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Η αρνητική κριτική των αθλητικών συνθηκών

Είναι αναγκαίο να σημειωθεί ευθύς εξαρχής ότι κατά τα
αυτοκρατορικά χρόνια κυριαρχούν απόψεις διανοουμέ-
νων που ανήκουν ή που κινούνται στις παρυφές μιας
πνευματικής κίνησης με κοινά χαρακτηριστικά. Oι εκ-
πρόσωποι αυτής της κίνησης, που έγινε γνωστή ως Δεύ-
τερη Σοφιστική και ορίζει μια αναγεννητική περίοδο που
αρχίζει τον 1ο αιώνα μ.Χ. και καλύπτει ολόκληρο τον 2ο
αιώνα, δείχνουν να αγωνιούν για την ιστορική και εθνική
συνείδηση και στρέφονται στο ιστορικό παρελθόν. Κατά
συνέπεια συμφωνούν ως προς την κριτική τους στη με-
ταβολή των ηθών και των συμπεριφορών της εποχής
τους και υποστηρίζουν την τάση εξιδανίκευσης της κλα-
σικής εποχής και την προσπάθεια μίμησης λόγων και
πράξεων. Από αυτήν την ιδεολογική θέση εκπορεύονται
κατά κύριο λόγο οι κρίσεις τους και οι προτάσεις τους
για βασικούς θεσμούς της επιστήμης, της πολιτικής, της
κοινωνίας και ασφαλώς για τον αθλητισμό και την υγεία
των πολιτών.3

Σύμφωνα με τη λογική τους, η άσκηση είναι απαραίτητη
στο βαθμό που φροντίζει για την αρμονία και τη δύναμη,
συνεπώς για την υγεία της ανθρώπινης ολότητας, ενώ
αντιθέτως όταν φθάνει στην υπερβολή ή υπάγεται σε
αγωνιστικούς στόχους αποτελεί εμπόδιο για τη σύμμε-
τρη ανάπτυξη των νέων.4 Κατ’ επέκταση η συμμετοχή
στην αθλητική άσκηση, εξαιτίας της χρήσης «νεωτερι-

σμών» και της μονομερούς προσήλωσης που απαιτεί, δεν
είναι σύμμετρη, δεν συμπορεύεται με το αίτημα της προ-
αγωγής των πνευματικών και πολιτικών αξιών, δεν συμ-
βάλλει στη διαμόρφωση υγιών πολιτών.5

Την αυστηρότερη κριτική από τους διανοουμένους και
τους «υγιεινούς» των αυτοκρατορικών χρόνων δέχεται
η «αθλητική κακοτεχνία», δηλαδή η απρογραμμάτιστη
εφαρμογή επικίνδυνων προπονητικών μεθόδων κατά
την άσκηση των αθλητών.6 Αυτές οι ενέργειες υπέρμε-
τρης μυϊκής ενδυνάμωσης επιδρούν αποτρεπτικά στην
ψυχοπνευματική ανάπτυξη και αποτελούν βασική αιτία
της παθητικότητας, που επιφέρει την κοινωνική αδια-
φορία, κυρίως όμως αποδεικνύονται επιζήμιες για τη
σωματική υγεία.7 Επομένως, η αθλητική άσκηση της
αυτοκρατορικής εποχής ταυτίζεται με την «παλαιστρι-
κήν» και την «καταβλητικήν» και κατακρίνεται επειδή
χαρακτηρίζεται από την κακολογία της φύσης των
αθλητών και την αντιποίηση των πραγματικών στόχων
της γυμναστικής.8 O Γαληνός, μάλιστα, σπεύδει να δια-
χωρίσει την «κατa φύσιν εéεξία» από την αθλητική ευε-
ξία, που αναφέρεται ως «οé φύσει εéεξία» και κάνει λό-
γο περί «τÉς μοχθηρÄς εéεξίας», που διαβάλλει τους
στόχους της διαιτητικής παράδοσης, συνεπώς είναι
ελάχιστα χρήσιμη ως προς την υγιεινή διαμόρφωση
του σώματος και τη διατήρηση της ψυχοσωματικής
ισορροπίας.9

