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Η ιστορία της άρσης βαρών 
 
  Ο θαυμασμός του ανθρώπου για τη δύναμη δεν θα πεθάνει ποτέ. Οι φιλοσοφίες μπορεί 
να αλλάξουν, η τέχνη μπορεί να εξαντλείται, η θρησκεία μπορεί μερικές φορές να 
αμφισβητείται, αλλά η δόξα της δύναμης δεν χάνει ποτέ το αψεγάδιαστο σθένος της, η 
δύναμή της δεν μειώνεται ποτέ. Ακόμα και σε μια εποχή υπολογιστών και μηχανημάτων 
που εξοικονομούν εργατικό δυναμικό, οι προσωπικοί θρίαμβοι του ανθρώπου πάνω στη 
βαρύτητα ευδοκιμούν όπως ποτέ πριν στο άθλημα της άρσης βαρών – το Παιχνίδι του 
Σιδήρου. 
 
  Το καθήκον της συγγραφής ενός ιστορικού άρσης βαρών έχει επιχειρηθεί πριν, αλλά 
ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Περιστασιακά άρθρα έχουν παρουσιαστεί σε περιοδικά και 
σημειώσεις σύντομης ιστορικής αναδρομής έχουν δημοσιευθεί ως εισαγωγές σε διάφορα 
βιβλία πάνω σε διάφορες πτυχές της άρσης βαρών αλλά καμία πλήρης ανασκόπηση του 
θέματος δεν έχει δημοσιευτεί οπουδήποτε στον κόσμο. 
 
  Ο λόγος για αυτό δεν είναι δύσκολο να αναζητηθεί. Οποιοσδήποτε συγγραφέας 
ασχολείται με ένα τέτοιο τεράστιο καθήκον θα ανακαλύψει μια ξεχωριστή έλλειψη 
αυθεντικού υλικού αναφοράς και ακόμη και τα διοικητικά όργανα του αθλήματος σε 
πολλές χώρες φαίνεται να έχουν λίγη ιδέα για την πρώιμη ανάπτυξη της δραστηριότητας 
στη δική τους ιδιαίτερη περιοχή. Η Διεθνής Ομοσπονδία Άρσης Βαρών προσπάθησε να 
διορθώσει αυτή την κατάσταση και ο τόμος αυτός είναι η προσωπική συνεισφορά του 
συγγραφέα σε μια δραστηριότητα η οποία του έδωσε μια ζωή ενδιαφέροντος και 
ευχαρίστησης - ας μην πούμε τίποτα για τις ωφέλιμες παρενέργειες υπό την άποψη της 
δύναμης και της υγείας. 
 
 
                    '' Μη μας δίνετε βαρετά δεδομένα και φιγούρες · κάντε το διασκεδαστικό και 
ευανάγνωστο – με τοπική χροιά και ανέκδοτο. Πλευρική διαδρομή, αν θέλετε, αλλά αφήστε 
την να είναι ομιλητική’’. 
 
                                       
                                                 Ο Ειλικρινής Φίλος. 
 
     
  Πιστεύουμε ότι η ιστορία της άρσης βαρών καταγράφεται καλύτερα σε σχέση με τους 
πολύχρωμους χαρακτήρες, οι οποίοι έχουν πάντα υπάρξει σε αφθονία σε αυτόν τον 
τομέα. Φυσικά είναι πολύ προφανές ότι οι σπουδαίοι του παρελθόντος είναι πλέον 
εντελώς επισκιασμένοι σε δύναμη, ταχύτητα και δεξιότητα – και μάλιστα σε κάθε πτυχή 
του αθλήματος. Αυτό όμως, δεν μειώνει με κανένα τρόπο, τη συμβολή των ηρώων του 
παρελθόντος. Πρέπει να φαίνονται στο ρόλο τους στην εποχή που έζησαν και μόνο με 
αυτόν τον τρόπο τα πράγματα μπορούν να έχουν μια προοπτική. Οι πρωταθλητές του πιο 
πρόσφατου παρελθόντος μπορεί να αισθάνονται ότι αυτοί οι παλαίμαχοι αξίζουν 
λιγότερο χώρο από ό, τι τους δίνεται, αλλά βιαζόμαστε να επισημάνουμε ότι η 
τοποθέτηση θεμελίων, η υπέρβαση της αδράνειας, τα σημαντικά γεγονότα του τέλους 
του 19ου αιώνα και η αρχή του παρόντος αιώνα ήταν τα πιο σημαντικά στάδια στην 
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εξέλιξη του αθλήματος και πιθανώς τα μόνα που  ισοδυνάμησαν με την αναβίωση μετά 
τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 
 
