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Eισαγωγ�

Ε�ναι ιδια�τερα σηµαντικ� τ� γεγ�ν�ς �τι �ι αθλητικ$ς δραστηρι�τητες
τ�υ αρ&αι�ελληνικ�' κ�σµ�υ δεν ηττ(θηκαν απ� τ�ν &ρ�ν� και παραµ$-
ν�υν στην πρ*τη γραµµ( τ�υ ενδια+$ρ�ντ�ς των σ'γ&ρ�νων ανθρ*πων.
Απ�τελε� αδι/ψευστ� γεγ�ν�ς �τι � αρ&α��ς ελληνικ�ς κ�σµ�ς $δει1ε 1ε&ω-
ριστ� ενδια+$ρ�ν για την /σκηση, την υγε�α και τη σωµατικ( ευρωστ�α και
αυτ� δι�τι τ�σ� � αθλητισµ�ς �σ� και η +υσικ( αγωγ( $δωσαν στ�ν αρ&αι�-
ελληνικ� κ�σµ� &αρακτ(ρα νεανικ�, δυνατ� και υπ$ρµετρα �µ�ρ+�. Απ�-
τ$λεσµα τ�υ ενδια+$ρ�ντ�ς αυτ�' (ταν �ι αρ&α��ι 3λληνες να λατρ$ψ�υν
τη σωµατικ( πρ�σπ/θεια και τ�ν ανταγωνισµ� �σ� κανε�ς /λλ�ς λα�ς.
4π�υ κι αν $+θασαν, στις απ�ικ�ες ( στα απ�µακρυσµ$να ελληνιστικ/ 5α-
σ�λεια, π(ραν µα6� τ�υς την αγ/πη για αγωγ( και παιδε�α. 3κτισαν γυµν/-
σια πρ�κειµ$ν�υ να ασκ�'νται και �δρυσαν αγ*νες για να αθλ�'νται και να
τ�ν�6�υν τη δια+�ρετικ�τητ/ τ�υς1. Στ�ν ελλην�+ων� κ�σµ� της αρ&αι�τη-
τας δεν µπ�ρ�'σε να υπ/ρ1ει π�λη &ωρ�ς τ�ν δικ� της &*ρ� /σκησης, τ� γυ-
µν/σι�, �'τε �ικισµ�ς &ωρ�ς τη δικ( τ�υ παλα�στρα2. Κ/θε π�λη π�υ σε5�-
ταν τ�ν εαυτ� της δι�ργ/νωνε αγ*νες και αθλ�θετ�'σε τα $παθλα.

Απ� τη συγκ$ντρωση και επε1εργασ�α των γραµµατειακ*ν πηγ*ν, των
επιγρα+ικ*ν και ν�µισµατικ*ν δεδ�µ$νων, µπ�ρ�'µε να ισ&υριστ�'µε �τι η
/θληση απ�τελ�'σε σηµαντικ� κ�µµ/τι τ�υ π�λιτιστικ�' 5��υ της Μακεδ�-
ν�ας ιδια�τερα κατ/ τ�υς ελληνιστικ�'ς και αυτ�κρατ�ρικ�'ς &ρ�ν�υς. Η α-
νασκα+ικ( δραστηρι�τητα στην περι�&( της Μακεδ�ν�ας ε�&ε ως απ�τ$λε-
σµα να $λθ�υν στ� +ως δ'� µ�ναδικ/ επιγρα+ικ/ κε�µενα π�υ πρ�σ+$ρ�υν

1. Σ&ετικ/ µε τα γυµν/σια τ�υ ελληνικ�' κ�σµ�υ 5λ. J. Oehler, «Gymnasium», RE
VII (1912) 2005-2008? J. Delorme, Gymnasion. Étude sur les monuments consacrés à l’
éducation et Grèce, Paris 1960? C. Forbes, Greek Physical Education, New York 1971, σ. 179
σηµ. 1. Η ε1/πλωση τ�υ ελληνισµ�' στην Ασ�α ε�&ε ως απ�τ$λεσµα την α'1ηση τ�υ αριθ-
µ�' των γυµνασ�ων: P. Gauthier, «Notes sur le rôle du gymnase dans les cités hellénisti-
ques», in: M. Wörrle & P. Zanker, Stadtbild und Bürgerbild im Hellenismus, Kolloquium,
München 1993, σσ. 1-11? E. Mango, «Bankette in hellenistisches Gymnasion», Das
hellenistische Gymnasion, Berlin 2004, σσ. 273-311? B. Legras, Π�λιτισµ�ς και Εκπα�δευση
στ�ν αρ�α�� ελληνικ� κ�σµ�, 8�ς αι. π.�. - 4�ς αι. µ.�., Aθ(να 2005, σ. 175, µε &/ρτες �-
π�υ καταδεικν'εται η ε1/πλωση των γυµνασ�ων.

2. Τ�σ� µεγ/λη (ταν η σηµασ�α τ�υ γυµνασ��υ στη 6ω( της π�λης π�υ ε�ναι ε'λ�γη
η δυσκ�λ�α τ�υ Παυσαν�α να κατατ/1ει µετα1' των π�λεων τ�υς Παν�πε�ς, �ι �π���ι στε-
ρ�'νταν γυµνασ��υ? Παυσαν�ας, Φωκικ� 4.1.



πλ(θ�ς πληρ�+�ρι*ν για τ�ν τρ�π� δι��κησης και �ργ/νωσης τ�υ αρ&αι�-
ελληνικ�' γυµνασ��υ αλλ/ και για τ�ν εκπαιδευτικ� &αρακτ(ρα τ�υ θεσµ�'
της ε�η�ε�ας. Πρ�κειται για τ�ν γυµνασιαρ&ικ� ν�µ� της Β$ρ�ιας3 και τ�ν
ε+η5αρ&ικ� ν�µ� της Αµ+�π�λης4. 3τσι επι5ε5αι*νεται �τι �ι ελληνικ�� α-
θλητικ�� θεσµ�� της γυµνασιαρ��ας και της ε�η�ε�ας υι�θετ(θηκαν απ� τις
µακεδ�νικ$ς π�λεις5 και �τι τ� γυµν�σι� απ�τελ�'σε και στην περι�&( αυ-
τ( $να 5ασικ� �δρυµα τ� �π��� συν$5αλλε �υσιαστικ/ στη σωµατικ( /σκη-
ση των ε+(5ων, τη στρατιωτικ( τ�υς πρ�ετ�ιµασ�α, την κ�ινωνικ�π��ηση
και τη γενικ�τερη εκπα�δευσ( τ�υς6.

Η παρ�υσ�α Μακεδ�νων αθλητ*ν και µ/λιστα των 5ασιλ$ων τ�υς
στ�υς καταλ�γ�υς των �λυµπι�νικ*ν απ�δεικν'ει τη σηµασ�α π�υ πρ�σ$δι-
δαν �ι Μακεδ�νες στ�υς �λυµπιακ�'ς Aγ*νες. �ι Μακεδ�νες ε�&αν τη δυ-
νατ�τητα να συµµετ$&�υν �&ι µ�ν� στ�υς αρ&α��υς �λυµπιακ�'ς Αγ*νες
αλλ/ και σε /λλ�υς πανελλ(νι�υς αγ*νες στ� πλα�σι� της επιθυµ�ας να συµ-
µετ$&�υν στα δρ*µενα των πανελλ(νιων θρησκευτικ*ν κ$ντρων7. Απ� τις

2 Eυ/γ. Aλµπαν�δης – Aθ. Aναστασ��υ – Kων. Σ&�ιν/ς – Iω. M�υρατ�δης

3. J. M. R. Cormack, «The Gymnasiarchic Law of Beroea», Αρ�α�α Μακεδ�ν�α 2.
Aνακ�ιν�σεις κατ� τ� B′ ∆ιεθν#ς Συµπ�σι�, Θεσσαλ�ν�κη 19-24 Aυγ�&στ�υ 1973, Θεσ-
σαλ�ν�κη, I.M.X.A., 1977, σσ. 139-150? Ph. Gauthier – M. B. Hatzopoulos, La Loi
Gymnasiarchique de Beroia [Μελετ(µατα 16], Αθ(να 1993? W. Decker, «O ν�µ�ς των γυ-
µνασιαρ&*ν στην αρ&α�α Ελλ/δα», «Ηθικ� στα Σπ�ρ», Πρακτικ� 2�υ Συνεδρ��υ Αθλητι-
κ�& ∆ικα��υ, Αθ(να 1993, σσ. 47-52.

4. Κ. Λα6αρ�δη, «Τ� γυµν/σι� της Αµ+�π�λης. Π�λις και &*ρα στην αρ&α�α Μακε-
δ�ν�α και Θρ/κη», ΠΑΕ (1990) 241-259? η �δια, «Τ� γυµν/σι� της αρ&α�ας Αµ+�π�λης»,
ΑΕΜΘ Ι (1987) 313-319. Η εισαγωγ( τ�υ ν�µ�υ παρ�υσι/6εται απ� τ�υς Gauthier –
Hatzopoulos, �.π., σσ. 161-162 σηµ. 3.

5. Ενδεικτικ/ για τ�ν θεσµ� της ε+η5ε�ας 5λ. για Καλ�νδ�ια: M. B. Hatzopoulos-
Loukopoulou, Recherches sur les marches orientales des Téménides [Μελετ(µατα 11], Αθ(-
να 1992? Στ'5ερρα: F. Papazoglou, «Les stèles éphèbiques de Styberra», Chiron 18 (1988)
232-270? Β$ρ�ια: Bullépigr (1914), αρ. 358? Bullépigr (1973), αρ. 273? 3δεσσα: J. M. R.
Cormack, «Inscriptions from Macedonia», BSA 58 (1963) 9-22? Θ/σ�: Ch. Dunant – J.
Pouilloux, Recherches sur l’histoire et les cultes de Thasos, II. De 196 avant J.-C. jusqu’à la
fin de l’Antiquité, Paris 1958, σ. 261. Ενδεικτικ/ για την εδρα�ωση τ�υ θεσµ�' της γυµνα-
σιαρ&�ας: Θεσσαλ�ν�κη: IG X2, 1,4. IG X2, 1,241. IG X2, 1,135? Σ�ρρις: M. ∆(µιτσας, Η Μα-
κεδ�ν�α εν λ�θ�ις �θεγγ�µ#ν�ις και µνηµε��ις σω(�µ#ν�ις, Αθ(ναι 1896, σσ. 811, 812? Λη-
τ(: BSA 23 (1918-1919) 72-81, αρ. 7? Θ/σ�ς: IG XII, 458 και 459? Αµ+�π�λη: ΠΑΕ (1982)
46-47, 3ργ� (1985) 17? Β$ρ�ια: ∆-Μακεδ�ν�α, 63-64.

6. Για τη συµ5�λ( τ�υ γυµνασ��υ στη γενικ�τερη αγωγ( 5λ$πε: Oehler, �.π.? Κ. Μπ�υ-
ρα6$λης, «Ελληνιστικ� Γυµν/σι� και Πνευµατικ( Αγωγ(», Πρακτικ� Συνεδρ��υ «Ελληνικ�
Ιστ�ρικ� Εκπαιδευτ�ρια στη Μεσ�γει�», ���ς 2002, σσ. 38-47? A. Mehl, «Erziehung zum
Hellenen – Erziehung zum Weltbürger. Bemerkungen zum Gymnasion im hellenistischen
Osten», Nikephoros 5 (1992) 60-72? Ε. Αλµπαν�δης, Ιστ�ρ�α της *θλησης στ�ν αρ�α�� ελλη-
νικ� κ�σµ�, Θεσσαλ�ν�κη 2004, σσ. 215-229.

7. Σ&ετικ/ µε την παρ�υσ�α των Μακεδ�νων στα πανελλ(νια θρησκευτικ/ κ$ντρα
5λ. M. Mari, Al di là dell’Olimpo. Macedoni e grandi santuari della Grecia dall’età arcaica
al primo ellenismo [Μελετ(µατα 34], Αθ(να 2002. Για τις σ&$σεις Ελλ(νων και Μακεδ�-
νων 5λ: Ι. Κ. Jυδ�π�υλ�ς, Κ�ινωνικ#ς και π�λιτιστικ#ς σ�#σεις των Μακεδ�νων και των



πηγ$ς πρ�κ'πτει �τι στ�υς αρ&α��υς �λυµπιακ�'ς Aγ*νες συµµετε�&αν �ι
5ασιλε�ς της Μακεδ�ν�ας Αλ$1ανδρ�ς ΑL8, Αρ&$λα�ς9 και Φ�λιππ�ς ΒL10. Τ�
ενδια+$ρ�ν �µως για συµµετ�&( στ�υς αρ&α��υς �λυµπιακ�'ς Aγ*νες δεν
περι�ρ�σθηκε µ�ν� στ�υς Μακεδ�νες 5ασιλε�ς αλλ/ επεκτ/θηκε και π$ρα α-
π� τ� 5ασιλικ� περι5/λλ�ν. Ενδια+$ρ�υσα κρ�νεται µια µαρτυρ�α, η �π��α
ε�ναι η µ�ναδικ( µ$&ρι τ�ν 4� αι. π.�., �π�υ κ/π�ι�ς Κρ�των ( Κλ�των11 +$-
ρεται ως νικητ(ς τ�υ σταδ��υ δρ�µ�υ τ� 328 π.�. Μακεδ�νες νικητ$ς εντ�-
π�6�νται επ�σης και σε /λλ�υς πανελλ(νι�υς ( τ�πικ�'ς αγ*νες τ�υ ελληνι-
κ�' κ�σµ�υ12. Η /π�ψη π�υ διατυπ*θηκε, �τι η συµµετ�&( Μακεδ�νων σε
πανελλ(νι�υς αγ*νες (ταν απ�ρρ�ια της π�λιτικ(ς τ�υς επιρρ�(ς στη ν�τια
Ελλ/δα δεν ευσταθε�13. �ι αρ&α��ι �λυµπιακ�� Aγ*νες (ταν $νας πανελλ(-
νι�ς θεσµ�ς π�υ εν$πνεε σε5ασµ�. $τσι, κ/θε εν$ργεια αναγκαστικ(ς εισδ�-
&(ς θα $πληττε την π�λιτικ( των Μακεδ�νων µε �λ$θρια απ�τελ$σµατα για
τη µακεδ�νικ( π�λιτικ( στη ν�τια Ελλ/δα14.