O λόγος «περί υγιεινής» 
των αυτοκρατορικών χρόνων
Το αίτημα του επαναπροσδιορισμού 
της σωματικής άσκησης

Oνούφριος Παυλογιάννης
Δρ Ιστορίας, Διδάσκων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η έντονη έως εχθρική κριτική που δέχθηκαν οι αγωνιστικές συνθήκες και τα πρόσωπα του αθλητισμού
αποτελεί κοινή θέση διανοουμένων των αυτοκρατορικών χρόνων και σχηματικά εστιάζεται στο 
ότι η αθλητική άσκηση δεν είναι σύμμετρη, δεν είναι υγιεινή, άρα είναι επιζήμια τόσο για την ανθρώπινη
οντότητα όσο και για την κοινωνική ευρυθμία.1

Σκόπιμα προτάσσεται αυτή η διαπίστωση, γιατί στη βάση αυτής της κριτικής διαμορφώθηκε ως απάντηση
και ως εναλλακτική πρόταση από φιλοσόφους και «υγιεινούς» ο λόγος περί υγιεινής, με τη γυμναστική 
να εμφανίζεται συγγενική της ιατρικής και μέρος μια ευρύτερης υγιεινής / διαιτητικής τέχνης.2

Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαίο, πριν επιχειρηθεί η προσέγγιση των βασικών παραμέτρων της
υγιεινής πρότασης των αυτοκρατορικών χρόνων, να προηγηθεί μια ενότητα η οποία αφενός θα περιέχει 
μια σύνοψη θέσεων που αμφισβητούν την υγιεινή διάσταση του αγωνιστικού αθλητισμού και αφετέρου θα
παρουσιάζει το αίτημα της διαμόρφωσης μιας εναλλακτικής διαιτητικής πρότασης.



Ειδικότερα ως κύριο πρόβλημα σημειώνεται η απολύτως
καθορισμένη αθλητική ζωή, στο πλαίσιο της οποίας οι
συμμετέχοντες πρέπει να πειθαρχούν σε μια συγκεκριμέ-
νη δίαιτα, να αποφεύγουν ή να προτιμούν είδη τροφών
και ποτών, να ασκούνται χωρίς αντίρρηση σε σκληρές
συνθήκες, να «παραδίνονται» στον προπονητή τους.10 Το
θέμα, βέβαια, δεν είναι μόνο αυτή η επίπονη ζωή των
αθλητών, γεμάτη υποχρεώσεις και απαγορεύσεις, αλλά
κυρίως ότι η άσκηση των αθλητών εξειδικεύεται σύμφω-
να με το άθλημα και δεν συμβάλλει στην ολόπλευρη ανά-
πτυξη του σώματος καθώς και ότι είναι προκαθορισμένη,
δηλαδή κατά την εφαρμογή της δεν αξιολογεί την ιδιαί-
τερη ιδιοσυγκρασία του κάθε αθλητή.11

Κύρια ευθύνη για το ότι η αθλητική άσκηση σπανίως συν-
δέεται με υγιεινούς σκοπούς έχει ο άνθρωπος που διευθύ-
νει την αθλητική ζωή και ονομάζεται «παιδοτρίβης». O Γα-
ληνός, ιατρός και γνώστης των υγιεινών πορισμάτων, επι-
κρίνει τον παιδοτρίβη των αυτοκρατορικών χρόνων ως άν-
θρωπο χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, με ανεπαρκείς
γνώσεις γυμναστικής και υγιεινής τέχνης, ανίκανο, σε αντί-
θεση με τον «υγιεινό» γυμναστή, να αξιολογήσει το σύστη-
μα των ασκήσεων, να κατανοήσει τη χρησιμότητά τους, να
παρακολουθήσει την πορεία της άσκησης σε σχέση με την
ψυχοσωματική κατάσταση του αθλητή και τις εξωτερικές
μεταβλητές. Επομένως, η άσκηση που εφαρμόζεται στους
αθλητικούς χώρους από παιδοτρίβες ανεπιστήμονες, που
οικειοποιούνται την ιδιότητα του γυμναστή, όχι μόνο δεν