 
 
 
   Η μυθολογία από τον αρχαίο κόσμο δείχνει ξεκάθαρα ότι η μεγάλη δύναμη έχει πάντα 
υπάρξει πολύ θαυμαστή και πολλοί υπέροχοι θρύλοι έχουν μεταβιβαστεί μέσα στα 
χρόνια - από τους Έλληνες, τους Ρωμαίους, στα έπη των Βίκινγκ και σε βιβλικές 
ιστορίες, αλλά εδώ θα περιοριστούμε σε δοκιμές και διαγωνισμούς σε διάφορες μορφές 
βαρών. 
 
 
 
   Οι Κινέζοι μας δίνουν την πρώτη ματιά στην αξία της ανύψωσης βάρους για τη 
μέτρηση της φυσικής υπεροχής. Από το 3,600 και 3,500 π.Χ. , μεγάλοι αυτοκράτορες 
ανάγκαζαν  τους υποτελείς τους να ασκούνται καθημερινά και κατά το τέλος της 
δυναστείας των Τσόου (1122 - 249 π.Χ.) οι πιθανοί στρατιώτες έπρεπε να περάσουν 
δοκιμές άρσης βαρών προτού τους επιτραπεί να εισέλθουν στις ένοπλες δυνάμεις. 
   Υπάρχει  μια αφθονία αποδεικτικών στοιχείων που δείχνουν συστήματα κατάρτισης 
βάρους για φυσική κατάσταση στην αρχαία Ινδία και Αίγυπτο και ένα από τα κλασικά 
παραδείγματα βρέθηκε στους τοίχους του περίφημου τάφου του Beni Hassan, όπου 
ανακαλύφθηκαν απεικονίσεις  που δείχνουν ασκήσεις ταλάντωσης με βάρη από πέτρα, 
μάρμαρο ή μόλυβδο. 
 
 
 
 
 