Σκ�π�ς της µελ$της αυτ(ς ε�ναι η συλλ�γ( και επε1εργασ�α στ�ι&ε�ων
π�υ α+�ρ�'ν στην αρ&( και την ε1$λι1η των αθλητικ*ν αγ*νων π�υ τελ�'-
νταν στην αρ&α�α Μακεδ�ν�α µ$&ρι τ� τ$λ�ς της αυτ�κρατ�ρικ(ς περι�δ�υ.

Oι αθλητικ�� αγ*νες της αρ&α�ας Mακεδ�ν�ας 3

�λλων Ελλ�νων [Mακεδ�νικ( Bι5λι�θ(κη, αρ. 96], Θεσσαλ�ν�κη, Εταιρε�α Μακεδ�νικ*ν
Σπ�υδ*ν, 2006, σ. 100.

8. Ηρ�δ�τ�ς, Ιστ�ρ�α, 5.22? επ�σης 5λ. A. B. ∆ασκαλ/κης, / Ελληνισµ�ς της αρ�α�-
ας Μακεδ�ν�ας, Αθ(ναι 1960, σσ. 270-285? Jυδ�π�υλ�ς, �.π., σ. 52 σηµ. 86? István Kertész,
«When did Alexander I visit Olympia?», Nikephoros 18 (2005) 115-126? Γ. Κ. Μ/λλι�ς, Μα-
κεδ�νων �θλα – /λυµπι�ν�κες και νικητ#ς στ�υς πανελλ�νι�υς αγ�νες της αρ�α�ας
Ελλ�δας, Αθ(να 2004, σσ. 48-50.

9. Η πληρ�+�ρ�α πρ�$ρ&εται απ� τ�ν Σ�λ�ν� (Gaius Iulius Sollinus) 9.16 και γ�νε-
ται απ�δεκτ( και απ� τ�ν L. Moretti, Olympionikai. I vincitori negli antichi agoni
Olympici, Roma 1957, αρ. 349? Μ/λλι�ς, �.π., σσ. 56-58.

10. � Φ�λιππ�ς Β′ συµµετε�&ε στ�υς αρ&α��υς �λυµπιακ�'ς Αγ*νες και συγκεκριµ$να
στ� αγ*νισµα της αρµατ�δρ�µ�ας. Σ&ετικ/ µε τις επιτυ&�ες των αρµ/των τ�υ πρ5λ. Πλ�'-
ταρ&�ς, Αλ#0. 3.8, και 4.9. �ι συµµετ�&$ς τ�υ Μακεδ�να 5ασιλ$α καταγρ/+�νται και απ�
τ�ν Moretti, �.π., αρ. 434 (356 B.C.), 439 (352 B.C.), 445 (348 B.C.)? Μ/λλι�ς, �.π., σσ. 58-60.

11. P. Oxy. 12V, 14-16. Βλ. Moretti, �.π., αρ. 463? A. Tataki, Macedonians abroad. A
Contribution to the Prosopography of Ancient Macedonia [Μελετ(µατα 26], Αθ(να 1998,
σ. 64? Μ/λλι�ς, �.π., σ. 61.

12. Ι. Τ�υλ�υµ/κ�ς, «Ε1ωπ�λιτιστικ$ς σ&$σεις Μακεδ�νων και ν�τ�ων Ελλ(νων κα-
τ/ την ελληνιστικ( και αυτ�κρατ�ρικ( επ�&(», Aνακ�ιν�σεις κατ� τ� 5� ∆ιεθν#ς Συµπ�-
σι�, Θεσσαλ�ν�κη 10-15 /κτω�ρ��υ 1989, τ. III, Θεσσαλ�ν�κη, I.M.X.A., 1993, σσ. 1517-
1538? Μ. Τι5$ρι�ς, Μακεδ�νες και Παναθ�ναια, Αθ(να 2000? Ι. Jυδ�π�υλ�ς – Α. Ανα-
στασ��υ, «Μακεδ�νες Βασιλε�ς και �λυµπιακ�� Αγ*νες», Ε. Αλµπαν�δης (εκδ.), «Αρ�α�-
�ι και Σ&γ�ρ�ν�ι /λυµπιακ�� Αγ�νες: Η π�λιτικ� και Π�λιτιστικ� τ�υς δι�σταση», Πρα-
κτικ� 8�υ ∆ιεθν�&ς Συνεδρ��υ Ευρωπαϊκ�ς Εταιρε�ας Ιστ�ρικ�ν Φυσικ�ς Αγωγ�ς, Κ�-
µ�την� 25-28 Σεπτ. 2003, Κ�µ�την( 2004, σσ. 57-61? Μ/λλι�ς, �.π., σσ. 161-173.

13. E. Badian, «Greeks and Macedonians», στ� B. Barr-Sharrar, & E. N. Borza (eds.),
Macedonia and Greece in Late Classical and Early Hellenistic Times, Washington 1982, σ. 38.

14. Jυδ�π�υλ�ς, �.π., σ. 101.



Η διερε'νηση των αθλητικ*ν αγ*νων θα µας επιτρ$ψει να καταγρ/ψ�υµε
την αθλητικ( ιστ�ρ�α τ�υ τ�π�υ, εν* θα µας 5�ηθ(σει επ�σης στην καλ'τε-
ρη και 5αθ'τερη καταν�ηση των κ�ινωνικ*ν και π�λιτιστικ*ν σ&$σεων της
περι�&(ς µε τα µεγ/λα κ$ντρα τ�υ ν�τι�υ ελλαδικ�' &*ρ�υ καθ*ς και τ�υς
δεσµ�'ς των µακεδ�νικ*ν π�λεων µε τα κ$ντρα της ρωµαϊκ(ς ε1�υσ�ας. Ως
πηγ$ς &ρησιµ�π�ι(θηκαν γραµµατειακ$ς µαρτυρ�ες, ν�µ�σµατα και κυρ�ως
επιγρα+ικ/ δεδ�µ$να.

Αγ�νες στη Μακεδ�ν�α κατ� τ�υς πρ��ριστιανικ�&ς αι�νες

Μετ/ τ�ν 8� π.�. αι. $νας σηµαντικ�ς αριθµ�ς αγ*νων γενν(θηκε �&ι
µ�ν� στ�ν κυρ�ως ελλαδικ� αλλ/ και στ�ν ευρ'τερα ελληνικ� κ�σµ�. �ι
3λληνες �ργ/νωναν αγ*νες για δι/+�ρ�υς λ�γ�υς, κυρ�ως �µως για να λα-
τρ$ψ�υν τ�υς θε�'ς τ�υς ( για να τιµ(σ�υν τ�υς νεκρ�'ς (ρω$ς τ�υς15.

Αµ��π�λη. �ι Αµ+ιπ�λ�τες τιµ�'σαν ως �ικιστ( της π�λης τ�ν Λακε-
δαιµ�νι� Βρασ�δα. � Θ�υκυδ�δης16 µας πληρ�+�ρε� πως µετ/ τ�ν θ/νατ�
τ�υ Βρασ�δα, τ� 422 π.�., �ι Αµ+ιπ�λ�τες κατ$στρεψαν τα Αγν�νεια �ικ�-
δ�µ�µατα και τ�µησαν τ�ν νεκρ� σαν (ρωα και �ικιστ( της π�λης τ�υς µε ε-
τ(σι�υς αγ*νες και θυσ�ες17. Μπρ�στ/ στην αγ�ρ/ της π�λης �π�υ κηδε'-
τηκε � Βρασ�δας υψ*θηκε τ� επιτ'µ5ι� µνηµε�� τ�υ και στ� σηµε�� αυτ� �ρ-
γαν*ν�νταν �ι θυσ�ες και �ι ετ(σι�ι αγ*νες µε την επωνυµ�α Βρασ�δεια18.

Στην Αµ+�π�λη τελ�'νταν επ�σης ετ(σι�ι αγ*νες πρ�ς τιµ( της µεγ/λης
γυναικε�ας θε�τητας Αρτ$µιδ�ς Ταυρ�π�λ�υ ( Βραυρων�ας19. Πιθαν�τατα
στ� ιερ� της Ταυρ�π�'λ�υ Αρτ$µιδ�ς ε�&ε ανατεθε� και τ� µνηµε�� τ�υ ε-
τα�ρ�υ τ�υ Αντ�γ�ν�ς Κ/λλα � �π���ς, σ'µ+ωνα µε επιγρα+(, στ$+θηκε νι-
κητ(ς στ�ν �πλ�τη δρ�µ� σε επιν�κι�υς αγ*νες π�υ �ργ/νωσε � Μ. Αλ$1αν-
δρ�ς στην Τ'ρ� τ� 332 π.�.20.

Στην Αµ+�π�λη � Ρωµα��ς στρατηγ�ς Αιµ�λι�ς Πα'λ�ς �ργ/νωσε µε-

4 Eυ/γ. Aλµπαν�δης – Aθ. Aναστασ��υ – Kων. Σ&�ιν/ς – Iω. M�υρατ�δης

15. H. Berve, «Vom agonalen Geist der Griechen», Gestaltende Kräfte der Antike,
München 21966? I. Weiler, Der Agon im Mythos. Zur Einstellung der Griechen zum Wett-
kampf, Darmstadt 1974.

16. Θ�υκυδ�δης, V.11.1: µετ� δε τα>τα τ?ν Βρασ�δαν �@ 0&µµα��ι π�ντες 0Cν Dπλ�ις
Fπισπ�µεν�ι δηµ�σ�Gα Hθαψαν………περιε�ρ0αντες αJτ�> τ? µνηµεK�ν Lς Mρω� τε Fντ#-
µν�υσι καN τιµOς δεδ�κασιν PγQνας καN Fτησ��υς θυσ�ας…

17. Σ&ετικ/ µε την απ�δ�ση τιµ*ν και λατρε�ας πρ�ς (ρωες και �ικιστ$ς 5λ. Ηρ�δ�τ�ς,
Ιστ�ρ�α, VI.38.1? E. Kearns, «Between God and Man: Status and Function of Heroes and their
Sanctuaries», A. Schachter (eds.), Le sanctuaire grec (Fondation Hardt: Entretiens XXXVII,
Vandoeuvres 1992), σσ. 65-107? W. Leschhorn, Gründer der Stadt, Palingenesia, vol. XX,
Stuttgart 1984? I. Malkin, Religion and Colonization in Ancient Greece, Leiden 1987, σ. 189 κ.ε.

18. ∆. Λα6αρ�δης, Αµ��π�λις και *ργιλ�ς, Αθ(ναι 1972, σσ. 44, 59? πρ5λ. Ε. Παυλ�-
νης, Ιστ�ρ�α της Γυµναστικ�ς, Αθ(ναι 1927, σ. 202.

19. ∆. Λα6αρ�δης, �.π., σ. 44.
20. X. Κ�υκ�'λη-�ρυσανθ/κη, «Μελ$ται», Α∆ 26 (1971) 120-127.



γ/λ�υς αγ*νες ελληνικ�' τ'π�υ µε αθλητ$ς απ’ �λη την Ελλ/δα µε την ευ-
καιρ�α της κατ/κτησης της Μακεδ�ν�ας τ� 167 π.�.21. �ι αγ*νες �µως αυ-
τ�� (ταν ευκαιριακ��, µε α+�ρµ( την κατ/κτηση και δεν δι�ργαν*θηκαν /λ-
λη +�ρ/.

Θ�σ�ς. � Ηρακλ(ς (ταν � σηµαντικ�τερ�ς θε�ς της Θ/σ�υ και πρ�-
στ/της της π�λης22. Σ'µ+ωνα µε την παρ/δ�ση23, η λατρε�α τ�υ Ηρακλ( (λ-
θε στη Θ/σ� απ� τ�υς Φ��νικες και $τσι, αρ&ικ/, λατρευ�ταν στ� νησ� �
Ηρακλ(ς των Τυρ�ων, εν* µεταγεν$στερα � Ηρακλ(ς, � γι�ς τ�υ Αµ+ι-
τρ'ωνα24. Πρ�ς τιµ(ν τ�υ Ηρακλ( ε�&ε κτισθε� ιερ�, τ� Ηρ/κλει�, �π�υ
δι�ργαν*ν�νταν θυσ�ες και τελετ$ς πρ�ς τιµ(ν τ�υ.

� εκµισθωτ(ς τ�υ κ(π�υ (ιερ�') τ�υ Ηρακλ( (ταν υπε'θυν�ς τ�υ &*-
ρ�υ λατρε�ας, ετ��µα6ε τα υλικ/ της λατρε�ας, $κανε την εν�τευση και �ρ-
γ/νωνε αγ*νες, τα Ηρ�κλεια, �ι �π���ι περιελ/µ5αναν σ'µ+ωνα µε επι-
γρα+( αγ*να ευτα0�ας25. Τα Ηρ�κλεια ε�&αν στρατιωτικ( &ρ�ι/ µιας και �
ευτα0�ας αγ�ν (ταν αγ*νας στρατιωτικ(ς πειθαρ&�ας και /µεσα συνδεδε-
µ$ν�ς µε τ� γυµν/σι�26. ∆εν 1$ρ�υµε π�ι�ι ακρι5*ς συµµετε�&αν, αλλ/ �ι
συµµετ$&�ντες �ν�µ/6�νταν τ�0εις και πιθαν�τατα κ/θε τ/1η αντιπρ�σ*-
πευε νε�συλλ$κτ�υς ε+(5�υς. Κατ/ τ�ν ιερ� ν�µ� της λατρε�ας τ�υ Ηρα-
κλ(, απ� τα Ηρ�κλεια απ�κλε��νταν �ι γυνα�κες27, εν* σ'µ+ωνα µε επι-
γρα+( π�υ 5ρ$θηκε κ�ντ/ στ� Ηρ/κλει� θεωρε�ται σ&εδ�ν 5$5αι� �τι στα
Ηρ�κλεια συµπεριλαµ5/ν�νταν και αγ*νες λαµπαδηδρ�µ�ας.

