
TRADITIONAL WRESTLING,  

OUR CULTURE 

ESTABLISHING NETWORKS 

IN SOUTHEAST EUROPE 

English: Wrestling is one of the most popular traditional sports in Southeast Europe but since the organisation and transmis-

sion are based on isolated local social structures and informal networks, traditional wrestling styles, part of the intangible cul-

tural heritage of Europe, are in danger of disappearance. Studies and experiences show that in modern society, traditional 

sports and games can be successfully maintained if they are organised in formal structures and if players and promoters are 

interconnected in transregional networks.  

By organising international meetings in Southeast Europe in May 2017, and a seminar, a conference and demonstrations in Ve-

rona Italy, in September 2017, this project aims to create opportunities for wrestlers and promoters from Southeast European 

countries to meet each other and also partners from West Europe, to exchange experience and ideas, and to envision joint activi-

ties in the future.  

Elliniká: Παρά το γεγονός  ότι η παραδοσιακή πάλη αποτελεί ένα από τα πιο δηµοφιλή αθλήµατα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και παρά το 

γεγονός ότι αποτελεί µέρος της άυλης πολιστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης, διατρέχει τον κίνδυνο εξαφάνισης καθώς η οργάνωση και διάδοση του 

αθλήµατος βασίζονται σε µεµονωµένες τοπικές κοινωνικές δοµές και άτυπα δίκτυα. Έρευνες και η εµπειρία δείχνουν ότι στη σύγχρονη κοινωνία τα 

παραδοσιακά αθλήµατα και παιχνίδια µπορούν να διατηρηθούν επιτυχώς εάν οργανώνονται σε επίσηµες δοµές και εάν οι παίκτες και λοιποί 

παράγοντες διασυνδέονται σε διαπεριφερειακά δίκτυα. 

Με τη διοργάνωση διεθνών συναντήσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη το Μάιο 2017, καθώς και µε τη διοργάνωση ενός σεµιναρίου, ενός συνεδρίου 

και επιδείξεων στη Βερόνα της Ιταλίας το Σεπτέµβριο 2017, το παρόν έργο στοχεύει να δηµιουργήσει ευκαιρίες για τους παλαιστές και τους 

διοργανωτές από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να συναντηθούν µεταξύ τους και µε εταίρους από τη ∆υτική Ευρώπη, να ανταλλάξουν 

εµπεριίες και ιδέες και να σχεδιάσουν κοινές δραστηριότητες για το µέλλον.  
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Partners - AEJeST; Association 

Européenne des Jeux et Sports 

Traditionnels www.jugaje.com 

Romana - Federatia Romana de 

Oina (FRO)  www.froina.ro 

España – Federación Territorial de 

Castilla y Leon de Lucha (FLL)  

http://luchaleonesa.es/ 

Bulgaria – Institute of Ethnology 

and Folklore Studies with Ethno-

graphic Museum, Sofia. 