μπορεί να θεωρηθεί μέρος των υγιεινών παραγγελμάτων
της εποχής και του βασικού αιτήματος της διαφύλαξης της
υγείας, αλλά είναι και επιζήμια για την υγεία των πολιτών.12

O λόγος περί υγιεινής τέχνης

Ως φυσικό επακόλουθο αυτής της ολοκληρωτικής κριτι-
κής της αθλητικής άσκησης και ως απάντηση στις επι-
κρίσεις των διανοουμένων για τις συνθήκες τρυφηλότη-
τας και φιληδονίας που επικρατούσαν στα αυτοκρατορι-
κά χρόνια αναπτύσσεται ο προβληματισμός σχετικά με
την επίτευξη ενός συνετού κοινωνικού βίου, στα όρια του
οποίου ο καθένας μπορεί να ελέγχει τις πράξεις του και
τις συνθήκες δράσης του. Γίνεται λόγος για συστηματο-
ποίηση της υγιεινής δίαιτας / τέχνης, η οποία, ως μέρος
της ιατρικής επιστήμης, αναλύεται σε μια τέχνη του
«ζην», ευνοεί τη συνεργασία ιατρικών και γυμναστικών
μεθόδων, συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση του σώ-
ματος και στοχεύει να ρυθμίσει τις ανθρώπινες δραστη-
ριότητες σε σχέση με την ατομική ιδιοσυγκρασία και σε
συνάρτηση με τις εξωτερικές μεταβλητές.13 Στην τεκμη-
ρίωση αυτής της διαιτητικής λογικής εκτός από τα ιατρι-
κά και υγιεινά πορίσματα συνδράμουν και οι φιλοσοφικές
αντιλήψεις, όπως της νεοστωικής σχολής, που επιτάσ-
σουν την καλλιέργεια της εσωτερικής ελευθερίας του
ατόμου, χωρίς την κοινωνική απομόνωση και την υπο-
βάθμιση της ιδιωτικής του ζωής.14
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Σημειώνεται ότι η σωστή εφαρμογή αυτής της τέχνης
προϋποθέτει την ικανότητα διάκρισης των υγιών σωμά-
των, τη γνώση των χαρακτηριστικών τους και την ανα-
γνώριση των παραγόντων που συντελούν στη διατήρηση
της υγείας. Προβάλλεται ως γενικό επιχείρημα ότι η υγι-
εινή δίαιτα, που εκ των πραγμάτων προβλέπει εγκρατή
στάση, είναι εν τέλει υπέρ των μεγάλων απολαύσεων, για-
τί παρέχει τη δυνατότητα στον πολίτη να παραμένει υγιής
για μεγάλο διάστημα και κατά συνέπεια να απολαμβάνει
περισσότερα πράγματα στο βίο του.15 Διατυπώνεται μια
βασική διαιτητική αρχή: «διάλεξε τον καλύτερο τρόπο ζω-
ής και μέσα από τη συνήθεια να τον κάνεις ευχάριστο».16

Κατακρίνεται, μάλιστα, η σχολαστικότητα και ο πολύ αυ-
στηρός τρόπος ζωής που κάνουν τον άνθρωπο ακοινώνη-
το και αρνητικό σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα.17

Επομένως, στα αυτοκρατορικά χρόνια καταγράφεται η
συστηματοποίηση και η οριοθέτηση της υγιεινής τέχνης,
που ενίοτε αποκαλείται και υγιεινή δίαιτα, η οποία δια-
κρίνεται από τη θεραπευτική και περιέχει ως μέρη της τη
διαιτητική και τη γυμναστική και τα αντίστοιχα μέσα.18

Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι ενώ είναι τέσσερις οι σχετι-
κές με τη φροντίδα του σώματος τέχνες (χειρουργία,
φαρμακεία, δίαιτα, γυμνάσια), μόνο οι δύο τελευταίες
αφορούν τον υγιή πολίτη, γιατί τον προστατεύουν και τον
καθιστούν ικανό για ασφαλή κοινωνική συμμετοχή.19 Η
σημαντική πρωτοτυπία σε όλα αυτά έγκειται στο επίπεδο
της πρόληψης, αφού για πρώτη φορά με όρους επιστη-