Πέτρες δύναμης 
 
  Στην Ελλάδα ο 6ος αιώνας π.Χ. ήταν γνωστός ως '' Η Εποχή της Δύναμης '' και η άρση 
τεράστιων λίθων αποτέλεσε τη βάση των διαγωνισμών ανύψωσης βαρών εκείνων των 
ημερών. Στην Ολυμπία στην Ελλάδα βρέθηκε ένα τεμάχιο κόκκινου ψαμμίτη με μέγεθος 
68 x 33 x 38 εκ. και βάρους 308 λιβρών (143 κιλά). Η επιγραφή, από τον 6ο π.Χ. , 
δήλωνε ότι ο Βυήβων είχε ρίξει αυτόν τον ογκόλιθο πάνω από το κεφάλι του με το ένα 
χέρι! Προφανώς, αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, αλλά παρέχει ένα πρώ’ι’μο 
παράδειγμα μιας "πέτρας αρρενωπότητας" και υπήρξαν κι άλλες της ίδιας εποχής, 
συμπεριλαμβανομένης μιας μαύρης ηφαιστειακής μάζας στη Σαντορίνη, η οποία λέγεται 
ότι έχει ανυψωθεί από τον Εύμαστα, γιο του Κριτόβουλου. 
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  Ευτυχώς οι Έλληνες άφησαν απεικονίσεις με τις δοκιμές και τις ασκήσεις τους με 
πέτρες και βλέπουμε πέτρινες πλάκες, πέτρινους αλτήρες και βάρη που αναλογούν στους 
ώμους για  βαθιά καθίσματα και ασκήσεις βάθους - και αυτό πριν από περισσότερα από 
2.000 χρόνια. 
  Οι διαγωνισμοί ανύψωσης βαρών που χρησιμοποιούν ογκόλιθους έχουν κληροδοτηθεί 
μέσα στους αιώνες και υπάρχουν αρκετές περιοχές όπου το άθλημα εξακολουθεί να 
ασκείται σε αυτή την ακατέργαστη μορφή. Οι Γάλλοι Καναδοί κατά την αλλαγή του 
αιώνα λάτρευαν αυτή τη μορφή άρσης βαρών και ο Louis Cyr ήταν ένας κορυφαίος 
υπέρμαχος. Στην Ελβετία στο κάστρο Unspunnen κοντά στο Ιντερλάκεν, υπάρχει η 
πέτρα Unspunnen, την οποία φέρουν περίπου μία φορά κάθε δεκαετία και αυτή η πέτρα, 
που ζυγίζει 185λίβρες (83 κιλά), ανυψώνεται στο στήθος ή στην κορυφή του κεφαλιού 
και ρίχνεται όσο το δυνατόν περισσότερο μακριά . Η καλύτερη απόσταση είναι 3.02 
μέτρα (9 πόδια ,10 ίντσες). 
   Ενώ ήμουν στο Μόναχο για τους Ολυμπιακούς αγώνες το 1972, κατάφερα επιτέλους  
να εντοπίσω την πέτρα του Hans Steyrer, ενός παλαιού ισχυρού άνδρα που γεννήθηκε 
στη Βαυαρία το 1849. Η δοκιμή είναι να ανυψώσεις την πέτρα, που  ζυγίζει 508 
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γερμανικές λίβρες, με το ένα δάχτυλο από το κάθε χέρι. Μια γερμανική λίβρα είναι ένα 
λεπτό παραπάνω σε σχέση με τη βρετανική και έτσι είναι ένα καλό κατόρθωμα δύναμης. 
Εκτός από τον Steyrer, ο οποίος ζύγιζε 220 λίβρες, το μόνο άτομο που επέτυχε ήταν ο 
Adolf Grezebach, ένας Βαυαρός αγρότης και πρωταθλητής άρσης βαρών στα μέσα της 
δεκαετίας του 1960. Οι επισκέπτες του Μόναχου θα δουν ότι αξίζει τον κόπο να 
επισκεφτούν το Lowenbrau Keller στην οδό Dachauer  για να δουν μια πέτρα αντοχής. 
   Στη Βασκική χώρα της Ισπανίας υπάρχουν τακτικοί αγώνες άρσης βαρών και ένας από 
τους μεγάλους πρωταθλητές ήταν ο γνωστός Ευρωπαίος πρωταθλητής πυγμαχίας βαρέων 
βαρών Jose Manuel Ibar Urtain. Προερχόταν από μια σπουδαία οικογένεια άρσης βαρών 
- ο πατέρας του ανύψωσε μια πέτρα 350 λιβρών και η αδελφή του σήκωσε ένα ογκόλιθο 
250 λιβρών αρκετές φορές. 
  Εντούτοις, υπάρχουν πιθανότατα περισσότερες πέτρες αρρενωπότητας στη Σκωτία από 
οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Υπάρχει μία στο Lochaweside που χρησιμοποιούταν εδώ 
και πολύ καιρό από τον Domhnall Laidir (Strong Black Donald) ο οποίος μπορούσε να 
αφαιρέσει το πόδι από μια αγελάδα γυρνώντας το, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήταν άνω 
των τεσσάρων ετών . 
  Στα σκωτσέζικα δυτικά νησιά, ένας από τους MacCrimmons του Skye σήκωσε μια 
τεράστια πέτρα και έβαλε τη ζώνη του κάτω από αυτή ως ανταμοιβή για όποιον 
μπορούσε να διπλασιάσει το κατόρθωμα του. Πολλά χρόνια αργότερα, όπως συνέβη 
αναπόφευκτα, αμφισβητήθηκε η αυθεντικότητα της ιστορίας αυτής και λοστοί 
χρησιμοποιήθηκαν για να μετακινήσουν την τεράστια πέτρα. Κάτω από αυτή βρέθηκαν 
τα υπολείμματα μιας ζώνης. 
   Οι αγώνες ανύψωσης πέτρας έχουν διεξαχθεί στα Games Highland και σε παραστάσεις 
για περισσότερο από 150 χρόνια και μερικά πολύτιμα βραβεία έχουν απονεμηθεί σε 
όσους ανύψωσαν τις πιο διάσημες από αυτές τις πέτρες. 
   Οι πιο γνωστές είναι οι πέτρες των Dee, οι Dinnie Stones, που ονομάστηκαν από τον 
κατακτητή τους τον Donald Dinnie, έναν από τα πρώτα υπέροχα αστέρια του 
αθλητισμού. Υπάρχουν δύο πέτρες, κάθε μία με ένα δακτύλιο αρκετά μεγάλο για το 
κράτημα ενός χεριού και το συνολικό βάρος των δύο πετρών είναι 785 λίβρες (357 κιλά). 
Παλαιότερα οι ταξιδιώτες θα έδεναν τα άλογά τους στους δακτυλίους των λίθων, που 
βρίσκονταν έξω από το πανδοχείο στο Potarch και όταν η γέφυρα πάνω από το Dee 
επισκευαζόταν, αυτές οι πέτρες χρησιμοποιούταν ως άγκυρες για μια σχοινένια σανίδα 
αναρτημένη πάνω από την πλευρά της γέφυρας. Ο Dinnie λέγεται ότι τις είχε μεταφέρει 
από τη μια πλευρά της γέφυρας στην άλλη, σε απόσταση περίπου πέντε γιαρδών. 
Αρκετοί άντρες έχουν πλέον σηκώσει αυτές τις πέτρες με τα γυμνά χέρια τους και το 
1973 ένας Ιρλανδός αστυνομικός, ο Jack Shanks, σήκωσε και έσυρε τους δύο ογκόλιθους 
στην ίδια απόσταση που λέγεται ότι είχε κάνει ο Dinnie. Ένα εξαιρετικό κατόρθωμα. 
 
