
ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΑΔΙΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ



Η θέση του Σταδίου

Το αρχαίο Στάδιο των Δελφών είναι 

από τα πιο διατηρημένα του είδους 

του. Βρίσκεται βορειοδυτικά του 

αρχαίου θεάτρου των Δελφών, στο 

ψηλότερο σημείο του ιερού του θεού 

Απόλλωνα.



Το Στάδιο στα αρχαία χρόνια

Η αρχική διαμόρφωση του Σταδίου χρονολογείται 
στον 5ο αι. π.Χ. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως 
στην αρχική μορφή του, οι θεατές τα 
παρακολουθούσαν τα αγωνίσματα καθισμένοι στο 
έδαφος. Κατά τον 2ο αι. μ.Χ., χάρη στη δωρεά του 
Ηρώδη Αττικού το στάδιο απέκτησε μνημειώδη 
λίθινα εδώλια από ασβεστόλιθο Παρνασσού. Τότε 
διαμορφώθηκε και η μνημειώδης τοξωτή θριαμβική 
είσοδος, η μοναδική σε αρχαίο Στάδιο στην Ελλάδα.



Η μορφή του Σταδίου

Το Στάδιο έχει μήκος 177,55 μέτρα, δηλαδή όσο 
περίπου ένα ρωμαϊκό Στάδιο και πλάτος 25,50 μέτρα. Η 
γραμμή εκκίνησης (άφεση) και το τέρμα διασχίζουν τις 
άκρες του στίβου και αποτελούνται από πλάκες με 
κατάλληλες βαθύνσεις για να τοποθετούν οι αθλητές τα 
πόδια τους. Το σχήμα του Σταδίου είναι αυτό της 
φουρκέτας, δηλαδή αποτελείται από δύο παράλληλες 
ζώνες εδράνων, χωρισμένες σε κερκίδες σε σχήμα 
ημικυκλίου. Η χωρητικότητα του Σταδίου υπολογίζεται 
σε 5.000 θεατές.



Μύθοι που σχετίζονται με το Στάδιο των Δελφών

Η ιστορία των Δελφών χάνεται στην προϊστορία και στους μύθους των 
αρχαίων Ελλήνων. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ, αρχικά, υπήρχε ιερό 
αφιερωμένο στη γυναικεία θεότητα της Γης, και φύλακάς του ήταν ο 
φοβερός δράκοντας Πύθων. Ο Απόλλωνας σκότωσε τον Πύθωνα και το 
δικό του ιερό ιδρύθηκε από Κρήτες που έφθασαν στην Κίρρα, το επίνειο 
των Δελφών, με τη συνοδεία του θεού, μεταμορφωμένου σε δελφίνι. Ο 
μύθος αυτός σχετικά με την κυριαρχία του Απόλλωνα επιβίωσε σε 
εορταστικές αναπαραστάσεις που γίνονταν στους Δελφούς, τα Σεπτήρια, τα 
Δελφίνια, τα Θαργήλια, τα Θεοφάνια, και, βέβαια, τα περίφημα Πύθια, 
που τελούνταν για να θυμίζουν τη νίκη του θεού εναντίον του Πύθωνα και 
περιλάμβαναν μουσικούς διαγωνισμούς και γυμνικούς αγώνες.



ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΜΕΑΣ



Πότε και πώς κατασκευάστηκε

Το αρχαίο Στάδιο της Νεμέας κατασκευάστηκε περί το 330 
π.Χ., όταν οι αγώνες επέστρεψαν από το Άργος. Έχει 
ομοιότητα με άλλα στάδια της πρώιμης ελληνιστικής 
περιόδου, όπως αυτά της Ολυμπίας και της Αθήνας, τα οποία 
εν μέρει εκμεταλλεύονταν τη μορφή του φυσικού εδάφους και 
εν μέρει ήσαν τεχνητά. Στην περίπτωση της Νεμέας, η νότια 
κυρτή απόληξη ήταν σκαμμένη μεταξύ δύο κορυφογραμμών 
που κατευθύνονταν προς βορρά του λόφου της Ευαγγελίστριας 
και το βόρειο άκρο του εδραζόταν σε τεχνητό επίχωμα, 
κατασκευασμένο από τα χώματα της εκσκαφής στο νότιο 
τμήμα.



