Μουσική και Αθλητισμός στην Αρχαία Ελλάδα
Η μουσική συνέδεε το τραγούδι με την ποίηση και τον χορό με τη γυμναστική. Έτσι στα γυμνάσια και στις
παλαίστρες οι νέοι εκτελούσαν διάφορες ασκήσεις με την βοήθεια ενός μουσικού οργάνου. Με τον τρόπο
αυτόν οι ασκήσεις τους γίνονταν πιο αρμονικές- όμορφες, πιο συγχρονισμένες- εύρυθμες.
Ο αγώνας είναι χαρακτηριστικό στοιχείο και κινητήρια δύναμη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η λέξη
αγώνας, προέρχεται από το ρήμα άγω, που θα πει «φέρνω μαζί» και εμπεριέχει τις σημασίες τόσο του
αγώνα με τη μορφή την διαμάχης όσο και της αγωνίας, δηλαδή της τελετουργικής έκφρασης των
δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον αγώνα.

Όλα τα αγωνίσματα απαιτούν από τους αθλητές δύναμη, ρυθμό, συγχρονισμό, ακρίβεια και αρμονία. Τα
στοιχεία αυτά εμπεριέχονται στη μουσική. Αυτός είναι ο λόγος που ένας μουσικός συνόδευε κάθε
αθλητική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της προπόνησης αλλά και του αγώνα. Στον ανοιχτό χώρο της
παλαίστρας και του γυμνασίου, ο αυλός αποδεικνύεται, το πιο κατάλληλο όργανο μουσικής συνοδείας
για τα αθλήματα του πεντάθλου . Ο αυλητής βοηθάει με τη μουσική του τους αθλητές να βελτιώσουν τις
επιδόσεις τους, να αναπτύξουν αρμονικά και ισορροπημένα το σώμα και τη ψυχή τους, με απώτερο
σκοπό να κατακτήσουν ολοκληρωμένη παιδεία.

Στον αθλητικό χώρο, εκτός από
τον αυλό, εμφανίζεται ακόμα ένα
μουσικό όργανο.
Είναι η σάλπιγγα, η οποία
χρησιμοποιείται
στα
ιππικά
αγωνίσματα. Σήμαινε την έναρξη
του αγώνα και την τελευταία
στροφή πριν από τον τερματισμό.
Από την 96η Ολυμπιάδα (396 π.Χ.)
καθιερώθηκαν αγώνες και για
τους σαλπιγκτές. Οι νικητές
αποκτούσαν το προνόμιο να
σαλπίζουν κατά τη διάρκεια της
Ολυμπιάδας

Μεταξύ των πολυάριθμων αγώνων της αρχαιότητας, τέσσερις ήταν εκείνοι που απέκτησαν πανελλήνιο
κύρος, τα Ολύμπια, που διεξάγονταν κάθε τέσσερα χρόνια στην αρχαία Ολυμπία προς τιμήν του Διός, τα
Πύθια, που διεξάγονταν επίσης κάθε τέσσερα χρόνια. στους Δελφούς προς τιμήν του Απόλλωνα, τα
Ίσθμια, κάθε δύο χρόνια στο Ιερό του Ποσειδώνα στην Ίσθμια, και τα Νέμεα, επίσης κάθε δύο χρόνια στο
Ιερό του Διός στην Νεμέα.

Οι πανελλήνιοι αγώνες συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτισμικής,
θρησκευτικής, πολιτικής και ενδεχομένως εθνικής ταυτότητας μεταξύ των κατοίκων των ελληνικών
πόλεων.

Ξεχωριστή θέση στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων έχουν τα επινίκια άσματα που ψάλλονταν προς
τιμήν των νικητών.

Ο κατεξοχήν ποιητής των Ολυμπιακών Ύμνων είναι ο Πίνδαρος,
μαθητής του διάσημου στην αρχαιότητα ποιητή και μουσικού Λάσου
του Ερμιονέα.
Στο αντιπροσωπευτικό του έργο «Επίνικοι» καταγράφονται σαράντα
τέσσερις ύμνοι, στους οποίους εγκωμιάστηκαν κατά κανόνα οι νικητές
των μεγάλων πανελλήνιων αγώνων, ολυμπιονίκες, πυθιονίκες,
ισθμιονίκες και νεμεονίκες.

Τα επινίκια, συνοδεύονταν από συγχαρητήριες ευχές προς τους συγγενείς και τους συμπολίτες του
νικητή, με ιδιαίτερη μνεία της πόλης του και με ό, τι στοιχείο, μυθικό και ιστορικό, αναφερόταν σ’ αυτήν.
Οι ύμνοι αυτοί, συνοδεύονταν από λύρα ή αυλό ή και τα δύο.