Τα «/λ&µπια» της Μακεδ�ν�ας. Στην αρ&α�α Μακεδ�ν�α κατ/ τ�υς
πρ�&ριστιανικ�'ς αι*νες �ι σηµαντικ�τερ�ι αγ*νες (ταν τα /λ&µπια τα �-
π��α �δρυσε � 5ασιλι/ς Αρ&$λα�ς πρ�ς τιµ(ν τ�υ �λ'µπι�υ ∆�α και των
Μ�υσ*ν28. � Αρ&$λα�ς (ταν σταθερ/ πρ�σανατ�λισµ$ν�ς πρ�ς τη ν�τι�
Ελλ/δα. Rταν $νας ιδια�τερα δραστ(ρι�ς π�λιτικ/ και διπλωµατικ/ /ν-
δρας, � �π���ς αναµ�ρ+ωσε την π�λιτικ( και στρατιωτικ( δ�µ( της &*ρας
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21. Λ��ι�ς XLV.32.8.
22. IG XII 8, 356.
23. Ηρ�δ�τ�ς, Ιστ�ρ�α, ΙΙ.44.
24. Παυσαν�ας, Ηλειακ�, Ι.12.13.
25. M. Launey, Le sanctuaire et le culte d’Héraklès à Thasos, Paris 1944, σ. 281: ..Vστε

τWX τ�0ει τXι νικ�σηι τ�&τ�υς H�ειν Yθλ�ν διδ�ναι εZς τ?ν εJτα0�ας Pγ�να.
26. N. Crowther, «Euexia, Eutaxia, Philoponia: Three Contests of the Greek

Gymnasium», Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 85 (1991) 301-304.
27. Launey, �.π., σ. 46. Γενικ/ για τ�ν απ�κλεισµ� των γυναικ*ν απ� τις τελετ$ς λα-

τρε�ας τ�υ Ηρακλ( 5λ. J. Mouratidis, «Heracles at Olympia and the Exclusion of Women
from the Ancient Olympic Games», JSH 11:3 (1984) 41-55.

28. ∆ι�δωρ�ς Σικελι�της XVII.16.3-4? ∆�ων �ρυσ�στ�µ�ς 39.2.2, 46.17.16? Αρρια-
ν�ς, Αν��., I.11.1: Τα>τα δ[ διαπρα0�µεν�ς FπανXλθεν εZς Μακεδ�ν�αν καN τ\Q τε ∆ιN τ\Q
]Oλυµπ�\ω τ_ν θυσ�αν τ_ν Pπ’ ]Aρ�ελ��υ Hτι καθεστQσαν Hθυσε καN τ?ν PγQνα Fν ΑZγαKς
δι#θηκε τO ]Oλ&µπια �@ δ[ καN ταKς Μ�&σαις λ#γ�υσιν Dτι PγQνα Fπ��ησε.



τ�υ. Συν(ψε µακρ�&ρ�νη συµ+ων�α µε την Αθ(να εκµεταλλευ�µεν�ς την
παρακµ( των /λλων ελληνικ*ν π�λεων µετ/ τ�ν Πελ�π�ννησιακ� π�λεµ�.
Για την πρ�*θηση της 1υλε�ας και για /λλες υπηρεσ�ες τ�υ �ι Αθηνα��ι τ�-
µησαν τ�ν Αρ&$λα�, �πως και πριν ε5δ�µ(ντα &ρ�νια τ�ν Αλ$1ανδρ� Ι, ως
πρ�0εν� και ευεργ#τη29. O Αρ&$λα�ς, α1�6ει να επισηµανθε�, �τι εντατικ�-
π��ησε τις πρ�σπ/θειες των πρ�ηγ�'µενων Μακεδ�νων 5ασιλ$ων σ&ετικ/
µε την καλλι$ργεια τ�υ ελληνικ�' π�λιτισµ�' και των ελληνικ*ν γραµµ/των
στη Μακεδ�ν�α. Επε&ε�ρησε επ�σης την πρ�*θηση και διε�σδυση των ν�τι�-
ελληνικ*ν πρ�τ'πων στη &*ρα τ�υ. Στην πρ�σπ/θει/ τ�υ αυτ( κ/λεσε στην
αυλ( τ�υ σπ�υδα�ες πνευµατικ$ς µ�ρ+$ς της ν�τιας Ελλ/δας µε κ�ρυ+α��
τ�ν Ευριπ�δη30. Στα πλα�σια αυτ(ς της π�λιτικ(ς τ�υ θ$σπισε µια γι�ρτ( στα
πρ�τυπα των /λυµπ�ων της �λυµπ�ας, η �π��α απ�τελ�'σε µια $κ+ραση
της δι/θεσης τ�υ 5ασιλ$α να δηµι�υργ(σει δεσµ�'ς µε τ�υς 3λληνες τ�υ
ν�τ�υ. Η &ρ�νικ( στιγµ( �δρυσης των αγ*νων µας ε�ναι /γνωστη, πιθαν�-
λ�γε�ται �µως �τι πραγµατ�π�ι(θηκε απ� τ�ν Αρ&$λα� κ/π�ια στιγµ( µε-
τ/ τη ν�κη τ�υ στα /λ&µπια της �λυµπ�ας στ� αγ*νισµα τ�υ τεθρ�ππ�υ τ�
408 π.�.31.

Σα+*ς θα πρ$πει να θεωρηθε� εσ+αλµ$νη η /π�ψη τ�υ Badian32 και της
Slowikowski33, �ι �π���ι υπ�στ(ρι1αν �τι �ι αγ*νες αυτ�� ιδρ'θηκαν απ� τ�ν
5ασιλι/ Αρ&$λα� ως τ� αντ�παλ� δ$�ς των αγ*νων της �λυµπ�ας, ως «αντι-
�λυµπιακ�� Αγ*νες» δηλαδ(. � Αρ&$λα�ς, λαθεµ$να υπ�στηρ�6εται �τι ε-
πειδ( συν/ντησε αντιδρ/σεις για τη συµµετ�&( τ�υ στ�υς �λυµπιακ�'ς, θ$-
σπισε αυτ�'ς τ�υς αγ*νες για να δ�νει την ευκαιρ�α στ�υς Μακεδ�νες να µε-
τ$&�υν στ�υς δικ�'ς τ�υς �λυµπιακ�'ς, α+�' δυσκ�λε'�νταν να µετ$&�υν
σε αυτ�'ς της �λυµπ�ας34. Κατ/ την /π�ψη των Jυδ�π�υλ�υ και Αναστα-
σ��υ35 αυτ( η γι�ρτ( απ�τελ�'σε µια επιπλ$�ν $κ+ραση της θ$λησης τ�υ Μα-
κεδ�να 5ασιλι/ να δηµι�υργ(σει περισσ�τερ�υς συνδετικ�'ς κρ�κ�υς µε
τ�υς ν�τι�υς 3λληνες, α+�' �υσιαστικ/ υι�θετ�'σε τις συν(θει$ς τ�υς. ∆εν
ε�ναι ασ+αλ*ς τυ&α�� �τι τ�π�ς τ$λεσης των αγ*νων (ταν �ι πρ�π�δες τ�υ
�λ'µπ�υ, της κατ�ικ�ας των θε*ν π�υ λ/τρευαν �λ�ι �ι 3λληνες. Επιπλ$�ν,
κ/θε µια απ� τις ενν$α ηµ$ρες της γι�ρτ(ς (ταν α+ιερωµ$νη σε µια απ� τις
ενν$α M�'σες π�υ η λατρε�α τ�υς (ταν κ�ιν( σε 3λληνες και Μακεδ�νες. �ι
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29. IG I2, 105.
30. ∆ασκαλ/κης, �.π., σσ. 174-184? Μ/λλι�ς, �.π., σσ. 56-58.
31. Moretti, �.π., αρ. 349.
32. Badian, �.π., σ. 38.
33. S. S. Slowikowski, Sport and Culture in the Ancient Macedonian Society, Ph.D.

Thesis, The Pennsylvania State University 1988, σσ. 72-73.
34. Jυδ�π�υλ�ς, �.π., σ. 101 σηµ. 233.
35. Jυδ�π�υλ�ς – Αναστασ��υ, �.π., σσ. 57-61, κυρ�ως σ. 59.



αγ*νες της �λυµπ�ας /λλωστε ε�&αν τ�σ� µεγ/λ� κ'ρ�ς *στε θα απ�τελ�'-
σε µεγ/λη αν�ησ�α εκ µ$ρ�υς τ�υ Μακεδ�να µ�ν/ρ&η να ιδρ'σει /λλ�υς α-
νταγωνιστικ�'ς και �µ*νυµ�υς αγ*νες στη &*ρα τ�υ.

Τα /λ&µπια τελ�'νταν µε µεγαλ�πρ$πεια απ� τ�υς Μακεδ�νες 5ασι-
λε�ς. ∆ι�ργαν*θηκαν απ� τ�ν Φ�λιππ� ΒL τ� 348 π.�., σ'µ+ωνα µε τ�ν ∆η-
µ�σθ$νη36 αλλ/ και τ�ν ∆ι�δωρ�37, αµ$σως µετ/ την /λωση της �λ'νθ�υ.
Στα /λ&µπια � Μακεδ�νας 5ασιλι/ς γι�ρτασε τα επιν�κια µε θυσ�ες, αγ*νες
και συνεστι/σεις στις �π��ες κ/λεσε π�λλ�'ς 1$ν�υς. � ∆ι�δωρ�ς38 και �
Π�λ'5ι�ς39 ανα+$ρ�υν επ�σης την τ$λεση των /λυµπ�ων απ� τ�ν Μ. Αλ$-
1ανδρ� τ� 335 π.�. στ� ∆��ν, � �π���ς κατ/ τη δι/ρκεια των αγ*νων εκ+*-
νησε και σ&ετικ�'ς πρ�τρεπτικ�'ς λ�γ�υς θ$λ�ντας να µετρι/σει τις ανα-
στ�λ$ς τ�υ επιτελε��υ τ�υ τις παραµ�ν$ς της εκστρατε�ας τ�υ στην Ασ�α40.

Σ&ετικ/ µε τ�ν τ�π� διε1αγωγ(ς των αγ*νων υπ/ρ&ει µια σ'γ&υση ε1αι-
τ�ας των αντι+ατικ*ν πληρ�+�ρι*ν π�υ παρ$&�υν � Αρριαν�ς και � ∆ι�δω-
ρ�ς. Κατ/ τ�ν Αρριαν�41, � τ�π�ς τ$λεσης των /λυµπ�ων επ� Αρ&ελ/�υ αλ-
λ/ και επ� Μ. Αλε1/νδρ�υ (ταν �ι Αιγ$ς, εν* κατ/ τ�ν ∆ι�δωρ� (ταν τ�
∆��ν42. � Adams υπ�στηρ�6ει �τι πρ�κειται για δ'� δια+�ρετικ�'ς αγ*νες:
τα /λ&µπια π�υ τελ�'νταν στις Αιγ$ς και �ι δραµατικ�� αγ*νες π�υ τελ�'-
νταν στ� ∆��ν43. H Mari ε1ετ/6�ντας ε1�νυ&ιστικ/ τις πηγ$ς δεν απ�κλε�ει
την περ�πτωση τ� 335 π.�. να δι�ργαν*θηκαν γι�ρτ$ς και στις Αιγ$ς, θεωρε�
�µως ως τ�π� τ$λεσης των �λυµπ�ων της Μακεδ�ν�ας τ� ∆��ν44. �ι Badian45,
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36. ∆ηµ�σθ$νης, ΠερN παραπρεσ�ε�ας, XIX.192: Fπειδ� γαρ ε`λεν aOλυνθ�ν Φ�λιπ-
π�ς, ]Oλ&µπ’ Fπ��ει…

37. ∆ι�δωρ�ς Σικελι�της XVI.55.1-4: ΜετO δ[ τ_ν bλωσιν τXς ]Oλ&νθ�υ ]Oλ&µπια
π�ι�σας τ�Kς θε�Kς Fπιν�κια µεγαλ�πρεπεKς θυσ�ας συνετ#λεσενc παν�γυριν δ[ µεγ�λην
συστησ�µεν�ς καN λαµπρ�Cς PγQνας π�ι�σας π�λλ�Cς τQν Fπιδηµ�&ντων 0#νων FπN τOς
Fστι�σεις παρελ�µ�ανε. παρO δ[ τ�Cς π�τ�υς π�λλαKς dµιλ�αις �ρ�µεν�ς καN π�λλ�Kς µ[ν
π�τ�ρια διδ�Cς κατO τOς πρ�π�σεις �Jκ eλ�γ�ις δ[ δωρεOς Pπ�ν#µων, πfσι δ[ µεγ�λας
Fπαγγελ�ας εJ�αρ�στως π�ι�&µεν�ς π�λλ�Cς Hσ�εν FπιθυµητOς τXς πρ?ς αJτ?ν �ιλ�ας.

38. g.π., XVII.16.4: τ_ν δ[ παν�γυριν F�’ hµ#ρας Fνν#α συνετ#λεσεν, iκ�στη τQν
Μ�υσQν Fπ�νυµ�ν hµ#ραν Pναδε�0ας…

39. Π�λ&�ι�ς IV.62: τ�τε δ’ �jν Pπ? στρατε�ας Mκ�ντες Hν ∆�\ω τXς Πιερ�ας Hθυ�ν
ταKς Μ�&σαις καN τ?ν PγQνα τQν ]Oλυµπ�ων Fτ�θεσαν…

40. ∆ι�δωρ�ς Σικελι�της XVII.16.3-4: διδ�0ας �jν αJτ�Cς περN τ�> συµ�#ρ�ντ�ς
καN παρ�ρµ�σας διO τQν λ�γων πρ?ς τ�Cς PγQνας θυσ�ας µεγαλ�πρεπεKς τ�Kς θε�Kς συ-
νετ#λεσεν Fν ∆�\ω τXς Μακεδ�ν�ας καN σκηνικ�Cς PγQνας ∆ιN καN Μ�&σαις, �kς ]Aρ�#λα�ς
d πρ��ασιλε&σας πρQτ�ς κατ#δει0ε...