μονικούς και τεχνοκρατικούς υποστηρίζεται η διάκριση
ιατρικής και υγιεινής και ο επαναπροσδιορισμός της σχέ-
σης ιατρικής-γυμναστικής. Επιπλέον, γίνεται λόγος για
την ύπαρξη ιατρών, υγιεινών και γυμναστών και για τις
αναλογίες και τις διαφορές του έργου τους.20

Η εμφάνιση των όρων «υγιεινή» και «υγιεινός» που αφο-
ρούν την τέχνη του σώματος και τον ειδικό επιστήμονα
αποτέλεσε προϊόν διαβουλεύσεων και αντιπαραθέσεων
αλλά και αξιοποίησης της διαιτητικής κληρονομιάς. O Γα-
ληνός, που κυρίως εισηγήθηκε την αυτονομία της υγιει-
νής τέχνης, αποδέχεται ότι ούτε ο Πλάτων ούτε ο Ιππο-
κράτης χρησιμοποίησαν τους όρους «υγιεινή» και «υγιει-
νός», υποστηρίζει όμως ότι τους υπονοούσαν και τους
εξέφραζαν διαφορετικά.21 Ενδεικτικά σημειώνει ότι ο
Ιπποκράτης και οι άλλοι γιατροί του κύκλου του εφάρμο-
σαν την υγιεινή τέχνη, χωρίς όμως να την ονομάσουν και
να τη διακρίνουν από την ιατρική.22 Συμπληρώνει, μάλι-
στα, ότι επηρεάστηκε από την πλατωνική θεωρία, σύμ-
φωνα με την οποία είναι δύσκολο να ονομαστεί με μια λέ-
ξη η τέχνη που αποβλέπει στη φροντίδα του σώματος και
γι’ αυτό το λόγο αναφέρονται τα δύο μέρη της, η ιατρική
και η γυμναστική.23 Μας πληροφορεί, πάντως, ότι τουλά-
χιστον από την εποχή του Ερασίστρατου υπάρχουν ανα-
φορές στην υγιεινή τέχνη, συνεπώς υφίσταται το αίτημα
της διάκρισης ιατρικής και υγιεινής.24

Όλες αυτές οι καινοτόμες απόψεις δεν γίνονταν αναντίρ-
ρητα αποδεκτές. Προκαλούσαν αντιπαραθέσεις που
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οδηγούσαν στην ανάπτυξη εχθρικών συμπεριφορών.
Φαίνεται ότι τα όρια δράσης ιατρού και γυμναστή δεν εί-
ναι πάντοτε ευδιάκριτα και ότι το θέμα αυτό αποτελούσε
αιτία διαφωνιών και αντιδικιών μεταξύ των εκπροσώπων
του ιατρικού και του γυμναστικού χώρου, γεγονός που
εύλογα υποδηλώνει τη σύγκρουση συμφερόντων για-
τρών και γυμναστών. Το ερώτημα αν το υγιεινό και ό,τι
αυτό συνεπάγεται ανήκει στην ιατρική ή στη γυμναστική
αποτελεί τη βάση της διένεξης και οδηγεί τον Γαληνό
στη συγγραφή μελέτης με την οποία επιχειρεί να διευ-
κρινίσει το ερώτημα.25 Σύμφωνα με τη θεωρία του, υπάρ-
χει μια μόνο «ποιητική» περί του σώματος τέχνη που απο-
βλέπει στη δημιουργία ή στη διαφύλαξη της υγείας και
περιέχει δύο μέρη: το ιατρικό ή θεραπευτικό και το φυ-
λακτικό ή υγιεινό.26 Υποστηρίζει, δηλαδή, ότι το ζήτημα
της ανθρώπινης υγείας μπορεί να είναι κατά περίπτωση
αντικείμενο και του ιατρού και του γυμναστή, αρκεί αυτοί
να είναι ειδικοί, άρα επαρκώς καταρτισμένοι. Κατά συνέ-
πεια, ο προγραμματισμός και η άσκηση της υγιεινής τέ-
χνης είναι έργο ιατρών και γυμναστών.

