξεως, παρ’ έκατέρου τών δήμων μεγαλοφώνως ήκούετο- «άρτι καί άρτι, 
Κύριε βοήθησον4».

Οί δρομείς, οΐτινες έξελέγοντο κατόπιν πρόβας, ήτοι προκριματικού 
άγώνος, έξεκίνουν από τάς θύρας τάς ό'πισθεν τών κατά τήν είσοδον τού 
ιπποδρόμου καγκέλλων, άπηλλαγμένοι τών φορεμάτων των, τά όποια παρέ- 
διδον εις φίλους, ινα κρατώσιν5. Έφ’ όσον, έννοεΐται, έτρεχον οί δρομείς οί 
έκατέρου δήμου ίίεαταί ένεθάρρυνον τούς ίδιους διά τών εξής έπιφωνήσεων

1 Κωνσταντίνου Πορ φ υρ ο γεν νή του, Έκθεσις 364.4.
- Τοϋ αΰτ οΰ, vEv\V άν. 358.19.

Τοΰ αΰτοΰ, νΕνθ’ άν. 358.6.
4 Τοϋ αΰτοΰ, ’Ένΰ’ άν. 359.1.
» Τοΰ αΰτοΰ, "Ενθ’ άν. 363.19.

Είκ. 1. Ή δρνα κυλιόμενη πρός κα
θορισμόν τήςθέσεως τών άγωνιστών. 
(Da remberg-Saglio, Dictionaire 

έν λ. circus σ. 1195).
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τοΰ φωνοβόλου· «’Έχετε βοηθοΰντα ύμΐν Ίησοΰν, νίκας δείξει, αύ'ξει νίκην», 
εις ας άπήνχα ό λαός τρίς. «αεί νίκα- έσ' άϊούτα», έπεσφραγίζοντο δ’ αί εύχαί 
καί παρορμήσεις τοΰ μεν φωνοβόλου έπιφωνοϋντος, σωτήρ τοΰ κόσμου, τοΰ 
δε λαοΰ συμπληροΰντος «βοήθησον ημάς1».

"Οταν έν τώ ιπποδρόμιο έτελοΰντο ιππικοί αγώνες, τότε τό βαΐα, αί 
επαναλήψεις δήλα δή τοΰ αΰτοΰ άγώνος, ήσαν οκτώ, εν τφ βοτφ δμαις πεζο
δρομία) μόνον τέσσαρα* 2. Καί ώφειλον μέν οί συντρέχοντες καί οί θεαταί 
καί οί υπάλληλοι οΰδέν κώλυμα νά προβάλωσιν εις τούς δρομείς καί ούδένα 
δόλον νά μεταχειρισθώσιν, ως όμως έκ τών υπό τοΰ Πορφυρογέννητου λεγο
μένων φαίνεται, τουναντίον συνέβαινεν. Ό συγγραφεύς δήλα δή οΰτος ανα
φέρει δτι ό πραιπόσιτος έφίστα την προσοχήν τών μαγγαναρίων, τών 
υπαλλήλων δήλα δή εκείνων, είς οί)ς ήτο άνατεθειμένον ν’ άνοίγωσι τάς 
Φόρας, όπισθεν τών οποίων ήσαν έτοιμοι προς εκκίνησή οί δρομείς, νά μή 
δωροδοκηθώσι καί κάμνωσι δόλον, ταχότερον ή βραδύτερου τοΰ δέοντος 
άνοίγοντες τάς θόρας 3. Έπ’ ίσης πληροφοροόμεθα ότι οί κούρσωρες, οί 
αστυφύλακες δήλα δή οί ίστάμενοι είς τον εύριπον, τον χάνδακα δήλα δή τον 
χωρίζοντα τά εδώλια από τοΰ πέλματος, (στίβου), ώφειλον «μή έάσαί τινα 
κατελθειν καί ποιήσαι άτακτόν τι», άλλοι δ’ υπάλληλοι, οί δεκανοί, ϊνα μή 
«έξελθώντις παρεμποδίση τινά τών δρομέων». Καί οί επί τής τάξεως δ’αξιω
ματικοί διετάσσοντο «μή ποιήσαι άτακτόν τι είς τούς δρομείς ένεκα προσπά
θειας, αλλά μάλλον μετά πολλοΰ φόβου ΐστασθαι καί έκτελεΐν τά αύτοΐς 
προστεταγμένα4». Τέλος, επειδή καί κατά τήν τελευταίαν στιγμήν μέ τούς 
νικητάς, τούς συμπερέστας λεγομένους5, έγίνοντο, φαίνεται, άτοπα, διετάσ- 
σοντο οί κούρσωρες «κατέχειν αυτούς έν ασφαλείς, όπως μή γένηταί τι 
σφάλμα δι’αυτών6».

Ποσάκις διέτρεχον οί δρομείς τό στάδιον άγνοοΰμεν. "Αν τό σταδιο- 
δρόμος, τό όποιον συναντώμεν είς τούς εκκλησιαστικούς κανόνας τοΰ αγίου 
Παύλου 7 έκληφθή κατά κυριολεξίαν, τότε έχομεν διαδρομήν τοΰ μήκους τοΰ 
σταδίου άπαξ8, αν όμως λάβωμεν ύπ’ όψιν ότι έκαστον βαΐον, άπετελεΐτο

ι Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 357.21,3582.
2 Τοΰ αΰτοϋ, Ένθ’ άν. 362.9.
* Τοΰ αύτοϋ, ’Ένθ’ άν. 363.5.
* Τοΰ αΰτοΰ, Ένθ’ άν. 3.63. 7.10.17. 21.
3 Έκ τοΰ super est ή λέξις, καθ’ ημάς.
6 Κωνσταντίνου Πορφυ ρογεννή του, Ένθ’ άν. 363.8.
7 Βλ. Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων 4.400. ’Αντί τοΰ 

σταδιοδρόμος παρ’ Άρτεμιδώρφ (Όνειροκρ. 1.26 σελ. 27-12 Hercher) φέρεται, κατά
τήν άρχαίαν χρήσιν, σταδιεύς. Ό Σελεύκειας Βασίλειος (Ρ. G. 85.44 128. 133)
μετεχειρίσθη καί τό σταδιεύω, άντί τοΰ διατρέχω.

8 Άπλοΰν δρόμον, δίαυλον καί δόλιχον κατά τούς χρόνους του άναφέρει ό Ά ρ τ ε- 
μίδωρος, Όνειροκρ. 158 (σελ. 55.18- 22., 24).
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74 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

από επτά σ π άτια, την επτάκις δήλα δή πλήρη διαδρομήν τοϋ ιπποδρόμου, 
τότε δέον νά δεχθώμεν δτι οί δρομείς έκαμνον τουλάχιστον επτά διαύλους. 
"Οτι όμως οί δίαυλοι αυτοί ήσαν πλείονες, μάρτυς ό Χρυσόστομος όμιλών 
ού μόνον περί πολλών διαύλων, ούς οφείλει νά διανύση ό δρομεύς Χ, αλλά 
καί προσθέτων ότι, «εάν ό τρέχων δέκα διαύλους δραμών τον ύστερον αφή, 
τό παν άπώλεσε» 1 2, όπόθεν φαίνεται ότι οί διανυόμενοι δίαυλοι ήσαν τουλά
χιστον ένδεκα. Ούτως έγγίζομεν εις τον αριθμόν δώδεκα, όστις ήτο ό κανονικός 
κατά τούς αρχαίους ’Ολυμπιακούς αγώνας 3.

° Εκ τών δρομέων όΓ μεν πρώτος έλθών εκαλείτο συμπερέστης, ό δε 
μετ’αύτόν δεύτερ]ος. Επειδή δ’ ό βασιλεύς κατά τούς ιπποδρομικούς αγώνας

Είκ. 2. Ό νικητής σπεύδει πρός τήν σύζυγόν του κρατών 
τόν στέφανον τής νίκης καί τό βαλάντιον, έν ο) τά χρυσά 

νομίσματα. (Revue Archeologique 1845 pi. 29).

έ'διδεν εις τόν νικητήν καί τρία νομίσματα χρυσά, διά τούτο μετά τήν νίκην 
ό λαός έφώναζε' «στεφάνιον, δεσπόται, τφ συμπερέστη· κύριε, σώσον τούς 
δέσποτας Ρωμαίων κύριε, σώσον τούς έκ σοΰ εστεμμένους· κύριε, σώσον τούς 
δέσποτας σύν τοΐς Βενέτοις (ή σύν τοίς Πρασίνοις, αν ό νικητής ήτο Πρά
σινος)· τά δύο, δεσπόται, τφ συμπερέστη, τό έ'ν, δεσπόται, τφ δευτέρου Κύριε, 
σώσον τό ορθόδοξον κράτος· κύριε, σώσον τούς δέσποτας σύν ταΐς Αύγούσταις 
Ρωμαίων» 4. (Βλ. είκ. 2).

Έκ τοϋ Κλητορολογίου τέλος τοϋ Φιλοθέου μανθάνομεν 5 ότι εις τήν 
τράπεζαν τήν παρατιθεμένην κατά τήν 1,>ν ’Ιανουάριου εν τοΐς άνακτόροις, 
καί δή έν τή αιθούση τών ιθ' άκκουβίτων, εκαλούντο καί οί δρομείς τών τε 
Πρασίνων καί τών Βενέτων καί οί μέν νικηταί προσανεκλίνοντο «επί τής 
κρείττονος θέσεως τών άκκουβίτων», οί δέ ήττημένοι εκεί, ένθα προσκαλού
μενοι έτρωγον οί δώδεκα πένητες.

1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 62.271 «καί γάρ ό δρομεύς ούχ δσους ήνυσεν άναλογίζεται 
διαύλους, άλλ’ όσους λείπεται».

2 Χρυσόστομος, Ρ. G. 62.180.
s Έπιθι τό λεξικόν τοϋ Daremberg-Saglio ένλ. cursus.
4 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκδεσις 359.11.
5 Φιλοβέου, Κλητορολόγιον 752.12· (Βόνν.).
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ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 1

Οί αγώνες και τά αγωνίσματα κατά την απασχολούσαν ημάς περίοδον 
εκαλούντο, ως καί παρ’ άρχαίοις άγων ία ι 1 2, από τής εποχής δέ τού ’Ιουστι
νιανού μανθάνομεν δτι ώρισμένα αγωνίσματα, ήτοι τό μονόβολον, τό 
κο ντο μο νό βολο ν, ό κυϊντανός κόνδαξ καί ή περ ιχυτή, περί ών 
κατωτέρω, εκαλούντο αγώνες3. Καί μεταχειρίζεται μέν τό κείμενον την 
Λατινικήν λέξιν ludi, δτι δμως αγώνες Ελληνιστί εκαλούντο, σαφώς μαρτυρεί 
βραδΰτερον δ Βαλσαμών δμιλών διά τά υπό τού νόμου έπεγνωσμένα πέντε 
παίγνια, «άτινα καί αγώνες εκαλούντο» 4.

Πλήν τού άγων καί αγωνία, οι συγγραφείς μεταχειρίζονται καί την 
λέξιν σκάμμα, συνήθως κατά τον πληθυντικόν σκάμματα5, καί παλαί- 
σματα δέ καί πυκτεϊίματα εκ τού άγώνος τής πάλης καί τής πυγμής επί 
πάντας τούς αγώνας την σημασίαν τών λέξεων έπεκτείνοντες 6.

Τέλος τά αγωνίσματα εχαρακτηρίζοντο τότε ως παίγνια7 καί παι
διά ί8, τού ρήματος παίζω9 άντι τού αγωνίζομαι έκλαμβανομένου.

Κατά ποιας ωρισμένως ημέρας έτελοΰντο γυμνικοί αγώνες καί αγωνί
σματα δεν μάς παρεδόθη, αν δμως λάβωμεν ύπ’ ό'ψιν δτι, ήδη από τών 
Ρωμαϊκών χρόνων, τά επί μέρους αγωνίσματα έτελοΰντο έν τφ ίπποδρόμω 
αναμιγνυόμενα μέ τούς ιπποδρομικούς αγώνας10, τότε φυσικόν είναι νά δεχθώ- 
μεν δτι ταύτα έτελοΰντο, καθ’ ας καί αί ίπποδρομίαι ημέρας. ”Αν λοιπόν εξαι-

1 Βλέπε καί όσα περί τοϋ θέματος έσημείωσεν ό Α. Ά δ α μ α ντ ί ου έν τφ άρθριρ 
Ελλάς τής Μεγ. Ελληνικής ’Εγκυκλοπαίδειας σ. 972 καί 973.

2 Χρυσόστομος, Ρ. G. 62.118, Νικηφόρου πατριάρχου, Ιστορία σύντομος 
13.11 (De Boor).’Επειδή δ’ό άγωνιστής υπό άδημονίας κατέχεται μέχρι τής τελικής τοϋ 
άγώνος έκβάσεως,—ό Χρυσόστομος είπεν δτι ό άθλητής μάχεται θλίψει καί στενοχώρια 
άγώνος (Ρ. G. 63.51),— διά τοΰτο ή λ. άγωνία κατήντησε νά σημαίνη σήμερον τήν άδη- 
μονίαν, τήν στενοχώριαν. Τό άγωνία, άντί τοϋ μάχη, συχνά άπανταται έν τφ υπέρ τών 
πολέμων έργο) τοϋ Προκοπίου 1.1.2, 2.21.14. 5.29.18, 7.9.6 καί πολλαχοΰ άλλαχοΰ.

3 Κώδ· 3.43.3.
4 Βαλσαμών εις τόν ΙΓ' κανόνα τοΰ Μ. Βασιλείου (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 4.133).
5 Χρυσόστομος, Ρ. G. 63.601,879, Σελεύκειας Β α σ ίλε ιος, Ρ. G. 85.44, Βλ. 

καί τό έπ’όνόματι τοΰ Ζ ο) ν α ρ ά λεξικόν έν λ. βατήρ.
6 Χρυσόστομος, Ρ· G. 48.774, 55.519, 63.473.525.710. Βλέπε καί τά λεγάμενα 

κατωτέρω περί πάλης καί πυγμής.
7 Λέοντος, Τακτικά 20.157 (Migne, P.G. 107.1056), Βαλσαμών, "Ενθ’άν. (Ράλλη- 

Ποτλή, Σύνταγμα 4.133).
8 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 142.2.
9 Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος Συμεών τοΰ κατά Χριστόν σαλοΰ (Migne, Ρ. G. 

93.1716), Συμεών Μάγιστρος 634.20.
ic Bigelmair, Die Beteiligung der Christen im offentlichen Leben σ. 258. Περί 

τών άγώνων δρόμου τών έν τφ ίπποδρόιιφ τελουμένων έλέχθησαν τά δέοντα μικρόν 
άνωτέρω,
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76 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ρέσωμεν τά έν ’Αντιόχεια ’Ολύμπια, άτινα, ως ε’ίδομεν, διήρκουν έπί τριάκοντα 
καί κατόπιν έπί τεσσαράκοντα πέντε ημέρας και τό βοτόν πεζοδρόμιον, δπερ 
έτελεϊτο την τρίτην ’Ιανουάριου, οί αγώνες έτελοϋντο, ώς και οί ιπποδρομικοί, 
έν ήμέραις ευχάριστων γεγονότων, ήτοι γενεθλίων, άναρρήσεως ή στέψεως 
ή στεφανώματος βασιλέως. γεννήσεως βασιλόπαιδος, θριάμβου, υποδοχής ξένων 
ηγεμόνων ή πρέσβεων, γενεθλίων τής Κωνσταντινουπόλεως (11 Μαΐου) 1 κτλ. 
"Οτι δέ συνήθεις ήμέραι τελέσεως ήσαν καί αί Κυριακα'ι και αί μεγάλαι 
θρησκευτικά! εορταί, μάρτυς, πλήν άλλων, καί ό Χρυσόστομος, δστις συχνά 
από τοΰ άμβωνος διεμαρτυρετο προς τούς έγκαταλείποντας την εκκλησίαν 
καί σπεΰδοντας εις τόν ιππόδρομον * 2. "Ινα τό κακόν σταματήση, ή εκκλησία 
καί ή πολιτεία ώρισαν απράκτους τάς Κυριακάς 3 καί καθώρισαν, ΐνα κατά 
τάς Κυριακάς καί τάς επτά προ καί μετά τό Πάσχα ημέρας, ως καί κατά 
τά Χριστούγεννα, τά Θεοφάνεια καί των αγίων ’Αποστόλων μή τελήται θέα 4· 

Παρ’ δλα αυτά τά επί μέρους αγωνίσματα θά έτελοϋντο, καί έν ήμέραις 
εορτών καί θρησκευτικών πανηγύρεων, ως μαρτυρεί διά την μεταγενεστέραν 
έποχήν πρώτον ό Βαλσαμών πιστοποιών δτι κατά τούς χρόνους του εις τάς 
πόλεις καί τάς έξω χώρας κατά τάς μνήμας τών αγίων έγίνοντο πανηγύρεις, 
χοροστασίαι καί άλλα τινά παίγνια5, έ'πειτα δέ καί ό Χωματιανός λέγων 
δτι ή παιδιά τής τοξείας έγίνετο «ημέραν έόρτιον6», προσεπιμαρτυρεΐ δέ 
καί ή κατά τάς αύτάς ημέρας τελεσίς των κατά τε τούς χρόνους τής Τουρκο
κρατίας καί νΰν δέ κατά τόπους.

Ούδ’ ό χρόνος τών αγώνων ασφαλώς καθορίζεται- κατά τούς πρώτους 
αιώνας φαίνεται δτι ήσαν αί προ τής μεσημβρίας ώραι, αν κρίνη τις έκ τών 
υπό τοΰ Χρυσοστόμου λεγομένων, καθ’ α οί θεαταί «έκ μέσων νυκτών είς 
μεσημβρίαν μέσην» έκαρτέρουν, διά νά ΐδουν τίς θά νικήση, οί δέ άθληταί

ι Μόνον Μανουήλ ό Κομνηνός ώρισεν, ΐνα αί ήμέραι τής γεννήσεως ή αναγορεύσει»; 
βασιλέων καταλεχδώσιν ούχί είς τάς σχολαζούσας, αλλά τά; έμπρακτους.

2 Χρυσόστομος, Ρ. G. 48.1041-1048, 54.660 662, 59.567.570, 63.511-516.
3 Πβ. τόν 61ον κανόνα τής έν Καρθαγένη συνόδου καί τόν 66ον τής έν Τρούλλιρ 

(Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2.460,3.466). Καί ό ’Ιουστινιανός λέγει «κατά τήν Κυριακήν 
ιπποδρόμων ού τελείται εί δέ φδάσει βασιλέως νατάλιον έν Κυριακή ύπερτίθεσθαι τό 
θεώριον» (Πβ. Φωτίου, Νομοκ. τίτλ. Ζ κεφ. Α', Ράλλη-Ποτλή, Σύντ. 1.141) καί ό Μιχ. 
Γλύκας (βιβλ. Χρον. 495.71 πιστοποιεί οτι Λέων ό Σοφός «έκέλευσε τάς Κυριακάς 
άπρακτους είναι», καί ό Φώτιος (Νομοκ. βιβλ. Ζ. κεφ. Α' Ράλλη-Ποτλή, Σόντ. 1.135) 
βέβαιοί οτι άπηγορεύετο οί ιπποδρομικοί αγώνες νά τελώνται κατά Κυριακήν.

•I Βλ. τόν 61°ν κανόνα τής έν Καοθαγένη Συνόδου καί τόν 66ον τής Τ' έν Τρούλλιρ. 
Βλ. καί V. Grumel, Le commencement et la fin de l’annee des jeux a l’hippodrome 
de Constantinople έν Echos d’ Orient τόμ. 35 σ. 428 κέξ.

5 Θ. Βαλσαμιόν, Είς τόν Ξ'. κανόνα τής έν Καρθαγένη συνόδου (Ράλλη-Ποτλή, 
Σύνταγμα 3.466).

6 Δ. Χω ματιανοΰ, Περί τοΰ άκουσίω; τόν οίκεΐον παΐδα άνελόντος (Pitra, Analecta 
sacra et classica 6.533).
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εν «μεσημβρία μέση» εν τώ σταδίφ γυμνψ τφ σώματι έδέχοντο την ακτίνα 1.
Τών κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους τελουμένων αγωνισμάτων τά μεν 

σαν υπό τοΰ νόμου άνεγνωρισμένα υποκείμενα εις τάς ύπ’ αυτού όριζομέ- 
νας διατάξεις, καί τοιαΰτα ήσαν ή πάλη, ή πυγμή, τό άλμα, ό δρόμος καί 
ό δίσκος1 2, διαιρούμενα, κατά τούς αρχαίους, εις βαρέα (πάλην - πυγμήν- 
παγκράτ ιο ν - δ ίσκ ο ν) καί κοϋφα (δ ρό μο ν - άλ μα),3, τά δέ ελεύθερα 
κατ’ αρέσκειαν τών άγωνιζομένων γινόμενα, εις α ήπήγοντο ό ακοντισμός, 
ή ϊη|)ωσις βαρών, ή διά τόξου βολή καί ή σφαιροβολία.

Ό λόγος ημών ενταύθα έσται εν πρώτοις περί τών υπό τού νόμου άνε- 
γνωρισμένων αγωνισμάτων.

Η ΠΑΛΗ

Ή πάλη, ή τις έλέγετο καί παλαίστρα4 5, τού παλαιστού καλουμένου 
καί παλαιστρ ίτου δ, μνημονεύεται ως αγώνισμα κατά την απασχολούσαν 
ημάς περίοδον υπό τοΰ Κλήμεντος, δστις συνίστα, ΐνα οι ανδρες παλαίωσι 
γυμνοί6, συχνά δέ καί υπό τοΰ Άρτεμιδώρου7. ’Έπειτα πάλη νέων καί νεα- 
νίδων άναφέρεται γινομένη κατά τά έν 'Αντιόχεια ’Ολύμπια8, πάλης δ’ αγώνα 
καί παιδοτρίβην άσκοΰντα τον παλαιστήν έπανειλημμένως αναφέρει δ Χρυσό
στομος 9 10 *. Μετά ταΰτα παλαιστάς καί πάλην άναφέρουσι τά ερμηνεύματα τού 
Πολυδεύκους (σ. 215 Boucherie), έν δέ τώ ονειροκριτική) του ό Άχμέτ περι
γράφει αθλητήν ρίπτοντα τά ίμάτιά του καί έ'τοιμον προς πάλην Ι0, Νικηφόρος 
δ’ δ πρεσβύτερος Κωνσταντινουπόλεως έν τώ βίφ Συμεών τού κατά Χριστόν 
σαλοΰ περιγράφει11, τούτον προκαλούντα Αιθίοπα εις πάλην, και νικητήν δέ 
πάλης στεφανούμενον. ’Έπειτα Θεοφύλακτος ό Σιμοκάττης έν τή ιστορία του12 
δμιλεΐ περί εύσωματούντων άνδρών τής παλαίστρας, καί δ Λέων έν τοϊς τακτι- 
κοίς του 13 συνιστα προς ταπείνωσιν τών πολεμίων, ινα τούς έκ τού γένους 
αυτών καί ένώπιόν των καταπαλαίωσιν οί Ρωμαίοι «έν ταΐς παλαίστραις 
τών παιγνίων».

1 J. Krause, Olympia σ, 189.
2 Θεόδ. Βαλσαμών, Έν#’ άν.
3 Άρτεμιδώρου, Όνειροκριτ. 1.26.56 (σ. 27.12,54.19 Hercher). Ε. Παυλίνη, 

Ιστορία τής γυμναστικής σ. 258.
4 Θεόδ. Βαλσαμών, Ένθ’ άν. Καί νϋν έν Σάμφ παλαίστρα λέγεται ή πάλη, 

παλαιστρίζω δ’ έν Ήπείρφ τό παλαίω.
5 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 338.16.
6 Κλήμεντος, Παιδαγωγός 3. 10.50.
7 Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 55.16,56.6.12,232.13,262.30,255.16 καί άλλαχοΰ.
8 Μαλάλα, Χρονογ. 287.21,288.5.
9 Χρυσόστομος, Ρ. G. 50.422,61.26.573,63.939.

10 Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 119 σ. 70.9 (Drexl.).
ιι Ρ. G. 111.636.637.
12 300.6 (Βόνν,),
ι3 Λέοντος, Τακτικά 20. 157 (Ρ. G. 107.1056).
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Βασίλειος ό Μακεδών περιγράφεται υπό τού Γενεσίου 1 ώς «κατά πάλην 
Άρισταίου καί Αιακού άλκιμώτερος καί αυτού Ήρακλέους εφάμιλλος», έν 
κειμένφ δέ τού ΙΒ'. μ. X. αίώνος έπιτιμώνται οί μοναχοί ώς παιγνίως συμ
πλεκόμενοι1 2. Ό Άκτουάριος μετά ταΰτα λέγει δτι προς γυμνασίαν συντε- 
λοΰσι «πάλαι καί δρόμοι»3, κατά τήν Άχιλληΐδα, δέ, ποίημα των τελευταίων 
αιώνων, επί τη αναγγελία των νικών τού ’Αχιλλέως γίνονται: 

μετά τους δείπνους οί χοροί, μετά χορούς ορχήσεις 
μετά δρχηαμάτων πάλαι ο μ αν και συμπλοκή άλλήλων4.

Καί ό Κρής δέ Στέφανος Σαχλίκης, συγγραφεύς τού ΙΕ', αίώνος, έ'γρα- 
ψεν δτι οί διασκεδάζοντες, άφ’ οΰ πιοΰν,

Καί τότε άπομαζώνοννται μοίρα εις το λιβάδι, 
άλλοι αγαπούν τδ πάλαιμα, άλλοι νά τραγωδοναι5.

Ώς έκ τών ανωτέρω φαίνεται, τό αγώνισμα τής πάλης, προσφιλές δν 
παρά τοίς ήμετέροις προγόνοις, έτελεΐτο μέχρι τής άλώσεως συνεχώς. Αλλά 
καί μετά ταΰτα, ώς ή περιβόητος πάλη τού Διγενή προς τον Χάρον καί τά 
δημοτικά ημών τραγούδια δηλούσιν, έξηκολοΰθησε6, καί νΰν δέ είναι συνή
θης. Νΰν δηλαδή έν Μαδυτω κατά τάς δυο τελευταίας Κυριακάς τών Άπό- 
κρεω, έν Αΐνφ κατά τήν εορτήν τού αγίου Γεωργίου καί έν τοΐς περιχώροις 
τών Σερρών καί έν Καστανιαΐς τής ’Ανατολικής Θράκης κατά τάς μεγάλας 
εορτας γίνεται άγων πάλης7.

Συνήθους δντος παρά Βυζαντινοΐς τού αγωνίσματος τής πάλης οί 
παλαισταί έχαρακτηρίζοντο ώς κυρίως άθληταί, άντιδιαστελλόμενοι προς 
τούς δρομείς 8. Ούτοι, ώς καί οί άλλοι άθληταί, διά σάλπιγγος κηρυσσομένης

1 Γενεσίου, Βασιλ. 126.12 (Βόνν.)
2 Fr. Warren, The ritual ordinance of Neophytus (Archeologia τόμ. 47 o. 27).
3 Άκτουαρίου, Περί ενεργειών καί παθών τοϋ ψυχικού πνεύματος βιβλ. 2 κεφ. 11 

(Ideler, Physici et medici Graeci minores 1.374).
« Στίχ. 671 (Hesseling).
5 Στεφ. Σαχλίκη, Άφήγησις παράξενος στίχ. 254 (έκδ. Παπαδημητρίου).
<> 'Ο ετοιμοθάνατος Διγενής λέγει:

κάνεις δεν ήταν αάν κι εμεν εις τής ανδρείας τή χάρι 
’ςτδ μπάλαιμα, 'ςτδ τρέξιμο, 'ςτό πήδος, ’ςτό κοντάρι 

Ν. Πολίτου, Άκριτικά άσματα, ό θάνατος τού Διγενή (Λαογρ. 1.218).