41. Αρριαν�ς, Αν��., Ι.11.1.
42. ∆ι�δωρ�ς Σικελι�της XVII.16.3-4.
43. W. L. Adams, «Other People’s Games: The Olympics, Macedonia and Greek

Athletics», Journal of Sport History 30,2 (2003) 205-217, κυρ�ως σ. 209.
44. M. Mari, «Le Olimpie macedoni di Dion tra Archelao e l’età romana», Rivista di

Filologia e di Istruzione Classica 126 (1998) 137-169, κυρ�ως σ. 150 (στ� ε1(ς: «Le Olimpie»).
45. Badian, �.π., σηµ. 17.



Bosworth46 και Slowikowski47 θεωρ�'ν ως πιθαν�τερ� τ�π� τ� ∆��ν και &α-
ρακτηρ�6�υν ως λαθεµ$νη την πληρ�+�ρ�α τ�υ Αρριαν�'. Την /π�ψη αυτ(
ενισ&'ει τ� γεγ�ν�ς �τι τ� ιερ� τ$µεν�ς τ�υ �λυµπ��υ ∆ι�ς 5ρισκ�ταν στ�
∆��ν, περι5αλλ�ταν απ� µεγ/λες στ�$ς και ε�&ε π�ικ�λα κτ�σµατα τα �π��α
σα+*ς µπ�ρ�'σαν να ε1υπηρετ(σ�υν τ� πλ(θ�ς π�υ µα6ευ�ταν απ’ �λη τη
Μακεδ�ν�α για τη µεγ/λη γι�ρτ(48. Τ�π�ς λ�ιπ�ν τ$λεσης, κατ/ π/σα πιθα-
ν�τητα, (ταν �&ι �ι Αιγ$ς αλλ/ τ� ∆��ν, �π�υ τ� 1995 απ� τ�ν αρ&αι�λ�γ� ∆.
Παντερµαλ( εντ�π�στηκαν τα �ρια και � αγωνιστικ�ς &*ρ�ς τ�υ σταδ��υ κα-
θ*ς και σειρ$ς &αµηλ*ν &ωµ/τινων ανα5αθµ*ν49. Η σ&ετικ( επι&ειρηµατ�-
λ�γ�α π�υ θεωρε� τ� ∆��ν ως τ�ν τ�π� τ$λεσης των /λυµπ�ων ενισ&'εται και
απ� µια επιγρα+ικ( µαρτυρ�α τ�υ 100 π.�., η �π��α ανα+$ρεται σ’ $ναν Μα-
κεδ�να δρ�µ$α � �π���ς ν�κησε στ�ν �πλ�τη δρ�µ� στα /λ&µπια τ�υ ∆��υ,
στα Ν#µεα και σε αγ*νες µε την �ν�µασ�α Βασ�λεια. Στ�υς τελευτα��υς αυ-
τ�'ς αγ*νες απ$σπασε ν�κες σε τρ�α αγων�σµατα κατ/ την �δια µ$ρα, στ�
στ�δι�, τ� δ�αυλ� και τ�ν �πλ�τη δρ�µ�50.

Σε αντ�θεση µε τα /λ&µπια της �λυµπ�ας, στα /λ&µπια της Μακεδ�ν�ας
τ� πρ�γραµµα περιελ/µ5ανε εκτ�ς απ� αθλητικ�'ς αγ*νες και διαγωνισµ�'ς
καλλιτε&νικ�' περιε&�µ$ν�υ (σκηνικ�Cς PγQνες). 4πως ανα+$ρει � ∆ηµ�-
σθ$νης, � Φ�λιππ�ς στα /λ&µπια τ�υ ∆��υ, µετ/ την /λωση της �λ'νθ�υ, κ/-
λεσε $ναν µεγ/λ� αριθµ� δραµατικ*ν καλλιτε&ν*ν (τε�νιτQν) και στε+/νωσε
� �δι�ς τ�υς νικητ$ς51. Αν/λ�γ�υς καλλιτε&νικ�'ς διαγωνισµ�'ς συµπερι$λα-
5ε στ� αγωνιστικ� πρ�γραµµα των /λυµπ�ων τ�υ ∆��υ και � Μ. Αλ$1ανδρ�ς.
Η δι/ρκεια των αγ*νων, σ'µ+ωνα µε τ�ν ∆ι�δωρ�52, (ταν ενν$α ηµ$ρες και
κ/θε µια (ταν α+ιερωµ$νη σε δια+�ρετικ( M�'σα. 3να σηµαντικ� στ�ι&ε��
δια+�ρ�π��ησης (ταν η περ��δ�ς τ$λεσης των αγ*νων. Τα /λ&µπια τ�υ ∆��υ
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46. A. B. Bosworth, «Errors in Arrian», CQ 26 (1970) 119-121.
47. Slowikowski, �.π., σ. 70, f. 30.
48. ∆. Παντερµαλ(ς, ∆��ν. Η ανακ�λυψη, Αθ(να 1999, σ. 9. Για τις δια+�ρετικ$ς α-

π�ψεις των ερευνητ*ν σ&ετικ/ µε τ�ν τ�π� διε1αγωγ(ς των �λυµπ�ων της Μακεδ�ν�ας
5λ. επ�σης A. Oliva, «Agoni Sportivi e Musicalli nell’ Anabasi di Arriano», Nikephoros 6
(1993) 93-104, κυρ�ως σ. 93 σηµ. 1. T� ∆��ν, σ'µ+ωνα µε τα ανασκα+ικ/ δεδ�µ$να, πα-
ρ�υσι/6εται ως µια πλ(ρως αναπτυγµ$νη π�λη κατ/ τ�ν 4� αι. π.�. M. B. Hatzopoulos,
Macedonian Institutions under the Kings. A Historical and Epigraphic Study [Μελετ(µατα
22], Athens 1996, σ. 129.

49. Παντερµαλ(ς, �.π., σ. 76.
50. L. Moretti, Iscrizioni Agonistische Greche, Roma 1953, αρ. 54 (στ� ε1(ς: Iscrizioni):

]Oλ&µπια τO Fν ∆�ωι mνδρα[ς] dπλ�την, Ν#µεα mνδρας στ�δι[�ν], Βασ�λεια στ�δι�ν, δ�αυ-
λ�[ν] dπλ�την τεK αJτεK.

51. ∆ηµ�σθ$νης, ΠερN παραπρεσ�ε�ας, XIX.192: Fπειδ_ γOρ ε`λεν aOλυνθ�ν Φ�λιπ-
π�ς, ]Oλ&µπ’ Fπ��ει, εZς δ[ τ_ν θυσ�αν τα&την καN τ_ν παν�γυριν π�ντας τ�Cς τε�ν�τας
συν�γαγεν, FστιQν δ[ αJτ�Cς καN στε�ανQν τ�Cς νενικηκ�τας…

52. ∆ι�δωρ�ς Σικελι�της XVII.16.3-4.



κατ/ π/σα πιθαν�τητα τελ�'νταν τ� Φθιν�πωρ�, τ�ν µ(να �κτ*5ρι�, εν* τα
/λ&µπια της Πελ�π�νν(σ�υ τελ�'νταν µ$σα στ� καλ�κα�ρι53.

Η π�λη τ�υ ∆��υ +α�νεται �τι ε1ελ�&θηκε σε �ργανωµ$ν� αθλητικ� κ$-
ντρ�, α+�' δι$θετε αθλητικ$ς εγκαταστ/σεις (στ�δι�, γυµν�σι�) και δι�ρ-
γ/νωνε αγ*νες. Την τ$λεση αγ*νων στ� ∆��ν επι5ε5αι*νει και µια τιµητικ(
επιγρα+( τ�υ 325-300 π.�. π�υ ανα+$ρεται σε γυµνικ�'ς αγ*νες στην π�λη,
&ωρ�ς �µως να γ�νεται σα+$ς αν πρ�κειται για τα /λ&µπια54. Απ� τ�ν Π�-
λ'5ι� πληρ�+�ρ�'µαστε επ�σης �τι η π�λη δι$θετε γυµν/σι� τ� �π��� κατε-
στρ/+η απ� τ�υς Αιτωλ�'ς τ�υ Σκ�πα τ� 215 π.�.55.

Κατ/ την αυτ�κρατ�ρικ( περ��δ� δεν υπ/ρ&ει κ/π�ι� στ�ι&ε�� π�υ να
µαρτυρε� την τ$λεση των /λυµπ�ων τ�υ ∆��υ, �σως για τ�ν λ�γ� �τι εκε�νη
την περ��δ� η π�λη της Β$ρ�ιας απ�τελ�'σε τ� κ$ντρ� των Μακεδ�νων και
συνεπ*ς εκε� γιν�ταν �λες �ι ε�ρτ$ς και �ι αγ*νες.

Β#ρ�ια. Μ$σα απ� $ναν αγωνιστικ� κατ/λ�γ�56 &ρ�ν�λ�γηµ$ν� κατ/
τ� πρ*τ� µισ� τ�υ 2�υ αι. π.�., διαπιστ*νεται �τι η Β$ρ�ια +ιλ�1εν�'σε α-
γ*νες ιδια�τερα µεγ/λης α�γλης. � κατ/λ�γ�ς περιλαµ5/νει �ν�µατα νικη-
τ*ν δια+�ρων ηλικι*ν (πα�δας, �νδρας, αγενε��υς) σε γυµνικ�'ς (δ�λι��ν,
στ�δι�ν, πυγµ�, παγκρ�τι�) και µ�υσικ�'ς (κιθαρωδ�&ς) αγ*νες. Ε�ναι α-
1ι�σηµε�ωτ� �τι µνηµ�νε'�νται �ν�µατα αθλητ*ν απ� δι/+�ρες π�λεις της
Μακεδ�ν�ας, �πως: Θεσσαλ�νικε&ς, Φυλακα��ς (απ� την π�λη της Πιερ�ας
Φυλ/και), Ε�ρδ#στης (απ� την Ε�ρδα�α) και πιθαν�τατα και Αιγα��ς (α-
π� τις Αιγ$ς). Στ�ν κατ/λ�γ� εντ�π�6�νται και �ν�µατα 1$νων αθλητ*ν α-
π� τ�ν υπ�λ�ιπ� ελληνικ� κ�σµ�, �πως Λα�δικε&ς, Μυτιληνα��ς, Α�υδη-
ν�ς και ιδ�ως Αλε0ανδρε&ς, εθνικ� τ�υ �π���υ η µεγ/λη συ&ν�τητα ε�ναι α-
1ι�πρ�σεκτη. ∆υστυ&*ς µ$σα απ� την επιγρα+( δεν διακρ�νεται τ� �ν�µα
των αγ*νων, α5�αστα �µως συµπερα�νεται απ� τη µελ$τη τ�υ καταλ�γ�υ
στ�ν �π��� καταγρ/+�νται νικητ$ς απ� �λη την ελληνικ( �ικ�υµ$νη �τι ε-
πρ�κειτ� για σπ�υδα��υς αγ*νες µε πανελλ(νια &αρακτηριστικ/. Θα µπ�-
ρ�'σε να υπ�θ$σει κανε�ς �τι πρ�κειται για τ�υς στε�αν�τες αγ*νες της
Μακεδ�ν�ας στ�υς �π���υς κ/νει ανα+�ρ/ τ� δι/ταγµα τ�υ Φιλ�ππ�υ τ�υ
ΕL π�υ εκδ�θηκε τ� 183 π.�. και τ� �π��� ε�ναι σ'γ&ρ�ν� µε τ�ν πρ�ανα-
+ερ�µεν� αγωνιστικ� κατ/λ�γ�57. � Φ�λιππ�ς � ΕL /λλωστε καταγ�ταν απ�
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53. Mari, «Le Olimpie», �.π., 151? Hatzopoulos, �.π., σ. 288.
54. SEG XLVI, 739.
55. Π�λ&�ι�ς IV.62.2: …εZσελθnν τO τε��η κατ#σκαψε καN τOς �Zκ�ας καN τ? γυµν�-

σι�ν...
56. Λ�υκρητ�α Γ�υναρ�π�'λ�υ – Μ. Β. �ατ6�π�υλ�ς, Επιγρα�#ς Κ�τω Μακεδ�-

ν�ας, Τε&��ς Αo: Επιγρα�#ς Β#ρ�ιας, Αθ(να 1998, αρ. 140? �. Μακαρ�νας, «Xρ�νικ/
Αρ&αι�λ�γικ/», Μακεδ�νικ� A′ (1940) 484.

57. Hatzopoulos, �.π., σ. 11 σηµ. 16.



τη Β$ρ�ια58 και πιθαν�ν να πρ�σ$+ερε στην π�λη τ�υ τη δυνατ�τητα �ρ-
γ/νωσης αν/λ�γων αγ*νων µε πανελλ(νια απ(&ηση.

