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Η σύνδεση των παραδοσιακών αθλημάτων και παιχνιδιών με την τοπική ανάπτυξη και το βιώσιμο 
τουρισμό αποτελούν εδώ και καιρό αντικείμενο ενασχόλησης και προβληματισμού διαφόρων 
διακυβερνητικών αλλά και μη κυβερνητικών οργανισμών. 

Ήδη από το 1986, ο Γενικός Γραμματέας της UNESCO υπογράμμισε τον κίνδυνο εξαφάνισης των 
παραδοσιακών αθλημάτων και παιχνιδιών, ενώ κατά από τα πρώτα έτη του 2000 πρωτοβουλίες οι οποίες 
συνέδεαν τα παραδοσιακά παιχνίδια, την τοπική ανάπτυξη και το βιώσιμο τουρισμό αποτελούσαν 
μέρος των συζητήσεων και πολιτικών της UNESCO.

Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της εξαφάνισης της πολιτιστικής πολυμορφίας, η UNESCO συνέταξε το 
2003 τη Σύμβαση της για τη Διασφάλιση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας 
(ICH), συμπεριλαμβάνοντας τα παραδοσιακά αθλήματα και παιχνίδια ως σύμβολα της πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας των κοινωνιών μας. 

Παραδοσιακός Αθλητισμός και Προοπτικές για τον 
πολιτιστικό τουρισμό και την τοπική ανάπτυξη

Φωτογραφικό Αρχείο Άκη Παπαδόπουλου – 
Copyright ©2021 Akis Papadopoulos
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Η πολιτιστική σημασία των παραδοσιακών αθλημάτων και παιχνιδιών συνίσταται στο ότι αποτελούν 
δημιουργήματα αλλά και εικόνα ενός συγκεκριμένου πολιτισμού, ενός τρόπου σκέψη βαθιά ριζωμένου 
μέσα στο συλλογικό θυμικό. Είναι ένας πολιτισμός που ζει μέσα από τη μνήμη των χειρονομιών 
του σώματος. Είναι μια κληρονομιά που κάθε παιδί μπορεί να ζωντανέψει κατά το παιχνίδι του με 
άλλα παιδιά. Μαζί με άλλες σωματικές δραστηριότητες της πολιτιστικής παράδοσης, όπως ο χορός, 
αποκαλύπτουν τα βαθύτερα χαρακτηριστικά του πολιτισμού στον οποίο ανήκουν.

Υπό αυτή την έννοια, τα παραδοσιακά αθλήματα και παιχνίδια δε μπορούν να διαχωριστούν από τα 
υπόλοιπα στοιχεία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ενός πολιτισμού: τη μουσική, το χορό, τη 
γαστρονομία, κόκ. 

Η παραδοσιακή πάλη είναι ένα σημαντικό στοιχείο των παραδοσιακών αθλημάτων για πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά στα Βαλκάνια. 

Στην Ελλάδα, η παραδοσιακή πάλη για αιώνες κυριαρχούσε ως κεντρικό στοιχείο των τοπικών 
πανηγυριών, ιδίως στις περιοχές των Σερρών, του Σοχού Θεσσαλονίκης και της Ροδόπης/ Έβρου.

Ωστόσο, η παραδοσιακή πάλη παραμένει εκτός του κοινωνικού διαλόγου και η ελκυστικότητά της 
μειώνεται στα νεότερα ακροατήρια, καθιστώντας έτσι την αθλητική πρακτική ένα απειλούμενο μέρος 
της άυλης κληρονομιάς της Ευρώπης.

Άυλη 
πολιτιστική κληρονομιά
Ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά ορίζονται 
σύμφωνα με την UNESCO: «οι πρακτικές, 
αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και 
τεχνικές, καθώς και τα εργαλεία, αντικείμενα, 
χειροτεχνήματα και οι πολιτιστικοί χώροι 
που συνδέονται με αυτές και τις οποίες οι 
κοινότητες, οι ομάδες και, κατά περίπτωση, 
τα άτομα αναγνωρίζουν ως μέρος της 
πολιτιστικής κληρονομιάς τους». Η άυλη 
πολιτιστική κληρονομιά συνιστά ζωντανή 
πραγματικότητα που αλλάζει, εξελίσσεται, 
μετασχηματίζεται, εμπλουτίζεται, 
προσαρμόζεται και μεταβιβάζεται στις 
επόμενες γενεές παρακολουθώντας 
τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς 
μετασχηματισμούς.
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Η παραδοσιακή πάλη αποτελεί κομβικό 
πολιτισμικό στοιχείο της Μακεδονίας 
και Θράκης, καθώς και συνεκτικό κρίκο 