7 Βλ. Λαογρ. 3.171 καί Μιλτ. Σαραντή, ’Από τά πανηγύρια τής Θράκης (Θρρκικά 
8.418). Τήν συνήθη χρήσιν τής πάλης κατά τούς μετά τήν άλωσιν χρόνους καί τούς 
σημερινούς δεικνύει ή σημασία τοϋ παλεύω τού κειμένου άντί τού προσπαθώ, καταγίνο
μαι ("Άμφισσα) ή τού μετ’ άγωνίας προσπαθώ (κοινότερον).

3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 55.519, 64.15. Ό Χορίκιος, υπέρ τών έν Διονύσου τον 
βίον είκονιζόντων σ. 379.22 (Forster) αντιδιαστέλλει τούς άθλητάς πρός τούς δρομείς 
καί τούς παγκρατιαστάς. Κατά τήν έπί Κωνσταντίου γραφεΐσαν «έξήγησιν δλου τού 
κόσμου» τούς καλυτέρους παλαιστάς παρείχε τότε ή "Ασκαλον (Κ. Σάθα, Δοκίμων λζ).
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τής ένάρξεως τοΰ άγώνος, ως καί παρ’ άρχαίοις ή είσήρχοντο είς τό στάδιον 
γυμνοί1 2, διάζωμα μόνον φοροΰντες3 και άληλιμμένοι μέ ελαιον4, προύχώρουν 
μέχρι τοΰ σημείου, ένθα έμελλε νά διεξαχθή ή πάλη. Ήτο δε τούτο χώρος, 
γύρο τοΰ οποίου είχον έμπαγή πάσσαλοι περιβαλλόμενοι υπό σχοινιών, τούτο 
δ’ΐνα εμποδίζεται ή είς τον χώρον τούτον είσπήδησις τών θεατών τών υπέρ 
τοΰ ενός ή τοΰ άλλου ά Ολη τοΰ ενδιαφερομένων 5.

Οί παλαισταί ήλιοκαεΐς καί εύσαρκοι 6, ΐνα, καί διά τοΰ βάρους των 
ακόμη καταβάλλωσι τον αντίπαλον, ήρχοντο είς λαβάς 7, αΐτινες πολλάκις 
ήσαν τόσον ίσχυραί, ώστε καί πληγάς νά προξενώσιν 8.

Ή τών αρχαίων παλαιστών συνήθεια νά πτύωσι προ τής συμπλοκής 
είς τάς παλάμας αυτών καί νά προσλαμβάνωσιν έπειτα κόνιν, ΐνα ίσχυρότερον 
ούτω κρατώσι τον αντίπαλον, τότε δεν συνειθίζετο 9 .

Κατά τήν διεξαγωγήν τής πάλης, καθ’ ήν άγνοοΰμεν, άν καί πυγμής 
χρήσις έγίνετο, εάν οί παλαισταί υπό τής ορμής τοΰ άγώνος παρασυρόμενοι 
έξεσφεδονίζοντο έξω τοΰ περισχοινίσματος, ώφειλον νά επανέλθωσιν είς τον 
τόπον τής αγωνίας καί νά μή έπαναρχίσωσι τήν πάλην, αλλά νά λάβωσι τήν 
στάσιν εκείνην, ήν είχον προτού έκσφενδονισθώσι10. Τον κανόνα τούτον ήκο- 
λοΰθουν καί οί αρχαίοι παλαισταί, ως μανθάνομεν έκ τοΰ σχολιαστοΰ τοΰ 
Φαιδρού τοΰ Πλάτωνος, (236c) δστις έρμηνεΰων τήν φρ. «είς τάς όμοιας λαβάς

'Αγώνες, αγωνίσματα καί αγωνιστικά παίγνια κατά τούς Βυζαν. χρόνους. 79

1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 63, 52. 869. J. Krause, Olympia σ. 143. Άχμέτ,Όνειροκρ. 
κεφ. 119 (σ. 70.9 Drexl.). Εντεύθεν καί ή συνήθης φράσις «άποδύεσθαι πρός τούς άγώ- 
νας* ή «άποδύεσθαι πρός τά παλαίσματα».

2 Χρυσόστομος, Ρ. G. 48.744,62.98,64.537, Κλή μεντος, Παιδαγ. 3.10 (σ. 265.13)
3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 56.172.
4 Χρυσόστομος, Ρ. G. 62.619, 63.342. Καί σήμερον είς τά περίχωρα τών Σερρών 

οί παλαίοντες άλείφονται έλαίφ.
5 Χρυσόστομος, Ρ. G. 54.587. Καί ό χώρος ένθα ήγωνίζοντο οί μονομάχοι περι- 

Υράφεται ως «διά τινων σανίδων κύκλφ περιπεφραγμένος τόπος» Μαρτύρων τοΰ άγιου 
μεγαλομάρτυρος Δημητρίου Η. Delehaye, Les legendes grecques des saints mili- 
taires 260.13.

<> 'Ο Θεοφύλακτος Σιμοκάττης βιβλ. Z' 16.2 (De Boor) περιγράφει τινά «δς ήν 
τήν παρειάν τοΐς εΰσωματοϋσι καί πρός τάς παλαίστρας γινομένοις προσεοικώς». Έν 
τώ έθνικφ ήμών έπει ό Φιλοπαπποΰς λέγει πρός τόν Διγενή δτι δεν κάμνει δι’ άπελάτης, 
διότι είναι ΰπόλιγνος (στίχ. 657, Hesseling).

7 Χρυσόστομος, Ρ. G. 62.160, Γρηγόριος Νύσσης, Ρ. G. 46.469 Πβ. καί τήν 
άρχαίαν άγωνιστικήν φρ. «είς λαβάς ίέναι». Περί Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου λέγει 
ό Μιχαήλ Ψελλός, Χρονογρ. (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 4.163) δτι «εί άποθλϊψαι πήχύν 
τίνος αίροιτο πολλών εκείνος ήμερών έδεϊτο πρός ί'ασιν».

8 Εντεύθεν καί τό ήμέτερον λαβώνω κατήντησε νά σημαίνη πληγώνω.
9 Βλ. τό έπ’όνόματι τοΰ Ζωναρά λεξικόν έν λ. κονίζω. Ό Ηλιόδωρος έν τοΐς 

Αίθωπικοΐς του (10 κεφ. 31) γράφει διά τόν παλαιστήν «Κόνιν άνελόμενος καί ωμοις τε 
καί πήχεσιν έτι ίδρώτι νενοτισμένοις έπιχεάμενος».

10 Χρυσόστομος, Ρ. G. 54.587.
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έλήλυθας» παρατηρεί' «από μεταφοράς ε’ίρηται τών παλαιόντων, οι τοΰ άφω- 
ρισμένου προς to παλαίειν τόπου οπότε έκπέσοιεν είτα επί τοΰ αΰτοϋ και 
τόπου και σχήματος, ει πάλιν έλθοιεν εις όμοιας έληλυθέναι λέγονται λαβάς» 1.

Παρά Βυζαντινοΐς ύπήρχον διάφορα είδη πάλης ή μάλλον διάφοροι 
λαβαι αυτής.

Έν πρώτοις μνημονεύεται ή ορθή πάλη, ήτις συνίστατο εις την 
«απ’ αυχένων και χειρών και πλευρών έξείλησιν» και ήν συνιστα ό Κλήμης

Είκ. 3. Ή έν τφ σταδίφ πάλη Λυαίου καί Νέστορος, έκ χοιχογραφίας τής μητρο- 
πόλεως χοϋ Μυσχρά. (G. Millet, Monuments byzantins de Mistra PI. 692).

ως κοσμίαν και άνδρώδη. Κατ’ αυτήν ό πίπτων επι τοΰ εδάφους αγωνιστής 
ήττάτο * 2 3.

Μετά ταΰτα συνειθίζετο και ή έξώκαρπος πάλη, ήν αναφέρει κατά 
τον ΙΒ' αιώνα ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος λέγων περί αυτής' «καρπός, άφ’οΰ 
παράγεται το μετακάρπιον καί ό κοινώς λεγόμενος καρπόχειρ καί ή παρά 
τοΐς ίδιώταις έξώκαρπος πάλη»8.

Ήτο δ’ ή έξώκαρπος πάλη ό τρόπος εκείνος τοΰ παλαίειν, καθ’ δν οι

ι ’Έπιδι Ε. Παυλίνη, Ιστορίαν χής γυμναστικής σ. 62. Βλ. έν χούτοις περί τής 
φρ. L. Grasberger, Die Epheben Bildung σ. 210.

2 Κλήμενχος, Παιδαγ. 3.10 (σ. 265.24 Stahlin),
3 Ευσταθίου, Παρεκβ. 1572.39.
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άνταγωνισταί έλάμβανον άλλήλους έκ τού όίνω μέρους τών καρποχείρων 1, 
ιών καρπών δήλα δή τών χειρών * 2». (Πβ. ίσως την είκ. 4). Μέ την εξώ- 
καρπον δέ ταΰτην πάλην οΰδαμώς σχετίζεται τό πάγκαρπον, τό οποίον ήτο 
μέρος τοΰ μονή μερ ίου, ενός δήλα δή τών επτά θεαμάτων, άτινα ώφειλεν 
δ ύπατος να παράσχη προς διασκέδασιν τοϋ λαοϋ 3.

Την λαβήν ταΰτην έ'χομεν καί ημείς σήμερον καλοϋντες τον τρόπον 
τούτον τής πάλης «χέρι μέ χέρι».

Εΐδομεν ανωτέρω δτι δ Ιουστινιανός πέντε αγώνας επέτρεψε, μεταξύ 
δέ τούτων καί τήν περιχυτήν. Καί μεταφράζει μέν απλώς τήν περιχυτήν 
διά τοϋ πάλην δ Βαλσαμών 4, ούτως δμως εκαλείτο τό είδος εκείνο τής πάλης, 
καθ’ ο δ παλαιστής «περιπλέκετο τφ άντιπάλφ 5» εφορμών κατ’ αυτού καί 
έναγκαλιζόμένος αυτόν. Ό τρόπος ούτος νϋν καλείται αγκαλιαστά, Γαλ
λιστί δέ corps a corps 6. (Είκ. 3).

Ό έν τή πάλη προκαλών τον αντίπαλόν του «δ αϊρων αυτόν εις γΰρον», 
ως έλεγον 7, συνεπλέκετο προς αυτόν καί σταυροειδώς8. Όποια τις ήτο 
ή σταυροειδής πάλη, ήτις καί διά τοϋ ρήματος κονδυάζω έδηλοϋτο, άγνοοϋ- 
μεν ύποθέτομεν δτι ούτως εκαλείτο ή λαβή, καθ’ ήν δ παλαιστής λαμβάνων 
διά τής έτέρας χειρός τον ανταγωνιστήν από τοϋ μέσου καί υψών αυτόν 
ούτως ώστε τά δύο σώματα νά άποτελέσωσι τό σχήμα X, έ'ρριπτε κατόπιν 
αυτόν επί τοϋ εδάφους.

ι Μελετίου, μονάχου, Περί τής τοΰ ανθρώπου κατασκευής (Migne, Ρ. G. 64. 1249). 
Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 49.7.

2 Καί νϋν ό καρπός τής χειρός λέγεται έν Καρύστφ καρπόχερο. Έν "Ιμβρφ 
γυρίζου ξώκαρπα σημαίνει διάγω βίον έκδοτον.

8 ’Ιουστινιανού, Νεαρ. 105.1. (Zachariae von Linganthal, Imperatoris Justiniani 
novellae quae vocantur 1.468). Πάγκαρπον κατά τάς θηριομαχίας ήτο ό συμμιγής 
θηρίων φόνος.

Ί Θ. Βαλσαμών, Είς τόν ΙΓ'. κανόνα τοΰ Μ. Βασιλείου (Ράλλη Ποτλή, Σύν
ταγμα 4.133).

5 Χρυσόστομος, Ρ. G. 56.574.
6 L. Becq de Fouquieres, Les jeux des anciens σ. 104.
7 Νικηφόρου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, Βίος Άνδρέου τοΰ κατά Χριστόν 

σαλοΰ (Migne, Ρ. G. 111.636). Συνήθης καί ή φ. «άρπάζειν τινά γύροις» ή «γυροβολεΐν 
τινα» Νικηφόρου, Ένθ’ αν. Εντεύθεν τό γυρίζω κατήντησε νά σημαίνη αγωνίζομαι 
πβ. τό περί Άχιλλέως λεγόμενον :

κανείς τούτον ονκ ετρεψεν rj ενίκησεν πολλάκις, 

άλΧ οοοι τόν εγνριοαν, τό αλλοίμονον επήραν.

Άχιλληΐς στίχ. 1560 (Hesseling). Καί ό Διγενής καυχώμενος πρός τόν Φιλοπαπποΰν διά 
τήν ταχύτητα τών ποδών του λέγει' δύναμαι

καί τόν λαγόν είς τ ανήφορον τρίτον να τόν γυρίοω στίχ. 675 (Hesseling).
Καί ή σημερινή δέ φρ. «έμπα είς τό γϋρο καί νά δής» επί τών έκτος τής ΰποθέσεως 

δντων καί διδόντων συμβουλάς, εντεύθεν έχει τήν αρχήν.
8 Νικηφόρου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, Ένθ’ άν.

Επετηριϊ Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΓ', 6
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"Αλλο είδος πάλης, ή «κατά πόσδρεζαν» λεγομένη, συνίστατο εϊς το νά 
ανύψωση τις τον αντίπαλόν του και περιστρέψας αυτόν ΐσχυρώς νά τον ρίψη 
έπ'ι τοϋ εδάφους. Ούτως ή νίκη λαμπρότερα άπεφαίνετο1.

Τέλος άπόκειται εις τούς αγωνιστικούς νά καθορίσωσι τί είδους ήτο «τό 
παλαίειν έκ δακτύλων δύο περί μίαν ποιοΰνια», δπερ αναφέρει ό Άρτε- 
μίδωρος * 2.

Οί παλαισταί οί τό βραβεΐον τής νίκης επιδιώκοντες, έπρεπε καθ’ δλας

Εΐκ. 4. Πάλη τοϋ ’Ιακώβ πρός τόν ύπό τοϋ Θεού σταλέντα Άγγελον, Χνα 
τόν δοκιμάση. Έκ χ. τοϋ Ε'. αίώνος τής εθνικής βιβλιοθήκης τής Βιέννης.

(Η. Peirce - R. Tyler, L’art byzantin I. pi. 194).

τάς φάσεις τής πάλης νά παλαίωσιν επιστημονικούς και νά μεταχειρίζωνται 
δλα εκείνα τά σχήματα, δι’ ών θά εκέρδιζον τήν νίκην. Έπρεπε λοιπόν 
τού αντιπάλου «σκέλος έλκειν», λαμβάνοντες δήλα δή σκέλος αυτού και άνυ- 
ψοϋντες αυτό νά τόν άνασκελίσωσιν. ’Άλλοτε, προσποιούμενοι δτι έπιπτον, 
κατώρθωνον νά καταρρίψωσι τόν ύπερκείμενον, καιρίαν κατ’ αυτού καταφέ- 
ροντες πληγήν3. Τώρα, αν καί έσκέλιζον τόν αντίπαλον «βάλλοντες σκελέαν»

ι Χρυσόστομος, Ρ. G. 59.159,61.688, Γενεσίου, Βασιλ. 110. 6 έξ. 127.22.
2 Άρτεμιδώρου, Όνειρ. 1. 60 (σ. 56.12, Hercher).
8 Χρυσόστομος, Ρ. G. 62.341, Μανουήλ Δεσπότου ’Ηπείρου, Πρός τόν 

Πατριάρχην Γερμανόν (Ed. Kurtz, Christophoros von Ankyra als Exarch des Patriar. 
chen Germanos B. Z. 16. 132. 27). Παλαιστήν προσποιούμενον οτι ήττάται, Χνα επιτυχή 
τήν νίκην, περιγράφει ό Ηλιόδωρος έν τοϊς Αίθιοπικοΐς του (10 κεφ. 31.32).
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ή «βάλλοντες πόδα» 1, ως έ'λεγον, δεν φαίνεται εκ τών μαρτυριών των συγ
γραφέων1 2. Ό Ηλιόδωρος μόνον έν τοΐς ΑΙθιοπικοΐς του (10 κεφ. 32) περι
γράφει δ,τι οί αρχαίοι ελεγον πτερνίζειν, δταν λέγη διά τον παλαίοντα 
Θεαγένη «Τα σφυρά και αστραγάλους τη πτέρνη σφοδρώς τε καί έπαλλήλως 
έκμοχλευσας εις γόνυ τε δκλάσαι βιασάμενος».

Ό παλαιστής, δστις, τουλάχιστον κατά τά έν Αντιόχεια ’Ολυμπία, διά 
κλήρου έλάμβανε τον ανταγωνιστήν3 καί δστις καί πλείονας τοΰ ενός πολ- 
λάκις άντιπαλαίοντας έπρεπε νά καταβάλη, ΐνα άναδειχθή νικητής4, διεξήγε 
σκληρόν αγώνα. Τά κείμενα συχνά όμιλοϋσι περί τοΰ καταρράσσοντος 5 
ή καταρρηγνΰντος6 ή καταγνΰντος7 τον αντίπαλον, ως καί περί τοΰ 
μετά την πτώσιν λιποθυμοΰντος καί αίμα έκ τής ρινός καί τών ώτων άνα- 
βλΰζοντος8 ή καί διερρηγμένου τό κρανίον9.

”Ινα δ’ άνακηρυχθή τις νικητής, έπρεπεν ου μόνον νά καταβάλη τον 
αντίπαλον, καί μάλιστα τρίς10 11, αλλά καί νά έφαρμόση, δπερ οί άρχαΐοι'Έλλη- 
νες έκάλουν άλίνδησινή κΰλισιν, νά κάμη αυτόν ύ πόσ τρ ω μα Π, ως 
ελεγον οί Βυζαντινοί, οΰτω δήλα δη νά τον καταρρίψη, ώστε τά νώτά του 
νά έγγίσωσι τό έδαφος, «νά φάγη ή πλάτη του χώμα» ως κοινώς νΰν λέγεται.

’Αλλά καί επί τοΰ εδάφους έξηπλωμένος ώφειλεν ό καταπεσών, κατά 
τούς αρχαίους αγωνιστικούς κανόνας, νά έξακολουθήση άγωνιζόμενος 12 έως

1 Λεονχίου Νεαπόλεως, Βίος Συμεών τοΰ κατά Χριστόν σαλοΰ (Migne, Ρ. G. 
93. 1725).

2 Πβ. τήν Βυζαντινήν παροιμίαν μικρός τόν μέγαν δύναται, σκελέαν βάνει καί αυτός 
(Krumbacher, MGS.) 107.209) Ν. Πολίτου, Ερμηνευτικά εις Βυζαντινός παροι
μίας (Έπετηρίς Παρνασοΰ 2.123.)

3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 64. 881. Βλ. καί J. Krause, Olympia σ. 109 έξ. 112.
1 "Έστω άνταγωνιστής εΤς, έστωσαν καί άθληταί δύο πρός εκείνον παλαίειν μέλλον- 

λοντες, Χρυσόστομος, Ρ. G. 63.634. 'Ως άν τις εΐποι άθλητήν πάντας καταβαλόντα 
καί μηδένα έχοντα άνταγωνιστήν, Χρυσόστομος, Ρ. G. 63. 150. 'Ο άΟλητής κάν πάν
τας νικήση, νικηθή δ’ υπό τοΰ τελευταίου οΰχί πάντα αότώ άνόνητα; Χρυσόστομος, 
Ρ. G. 63.170.

5 Χρυσόστομος, Ρ. G. 59.159. Παρ’ άρχαίοις ράσσειν καί άράσσειν βλ. 
L. Grasberger, Erziehung und Unterricht A, 356.

6 Χρυσόστομος, P. G. 61.688.
7 Λιβανιού, Πρός Άριστείδην υπέρ τών ορχηστών 119 (τόμ. 4.497 Forster).
8 Γενεσίου, Βασιλ. 4. 127.22.
9 Νικηφόρου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, Βίος Άνδρέου τοΰ κατά Χριστόν 

σαλοΰ (Migne, Ρ. G. 111. 636).
10 Χρυσόστομος, Ρ. G. 62.162. L. Grasberger, Erziehung und Unterricht A 

337. J. Krause, Olympia a. 149. Καί νΰν έν Αΐνφ ό παλαιστής, ΐνα άναδειχθή νικη
τής, πρέπει νά καταβάλη δύο ή τρεις άντιπάλους άλληλοδιαδόχως.

11 Μανουή λ Δεσπότου’Ηπείρου, "Ενθ’ άν.
12 J. Vance, Beitrage zur byzantinischen Kulturgeshichte, σ. 56, Miiller, De 

genio, moribus et luxu aevi Tbeodosiani σ. 66.
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84 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

δτου, άποβαλών πάσαν ελπίδα, ν’ άνατείνη τον δάκτυλον, δείγμα ομολογίας 
τής ήττης1.

Η ΠΥΓΜΑΧΙΑ

Πόσον σύνηθες ή το, τουλάχιστον κατά τους παλαιοτέρους αιώνας, τό 
αγώνισμα τής πυγμής παρά τοΐς Βυζαντινοΐς δεικνύει δτι τό πυκτεύειν 
κατήντησε νά σημαίντ) απλώς άγωνίζεσθαι 1 2 και τούτο, εν φ, ώς έλέχθη, 
απρεπής έθεωρεΐτο υπό τών Χριστιανών ή πυγμαχία ως παραμορφοϋσα τό 
πρόσωπον τού ανθρώπου 3.

Μετά λοιπόν τον έπανειλημμένως την πυγμαχίαν άναφεροντα Άρτεμί- 
δωρον, κατά μάρτυρα τον Λιβάνιον, οί σύγχρονοί του κατηνάλισκον ημέρας 
δλας εν τοΐς θεάτροις, ΐνα ΐδωσι τούς εκεί πυκτεύοντας 4 5, περί πυκτεύοντος 
δέ καί τών άριστα πυκτευόντων καί τών τραυματιζόμενων εν τή πυγμαχία 
όμιλεΐ κατόπιν εν τοΐς λόγοις του ό Χρυσόστομος 8. Πυγμαχίας αγώνας κατά 
τά Όλύμπια αναφέρει καί ό Μαλάλας 6, πυκτεύοντας δέ καί οί Πανδέκται 7. 
Καί τά ερμηνεύματα δέ τού Πολυδεύκους μνείαν ποιούνται πυκτών (σ. 95, 
Boucherie).

Βραδύτερου τού Βασιλείου Μακεδόνος επαινείται ή περί την πυγμαχίαν 
δεινότης 8, ό Θεόδωρος Βαλσαμών εις τούς πέντε υπό τού νόμου άνεγνωρι- 
σμένους αγώνας καταλέγει καί τήν πυγμήν 9, εν δέ τοΐς Προδρομείοις ποιή- 
μασιν άναφέρονται δ Χονδρός καί ό Καλολέων παίζοντες τούς πύξους10.

1 Ό Άρισταίνετος είς τάς ερωτικός του έπιστολάς (βιβλ. Β'έπιστ. 18 Hercher, 
Epistolographi Graeci σ.169) παριστάνει εραστήν «είς σύμβολον παραδόξου νίκης άνα- 
τείνοντα τήν χεϊρα». Καί έν τφ έθνικφ ημών επει ό ήττηΟεΐς άμηρά; δείχνει δάκτυλον, 
λέγων πρός τόν Διγενή. <ζής καί χαίρεσαι, καλέ νεώτερε, έδικόν σου έναι τό νίκος» στίχ. 
53 (Hesseling). Πβ. καί τό κείμενον τής “Ανδρου στίχ. 392 (Μηλιαρ.). Καί νΰν έτι έν 
Μαδύτφ ό ή ττηθείς παλαιστής αίρει δάκτυλον, έν Αΐνφ δέ καί τοΐς περιχώροις τών 
Σερρών ό νικητής υψώνει καί κρατεί διά τών χειρών τόν ήττηθέντα, οπότε ζητωκραυ- 
γάζουσιν οί Οεαταί.

2 Χρυσόστομος, Ρ. G. 63.711,844, 64.457,545, Άρτεμιδώρου, Όνειρ. 2.32. 
(σ. 128.21 Hercher). Ή πυγμαχία κατά τούς χρόνους τοΰ Άρτεμιδώρου (ένθ’ άν.) έκα- 
λεΐτο καί μάχη· «ή πυγμή μάχη καλείται εί καί μή δι’ οπλών γίνεται».

3 A. Bigelmair, Die Beteiligung der Christen σ. 272. Κατά τόν Άρτεμίδωρον 
1.61 (σ. 57.1) «πυκτεύειν παντί πονηρόν· πρός γάρ ταΐς αίσχύναις καί βλάβας σημαίνει 
καί γάρ άσχημον γίνεται τό πρόσωπον καί αίμα άποκρίνεται».

4 Λιβανιού, Πρός Άριστείδην υπέρ τών ορχηστών 60 (τόμ. 4.458.11, Forster).
5 Χρυσόστομος, Ρ. G. 54.689, 61.573, 63.209.
6 Μαλάλα, Χρονογρ. 288.5.
7 Βιβλ. 11.5.2.1.
8 Γενεσίου, Βασιλειών 126.10.
9 Θ. Βαλσαμών, Είς τόν ΙΓ'. κανόνα τοΰ Μ. Βασιλείου (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 

4.133).
10 Η esseling-Pernot, Poemes Prodromiques III. 295 d. Τό πύξος παρά τό πύξ· 

πύξ· πυγμή, γρόνΟος, είπεν ό Ησύχιος· καί ό Μοΐρις 323 πύξ· ’Αττικοί, γρόνθος Έλληνες.
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Εισερχόμενοι δ’ εις τό στάδιον οί πΰκται, εφόρουν, κατά τρόπον παρά
δοξον, κατά μάρτυρα τον Χρυσόστομον, «ίμάτιον ελαία» διάβροχον ι» και 
ήγωνίζοντο εχοντες, πιθανώτατα, ως καί κατά την άρχαίαν εποχήν, περί τούς 
δακτύλους ιμάντας, άνθ’ ών κατά τά Όλύμπια, ώς βέβαιοί ό Μαλάλας, μετε- 
χειρίζοντο πυξίνους δακτύλους 1 2.

Προϊόντος δμως τοΰ χρόνου φαίνεται δτι ή χρησις τών ιμάντων έξέλιπεν, 
άφ’ οΰ κατά τον ΙΒ'. αιώνα ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος αναφέρει ώς τι 
παράδοξον τό δτι επί τών χρόνα»ν του ένεφανίσθη εις τά ανάκτορα Πέρσης 
πύκτης έχων περί τάς χεΐρας βοείους ιμάντας 3 4.