«Βασ�λεια» της Μακεδ�ν�ας. �ι Μακεδ�νες λ/τρευαν τ�ν ∆�α ως /λ&-
µπι�, Αγ�ρα��, pψιστ� και Βασ�λει�59. Η λατρε�α τ�υ ∆ι�ς Βασιλε��υ στη
Μακεδ�ν�α µας ε�ναι ευρ'τερα γνωστ( απ� µια ανα+�ρ/ τ�υ Αρριαν�'60.
Πρ�ς τιµ(ν τ�υ ∆ι�ς Βασιλε��υ �ι Μακεδ�νες �ργ/νωναν αγ*νες µε την ε-
πωνυµ�α Βασ�λεια. Σε αττικ( επιγρα+( π�υ &ρ�ν�λ�γικ/ πρ�$ρ&εται απ�
τ�ν 1� π.�. αι. µνηµ�νε'�νται �ι αγ*νες των: Βασιλε�ων τQν Fν Mακεδ�-
ν�Gα61. Στ� αγωνιστικ� περιε&�µεν� των Βασιλε�ων της Μακεδ�ν�ας συµπε-
ριλαµ5/ν�νταν και µ�υσικ�� διαγωνισµ��, α+�' στην παραπ/νω επιγρα+(
καταγρ/+εται τ� �ν�µα κιθαρωδ�& νικητ(. ∆υστυ&*ς δεν γνωρ�6�υµε τ�ν
ακρι5( τ�π� τ$λεσης στη Μακεδ�ν�α, τη συ&ν�τητα τ$λεσης ( τα $παθλα
των Βασιλε�ων. � �ατ6�π�υλ�ς υπ�θ$τει �τι τα Βασ�λεια της Μακεδ�ν�ας
θα πρ$πει να τελ�'νταν στις Αιγ$ς ( τη Β$ρ�ια62. Βασ�λεια, των �π��ων �
τ�π�ς τ$λεσης δεν µας ε�ναι γνωστ�ς, µνηµ�νε'�νται και σε επιγρα+( τ�υ
1�υ π.�. αι., π�υ ανα+$ρθηκε πρ�ηγ�'µενα, σ'µ+ωνα µε την �π��α Μακε-
δ�νας δρ�µ$ας στ$+θηκε νικητ(ς στ� στ�δι�, δ�αυλ� και �πλ�τη δρ�µ� την
�δια ηµ$ρα63. Αν/λ�γ�ι αγ*νες Βασιλε�ων τελ�'νταν στη Β�ιωτ�α σε αν/-
µνηση της ν�κης των Θη5α�ων κατ/ των Σπαρτιατ*ν στα Λε'κτρα64.

Αγ�νες στη Μακεδ�ν�α κατ� την αυτ�κρατ�ρικ� περ��δ�

Κατ/ την αυτ�κρατ�ρικ( περ��δ�, ε�ναι αλ(θεια �τι $να πλ(θ�ς ν$ων
αγ*νων $κανε την εµ+/νισ( τ�υ και $νας ακ�µη µεγαλ'τερ�ς αριθµ�ς κατ/
τα πρ�τυπα των πανελλ(νιων ιερ*ν αγ*νων ιδρ'θηκε στις �ικ�ν�µικ/ ε'-
ρωστες π�λεις τ�υ ελληνικ�' κ�σµ�υ. Στ� πλα�σι� µιας σ&ετικ(ς π�λιτικ(ς
αυτ�ν�µ�ας των ελληνικ*ν π�λεων �ι αυτ�κρ/τ�ρες $δει1αν ανεκτικ�� $να-
ντι των ελληνικ*ν θεσµ*ν και συν$5αλλαν σε µια α1ι�σηµε�ωτη �δρυση και
εν�σ&υση των αγ*νων65. 4πως και στ�ν υπ�λ�ιπ� ελληνικ� κ�σµ� $τσι και
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58. Ch. F. Edson, «The Antigonids, Heracles and Beroea», HSCP 45 (1934) 233-235.
59. Slowikowski, �.π., σσ. 71-72.
60. Αρριαν�ς, Αν��. ΙΙΙ.5.2.
61. IG II/III², 3779.
62. Γ�υναρ�π�'λ�υ – �ατ6�π�υλ�ς, �.π., σ. 223.
63. Moretti, Iscrizioni, �.π., αρ. 54.
64. Σ&�λιαστ(ς Π�νδαρ�υ, /λυµπι�νικ�ς UL.153.
65. Στα µ$σα τ�υ 2�υ αι. µ.�. � Α�λι�ς Αριστε�δης $γραψε �τι διε1/γ�νταν $νας ατε-

λε�ωτ�ς αριθµ�ς αγ*νων. Aelius Aristides, Eis Romen, 99. 3νας πρ�σ+ατ�ς υπ�λ�γισµ�ς
ανε5/6ει τ�ν αριθµ� των αγ*νων στις ανατ�λικ$ς επαρ&�ες της ρωµαϊκ(ς αυτ�κρατ�-
ρ�ας στ�υς 500. H. Pleket, «Mass-sport and Local Infracture in the Greek Cities of Roman
Asia Minor», Stadion XXIV, 1 (1998) 151-172, κυρ�ως σ. 155? O. Van Nijf, «The Roman
Olympics»,  M. Kaila – G. Thill – H. Theodoropoulou – Y. Xanthacou (eds.), The Olympic
Games in Antiquity, Athens 2004, σσ. 186-216, κυρ�ως σ. 195.



στη Μακεδ�ν�α �ι αθλητικ�� αγ*νες συν$&ισαν να πρ�σελκ'�υν τ� ενδια-
+$ρ�ν τ�υ κ�σµ�υ. Τ� ενδια+$ρ�ν των Μακεδ�νων για τα αθλητικ/ θε/µα-
τα πιστ�π�ιε�ται και απ� επιγρα+( π�υ ανα+$ρεται σε $ναν αρτ�π�ι� απ�
τη Β$ρ�ια, � �π���ς τα1�δεψε δ*δεκα +�ρ$ς στην �λυµπ�α για να παρακ�-
λ�υθ(σει τ�υς �λυµπιακ�'ς Aγ*νες66.

Β#ρ�ια. Η Β$ρ�ια αναγενν(θηκε κατ/ τ�υς αυτ�κρατ�ρικ�'ς &ρ�ν�υς
και αναδε�&θηκε πρωτε&�υσα της Μακεδ�ν�ας67, µητρ�π�λις68, νεωκ�ρ�ς69

και $δρα τ�υ Κ�ιν�& των Μακεδ�νων70. O αυτ�κρ/τ�ρας Ν$ρ5ας της απ$-
νειµε για πρ*τη +�ρ/ τ� δικα�ωµα της νεωκ�ρ�ας, εν* � Ηλι�γ/5αλ�ς της
παρε&*ρησε τ�ν τ�τλ� της δις νεωκ�ρ�υ. Τ�ν τ�τλ� αυτ�ν απ*λεσε επ� Αλ$-
1ανδρ�υ Σε5(ρ�υ αλλ/ αν$κτησε επ� Γ�ρδιαν�' ΙΙΙ71. Η π�λη δι$θετε τη
σ&ετικ( αθλητικ( υπ�δ�µ(, γυµν�σι� και στ�δι� $1ω απ� τα τε�&η της, για
να µπ�ρε� να δι�ργαν*νει αγ*νες72. Κ/θε &ρ�ν� απ� τ� Κ�ιν� τελ�'νταν
µ�α ε�ρτ( πρ�ς τιµ( τ�υ αυτ�κρ/τ�ρα κατ/ τη δι/ρκεια των �π��ων γιν�-
ταν γυµνικ�� και θυµελικ�� αγ*νες ( µ�ν�µα&�ες πρ�ς τιµ( τ�υ73, εκδηλ*-
σεις τις �π��ες ανελ/µ5ανε να αθλ�θετ(σει και να επ�πτε'σει � αγων�θ#της
τ�υ Κ�ιν�& των Μακεδ�νων74. Στ� αθλητικ� περιε&�µεν� αυτ*ν των αγ*-
νων πιθαν*ς να περιλαµ5αν�ταν τ� π#νταθλ�, α+�' µια επιγρα+( απ� την
3+εσ� π�υ &ρ�ν�λ�γε�ται τ� δε'τερ� µισ� τ�υ 2�υ µ.�. αι. ε�ναι α+ιερω-
µ$νη σ’ $ναν πενταθλητ( � �π���ς (ταν νικητ(ς και σε αγ*νες στη Μακε-
δ�ν�α75. Μια /λλη επιγρα+( ανα+$ρεται σ’ $ναν πυγµ/&� απ� τη Σιν*πη,
νικητ( σε αγ*νες τ�υ Κ�ιν�& της Μακεδ�ν�ας κατ/ την επ�&( τ�υ Τραϊα-
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66. Γ�υναρ�π�'λ�υ – �ατ6�π�υλ�ς, �.π., αρ. 398? Α. �ρλ/νδ�ς, «Β$ρ�ιας επιγρα+α�
αν$κδ�τ�ι», Α∆ 2 (1916) 156, αρ. 13.

67. Γ�υναρ�π�'λ�υ – �ατ6�π�υλ�ς, �.π., αρ. 7.
68. g.π., αρ. 7, 9, 117, 61, 63, 66, 71, 107-109, 481, 483-485 & 509.
69. g.π., αρ. 61, 66, 69-71, 108, 109, 481, 483-485 & 509.
70. ∆εν γνωρ�6�υµε ακρι5*ς π�τε ιδρ'θηκε τ� Κ�ιν�ν των Μακεδ�νων και π�τε η

Β$ρ�ια απ$κτησε τ� πρ�ν�µι� της $δρας. B. Burrell, Neokoroi. Greek cities and Roman
emperors, Boston, Brill – Leiden 2004, σ. 191 σηµ. 1.

71. Σ&ετικ/ µε τις δραστηρι�τητες τ�υ Κ�ιν�& των Μακεδ�νων στη Β$ρ�ια 5λ.
Burrell, �.π., σσ. 191-197? Γ. �ι�ν�δης, Ιστ�ρ�α της Β#ρ�ιας, Β$ρ�ια 1960, σσ. 208-211.

72. Γ�υναρ�π�'λ�υ – �ατ6�π�υλ�ς, �.π., σσ. 46-47.
73. S. R. F. Price, Rituals and Power. The Roman Imperial Cult in Asia Minor, Cambridge

1984, σ. 101? W. Leschhorn, «Griechische Agone in Makedonien und Thrakien. Ihre
Verbreitung und politisch-religiose Bedeutung in der römischen Kaiserzeit», U. Peter (eds.),
Stephanos nomismatikos, Edith Schoenert - Geiss zum 65 Geburtstag, Berlin 1998, σσ. 399-415,
κυρ�ως σ. 401 (στ� ε1(ς: «Griechische Agone»). �ι αγ*νες τ�υ Κ�ιν�& υπ/ρ&ει περ�πτωση
να τελ�'νταν και δ'� +�ρ$ς τ�ν &ρ�ν�. Γ�υναρ�π�'λ�υ – �ατ6�π�υλ�ς, �.π., σ. 39.

74. Τ� α1�ωµα τ�υ αγων�θ$τη τ�υ Κ�ιν�& συναντ/ται σε π�λλ$ς επιγρα+$ς τ�υ 1�υ
και 2�υ αι. µ.�. Ενδεικτικ/ 5λ. Γ�υναρ�π�'λ�υ – �ατ6�π�υλ�ς, �.π., αρ. 63, 117, 118, 121,
123, 124.

75. Moretti, Iscrizioni, �.π., αρ. 75.



ν�' ∆$κι�υ ( τ�υ Αδριαν�'76. �ι αγ*νες τ�υ Κ�ιν�& πιθαν�τατα $+εραν
την επωνυµ�α Κ�ιν�77 και &αρακτηρ�6�νταν ως ισ�κτι�ι αγ*νες σε µια επι-
γρα+( απ� τη Β$ρ�ια τ�υ τ$λ�υς τ�υ 1�υ µ.�. αι.78. Σ'µ+ωνα µε την επι-
γρα+( $νας αρ&ιερ$ας και αγων�θ$της τ�υ Κ�ιν�& των Μακεδ�νων δι�ρ-
γ/νωσε αγ*νες µ�ν�µ/&ων και ισακτ��υς αγ*νες, ταλαντια��υς θυµελι-
κ�&ς και γυµνικ�&ς, σ'µ+ωνα µε τ� πρ�τυπ� των αγ*νων των Ακτ�ων της
Νικ�π�λης π�υ επ�σης ε�&αν γυµνικ/ και σκηνικ/ αγων�σµατα και $παθλ�
$να τ/λαντ�.

�ι πρ*τες αγωνιστικ$ς παραστ/σεις απ� τη Β$ρ�ια εντ�π�6�νται στα
ν�µ�σµατα της επ�&(ς τ�υ Ηλι�γ/5αλ�υ (218-224 µ.�.). Τα συγκεκριµ$να
ν�µ�σµατα απεικ�νι6αν αγωνιστικ� τραπ$6ι και δ'� στε+/νια ως $παθλα
και την επιγρα+( Κ/ΙΝ/Ν ΜΑΚΕ∆/ΝΩΝ Β ΝΕΩ(Κ/Ρ), ενδε�1εις π�υ υ-
π�ν��'ν την τ$λεση αγωνιστικ*ν εκδηλ*σεων, &ωρ�ς να ανα+$ρεται τ� �-
ν�µα των αγ*νων. Τα παραπ/νω µας �δηγ�'ν στη σκ$ψη �τι �σως τ� Κ�ι-
ν�ν των Μακεδ�νων �ργ/νωνε αγ*νες και πρ�ς τιµ(ν τ�υ αυτ�κρ/τ�ρα
Ηλι�γ/5αλ�υ, � �π���ς της απ$νειµε τ�ν τ�τλ� της νεωκ�ρ�υ για δε'τερη
+�ρ/79.

�ι σπ�υδαι�τερ�ι �µως αγ*νες της π�λης (ταν τα /λ&µπια. Ε�ναι π�-
λ' πιθαν�, τα /λ&µπια τα �π��α υπ�δ$&εται η αρ�στη π�λις της Μακεδ�ν�ας
στ�ν Ηρ�δ�τ� τ�υ Λ�υκιαν�' να ε�ναι αυτ/ της Β$ρ�ιας. Στα /λ&µπια λ�ι-
π�ν 5ρ$θηκε � Λ�υκιαν�ς τ� 166 µ.�. θ$λ�ντας να κ/νει γνωστ� τ� $ργ� τ�υ
στη Μακεδ�ν�α80.