Η γυμναστική πρόταση 

Το σημαντικό στοιχείο που συνάγεται είναι ότι στα αυτο-
κρατορικά χρόνια έχουμε μια σαφή συστηματοποίηση
και οριοθέτηση της «υγιεινής τέχνης» και ότι μέρος αυ-
τής, όπως συμφωνούν όλοι οι σχετικοί επιστήμονες και
όπως ορίζουν στα συγγράμματά τους, είναι η γυμναστι-
κή και τα γυμναστικά μέσα.27 Πρόκειται για τη διαμόρ-
φωση ενός γυμναστικού συστήματος με τα χαρακτηρι-
στικά της μαζικής άσκησης, που καλεί τους πολίτες να

ασκηθούν, απαλλαγμένοι από κάθε ψυχοσωματική εξάρ-
τηση και υποδούλωση που επιβάλλει η άσκηση των αθλη-
τών, αποβλέποντας μόνο στην προαγωγή της υγείας
τους.28 Βασική θέση στη γυμναστική ιδεολογία των αυ-
τοκρατορικών χρόνων, που εκφράζεται κυρίως από τον
Γαληνό, κατέχει η αντίληψη ότι η άσκηση με γυμναστικές
δραστηριότητες, που παράλληλα είναι κοινωνικές και
επαγγελματικές, είναι πολύπλευρα σημαντική, γιατί προε-
τοιμάζει τους ανθρώπους για ουσιαστική και ασφαλή κοι-
νωνική συμμετοχή και, πιθανόν, γιατί υποδηλώνει τη δυ-
νατότητα εναλλακτικής σωματικής άσκησης για ανθρώ-
πους που δεν έχουν χρόνο να γυμναστούν.29 O λόγος πε-
ρί υγιεινής της εποχής θεωρεί ότι η γυμναστική με τα
προηγούμενα χαρακτηριστικά είναι αναγκαία για όλους
τους ανθρώπους και επιπλέον ευνοεί τη συνεπή συμμε-
τοχή όλων των πολιτών σε αυτό το υγιεινό ασκητικό σύ-
στημα, στον ανώτατο βαθμό και με κάθε τρόπο.30

Προβάλλεται, συνεπώς, η ανάγκη μιας υγιεινής γυμνα-
στικής, που θα τη χαρακτηρίζουν η επιστημονική κατάρ-
τιση, η σύμμετρη άσκηση και στόχος της σωματικής και
ψυχοπνευματικής ανάτασης και προτείνεται ως κινητή-
ριος μοχλός αυτής της άσκησης ο επιστημονικά καταρτι-
σμένος γυμναστής, αυτός, δηλαδή, που, σε αντίθεση με
τον εμπειρικό και επικίνδυνο παιδοτρίβη, είναι σε θέση να
εφαρμόσει ένα γυμναστικό πρόγραμμα εκτιμώντας και
καθορίζοντας την ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία, τις εξωτερι-
κές μεταβλητές, τα είδη, την ποιότητα και τη χρήση των
γυμνασίων.31 O γυμναστής, για να προγραμματίσει την
άσκηση υγιών ανθρώπων, επιβάλλεται, από τη μια πλευ-
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ρά, να έχει επαρκή γνώση των ιδιοτήτων των γυμνασίων
και των γυμναστικών μέσων και, από την άλλη πλευρά, να
λαμβάνει υπόψη του την ανθρώπινη διαφορετικότητα,
γιατί μόνο τότε είναι δυνατόν να επιλέξει και να εφαρμό-
σει τα σύμμετρα, κατά περίπτωση, γυμνάσια. Θεωρείται
κατακριτέα η πρακτική γιατρών και γυμναστών να γενι-
κεύουν γυμναστικές και υγιεινές προτάσεις και να υπο-
στηρίζουν ότι αυτό που ταιριάζει σε μια σωματική διάθε-
ση αρμόζει σε όλες.32