Το σχήμα του Σταδίου

Το συνολικό μήκος του στίβου στη Νεμέα ήταν 
178 μέτρα. Δυστυχώς, το τεχνητό επίχωμα που 
στήριζε το ακραίο βορεινό τμήμα του στίβου 
διαβρώθηκε κατά τη Βυζαντινή περίοδο και έτσι 
το 1/3 περίπου του αρχικού στίβου, μαζί με τη 
βόρεια αφετηρία, δεν υπάρχει πια. Ο στίβος στο 
μέσο του πλαταίνει από 23.63 μ. σε 26.91μ., 
δημιουργώντας την ίδια αισθητή καμπυλότητα με 
τους στίβους άλλων Σταδίων, για λόγους που 
παραμένουν άγνωστοι.



Οι αγώνες

Εδώ εντοπίζεται μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ του 

αρχαίου και του σύγχρονου αθλητισμού. Οι αγώνες 

διεξάγονταν σε συγκεκριμένη μέρα και σε συγκεκριμένο 

τόπο, χωρίς καταγραφή χρονικών επιδόσεων. Αυτό που 

είχε καθοριστική σημασία ήταν ότι ο κάθε αθλητής 

συμμετείχε αποδεχόμενος τους ίδιους τοπικούς κανόνες 

και συνθήκες και ανταγωνιζόταν μόνο τους άλλους αθλητές 

και όχι το χρονόμετρο. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι 

μόνο ο πρώτος νικητής αναγνωριζόταν. Η δεύτερη θέση 

και η τελευταία θέση είχαν την ίδια ακριβώς αξία.



Μύθοι για το Στάδιο της Νεμέας

Ο ιδρυτικός μύθος των Νεμέων Αγώνων συνδέεται με το θάνατο του νηπίου Οφέλτη, γιου 
του Λυκούργου και της Ευρυδίκης. Όταν γεννήθηκε το μωρό τους, ο Λυκούργος 
συμβουλεύτηκε το μαντείο των Δελφών πώς να διασφαλίσει την υγεία και την ευτυχία του 
παιδιού του. Η Πυθία προμήνυσε ότι αυτό το αγόρι δεν έπρεπε να ακουμπήσει στη γη 
προτού μάθει να περπατάει. Γυρίζοντας στη Νεμέα, ο Λυκούργος ανέθεσε τη φροντίδα του 
γιου του σε μια σκλάβα, την Υψιπύλη. Καιρό αργότερα, πέρασαν από τη Νεμέα οι Επτά επί 
Θήβας, καθ΄οδόν από το Άργος προς τον όλεθρό τους. Όταν αυτοί ζήτησαν από την 
Υψιπύλη νερό να πιούν, η τροφός άφησε τον Οφέλτη σε ένα στρώμα από αγριοσέλινα, όπου 
ένα φίδι σκότωσε το παιδί, επαληθεύοντας την προφητεία. Οι Επτά Στρατηγοί μετονόμασαν 
τότε το παιδί σε Αρχέμορο (αρχή του θανάτου) και τέλεσαν τα Νέμεα ως επιτάφιους αγώνες 
στη μνήμη του. Η ίδια παράδοση ενσωματώθηκε και στους αγώνες: οι κριτές φορούσαν 
μαύρα σε ένδειξη πένθους και το στεφάνι των αγώνων ήταν από αγριοσέλινο. 



ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ



Πότε κατασκευάστηκε το Στάδιο

Η πρωιμότερη φάση κατασκευής του οικοδομήματος χρονολογείται στον πρώιμο 5ο 

αιώνα π.Χ. Το Στάδιο διαμορφώθηκε αρχικά σε μια φυσική κοιλότητα του εδάφους. 

Από αυτή τη φάση σώζονται καθίσματα από πηλό και μικρούς λίθους, τα οποία 

εντοπίστηκαν κάτω από τα μεταγενέστερα λίθινα εδώλια . Τα λίθινα εδώλια, που 

κάλυπταν μόνο το κεντρικό τμήμα των πρανών , άρχισαν να τοποθετούνται από τον 

3ο αιώνα π.Χ.