Αγ*νες µε την επωνυµ�α /λ&µπια εµ+αν�6�νται σε π�λλ/ ν�µ�σµατα
αυτ�κρατ�ρικ(ς επ�&(ς τα �π��α απ�δ�δ�υν την �ργ/νωσ( τ�υς στ� Κ�ιν�
των Μακεδ�νων την περ��δ� της διακυ5$ρνησης των αυτ�κρατ�ρων Γ�ρ-
διαν�' ΙΙΙ (238-244 µ.�.) και τ�υ Φ�λιππ�υ τ�υ Wρα5α (244-249 µ.�.) στην
π�λη της Β$ρ�ιας81. Επ� επ�&(ς Γ�ρδιαν�' ΙΙΙ (242 ( 243/244µ.�.)82 κ�πη-
καν ν�µ�σµατα µε την κε+αλ( τ�υ Αλε1/νδρ�υ στην πρ�σθια �ψη, δ'� α-
γωνιστικ$ς κ�ρ*νες µε κλαδι/ +��νικα στην �π�σθια και την επιγρα+(:
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76. Moretti, �.π., αρ. 69.
77. Burrell, �.π., σ. 339.
78. Γ�υναρ�π�'λ�υ – �ατ6�π�υλ�ς, �.π., αρ. 117 & 118? L. Robert, Rph (1939) 131.
79. Burrell, �.π., σσ. 192-194? Leschhorn, «Griechische Agone», �.π., σ. 403.
80. Λ�υκιαν�ς, uHρ�δ�τ�ς, 7-8: uHρ�δ�τ�ς µ[ν �jν Fπ�νειµι γOρ Fπ’ FκεKν�ν @καν_ν

τQν ]Oλυµπ�ων παν�γυριν hγεKτ� καN συγγρα�#α θαυµαστ?ν δεK0αι τ�Kς wEλλησι…καN
xπ�δ#�εται h π�λις h Pρ�στη �jσα �J κατO Π�σαν µO ∆�’ �Jδ[ τ_ν κεKθι στεν��ωρ�αν καN
σκηνOς καN καλ&�ας καN πνKγ�ς…. Βλ. επ�σης σ&ετικ/ Γ�υναρ�π�'λ�υ – �ατ6�π�υλ�ς,
�.π., σ. 35 σηµ. 14.

81. H. Gaebler, Die antiken Münzen Nordgriechenlands III/I, Berlin 1906, σ. 93, αρ.
320, σ. 177, αρ. 795, 796, 797, 798a, 798b, 799, 800 και 801, για Φ�λιππ� Wρα5α, αρ. 856, 871.

82. Burrell, �.π., σ. 195.



Κ/ΙΝ/Ν ΜΑΚΕ∆/ΝΩΝ Β ΝΕΩΚ/Ρ(ΩΝ) /ΛΥΜ/ΠΙΑ83. Η παρ�υσ�α δ'� α-
γωνιστικ*ν στεµµ/των µας επιτρ$πει να υπ�θ$σ�υµε �τι πρ�κειται για δι-
πλ�'ς αγ*νες. ∆εν ε�ναι απ�λ'τως 5$5αι� αν � αυτ�κρ/τ�ρας Γ�ρδιαν�ς ΙΙΙ
κατ/ τη δι/ρκεια της εκστρατε�ας τ�υ εναντ��ν των Περσ*ν δι(λθε απ� τη
Β$ρ�ια, π/ντως απ$νειµε στην π�λη τ�ν τ�τλ� της νεωκ�ρ�υ για δε'τερη +�-
ρ/84. Τ� Κ�ιν�ν των Μακεδ�νων �ργ/νωσε αγ*νες πρ�ς τιµ(ν τ�υ µε την ε-
πωνυµ�α /λ&µπια. Η τ$λεση των /λυµπ�ων τ� �δι� $τ�ς µαρτυρε�ται, σ'µ-
+ωνα µε �ρισµ$ν�υς ερευνητ$ς, εκτ�ς των /λλων και απ� $να &ρυσ� µετ/λ-
λι� τ�υ Aboukir85, τ� �π��� στην πρ�σθια �ψη +$ρει την πρ�τ�µ( τ�υ Μ.
Αλε1/νδρ�υ και στην π�σω πλευρ/ την επιγρα+( /ΛΥΜ/ΠΙΑ ∆/C, δηλαδ(
την �ν�µασ�α των αγ*νων /λ&µπια και την ακτιακ( &ρ�ν�λ�γηση ∆/C π�υ
αντιστ�ι&ε� στ� 242-243 µ.�. Πιθαν�τατα �µως η ερµηνε�α αυτ( να ε�ναι ε-
σ+αλµ$νη και τα µετ/λλια αυτ/ να µη σ&ετ�6�νται µε τα /λ&µπια της Μα-
κεδ�ν�ας, να συνδ$�νται απλ/ µε την �λυµπι/δα, τη µητ$ρα τ�υ Μ. Αλε-
1/νδρ�υ, της �π��ας τ� π�ρτρ$τ� +$ρ�υν &αραγµ$ν� στη µ�α τ�υς �ψη.86

Σε ν�µισµα της �διας περι�δ�υ της αυτ�κρατ�ρ�ας τ�υ Γ�ρδιαν�' ΙΙΙ �ι
αγ*νες +$ρ�υν την επωνυµ�α /λ&µπια Αλε0�νδρεια87. Η 'παρ1η των αγ*-
νων Αλε0�νδρεια /λ&µπια εν Βερ��α κατ/ τ�ν 3� αι. µ.�. επι5ε5αι*νεται α-
π� επιγρα+( της θρακικ(ς Περ�νθ�υ88. ∆ιερευν*ντας την αιτ�α τ$λεσης των
Αλε0ανδρε�ων �δηγ�'µαστε σε δ'� δια+�ρετικ$ς υπ�θ$σεις. Η πρ*τη υπ�-
θεση θεωρε� �τι τα Αλε0�νδρεια (ταν /µεσα συνδεδεµ$να µε τ�ν Μ. Αλ$1αν-
δρ�. Η �ν�µασ�α Αλε0�νδρεια +ανερ*νει �τι η µν(µη και η λατρε�α τ�υ Μ.
Αλε1/νδρ�υ παρ$µειναν 6ωνταν$ς µ$&ρι αυτ(ν την περ��δ�. Η δε'τερη υπ�-
θεση θεωρε� �τι τα Αλε0�νδρεια (ταν /µεσα συνδεδεµ$να µε την αυτ�κρατ�-
ρικ( λατρε�α. Υπ�στηρ�6ει δηλαδ( �τι τ� Κ�ιν�ν των Μακεδ�νων θα πρ$πει
να �ργ/νωσε τα Αλε0�νδρεια για να κ�λακ$ψει τ�ν αυτ�κρ/τ�ρα Γ�ρδιαν�
ΙΙΙ π�υ επιθυµ�'σε να κατατρ�π*σει τ�υς Π$ρσες, �πως και � Μακεδ�νας
5ασιλι/ς89. Ε�ναι /λλωστε ευρ'τερα γνωστ� �τι �ι αυτ�κρ/τ�ρες επιθυµ�'-
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83. D. Klose – G. Stumpf, Sport – Spiele – Sieg: Münzen und Gemmen der Antike,
München 1996, αρ. 197.

84. Burrell, �.π., σσ. 194-197.
85. H. Dressel, Fünf Goldmedaillons aus dem Funde von Aboukir, Berlin 1906, π�ν.

ΙΙΙ, σ. 3? Leschhorn, «Griechische Agone», �.π., σ. 402.
86. A. Savio, «Intorno ai medaglini talismanici di Tarso e di Aboukir», Rivista italiana

di numismatica 96 (1994/1995) 73-103? Burrell, �.π., σ. 196.
87. Gaebler, �.π., σ. 178, αρ. 801.
88. IGR Ι, 802. Γ�υναρ�π�'λ�υ – �ατ6�π�υλ�ς, �.π., Μαρτυρ�ες ιηL, σ. 35.
89. Αν/λ�γ�ι αγ*νες τελ�'νταν στην Π$ρινθ� και στ� Βυ6/ντι� πρ�ς τιµ(ν τ�υ Γ�ρ-

διαν�' και στη Φιλιππ�'π�λη πρ�ς τιµ(ν τ�υ Καρακ/λλα. O Kαρακ/λλας µ/λιστα θ$-
λ�ντας να αντιγρ/ψει τ�ν Μ. Αλ$1ανδρ� δηµι�'ργησε $να αντ�γρα+� της µακεδ�νικ(ς
+/λλαγ�ς απ�τελ�'µεν� απ� 16.000 /νδρες και πρ�σ$δωσε στ�ν εαυτ� τ�υ τ�ν τ�τλ�
Magnus. Th. Gerasimov, «Les Alexandria Pythia et Kendreisia à Philippopolis», Studia in



σαν να ταυτιστ�'ν και να παρ�µ�ιαστ�'ν µε τ�ν Μ. Αλ$1ανδρ�90. Β$5αια, �-
πως και αλλ�', δεν ιδρ'θηκαν καιν�'ργι�ι αγ*νες αλλ/ στα (δη υπ/ρ&�ντα
/λ&µπια πρ�στ$θηκε η π�µπ*δης και κ�λακευτικ( για τ�ν µαται�δ�1�
Γ�ρδιαν� ΙΙΙ επωνυµ�α Αλε0�νδρεια. Η δε'τερη υπ�θεση για τη δικαι�λ�-
γηση της τ$λεσης των Αλε0ανδρε�ων δεν +α�νεται να ευσταθε�, δεν µπ�ρε�
�µως και να απ�κλειστε� µε 5ε5αι�τητα. Ε�ναι γεγ�ν�ς �τι (δη απ� την ε-
π�&( τ�υ Ηλι�γ/5αλ�υ (218-222 µ.�.) κ�πτ�νταν ν�µ�σµατα τα �π��α στην
πρ�σθια �ψη $+εραν &αραγµ$ν� τ� κε+/λι τ�υ Μ. Αλε1/νδρ�υ91. Α1�6ει να
επισηµανθε� επ�σης �τι η πρ*τη ανα+�ρ/ σε Αλε0�νδρεια πρ�$ρ&εται απ�
επιγρα+( τ�υ 229 µ.�., περ��δ� της αυτ�κρατ�ρ�ας τ�υ Αλ$1ανδρ�υ Σε5(-
ρ�υ � �π���ς ανακ/λεσε τη δε'τερη νεωκ�ρ�α τ�υ Ηλι�γ/5αλ�υ για την π�-
λη92, µια $νδει1η αρκετ/ ισ&υρ( π�υ απ�δυναµ*νει τη σ'νδεση Αλε0αν-
δρε�ων και λατρε�ας τ�υ αυτ�κρ/τ�ρα. 3τσι µας επιτρ$πεται να συµπερ/-
ν�υµε µε µεγαλ'τερη 5ε5αι�τητα �τι τα Αλε0�νδρεια σ&ετ�6�νταν κυρ�ως µε
τη διατ(ρηση της µν(µης τ�υ Μ. Αλε1/νδρ�υ ( τη δι/θεση των Βερ�ι$ων να
πρ�5/λλ�υν την ιστ�ρικ( τ�υς κληρ�ν�µι/ και �&ι τ�σ� µε την αυτ�κρατ�ρι-
κ( λατρε�α93.

/λ&µπια τελ�'νταν και επ� επ�&(ς Φιλ�ππ�υ τ�υ Wρα5α (244-249
µ.�.). Τα σ&ετικ/ ν�µ�σµατα &ρ�ν�λ�γ�'νται τ� 246-247 µ.�.94. Στην π�σω
πλευρ/ τα ν�µ�σµατα αυτ/ +$ρ�υν την επιγρα+( /ΛΥΜΠΙΑ Β (
Β//ΛΥΜΠΙ(Α) ΕΝ ΒΕΡ(/Ι)(Α), απ’ �π�υ πιθαν*ς συν/γεται �τι �ι συγκε-
κριµ$ν�ι αγ*νες τελ$στηκαν για δε'τερη +�ρ/ τ� 246-247 µ.�., και επ�µ$-
νως αν(καν στην κατηγ�ρ�α των πεντετηρικ�ν αγ*νων, τελ�'νταν συνεπ*ς
αν/ τετραετ�α95.

Τα /λ&µπια της Β$ρ�ιας, �πως +α�νεται σε επιγρα+( τ�υ 253-257 µ.�.,
απ$κτησαν τ�ν τ�τλ� ιερ�� και �ικ�υµενικ�� αγ*νες96, εν* σε πρ�γεν$στερη
επιγρα+( τ�υ 240 µ.�. &αρακτηρ�6�νται ως ιερ��, εισελαστικ�� και ισ�λ&-
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honorem Acad. D. Decev, Sofia 1958, σ. 291? Ε. Αλµπαν�δης, «Αθλητικ�� Αγ*νες στη Θρ/-
κη κατ/ τ�υς ελληνιστικ�'ς και ρωµαϊκ�'ς &ρ�ν�υς», Θρακικ� Επετηρ�δα 10 (1995-1998)
195-244, σ. 227, 232.

90. ∆. Κ. Κανατσ�'λης, «Τ� K�ιν�ν των Μακεδ�νων», Μακεδ�νικ� Γ′ (1955) 97-98.
91. Gaebler, �.π., αρ. 466.
92. Burrell, �.π., σ. 194.
93. g.π., σ. 193.
94. Gaebler, �.π., σ. 22.
95. Κανατσ�'λης, �.π., σσ. 94-95? Leschhorn, «Griechische Agone», �.π., σ. 403.
96. IG III, 1, 129. ]AγαθWX τ&�Wη. (/Jα)λ#ρι�ς aEκλεκτ�ς ΣινωπεCς (��υ)λευτ_ς καN

]AθηναK�ς καN ∆ελ�?ς (��υ)λευτ_ς καN ]HλεK�ς καN Σαρδιαν?ς (��υ)λευτ_ς καN ΠεργαK�ς
��υλευτ_ς (κ)αN ΝεικαεCς ��υλευτ_ς καN mλλων π�λλQν π�λεων π�λε�της καN ��υλευτ�ς,
κXρυ0 δισπερ��δ�ς νεικ�σας PγQνας @ερ�Cς �ικ�υµενικ�Cς τ�Cς xπ�γεγραµµ#ν�υςc ]Oλ&-
µπια Fν Πε�σWη �o, Π&θια Fν ∆ελ��Kς �o, Ν#µεια Fν aAργει γo, aIσθµια δo..................]Oλ&µπια Fν
Β#ρ�ιGα �o.....