για πολλές ακόμα πολιτιστικές εκφράσεις- 
χαρακτηριστικό είναι ότι γύρω από την παραδοσιακή 
πάλη δομήθηκαν και εδραιώθηκαν πολλά από τα 
κυριότερα παραδοσιακά πανηγύρια της περιοχής.  
Αποτελεί ένα είδος Ελληνορωμαϊκής/Ελεύθερης 
Πάλης - περισσότερο ελεύθερης, όπου οι παλαιστές 
παλεύουν λαδωμένοι. Στη συγκεκριμένη πάλη, όταν 
οι ώμοι του αντιπάλου ακουμπήσουν στο έδαφος, 
αυτός χάνει.

Αν και οι πρώτες επίσημες καταγραφές της 
γίνονται κατά την περίοδο της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, παρ’όλα αυτά οι ρίζες της 
εντοπίζονται στους Βυζαντινούς χρόνους και ίσως 
και ακόμη παλαιότερα. Οι ρίζες της πάλης με λάδι 

εντοπίζονται στην αρχαία Ελλάδα όπου οι παλαιστές 
αλείφονταν με λάδι προτού την προπόνηση ώστε να 
ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο τραυματισμών, 
καθώς και να δώσουν το πλεονέκτημα σε αθλητές 
με μικρότερο σωματότυπο να αναμετρηθούν με πιο 
εύσωμους αθλητές. Το ελειοθέσιο ήταν χώρος της 
παλαίστρας όπου οι παλαιστές έτριβαν το σώμα 
τους με λάδι καθώς μετά το τέλος της προπόνησης 
αφαιρούσαν από το σώμα τους το λάδι με ένα 
είδος ξύστρας που εκαλείτο «στλεγγίς» και κατόπιν 
έπλεναν το σώμα τους με καθαρό νερό.
     
Οι αθλητές, γνωστοί και ως «πεχλιβανήδες» πριν 
ξεκινήσουν τον αγώνα, φορούν το λεγόμενο 
«κιουσπέτι» ή «κισπέτι», ένα παντελόνι μέχρι τα 
γόνατα, τα οποία κατασκευάζονται από δέρματα 
ζώων όπως βουβαλιών ή μοσχαριών, το οποίο 
παραδοσιακά αφήνεται να μουλιάσει ολονυχτίς σε 

νερό με ξύδι προκειμένου να μαλακώσει. 

Πριν τον αγώνα, αλείφουν όλο τους το σώμα με 
λάδι προκειμένου να δυσκολέψουν τον αντίπαλο 
στο να πραγματοποιήσει τις λαβές αυτές που θα 
καταφέρουν να τους ξαπλώσουν στο έδαφος – 
και συνεπώς να χάσουν.  Κατά την είσοδό τους 
στο «αλώνι» ή «παλαίστρα» πραγματοποιούν 
εντυπωσιακή εμφάνιση χτυπώντας τα χέρια στα 
γόνατα και άλλα «τσαλίμια». Καθ’ όλη τη διάρκεια 
των αγώνων ακούγεται ο ήχος του ζουρνά και του 
νταουλιού, που δε θα σταματήσει παρά μόνο τη 
στιγμή της ανάδειξης του μεγάλου νικητή. Κατά 
το παρελθόν, ο νικητής λάμβανε ως έπαθλο ένα 
νεαρό ζώο – συνήθεια που κατά τα ύστερα χρόνια 
αντικαταστάθηκε με χρηματικό έπαθλο.

Οι αγώνες πάλης είναι ευρέως διαδεδομένοι 
σε ολόκληρο τον νομό Σερρών, ανήμερα 
θρησκευτικών εορτών, με πολλά μικρά και μεγάλα 
πανηγύρια να διοργανώνονται σε δεκάδες χωριά 
του νομού όπως στη Σκοτούσα, στην Ηράκλεια, 
στην Ορεινή, στο Άγιο Πνεύμα, στο Φλάμπουρο, 
στην Ανθή, στη Βέργη, στην Τερπνή, στο Σκούταρι 
και με δημοφιλέστερο αυτόν της Νιγρίτας στην 
εορτή του Αγίου Αθανασίου Νιγρίτης στις 2 
Μαΐου.