Η πραγμάτωση όλων αυτών επέβαλε επιπλέον την ακρι-
βή γνώση της ποιότητας, της χρήσης και της διάκρισης
των γυμνασίων και των υπόλοιπων γυμναστικών μέσων,
ιδιαιτέρως των τρίψεων και των λουτρών, τα οποία, κατά
τον Γαληνό, αποτελούσαν βασικά μέρη της υγιεινής δίαι-
τας. Ως προς τα γυμνάσια σημειώνεται αρχικά μια γενική
διάκριση σε «γυμνάσια», που περιλαμβάνουν ασκήσεις
για τη γύμναση του σώματος και σε «γυμνάσια ±μα καd

öργα», που περιέχουν γυμναστικές δραστηριότητες που
αποβλέπουν παράλληλα και σε πρακτικούς σκοπούς, και
εν συνεχεία σε ενεργητικές, παθητικές και μεικτές ασκή-
σεις (λόγου χάρη η ιππασία), αλλά και ειδικότερη διάκρι-
ση σχετικά με την ποιότητα, την ταχύτητα, τον τόνο, τη
διάρκεια και την ένταση της χρήσης, και την επίδρασή
τους στα διάφορα μέρη του σώματος.33

Φιλολογικές μαρτυρίες της εποχής επιβεβαιώνουν τη
συμβολή γυμνασίων, αγωνισμάτων και αγωνιστικών μέ-
σων στη διατήρηση και στην προαγωγή της ανθρώπινης
υγείας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι αγώνες δρόμου εί-
ναι ωφέλιμοι, γιατί θερμαίνουν το σώμα και τονώνουν το
στομάχι, ότι ο «ανατροχισμός» (ανάποδο τρέξιμο) είναι
χρήσιμος επίσης για το στομάχι και επιπλέον για το κε-
φάλι, τους τένοντες και τους οφθαλμούς, ότι ο «περιτρο-
χισμός» (κυκλικό τρέξιμο) είναι απαραίτητος για το θώ-
ρακα και τα σκέλη, όχι όμως για τις λειτουργίες του κε-
φαλιού, ότι η ιππασία έχει τη σημαντικότερη επίδραση
στην τόνωση του στομάχου και στην άσκηση των αισθη-
τήριων οργάνων, αλλά χρειάζεται προσοχή, γιατί επιδρά
αρνητικά στο θώρακα και ότι η κρικηλασία ευνοεί την αύ-
ξηση της θερμοκρασίας, την τόνωση των νεύρων και την
καταστολή της μελαγχολίας.34
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5. Ένα παιδί προσπαθεί να αφαιρέσει αγκάθι από το πόδι νεαρού αθλη-
τή ενώ δύο ακόμη αθλητές φροντίζουν οι ίδιοι για την προετοιμασία
τους πριν τον αγώνα. Aττικός καλυκωτός κρατήρας του Eυφρονίου. Bε-
ρολίνο, Antikenmuseum, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz.

6. Σκηνές από ασκήσεις στα βαρέα αγωνίσματα. Aριστερά αγώνας πυγμαχίας και δεξιά παγκρατίου, όπου η προσπάθεια του ενός από τους αθλη-
τές να τραυματίσει τα μάτια του αντιπάλου του προκαλεί την παρέμβαση του κριτή. Aττική ερυθρόμορφη κύλικα, α΄ τέταρτο 5ου αι. π.X. Λονδί-
νο, Bρετανικό Mουσείο.  



Εκτός από την ειδική χρήση των γυμναστικών ασκήσεων,
ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση της υγείας και για
την αποκατάσταση δυσάρεστων σωματικών καταστάσε-
ων ήταν η γνώση των τρίψεων, γιατί οι τελευταίες ήταν
απαραίτητες ως είδος γυμνασίου αλλά και ως βοηθητικά
γυμναστικά μέσα ελέγχου της πορείας της άσκησης
(προπαρασκευή και αποθεραπεία).35