µπι�ι97. Απ� τ�υς ελληνιστικ�'ς ακ�µη &ρ�ν�υς ε�ναι γεγ�ν�ς �τι η τιµ( της ει-
σ#λασης, της θριαµ5ευτικ(ς δηλαδ( εισ�δ�υ των αθλητ*ν στην π�λη τ�υς, α-
π�δ�δ�νταν και στ�υς νικητ$ς των περ�&ωρων αγ*νων, �πως επ�σης και στ�υς
αγ*νες π�υ ε�&αν τα �δια &αρακτηριστικ/ µε τ�υς πανελλ(νι�υς αγ*νες.

Θεσσαλ�ν�κη. Η π�λη λ�γω τ�υ λιµανι�' και της στρατηγικ(ς της θ$-
σης στην Εγνατ�α �δ� (ταν η $δρα των Ρωµα�ων α1ιωµατ�'&ων και τ� δι-
�ικητικ� κ$ντρ� της Μακεδ�ν�ας. Στη Θεσσαλ�ν�κη ανα+$ρ�νται για πρ*-
τη +�ρ/ αγ*νες µε τ� �ν�µα Π&θια τ� 240 µ.�., στα &ρ�νια της διακυ5$ρ-
νησης τ�υ αυτ�κρ/τ�ρα Γ�ρδιαν�' ΙΙΙ (238-244 µ.�)98. � Γ�ρδιαν�ς ΙΙΙ α-
π$νειµε στη Θεσσαλ�ν�κη για πρ*τη +�ρ/ τ�ν τ�τλ� της νεωκ�ρ�υ και της
παρε&*ρησε τ� δικα�ωµα τ$λεσης των Πυθ�ων99.

Απ� τα ν�µ�σµατα +α�νεται �τι τα Π&θια συν$&ισαν να τελ�'νται και
υπ� τη διακυ5$ρνηση των αυτ�κρατ�ρων Φιλ�ππ�υ τ�υ Wρα5α (244-249
µ.�.) και τ�υ Βαλεριαν�' και Γαλιην�' (253-268 µ.�.)100. Τα ν�µ�σµατα επ�
επ�&(ς Γ�ρδιαν�' ΙΙΙ και Φιλ�ππ�υ τ�υ Wρα5α $+εραν στην �π�σθια �ψη α-
γωνιστικ( κ�ρ*να µε κλαδ� +��νικα ( αγωνιστικ� τραπ$6ι και την επιγρα+(
ΘΕΣΣΑΛ/ΝΙΚΕΩΝ ΝΕΩ(Κ/ΡΩΝ) ΠΥΘΙΑ101. Ν�µ�σµατα των Πυθ�ων, π�υ
πραγµατ�π�ι(θηκαν επ� Φιλ�ππ�υ τ�υ Wρα5α τ� 244 µ.�., +$ρ�υν επ�σης
και την επιγρα+( ΠΥΘΙΑ∆Ι Β, γεγ�ν�ς π�υ ισ&υρ�π�ιε� την /π�ψη �τι τα
Π'θια αυτ/ (ταν τα δε'τερα στη σειρ/ µετ/ την �δρυσ( τ�υς επ� Γ�ρδιαν�'
τ� 240 µ.�.102.

Σ&ετικ/ µε τη &ρησιµ�π�ι�'µενη �ν�µασ�α Π&θια µπ�ρ�'µε να υπ�θ$-
σ�υµε �τι �ι αγ*νες αυτ�� πιθαν�τατα &ρησιµ�π�ι�'σαν τα �δια $παθλα (
�τι ε�&αν τ� �δι� αγωνιστικ� περιε&�µεν� µε αυτ� των Πυθ�ων π�υ τελ�'-
νταν πρ�ς τιµ(ν τ�υ Απ�λλωνα στ�υς ∆ελ+�'ς. Μια επιγρα+( τ�υ $τ�υς
252-253 µ.�. καταγρ/+ει την 'παρ1η αγων�θετ�ν και αµ�ικτυ�νων στη
Θεσσαλ�ν�κη, �πως αυτ�� (ταν γνωστ�� απ� τ�υς ∆ελ+�'ς103. Στην �δια επι-
γρα+( ανα+$ρεται σα+*ς τ� αγωνιστικ� περιε&�µεν�, �πως και �ι κατηγ�-
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97. L. Robert, Bulletin Épigraphique 1971, αρ. 400.
98. Π. Ν�γδελης, Επιγρα�ικ� Θεσσαλ�ν�κεια, Θεσσαλ�ν�κη 2006, σ. 82? Σ. Πελεκ�-

δης, Απ� την π�λιτε�α και την κ�ινων�α της αρ�α�ας Θεσσαλ�ν�κης (Παρ/ρτηµα 2�υ τ�-
µ�υ της Επιστηµ�νικ(ς Επετηρ�δ�ς της Φιλ�σ�+ικ(ς Σ&�λ(ς), Θεσσαλ�ν�κη 1934, σ. 46.
� &ρ�ν�ς �δρυσης των Πυθ�ων πρ�κ'πτει απ� την επιγρα+(: IG X2 38.

99. Burell, �.π., σ. 198? Klose – Stumpf, �.π., σ. 117.
100. I. Touratsoglou, Die Münzstatte von Thessaloniki in der römichen Kaiserzeit,

Berlin 1988, Γ�ρδιαν�ς ΙΙΙ: αρ. 50, 52 κ.λπ., Φ�λιππ�ς: αρ. 1-4, 6-13 κ.λπ., Βαλεριαν�ς: αρ.
10, 11, 29 κ.λπ.

101. Klose – Stumpf, �.π., αρ. 199 & 200.
102. Πελεκ�δης, �.π., σ. 47.
103. IG X2, 1, 38: PγαθXι τ&�ηι ]Aπ�λλωνι Πυθ�\ω �@ ]Aµ�ικτ&�νες καN �@ Pγων�θ#ται

τXς δ Πυθι�δ�ς xπ? Fπιµελητ�νc Βα��ι�ν ΤερραK�ν Νεικ�στρατ�ν τ?ν P0ι�λ�γ�τατων
γραµµατ#α τQν Πυθ�ων Hτ�υς δ π σ Σε�αστ�> τ�> καN ν εJτυ�εKτε.
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ρ�ες των αγωνι6�µ$νων. Τα αθλητικ/ αγων�σµατα (ταν τ� π#νταθλ�, �ι δρ�-
µ�ι (στ�δι�, δ�λι��ς, δ�αυλ�ς), τ� παγκρ�τι�, η πυγµ� και η π�λη. Τα καλ-
λιτε&νικ/ αγων�σµατα περιελ/µ5αναν αγ*νες σαλπιγκτ�ν, τραγωδ�ν, κη-
ρ&κων, π�ιητ�ν και κιθαριστ�ν. �ι κατηγ�ρ�ες των αγωνι6�µ$νων στα γυ-
µνικ/ αγων�σµατα (ταν τρεις: �ι πα�δες, �ι αγ#νει�ι και �ι �νδρες. Τα Π&θια
της Θεσσαλ�ν�κης (ταν πεντετηρικ�� αγ*νες τελ�'νταν, δηλαδ(, αν/ τ$σ-
σερα &ρ�νια, �πως +α�νεται απ� τις επιγρα+$ς104. Απ� τις παραστ/σεις των
ν�µισµ/των +α�νεται �τι τα $παθλα αυτ*ν των αγ*νων (ταν �ι τρ�π�δες, �ι
αγωνιστικ$ς κ�ρ*νες και τα µ(λα κατ/ καν�να π$ντε τ�ν αριθµ�.

Τα Π&θια στη Θεσσαλ�ν�κη απ$κτησαν κατ/ καιρ�'ς δι/+�ρα πρ�σω-
ν'µια, �πως Κα�ε�ρεια, Καισ�ρεια και Επινε�κια. Τ�'τ� πιστ�π�ι�'ν και
δ'� επιγρα+$ς, π�υ ως πρ�ς τ� περιε&�µεν� τ�υς (ταν πρ�σκλ(σεις πρ�ς
τ�υς µεγ�λ�υς αγ*νες π�υ τελ�'νταν στη Θεσσαλ�ν�κη. Στην πρ*τη απ�-
σπασµατικ( επιγρα+( τ�υ 259 µ.�. γ�νεται µνε�α των: [\Aκτ�ων Κα5ειρ�]ων
Καισαρε�ων Πυθ�ων, εν* στη δε'τερη σ&εδ�ν ακ$ραιη επιγρα+( τ�υ 260
π.�. ανα+$ρεται �: [^ερ]?ς �Zκ�υµενικ?ς εZσελαστικ?ς τQν µεγ�λων Καισα-
ρε�ων, Επινεικ�ων, Κα�ειρ�ων, Πυθ�ων105. Απ� τα πρ�ανα+ερ�µενα πρ�κ'-
πτει �τι την επ�&( τ�υ Βαλεριαν�' και Γαλλιην�' �ι αγ*νες (σαν ιερ��, $-
+εραν �&ι µ�ν� τα πρ�σων'µια Καισ�ρεια, Επινε�κια, Κα�ε�ρια, *κτια αλ-
λ/ και τ�ν γνωστ� απ� /λλ�υς πεντετηρικ�&ς αγ*νες &αρακτηρισµ� µεγ�-
λα. Τ� πρ�σων'µι� Κα�ε�ρεια �+ε�λ�νταν στ�ν π�λι�'&� θε� Κ/5ειρ� στ�ν
�π��� απ$διδαν τη σωτηρ�α της π�λης απ� τ�υς Γ�τθ�υς τ� 254 µ.�.106. Τ�
πρ�σων'µι� Καισ�ρεια107 +ανερ*νει τη σ'νδεση των αγ*νων της Θεσσα-
λ�ν�κης µε τις ε�ρτ$ς πρ�ς τιµ( των αυτ�κρατ�ρων. Τ� πρ�σων'µι� Επινε�-
κια παραπ$µπει στη θε�τητα Ν�κη108 και πιθαν�τατα σ&ετ�6εται µε τη ν�κη
των Θεσσαλ�νικ$ων κατ/ των Γ�τθων.

�ι συναυτ�κρ/τ�ρες Βαλεριαν�ς και Γαλλιην�ς, πιθαν�τατα, ανταµε�-
5�ντας τ�υς Θεσσαλ�νικε�ς για την απ�τελεσµατικ( αντ�σταση π�υ πρ�5αλ-
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104. IG X2,1, 38 (252/3 µ.�.), 178 (240/1 µ.�.), 214 (240/1 µ.�.). Τα Π'θια της Θεσ-
σαλ�ν�κης ανα+$ρ�νται επ�σης σε µια επιγρα+( απ� τα Μ$γαρα: IG VII, 49 (2� αι. µ.�.).

105. Και �ι δ'� επιγρα+$ς παρ�υσι/6�νται, σ&�λι/6�νται και συµπληρ*ν�νται απ�
τ�ν Ν�γδελη. Ν�γδελης, �.π., σσ. 81-91.

106. Touratsoglou, �.π., σ. 309? IG X2, 1, 199? Ν�γδελης, �.π., σσ. 88-89. T� πρ�σων'-
µι� Κα�ε�ρια συναντ/ται επ�σης υπ� τη διακυ5$ρνηση τ�υ Γ�ρδιαν�' ΙΙΙ και τ�υ Φ�λιπ-
π�υ Wρα5α σε τ�πικ/ ν�µ�σµατα. Touratsoglou, αυτ., Γ�ρδιαν�ς III. αρ. 94, 115, 187, Φ�-
λιππ�ς αρ. 47. Κατ/ την περ��δ� της διακυ5$ρνησης απ� τ�ν αυτ�κρ/τ�ρα Τραϊαν� ∆$-
κι� (249-251 µ.�.) κ�πηκαν στη Θεσσαλ�ν�κη ν�µ�σµατα µε αγωνιστικ/ θ$µατα. ∆εν α-
να+$ρ�νται �ι �ν�µασ�ες των αγ*νων, αλλ/ η παρ/σταση των Κα5ε�ρων µε $παθλα (τρ�-
π�δες π/νω στ�υς �π���υς υπ/ρ&�υν µ(λα) τ�υς συσ&ετ�6ει µε τα Π&θια Κα�ε�ρια.
Touratsoglou, αυτ., Τραϊαν�ς ∆$κι�ς αρ. 8.

107. Touratsoglou, �.π., Γ�ρδιαν�ς αρ. 96, 103.
108. g.π., αρ. 109.



λαν στ�υς Γ�τθ�υς τ� 254 µ.�., της απ$νειµαν τη δε'τερη νεωκ�ρ�α και τ� δι-
κα�ωµα να τελ�'ν εκτ�ς των Πυθ�ων και τ� δε'τερ� ιερ� αγ*να αυτ�ν των
Ακτ�ων Πυθ�ων. �ι αγ*νες αυτ�� θα πρ$πει να (ταν µ/λλ�ν πεντετηρικ�� και
να τελ$σθηκαν για πρ*τη +�ρ/ τ� 255 µ.�.109. Την περ��δ� λ�ιπ�ν αυτ( εκ-
δ�θηκαν στη Θεσσαλ�ν�κη ν�µ�σµατα π�υ $+εραν τ�ν τ�τλ� *κτια Π&θια110.