Τεχνικές προδιαγραφές

Ο στίβος για τους αγώνες δρόμου είχε 181.30 μήκος και 21,50 μ. πλάτος. Για 

τους αγώνες της πάλης, της πυγμαχίας και του άλματος προοριζόταν ο χώρος 

πίσω από τη γραμμή εκκίνησης/τερματισμού, μήκους περ. 15μ.

Στη βόρεια πλευρά του Σταδίου υπήρχε υπόγεια θολωτή δίοδος, η οποία συνέδεε 

τον στίβο με την παλαίστρα, όπου προπονούνταν οι αθλητές πριν τους αγώνες. 

Από τη θολωτή δίοδο εισέρχονταν εντυπωσιακά οι αθλητές στον στίβο.



Οι αγώνες

Ο Πίνδαρος αναφέρει την τέλεση γυμνικών αγώνων στο Ασκληπιείο της

Επιδαύρου ήδη από τον πρώιμο 5ο αιώνα π.Χ. Αθλητικοί αγώνες, αλλά και

αγώνες ραψωδίας, μουσικής και δράματος αποτελούσαν τμήμα του τελετουργικού

που ελάμβανε χώρα κατά τη διάρκεια της γιορτής προς τιμήν του Ασκληπιού. Η

γιορτή των Μεγάλων Ασκληπιείων διοργανωνόταν κάθε 4 χρόνια.



ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ



Πού βρίσκεται σήμερα το Στάδιο και σε ποιο 

θεό ήταν αφιερωμένοι οι αγώνες

Το Στάδιο βρίσκεται στην αρχαία Μεσσήνη, στον νομό Μεσσηνίας, ανάμεσα 

στο Μαυρομμάτι και την Αρσινόη. Αποτελεί έναν από τους τέσσερις χώρους 

θέασης και ακρόασης του αρχαιολογικού χώρου της Μεσσήνης.

Υποθέτουμε ότι το Στάδιο ήταν αφιερωμένο στον Ερμή, αφού μετά από 

ανασκαφές έχουν βρεθεί εκεί αγάλματα του Ερμή. 



Γενικές πληροφορίες

Το ανατολικό σκέλος του Σταδίου έχει μήκος 196 μέτρα. Το δυτικό σκέλος έχει 

μήκος 136,60 μέτρα. 

Με βάση τη χωρητικότητα του Σταδίου υπολογίζεται ότι μπορούσε να 

φιλοξενήσει 8.000 θεατές. 

Λίθινα εδώλια εντοπίσθηκαν στο βόρειο πεταλόσχημο τμήμα του σταδίου. Πάνω 

στα περισσότερα ήταν χαραγμένα ονόματα γνωστών επίλεκτων μελών της 

Μεσσηνιακής αριστοκρατίας, της μέσης και της ύστερης Ρωμαϊκής περιόδου.



ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΡΟΔΟΥ



Πότε χτίσθηκε το Στάδιο

Η πρώτη οικοδομική φάση του Σταδίου της Ρόδου έγινε τον 4ο αι. π.Χ. Η 

δεύτερη οικοδομική φάση έγινε το 227 π.Χ., έπειτα από τον μεγάλο σεισμό και η 

τρίτη τοποθετείται στον 2ο αι. μ.Χ., στη ρωμαϊκή περίοδο. 

Σήμερα, το Στάδιο διατηρεί σχεδόν ακέραια τα λίθινα εδώλιά του, μετά από την 

ανακατασκευή που του έγινε.



Οι αγώνες

Στο Στάδιο τελούνταν τα «Μικρά Αλίεια» και τα «Μεγάλα Αλίεια», μεγάλοι 
αθλητικοί αγώνες προς τιμήν του θεού Ήλιου-Απόλλωνα, του πολιούχου του 
νησιού.

Τα «Μικρά Αλίεια» εορτάζονταν ετησίως, ενώ τα «Μεγάλα Αλίεια» κάθε 4 χρόνια 
και τελούνταν συνεχώς από το 300 π.Χ. έως το 300 μ.Χ. 