Ώς δε κατά την πάλην, οϋτω καί κατά τήν πυγμαχίαν, οί εν τή ακμή 
τοΰ άγώνος απομακρυνόμενοι τής κανονικής των θέσεως καί μέχρι τών 
εδωλίων τών θεατών φθάνοντες ώφειλον νά έπανέλθωσιν εις ήν πρότερον 
κατεΐχον θέσιν καί στάσιν *.

Έθεωρεΐτο δ’ ικανός πυγμάχος ό κατά τήν πυγμαχίαν πλήττων καί μή 
πληττόμενος ή ό δλιγώτερα κτυπήματα λαμβάνων καί περισσότερα δίδων 5 
καί ήτο φυσικόν τούτο, άφ’ ού ή σφονδυλέα6 ή ή γροθέα7, καί μάλιστα 
ή έξιστρεπτή, ή ξανάστροφη νϋν κοινώς, ήτο πολύ επικίνδυνος καί οδυνηρά.

Ούδείς πυκτεύειν αίρούμενος χωρίς τραυμάτων προσδοκά στέφανον άνα- 
δήσασθαι, αναφωνεί ό Χρυσόστομος 8, ό αυτός δέ παριστα φοβούμενον τον 
μέλλοντα νά μετάσχη άγώνος πυγμής 9. ’Όντως πλέον ή άπαξ μνημονεύονται 
πυγμάχοι τραύματα λαβόντες, κατακεκομμένοι τήν κεφαλήν, αΐματι κατερ- 
ραντισμένοι10 11 καί περιφερόμενοι σκοτοδινιώντες η.

Επειδή δ’ ανδρισμού δείγμα ήτο πληττόμενοι οί πυγμάχοι νά μή έκδη- 
λώνωσι τον πόνον των, άλλ’ υψηλόν τον αυχένα νά εχωσι12 13, διά τούτο, μετά 
οδυνηρά κτυπήματα, περιγράφονται τά χείλη δάκνοντες καί τούς όδόντας 
τρίζοντες18.

1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 62.543.
2 Μαλάλα, Χρονογρ. 288.5. Καί ό σχολιάζων δέ τό ανωτέρω χωρίον τοΰ Μαλάλα 

Bdmundus Chilmeadus λέγει· pugiles vero digitis buxeis sive buxo munitis certantes 
nusquam alibi invenio.

3 1324.20.
4 M filler, De genio, moribus et luxu aevi Theodosiani σ. 66.
5 Χρυσόστομος, P. G. 62.543.
3 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 736.14 Β, Άχιλληΐς, στίχ. 1164 (Hesseling).
1 Διήγησις τοΰ Διγενή στίχ. 633 (Hesseling).
3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 63.713.
9 Χρυσόστομος, Ρ. G. 62.306.

ίο Χρυσόστομος, Ρ. G. 48.984, 62 206, 63.51.710, 64.553.
11 Χρυσόστομος, Ρ. G. 57.212.
12 Χρυσόστομος, Ρ. G. 61.256.
13 Χρυσόστομος, Ρ. Q. 60.231,61.321,
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"Οτι δέ κιχτά την πυγμαχίαν, εκ τής βιαίας πληγής και θάνατοι συνέ- 
βαινον, λέγουσιν οί συγγραφείς 1.

Εις τά ανωτέρω ας προστεθή δτι, δταν κατά τους μεταγενεστέρους 
μάλιστα αΙώνας, λόγος γίνεται περί μονομαχίας καί μονομάχων δεν πρόκει
ται περί των από τής Ρωμαϊκής εποχής γνωστών εκείνων μονομάχων, άλλ’ 
απλώς περί πυγμάχων ή παλαιστών 1 2.

ΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΪΟΝ

Τοϋ αγωνίσματος τοΰτου, δπερ, ως καί παρ’ άρχαίοις, συνίστατο εκ 
πάλης καί πυγμής, μνεία γίνεται υπό τοϋ Άρτεμιδώρου3, τοΰ Λιβανιού4, 
κατόπιν υπό τοϋ Χρυσοστόμου5 καί έπειτα υπό τοΰ Μαλάλα6 γράφοντος 
δτι εν τοΐς κατά την ’Αντιόχειαν Όλυμπίοις οί ευγενεΐς νέοι επάλαιον καί 
έπαγκρατίαζον. Έκτος τών ανωτέρω καί ό Χορίκιος έν τώ λόγω του υπέρ 
τών εν Διονύσου τον βίον είκονιζόντων όμιλεΐ διά τάς πληγάς, τάς οποίας 
καταφέρει ό παγκρατιαστής καί ών άνευ δεν δύναται νά επίδειξη την τέχνην 
του 7, δεν μένει δ’ άμνημόνευτον τό αγώνισμα καί έν τοΐς Πανδέκταις8 καί 
εν τοΐς ερμηνευμασι τοΰ Πολυδευκους9.

Κατά την μεταγενεστέραν μαρτυρίαν τοΰ Βαλσαμώνος εις τους υπό τοΰ 
νόμου άνεγνωρισμένους πέντε αγώνας δεν άναφέρεται τό παγκράτιον, φαίνε
ται δμως δτι τοΰτο συνυπονοεΐται μετά τής πάλης καί τής πυγμής, αϊτινες 
καί ωρισμένως άναφέρονται. Λέγω τοΰτο, διότι είναι δ αυτός Βαλσαμών 
ό άναφέρων επί τών χρόνων του «παλαιστάς καί τούς άλλους άγωνιζομένους 
παγκράτιον» 10 *. Κατά την αυτήν εποχήν άναφέρεται ομοίως τό παγκράτιον, 
κεϊται δμως τοΰτο απλώς αντί τοΰ αγώνισμα11.

1 Χορικίου, Υπέρ τών έν Διονύσου τον βίον είκονιζόντων 379. 1 (Forster - 
Richtsteig).

2 ΓΙβ. τά τοϋ Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 6.58 (σ. 264.23) «άπεγράψατο είς μονο
μάχους καί πολλοΐς ετεσιν έπύκτευεν απότομον πυγμήν». Καί περί Βασιλείου τοϋ Μακε- 
δόνος μέλλοντος νά παλαίση λέγει ό Γενέσιος (Βασιλ. 110. 7). «Προσκέκληται καί αυτός 
καί πρός μονομαχίαν τοΰ κρείττονος άγεται».

3 Άρτεμιδώρου, Όνειρ. 1.61.62, 6.45 (σ. 67.1.6, 262.13).
* Διβανίου, Πρός Άριστείδην υπέρ τών ορχηστών 119 (τόμ. 4. 497.10 Forster).
* Χρυσόστομος, Ρ. G. 50. 665, 52. 76, 63. 626.
6 Μαλάλα, Χρονογρ. 287.21,288.6.
1 Σελ. 379. 22 (Forster - Richtsteig).
8 Πανδέκτ. 9. 2. 3.
9 Πολυδευκους, Ερμηνεύματα 6.95 (Boucherie).
ι° Θ. Βαλσαμών, ’Επιστολή περί ρασοφόρων (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 4.498).
η Έν τή περιγραφή τορνεμέντου, είς δ μετέσχε Μανουήλ ό Κομνηνός, λέγεται- «καί 

ήν ό βασιλεύς άκτινοβολών ώς ήλιος καί δλον οΐκειούμενος τό παγκράτιον τφ τοΰ 
σώματος εύμήκει». Σπ. Λάμπρου, Έκφρασις ξυλοκονταρ ιών, Νέος Έλλην. 5. 15,
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Εννοείται δη τό παγκράηον ήτο εν των δύσκολων και επικίνδυνων 
αγωνισμάτων έχον τά αυτά αποτελέσματα μέ την πάλην καί την πυγμήν, έξ 
ών καί συνίστατο. Άναφέρεται λοιπόν, ως προείρηται, ου μόνον παγκρατια- 
στής πληγάς προξένων, ΐνα την ικανότητά του δείξη, άλλα καί αυτός τον 
Οφθαλμόν υπό τοΰ άνταγωνιστοϋ έκκοπτόμενος1 καί άλλος πάλιν έν ιή 
διεξαγωγή τοΰ άγώνος φονεΰων τον αντίπαλον1 2.

Επειδή δέ ό παγκρατιαστής, ως καί δ πΰκτης, έκέρδιζον την νίκην 
κυρίως διά των χειρών, διά τοϋτο, μέχρι τουλάχιστον τής εποχής τοΰ Χρυ
σοστόμου, αυτών νικώντων, δ αγωνοθέτης ουχί την κεφαλήν, αλλά την δεξιάν 
πρώτον έστεφάνωνε3.

ΤΟ ΑΛΜΑ

Ώς καί άλλα τών γυμνικών αγώνων αγωνίσματα, ουτω καί τό ά'λμα 
αναφέρει ό Άρτεμίδωρος4 καί πάλιν δ Χρυσόστομος μεταχειριζόμενος μάλι
στα καί την κοινήν φράσιν υπέρ τά σκάμματα πηδάν5, εξ ής δήλον γίνεται 
δτι μέχρι τής εποχής του ήτο έν χρήσει τό σκάμμα, δ έσκαμμένος δήλα δή 
χώρος εντός τοΰ οποίου έπήδων οί άλται6.

Τό πήδημα ως προς έκδήλωσιν ανδρείας γινόμενον, άναφέρουσι καί οι 
Πανδέκται7, κατά δέ τον Θ' αιώνα καί δ Άχμέτ έν τώ ονειροκριτικά) του 8. 
Ό Γενέσιος, έξαίρων τά σωματικά χαρίσματα Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος, λέγει' 
«έν δέ ταΐς κατά σφαιρισμόν καί προς άλματα γενναιότησι πάνυ περιδέξιος 
ήν» υπερακοντίζουν μάλιστα λέγει δτι καί τον Άχιλλέα αυτόν υπερέβαλλε 
κατά τό πήδημα 9. Βραδΰτερον διά τον Τωάννην Τζιμισκήν Λέων δ Διάκο
νος λέγει δτι «άλμασι καί σφαιρισμοΐς καί άκοντισμοΐς καί τόξων έντάσεσι 
καί βολαΐς πάντων κατηυμεγέθει10» καί έτι βραδΰτερον δ Βαλσαμών αναφέ
ρει τό άλμα μεταξύ τών επισήμων αγωνισμάτων11.

1 Λιβανιού, Ένθ’ άν.
2 Πανδέκται 9.2.3.
3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 54. 689.
4 Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1.57 (σ. 55.11). Οδτος αναφέρει τά πηδήματα τά έν 

τή άλτη ρ ία.
5 Χρ υ σό σ τ ο μ ος, Ρ. G. 55.86.
κ Βλ. Ε. Παυλίνη, 'Ιστορία τής γυμναστικής σ. 89.90. Κατά τον σχολιαστήν έν 

τοΰτοις τοΰ Πινδάρου (Νεμεον. 5. 35) «ή δέ μεταφορά από τών πεντάθλων, οίς σκάμ
ματα σκάπτονται δταν άλλονται· έκείνων γάρ κατά τον άγώνα πηδώντων υποσκάπτεται 
βόθρος έκάστου τό άλμα δεικνΰς. ”Επιθι καί L. Grasberger, Erziehung und Unter- 
richtAa σ. 300. 307.395 καί J. Krause, Die Gymnastik und Agonistik der Hellenen 
σ. 393.

7 11. 5. 2. 1. 8 Άχμέτ, Όρειροκρ. κεφ. 160.
9 Γενεσίου, Βασιλ. σ. 126.10.

10 Λέοντος Διακόνου, 'Ιστορ. 97.5.
Π Βλ. Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2.3β0,
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Προκειμένου περί τοΰ τρόπου τής διεξαγωγής τοΰ άλματος αγνοοΰμεν, 
δυστυχώς, πολλά’ υπήρχε μεν κα'ι ό βατήρ, δπόθεν μετεωρίζοντο πηδώντες1 
και είχον ηνωμένους τούς πόδας οί πηδώντες, άφ’ ου τό άλμα από τον Βαλ- 
σαμώνα ως δίαλμα χαρακτηρίζεται1 2 3, δίαλμα δέ κατά τούς αρχαίους σχο- 
λιαστάς ήτο «τό κατά γής άλλεσθαι συνημμένοις και μή διεστηκόσι ποσί8». 
”Αν δμως οί πηδώντες έφερον αλτήρας ή αν τό πήδημα ήτο άπλοΰν ή τρι- 
πλοΰν 4 καί μόνον εις μήκος ή ύψος, αγνοοΰμεν.

Περί τοΰ τελευταίου τούτου ζητήματος ας έπιτραπή νά έπεκταθώμεν 
μικρόν.

Έν τώ Ίουστινιανείφ κώδικι φέρεται δτι πέντε ludos έπέτρεψεν ό βασι
λεύς, μεταξύ δ’ αυτών τό μονόβολον καί τό κοντομονόβολον.

Οί νεώτεροι έρευνηταί έκ των λέξεων τούτων δρμώμενοι, τό μεν μονόβο
λον έρμηνεύουσιν ως άλμα άπλοΰν εις μήκος, είτε καί εις ύψος υπέρ τεταμένον 
σχοινίον5 ή ως πήδημα μετ’ εμποδίων6 ή ως έντεχνον πήδημα σχοινοβατών 
ή θαυματοποιών7. Τό πράγμα δμως δεν φαίνεται δτι έχει ούτως. Ό Βαλσα- 
μών δήλα δη έρμηνεύων τό έν τώ έπ’ όνόματι τοΰ Φωτίου φερομένφ Νομο- 
κάνονι «μόνον δ’ έξεστι παίζειν μονόβολον καί κοντομονόβολον καί κυντα- 
νόν κόντακα χωρίς πόρπης καί περιχυτήν καί ιππικήν άνευ τέχνης καί 
έπινοίας8», παρατηρεί' γίνωσκε δέ δτι μονόβολον λέγεται ό δρόμος, κοντο
μονόβολον τό πήδημα, κυντανός κόνταξ χωρίς πόρπης δ ακοντισμός άνευ 
περόνης από Κοΐντου τίνος ούτω κληθείς, περιχυτή ή πάλη καί ιππική τό 
ίπποδρόμιον 9 ».

'Ως βλέπει δ αναγνώστης, δ πλησιέστερος προς τά πράγματα Βυζαντινός 
τό μονόβολον δέν θεωρεί άπλοΰν άλμα, άλλ’ ως δρόμον καί μόνον τό κον
τομονόβολον χαρακτηρίζει ως άλμα χωρίς νά διασαφηνίζη, αν τοΰτο είναι 
επί κοντφ, ως δέχονται οί νεώτεροι έρευνηταί10.

Πάντως τό έπί κοντώ άλμα ήτο ου μόνον κατά τήν άρχαίαν έποχήν 
σύνηθες, αλλά καί κατά τήν άπασχολοΰσαν ημάς έποχήν ως διά μέν τήν

1 Τό σημεΐον μέχρι τοΰ όποιου έπήδων εκαλείτο σημεΐον. Είναι τό τών αρχαίων 
σήμα καί τό τών σημερινών Κυπρίων σημάδιν.

2 Έπιθι Ρά λλη -Π ο τ λ ή, Σύνταγμα 2. 360.
3 Βλ. τό λεξικόν τοΰ Daremberg-Saglio έν λ. saltus.
4 Τό τριπλ,οΰν αλμα λέγεται έν Κόπροι τριάππηδκια, άλλαχοΰ δέ πήδημα’ς τά 

τρία. Έν Κύπρφ εΰχρηστόν καί τό ρήμα τραππηδώ.
5 L. Becq de Fouquiers. Les jeux des anciens σ. 104.105.
3 Daremberg-Saglio, ένλ. contomonobolon στήλ. 1485. 1488.
7 L. Grasberger, Erziehung und TJnterricht 1. 125. 126. Βλ. καί Meursius, 

Graecia ludibunda σ. 27.
8 Φωτίου, Νομοκάνων τίτλ. ΙΓ". κεφ. 29 (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 1.328).
9 Ένθ’ άν. σ. 329.

10 Daremberg-Saglio ένλ, saltus σ. 1056,
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παλαιοτέραν εποχήν φανερώνουσιν εικόνες θηριομάχων διά τοιουτου άλμα
τος άποφευγόντων την έπίθεσιν των θηρίων, καί επιγράμματα1, διά δε την 
μεταγενεστέραν τότε ονειροκριτικόν τοϋ Άχμέτ, ένθα φέρεται' «εάν ΐδη τις 
δτι έρειδόμενος ράβδφ ήλατο1 2» καί τά μεταγενέστερα δέ ποιήματα3.

Παραδίδεται περί τοϋ Νικοτσάρα δτι ήδΰνατο νά πηδήση επτά ίππους 
κατά σειράν, περί τοϋ Λακεδαιμονίου κλέφτου Ζαχαρία δτι έπήδα γράναν 
(τάφρον) την οποίαν έφιππος άνήρ ήτο αδύνατον νά υπερπηδήση.

Τοιαυτης αλτικής ΐκανότητος δείγματα συναντώμεν καί κατά τους Βυ
ζαντινούς χρόνους. Περί τοϋ Ίωάννου Τζιμισκή λέγει ό Κεδρηνός δτι «κέλη- 
τας ίππους τέτταρας στοιχηδόν ίστάς έκ θατέρου μέρους καθαλλόμενος επί 
τον πυματον ως τις πτηνός έφίζανε» 4, λέγει δέ ό Διγενής επαίνων εαυτόν 
προς τον Φιλοπαπποΰν, αν ήτο ρυάκιν πλάτους ενός μιλίου 

διπλοπόδης πάοαντα εις μιάν νά τδ πηδήσω 5.

Τέλος έν τω Άκριτικφ ασματι των υίών τοϋ ’Ανδρονίκου ό έν αιχμαλωσία γεν
νηθείς υιός του ευρίσκει τούς Σαρακηνούς νά πηδούν δοκίμιν καί τούς λέγει.

δοκίμιν που πηδάτε σείς πηδούν το κί οι γυναίκες, 
δχι γυναίκες ατροφες, μόνον έγγαστρωμένες' 
οι μαύροι σας είναι εννιά κί ένας δικός μου δέκα' 
δέστε και ξαγκωνίστε με τρεις διπλές τ άλνσίδι 
βάρτε και ’ς τοις μασκάλες μου τρικάνταρον μολύβι 
και βάρτε κι εις τά πόδια μου δυο σιδερένιες κλάππες, 
διά νά ιδήτε πώς πηδούν Ρωμαΐκα παλληκάρια 6 

καί, άφ’ ου εγένετο τούτο,

κι από τους μαύρους τους εννιά ενρέθη ’ ς τον δικόν τον.

1 Έχομεν έπίγραμμα άδηλου τής Παλατίνης ’Ανθολογίας (Θ. 533 Jacobs) ένθα 
περιγράφεται τοιοϋτον άλμα επί κοντφ.

2 Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 160 σ. 123. 20 (Drexl).
3 Έν τή Άχιλληΐδι στίχ. 1074 (Hesseling) ό Άχιλλεύς, ινα εντός τοΰ περιφράγματος 

πηδήση, πιάνει κοντάριν
καί το κοντάριν έμπηξαν κί έπήδησεν άττ έσω.

Νΰν οί Κοζανΐται θέλοντες νά περάσωσι τό Κοζανίτικον ποτάμι, στηρίζουσι κοντόν εις 
τό μέσον τής κοίτης καί δι’ ενός άλματος φθάνουσιν εναέριοι εις τήν άπέναντι όχθην.

4 Κεδρηνοΰ, Ίστορ. 2.416. Καί έν τφ έθνικφ ημών έπει Σουδάλης ό Σαρακηνός,

οκτώ τέντες έπηδησε καί δεκοκτώ κουρτίνες 

φαρία τεοοαράκοντα νά κάτοη εις τό έδικόν τον 

στίχ. 928 (Hesseling). Βλέπε καί Στ. Κυριακίδου, ό Διγενής ’Ακρίτας σ. 36. 37. 86. 
103. 104 καί τά έν τφ άρθριρ Ελλάς τής Μεγάλης Ελληνικής ’Εγκυκλοπαίδειας σ. 972 
υπό Α. ’Αδαμάντιου σημειούμενα.

5 Στίχ. 672 (Hesseling).
0 Στ. Κυριακίδου, Ένθ’ άν, σ. 36,
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90 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Ο ΔΡΟΜΟΣ

’Αγώνα δρόμου αναφέρει εν τώ Παιδαγωγώ του Κλήμης ό Άλεξαν- 
δρεύς1, δρομείς δέ και δρόμον έπανειλημμένως ό Άρτεμίδωρος 1 2. Μετά 
ταϋτα οι τοϋ αγίου Παΰλου εκκλησιαστικοί κανόνες, κείμενα δ ή λα δή τοΰ γ' 
η τών αρχών τοΰ δ' μ. X. αίώνος, μνείαν ποιούνται αΰτοϋ άπαιτοϋντα, ϊνα 
ό σταδιοδρόμος ή παύση άγωνιζόμενος η, αν έπιμένη, ορίζοντα ν’ άφο- 
ρίζεται τής κοινωνίας τών πιστών3. ’Έπειτα συχνότατα αναφέρει τον δρόμον 
καί τους δρομείς ό Χρυσόστομος4, μανθάνομεν δέ καί εκ τοϋ Μαλάλα δτι 
κατά τά ’Ολυμπία έν ’Αντιόχεια τοΰ αγωνίσματος μετεϊχον ου μόνον άνδρες, 
αλλά καί κόραι5. Καί έν τοΐς Πανδέκταις δέ (11.5.2.1) άναφέρεται ό άγω- 
νιζόμενος εις τον δρόμον. Περαιτέρω, έν τφ βίφ Συμεών τοΰ κατά Χριστόν 
σαλοΰ, μανθάνομεν δτι έ'ξωθεν τής πόλεως έ'παιζον νέοι τρέχοντες6, τής 
παιδιάς δέ ήξίωσε νά μετάσχη καί ό Συμεών.

Μεταγενεστέρω; πληροφορούμενα δτι έπηνεΐτο Βασιλείου τοΰ Μακε- 
δόνος «ή περί τον δρόμον έπι,τηδέιότης» 7, ό δέ Κωνσταντίνος Μονομάχος 
έχαρακτηρίζετο ως «δρομικώτατος ανθρώπων» 8.

Κατά τον ΙΒ' αιώνα ό Βαλσαμών ρητώς αναφέρει δτι ό δρόμος ήτο 
μεταξύ τών άκωλΰτων παιγνίων, ήτοι αγωνισμάτων9, μετά ταΰτα δέ ό 
Άκτουάριος, χάριν υγιεινών σκοπών, συνίστα την πάλην καί τον δρόμον 10 11. 
’Αγώνας δρόμου ευρίσκομεν μνημονευομένους έ'ν τε τφ έθνικφ ημών έ'πει11 
καί τή Άχιλληΐδι12 13 καί τέλος αγώνα δρόμου, έπί τό άστειότερον ύπομιμνή- 
σκοντα τό βοτόν πεζοδρόμων έπί Ίσαακίου ’Αγγέλου περιγράφει Νικήτας 
ό Χωνιάτης18.

Ένταΰθα δέ τοΰ λόγου γενόμενοι ας μη παραλίπωμεν δτι ό έθνικός 
ημών ήρως Διγενής έπαινεΐ εαυτόν διά την ταχυποδίαν του λέγων δτι τάχι
στα εις τον ανήφορον δΰναται πεζός νά συλλάβη λαγωόν, δ δέ ποιητής τοΰ

1 Κλήμεντος, Παιδαγ. 3. 10 (σ. 264. 24).
2 Άρτεμιδώρου, Όνειρ. 1.26, 48, 5.79.
3 Τοϋ άγιου Παύλου, Κανόνες έκκλησιαστικοί (Ράλλη - ΙΊοτλη, Σύνταγμα 4.400).
4 X ρ υ σό στ ο μο ς, Ρ. G. 48. 775, 52. 76,61. 573, 62.370, 63. 209.
5 Μαλάλα, Χρονογρ. 287.21, 288.5.8.
6 Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος Συμεών τοΰ κατά Χριστόν σαλοΰ (Migne, Ρ. G. 

93.1716).
7 Γενεσίου, Βασιλ. 126.10.
8 Μιχαήλ Ψελλοϋ, Χρονογρ. (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 4.163).
9 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2. 360.

ίο Ά κ τ ο υ α ρ ί ο υ, Περί ενεργειών καί παθών τοΰ ψυχικοΰ πνεύματος βι6λ. 2 κεφ.
11 (Ideler, Physici et medici Graeci minores 1. 374).

ll Δ' στίχ. 1066 -1076 (Legrand).
ί* Στίχ. 113 (Hesseling).
13 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 675.1 έξ.
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έπους εξαιρεί δτι, όταν κατά to κυνήγιον τοϋ παρουσιάζετο λέων, έλαφος ή 
άλλο θηρίον δεν to κατεδίωκεν έπιβαίνων ίππου,

αλλ’ ηοαν άπαντα αντω χέΐρες μόνον και πόδες1.
Ό μέλλων νά γράψη περί τοϋ Ελληνικού αθλητισμού κατά τούς χρόνους 

τής Τουρκοκρατίας επί τή βάσει καί άλλων πηγών καί των δημοτικών ημών 
ασμάτων θά εύρη ευκαιρίαν συχνά νά μνημονεΰση καί τό αγώνισμα τοϋ 
δρόμου τό λίαν προσφιλές μετά τής πάλης καί τής λιθοβολίας. Τό αγώνισμα 
τούτο ας σημειωθή δτι καί σήμερον ακόμη τελείται, καί μάλιστα κατά την 
εορτήν τού αγίου Γεωργίου, δσον εγώ γνωρίζω, εν κάτω Λαψίστη τής ’Ηπεί
ρου καί έν Αΐνφ τής Θράκης1 2.

Οί δρομείς άντιδιαστελλόμενοι προς τούς «τά βαρέα άθλοϋντας» 3> 
παλαιστάς δήλα δή, πυγμάχους, παγκρατιαστάς καί πεντάθλους, ώφειλον διά 
συνεχούς άσκήσεως καί καθημερινής μελέτης ν’ άποκτήσωσιν ευστροφίαν 
σώματος, καί μάλιστα αντοχήν γονάτων4, ήτο δήλα δή ανάγκη νά έχωσι τά 
προσόντα τού Διγενή, δστις είχε «γοργόν τό στρέμμαν, ήτον καί ύπόστεγνος 
κι’ εγνώθουντα οί νεφροί του»5. Προς τουτοις έπρεπε νά μή ύπερβαίνωσιν 
ωρισμένην ηλικίαν, διότι, ως δρθώς λέγει καί ό Χρυσόστομος, (Ρ. G. 63. 64) 
έν τφ σώματι τό παν τοϋ άγώνός έστιν».

Κατά τάς υποδείξεις τού παιδοτρίβου ό θέλων νά επιτυχή τήν νίκην 
δρομεύς τρέχων έπρεπε νά έπεκτείνη εαυτόν εις τά έμπροσθεν καί νά έκτείνη 
τάς χεϊρας κρατών προς τά ά'νω τήν κεφαλήν καί τό βλέμμα· άν κάτω νεύσης, 
τούς έλεγε, κατέπεσες, έξελυθης6. Τών μεγάλων δέ μειονεκτημάτων τού άγω- 
νιστοΰ έθεωρεϊτο έκ μεν τών βαλβίδων ορμητικός νά προπηδα, κατά δέ τήν 
πρόοδον τού άγώνος νά γίνεται χαύνος καί νά ΐσταται. Ούχί μόνον τούτο 
δέν έπετρέπετο, άλλ’ έφ’ δσον προς τό τέρμα έπλησίαζεν ό δρομεύς ώφειλε 
νά έντείνη τάς δυνάμεις του 7.