Σημαντικά πανηγύρια με πάλη γίνονται επίσης 
στον Σοχό Θεσσαλονίκης.

Η παραδοσιακή πάλη
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Στο σήμερα
Η παραδοσιακή πάλη και τα πανηγύρια αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς του 
τόπου μας και ανέκαθεν συνδεόταν άμεσα και 
στενά και με λοιπές εκφράσεις πολιτισμού όπως ο 
χορός και η μουσική. Μέσα από τα πανηγύρια και 
με επίκεντρο την παραδοσιακή πάλη, οι τοπικοί 
πληθυσμοί είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν πολλά 
στοιχεία του πολιτισμού τους (χοροί, μουσική, 
γαστρονομία κ.λ.π). Το σύγχρονο όμως οικονομικό 
και κοινωνικό περιβάλλον δεν ευνοεί τη συνέχιση 
των παραδοσιακών πρακτικών αναψυχής (όπως 
τα παραδοσιακά πανηγύρια) με τους ίδιους όρους 
οργάνωσης και διάχυσης οι οποίοι ίσχυαν για αιώνες 
– ήτοι, προφορική διάδοση, αυτόματη αλληλεγγύη 
κ.λπ. Αντίθετα, παρατηρείται ότι το ενδιαφέρον 
των τοπικών κοινωνιών φθίνει με την πάροδο του 
χρόνου.

Η διάδοση και διάσωση των παραδοσιακών αυτών 
πρακτικών απαιτεί την ενεργό συμμετοχή της 
κοινωνίας, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλειά 
τους ή η εξέλιξή τους σε λαογραφικού τύπου 
αναβιώσεις οι οποίες δε θα αποτελούν πλέον 
ζωντανό κομμάτι της πολιτιστικής μας συνέχειας.

Σήμερα, αθλητικοί σύλλογοι και σωματεία όπως 
ο Παλαιστικός Σύλλογος Καλών Δέντρων και ο 
Παλαιστικός Όμιλος «ΔΙΟΓΕΝΗΣ» στις Σέρρες, 
μαζί με μια πλειάδα ανθρώπων με μεράκι 
διασκορπισμένων στις τοπικές κοινότητες της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Οργανωτικές 
Επιτροπές Πανηγυριών), προσπαθούν να κρατήσουν 
ζωντανή την παραδοσιακή πάλη και τα παραδοσιακά 
πανηγύρια. 

Η παραδοσιακή πάλη μπορεί να αποτελέσει κινητήριο 
δύναμη για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, καθώς το 
πλαίσιο πραγματοποίησής της (πανηγύρι) αποτελεί 
ιδανική αφετηρία για προσέλκυση επισκεπτών. Οι 
επισκέπτες όμως αυτοί δε θα γίνουν απλώς κοινωνοί 
μιας αναπαράστασης αλλά συμμετέχοντες σε μια 
πολυσχιδή πολιτιστική δράση η οποία αποτελεί 
ζωντανό μέρος της τοπικής κοινωνίας. Έτσι, θα 
γνωρίσουν ένα μοναδικό πολιτιστικό στοιχείο το 
οποίο θα τους φέρει σε επαφή με την πραγματική 
ζωή της τοπικής κοινωνίας που επισκέπτονται. 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΑΛΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

Ζωοδόχου Πηγής  Τερπνή

Κυριακή του Θωμά  Νιγρίτα

Αγίου Γεωργίου  Ανθή | Νέο Σούλι | Νιγρίτα | Δήμητρα | Νεοχώρι | Κάτω Καμήλα
    Καλά Δέντρα | Βαλτοτόπι | Σιτοχώρι | Αναγέννηση | Χρυσό

Αγίου Αθανασίου  Νιγρίτα | Δραβίσκος

Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Ψυχικό

Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αχινός | Αγία Ελένη | Χρυσοχώραφα | Λυγαριά | Κερκίνη