Εκτ�ς απ� τις επιγρα+$ς και τα ν�µ�σµατα π�υ συνιστ�'ν τις κ'ριες
πηγ$ς πληρ�+�ρησης για τ�υς αγ*νες των Πυθ�ων, ενδια+$ρ�ν παρ�υσι/-
6ει ψη+ιδωτ� δ/πεδ� (π�υ &ρ�ν�λ�γε�ται µετ/ τα µ$σα τ�υ 3�υ αι. µ.�.), ε-
π� της συµ5�λ(ς των �δ*ν Εγνατ�ας και Αντιγ�νιδ*ν στ� �π��� εικ�ν�6�-
νται δ'� στε+/νια µε εγγεγραµµ$νη τη λ$1η Π&θια και παρ/σταση αγωνι-
στικ�' τεθρ�ππ�υ111.

Εκτ�ς των Πυθ�ων µια αγωνιστικ( επιγρα+( ιδια�τερα πλ�'σια σε πλη-
ρ�+�ρ�ες ανα+$ρει επιτ/+ι�υς αγ*νες πρ�ς τιµ( τ�υ αυτ�κρ/τ�ρα Βαλε-
ριαν�' τ� 253-260 µ.�.112. Εδ* ανα+$ρεται &αρακτηριστικ/ �τι η κατηγ�ρ�α
των πα�δων αγων�στηκε στην π�λη και στ� παγκρ�τι�, εν* �ι κατηγ�ρ�ες
των αγενε�ων και των ανδρ�ν στην π�λη. Ανα+$ρ�νται, επ�σης, τα �ν�µατα
των νικητ*ν αν/ κατηγ�ρ�α.

Η /π�ψη �τι στην π�λη τελ�'νταν και �ι αγ*νες των Μεγ�λων Πανελ-
λην�ων113 πρ�ς τιµ( τ�υ θε�π�ιηµ$ν�υ Αδριαν�' δεν +α�νεται να ευσταθε�
και πιθαν�τατα ε�ναι πρ�ϊ�ν σ'γ&υσης114. Αγ*νες γιν�ταν επ�σης πρ�ς τιµ(
τ�υ θε�' Φ�'λ5�υ πιθαν�τατα γι�υ τ�υ Μ. Αυρ(λι�υ π�υ π$θανε σε ηλικ�α
τεσσ/ρων ετ*ν και θε�π�ι(θηκε115. Αγ*νες δι�ργαν*ν�νταν και πρ�ς τιµ(ν
τ�υ Αντιν��υ, στεν�' +�λ�υ τ�υ αυτ�κρ/τ�ρα Αδριαν�', µε την επωνυµ�α
Αντιν�εια116. �ι δ'� τελευτα��ι αγ*νες ε�&αν επιτ/+ι� &αρακτ(ρα, γιατ� γι-
ν�ταν πρ�ς τιµ( των νεκρ*ν και �ι νικητ$ς επι5ρα5ε'�νταν µε &ρηµατικ/ $-
παθλα (�ρηµατ�τες ( θεµατικ�� αγ*νες)117.
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109. Ν�γδελης, �.π., σσ. 87-88.
110. Touratsoglou, �.π., Βαλεριαν�ς αρ. 3, 25.
111. Π. Ασηµακ�π�'λ�υ-Ατ6ακ/, Τα ψη�ιδωτ� δ�πεδα της Θεσσαλ�ν�κης [Βυ6α-

ντιν/ Μνηµε�α 9], Θεσσαλ�ν�κη 1998, σ. 70? Ν�γδελης, �.π., σ. 82 σηµ. 123.
112. ∆(µιτσας, �.π., σ. 374.
113. IG X2, 1, 181? Leschhorn, «Griechische Agone», �.π., σ. 408. Τα Πανελλ�νια (-

ταν αγ*νες πρ�ς τιµ( τ�υ Πανελλ(νι�υ ∆�α π�υ καθι$ρωσε � Αδριαν�ς µε σκ�π� την α-
ναγ$ννηση της πανελλ(νιας εθνικ(ς ιδ$ας. Λ. Σ. Βρεττ�ς, Λε0ικ� τελετ�ν, ε�ρτ�ν και α-
γ�νων των αρ�α�ων Ελλ�νων, Αθ(να 1999, λ. «Πανελλ(νια», σ. 577.

114. Κατ/ τ�ν Ν�γδελη στην πρ�ανα+ερ�µενη επιγρα+( π�υ &ρησιµ�π�ιε�ται ως 5α-
σικ( πηγ( για την τεκµηρ�ωση της 'παρ1ης των Πανελλην�ων στη Θεσσαλ�ν�κη ανα+$-
ρ�νται τα Πανελλ�νια της Αττικ(ς και �&ι αυτ/ της Θεσσαλ�ν�κης. Ν�γδελης, �.π., σ. 83.

115. L. Robert, «Le Dieu Fulvus à Thessalonique», Hellenica 2 (1946) 37-42 (στ� ε1(ς:
«Le Dieu Fulvus»).

116. IG X2, 1, 35.
117. IG X2, 1, 262. Επ�σης αρ. 153-170, 236 και Robert, «Le Dieu Fulvus», �.π., 37.



Φ�λιππ�ι. Σε επιγρα+( των Φιλ�ππων118 συναντ�'µε τ�ν Κ�ιντ� Φλ/-
5ι� Ερµαδ�ωνα αγων�θ$τη των Μεγ�λων Ασκληπιε�ων, τα �π��α �ργαν*-
ν�νταν απ� τ�υς θρησκευτ$ς τ�υ Σερ/πιδ�ς, γεγ�ν�ς π�υ µπ�ρε� να ενισ&'-
σει την /π�ψη για τα'τιση τ�υ Σερ/πιδ�ς µε τ�ν Ασκληπι�. Τα Ασκληπιε�α
των Φιλ�ππων πιθαν�τατα (ταν ετ(σι�ι και �&ι πεντετ�ρικ�ι αγ*νες, �πως
τα Ασκληπιε�α της Επιδα'ρ�υ.

Λητ�. Σε $να δι/ταγµα της Λητ(ς τ�υ 119 π.�. ανα+$ρεται η θεσµ�θ$-
τηση ετ(σιων ιππικ*ν αγ*νων πρ�ς τιµ(ν τ�υ ταµ�α των Ρωµα�ων Μ/ρκ�υ
Wννι�υ Π�πλ��υ και η τ$λεσ( τ�υς την ηµ$ρα π�υ δι�ργαν*ν�νταν και /λ-
λ�ι αγ*νες πρ�ς τιµ(ν των ευεργετ*ν της π�λης119.

Σ�ρρις. Η Σ�ρρις κατ/ τ�υς αυτ�κρατ�ρικ�'ς &ρ�ν�υς (ταν µ�α θ$ση
π�υ διετ$λεσε ρωµαϊκ�ς σταθµ�ς µε την επωνυµ�α Sarxa ( Sarra. Η π�λη κα-
τ/ τη ρωµαϊκ( επ�&( δι$θετε γυµν/σι�, υπ/ρ&�υν δε ενδε�1εις �τι � Τι5$ρι�ς
Κλα'δι�ς Φλα�υιαν�ς Λυσ�µα&�ς, � �π���ς (ταν γι�ς τ�υ γυµνασ�αρ&�υ
της π�λεως Τι5$ρι�υ Κλα'δι�υ ∆ι�γ$ν�υς (ταν αρ&ιερ$ας και αγων�θ$της.
� αρ&ιερ$ας-αγων�θ$της επ$δει1ε πλ�'σια δραστηρι�τητα και στα πλα�σια
της αυτ�κρατ�ρικ(ς λατρε�ας δι�ργ/νωσε ευκαιριακ�'ς αγ*νες µε την ε-
πωνυµ�α Σε�αστ�120.

Συµπερ�σµατα

Απ� την επε1εργασ�α τ�υ επιγρα+ικ�' και ν�µισµατικ�' υλικ�' της
Θρ/κης πρ�κ'πτ�υν τα ε1(ς συµπερ/σµατα:

1. A1ι�σηµε�ωτ� ε�ναι τ� γεγ�ν�ς �τι � ελληνικ�ς αυτ�ς θεσµ�ς των α-
θλητικ*ν αγ*νων µεταλαµπαδε'τηκε και ρ�6ωσε στη µακεδ�νικ( γη µακρι/
απ� τα µεγ/λα κ$ντρα τ�υ ν�τι�υ ελλαδικ�' &*ρ�υ. � µακεδ�νικ�ς ελληνι-
σµ�ς &ωρ�ς αµ+ι5�λ�α µ$σα απ� τις αθλητικ$ς αυτ$ς γι�ρτ$ς πρ�5αλλε την
εθνικ( τ�υ ταυτ�τητα και τ�ν ελληνικ� τ�υ π�λιτισµ�.

2. Μ$&ρι και τ� τ$λ�ς των ελληνιστικ*ν &ρ�νων τελ�'νταν αγ*νες πρ�ς
τιµ(ν θε*ν κυρ�ως τ�υ ∆�α (/λ&µπια τ�υ ∆��υ, Βασ�λεια), της Wρτεµης
(Αµ+�π�λη) και ηρ*ων, �πως τ�υ Ηρακλ( (Ηρ�κλεια Θ/σ�υ).

3. Κατ/ τ�υς αυτ�κρατ�ρικ�'ς &ρ�ν�υς συναντ�'µε τρεις δια+�ρετι-
κ$ς κατηγ�ρ�ες αγ*νων:

• Αγ*νες πρ�ς τιµ(ν θε*ν τ�υ ελληνικ�' δωδεκ/θε�υ. Τιµ*µεν�ς θε�ς
(ταν � ∆�ας πρ�ς τιµ(ν τ�υ �π���υ συνε&�6�υν να τελ�'νται /λ&-
µπια στη Β$ρ�ια και � Απ�λλων πρ�ς τιµ(ν τ�υ �π���υ �ργαν*ν�-
νταν τα Π&θια στη Θεσσαλ�ν�κη.

18 Eυ/γ. Aλµπαν�δης – Aθ. Aναστασ��υ – Kων. Σ&�ιν/ς – Iω. M�υρατ�δης

118. P. Lemerle, «Inscriptions Latines et Grecques de Philippes», Bulletin de Cor-
respondance Hellénique 59 (1935) 140 κ.ε., αρ. 40-41.

119. Syll3 700? ∆(µιτσας, �.π., σ. 68, αρ. 675.
120. ∆(µιτσας, �.π., αρ. 812.



• Αγ*νες πρ�ς τιµ(ν /λλων θε*ν. Θε�� στ�υς �π���υς α+ιερ*ν�νταν
αγ*νες επ�σης (ταν � Ασκληπι�ς και � Κ/5ειρ�ς.

• Αγ*νες πρ�ς τιµ(ν Ρωµα�ων αυτ�κρατ�ρων. Η Β$ρ�ια και η Θεσ-
σαλ�ν�κη �ργ/νωναν αγ*νες κυρ�ως πρ�ς τιµ(ν των αυτ�κρατ�ρων
π�υ απ$νειµαν στις π�λεις τ� δικα�ωµα της νεωκ�ρ�ας. Η σ'νδεση
της αυτ�κρατ�ρικ(ς λατρε�ας και των αγ*νων ε�ναι �λ�+/νερη µ$-
σα απ� τις αγωνιστικ$ς παραστ/σεις των ν�µισµ/των. �ι αγ*νες
αυτ�� (ταν ευκαιριακ�� και ε�&αν περι�ρισµ$νη δι/ρκεια 6ω(ς. Η �-
δρυση των συγκεκριµ$νων αγ*νων (ταν απ�τ$λεσµα τ�σ� της π�λι-
τικ(ς των Ρωµα�ων αυτ�κρατ�ρων �σ� και των επιδι*1εων των αρ-
&*ν των π�λεων. 3τσι �ι αυτ�κρ/τ�ρες $διναν τ� πρ�ν�µι� της �-
δρυσης αγ*νων ταυτ�&ρ�να µε τ� δικα�ωµα της νεωκ�ρ�ας σε µια
π�λη, ως ανταµ�ι5( για την π�στη της και την υπ�στ(ρι1( της σε π�-
λ$µ�υς ( εµ+'λιες συρρ/1εις.

• Στη Β$ρ�ια τελ�'νταν αγ*νες µε την επωνυµ�α Αλε0�νδρεια κατ/
τ�ν 3� αι. µ.�., γεγ�ν�ς π�υ απ�δεικν'ει �τι η µν(µη και η λατρε�α
τ�υ Μ. Αλε1/νδρ�υ παρ$µεινε 6ωνταν( µ$&ρι αυτ( την περ��δ�. Η
περ�πτωση �ι αγ*νες αυτ�� να (ταν στεν/ συνδεδεµ$ν�ι µε την αυ-
τ�κρατ�ρικ( λατρε�α δεν +α�νεται τ�σ� πιθαν(.

ΕΥΑΓΓΕΛ�Σ ΑΛΜΠΑΝΙ∆ΗΣ – ΑΘΑΝΑΣΙ�Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙ�Υ – 
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SUMMARY

Evangelos Albanidis – Athanasios Anastasiou – Konstantinos Schoinas –
John Mouratidis, Athletic Games in Ancient Macedonia.

The aim of this study is to collect and process data concerning the ori-
gin and development of Games in ancient Macedonia through the end of Im-
perial times. Literary evidence, coins and inscriptions were used as primary
sources. During pre-Christian times, Games were held in honour of gods,
mostly Zeus (Olympia of Dion, Basilia), Artemis (Amphipolis) and deities,
such as Hercules (Heraclia of Thassos). During Imperial times, Games were
held in honour of gods and deities. God of honour was Zeus, in whose hon-
our Olympia were still held, in Beroia, and Apollo, in whose honour the
Pythia were held in Thessalonica. Macedonian cities, during the Imperial
era, mainly organised Games to honor Roman emperors; emperors honored
by means of Games were Heliogabalus, Philippus the Arab and mainly
Gordianus III. In most cases they added to already existent Games the name
of the honored emperor, or changed the names of Games to satisfy the em-
perors themselves. Of course, these Games were either occasional or of a
limited lifetime. The establishment of these Games was the result of both the
Roman emperors’ policy and the local authorities’ aspirations.