Κατά τούς αγώνας έπεβάλλετο γενικώς νά μή γίνεται χρήσις δόλου, ως 
δμως ανωτέρω εΐδομεν, περί τοϋ βοτοΰ πεζοδρομίου όμιλοΰντες, συνέβαινε 
καί τουναντίον. Τούτο καί πάλιν διά τον δρόμον έπιβεβαιοΐ καί χωρίον τού 
Χορικίου ένθα οΰτος λέγει- «Τί δέ φήσομεν, εί δρομεύς τον εναντίον ύποσκε-

1 Η' 27 (Legrand) καί στίχ. 675 (Hesseling).
2 Έν Αϊνφ οί δρομείς διαγωνίζονται γυμνοί κατά τό άνω μέρος τοϋ σώματος καί 

στενήν περισκελίδα φέροντες. Τό έπαθλον έκεΐ κατά μέν τήν πρώτην πεζοδρομίαν είναι 
άρνίον, κατά δέ τήν δευτέραν έρίφιον.

3 Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1. 26 (σ. 27. 12). “Ορα καί L. Grasberger, Erzie- 
hung und Unterricht itn klassischen Altertum 3 Die Epheben Bildung σ, 182. 183.

4 Χρυσόστομος, P. G. 63. 626, 64. 15,
3 Στιχ. 773 (Hesseling).
6 Χρυσόστομος, P. G. 62.272.
7 Χρυσόστομος, Ρ. G. 55519,63.61.170,
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λίζει; Τι δράσεις αγωνοθέτης ήμΐν καταστάς; Επιτάξεις, νή Δία, τώ κήρυκι 
προειπειν άπασι μή τοιαΰτα τολμάν»1;

Τέλος ας σημειωθή δτι ό κατά τό αγώνισμα προπορευόμενος των 
συνδρομέων του εκαλείτο πρόδρομος1 2, περί δέ τοΰ μετά δυσκολίας και 
μετ’άσθματος πολλοΰ φθάνοντος εις τό τέρμα ε'λεγον δτι δυ στερ ματεΐ3.

ο ΔΙΣΚΟΣ

Μ’ δλον δτι τό αγώνισμα τοΰ δίσκου ήτο σΰνηθες κατά τους Βυζαντινούς 
χρόνους, έν τοΰτοις δεν άναφέρεται τοΰτο συχνά, ίσως διότι συνυπενοεΐτο 
μετά τοϋ πεντάιθλου.

Κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους τό αναφέρει δ Άρτεμίδωρος έν τοΐς 
όνειροκριτικοΐς του, πιστοποιών δτι ό ριπτόμενος δίσκος ήτο χαλκούς4, βρα
δύτερου δέ μνεία αύτοΰ γίνεται επί τής εποχής Μιχαήλ τοΰ υίοϋ τοΰ Θεοφί
λου, έφ’ ου επαινείται ή έν τώ δισκεύειν ίκανότης Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος 
τοΰ κατά τον Γενέσιον καί αυτόν τον Όδυσσέα ύπερβάλλοντος5. ’Έπειτα 
καί ό Βαλσαμών αναφέρει την δισκοβολίαν λέγων δτι οί δντες υπέρ τών 
ιπποδρομιών διισχυρίζοντο δτι μεταξύ τών άκωλΰτων αγώνων ήτο καί ό 
δίσκος6. Βραδύτερου δ’ ό Άκτουάριος έβεβαίου δτι προς γυμνασίαν συν- 
ετέλουν «πάλαι καί δρόμοι καί δίσκοι καί τό διά μικράς σφαίρας γυμνάσιου» 7.

Έν τοιαύτη σπάνει πληροφοριών βεβαίως δέν μάς λέγονται πολλά περί 
τοΰ αγωνίσματος τούτου, καί δη πώς έρρίπτετο ό δίσκος· μόνον, ως εΐπομεν, 
έκ τοΰ Άρτεμιδώρου μανθάνομεν δτι ούτος ήτο χαλκοΰς. ’Ίσως καί τό 
σημειον, εις δ έ'πιπτε ριπτόμενος νά έλέγετο, ως καί νΰν έν Πόντφ, ση μά δ ιν.

Τον δίσκον κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας αντικατέστησε τό 
λιθάρι, ή ακανόνιστου δήλα δη λίθου βολή, αγώνισμα, τό όποιον πολλαχοΰ 
καί μέχρι σήμερον συνηθίζεται8.

ΤΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟΝ

Κατά τούς κλασσικούς χρόνους τό πένταθλον άπετέλουν ό δρόμος, τό 
άλμα, ή πάλη, ό δίσκος καί τό ακόντιου, τά αυτά δέ αγωνίσματα ύπε- 
νοοΰντο υπό τό δνομα τοΰτο καί κατά τούς πρώτους αιώνας τής άπασχολού-

1 Χορικίου, 'Υπέρ τών έν Διονύσου τόν βίον είκονιζόντων 379.10 (Forster-Richt- 
steig).

2 Χρυσόστομος, P. G. 63.92.
3 Δέοντος, Οϊακιστική ψυχών ύποτύπωσις (Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Varia 

Graeca sacra 241.1).
4 Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1.57 (σ. 65.9).
5 Γενεσίου, Βασιλειών 126. 10.
6 Ράλλη-Ποτλη, Σύνταγμα 2. 360.
1 Άκτουαρίου, ”Ενθ’ άν. 2.11 (tdeler. 1.374.9).
8 Ώς έν Σαμοθράκη, Σέρραις, Πόντφ καί πολλαχοΰ άλλαχοΰ.
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σης ημάς περιόδου. Ό Άρτεμίδωρος τουλάχιστον, έπεξηγών το πενταθλεΐν, 
λέγει on τούτο συνίστατο από δρόμον-δίσκον-πήδημα-άκοντα καί πάλην1, 
προϊόντος δμως τού χρόνου οϊ Βυζαντινοί πένταθλον άπεκάλουν τα πέντε 
υπό τού νόμου επιτρεπόμενα αγωνίσματα, τούς άλλως αγώνας καλουμένους, 
ήτοι την πάλην, την πυγμήν, τό άλμα, τον δρόμον και τον δίσκον1 2.

Όταν ό Χρυσόστομος αναφέρει αθλητήν «αυτόν παλαίοντα, τρέχοντα, 
πυκτεύοντα3 s>, τό πένταθλον βεβαίως υπονοεί, ωρισμένως δέ πεντάδλους ανα
φέρει αλλαχού ό αυτός εν τή παλαίστρα προπονούμενους «έν τοϊς των εταί
ρων σώμασι4», πεντάθλους δ3 άγωνιζομένους εν τοϊς Όλυμπίοις αναφέρει 
και δ Λιβάνιος5. Πεντάθλους άναφέρουσι και τά ερμηνεύματα τού Πολυ- 
δεύκους 6. Τό πένταθλον αναφέρει βραδύτερου και ο Μιχαήλ Ψελλός λέγων 
περί Κωνσταντίνου τού Μονομάχου δτι ήτο προς τό πένταθλον απα
ράμιλλος7, εϊδομεν δ’ δτι ως σύνολον των πέντε παιγνίων τό αναφέρει καί 
ό Βαλσαμών, δστις μνημονεύει καί των άγωνιζομένων παγκράτιον8. Τέλος 
καί ό σχολιαστής τών Νεμεονικών τού Πινδάρου (5.35) αναφέρει τούς πεν
τάθλους γράφων «ή δέ μεταφορά από τών πεντάθλων, οις σκάμματα σκά
πτονται δταν άλλονται», άπηχεΐ δέ περίπου τά τού πεντάθλου καί ό Διγενής 
δταν ψυχορραγούν λέγτ):

κάνεις δεν ήταν σάν έμεν εις τής άνδρειας τή χάρι 
V τό μπάλαιμα’ς τό τρέξιμο, ’ς τό πήδος, ”ς τό κοντάρι9.

Πλείονα, δυστυχώς, περί τού αγωνίσματος τούτου δέν μανθάνομεν είμή 
δτι κατά τήν εποχήν τού Χρυσοστόμου οί πένταθλοι, οσάκις προπονούμενοι 
δέν ειχον ανταγωνιστήν, «θύλακον άμμου γεμίσαντες πολλής καί κρεμάσαντες 
εκεί τήν ίσχύν γυμνάζουσιν άπασαν10.

ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Κατά τον 51ον κανόνα τής έν Τρούλλφ Τ' οικουμενικής συνόδου απαγο
ρεύεται, ΐνα οι πιστοί θεώνται «μίμους, ιπποδρομίας, τάς επί σκηνής ορχήσεις

1 Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1.57 (σ. 55.6 έξ.).
2 Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 2.360.
3 X ρυ ο ό στ ο μο ς, Ρ. G. 61. 573.
4 Χρυσόστομος, Ρ. G. 57. 395.
δ Λιβανιού, Πρός Άριστείδην υπέρ τών ορχηστών 69 (τόμ. 4. 463. 12, Forster).
3 Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα σ. 95 (Boucherie).
7 Μιχαήλ Ψελλοΰ, Χρονογρ. (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 4. 163)

Πένταθλον ήγουν πέντε παίγνια πάλην, πυγμήν, δρόμον, δίαλμα καί δίσκον (Ράλλη- 
Ποτλή, Σύνταγμα 2. 360, 4. 498).

9 Λαογραφίας τόμ. 1. 218.
13 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 57. 395,
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και θεατροκυνήγια»1 . Εντεύθεν αφορμήν λαμβάνων ό τοϋ κανόνος τούτου 
ερμηνευτής Βαλσαμών λέγει' «έοικε δέ διά τά των τοιούτων κανόνων επιτίμια 
έπινοηθήναι, τά βασιλικά παίγνια, τον Κοντοπαίκτην δήλα δη, τον 
Μάρωνα, τον ’Αχιλλέα, τήν ’Οκτώηχον και τά λοιπά ως μή διάχυσιν 
καί γέλωτα άσεμνον έμποιοϋντα τοΐς βλέπουσι».

Ή λ. παίγνια άγει βέβαια καί εις αγωνίσματα, άφ’ οΰ καί ούτως αυτά 
εκαλούντο, αμφιβάλλω δμως πολύ, αν πάντα τά ανωτέρω παίγνια είναι καί 
αγωνίσματα. Πιθανώς ιππικόν αγώνισμα νά άντιπροσωπεύη ό Μάρων, άφ’οΰ, 
ως έκ των ίππιατρικών βιβλίων πληροφορούμεθα, μάρωνες εκαλούντο λευ
κοφόροι ’Αφρικανικοί ίπποι* 2, ό κοντοπαίκτης πιθανώς νά ύποδεικνύη σχοι
νοβάτην κρατούντα κοντόν καί τή βοήθεια αυτού τηρούντα τήν ισορροπίαν 
καί ό Άχιλλεύς ’ίσως νά είναι, ως παρ’ άρχαίοις, είδος παντομίμου όρχήσεως 3.

Πάντα ταύτα εννοείται είναι υποθετικά μέχρις έξευρέσεως σαφών πληρο
φοριών, αϊτινες νά διασαφηνίζωσι τό θέμα.

ΟΙ ΑΘΛΗΤΑΙ

Οι μετέχοντες τών ανωτέρω αγωνισμάτων κατά τήν απασχολούσαν ημάς 
περίοδον ήσαν, γενικώς είπεΐν, άνδρες καί δή Βυζαντινοί, διότι διεθνείς τότε 
αγώνες δεν ήσαν γνωστοί. Άκολουθούντες έν τούτοις τήν παλαιοτέραν παρά- 
δοσιν οί Βυζαντινοί, καθ’ ήν καί γυναίκες ήνωνίζοντο, ως λ. χ. εν Σπάρτη 
εις τήν πάλην, τον δρόμον, τό άκόντιον καί τον δίσκον καί έν ’Ολυμπία, κατά 
τήν εορτήν τής “Ηρας, εις τον δρόμον 4 5, έν Κυρήνη εις τον δρόμον 8 καί έν 
Χίφ, κατά τήν μεταγενεστέραν έποχήν, εις τήν πάλην 6, δεν άπέκλειον τού 
σταδίου, κατά τούς παλαιοτέρους τουλάχιστον αιώνας, καί τάς γυναίκας. 
Ούτως, όταν ό Κλήμης λέγη δτι δεν πρέπει ν’ άποκλείωμεν τάς γυναίκας 
τής κατά τό σώμα διαπονήσεως καί προσθέτη «άλλ’ ούκ έπί πάλην καί 
δρόμους παρακλητέον αύτάς»7, μάς δίδει σαφώς νά έννοήσωμεν δτι μετεΐχον

ι Βαλσαμών, Εις τόν ΝΑ' κανόνα τής έν Τρούλλω Τ' οϊκουμ. συνόδου (Ράλλη- 
Ποτλή, Σύνταγμα 2.426).

2 Βλ. τό ‘Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ Du Cange έν λ. Μάρων.
3 Κατά τόν Λουκιανόν (Περί όρχ. 37) ό Άχιλλεύς ήτο είδος όρχήσεως παριστα- 

νούσης τόν Άχιλλέα όρμώντα έπί τόν Έκτορα. Ό Στ. Κυριακίδης (Λαογραφ. 11.284) 
εις τά ανωτέρω παίγνια διαβλέπει θεατρικάς παραστάσεις.

4 Χρ. Τσούντα, Ελληνικοί αγώνες. (’Ολυμπιακοί αγώνες Μάρτιος-Άπρίλιος 1896 
σ. 36), Ε. Παυλίνη, 'Ιστορία τής γυμναστικής σ. 39-40.

5 L. Glasberger, Die Epheben Bildung (Erziehung und Unterricht 3 σ. 550-506).
6 Κατά τόν Άδήναιον (13.566ε) «έν Χίφ τή νήσφ καί βαδίζειν ήδιστόν έστιν έπί τά 

γυμνάσια καί τούς δρόμους καί όράν προσπαλαίοντας τούς νέους ταΐς κόραις» Ίδέ καί 
Ε. Παυλίνη, Ένδ’ άν. 297.298.299.

7 Κλήμεντος, Παιδαγωγός, 3.10 (246.24.) Ώς κατάλληλον γυμνάσιον διά τάς γυναί
κας συνίστα ό Κλήμης τήν ίστουργίαν,τήν ταλασιουργίαν καί τό ζύμωμα.Βλ. καί Χρυ
σόστομον, Ρ. G. 62.99.694.
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κατά τούς χρόνους του αί γυναίκες των αγωνισμάτων τούτων. Σαφώς άλλως τε 
άναφέρεται υπό τοΰ Μαλάλα δτι κατά τά εν ’Αντιόχεια ’Ολύμπια μετεΐχον 
καί παρθένοι παλαίουσαι προς άλλήλας, και μάλιστα σκληρώς μετά βομβω- 
ναρίων, προς δέ και τρέχουσαι Πέραν τής χρονικής ταύτης περιόδου γυναίκες 
άγωνιζόμεναι δεν άναφέρονται, ούδ’ είναι πιθανόν δτι έκτοτε είδε τό στάδιον 
γυναίκας άγωνιζομένας.

Κατά την άρχαίαν Ελληνικήν εποχήν οϊ άθληταί έπρεπε νά είναι ελεύ
θεροι' εις δούλους δχι μόνον δεν έπετρέπετο ν’ άγωνίζωνται, άλλ’ ουδέ καί νά 
παρίστανται ως θεαταί ή νά γυμνάζωνται εις τάς παλαίστρας κα'ι τά γυμνάσια 1 2.

Τούτο προκειμένου περί δημοσίων αγώνων ΐσχυε καί διά την Βυζαντινήν 
εποχήν. Κατά τον Χρυσόστομον, κατά τά ’Ολύμπια, ό αγωνιστής, ΐνα μετάσχη 
αυτών, έπρεπε πρώτον ν’ απόρριψη άφ’εαυτού την υποψίαν δτι είναι δούλος3. 
Προς τούτο ό κήρυξ, κρατών από τής κεφαλής τον υποψήφιον, περιέφερεν 
αυτόν εις τό στάδιον, καθημένων τών θεατών, καί έφώναζε' «μή τις τούτου 
κατηγορεί μή δούλος έστι» 4 5;

Επειδή δ’ ό άγων ήτο ιερός, εκτός τούτου, έζήτει 6 αυτός κήρυξ καί 
τον χαρακτήρα τοΰ μέλλοντος άγωνιστού νά έλέγξη προσθέτων «μή κλέπτης, 
μή τρόπων πονηρών ;8 »

Εννοείται, αν άπεδεικνύετο δτι μία τών ανωτέρω κατηγοριών έβάρυνε 
τον υποψήφιον, ευθύς οΰτος άπεκλείετο τού άγώνος.

Τά ανωτέρω εκ παραλλήλου πιστοποιοΰσι καί οί νόμοι ορίζοντες δτι 
μόνον οί εύγενεΐς ελεύθεροι δημοσία αγωνίζονται6. Σημειωτέου δ’ ενταύθα 
τό δημοσία, διότι εις αγώνας ιδιωτικούς ήδύναντο να μετάσχωσι καί δούλοι7.

Οί Βυζαντινοί πάντας τούς επί κέρδει άγωνιζομένους ως λ.χ. τούς θηριο- 
μαχούντας, τούς καί κυνηγούς λεγομένους, τούς μονομάχους κτλ., μετ’ αυτών 
δέ καί τούς σκηνικούς καί τούς άσκοΰντας καθ’ δλου τήν παιγνικήν λεγομέ- 
νην τέχνην έθεώρουν άτιμους, τής άτιμίας δμιος αυτής εξήρουν τούς άθλητάς, 
διότι, ως καί οί νόμοι ετόνιζον, ή τέχνη αυτών δέν ήτο άτιμοποιός, άφ’ ού 
δέν ήσκεΐτο επί κέρδει, άλλά μόνον προς επίδειξιν άνδρείας8. Τόσην μάλιστα

1 Μαλάλα, Χρονογρ. 288.8. Τί ήσαν τά βομβωνάρια δέν είναι γνωστόν. Ό σχολια
στής τοΰ Μαλάλα Edm. Chilmeadus (σ. 288.10) νομίζει δτι είναι είδος φορέματος, ό δέ 
γράψας τό άρθρον Olympia έν τφ λεξικφ Daremberg - Saglio (σ. 195) φρονεί δτι 
είναι είδος περισκελίδος. Πιθανώς βομβωνάρια είναι όργανα βόμβον παράγοντα.

2 Ε. Παυλίνη, ’Ιστορία τής γυμναστικής σ. 163. J. Krause, Olympia σ. 51.
3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 51. 75.
4 Χρυσόστομος, Ρ. G. 63. 133. J. Krause, Olympia σ. 138.
5 Χρυσόστομος, Ρ. G. 63. 133.
3 Πανδέκται 9.2.3, Σύνοψις Φ. 6.8 (Zachariae von Lingenthal JGR. 5.671).
7 Σύνοψις, Φ. 6 8.
8 Πανδέκται 52.4, Σύνοψις. Λ. 69. 2’ (Zacb. ν. Lingenthal JGR. 5. 114.), Φωτίου, 

Νομοκάνων τίτλ. ΙΓ'. κεφ. ΚΑ'. (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 1. 322). Βαλσαμών είς τόν
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βαρύτητα άπέδιδον εις την άπόκτησιν τοΰ κέρδους, ώστε ώριζον οτι καί οί 
μονομάχοι καί οι κυνηγοί ακόμη, όταν ουχί διά μισθόν, άλλα δΤ έπίδειξιν 
ανδρείας ήγωνίζοντο ήσαν επίτιμοι1. Αποτέλεσμα της ανωτέρω άντιλήψεως 
ήτο ότι ό μονομάχος, ό σταδιοδρόμος, ό Όλυμπικός καί ό λουδεμπιστής, ήτοι 
«ό τών παιγνίων αρχών», ό προϊστάμενος δήλα δη τών δημοσίων αγώνων, 
εκαλούντο να παύσωσιν άσκοϋντες το επάγγελμα άλλως, αν επέμενον, 
άφωρίζσντο * 1 2.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Ό μέλλων να ζητησή κατά την Βυζαντινήν εποχήν τον στέφανον τής 
νίκης έν τφ σταδίφ έπρεπε προηγουμένως νά υποστή δοκιμασίαν υπό ειδι
κού, όστις ή ενέκρινε, άναλόγως τοΰ τόπου τοΰ σώματός του, τον υποψήφιον 
(καί περί πρόβας, ήτοι προκριματικού δρομέων άγώνος έκάμομεν λόγον 
έν τφ περί βοτοΰ πεζοδρομίου μέρει) ή καί άπέρριπτεν αυτόν3. Τον δοκι- 
μάζοντα ένδιέφερεν ή σωματική συμμετρία καί ίκανότης τών υποψηφίων, 
ουδόλως δ' έξήταζεν ούτος, αν ούτοι ήσαν σιμοί ή γριποί, λευκοί ή μέλανες4.

Επιλογή επ’ ίσης έγίνετο καί κατά τήν ημέραν τοΰ δημοσίου άγώνος, 
οπότε προεκρίνοντο, ΐνα μετάσχωσι τουτου, οί κατά τήν ρώμην εφάμιλλοι . 
'Ο άξιος λοιπόν τοΰ ονόματος του αθλητής έπρεπε καθ’ έκάστην καί επί 
μακρόν χρόνου διάστημα, άναλόγως τής έπιδόσεώς του, νά παλαίη, πυκτευη 
καί τρέχη6 καί, συμμορφουμενος προς τά διδάγματα τοΰ παιδοτρίβου, νά 
εξέρχεται τής παλαίστρας «πάσαν δι5 άκριβείας έχων τήν επιστήμην»7.

Ποιος άθλητής, αναφωνεί ό Χρυσόστομος, παιδοτρίβην οΰκ είδώς δυνή- 
σεται καλοΰνιων τών ’Ολυμπιακών αγώνων μέγα τι καί γενναΐον έπιδείξασθαι 
προς τον ανταγωνιστήν8; Ή άσκησις μάλιστα έπρεπε νά επιτείνεται, έφ’ οσον 
ό καιρός τοΰ άγώνος έπλησίαζεν, οπότε ό άθλητής έπρεπε περί οΰδέν άλλο

ΝΕ’κανόνα τοΰ Μ. Βασιλείου (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 4. 214). Κατά τά Βασιλικά 
45.1.6 ό μισθιόσας εαυτόν, Τνα θηριομαχήση, δέν ήδύνατο νά κληρονομήσij τόν πατέρα 
του. Ατιμος μόνον δέν εθεωρεΐτο ό αντί μισθού καταπολεμήσας θηρίον βλάπτον τήν 
επαρχίαν, Βασιλικά 8. 1. Βλ. καί Ρ άλλη-Π ο τ λ ή, Σύνταγμα 4. 214.

1 Βασιλικά, Ενθ αν. Ζωναράς εΙς τόν 129ον κανόνα τής έν Καρθαγένη συνό
δου (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 3. 597).

2 Σύνοψις τών ιερών κανόνων (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 4.400).
8 Λιβανιού, Πρός Άριστείδην ύπέρ τών ορχηστών κεφ. 103 (τόμ. 4.487.13).
4 Χρυσόστομος, Ρ. G. 61.666.
6 Χρυσοστόμου νόθα συγγράμματα (Ρ. G. 63.931).
6 Χρυσόστομος, Ρ. G. 57.395, 64. 15, Βασίλειος Σελεύκειας, Ρ. G. 85. 105. 

Θ. Βαλσαμων, Επιστολή πρός Θεοδόσιον χάριν τών ρασοφόρων (Ράλλη - Ποτλή, 
Σύνταγμα 4. 498). Βλ. καί J. Vance, Beitrage zur byzantinischen Kulturgeschichte 
σ. 56, E. Παυλίνη, Ιστορία τής γυμναστικής σ. 216.253.257.

7 Χρυσόστομος, Ρ. G. 62.548.
8 Χρυσοστόμου, Ρ. G. 57.395,64.15.
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ν’άσχολήται, ή μόνον είς τα γυμνάσια νά προσεχή1 άψηφών την κόνιν και την 
ηλιακήν θερμότητα, ύφ’ής τό σώμα του παρείχε την όψιν χαλκού άνδριάντος *.

Έν ιή παλαίστρα λοιπόν, τού παιδοτρίβου διδάσκοντος και τού 
θεραπεΰοντος ύποβοηθοϋντος1 2 3, ήσκεϊτο ό αθλητής είς τά διάφορα αγω
νίσματα, την πάλην φέρ’ είπεΐν καί την πυγμήν συμπλεκόμενος ή προς 
οικείους καί συναθλητάς ή καί προς αυτόν ακόμη τον διδάσκαλον4, δστις, 
διά νά δείξη είς τον άσκοΰμενον τον τρόπον τού άγωνίζεσθαι καί νικάν, 
εκών ενώπιον αυτού συνεπλέκετο καί προς τρίτον πρόσωπον5.

Τούς εις τήν παλαίστραν φοιτώντας παραλαβών ό παιδοτρίβης, ως 
λέγουσι τά κείμενα, «περιήγεν είς θαυμασίας καμπάς» 6, συνιστών πρώτιστα 
πάντων νά ΐστανται σταθερώς, άφ’ ου ή στατθερά στάσις ήτο τό θεμέλιον τής 
νίκης, μάλιστα έν τή πάλη7. Προς τοΰτοις δ παιδοτρίβης έδίδασκε πώς 
έπρεπεν οί παλαισταί «χειρα κατασχεΐν», διά καταλλήλου δήλα δή λαβής νά 
έξουδετερώσωσι τήν χειρα τού άνταγωνιστού, «σκέλος έλκύσαι», ΰψοΰντες 
τουτέστι τό σκέλος αυτού νά προσπαθήσωσι νά τόν άνατρέψωσι, «νώτα 
λαβειν» καί άλλα τοιαΰτα8.

Έν ταϊς παλαίστραις επ’ ίσης λέγεται δτι οί άθληταί9, πιθανώς παγ- 
κρατιασταί, αλλά καί ωρισμένως πένταθλοι, μή έ'χοντες άνταγωνιστάς προεπο- 
νοΰντο πληρούντες θυλάκους άμμου καί κατ’ αυτών πυκτεΰοντες10 11.

Οί άθληταί καθ’ δλον τόν χρόνον τής άσκήσεως αυτών καί κατά τάς 
ημέρας τών αγώνων εζων «υπό νόμοις»11’ ήσαν δ’ οί νόμοι οΰτοι διττοί 
άφορώντες άφ’ ενός μέν εις τήν παλαίστραν, άφ’ ετέρου δ’ εις τήν δίαιταν 
καί τήν σώφρονα συμπεριφοράν αυτών. Περί τών πρώτων δεν γίνεται, δυστυ

1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 61. 189.
2 Χρυσόστομος, Ρ. G. 51. 125. Διά «προγυμνάσματα τοϊς άθλητικοΐς» όμιλεΐ 

κατά τόν ΙΓ'αιώνα καί ό Δημήτριος Χωματιανός (Pitra, Analecta sacra et 
classica 6. 189).