Οι εορτές περιελάμβαναν αθλητικούς, μουσικούς και ιππικούς αγώνες με τη 
συμμετοχή και γυναικών. Το έπαθλο για τους νικητές των «Μεγάλων Αλιείων» 
ήταν ένα στεφάνι από φύλλα λεύκης.



ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ



Πού βρίσκεται σήμερα το Στάδιο και σε ποιο 

θεό ήταν αφιερωμένοι οι αγώνες 

Το Στάδιο βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας στον νομό Ηλείας, 

στα ανατολικά του ιερού του Διός, έξω από τον ιερό περίβολο της Άλτεως. Εκεί 

ήταν η τοποθεσία διεξαγωγής πολλών από τα αθλητικά γεγονότα των Ολυμπιακών 

Αγώνων, αλλά και των γυναικείων αγώνων, των Ηραίων. Το Στάδιο ήταν ιερός 

τόπος για τους αρχαίους Έλληνες, αφού εκεί πραγματοποιούνταν αθλητικές 

εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Δία και βρίσκεται έξω από τον ιερό χώρο της 

Άλτεως, στην βορειοανατολική γωνία του. 



Το Στάδιο

Τότε Τώρα



Γενικές πληροφορίες

Ο στίβος του Σταδίου είχε 212,54 μέτρα (697,3 πόδια) μήκος και 28,5 μέτρα (94 

πόδια) πλάτος και περιβάλλεται από χλοώδεις επιφάνειες, ενώ όλα τα καθίσματα 

ήταν φτιαγμένα από λάσπη.

Είχε χωρητικότητα 45.000 θεατών, γι' αυτό θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα 

Στάδια της εποχής του. 



Ο μύθος της ίδρυσης των Ολυμπιακών Αγώνων

Σύμφωνα με τον πιο διάσημο μύθο, στην Ολυμπία ο Δίας πάλεψε με τον Τιτάνα

πατέρα του, Κρόνο, τον οποίο τελικά τον νίκησε και πήρε τη θέση του στον θρόνο

των θεών. Σε ανάμνηση της μεγάλης νίκης, ο Δίας δημιούργησε τους

Ολυμπιακούς Αγώνες.



Ο μύθος του βασιλιά Οινόμαου

Ένας ακόμα μύθος αναφέρει ότι η αρχή των Ολυμπιακών Αγώνων σχετίζεται με 

τον Οινόμαο βασιλιά της Αρχαίας Πίσσας. Ένας χρησμός ανέφερε ότι ο βασιλιάς  

θα πεθάνει από το χέρι του γαμπρού του. Έτσι ο Οινόμαος σκέφτηκε ένα σχέδιο 

με το οποίο θα εμπόδιζε την κόρη του να παντρευτεί.



Ο μύθος του βασιλιά Οινόμαου

Όταν η κόρη του Ιπποδάμεια είχε φτάσει σε ηλικία γάμου, ο Οινόμαος

ανακοίνωσε ότι κάθε μνηστήρας θα έπρεπε να διαγωνιστεί μαζί του στο άθλημα

της αρματοδρομίας. Μόνο αν τον κέρδιζε, θα παντρευόταν την κόρη του, αλλά αν

έχανε, θα έχανε την ζωή του. Έτσι, οι αγώνες ξεκίνησαν. Παρά τον κίνδυνο του

θανάτου που υπήρχε, πολλοί μνηστήρες συμμετείχαν στους αγώνες, αλλά ποτέ δεν

κατάφερνε κάποιος να νικήσει. Δεν γνώριζε κανείς ότι ο Οινόμαος είχε στην

κατοχή του τα ανίκητα άλογα του θεού Άρη.



