
Πένταθλο 
 

Η γέννηση του πεντάθλου 

Ένας µύθος λέει ότι το αγώνισµα του πεντάθλου γεννήθηκε στη Λήµνο, τον πρώτο 
σταθµό των Αργοναυτών, οι οποίοι ξεκίνησαν, µε πλοίο την Αργώ και αρχηγό τον 
Ιάσονα, να φέρουν το χρυσόµαλλο δέρας από τη µακρινή Κολχίδα. Σύµφωνα 
πάντα µε το µύθο, το νησί κατοικούνταν αποκλειστικά από γυναίκες, που είχαν 
σκοτώσει τους άνδρες τους και τα αρσενικά παιδιά τους. 

Οι Λήµνιες, µετά από διαπραγµατεύσεις, δέχτηκαν να φιλοξενήσουν τους 
Αργοναύτες που έφθασαν στο νησί τους. Αποφάσισαν µάλιστα να αποδώσουν 
νεκρικές τιµές στους σκοτωµένους άνδρες τους και στο βασιλιά τους. Οι ταφικές 
τελετές περιελάµβαναν και αθλητικούς αγώνες, που ήταν για τους αρχαίους 
Έλληνες εξαιρετική τιµή προς τον νεκρό. Οι Αργοναύτες αγωνίστηκαν σε αγώνες 
δρόµου, µε τον πολεµικό τους εξοπλισµό και µε έπαθλα τους πολύτιµους χιτώνες 
που προσέφεραν οι γυναίκες της Λήµνου. 

'Αλλη εκδοχή λέει ότι οι Αργοναύτες αγωνίστηκαν σε ένα σύνθετο αγώνισµα που 
επινοήθηκε για την περίσταση από τον Πηλέα και περιελάµβανε πέντε βασικά 
αγωνίσµατα: το άλµα, το δίσκο, το δρόµο, το ακόντιο και την πάλη. Οι αθλητές 
αγωνίζονταν ανά δύο και νικητής ανακηρυσσόταν αυτός που είχε κερδίσει σε τρία 
από τα πέντε αγωνίσµατα. Στη συνέχεια, ο νικητής κληρωνόταν µε κάποιον από 
τους νικητές των άλλων ζευγών, ώσπου να µείνει ο τελικός νικητής που 
ανακηρυσσόταν "πένταθλος". Για τους αρχαίους Έλληνες, ο πένταθλος αθλητής 
είχε την τελειότερη σωµατική διάπλαση. 

Το πένταθλο εµφανίζεται για πρώτη φορά στο πρόγραµµα των Ολυµπιακών 
Αγώνων το 708 π.Χ 

 

Τα Αγωνίσµατα του Πεντάθλου 

Το Πένταθλο περιλάµβανε τα εξής αγωνίσµατα: 
 
 
∆ρόµος:  

 
 
 
 
 

 
Στις αρχές οι αθλητές φορούσαν ένα κοµµάτι ύφασµα γύρω από τη µέση τους, ενώ 
αργότερα συναγωνίζονταν γυµνοί, µε εξαίρεση τον "οπλίτη δρόµο" κατά τον οποίο 
οι δροµείς φορούσαν ασπίδα, κράνος και περικνηµίδες. Οι αγώνες δρόµου 
περιελάµβαναν: 
το στάδιο (µήκος ενός σταδίου, 200 µ.) 
ο δίαυλος (µήκος δύο σταδίων, 400 µ.) 
ο δόλιχος (δρόµος αντοχής, µεταξύ 7-24 σταδίων, δηλαδή 1.400-4.800 µ.) 

 
 



'Aλµα: 
 

 
 
 
 
 
 

Oι αθλητές των αρχαίων Ολυµπιακών Αγώνων χρησιµοποιούσαν λίθινα ή 
µολυβένια βάρη, τους αλτήρες, για να αυξήσουν την απόσταση που πηδούσαν. 
Κρατούσαν τους αλτήρες µέχρι το τέλος του άλµατος, οπότε τους πετούσαν πίσω. 
Μετά προσγειώνονταν στο έδαφος µε τα πόδια κλειστά. Κατά καιρούς, το άλµα 
συνοδευόταν από έναν αυλητή του οποίου οι ήχοι υπογράµµιζαν το ρυθµό και τη 
µουσική ροή ενός καλά εκτελεσµένου άλµατος. 
 
 
∆ίσκος: 

 
 
 
 
 
 

Το αγώνισµα αυτό έχει µια µεγάλη παράδοση που πηγάζει από την περιγραφή του 
Oµήρου για τους επιτάφιους αγώνες που διοργάνωσε ο Αχιλλέας προς τιµήν του 
νεκρού του φίλου Πάτροκλου. Ο δίσκος ήταν αρχικά φτιαγµένος από πέτρα και 
αργότερα από σίδηρο, µολύβι ή χαλκό. Η τεχνική ήταν πολύ κοντά σε αυτή της 
σηµερινής τεχνικής ελεύθερης ρίψης. 
 
 
Πάλη:  
 

 
 
 
 
 

Μεγάλη αξία έδιναν στην πάλη, ως µορφή στρατιωτικής άσκησης χωρίς όπλα. Το 
αγώνισµα έληγε όταν ένας από τους δύο αθλητές παραδεχότανε την ήττα του. 
 
 
 
Ακόντιο:  
 
Το ακόντιο αναφέρεται επίσης από τον Όµηρο ως ένα από τα αθλήµατα των 
αγώνων που διοργάνωσε ο Αχιλλέας για να τιµήσει το φίλο του Πάτροκλο. Οι 
αθλητές της αρχαίας Ελλάδας προσάρµοζαν την αγκύλη, µια λωρίδα δέρµατος που 
σχηµάτιζε βρόχο, στο κέντρο βάρους του ακοντίου. Η αγκύλη υποβοηθούσε τη 
ρίψη µε δύο τρόπους: αύξανε τη δύναµη της ρίψης γιατί έκανε ασφαλέστερη τη 
λαβή και επιπλέον σταθεροποιούσε την πορεία του, βοηθώντας το να διανύσει 
µεγαλύτερη απόσταση. Υπήρχαν δύο τύποι αυτού του αγωνίσµατος: η ρίψη 
ακοντίου στη µεγαλύτερη απόσταση και η ρίψη του σε προκαθορισµένο στόχο. 
 
 
 
 