3 Χρυσόστομος, P. G. 60. 218, 62. 184.
4 Χρυσόστομος, P. G. 57.390, N. Πολίτου, Χρυσοστόμου λαογραφικαί ενδεί

ξεις έν τφ Α' καί Β' κατηχητικφ (Λαογρ. 8. 12).
6 Χρυσόστομος Ρ. G. 57. 210. 63. 193. Πβ. ένταϋθα καί τό του Άρτεμιδώρου 

(Όνειρ. 3.17 (σ. 175.15) «ανθρώπους πλάσσειν αγαθόν παιδοτρίβαις καί παιδευταΐς· 
τρόπον γάρ τινα καί οΰτοι ανθρώπους πλάσσουσιν». Καί έν τώ βίφ Άνδρέου τοϋ κατά 
Χριστόν σαλοϋ (Migne, Ρ. G. 111. 636) περί πάλης προκειμένου λέγεται· δίδαξόν με τά 
μηχανήματα αΰτοΰ... κρατήσας οΰν αύτόν... ώς δήθεν παλαιών μετ’ αΰτοϋ, έδίδασκεν 
αυτόν τό πώς άντιστή τώ...

6 Λιβανιού, Πρός Άριστείδην υπέρ τών ορχηστών κεφ. 104 (τόμ. 4.488.7, Forster).
7 Χρυσόστομος, Ρ. G. 62. 163.
8 Χρυσόστομος, Ρ. G. 51. 180.
9 Χρυσόστομος, Ρ. G. 63.142.

1() X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 57. 395.
11 Χρυσόστο μος, Ρ. G. 63. 162.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΓ . 7
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χώς, ιδιαίτερος λόγος, φαίνεται όμως δτι οΰτοι άφεώρων εις την τακτικήν 
γύμνασιν, την συμμόρφωσιν προς τα υπό τοΰ παιδοτρίβου παραγγελλόμενα 
και τον έναγώνιον νόμον, τούς κανόνας δηλ. τούς τηρητέους κατά την διεξα
γωγήν τοΰ αγωνίσματος.

Περί των δευτέρων γίνεται, ευτυχώς, ευρύτερος λόγος.
Κατά ταΰτα οί άθληταί ώφειλον νά ζώσι μετ’ εγκράτειας1, άποφεύγοντες 

τά πολλά φαγητά καί τήν χρήσιν τοΰ οίνου1 2' τόσον μάλιστα προύχώρουν, 
ώστε καί άσιτοι επί ώρισμένον χρονικόν διάστημα εμενον, ΐνα είναι κουφό
τεροι περί τά παλαίσματα. Οΰτω τουλάχιστον ερμηνευτέον χωρίον τοΰ Χρυ
σοστόμου, εν ω ό πατήρ ούτος όμιλεϊ περί άθλητοΰ «λιμφ τηκόμενου»3, ήν 
ερμηνείαν υποστηρίζει καί ή νΰν συνήθεια, άφ’ ου σήμερον εν Αΐνφ οί μέλ
λοντες κατά τήν εορτήν τοΰ αγίου Γεωργίου νά μετάσχωσι τοΰ άγώνος τοΰ 
δρόμου μένουσιν επί διήμερον άσιτοι.

Τήν δίαιταν βεβαίως μέχρι μέν τίνος, ως καί παρ’ άρχαίοις, θά καθώ- 
ριζεν ό γυμναστής4, βραδύτερον δ’ ό παιδοτρίβηςή άλείπτης, οποία τις δμως 
ήτο αύτη άγνοοΰμεν5.

Έπ’ ίσης αί εύωχίαι έπρεπε ν’ αποφεύγονται. «Ου μεθύειν έξεστι τοΐς 
άγωνιζομένοις κατά τον καιρόν τής αγωνίας» αναφωνεί ό Χρυσόστομος6 
«ούκ έστι πυκτεύεοντα έν τρυφή είναι, ούκ έστι παλαίοντα εύωχεΐσθαι» 
«συμποσίοις καί μέθαις προσανέχουσιν οί δειλοί καί άνανδροι των πυκτευόν- 
των7» καί προσθέτει' «μηδείς των άθλούντων άνεσιν ζητείτω, μηδείς εν ευθυ
μία είναι» «εί άνεσιν επιζητείς, τί άπεδύσω, τί τάς χειρας άντήρας;8» Επί
σης άπηγορεύετο καί τό πορνεύειν, ινα μή ή δύναμις τοΰ άγωνιστοΰ εκλύε
ται 9, τέλος δε καί τό καλλωπίζεσθαι καί συχνά έπισκέπτεσθαι τά λουτρά10 11. 
Τόσην μάλιστα πρόνοιαν περί τής συμπεριφοράς τών αθλητών έλαμβάνετο 
κατά τά ’Ολύμπια, ώστε κατά τήν διάρκειαν αυτών ημέρας καί νυκτός περι
φερόμενος δ κήρυξ έφρόντιζε νά μή ασχημονώσιν ούτοι11. Οί τον κήρυκα

1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 52.772.
2 Χρυσόστομος, Ρ. G. 61.189,62.619, 63.51. 648. Περί εγκράτειας ορχηστών 

ώμιλησεν δ Λιβάνιος, ΈνίΓ άν. 107 (τόμ. 4.490).
3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 62.614.
Ί Ε. Παυλίνη, Ιστορία τής γυμναστικής σ. 219 έξ. J. Krause, Die Gymnastik 

und Agonistik del Hellenen 2.655.
S Κατά τόν Γαληνόν ot τά βαρέα άθλοϋντες ετρωγον χοίρειον κρέας καί ειδικόν 

άρτον J. Krause, Ένθ’ άν. σ. 658 καί Ε. Παυλίνη, νΕνθ’ άν. 254.
<■ Χρυσόστομος, Ρ. G. 61.189, 62. 645.
7 Χρυσόστομος, Ρ. G. 62. 594.
«Χρυσόστομος, Ρ. G. 62. 645.
9 Χρυσόστομος, P.G. 61.189.

10 Χρυσόστομος, P.G. 50.665, 63.51.
11 Έργον τοΰ κήρυκος ήτο προσέτι νά καλή τούς άγωνιστάς πρός αγώνα καί νά 

φωνάζη τά ονόματα τών νικητών, J. Krause, Olympia σ. 143.
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μάλιστα παρακολουθοΰντες σαλπιγκται παρήγγελλον εις τούς άθλητάς μηδέ 
νά όμιλώσιν, ΐνα μή διασπάται ή αναπνοή αυτών1.

Μετά την λήξιν, εννοείται, τοϋ άγώνος οί άγωνισταί άπήλαυον πάσης 
άνέσεως8 9.

ΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΙΚΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ

”Αν προεκάλουν τότε οί άνταγωνιζόμενοι άλλήλους δεν λέγεται σαφώς, 
εκ τινων όμως μαρτυριών, τάς οποίας έπιβεβαιοΐ καί ή σημερινή συνήθεια, 
φαίνεται δτι οί μέλλοντες ν’ άνταγωνισθώσι προεκάλουν άλλήλους καί υβρι
στικός ενίοτε μεταχειριζόμενοι λέξεις. Ούτως Άνδρέας ό κατά Χριστόν 
σαλός, προκαλών εις πάλην Αιθίοπα, αναφωνεί' «δεϋρο, ήσβολωμένε, ΐνα 
παλαίσωμεν» ακριβώς ως θά έλεγε σημερινός παλαιστής «έλα νά παλαίψωμε» 5.

Έν τώ κατά Λΰβιστρον καί Ροδάμνην έπυλλίφ κατά τήν ρένταν, ό έτερος 
τών αγωνιστών φωνάζει προς τον αντίπαλον χατζίρι1 2 3 4, έδά αποθνήσκεις

Έν τφ έθνικώ ημών έπει ό Διγενής, ορμών κατά τοΰ Σαρακηνοΰ Σουδάλη, 
τον προκαλεΐ διά τοϋ «δέχου με»5, έν άλλη δέ περιπτώσει έν τώ αύτώ έπει 
ό έφορμών φωνάζει προς τον αντίπαλον' «έδά σε βλέπω» 6 καί δ Άχιλλεύς 
δ’ έν τή Άχιλληΐδι, έφορμών κατά Φράγκου, τοΰ φωνάζει'

δεξου με, Φράγγε, δεξου με, έρχομαι εις εσένα 7.
Περί τοΰ άγώνος τοΰ δρόμου προκειμένου, εΐδομεν δτι προς έπιτυχίαν 

τής νίκης έγίνετο χρήσις έκ μέρους τών άντιπάλων ή καί τών θεατών 
άκόμη, μή έπιτρεπομένων μέσων, παρά τάς άπαγορεύσεις τών νόμων καί τήν 
συνήθειαν. Καί βέβαιοί μέν ό Χρυσόστομος δτι «τοΐς θεαταΐς καταβήναι εις 
τό στάδιον, χείρα δρέξαι καί Ιλκΰσαι πόδα τοΰ άνταγωνιζομένου ή άλλο τι 
έπιδείξασθαι ου θέμις» 8, δυστυχώς δμως, δπως καί σήμερον, ούτω καί κατά 
τήν Βυζαντινήν έποχήν έπεζητεΐτο ένίοτε ή νίκη καί δι’ έντελώς άθέσμοιν 
μέσων. Ούτως έν τώ βιω Γεωργίου τοΰ Κυπρίου άναφέρεται δτι παλαιστής 
Κίλιξ έλθών εις Κωνσταντινούπολην, ΐνα έπιδείξη τήν τέχνην του έδηλητη- 
ριάσθη υπό τοΰ άντιπάλου του καί έγυρεύετο, περιεφέρετο δηλαδή υπό 
τών θαυμαστών του άπό μοναστηριού εις μοναστήριον προς θεραπείαν ®.

1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 63.116.
2 Χρυσόστομος, Ρ. G. 63. 162.
3 Migne, Ρ. G. 111.637.
4 Στίχ. 2312 (έκδ. Lambert) «Τό χατζίρι, Άραβιστί chinzir, σημαίνει χοίρε».
5 Στίχ. 940 (Hesseling).
15 Στίχ. 1556 (Hesseling). Καί ημείς νυν έν παρομοία περιπτώσει λέγομεν τώρα νά σε 

δώ. Τό «νάσε δώ» πολλάκις σήμερον μεταχειριζόμεάα προτρέποντές τινα νά έκτελέση 
εργον τι μετά ζήλου καί έπιτυχώς.

7 Στίχ. 1496 (Hesseling).
s Χρυσοστόμου, Ρ. G. 57.587.
9 Βίος καί πολιτεία τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γεωργίου τοϋ Κυπρίου τοΰ έν Χωζιβα 

Anal. Boll. 7.114.8.
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Επειδή δέ, προληπτικοί δ'ντες οί πρόγονοι ημών, έπίστευον δτι και διά 
μαγικών μέσων ήδύναντο να έξουδετερώσωσι τον αντίπαλον, καί ταΰτα κατά 
τούς αγώνας μετεχειρίζοντο. Είναι όντως γνωστόν ότι κατά τούς ιπποδρο
μικούς αγώνας κατέδενον οί ηνίοχοι τούς ίππους τών ανταγωνιστών των, ΐνα 
μή δΰνανται οΰτοι νά τρέχωσι, καταδέσμους ποιοΰντες καί εις διάφορα μέρη 
τοϋ ιπποδρόμου αυτούς καταθάπτοντες. Βλέπε όσα σχετικά περί τούτου έγραψα 
πραγματευόμενος περί μεσαιωνικών καί νεοελληνικών καταδέσμων 1 καί 
πρόσθες, άφ’ ενός μέν την μαρτυρίαν τοΰ Χρυσοστόμου «καί τί δει λέγειν 
τάς μαγγανείας τάς εν ταϊς ίπποδρομίαις, τάς έν ταϊς τών θηρίων άμίλλαις»1 2 3, 
άφ’ ετέρου δέ τό εκ τοΰ Νομοκάνονος τοΰ Φωτίου χωρίον «ό εϊδώς γόητά τινα 
καί κατασχών αυτόν επί γοητεία, παραδιδότω Εί δέ ηνίοχος ή τις έτερος 
παρά ταΰτα ποιήσει ή λαθραίως αυτόν τιμωρήσηται, εσχάτως 
τιμωρείται8, όπόθεν φαίνεται ότι καί φόνοι προεκαλοΰντο έκ μέρους τών 
ήττηθέντων ηνιόχων τών πεπεισμένων ότι ένεκα μαγείας άπέτυχον.

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ

Εΐδομεν ότι δεν ή το σπάνιον οί λαμβάνοντες μέρος εις τά διάφορα 
αγωνίσματα κατά την διεξαγωγήν αυτών νά τραυματίζονται ή νά φονεύονται. 
Τήν περίπτωσιν ταύτην έλάμβανον ύπ’ όψιν οί νόμοι ορίζοντες τάς περιπτώ
σεις, ύφ’ ας συνέβη τό ατύχημα καί άναλόγους ποινάς επιβάλλοντες.

Κατά τούς νόμους λοιπόν τ’ αγωνίσματα διηροΰντο εις δύο κατηγορίας, 
τά δημόσια καί υπό τοΰ νόμου άνεγνωρισμένα, καί τά ιδιωτικά. Συμφώνως 
προς τήν ύποδιαίρεσιν ταύτην καί αί ποιναί διέφερον, έλαφρότεραι μέν ούσαι 
διά τά πρώτα, βαρύτεραι δέ διά τά δεύτερα.

Κατά τούς Πανδέκτας, αν πυγμάχος ή παγκρατιαστής ή παλαιστής έφό- 
νευε τον αντίπαλον έν δημοσίφ άγώνι ή κατά τήν ά'σκησιν, τότε δεν έφηρμό- 
ζετο κατ’ αύτοΰ ό Άκουίλιος νόμος, διότι ή ζημία έθεωρείτο ότι έγένετο 
χάριν δόξης καί ανδρείας, ούχί δέ χάριν αδικίας 4. Έπ’ ίσης δέν έχώρει αγωγή 
ύβρεως κατά τοΰ τραυματίσαντυς τον ανταγωνιστήν έν άγώνι 5. ’ Αν όμως 
μετά τήν ήτταν έτραυμάτιζέτις ή άλλως έβλαπτε τον αντίπαλον, τότε έθεωρείτο 
ένοχος υπαγόμενος πολλάκις εις τον Άκουίλιον νόμον 6.

1 Φ. Κουκουλέ, Μεσαιωνικοί καί Νεοελληνικοί κατάδεσμοι (Λαογραφ. 9. Β3. 54).
2 Χρυσόστομος, Ρ. G. 61.103.
3 Φωτίου, Νομοκάνων κεφ. ΚΕ τίτλ. Θ' (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 1.191).
4 Πανδέκται 9.2.3. Σύνοψις Φ. 6.9. (Zach. ν. Lingenthal JGR. 5.671). Σύνσψις minor 

Υ (Zach. ν. Lingenthal JGR. 2.204). Ό Άκουίλιος νόμος διελάμβανε περί της αδίκως 
είς άλλότριον κτήμα προσγιγνομένης βλάβης καί, από τών Άντωνίνων, περί τής αγωγής, 
ήν ήδύνατό τις νά έγείρη κατά τοϋ τραυματίσαντος.

5 Πανδέκται 47.10.3 § 3.4, Σύνοψις Υ. 1.2, Ecloga ad Prochiron mutata 37.25. (Zach. 
v. Lingenthal JGR. 4.148, 5.627).

6 Σύνοψις, Ένθ’ άν., Σύνοψις minor, ’Ένθ’ άν.
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Των μή άνεγνωρισμένων αγωνισμάτων ήτο και ό ακοντισμός. Οί φονεΰ- 
οντες λοιπόν κατ’αυτόν ελεύθερον είτε δοϋλον ΰπέκειντο τφ Άκουιλίφ νόμω, 
έκτος αν τό αγώνισμα έγίνετο έν κάμπφ, οπότε ό παθών δεν ώφειλε παρά 
καιρόν νά διέρχεται έκεΐθεν άλλα και τότε έφηρμόζετο ό Άκουίλιος, εάν 
άπεδεικνΰετο οτι επίτηδες ό άκοντίσας έβαλε τον παθόντα λ

Τών μή υπό τοΰ νόμου ανεγνωρισμένων γυμνασίων ήτο έπ’ ίσης καί 
«ή διά ράβδων παιγνική συμβολή», περί ής μικρόν κατωτέρω. Έάν λοιπόν 
κατ’ αυτήν έφονεΰοντο άγωνισταί, τότε οι φονεΰσαντες έλογίζοντο μετά τών 
έκουσιοακουσίων φονέων, ακριβώς, διότι τό παίγνιον δεν ήτο άνεγνωρισμένον1 2.

Κατά τήν σφαιροβολίαν, είτε αυτή ως βολή σφαίρας λογισθή είτε ως 
τό γνωστόν αγώνισμα τζυκάνιον, περί οΰ έπ’ ίσης κατωτέρω, κατά τήν σφαι
ροβολίαν, λέγω, έάν τις έρριπτε τήν σφαίραν εις τήν χεΐρα κουρέως καί 
ούτως έλαρυγγοτομεΐτο ό κουρευόμενος δούλος, τότε ό κουρεύς ένείχετο, έάν 
έκουρευεν είς μέρος, δπου συνήθως ετελεΐτο τό αγώνισμα3.

Τήν Βυζαντινήν δέ συνήθειαν άκολουθοΰντες καί οί Φράγκοι κατά τον 
χρονογράφον Νικηφόρον Γρηγοράν4 έθεώρουν άνέγκλητον τον τραυματί- 
σαντα ή φονευσαντα τον αντίπαλον κατά τήν τζόστραν ή τον τορνεμέν, περί 
ών αγωνισμάτων θά δμιλήσωμεν έν τέλει τής παροΰσης μελέτης.

Η ΝΙΚΗ, ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΩΝ

Ώς ή έναρξις τοΰ άγώνος έκηρύσσετο διά σάλπιγγος, οΰτω, φαίνεται, 
καί τό τέλος αΰτοΰ' άλλως δεν εξηγείται τό λεγόμενον υπό τοΰ Χρυσοστόμου 
δτι «πας ό έν τφ άγώνι καταναλωθείς, έπειδάν άκοΰση τοΰ άγώνος τό τέλος, 
άναπνει μικρόν5».

Τοΰ άγώνος λήξαντος, έπηκολουθει ή άνάρρησις τοΰ νικητοΰ κάτω επί 
τοΰ στίβου, τοΰ κήρυκος άναφωνοΰντος τό δ'νομα τοΰ νικητοΰ καί τοΰ αγω
νοθέτου ερχομένου καί στεφανοΰντος τον νικήσαντα6.

Τοΰτο κατά κανόνα- ένίοτε δμως άπό τής υψηλής έδρας αΰτοΰ αυτός 
ό βασιλεύς άνεκήρυττε τον νικητήν και εκεί αυτόν έστεφάνωνεν, οπότε τοΰτο 
έθεωρεϊτο μεγάλη τιμή προκαλοΰσα τήν ιδιαιτέραν τών θεατών προσοχήν7.

1 Πανδέκται 9.2.9.4, Βασιλικά 60.9.4. ’Επαναγωγή aucta 43. 20, Σύνοψις Φ. 6.9. 
(Zach. ν. Lingenthal JGR. 4.335 5.671).

* Θ. Βαλσαμών, Είς tov ΙΓ' κανόνα τοΰ Μ. Βασιλείου (Ράλλη - Ποτλή, Σύν
ταγμα 4.133).

8 Βασιλικά 60.11.1. ’Επαναγωγή aucta 52.90, Σύνοψις Φ. 6.10 (Zach. ν. Lin- 
gentbal JGR. 4.361, 5.671).

I Νικηφόρου Γρήγορά, Ίστορ. 1.483.13.
5 Χρυσόστομος, Ρ. G. 63.15. Βλ. καί έν τή RE έν λ. agones σ. 847.
6 Χρυσόστομος, Ρ. G. 63. 150.
7 Χρυσόστομος, Ρ. G. 61.413,63.806.
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Τήν άνακήρυξιν έπηκολούθει ειτα καί to στεφάνωμα τοΰ νίκητοΰ1, 
άφ’ ου οί αγώνες κατά τήν Βυζαντινήν εποχήν δεν ήσαν χρηματΐται, αλλά 
στεφανΐται- ρητώς μάλιστα περί των Όλυμπικών λέγει ό Μαλάλας δτι 
μόνον «ευχής χάριν καί τάγματος ήγωνίζοντο καί διά τό εχειν δόξας εις τήν 
ιδίαν πατρίδα1 2».

Ήσαν δ’ οι στέφανοι οΰτοι, οΐτινες ετίθεντο επί τής κεφαλής τοΰ νικη-

Είκ. 5. *0 βασιλεύς έν τφ σένιζω κρατών τον στέφανον, 
δι* οι) μέλλει νά στεφανωθώ ό των αγώνων τοΰ 'ιππο
δρόμου νικητής. (Έκ τής μιας πλευράς τής έν τφ 
ίπποδρόμο) βάσεως τοΰ οβελίσκου τοΰ Θεοδοσίου).

τοΰ καί σπανιώτερον διεπερώντο προηγουμένως διά τής δεξιάς αΰτοΰ, άν 
οΰτος ήτο πΰκτης ή παγκρατιαστής3, εκ φύλλων4 καί μάλιστα δάφνης, ως 
μαρτυρεί ό Χρυσόστομος5. Ό Μαλάλας μάλιστα ΰπαινισσόμενος τοΰτο καί

1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 64.573, Ισιδώρου Πηλουσιώτου, ’Επιστολή 186 
(Ρ. G. 78. 1444).

2 Μ α λ ά λ α, Χρονογρ. 288. 3.
3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 54. 689. Ίσως νά δύναται εντεύθεν νά έρμηνευθή τό τοΰ 

Παυσανίου (8.48.3) «εις δέ τήν δεξιάν εστι καί πανταχοΰ τφ νικώντι επιτιθέμενος ό 
φοϊνιξ». “Αλλην ερμηνείαν τοΰ χωρίου βλ. παρά Ε. Παυλίνη, Ιστορία τής γυμνα
στικής σ. 18. 19.

4 Βασιλείου Σελεύκειας, Λόγος εις τά ’Ολύμπια, Ρ. G. 85· 312. Πβ. τούς φυλ
λοφόρους ή φυλλίτας αγώνας των αρχαίων,

5 X ρ υ σ ό στ ο μος, Ρ, G. 51. 125, 54. 689,
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τό δη εν τφ προαστίφ Δάφνη ήγωνίζοντο οι Όλυμπικοί, ψυχρότερόν πως 
λέγει δτι 6 Διοκλητιανός «έκέλευσεν έν Δάφνη δαφνούσθαι τούς άγωνιζομέ- 
νους εν τφ άγώνι των ’Ολυμπίων»1. “Απαξ, πλήν τού στεφάνου δάφνης, 
καί ελαίας τοιοϋτος άναφέρεται1 2.

Έν τοΐς κειμένοις συχνά παρά τούς στεφάνους άναφέρονται και τά 
βραβεία καί τά έπαθλα3. Ύπό τάς δύο τελευταίας λέξεις δέον νά νοή- 
σωμεν, διά τούς έν τφ ίππικώ κυρίως νικώντας, τά βαΐα, κλάδους τουτέστι 
φοίνικος, ούς πολλάκις εΐκονίζονται κρατούντες οί νικηταί ηνίοχοι4, άφ’ ετέ
ρου δέ ίμάτια5 καί σάκρας, βασιλικά δήλα δή γράμματα, δι’ ών έπεδαψι- 
λεΰοντο ύπό τού βασιλέως διάφοροι δωρεαί καί αξιώματα. Σχετικώς μάλιστα 
ό Μαλάλας παραδίδει δτι, δτε ό Διοκλητιανός ως αγωνοθέτης παρέστη εις 
τά έν ’Αντιόχεια ’Ολύμπια «τοϊς νικώσι παρέσχε σάκρας καί πάσι πολλά 
έφιλοτιμήσατο» καί δτε βραδύτερον άλυτάρχησεν ό Μαξιμιανός καί ήγωνί- 
σθησαν συγκλητικών παΐδες «οί νικώντες έλάμβανον μείζους αξίας, οί δέ 
προέκοπτον έν ταϊς στρατέ ία ις» 6.

Ενταύθα τού λόγου γενόμενος δεν κρίνω άσκοπον νά εΐπω δύο λέξεις 
περί τών προνομίων, ών άπήλαυον οί άθληταί,

Οί νικηταί λοιπόν τού ιερού άγώνος τών ’Ολυμπίων έθεωρούντο ιεροί, 
τά δέ κτήματα καί εργαστήρια αυτών, έφ’ δσον έζων, ήσαν άπηλλαγμένα 
οίουδήποτε φόρου7.

Κατά τον Κώδικα8 ό Διοκλητιανός καί Μαξιμιανός έξέδωκαν νόμον, 
καθ’ ον εις τούς δι’ δλου τού βίου άγωνισθέντας άθλητάς καί τρις στεφανω- 
θέντας civilum munerum tribui solet vacatio. Γνωρίζομεν επ’ ίσης δτι 
ύπό τού νόμου έλαμβάνοντο μέτρα κατά τού δανειστού τού έκμεταλλευομέ- 
νου αθλητήν μέλλοντα νά άγωνισθη καί ζητούντος νά ύπογραφή ύπ’ αυτού 
ομολογία οφειλής μεγαλυτέρου ποσού 9.

Άντιθέτως πληροφορούμεθα δτι τά έπαθλα τού έν τφ ίερώ άγώνι 
νικητοΰ, τά όποια έθεωρούντο σεβαστά, ήδύναντο νά ένεχυριασθούν, εάν

1 Μαλάλα, Χρονογρ. 307.13.
2 J. Vance, Beitrage σ. 56.
3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 63.488,64.544, Ν. Πολίτου, Λαογραφικαί ένδείξεις 

έν τφ Α' και Β' κατηχητικφ τοΰ Χρυσοστόμου (Λαογρα. 8.12.) Βασιλείου Σελε- 
κείας, Ένθ’ άν. 85. 469.

4 Ό Παυσανίας, (8.48.3) λέγει ότι εις τούς περισσοτέρους αγώνας έδίδετο φοΐνιξ.
8 Χρυσοστόμου, Προς Φιλιππησίους ομιλία IB' Ρ. G. 272. Κατά τόν Χρυσό

στομον μάλιστα (Ρ. G. 63.851) «οί βασιλείς τά ολίγα πολλά φιλοτιμοΰνταιδεΐξαι, δι’ ό 
καί έν έκαστον έκάστφ τών διακόνων έγχειρίζοντες ούτως είσάγουσιν είς τό μέσον»,

6 Μαλάλα, Χρονογρ. 310.17,311.20.
7 Μαλάλα, Χρονογρ. 288. 289.
8 Κώδ. 10.53 Βλ. καί Βασιλικά 10.2.23.
9 Βασιλικά 10. 2. 23,
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ούτος κατεδικάζετο δι’ οίονδήποτε έγκλημα1. Τέλος πασίγνωστον τυγχάνει 
orι αγωνιστών, και δη ηνιόχων, αγάλματα ίδρύοντο, έφ’ ών καί σχετικά 
άνεγράφοντο επιγράμματα2.

’Απένεμε δέ τα βραβεία εις τούς νικήτας ό τον αγώνα επιτελών 3, δν 
συχνά τά κείμενα αγωνοθέτην, ως καί οί αρχαίοι "Ελληνες καλούσι 4 
καί δστις έν τοΐς Όλυμπίοις εκαλείτο αλυτάρχης, μεταπεσοΰσης τής 
αρχαίας σημασίας τής λέξεως5.