Ο μύθος του βασιλιά Οινόμαου

Ο Οινόμαος είχε νικήσει και θανατώσει 33 μνηστήρες, όταν έφτασε στην Αρχαία

Πίσσα ο Πέλοπας, ο οποίος ζήτησε σε γάμο την κόρη του βασιλιά. Η Ιπποδάμεια

τον αγάπησε παράφορα και συνωμότησε με τον ηνίοχο του παλατιού να βοηθήσει

τον Πέλοπα για να νικήσει, σαμποτάροντας το άρμα του βασιλιά. Όταν άρχισε ο

αγώνας, το άρμα έπεσε από τον πρώτο κιόλας γύρο. Ο βασιλιάς, μπερδεύτηκε στα

ηνία των αλόγων και σύρθηκε στο στάδιο μέχρι θανάτου. Ο Πέλοπας και η

Ιπποδάμεια παντρεύτηκαν. Οι αγώνες ιδρύθηκαν σε ανάμνηση για την ημέρα που

ο Πέλοπας νίκησε τον βασιλιά.



ΣΤΑΔΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ



Πότε ανακαλύφθηκε το Στάδιο

Το Στάδιο της Ισθμίας βρίσκεται νοτιοδυτικά του ναού του Ποσειδώνα. Ήρθε

στο φως από τον Αμερικανό αρχαιολόγο Oscar Broneer. Συγκεκριμένα, ήρθε στο

φως η αφετηρία του, όπου ήταν τοποθετημένη και η ύσπληγα, το ειδικό σύστημα

αφέσεως των δρομέων, το οποίο ανακατασκευάστηκε και αποτελεί υπόδειγμα της

πειραματικής αρχαιολογίας.



Πότε κατασκευάστηκε το Στάδιο

Το Στάδιο κατασκευάστηκε περίπου τον 4ο π.Χ. αι. και κοντά στην αφετηρία του 

υπήρχε ο ναός του Παλαίμονα, προς τιμήν του οποίου καθιερώθηκαν οι αγώνες 

των Ισθμίων. Στη συνέχεια, μετά την καταστροφή της Κορίνθου από τους 

Ρωμαίους, κατασκευάστηκε καινούργιο στάδιο, από το οποίο σώζονται ελάχιστα 

κατάλοιπα.



Τα Ίσθμια

Σύμφωνα με τη μυθολογία, ιδρυτής του θεσμού των Ισθμίων ήταν ο Ποσειδώνας, κατά άλλους
ο Θησέας. Η ιστορία τους αρχίζει το 582 π.Χ. όταν διοργανώθηκαν για πρώτη φορά. Ξέρουμε ότι
ήταν σημαντικά αγωνίσματα, αν και όχι τόσο όσο οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα Πύθια, αφού
ο Σόλων είχε τάξει σε κάθε Αθηναίο πρωταθλητή των Ισθμίων βραβείο 100 δραχμών.

Διοργανώνονταν κάθε δύο χρόνια, στα μέσα του καλοκαιριού και κρατήθηκαν μέχρι τον καιρό της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κάθε δύο χρόνια συνέπιπταν με τους Ολυμπιακούς αγώνες.

Η διεξαγωγή των αγώνων γίνονταν από την πόλη της Κορίνθου μέχρι το 146 π.Χ., οπότε η
Κόρινθος καταστράφηκε και η διεξαγωγή πέρασε στα χέρια της Σικυώνας μέχρι που να
ξανακτιστεί η Κόρινθος.



Τα Ίσθμια

Τόπος διοργάνωσης ήταν το ιερό δάσος με πεύκα στον Ισθμό της Κορίνθου. Εκεί
βρίσκονταν ο ναός του Ποσειδώνα και ο αγωνιστικός ιππόδρομος, το στάδιο, το
θέατρο και ένα γυμναστήριο, το «Κράνειο». Περιελάμβαναν αγώνες γυμναστικής,
δρόμου, πάλης, πυγμαχίας, παγκράτιο και πένταθλο. Αργότερα, το πρόγραμμα
επεκτάθηκε έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει και αγώνες ιππασίας και
αρματοδρομίες. Στη συνέχεια το πρόγραμμα συμπληρώθηκε και περιελάμβανε
τώρα και διαγωνισμό μουσικής, ποίησης και ρητορικής.

Η τιμητική απονομή γίνονταν με κλαδί πεύκου και φοίνικα, αργότερα με κλαδί
αγριοσέλινου.
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