  Μια άλλη προσπάθεια αξίζει να σημειώσουμε. Στην αλλαγή του αιώνα ήρθε στη 
Βρετανία από τον Καναδά ο αθάνατος Louis Cyr και ο Dinnie τον προσκάλεσε στο σπίτι 
του. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που εντυπωσίασε ποτέ τoν Dinnie με την πρώτη ματιά που 
ζύγιζε πάνω από 300 λίβρες και είχε μακριά μαλλιά να χύνονται πάνω στους ώμους του, 
μια εικόνα κάπως άγνωστη εκείνη την εποχή. 
  Φυσικά, ο Dinnie κάλεσε τον Louis να δοκιμάσει μία από τις πέτρες του και όχι μόνο ο 
Louis τη σήκωσε με ευκολία, την μετέφερε περισσότερο από ό,τι είχε κάνει ο Dinnie. Ο 
Dinnie ήταν περίπου 63 ετών σε αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά ήταν ακόμα πολύ 
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εντυπωσιασμένος. '' Άνθρωπε '', είπε ο Ντόναλντ, 'Θα έπρεπε να είσαι Σκωτσέζος' '. Ο 
μεγάλος ισχυρός άντρας υποκλινόμενος ευγενικά απάντησε '' Κύριε'',  ‘’Είμαι περήφανος 
που είμαι ένας Γάλλος Καναδός ‘’. 
 
 
 
Ένα άθλημα γεννιέται – 
 
  Η γέννηση της άρσης βαρών με τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα μπορεί να εντοπιστεί 
στα μέσα του 19ου αιώνα. Όπως και πολλές άλλες αθλητικές δραστηριότητες 
αναπτύχθηκε παράλληλα σε διάφορες χώρες, αλλά αναμφίβολα η κεντρική Ευρώπη ήταν 
το πραγματικό λίκνο ισχυρών ανδρών, γιατί εδώ υπήρχε η ποιότητα και η ποσότητα που 
χρειάζονταν για να διεγείρουν το δημόσιο ενδιαφέρον. 
  Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ποιος ήταν ο πατέρας της άρσης βαρών; Η 
απάντηση πρέπει να είναι αρνητική, αλλά σίγουρα μπορούμε να ονομάσουμε τους 
κύριους πρωτοπόρους και να τους δώσουμε την αναγνώριση που τους οφείλεται. 
  Αν έπρεπε να ορίσω έναν άνθρωπο ως τον ιδρυτή της ισχυρής ανθρωπογενούς έκρηξης 
σε διεθνή κλίμακα, θα έπρεπε να παραθέσω τον Felice Napoli, ο οποίος γεννήθηκε στην 
Ιταλία το 1820. Ο Νapoli ταξίδεψε ευρέως ως καλλιτέχνης τσίρκου και εκθεσιακού 
χώρου και προσωπικά επηρέασε τρεις άνδρες που επρόκειτο να είχαν τεράστια επίδραση 
στο άθλημα. Αυτοί οι τρεις άνδρες ήταν ο καθηγητής Λουί Αττίλας,ο Donald Dinnie και 
ο Frederick Muller, ο οποίος έγινε γνωστός ως Eugen Sandow. 
  Ο πρώτος από τους μαθητές του Νapoli ήταν ο καθηγητής Aττίλας (Louis Durlacher), 
γεννημένος στην Καρλσρούη της Γερμανίας στις 2 Ιουλίου το1844 και εκπαιδευμένος 
από τον καθηγητή Ernst στο Βερολίνο και αργότερα από τον Napoli. Ο Αττίλας με τη 
σειρά του είχε ως μαθητές του μερικούς από τους πιο γνωστούς φυσικούς ακολούθους 
καθώς και τα εστεμμένα πρόσωπα της Ευρώπης. Εκείνη την εποχή εκπαίδευσε 
ανθρώπους όπως τον Vanderbilt, το λόρδο Lonsdale της Αγγλίας (ενώ εξακολουθούσε να 
είναι πρίγκιπας της Ουαλίας), τον πρίγκιπα Φρέντερικ, ο οποίος αργότερα έγινε ο 
βασιλιάς Haakon της Νορβηγίας, το βασιλιά Γεώργιο της Ελλάδας, τα έξι παιδιά του 
βασιλιά της Δανίας, τη Δούκισσα του Cumberland, τη Βασιλομήτωρ Αλεξάνδρα της 
Αγγλίας, την πριγκίπισσα Ντάγκμαρ, η οποία αργότερα έγινε αυτοκράτειρα της Ρωσίας 
και μητέρα του Τσάρου Νικολάου. Οι διάσημοι ισχυροί άντρες και εκπαιδευτές που ήταν 
μαθητές του Λουί Αττίλα συμπεριλάμβαναν τους Sandow, τον Warren Lincoln Travis, 
τον Lionel Strongfort, τον Rolandow, τον Titus, τον Anthony Barker, τον Bobby 
Pandour, τον Louis Cyr, τον Horace Barre, τον Arthur Dandurand, τον Adolph 
Nordquest, τον James J. Corbett, τον Milo Brinn και τον καθηγητή Edmond Desbonnet. 
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Καθηγητής Αττίλας 
 