Καθίσταντο δέ άγωνοθέται σοβαροί άνδρες, καί δη καί βασιλείς. Έν 
’Αντιόχεια π. χ. γνωστόν είναι δτι ήλυτάρχησαν ό Διοκλητιανός καί κατόπιν 
ό Μαξιμιανός6, έν Κωνσταντινουπόλει δ’ έν τώ ίπποδρόμφ, ως πολλαχοϋ 
τής βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου τού Πορφυρογέννητου φαίνεται, αγω
νοθέτης ήτο αυτός ό βασιλεύς. (Βλ. είκ. 5).

Επειδή δέ έπίφθονον ήτο τό αξίωμα, πολλοί τών πολιτευόμενων εις 
διαφόρους πόλεις έφρόντιζον νά κάμνωσιν άγωνοθέτας τούς ίδιους υιούς, 
καίτοι πολύ νεαράν άγοντας ηλικίαν, πράγμα τό οποίον ζωηρώς ψέγει 
ό Χρυσόστομος 7.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ

Γενικωτέρου λόγου γενομένου περί αγώνων καί αγωνισμάτων κατά τούς 
Βυζαντινούς χρόνους, σκόπιμον, ίσως, θά ήτο νά έλέγοντό τινα καί περί τής 
αγωνιστικής φρασεολογίας, έξ ής καί ή αρχή διαφόρων σημερινών δημωδών 
φράσεων δύναται νά εύρεθή.

'Ως έν τφ περί πάλης μέρει έλέχθη, ό καταπαλαίων τον αντίπαλον έλε- 
γον δτι έρρησε, κατήρρασσε, έρρήγνυε, κατερρήγνυε αυτόν8.

*0 ήττηθείς έν τφ άγώνι έλέγετο δτι έλείφθη9, ό δέ νικήσας έλεγον 
δτι τούτον έξήλειψεν ή κατέβαλε10 ή κατεπόνεσενΠ.

1 Βασιλικά 10. 3. 40. 2 J. Van e, Beitrage σ. 57.
3 Άρτεμιδιόρου, Όνειροκρ. 5. 78 (σ. 270.8).
α Χρυσόστομος, Ρ. G. 63.150, Ν. Πολίτου, Λαογραφικαί ενδείξεις (Λαογρ. 

8.12) καί πολλαχοϋ αλλαχού, Β α σ ιλε ί ο υ Σε λευ κε ί ας, Ρ. G. 85.469, ’Ισιδώρου 
Πηλουσιώτου, Επιστολή 186 (Migne, Ρ. G. 78.1444).

·Γ> Μαλάλα, Χρονογρ. 310. 10. 19.
6 Μαλάλα, Χρονογρ. 310. 10,311.16.
7 Χρυσόστομος, Ρ. G. 64. 658.
8 Βλ. ανωτέρω τό περί πάλης μέρος σ. 83 καί πρόσθες ’Ισιδώρου Πηλουσιώ

του, ’Επιστολή 272 (Ρ. G. 78. 1021).
2 Άρτεμιδιόρου, Όνειροκρ. 1-4 (11.15), 3. 1 (170. 4), 4.33 (223.16), 5.45 (262. 

13 Hercher). Είπε δέ καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (1314.12) «τό δέ λείπετο 
καί τό λέλειπτο καί τοΐς άρτι κοινολεκτεΐται, τόν γάρ απλώς ήττηθέντα λειφθήναί φαμεν».

ίο Κατά τόν Χρυσόστομον, Ρ. G. 62.378 νικώντος τοΰ εΰνοουμένου άθλητοΰ 
έφώναζεν ό θεατής πρός τόν αντίθετόν του «έξήλειψά σε, κατέβαλόν σε».

I1 Διήγησις τοΰ Διγενή στίχ. 50 (Hesseling).
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Έπ’ ίσης, όταν δ παλαιστής οΰτω κατέρριπτε τον ανταγωνιστήν, ώστε 
τά νώτα αΰτοΰ νά έγγίσωσι τό έδαφος, έ'λεγον δτι έξέτεινεν αυτόν1.

Οι αρχαίοι "Ελληνες περί τοΰ άναλαμβάνοντος αγώνα ελεγον δτι «ένέ- 
βαινεν εις αγώνα». Την φρ. ταύτην ή τό «εμβαίνειν εις τό στάδιον» ή τό 
απλώς «εμβαίνειν»1 2 συχνότατα άναγινώσκομεν δημωδώς λεγόμενον περί 
αγώνων κατά την απασχολούσαν η μας εποχήν. Τό εμβητον κατά τον ΙΒ' 
αιώνα παρατηρεί 6 Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (130.8.11), εις κοινολεξίαν κεΐ- 
ται λαμβανόμενον επί εναγώνιου σπουδής ώς τού άγωνιζομένου εκ τού έξω 
είναι εις αγώνα έμβαίνοντος». Κεϊται δέ καί εν τώ μαρτυρίφ τοΰ αγίου 
Μερκούριού «ταΰτην ουν τήν ρομφαίαν λαβών εμβηθη κατ’ αυτών»3.

Πλήν τού εμβαίνειν δμως μετεχειρίζοντο καί τό «εμβαίνειν εις τό μέσον 4 
ή «σεβαίνειν εις τήν μέσην»5.

Πλήν τοΰ έμβαίνω (μπαίνω) δέ μετεχειρίζοντο καί τό έκ β α ίν ω (βγαίνω)6, 
ώς δέ καί οί αρχαίοι, καί κατεβαίνω7.

1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 51. 180.
2 Χρυσόστομος, Ρ. G. 62.342. 614,60.40 «άμα γάρ ένέβησαν εις τόν αγώνα άπε- 

δύσαντο τά Ιμάτια, ήμεΐς δέ έμβαίνοντες μετά ίματίων παλαίειν βουλόμεθα».
3 Η. Delehaye, Les legendes grecques des saints militaires σ. 246. 20.
4 καί έκέντηοε τόν μαϋράν του καί ημπεν εις την μέοην 

πιάνει οκονταροκόνταρον και ημπεν εις την μέοην

Άχιλληΐς στίχ. 428., 1149 (Hesseling)· είπε δέ καί ό Πρόδρομος (Hesseling-Pernot, 
(Poemes Prodromiques III. 168.

να μπω ’ς την μέοην και νά βγω, νά δώσω καί νά πάρω 

Έν τη παιδιοφράστφ διηγήσει τών τετραπόδων ζώων (στίχ. 124) άναγινώσκομεν 
εΐ τις καλάς κι' άπόκοττος, ας έλθη εις τό μέσον 

(Wagner, Cartnina Graeca medii aevi σ. 145.)
5 τον μουντόν του έπιλάλησεν καί έαέμπην εις την μέοην

Άχιλληΐς στίχ. 1307 πρβ. καί τούς στίχ. 129, 534, 583. Έν τφ πουλλολόγφ ό αετός απει
λών τά άλλα πτηνά λέγει δτι θά διατάξη τόν φάλκον καί τόν ζάγανον νά 

οεβονσιν εις την μέοην αας άρξωνται νά σάς τρώγουν 
καί πάλιν έν τφ αΰτφ ποιήματι

καί τό ίδών ό βούβαλος έσέβην εις την μέοην 
στίχ. 644, 1028. Ό Διγενής λέγει δτι τά θηρία

... με τό ραβδίν τά εοέβη
κι’ αλλαχού τού έπους κεϊται

αυτός καλά ο έσέβηκεν τώρα νά σε γκρεμίση
στίχ. 49. 1725.

6 Έν τφ βίφ Συμεών τοΰ κατά Χριστόν σαλοΰ (Ρ. G. 111. 637) λέγεται δτι ό μακά
ριος έξήλθε πρός τήν πάλην εις τό μέσον· καί έν τφ κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην 
έπυλλίφ (στίχ. 2022, Wagner, Trois poemes σ. 299) κεϊται

τοΰ να καβολλικενοωμεν νά έδγονμεν εις την μέσην 
φέρεται δέ καί έν τή διηγήσει τοΰ Διγενή τοΰ Πετρίτση

κι ειν* εντροπή μας μετά οέν κι’ οί τέσσερις νά βγονμεν 
(Sp. Lampros, Romans Grecs στίχ. 2585 σ. 216).

1 Τό θέατρον ήνοίχΟη καί ό αθλητής κατέβη πρός τά παλαίσματα, Χρυσόστομοο, 
Ρ. G. 64. 521 ’

χαι το ψαρίν μου πιλαλώ καιέϋην πρός εκείνο}’
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Έπ’ ίσης εις αγωνιστικός φράσεις άνακτέα to έμβαίνειν κα'ι έκβαίνειν, 
to κρούειν καί λαμβάνειν ή δοΰναι καί λαβεΐν1, δπερ επί ιό Έλληνικώτερον 
έν αγιολογική) κειμένω φέρεται «είσελδεϊν καί έξελθεΐν καί λαβεΐν καί δοΰναι* 1 2.

Πάσαι σχεδόν αί ανωτέρω φράσεις σώζονται καί μέχρι σήμερον είτε έν 
τω πεζω λόγω είτε καί έν ποιήμασιν. Οΰτω συχνότατα λέγομεν δτι δ παλαιών 
«έσκασε κάτω» τον άντιπαλαίοντα ή δτι «καταπονεί» αυτόν, ήτοι υπερτερεί 
αΰτοϋ έν τή πάλη. Έπ’ ίσης μεταχειριζόμεθα συχνά καί τό «βάνω κάτω», 
αντί τοϋ άρχαίου καταβάλλω. Άλλα καί τό (έ)ξαλείφω φέρεται σήμερον έν 
Έρμουπόλει λεγόμενον έπί τοΰ νικώντος καί κερδίζοντός τινα έν οιφδήποτε 
παιγνίφ. Προσέτι κατά τό έμβαίνω εις αγώνα συχνότατα λέγομεν σήμερον 
«μπαίνω °ςτά αίματα» ή «’τά μαχαίρια», ήτοι ισχυρώς διαπληκτίζομαι πρός 
τινα, τό δέ «έμπα του» καί έν Χίφ «έμπα τα» κοινολεκτεΐται αντί τοϋ άντα- 
γωνίσθητι, άντιμετώπισον αυτόν3.

Οΰ μόνον δέ τό έμβαίνω (μπαίνω) εΰχρηστεΐ νΰν, αλλά καί τό σεβαίνω 
καί σεμπαίνω4 καί σωμπαίνω5 λεγόμενον κα’ άπομπαίνω6. Καί

(Τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην στίχ. 2041.) Τό κατεβαίνειν έπί της σημασίας ταύτης 
συχνότατα άναφέρεται καί έν τη Άχιλληΐδι

αλλά εκατέβη απάνω τον, κρούει τον κονταρέαν 
μη νά κατεβουν είς αντόν, μη νά τον πολεμήσουν

στίχ. 1494, 1519 (Hesseling). Πρβ. καί τούς στίχους 508, 550, 1468, 1494, 1519, 1523. 
καί έν τφ έθνικφ ήμών έπει ό Διγενής

κι αντός εκαβαλλίκενοεν είς αντόν καταβαίνει 

κί δ Μιλιμίτζης δ ληατής επάνω μον εκατέβην

στίχ. 938, 1444. Πρβ. καί τούς στίχους 44, 618, 767.
1 Έκ τοϋ άρχαίου Ελληνικού πληγάς δοΰναι καί λαβεΐν. Ή φρ. συνήθης καί έν τω 

έθνικφ ήμών έπει
κι’ άπο τον κτύπον τον πολνν κι’ άπδ τό δός καί λάβε 
οι κάμποι φόβον εΐχαοι και τά βοννιά ήδονονοαν 
καί τότε άπομερίμνηοα τό κρούειν καί λ.αμβάνειν

στίχ. 37. 1182. Πρβ. καί τούς στίχ. 688 καί 1259

ό οτρατός σον ήτον χωρικός τον κρούειν καί λαμβάνειν 

Διήγ. τοΰ Διγενή Δ' 677 (Legrand.)
2 Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου, Όμιλίαι (ομιλία ΚΖ'. 

Migne, Ρ. G. 34. 701.)
3 Έν Μαδΰτω λέγουσι καί «γιά τά σένα μπήκα», ήτοι χάριν σοΰ διεπληκτίσθην. Έν 

Καρδαμύλοις τής Χίου «έγώ θά τά μπω» σημαίνει έγώ θά επιχειρήσω, θά τολμήσω. Έν 
Καρπαθιακφ ποιήματι φέρεται ό στίχος·

εμπήκε κι’ επολεμηοε ο' ονλα τά βιλαέτια.

Ί Κι’ αν είναι χίλιοι κι’ εκατό αέμπα τους μοναχός σον

στίχ. δημώδους ποιήματος Καλλιπόλεως.
5 Ώς έν Κύπριο ένθα τό «τοΰ σώμπηκε γιά καλά» σημαίνει τόν έπλησίασε καί τοΰ 

έδειξε τήν δύναμίν του.
6 Ούτως έν Άπυράνθφ τής Νάξου καί Θήρα Ν. Πέταλά, ’Ιδιωτικόν σ. 29.
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τοϋ έκβαίνω δέ (βγαίνω) γίνεται χρήσις νϋν, άφ’ ου τό «δε μου βγαίνει 
κανείς» συνώνυμε! τώ ούδεΐς υπερτερεί εμού, κα'ι τό παραβγαίνω δέ εις 
τάς Κυκλάδας καί αλλαχού σημαίνει άνθαμιλλώμενος υπερβάλλω.

Καί ό συνδυασμός δέ τοϋ έμβαίνειν καί εκβαίνειν είναι συνηθέστατος 
σήμερον εις τά δημοτικά ημών ποιήματα πβ.

’ςτό έμπα χίλιους σκότωσε (εκοψε) ’ς το έβγα δυο χιλιάδες.

Καί τό δούναι δέ καί λαβεΐν, ως «δώσαμε καί πήραμε», αντί τοϋ πολ- 
λάς κατεβάλομεν προσπάθειας, πολϋλεκτον τυγχάνει.

οι ΘΕΑΤΑΙ

Οί Βυζαντινοί, φιλοθεάμονες δντες, ευχαρίστως παρηκολοΰθουν τά διά
φορα θεάματα καί αγωνίσματα, καί μάλιστα τούς ιπποδρομικούς αγώνας, 
προκαλοϋντες τάς σφοδράς διαμαρτυρίας τών πατέρων τής εκκλησίας, καί 
ιδία τοϋ Χρυσοστόμου, δστις επανειλημμένους απήγγειλε λόγους άποτρέπων 
τό εκκλησίασμα από τής τοιαύτης συνήθειας.

"Οταν λοιπόν έπρόκειτο νά τελεσθώσιν ιπποδρομικοί ή άλλοι αγώνες, 
από βαθείας πρωίας έλάμβανον οί πολϊται την προς τό στάδιον άγουσαν, 
διαγκωνιζόμενοι, ΐνα καταλάβωσι μίαν θέσιν. Ό διά τής αγοράς τότε διερχό- 
μενος ούδέν άλλο έβλεπεν ή ομάδας ανθρώπων προς τό στάδιον διευθυνο- 
μένας1. Ούδέν προς τούς θεατάς, αν επί ώρας έ'μενον προσηλωμένοι εις τάς 
θέσεις των βρέχόμενοι ή εκτιθέμενοι εις τάς ήλιακάς ακτίνας1 2, ή έκ τής θέας 
εύχαρίστησις έξουδετέρου πάσαν κακουχίαν.

Καί έσπευδον προς θέαν τών αγώνων διαφόρου ηλικίας καί τάξεως καί 
φύλου άνθρωποι. Έκεΐ έ'βλεπες παρακαθήμενον μετά τοϋ νέου τον γέροντα 
μετά τοϋ πλουσίου καί άξιωματούχου τον πένητα καί τον άπλοϋν αστόν, 
παρά τούς άνδρας τάς γυναίκας, παρά τον λαϊκόν τον κληρικόν3.

’Αληθές είναι ότι δέν εθεωρεΐτο πρέπον νά παρακολουθώσι τά τοιαΰτα 
θεάματα αί σεμναί γυναίκες — αί κοιναί συνήθως τά παρηκολοΰθουν — 
έπ’ ϊ'σης δμως βέβαιον είναι δτι συχνά καί αΰται μεταξύ τών άνδρών προς 
θέαν άνεμιγνΰοντο μη προσέχουσαι πολύ καί εις τάς διατάξεις τών νόμων, 
οΐτινες καί τό διαζΰγιον έπέτρεπον, αν παρηκολοΰθουν αύται τά έν τφ ίππο- 
δρόμφ θεάματα άκόντων ή άγνοοΰντων τών συζύγων 4.

Μόνον εις τά έν ’Αντιόχεια ’Ολύμπια, ώς κατά την παλαιόν εποχήν καί

1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 54. 662.
2 J. Vance, Beitrage σ. 07.
3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 51.68, 63. 6ό.
Ί Πβ. τάς σχετικάς νεαράς τοϋ ’Ιουστινιανού (Zachariae von Lingenthal 

Imperatoris Justiniani noyellae quae vocantur 1,300, 2,218 καί πβ. καί τόν Πρόχειρον 
νόμον 11. ια'.
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είς τά εν ’Ήλιδι, άπηγορεύετο αύαιηρώς νά θεώνται τούς αγώνας και γυναί
κες, της σωφροσύνης χάριν1.

“Οσον αφόρα εις τούς κληρικούς, λέγομεν δτι άπετρέποντο και οΰτοι, έπί 
ποινή άφορισμού, των τοιούτων θεαμάτων1 2, παρά τάς απαγορεύσεις όμως 
βέβαιον είναι δτι κατά διαφόρους έποχάς παρίσταντο, είς τό στάδιον.

Καθήμενοι δ’ έπ'ι τών εδωλίων οί θεαταί ου μόνον παρηκολούθουν τούς 
άγωνιζομένους, αλλά καί θαυμασταί τού ενός ή τοϋ άλλου άγωνιστοΰ γινό
μενοι μετά ζωηρότητος έξεδήλουν την υπέρ αυτού συμπάθειαν3 στοιχηματί- 
ζοντες4 μάλιστα καί διά τήν επιτυχίαν αυτού, επιτρεπόμενου τότε τού στοιχή
ματος διά τήν πάλην, τον δρόμον, τον ακοντισμόν, τό άλμα καί τήν σφαιροβο
λίαν, διότι τά αγωνίσματα ταύτα έγίνοντο ανδρείας έ'νεκα5. Εννοείται ό'μως 
δτι τό ποσόν τού στοιχήματος ήτο ωρισμένον μή δυνάμενον κατά τήν Ίουστι- 
νιάνειον νομοθεσίαν νά ύπερβή τό έν χρυσούν νόμισμα διά τούς πλουσίους6.

Τό ενδιαφέρον ως εϊκός, αυτό τών θεατών δεν άπήρεσκεν είς τούς 
έν τφ στίβω άγωνιζομένους, οΐτινες τόσον προθυμότερον μετεΐχον τού άγώ- 
νος, δσον πλείονας θαυμαστάς είχον7.

Έκορυφούτο δέ τό ένδιαφέρον τών θεατών μάλιστα, δταν έμελλε ν’άγω- 
νισθή αθλητής τις τών έπιφανών. Τότε προσηλοΰντο έπ” αυτού τά βλέμματα 
χιλιάδων θεατών προσπαθούντων νά μή τούς διαφύγη ούδεμία τού άγώνος 
λεπτομέρεια 8.

Ή παρακολούθησις όμως τών διαφόρτον φάσεων τού άγώνος δεν έγί- 
νετο άνευ έκδηλώσεων άλλοι έφώναζον έπιδοκιμάζοντες καί θαυμάζοντες, 
άλλοι έφιλονίκουν υπέρ τού ευνοούμενου προς τούς άντιθέτους9, άλλοι ένθου- 
σιώντες έχειροκρότουν10, άλλοι ένθαρρύνοντες τον άγωνιζόμενον καί προς τήν

1 Βασιλείου Σελεύκειας, Λόγος είς τά’Ολύμπια Ρ. G. 8ό. 309.
2 Ίδέ καί τόν ΙΕ' κανόνα της έν Καρθαγένη συνόδου καί τόν 510ν τής ΣΤ', έν 

Τρούλλτρ οικουμενικής (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 2 356, 425, 3.331).
3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 63. 116.
4 Τών στοιχημάτων τούτων μετεΐχον καί κληρικοί, ένίοτε.
5 Πανδέκται 11. 5. 2. 1. 6 Έπιθι Ρά λλη - Π οτ λή, Σύνταγμα 1.328.
1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 54.587.
3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 59.24. Οί Βυζαντινοί, καί μάλιστα οί κάτοικοι τής πρω- 

τευούσης, ευχαρίστως έβλεπον άθλητάς δημοσίρ τήν έαυτών ρώμην έπιδεικνύοντας.
Οΰτω, κατά τούς συνεχίζοντας τόν Θεοφάνη, μετά πολλής τιμής όπεδέχθησαν καί πάλιν 
είς τήν πατρίδα έξέπεμψαν Άσώτιόν τινα «δς ήν άνήρ έπί ρώμη όνομαστότατος, δν 
φασι σιδηράν ράβδον έκ τών άκρων έκατέραις χερσί κρατούντα τή ύπερβαλλούση αλκή 
διακάμπτειν καί πρός τό κυκλικόν σχήμα μετάγειν τής αντιτύπου τού σιδήρου φύσεως 
τή βίρ τών χειρών ύπεικούσης». (Οι συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 722.20,879 20). 
Ήτο δήλα δή δ Άσώτιος ό Κουταλιανός τών χρόνων του.

9 Χρυσόστομος, Ρ. G. 54. 587.
10 Νικηφόρου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, Βίος Άνδρέου τού κατά Χριστόν 

σαλοϋ Ρ. G. 111. 636,
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νίκην πλησιάζοντα 1 τοΰ έφώναζον «έτι μικρόν», μικράν δη λα δή ακόμη 
κατάβαλε προσπάθειαν καί ασφαλώς θ’ άναδειχθής νικητής 1 2, άλλοι έπήνουν 
τον εύδοκίμως άγωνιζόμενον καί άλλοι τουναντίον άποτυγχάνοντα τον ώνεί- 
διζον3, άλλοι μετά την νίκην τοΰ ευνοούμενου των έπήδων υπό χαράς καί 
στρεφόμενοι προς τούς αντιθέτους τούς έφώναζον «έξηλείψαμεν υμάς, κατε- 
βάλομεν υμάς4».

Όποιος θόρυβος καί όποΐαι αντεγκλήσεις καί συμπλοκαί έγίνοντο κατά 
τούς ιππικούς αγώνας είναι γνωστόν καί δεν είναι ανάγκη νά έπαναλάβωμεν 
ενταύθα τάς πολλάς σχετικός τών συγγραφέων μαρτυρίας.

Συνελόντι είπεΐν διά τούς ανωτέρω λόγους έν καιρφ τών αγώνων έπε- 
κράτει ερεθισμός έν τφ σταδίου νέοι συνεπλέκοντο προς γέροντας καί οΰτοι 
πάλιν προς τούς νέους μη έντρεπόμενοι την πολιάν των, βλασφημίαι εκατέρω
θεν εξετοξεύοντο, οί πολΐται οί πρότερον ήρεμοι έδιχογνώμουν καί εν γένει 
έκηρΰσσετο πόλεμος ανένδοτος παρά πάντων κατά πάντων5.

Καί προσεπάθει μεν νά τηρήση διά τών οργάνων του την τάξιν ό έμπε- 
πιστευμένος την τήρησιν αυτής έπαρχος6, δεν τό κατώρθωνεν δμως πάντοτε.

Καί έν φ ούτως έθορύβουν οί θεαταί, ύπήρχον καί οί μετ’ ιδιαιτέρας 
προσοχής τον αγώνα παρακολουθοΰντες· αυτοί ήσαν οί παιδοτρΐβαι, οΐτινες 
παρά τήν κόνιν καθήμενοι7, παρεΐχον εις τούς άγωνιζομένους άθλητάς 
καί μαθητάς των την από τών λόγων βοήθειαν, φωνάζοντες εις αυτούς πώς 
έπρεπε τοΰ αντιπάλου «χεΐρα κατασχεΐν, σκέλος έλκύσαι, νώτα λαβεΐν» καί 
τά όμοια8.

Καί αυτά μεν μέχρι τής νίκης' όταν δ’ άνεκηρΰσσετο ό νικητής, τότε οί 
θαυμασταί αύτοΰ παραλαμβάνοντες τον κατεφίλουν 9 καί άνυψοΰντες έπί τών 
χειρών μετά πολλής ευφημίας τον ώδήγουν εις τήν οικίαν του10 χειροκρο-

1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 51.300,62.309.378.
2 Χρυσόστομος, Ρ. G. 61.560. "Οπως δήλα δή ήδη από τών 'Ομηρικών χρόνων 

Πβ. Ψ. 766 έξ. ΐαχον δ’ έπί πάντες ’Αχαιοί νίκης ίεμένψ, μάλα δέ σπεύδοντι κέλευον. 
Έγραψε δέ καί ό ’Ισοκράτης (Εΰαγόρ. κ. 32) «ώσπερ έν τοΐς γυμνικοΐς άγώσιν οί 
θεαταί- καί γάρ εκείνοι παρακελεύονται τών δρομέων οΰ τοΐς άπολελειμμένοις, αλλά 
τοΐς περί τής νίκης άγωνιζομένοις» J. Krause, Olympia σ. 192-193. Καί νΰν έπί 
παρομοίας περιπτώσεως λέγομεν «λιγάκι ακόμα».

3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 59. 96.
4 Χρυσόστομος, Ρ. G. 62. 378.
5 Βασιλείου Σελεύκειας, Λόγος είς τά’Ολύμπια, Ρ. G. 85. 312 313.
ι; Πανδέκται, 1. 12. 12.
7 Εις τούς γυμναστάς καί παρ’άρχαίοις ήτο ιδιαιτέρα Οέσις ώρισμένη- ό Παυσα

νίας (5.6.5) όμιλεϊ διά τό έρυμα έν φ τούς γυμναστάς έ’χουσιν άπειλημμένους 
J. Krause, Olympia 195.

8 X ρυσ ό σ το μο ς, Ρ. G. 50. 422, 51. 180, 54. 587. J. V a n c e, Beitrage σ. 56.
9 Νικηφόρου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, Ένδ’ άν.

ίο X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 48. 984.
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τοϋντες και ενίοτε λ«μπαδηφοροΰντες 1) έν φ δ κήρυξ, δταν διά τής αγοράς 
διήρχοντο εκήρυττε σιωπήν εις τά πλήθη 1 2.

Καί κατά το τορνεμέντον δέ, ως πληροφορεί Νικηφόρος ό Γρηγοράς, 
«μετά την τοΰ άγώνος διάλυσιν άπολαμβάνοντες έκάτερα τά μέρη τόν σφών 
αυτών ηγεμόνα άγουσι προπορευοντες εΰρύθμως και κατά συζυγίαν έκ δια
στήματος άχρις οΰ συμπέπτωκε καταλυειν έκάτερον (αρχηγόν όμάδος) ένθα 
προπίνων εκείνος ά'πασιν οίνου κρατήρα καί δεξιάν έκάστφ προτείνων οΐκαδε 
άπαλλάττεσθαι πάντας κελεύει»3 4.

ΑΛΛΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Ο ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΤΟΞΕΙΑ

Έκτος των ανωτέρω αγωνισμάτων, των επισήμων, ήσαν εν χρήσει παρά 
τοΐς Βυζαντινοΐς καί άλλα, έν οϊς καί ό ακοντισμός. Λέγοντες δ’ ακοντισμόν 
δεν πρέπει νά άπατώμεθα καί νά έννοοΰμεν μόνον την δι’ ακοντίου βολήν* 
αλλά και την τοξείαν, διότι οί Βυζαντινοί ως άκόντιον έχαρακτήριζον καί τό 
τόξον καί πάν καθ° δλου βαλλόμενον5.