Αναλήψεως   Χρυσό | Κουμαριά 

Αγίου Πνεύματος  Σκούταρι | Λειβαδιά | Χουμνικό

Γέννηση Ιωάννου Προδρόμου  Φλάμπουρο | Παλαιοκώμη | Νέο Σούλι

Κοσμά και Δαμιανού  Κερδύλια

Αγία Μαρίνα   Μαυροθάλασσα | Βαλτοτόπι

Προφήτη Ηλία   Μεσολακιά | Νέα Ζίχνη | Πεθελινός | Άγιο Πνεύμα | Βέργη
    Νέος Σκοπός | Αχλαδοχώρι | Βαμβακιά | Σιδηρόκαστρο

Αγίας Παρασκευής  Αγία Παρασκευή | Ψυχικό | Παλαιοκώμη

Αγίου Παντελεήμονος  Θερμά | Γάζωρο

Μεταμόρφωσις Σωτήρος Δραβίσκος | Προβατάς | Ψυχικό | Μεσοράχη

Κοίμηση Θεοτόκου  Νικόκλεια | Πεπονιά | Κάτω Μητρούσι | Άμπελοι | Μονοβρυση
    Χείμαρρος | Κοίμηση | Νέα Πέτρα | Ορεινή | Θολός | Λαγκάδι

Αγίου Μανδηλίου  Τερπνή

Εννιάμερα Θεοτόκου  Ηράκλεια

Ιωάννου Προδρόμου  Σησαμιά | Νέος Σκοπός | Κουβούκλιο | Λευκότοπος

Γενέθλια Θεοτόκου  Σκοτούσα | Τριανταφυλλιά | Παραλίμνιο | Πατρίκι

Ύψωση Τιμίου Σταυρού Ροδόπολη | Άγιο Πνεύμα | Παλαιόκαστρο

Αγίου Δημητρίου  Δημητρίτσι

Η παρακάτω λίστα αναφέρεται στο σύνολο των 
πανηγυριών με παραδοσιακή πάλη τα οποία 
διοργανώνονται στην Π.Ε. Σερρών. Κατά τα τελευταία 
έτη, ορισμένα εξ αυτών ανέστειλαν προσωρινά τις 
διοργανώσεις τους.
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Το έργο TRAWECU - Η παραδοσιακή πάλη ως μέσο προσέλκυσης πολιτιστικού τουρισμού και πόλος τοπικής 
ανάπτυξης χρησιμοποιεί την κληρονομιά της πάλης ως όχημα για να προσελκύσει πρώτα ένα νέο κοινό 
στην παραδοσιακή πάλη, ενώ ταυτόχρονα δείχνει ότι αυτή η κληρονομιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
ανάπτυξη των αντίστοιχων τοπικών κοινοτήτων μέσω της αύξησης του πολιτιστικού τουρισμού.

Το έργο TRAWECU αποτελεί απόρροια προηγούμενων έργων που υλοποιήθηκαν από μέλη της κοινοπραξίας, 
τόσο στο πλαίσιο του Erasmus + όσο και σε ιδιωτικές διασυνοριακές πρωτοβουλίες. Αναδείχθηκε ως φυσική 
εξέλιξη των προηγούμενων βημάτων που εφαρμόστηκαν σε κάθε τοπική κοινότητα για την προώθηση 
της παραδοσιακής πάλης, ιδίως μεταξύ των νέων. Η διαφορά και η καινοτόμος προσέγγισή του είναι ότι 
προχωρά ένα βήμα παραπέρα στην εισαγωγή του στοιχείου της χρήσης της παραδοσιακής πάλης ως μέσου 
για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων συνεργιών και συνεργασιών.

Μέσω αυτού του έργου, η κοινοπραξία στοχεύει να εισαγάγει την παραδοσιακή πάλη σε ένα ευρύτερο κοινό 
και να τη χρησιμοποιήσει ως μέρος ενός μεγαλύτερου διαλόγου για τον εορτασμό της άυλης κληρονομιάς, 
της τοπικής ανάπτυξης και του βιώσιμου τουρισμού.

Το έργο

Εταίροι

Παλαιστικός Όμιλος Καλών Δέντρων 

Παλαιστικός Όμιλος Διογένης Σερρών

Association Europeénne des Jeux et Sports Traditionnels – 
AEJeST (Γαλλία)

Romanian Traditional Sports and Games Organisation 
(Ρουμανία)

Wrestling Club Vitez (Σερβία)

Πανεπιστήμιο Leon (Ισπανία)

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Facebook: @trawecu
Email: trawecu@gmail.com

Το έργο χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
Erasmus+ Sport. 



Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών 
και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού 

(EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.