Στα αυτοκρατορικά χρόνια διαμορφώνονται και συστη-
ματοποιούνται υγιεινές-γυμναστικές προτάσεις, που
αποβλέπουν στην αρμονική καλλιέργεια του ανθρώπου
και στη διατήρηση της ψυχοσωματικής υγείας και οι
οποίες αφενός προορίζονται για όλους τους ανθρώπους
και αφετέρου είναι προσιτές στο μεγαλύτερο μέρος των
πολιτών. Σε αυτή τη βάση αναπτύσσονται γυμναστικά συ-
στήματα που περιέχουν εναλλακτικές μορφές ωφέλιμης
και ψυχαγωγικής άσκησης. Τα συστήματα αυτά διακρί-
νονται είτε σε σχέση με τους ανθρώπους στους οποίους
απευθύνονται –μέριμνα για τη γυναίκα– είτε σε σχέση με
τα μέσα που χρησιμοποιούν, επί παραδείγματι «σφαίρι-
σις» και «όρχησις».36

O γυμναστικός, ο αθλητικός, ο υγιεινός λόγος των τε-
λευταίων αιώνων της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότη-
τας δύναται να εκληφθεί ως εικονογράφηση της δημό-
σιας ζωής των πόλεων και ειδικά των στόχων που έθεταν

οι κοινωνίες αυτές για την εξισορρόπηση του βίου των
πολιτών. Η υγιεινή πρόταση των αυτοκρατορικών χρό-
νων αποτελεί μια ουσιαστική προσπάθεια για επιστημο-
νική συγκρότηση της γυμναστικής και του αθλητισμού.
Διανοούμενοι και υγιεινολόγοι των αυτοκρατορικών χρό-
νων, για να ανταγωνιστούν τη δημοφιλή αθλητική άσκη-
ση, αναδεικνύουν μια άλλη διάσταση της σωματικής
αγωγής. Εν τέλει, όμως, σε αυτή τη βάση οι νέες γυμνα-
στικές συνθήκες μπορούν να έχουν ευρύτατη χρήση και
να συμβάλουν προοπτικά και στη βελτίωση της αγωνι-
στικής άσκησης και κυρίως σε ένα ορθολογισμό των
αθλητικών συνηθειών.
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7. Δύο αθλητές κατά τη διάρκεια αγώνα παγκρατίου. Στο σκληρό αυ-
τό αγώνισμα πολύ συχνοί ήταν οι τραυματισμοί των αθλητών. Πανα-
θηναϊκός αμφορέας, 332 π.X. Λονδίνο, Bρετανικό Mουσείο. 
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The Treatise “On Hygiene” 
of the Roman Imperial Age: 
The Demand for Redefining Physical Exercise
Onouphrios Pavloyiannis

The treatise “On Hygiene” supplies a wealth of infor-
mation about the major change in the field of athletics,
which took place in the Roman imperial period, and
the prevalence of athletic exercise. It notes the lack of
proportionate and controlled exercise and its danger-
ous effects on athletes. It also pinpoints the impo-
tence in diagnosing the physical and psychological
condition of the athlete and consequently the inability
in selecting for and adapting to him the proper exer-
cises. The intellectuals of the age express the demand
for redefining physical exercise, that should be con-
nected with medicine and hygiene, and propose the
application of the “art of hygiene” in gymnastics.
Thus, it is strongly suggested that only the natural
well-being that can be achieved through gymnastic
exercises shields and reinforces health. Therefore, the
participation of a professional instructor of gymnastics
in exercises is indispensable: he must have sufficient
knowledge of medicine and hygiene, so that he can
be capable to evaluate the conventionality of bodies
and exercises and to decide whether specific exercis-
es can harm or benefit the particular individual. 

8. Aγώνας παγκρατίου. O ένας από τους δύο αθλητές έχει σηκώσει
το πόδι του αντιπάλου του και το τραβά, προσπαθώντας να τον ανα-
τρέψει. Παναθηναϊκός αμφορέας, αρχές 5ου αι. π.X. Nέα Yόρκη, Mη-
τροπολιτικό Mουσείο Tέχνης.  

9. Παλαιστής που έχει καταφέρει να ανυψώσει τον αντίπαλό του με
μεσολαβή. Λεπτομέρεια από παράσταση ερυθρόμορφου αμφορέα,
περ. 525 π.X. Bερολίνο, Staatliche Museen. 