Ούτως έχοντος τοΰ πράγματος, θά δμιλήσωμεν πρώτον περί τοΰ κυρίως 
ακοντισμού καί κατόπιν περί τής τοξείας.

Ό ακοντισμός ήτο προσφιλές τότε αγώνισμα, αλλά καί ωφέλιμον καί 
άναγκαΐον. Οί νέοι δήλα δη οΰ μόνον ως στρατιώται ήσκοΰντο εις την 
δι3 ακοντίου ευθυβολίαν, ήτις κατά τάς μελλοΰσας μάχας τοΐς ήτο χρήσιμος, 
αλλά καί την περί τόν ακοντισμόν ικανότητα έχρησιμοποίουν κατά την 
θήραν, δταν μεγάλα έθήρευον ζώα, πολλούς οΰτω κινδύνους διαφεύγοντες 6.

Προκειμένου περί τοΰ ακοντισμού, ό όποιος κατά την άρχαίαν εποχήν 
άπετέλει μέρος τοΰ πεντάθλου, άγνοοΰμεν αρκετά. Δεν μάς λέγεται, φέρ’ είπεΐν, 
όποιον ήτο τότε τοΰ ακοντίου τό μήκος, ποιος ήτο ό τρόπος τής βολής αυτού, 
αν ή βολή αυτή ήτο εις μήκος ή επί σκοπόν — καίτοι περί τοΰ δευτέρου 
έχομεν σαφείς πως νύξεις7—αν ό άγωνιζόμενος τό έρριπτε πεζός ή έφιππος 8

1 Χρυσοστόμου, Ρ. G. 63. 43.
2 J. Vance, Beitrage σ. 56.
3 Νικηφόρου Γρήγορα, Ίστορ. 483.
4 Οί Βυζαντινοί συγχέουσι τό άκόντιον καί τό δόρυ, πολλάκις τό έν αντί τοΰ άλλου 

μεταχειριζόμενοι.
5 Ό ροπάλοις τυπτηθείς ή λίθοις ή άλλφ τινί άκοντίφ. Σύνοψις Φ. 6. 1. (Zachariae 

ν. Lingenthal JGR. 5. 669.) Άκόντιον λέγεται οΰ μόνον τό άπό τόξου, άλλα καί τό όπωσοΰν 
βαλλόμενον. Σύνοψις Ρ 1. 6, Σύνοψις minor Ρ. Γ. (Zach.v. Lingenthal JGR. 2.216, 5.582.)

8 Περί Κωνσταντίνου τοΰ Η' λέγει ό Ψελλός, (Χρονογραφία Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 
4.28.) ότι «μάλιστα πρός θήρας άπομάχεσθαι δεινότατος ήν· διά ταΰτα οΰν τοξεύειν τε 
έμμεμαθήκει καί άφιέναι δόρυ».

7 Βλ. τάς κατωτέρω μαρτυρίας.
8 Οί άρχαΐοι κατά τόν άκοντισμόν έρριπτον τό άκόντιον είς μήκος, έφρόντιζον όμως 

καί διά τήν ευθυβολίαν, είχον δέ καί τό άφ’Χιτπου άκοντιζειν, Pauly-Wissowa, RE 
έν λ. άκόντιον σ. 1184.
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και αν τούτο είχεν αιχμήν ή δχι, καίτοι βέβαια υπέρ τοϋ πρώτου συνηγορεί 
ή μνεία φόνου κατά το αγώνισμα ώς καί ή ύπαρξις ακοντίου άνευ πόρπης 
κατά τούς άσιδήρους διαδορατισμοΰς, περί ών κατωτέρω.

'Όπως αν έχη, τοϋ ακοντισμού μνεία γίνεται έν ταΐς Είσηγήσεσιν. Έκεΐ 
λέγεται άφ’ ενός μέν δτι το αγώνισμα εγίνετο έν κάμπφ, ό δέ φονεύων κατ’ 
αυτό παρερχόμενον ύπέκειτο τφ Άκουιλίφ νόμφ, εκτός αν δ παθών παρά 
καιρόν διήρχετο έκεΐθεν1, άφ’ ετέρου δέ δτι κατ’ αυτό έπετρέπετο νά στοιχη- 
ματίζη τις* 2.

Τάς διατάξεις ταΰτας βλέπομεν έπειτα μνημονευομένας καί έν τοϊς Βασι
λικούς 3. Βραδΰτερον, κατά τον Θ' αιώνα, 6 Άχμέτ έν τψ ’Ονειροκριτική) 
του όμιλε! περί ανθρώπου άσκουμένου εις το βάλλειν δόρυ κατ’ ευθύ 4 καί 
περί τού Ίωάννου Τζιμισκή παραδίδει Λέων δ Διάκονος δτι «ακοντισμούς 
πάντων καιηυμεγέθει» 5.

Άφ’ ετέρου Βασιλείου τού Μακεδόνος έπαινεΐται ή περί τό τοξάζεσθαι 
έπιτηδειότης6 καί τού Ίωάννου πάλιν Τζιμισκή ή ίκανότης περί την εντασιν 
τού τόξου7. Τόση ήτο αυτή, λέγει ό Κεδρηνός, ώστε ήδύνατο δ ήρως άφίνων 
τό βέλος νά διαπεράση αυτό διά δακτυλίου8. Λέγει δέ καί ’Άννα ή Κομνηνή 
διά τον Νικηφόρον τον υιόν Ρωμανού τού Αργυρού δτι ούτος προεκάλει 
τον θαυμασμόν, δταν έ'ρριπτε τό βέλος9.

Εις τάς ανωτέρω περιπτώσεις αληθές είναι δτι δέν γίνεται λόγος περί 
αγωνίσματος τοξείας, πάντως δμως υπονοείται τούτο. Σαφώς περί αγωνίσμα
τος τοιοΰτου όμιλε! έν ταΐς έπιστολαΐς του δ Ίυυλιανός (έπιστ. 40 σ. 541 
Hertlein) λόγον ποιούμενος περί τοξότου «ος καν μη τον αντίπαλον έχη, 
πάντως εις τό καίριον αεί την χεΐρα γυμνάζει»- βραδΰτερον καιά τον ΙΓ'. 
αιώνα Δημήτριος δ Χωμααανός λέγων δτι έν ημέρα εορτής χωρικοί ήγωνί- 
ζοντο- «ήν δέ ή παιδιά τόξον έντείνειν, βέλη έτοιμάζειν έν τούτω καί τον 
δροθετηθέντα σκοπόν φιλονεικεΐν βάλλειν ή ύπερβάλλειν ταΐς άφέσεσι τών 
βελών»10, δπόθεν σαφώς φαίνεται δτι ή τού τόξου βολή ήτο καί εις μήκος 
καί έπί σκοπόν.

ι Εισηγήσεις 4.3.4, ’Επαναγωγή aucta 43.20 (Zach. ν. Lingenthal JGR. 4.335).
’Αλλά καί τότε πάλιν έπεβάλλετο ποινή, αν άπεδεικνύετο ότι ό βαλών έπίτηδες ήκόντισε 
τόν φονευθέντα.

2 Πανδέκται 11.5. 2. 1. 3 Βασιλικά 9.4.
4 Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 156 (σ. 113. 24.)
6 Λέοντος Διακόνου, Ίστορ. 97.4.
6 Γενεσίου, Βασιλειών 126. 10.
7 Λέοντος Διακόνου, Ίστορ. 97.4.
8 Κεδρηνοΰ, Ίστορ. 2.416.
9 Άννης Κομνηνής, Άλεξιάς 446. 10.

10 Δ. Χωματιανοΰ, Περί τοΰ άκουσίως τόν οίκεΐον παΐδα άνελόντος, (Pitra, Ana
lecta sacra et classics 6.533.3).
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Η ΑΡΣΙΣ ΒΑΡΩΝ

Την σωματικήν ρώμην Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος έξαίρων ό Γενέσιος 
γράφει' «εν δέ ταΐς κατά κυνηγεσίαν καί σφαιρισμόν άχθοφορίαν τε καί 
προς άλματα γενναιότησι πάνυ περιδέξιος ήν»1.

Έκ τοΰ χωρίου τοΰτου καί εκ στίχων Άκριτικοΰ Κυπριακού ποιήματος, 
έν οΐς φέρεται δτι ό ήρως

ηϋρε και τούς Σαρακηνονς δικίμιν κι άσηκώναν 
άλλος σηκώνει πιθαμήν κι άλλος σηκώνει πηχυν 
τέλεια τον ό καλύτερος ’ς τα στήθη τον ανθρώπου * 2

φαίνεται, δτι τό αγώνισμα τής ά'ρσεως των βαρών, δοκίμιν3 καλοΰμενον, ήτο 
σΰνηθες παρά τοΐς Βυζαντινοΐς 4, εικασία, ήν ύποστηρίζουσιν άφ’ ενός μέν τά 
εκ διαφόρων τόπων νεοελληνικά ποιήματα τά μνείαν τοΰ δοκιμίου ποιούμενα5, 
άφ’ ετέρου δέ ή τέλεσις τοΰ αγωνίσματος τοΰτου έπισήμως καί νΰν έτι έν 
Κΰπρφ ένθα ικανός καί ισχυρός θεωρείται ό μετεωρίσας τό διτσίμιν (βαρύν 
λίθον) διά τής έτέρας των χειρών ή καί δι’ άμφοτέρων υπέρ τους ά'λλους. 
Άνδρειότατος μάλιστα θεωρείται εκεί ό ρίψας τό διτσίμιν «τοΰ νώμου του», 
ήτοι δ {ιψώσας αυτό μέχρι τοΰ ώμου του καί ρίψας έπειτα αυτό ό'πισθέν του.

°Οτι δέ τό εθνικόν τοΰτο αγώνισμα ήτο καί άρχαΐον καθίσταται φανε
ρόν έκ τοΰ δτι έν Θήρρ μέν εύρέθη λίθος βάρους 375 οκάδων, δν, κατ’ έπι-

ι Γενεσίου, Βασιλειών 126. 13.
2 Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά 2.9 Ν. Πολίτου, Μελέτη έπί τοϋ βίου 2.524.
3 Διότι κατ’ αυτό έδοκιμάζετο ή ίκανότης περί τι. ’Ανωτέρω, έν τφ περί άλματος 

μέρει, ε’ίδομεν δτι οί Σαρακηνοί έπηδοΰσαν δοκίμιν, ένταΰθα σηκώνει τις δοκίμιν, 
έγραψε δέ καί ό Δούκας (Ίστορ. 270.3) περί Μωάμεθ τοΰ πορθητοΰ ότι είχε ράβδον 
χρυσήν βαρεΐαν «ήν αυτός κατεσκεύασεν, ΐνα παίζη αυτήν ώς δοκίμων».

4 Γνωστόν είναι οτι οί αρχαίοι άθληταί προπονούμενοι έσήκωνον βάρη, J. Krause, 
Die Gymnastik und Agonistik der Hellenen 2.657.

ft Έν ποιήματι έκ Τήλου καί Νισύρου φέρεται·
καί πάνω ’ς τό δωμάτσι μας εχει βαρν δοκίμιν 

κι άπω τό πάρη πάνω τον ά μείνη με την κόρην

έν έτέρω, γαμηλίφ τούτψ, έξ Ηπείρου λέγει ή κόρη·

λιθάρ' έχου 'ς την πόρτα μου, δοκίμι 'ς την αυλή μον 
κι όποιος τό σ’κώα3 από τ έοάς, εκειός θε να με πάρη

τέλος έν άλλψ ποιήματι (Ν. Πολίτου, Έκλογαί 70) φέρεται

μέοα ς’ τό περιβόλι μον ’ς τή μέση τής αυλής μον 

μάρμαρον εχει ό αφέντης μον, δοκίμιν τής αγάπης 
κι* οποίος βρεθή καί πιάαη το κι όπίοω του τό ρίξη 

εκείνος ειν* 6 άντρας μου κι έγω ή ποθητή του 

σκηνή, ήτις υπενθυμίζει πως τούς μνηστήρας καί τήν όπά τοΰ Όδυσσέως έντασιν τοΰ 
τόξου.
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γραφήν έπιγεγραμμένην ΰψωσεν, από τής γης Εύμάστης ό Κριτοβούλου εις 
δέ τό Πελόπειον τής ’Ολυμπίας εύρέθη λίθος βάρους 123,5 χιλιόγραμμων, 
δν, κατά έγκεχαραγμένην επιγραφήν, ό Βύβων ΰψωσεν διά τής ετέρας χειρός 
μέχρι τοΰ ύψους τής κεφαλής1.

Η ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

Γνωστόν τυγχάνει δτι ό σφαιρισμός, ως γυμναστικόν παίγνιον, ήτο 
συνηθέστατος παρά τοΐς άρχαίοις Έλλησι καί έξηκολούθησεν ών τοιοϋτος 
μέχρι καί των πρώτων μ. X. αιώνων. Κατά τον Β' επί παραδείγματι αιώνα 
Κλήμης ό Άλεξανδρεύς γράφει· «άνδρών δέ οί μέν γυμνοί καί πάλης μετε- 
χόντων, οι δέ καί σφαίρα τή μικρά παιζόντων τήν φαινίνδα παιδιάν, έν ήλίφ 
μάλιστα1 2». "Ωστε τότε ακόμη διά τής μαλακής μικράς σφαίρας έπαίζετο 
ή φαινίνδα, καθ’ ήν, κατά Πολυδεύκη (Θ. 105) ρίπτων τις τήν σφαίραν έστο- 
χάζετο μέν ενός, άλλον δ’ έπληττε.

Κατά τον αυτόν αιώνα δ Άρτεμίδωρος3 πιστοποιεί δτι «φιλονίκως οί 
σφαιρίζοντες παίζουσιν, οσάκις δ’ αν λάβωσι τήν σφαίραν τοσαυτάκις άντι- 
κρούουσι 4.» Γυμνάσιον μέ σφαίραν έπειτα άναφέρουσι καί τά ερμηνεύματα 
τοΰ Πολυδεύκους (σ. 215, Boucherie) καί δ Άμασ. Άστέριος (Ρ. G. 40.217).

Βραδύτερον, δταν ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος σχολιάζων τήν έν ’Οδύσ
σεια περιγραφομένην σκηνήν, καθ’ ήν ή Ναυσικά έσφαίριζε μετά τών συν
τρόφων της, λέγη (1153.63) «έν τούτοις δέ πρώτα μέν ρητέον ως καί πάλαι 
ποτέ τό σφαιρίζειν διά σπουδής ήγετο» άφίνει σαφώς νά ύπονοηθή δτι 
σύνηθες ήτο καί κατά τούς χρόνους του τό σφαιρίζειν.

Τό διά μικράς σφαίρας γυμνάσιον μετά ταϋτα συνίστα καί δ Άκτουάριος5.
Τώρα πώς επαίζετο ή μικρά σφαίρα, δέν λέγεται' δτι διά τής φρ. «τό 

διά μικράς σφαίρας γυμνάσιον.» έννοεΐται τό σημερινόν φούτ - μπολ καί 
λόουν τέννις, ως ύπεστηρίχθη6, δέν αποδεικνύεται.

Ό αοίδιμος Λάμπρος γράφων περί τών αγώνων παρά Βυζαντινοΐς 
παρατηρεί δτι λέγοντες σφαίραν δέν πρέπει νά έννοήσαιμεν κατά τήν τότε 
έποχήν τήν σιδηράν, τής δποίας γίνεται χρήσις εις τήν σφαιροβολίαν, αλλά 
τήν μικράν, τήν κοινώς λεγομένην τόπι7.

1 Ε. Παυλίνη, Ιστορία της γυμναστικής σ. 268.
2 Κλήμεντος, Παιδαγ. 3.10 (σ. 265.13).
3 Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 4. 69 (σ. 244. 18).
ι Καί ό Γαληνός δ’ έγραψε περί τοΰ διά μικράς σφαίρας γυμνασίου.
5 Άκτουαρίου, Περί ενεργειών καί παθών τοΰ ψυχικοΰ πνεύματος βιβλ. 2· 11 

(Ideler, Physici et medici Graeci minores 1.374.9). Βλ. καί J. Krause, Die Byzanti- 
ner des Mittelalters σ. 306.

3 Τούτο ύπεστήριξεν ό Ά. ’Αδαμάντιου έν τφ άρθρφ Ελλάς τής Μεγ. Ελληνι
κής 'Εγκυκλοπαίδειας σ. 973.

7 Σπ. Λάμπρου, Οί γυμναστικοί αγώνες παρά Βυζαντινοΐς ('Ολυμπιακοί αγώνες 
τεΰχ. Μαρτίου - ’Απριλίου 1896 σ. 59).

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ, ίτθζ ΙΓ". 8
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Τοΰτβ δεν είναι ακριβές. Διά νά γίνεται μνεία τής μικράς σφαίρας, 
ασφαλώς πρέπει νά υπήρχε και μεγάλη, βαρεία, προς έπίδειξιν ανδρείας 
ριπτομένη. Ότι τοΰτο ούτως έχει, δεικνύει τό εν τοϊς Πανδέκταις λεγόμενον 
δτι τό παίζειν επί χρήμασιν απαγορεύεται, έκτος ά'ν τις ρίπτη σφαίραν, 
δπερ ανδρείας ένεκα γίνεται1.

ΤΟ ΤΖΥΚΑΝΙΟΝ

Αγώνισμα διά σφαίρας, δπερ ως σφαιρισμός χαρακτηρίζεται, 
συχνά άναφέρεται υπό των Βυζαντινών συγγραφέων. Ένταΰθα δμως πρό
κειται περί ειδικού γυμναστικού παιγνίου, δπερ είναι γνωστόν καί με τό ξενι
κόν του δ'νομα τζυκάνιον, άφ’ου tshu-gan Περσιστι σημαίνει έλαύνειν 
την σφαίραν* 2 3.

Τό παιγνίδιον τούτο, τό όποιον, ως έκ τής κατωτέρω περιγραφής θά 
φανή, είναι τό σημερινόν polo, είσήχθη, φαίνεται, εις τό Βυζάντιον έκ τής 
Περσικής αυλής, ένθα συνειθίζετο, καί δή, πιθανώς, έπί Θεοδοσίου τού Β'8, 
δστις καί ειδικόν στάδιον έν τοΐς άνακτόροις ϊδρυσεν, δπερ ως τζυκανι- 
στήριον είναι γνωστόν4 καί δπερ καί ως σφαιροδρόμιον χαρακτηρί
ζεται5, λέξις, ήτις καί αυτό τό παιχνίδιον δηλοΐ6. Ήτο δε τό αγώνισμα 7 
τούτο ίδιον τών βασιλέων καί εύγενών, ως σαφώς δηλούσι τά κείμενα, τά 
όποια όμιλοΰσι περί αυλής «ένθα μεθ’ ίππου σφαιρίζειν βασιλεΰσί τε καί

ι Πανδέκται 11.5.2.1.
2 ’Εάν τις ΐδή ότι έφ’ ίππου. . . ελαύνει τήν σφαίραν, ήτοι τζυκανίζει Ά χ μ έ τ, Όνει- 

ροκρ. κεφ. 154 (σ. 112. 20). Ύπάρχουσιν οί σχετίζοντες τήν λ. πρός τό ’Ελληνικόν τυκάνη 
Βλ. Αδαμάντιου, Ένθ’ άν. 973,

3 Karl Roth, Sozial und Kulturgeschichte des byzantinischen Reiches σ. 59.
4 Περί τής ιστορίας τού τζυκανιστηρίου τούτου τοΰ υπό Θεοδοσίου τοΰ Β' ίδρυθέν- 

τος καί καταστραφέντος ύπό Βασιλείου τοΰ Α', ινα κτίση τήν Νέαν ’Εκκλησίαν καί τό 
όποιον έπλάτυνε Μιχαήλ ό Δούκας, βλέπε Ψευδοκωδινοϋ, Τά Πάτρια τής Κωνσταν
τινουπόλεως (Preger 2.195. 12, 225 εξ.) καί J. Ebersolt, Le grand palais de Constan
tinople σ. 74. 140. 141. 147. 151. 160.173. 174. 215, τά σχόλια εις τήν έκθεσιν τής βασι
λείου τάξεως Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου 2. 362.363 (Βόνν.). Du Cange, Con- 
stantinopolis Christiana βιβλ. 2. 123. 124 Σκ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολης 1.211.

5 Μετά τήν τοΰ σφαιροδρομίου έξοδον Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, 
"Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως 381. 21.

6 Έκεΐ νά i'dflg παιζόμενον ένδον τά οφαιροδρόμιν

Hesseling- Pernot, Poemes Prodromiques III. 295 β. Τό σφαιροδρόμιον οί έκδόται 
μεταφράζουσι γενικώς sorte de jeu de boule.

7 Περί τοΰ τζυκανίου βλ. καί Ε. Παυλίνη, ’Ιστορία τής γυμναστικής σ. 401,403,
404. Περί τοΰ αγωνίσματος φαίνεται ότι έγραψε μελέτην καί ό Du Cange. Βλ. τό Ελλη
νικόν τούτου γλωσσάριον, έν λ. τζυκάκιον. Βλ. καί J. Ebersolt, Melanges d’histoire 
et d’archeologie byzantines σ. 44. »
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τοΐς τών εΰδαιμόνων παισί καθέστηκε σύνηθες»1, διεξήγετο δέ εφίππων 
δντων τών άγωνιζομένων 1 2 και χρησιμοποιοόντων ίππους είδικώς διά τό αγώ
νισμα γυμνασμένους3.

Έπαίζετο δέ τό παιγνίδιον τοΰτο, δπερ έξηκολούθησε μέχρι και τών 
τελευταίων χρόνων τής αυτοκρατορίας 4, ώς εξής, κατά την μαρτυρίαν τοΰ 
Κιννάμου, δστις καί την άκριβεστέραν αυτοΰ δίδει περιγραφήν γραφών 
«Νεανίαι τινές εις ίσα διαιρεθέντες άλλήλοις, σφαίραν σκότους μέν πεποιη- 
μένην, μήλφ δέ παρεμφερή τό μέγεθος εις χώρον τινα ύπτιον άφιάσι, ος 
αν δήλα δή συμμετρησαμένοις αυτοίς δόξη, επ’ αυτήν τε οιόν τι άθλον έν 
μεταιχμίφ κειμένην από ρυτήρος άντιθέουσιν άλλήλοις ράβδον ένδέξια χειρι- 
ζόμενος έκαστος συμμέτρως μέν επιμήκη, εις δέ καμπήν τινα πλατείαν άφνω 
τελευτώσαν ως τό μέσον χορδαΐς τισι χρόνφ μέν αυανθείσαις άλλήλαις δέ 
δικτυωτόν τινα ξυμπεπλεγμέναις διαλαμβάνεται τρόπον. Σπουδήν μέντοι έκά- 
τερον πεποίηται μέρος, δπως αν επί θάτερον προτερήσαντες μεταγάγωσι 
πέρας, δ δηλονότι άρχήθεν αυτοίς άποδέδασται. Έπειδάν γάρ ταΐς ράβδοις 
εις όποτερονοΰν έπειγόμενος ό σφαίρος άφίκηται πέρας, τοΰτο ή νίκη έκείνφ 
τφ μέρει γίνεται 5».

Την περιγραφήν ταότην συμπληροΐ κατά τον ΙΒ'. αιώνα Νικηφόρος 
ό Χρυσοβέργης γράφων. «Έστι καί άλλο τι παρά τοΐς τών αΰτοκρατόρων 
γυμναστικοΐς, εκείνο λέγω τό από ξυλου ρυθμισθέν εις εκτόρνωσιν, όποιον 
οΰχ ώς τά δόρατα δόλιχόν, άλλ’ επί συμμετρίαν μέν μεγεθύνεται, προς 
δέ τφ άκρω περιγναπτόμενον κυκλικώς επί λεπτοϋφεϊ σχοινίω περαί- 
νεται. ’Έπειτα σφαίρας έκτιναγείσης ό αυτοκράτωρ ιππότης δξυδρομών τήν 
σφαίραν έν τφ ξύλφ προήρπασε μηδέ τής γής προσψαυουσαν μονονου 6». 
Προσθέτει δέ καί ό Νικηφόρος Βλεμμυδης δτι ό Βασιλεύς έθεάτο «ποτέ μέν 
έν τή δεξιά, ποτέ δέ έν τή αριστερά έν τφ μετεωρίζειν εις ύψος διά τοΰ 
δίνου τήν σφαίραν, ο δή κοινώς ονομάζεται τζυκάνιον 7».
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1 Κατά τούς Συνεχίζοντας τόν Θεοφάνη (328.12) Βλ. καί Γενεσίου, 
Βασιλειών 127.9, "Αννης Κομνηνής, Άλεξ. 446.10 Άχμέτ, Όνειροκ. κεφ. 154 
(σ. 112.20) «έάν τις ΐδη δτι έφ' ίππου άμα τφ βασιλεί ή μεγιστάσιν ελαύνει τήν σφαίραν, 
ήτοι τζυκανίζει». Βλ. καί Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 675 Καί ό Κίνναμος 
λέγει (263 Βόνν.), δτι τό παίγνιον ήτο είθισμένον «βασιλεϋσι καί παισί βασιλέων».

2 Βλ. τά λεξικά τοΰ Σουίδα καί Φωτίου έν λ. έφίππιον.
3 Ό Ψελλός έν τή χρονογραφίφτου (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 4.171) όμιλεϊ περί απώ

λειας ίππου «τών πρός τήν σφαίραν έπιτηδείων».
4 Κατά τόν Παχυμέρην^ (βιβλ. 2. σ. 105.1) Μιχαήλ ό Παλαιολόγος «κοντοΐς καί 

σφαίραις τοΐς άρχουσι συνιππάζετό τε καί συνέπαιζε καί τρυφή ήν τοΐς βλέπουσι τά 
πραττόμενα».

5 Κιννάμου, Ίστορ. 263,17 έξ. Ε. Παυλίνη, Ιστορία τής γυμναστικής σ. 404.
6 Max Treu, Nicephori Chrysobergae ad Angelos orationes tres σ. 31.
7 Βλεμμύδου, Όποιον δει είναι τόν βασιλέα Βλ, Du Cange έν λ. τζυκάνιον.
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11& Φαίδωνος I. Κουκουλέ

To αγώνισμα τοΰτο, ιό όποιον έχρειάζετο χώρον εύρύν, στάδιον ή κάμ
πον, άπήτει μεγάλην εύκαμψίαν και ελιγμούς «ύπτιάζειν τε γάρ αεί ώς λέγει 
6 Κίνναμος1 και ίσχιάζειν ανάγκη τον ταύτην μετιόντα Ιν κΰκλφ τε περι- 
ελίσσειν και παντοδαπούς ποιεΐσθαι τούς δρόμους τοσούτοις τε κινήσεων

Είκ. 6. Πώς έπαίζετο τό τζυκάνιον. Έκ Περσικού 
χειρογράφου τού ΙΕ' αίώνος. (Armenac bey 
Sakisian, La miniature Persane du Xlle au XVIIe 

siecle, PI. 32 fig. 48).

ύπενηνέχθαι εΐδεσιν, δσους δήπου και την σφαίραν ξυμβαίνει», τό αγώνισμα, 
λέγομεν, τοΰτο ήτο επικίνδυνον, «παιδιά ολισθηρά καί κινδυνώδης», διότι 
πολλάκις εν τή ορμή τοϋ παιγνίου ή οι ίπποι κατωλίσθαινον ή καί οί ιππείς 
συνεκρουοντο. Άναφέρονται μάλιστα ου μόνον τραυματισμοί παικτών, αλλά

1 Κίνναμος, Ένθ’ άν.
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καί θάνατοι δουλών, οϊτινες συνοδεύοντες τούς κυρίους καί παρακολου- 
θοΰντες τό αγώνισμα συνέπιπτε νά ώθηθώσι παρακαίρως1.

Συνίστατο δ’ ή έπιτηδειότης τοΰ τζυκανιστοϋ ού μόνον νά μή άφήση τήν 
άπαξ μετεωρισθεΐσαν σφαίραν νά πέση επί τοΰ εδάφους καί νά διελάση αυτήν 
διά τοΰ αντιθέτου τέρματος, αλλά καί νά ρίψη αυτήν πολύ πέραν αυτού, ήν 
ικανότητα επαινείται ότι υπέρ πάντας τούς συγχρόνους είχε Βασίλειος ό 
Μακεδών1 2. Συνέβαινον δ’ ενίοτε καί δυστυχήματα μέ τήν έξω τοΰ τέρματος 
ριπτομένην σφαίραν καί οί νόμοι όμιλοΰσι περί ευθύνης κουρέως εις τήν 
χεΐρα τοΰ οποίου κουρεΰοντος έρρίφθη αΰτη προκαλέσασα τήν λαρυγγοτόμη- 
σιν τοΰ κουρευομένου δούλου3.

Παρά τό τζυκάνιον μνημονευτέον καί τό εξής γυμναστικόν παίγνιον, 
δπερ συνήθως έπαιζεν ό Τζιμισκής. Ό βασιλεύς οΰτος, κατά τον Κεδρηνόν 
(2.416) «σφαίραν εκ σκύτους κατειργασμένην έν πυθμένι ύελίνου σκύφου 
τιθείς τον ίππον μύωπι κεντρίζων θαμά καί τύν δρόμον έπιταχύνων, ράβδφ 
παίων τήν σφαίραν αυτήν μέν άναθρώσκειν καί πέτεσθαι κατειργάζετο, τό δε 
σκύφος επί χώρας έμενεν άμετακίνητον».
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Η ΔΙΑ ΡΑΒΔΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ

Οί αρχαίοι έφηβοι κατά τάς ασκήσεις των γνωρίζομεν δτι μετεχειρί- 
ζοντο άπλάς ράβδους4. Άν τώρα ή μεσαιωνική ραβδομαχία είναι συνέχεια 
τής άσκήσεως ταύτης άγνοοΰμεν. Πάντως βέβαιον είναι, μ’ δλον δτι αί σχε- 
τικαί πληροφορίαι είναι σπάνιαι, δτι κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ΰπήρ- 
χεν αγωνιστική παιδιά διά ράβδων γινομένη. Έν τω έθνικω ημών τουλά
χιστον έπει λέγεται5

ελάτε, άγοϋροι, νά πάρωμεν υπόκοντα ραβδία, 
νά πορευθ&μεν εις όμαλιάν, νά δώσωμεν ραβδέας 
κι «τις νικήστ] τον έτερον, ας πάρτ] τό ραβδί του.

Είπε δε καί ό Βαλσαμών έρμηνεύων τον ΙΓ' κανόνα τοΰ Μ. Βασι
λείου6 «πολλοί δέ άνελόντες ανθρώπους έν καιρφ τής μετά ράβδων

1 Πανδέκται 9.2.52.4, Σύνοψις Φ. 6.13 (Zach. ν. Lingenthal JGR. 5. 672.) Έν τφ 
βίφ Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε (Σπ. Λάμπρου, Ν. Έλλην. 3.172.15) περιγραφομένου 
τοΰ έν Σπάρτη τζυκανιστηρίου, γίνεται λόγος περί Οροΰ άσήμου καί βοής πολλής των 
συνεληλυθότων.

2 Γενεσίου, Βασιλειών 127.5 εξ.
3 Πανδέκται 9. 2.11, Επαναγωγή aucta 52. 20, Βασιλικά 2.1.
4 Ρ a u 1 y-W issowa, RE έν λ. άκόντιον 1184.
5 Διήγησις τοΰ Διγενή στίχ. 1635 (Μηλιαράκη) στίχ. 690 (Hesseling), Μεγάλη Έλλην. 

Εγκυκλοπαίδεια σ. 973.
6 Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 4.133·
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118 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

παιγνικής συμβολής μετά φονέων έλογίσθησαν έκουσιακουσίων οια 
τοϋ τοιοΰτου παιγνίου μή ό'ντος από των έπεγνωσμένων τψ νόμψ πέντε 
παιγνίων των καί αγώνων λεγομένων».

Τό αγωνιστικόν αύτό παιγνίδιον είναι τό κατά τους χρόνους τής 
Τουρκοκρατίας γνωστόν μέ την Τουρκικήν λέξιν τζιρίτιν1, τό όποιον νΰν 
συχνότατα τελείται εν Κύπρω. Έν τή μεγαλονήσφ δήλα δή αυτή κατά τάς 
επισήμους εορτάς καί πανηγΰρεις προσερχόμενοι οί μέλλοντες ν’ άγωνισθώσι 
παρατάσσονται κατά τά άκρα πεδιάδος έφιπποι εις δυο ομάδας, κρατούντες 
έκαστος δέσμην μακρών βεργών, αί όποΐαι λέγονται τσυρ ιττ ό βε ρκες. 
Άρχομένης τής παιδιάς, εκκινεί έκ τής μιας όμάδος ίππευς, δστις τρέχων προς 
τό μέρος τής αντιθέτου κάμνει στροφήν, ΐνα κάμψη τό κατά τό κέντρον τής 
άποστάσεως ύπάρχον σήμα, έν φ συγχρόνως δεύτερος, έκ τής έτέρας παρα- 
τάξεως, από ρυτήρος έλαΰνων προσπαθεί, ρίπτων τήν βέργαν, νά κτυπήση 
τον πρώτον. Είς έπικουρίαν τών δύο τούτων έξέρχονται εκατέρωθεν άλλοι 
καί οΰτως ό αγών γενικεύεται, έκάστου προσπαθοΰντος νά κτυπήση διά τής 
βέργας του τον αντίπαλον, δστις πάλιν προσπαθεί ή νά συλλάβη τήν κατ’ 
αύτού ριπτομένην ράβδον, ή νά τήν άποκρούση κτυπών αυτήν διά τής ιδίας 
ή διά διαφόρων ελιγμών καί κλίσεων ν’ άποφύγη τό κτύπημα αυτής. Τό 
παιγνίδιον είναι πολύ θεαματικόν, αλλά καί έπικίνδυνον συγχρόνως, πολλά- 
κις δέ κατά τήν διεξαγωγήν αυτοΰ οι άνταγωνιζόμενοι πληγώνονται, ένίοτε 
δε καί ένεκα πτώσεως έκ τοΰ ίππου ή καίριου κτυπήματος, φονεύονται* 2.

’Ανωτέρω είπον δτι ή άρσις βαρών, τό δοκίμιν, είναι καί μεσαιωνι
κόν αγώνισμα καί σημερινόν, τό αύτό δέ πιστοποιώ καί διά τήν ραβδομαχίαν. 
’Εντεύθεν αφορμήν λαμβάνων έκφράζω τήν ευχήν, ινα εύρεθή τρόπος συλ
λογής τών κατά τόπους αγωνισμάτων καί αγωνιστικών παιγνίων, τά όποια 
μακράν έχουσι τήν παράδοσιν, δντα έθνικά. Ή προκήρυξις ενός σχετικού 
διαγωνισμού μέ θέμα Νεοελληνικοί αγώνες καί αγωνιστικά παίγνια θά ήτο 
λίαν σκόπιμος.

ΤΑ ΚΛΟΤΣΑΤΑ

Θεόδωρος ό Πρόδρομος έν τώ κατά τών ηγουμένων ποιήματί του, περί 
διασκεδάσεων τον λόγον ποιούμενος, μεταξύ άλλων, γράφει καί τά εξής·

εκε'ι νά είδες τον Χονδρόν μετά τον Κολολέοντος 
πώς κουρταλίζονν εμνοστα και κρονσιν και κλωτσάτα 3.

ι Έν Φιλιππουπόλει τ ζ ι ρ ίτ’λέγεται τό άκόντιον. ΆνάγνωΟι και τά γραφέντα υπό 
Δ. Καμπούρογλου ύπό τόν τίτλον τό τζηρίτι έν τη Έφημερίδι Έστίρ τής 18η? 
’Ιουνίου 1931.

2 Αί πληροιρορίαι έλήφθησαν έκ δελτίων τοϋ Ιστορικού λεξικού τής δημώδους 
Ελληνικής γλώσσης.

3 Η esse ling - Pern ο t, Poemes Prodromiques III. 295g.
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Γνωστού δντος δη κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους κλοτσατα έλέγοντο 
οί κοινώς νΰν κλοτσιές, τά λακτίσματα δήλα δή 1, έχομεν ενταύθα γυμναστι
κόν παίγνιον μέ λακτίσματα σχετιζόμενον. Τούτο κατά τον ΙΕ' αιώνα ανα
φέρει καί ό Κρής Στέφανος Σαχλίκης γραφών έν ττ) διηγήσει του δτι οί 
εύθυμούντες συμπατριώταί του, άφ’ οΰ πιουν

Και τότε άπομαζώνονται μοίρα εις τό λιβάδιν, 
άλλοι αγαπούν τό πάλαιμαν, άλλοι νά τραγωδοναιν 
άλλοι νά παίζουν τές λ ακτές και νά σνρνομαδονοι1 2.

Όποιον τι ήτο τό παίγνιον τούτο, τό όποιον καί παλαιότεραι καί σημεριναί 
παροιμίαι άναφέρουσιν3, εΐπον πραγματευόμενος περί αυτού έν τοΐς Κυπρια- 
κοΐς Χρονικοΐς4, συντόμως δ’ έπαναλαμβάνων τά εκεί είρημένα, λέγω δτι τό 
παιγνίδιον είναι τό εν Κύπρφ σφζόμενον καί «πάτσος κλώτσος» λεγόμενον, 
καθ’ δ δυο πρόσωπα τοποθετούμενα απέναντι άλλήλων καί δΓ ώρισμένης 
άποστάσεως χωριζόμενα, προσπαθούσιν, ερρύθμως καί υπό τούς ήχους μου
σικών οργάνων πηδώντα, ή νά κτυπήσωσι τον άντιμέτωπον εις τό πρόσωπον 
ή νά τον λακτίσωσι5. Τό παίγνιον, ως λέγουσιν, είναι αρκετά επικίνδυνον, 
δι’ δ καί σπανίως μετέχουσι τούτου οί άθληταί6.

Εις τά εθνικά λοιπόν παίγνια, περί ών ανωτέρω ώμίλησα, ας προοτεθή 
καί τό παρόν καί ας έξαρθή καί ενταύθα άπαξ έ'τι ή σημασία τής Κύπρου 
ως θεματοφύλακος καί ά'λλων στοιχείων μέ τον μεσαιωνικόν ημών βίον, την 
γλώσσαν καί τον πολιτισμόν σχετιζομένων καί δή καί μέ τούς αγώνας καί τά 
αγωνίσματα.

’Αγώνες, αγωνίσματα καί αγωνιστικά παίγνια κατά τούς Βυζαν. χρόνους. 119

Η ΤΖΟΣΤΡΑ ΚΑΙ Ο ΤΟΡΝΕΜΕΣ

Μένει, ΐνα όμιλήσωμεν περί δύο αγωνισμάτων, τά όποια καί ξενικόν 
φέροντα δνομα, συνηθίζοντο πολύ παρ’ ήμιν μεταξύ τών εύγενών, από τών 
χρόνων τής Φραγκοκρατίας καί τών οποίων την αρχήν καί εισαγωγήν άνά-

1 «Μετά κλωτσάτων έξω έδιωξαν» «τά ροΰχα αυτών άνακωλώνοντες έκρουον κλω- 
τσάτα αυτούς» Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 194. 27 Β, 396. 30'ραθαπυγίζειν δέ 
τφ σιμφ τφ ποδί τόν γλουτόν παίειν. ως εΰρηται έν Ίππεϋσιν Άριστοφάνους, τό λεγό
μενον παρά τοΐς ίδιώταις κλοτσάτον (Ή ρ ω διάνο ϋ, Έπιμερισμοί σ. 288 (Boissonade).

2 Σαχλίκη, Άφήγησις παράξενος στίχ. 254 (Παπαδημητρίου).
3 Βγήκε ό γέρως ’ς τό κλοτσάτο καί ή γραιά ’ς τό κωπελλάτο, ή μπήκε ό γέρως 

’ς τά κλοτσάκια, είρωνικώς έπί τών έπιχειροΰντων νά μετάσχωσι πράξεων, πρός ας 
είναι άνίκανοι, Ν. Πολίτου, Παροιμ. 3.579.

4 Φ· Κουκουλέ, Τό Βυζαντινόν παιγνίδιον κλοτσατα (Κυπριακά Χρονικά 1935 
σ. 24 έξ.).

5 Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά 1.629, 704, Γ. Λουκά, φιλολογικά! επισκέψεις 101.
6 Γ. Λουκά, Ένθ’ άν.
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120 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

γουσιν εϊς τούς Φράγκους. Ταϋτα είναι ή τζόστρα1 ή τζούστρα (Γρηγοράς) 
ή γιόστραή τζούστα1 2ή τζουστρία3 και ό τορνεμέςή τορνεμέντον 4.

Τά δυο ταΰια αγωνίσματα ενίοτε συγχέονται5, είναι όμως σαφώς άλλή- 
λων διεσταλμένα, διότι τζόστρα μεν είναι ή μονομαχία άνδρός προς έτερον 
έφιππον ά'νδρα, τορνεμές δε ή συμπλοκή δυο ομάδων εφίππων άντιμετώ- 
πων6. Εκαλούντο δ’ Ελληνιστί ή μεν τζόστρα υπό των συγγραφέων καί 
άσίδηρος διαδορατισμός, ώς δ’ εγώ πιστεύω, παλαιότερον Κυϊντανός κόνταξ, 
δ δέ τορνεμές ξυλοκονταρ ία 7 ή κονταροκτΰπημα.

Έκ των αγωνισμάτων τούτων ή τζόστρα άναφέρεται υπό τού χρονικού 
τού Μορέως επί τής εποχής τής συγγραφής τού οποίου είχεν έκπέσει8, πολ- 
λάκις δέ καί υπό τών έπυλλίων των τελευταίων αιώνων9.

Μνείαν τής τζόστρας, ήτις συνίστατο εις τό να πλήξη δ έφιππος καί 
ασπίδα καί περικεφαλαίαν φέρων αγωνιστής τον αντίπαλόν του διά τού κον
ταριού του καί νά προσπαθήση δΓ ισχυρού πλήγματος νά τον καταρρίψη, 
έχομεν παρά Καντακουζηνω (Ίστορ. 1.205). Μετά ταύτα ακριβή περιγραφήν 
αυτής κάμνει ό Νικηφόρος Γρηγοράς (1.482.10 έξ.) άναφέρων τήν τέλεσιν 
αυτής εν Διδυμοτείχω επ’ ευκαιρία τής γεννήσεως Ίωάννου τού Παλαιο- 
λόγου, υιού τού ’Ανδρονίκου. Κατά τον Βυζαντινόν αυτόν χρονογράφον 
«μερίζονται κατά φυλάς καί δήμους καί φρατρίας· έπειτα δπλίζουσιν άφ’ έκα- 
τέρου μέρους ένα καί ένα τών βουλομένων τινάς καί πάντη καταφράκτους 
καθιστώσιν. Έπειτα δόρυ λαβόντες εκάτερος εν τρισίν δβελίσκοις έσκευασμέ- 
νον τό άκρον έπιπηδώσι καί άπαντώσιν ευρώστως καί ωδούσιν άλλήλους 
τοις δόρασι μετά πάνυ γενναίας τής δρμής καί δ τού ίππου καταβαλών τόν 
αντίπαλον στεφανίτης αναγορεύεται».

Ή τζόστρα, ήτις έτελεΐτο μέχρι τών τελευταίων χρόνων τής ήμετέρας 
αυτοκρατορίας10 έξηκολούθησεν ως κονταροκτύπημα καί κατά τούς μετά τήν

1 Περί τζόστρας Βλ. Α. Κοραή, Άτακτα 2.422, 5.346. Joute έλέγετο τό κοντά- 
ριον, τό όποιον είχε μήκος μέχρι πέντε μέτρων.

2 ΛεοντίουΜαχαιρά, Χρονικόν 238. 21, 266.2 318. 6 (Dawkins).
3 Γαλλιστί jouta καί Ίταλιστί giostra, Ε. Παυλίνη, 'Ιστορία τής γυμναστικής 405.
4 Torneamentum, Γαλλιστί tournoix, Ε. Παυλίνη, "Ένθ" άν.
5 Ό Σπυρίδων Λάμπρος όμιλεΐ περί τζόστρας τελεσθείσης έν Άντιοχείρ, έν φ, ώς 

όρθώς παρετηρήθη (Ε. Παυλίνη, "Ένθ" άν.) τό αγώνισμα ήτο τορνεμές.
6 Ρ. Lacroix, Vie militaire et religieuse au moyen age σ. 172, Σπ. Λάμπρου, 

'Ολυμπιακοί αγώνες σ. 63, Ε. Παυλίνη, "Ιστορία τής γυμναστικής σ. 408.
7 Έκφρασιν ξυλοκονταριών έδημοσίευσεν ό Σπ. Λάμπρος ένΝ. "Ελληνομν. 5.3 

έξ. καί μάλιστα σ. 13.
8 Σπ. Λάμπρου, Οί "Ολυμπιακοί άγώνες σ. 63.
9 Άχιλληΐς στίχ. 123. 142. 675. 1465 (Hesseling) Βλ. καί τό χρονικόν τοΰ Μορέως 

στίχ. 3366. καί Ν. Πολίτου, Ό "Ερωτόκριτος Λαογρ. 1. 62 έξ.
Περί τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου λέγει ό Παχυμέρης (βιβλ. 2 σ. 105. 1) κοντοΐς καί 

σφαίραις τοις άρχουσι συνιππάζετό τε καί συνέπαιζε καί τρυφή ήν τοις βλέπουσι τά 
πραττόμενα. Βλ. καί Ν· Πολίτου, Ό "Ερωτόκριτος (Λαογρ. 1. 68).
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άλωσιν χρόνους όλονέν άτονοΰσα και μή ύποστάσα την εν τή Δύσει έξέλιξιν. 
Έτελεΐτο δέ τό αγώνισμα εν Ζακύνθφ μέχρι τοΰ προπαρελθόντος αίώνος 
(1739) την τελευταίαν Εβδομάδα των Άπόκρεω διεξαγόμενου είς την πλα
τείαν ρούγαν, τον κεντρικόν δήλα δη τής πόλεως δρόμον.

Τοΰ αγωνίσματος μετεΐχον μόνον οι πλούσιοι, οί δέ άγωνισταί, έφιπ
ποι ό'ντες, έ'φερον πίλον καί ξίφος καί τρέχοντες έλόγχιζον ομοίωμα ανθρώπου 
ή άφήρουν με τό ξίφος υψηλά κρεμάμενον δακτυλίδιον. Ό αγών δ’ ήκυ- 
ροϋτο, αν έπιπτε τό ξίφος ή ό πίλος των εφίππων1.

Τον δέ τορνεμέν περιγράφει πάλιν ό Νικηφόρος Γρηγοράς ως εξής· 
«ό δέ έ'τερος τών αγώνων τορνεμέν προσαγορεύεται, έχει δέ ούτως· μερίζονται 
κάνταΰθα κατά φυλάς καί δήμους καί φρατρίας καί οπλίζονται πάντες όμοΰ. 
Καί αρχαιρεσιών γιγνομένων κλήρψ λαγχάνουσι την ηγεμονίαν δύο τινές
εξ αυτών, έκατέρου μέρους έκάτερος.......... καί συρρηγνυμένων κατ’ ίσον
αριθμόν αμφοτέρωθεν τών τάξεων μετά ροπάλων στερρών παίει... καί 
παίεται αφειδώς»* 2.

Τούς αγώνας τούτους, καθ’ ούς ήδύναντο καί τραυματισμοί καί θάνατοι 
νά συμβώσι, περιγράφει κατά την αυτήν εποχήν καί ό Καντακουζηνός (1.205)· 
Περιγραφήν παλαιοτέραν τοΰ τορνεμέντου έχομεν υπό τοΰ Νικήτα Χωνιάτου 
περιγράφοντος τον έν ’Αντιόχεια αγώνα τούτον μεταξύ Φράγκων καί Ελλή
νων, ούτινος μετέσχε καί αυτός ό Μανουήλ Κομνηνός3. Τοΰ αύτοΰ δ’ άγώνος 
περιγραφήν έχομεν καί έν τή ύπό τοΰ Σπ. Λάμπρου δημοσιευθείση έκφράσει 
ξυλοκονταριών καί έν τή χρονική συνάψει ανωνύμου4.

Έκ τών περιγραφών τούτων φαίνεται δτι κατά τον αγώνα τών «άσιδή- 
ρων δορατισμών»5 οί ιππείς τών εκατέρωθεν ομάδων, οί όποιοι έφερον ασπί
δας, συνεπλέκοντο άξίφοος «άλλήλους δορατίζοντες καί τούς κατ’ αυτών ακον
τισμούς ύπεκκλίνοντες6 δτε ήν ίδεΐν κατά τον άχαλκον έκεΐνον ’Άρεα πή μέν 
κύμβαχον άνατρεπόμεναν έπί βρεχμόν τε καί ώμους ά'λλωσε τής άστράβης 
εκσφαιριζόμενον, άλλον πρηνή έξυπτιάζοντα, άλλον φεύγοντα καί ό μέν ύπό 
δέους ώχρία τον άκοντίζοντα δεδίως, ό δέ τώ σάκει ώσπερ έθάπτετο»7.

■ Βλ. τά σημειωθέντα ύπό τοΰ Κ. Καιροφύλα έν τή 'Εστία της 19ης ’Οκτωβρίου 
1928 καί τοΰ Σ. Δε Β ιάζη έν τφ περιοδικφ ’Ολύμπια 1896 σ. 84-85.

2 Νικηφόρου Γρήγορά, Ίστορ. 1.482.10,483.
3 Νικήτα Χωνιάτου, Χρονική Διήγησις 142.2, έξ. 143.4.
1 ’Ανωνύμου, Σύνοψις χρονική (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 7.245.17,246. 15).
5 Τό χ. Β. τής Χρονικής Διηγήσεως Νικήτα τοΰ Χωνιάτου δίδει ένταΰθα 

«μετά κονταρίων άσιδηρώτων».
6 Κατά τήν έκφρασιν τών ξυλοκονταριών (Ν. Έλληνομν. 5.15) οί άγωνιζόμενοι ήσαν 

άσπιδοφόροι πάντες καί τήν αιχμήν προβαλλόμενοι.
1 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 143. 4 ’Ανωνύμου, Σύνρψις Χρονική (Κ. Σάδα 

Μεσ. Βιβλ. 7.246).
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Πιστεύεται δτι τά δυο αυτά αγωνίσματα είσήχύησαν παρ’ήμΐν υπό των 
Φράγκων, ώριζεται μάλιστα ως χρόνος εισαγωγής αυτών τό έτος 1328, κατά 
τούς γάμους τοΰ Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου μετά τής ’Άννης τής Σαβαυ- 
δικής, συμφώνως προς την μαρτυρίαν τοΰ Καντακουζηνοϋ, δστις λέγει «και 
τήν λεγομένην τζουστρίαν καί τά τορνεμέντα αυτοί πρώτοι έδίδαξαν Ρωμαίους 
οΰπω πρότερον περί τών τοιοΰτων είδότας ούδέν»1. Ώς δμως δρθώς παρετη- 
ρήθη, άγώνος τουλάχιστον τορνεμέντου τέλεσιν έχομεν ήδη κατά τό 1156* 2. 
Ή εισαγωγή λοιπόν αύτοΰ πρέπει νά άναχθή τουλάχιστον είς τόν ΙΒ' αιώνα. 
Παρ’ δλα αυτά έχω τήν γνώμην δτι ή τζόστρα τουλάχιστον, εκ Βυζαντίου 
εισήχθη κατά τόν μεσαίωνα εις τήν Δύσιν καί έκεϊθεν έπανήλθεν είς ημάς 
κατά τούς τελευταίους αιώνας.

Ώς ανωτέρω έλαβον αφορμήν νά αναφέρω, μεταξύ τών έπιτρεπομένων 
παιγνίων, ά'τινα ώρισεν ό ’Ιουστινιανός, ήτο καί δ κυϊντανός κόνταξ, άνευ 
πόρπης3, ό αύτόξυλος δήλα δή ή άσίδηρος δορατισμός τών Βυζαντινών ό 
ά'νευ αιχμής ή quintaine μετά ταΰτα τών Φράγκων.

”Αν τοΰτο, ούτως έ'χη, τότε ή τζόστρα μέ τό παλαιότερον δνομα κυϊντανός 
κόνταξ 4 Βυζαντινήν έ'χει τήν προέλευσιν κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους 5.

’Άλλο ζήτημα είναι αν έ'χη δίκαιον ό Κωνσταντίνος Σάθας 6 δισχυρι- 
ζόμενος, χωρίς νά τό άποδεικνΰη, δτι οι εν ’Αντιόχεια τελούμενοι ιππικοί 
αγώνες ήσαν απαράλλακτοι προς τήν τζόστραν.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

ι Καντακουζηνοϋ, Ίστορ. 1.205. Σπ. Λάμπρου, Λεύκωμα σ. 62, καί τοϋ 
αΰτοϋ, "Εκφρασις τών ξυλοκονταριών (Ν. Έλλην. 5.13).

2 Ε. Παυλίνη, Ιστορία τής γυμναστικής σ. 406, 407.
3 Τήν πόρπην καλεϊ κονταροσίδηρον Βλάχος ό Κρής έν τφ λεξικφ του.
4 ‘Ο κυϊντανός κόνταξ λέγουσιν δτι έκλήθη οΰτως άπό τίνος Κοΐντου. Ό Meursius 

καί ό Bulleger εξήγησαν τό άγώνισμα τοΰτο έκ πληροφοριών νεωτέρων. Άναφέρουσι 
δήλα δή άμφότεροι μίαν ιστορίαν τής Ιερουσαλήμ, έν ή κεΐται- «αί σκηναί εΐχον στο- 
λισθή" ασπίδες έκρέμαντο άπό τών έπί τοϋ εδάφους προσηλωμένων πασσάλων τήν έπο- 
μένην θά έγίνετο τό έφιππον παιγνίδιον τοΰ Quintatius. L. Becq de Fouquieres, 
Les jeux des anciens σ. 105.

5 Έξεταστέον, άν ό κυϊντανός κόνταξ παλαιότερον έκ Ρώμης εισήχθη είς τάς χώρας 
τής ’Ανατολής.

6 Κ. Σάθα, “Ιστορικόν δοκίμων περί τοΰ θεάτρου καί τής μουσικής τών Βυζαν
τινών κβ'.
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