  Μία από τις μεγαλύτερες συνεισφορές του Aττίλα ήταν η εκλαΐκευση των κοίλων 
στοχευμένων κυρίαρχων αλτήρων. Ενώ είναι δύσκολο να δηλωθεί με βεβαιότητα ότι 
ήταν ο πραγματικός δημιουργός αυτών των κοίλων βαρών, όπως έχει ισχυριστεί, δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι τους έφερε σε ένα ευρύ κοινό και είχε ένα πολύ εφευρετικό μυαλό 
και δημοσίευσε πολλά μέρη εξοπλισμού που από τότε έχουν γίνει βασικός εξοπλισμός. 
Για να αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα, η παλαιότερη φωτογραφία που έχω δει με 
καλώδια σε οποιαδήποτε μορφή ήταν σε μια φωτογραφία όπου κρατιόνταν από τον 
καθηγητή Aττίλα. Εντούτοις ήταν ο πρώτος και κυριότερος αρσιβαρίστας και ανέπτυξε 
την κάμψη ή κοχλιωτή πίεση όπως ονομαζόταν τότε. Ίσως ήταν ο πρώτος που έκανε 
πάνω από 200 λίβρες σε αυτό το ύφος. Ο Richard Pennell από την Αμερική ισχυρίστηκε 
επίσης αυτή τη διάκριση. Ο Aττίλας κατέγραψε κυριολεκτικά την παράσταση του 
ισχυρού άνδρα Eugen Sandow και προπόνησε τον γοητευτικό Γερμανό στις Βρυξέλλες, 
πολύ πριν κάποιος από αυτούς ήρθε στην Αγγλία και το 1893 αυτός έφερε τον Sandow 
στην Αμερική. Ο Aττίλας είχε πάει στο Βέλγιο γύρω στο 1887. 
  Όταν ο Sandow πήγε στην Αγγλία το 1889 για να «πηδήσει πάνω στη σκηνή» κατά τη 
διάρκεια της παράστασης του Samson, πήγε να δει τον Aττίλα ο οποίος διέτρεχε μια 
μέτρια εγκατάσταση στο Bloomsbury και ο Λουί διαχειριζόταν ολόκληρο το  
επεισόδιο με δράμα και αίγλη. Καθοδήγησε τον Sandow απευθείας στην κορυφή του 
επαγγέλματός του, σε πρωτοφανή ύψη και μόλις αφότου ο Sandow απήλλαξε τον Αττίλα 
από τις υπηρεσίες του, το Χρυσό Αγόρι εξευτελίστηκε από μια ήττα από τα χέρια των 
αδελφών McCann. Αυτό ήταν απίθανο να συνέβη, είπαν οι εμπειρογνώμονες της εποχής, 
αν ο Aττίλας ήταν εκεί. 
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 Εugen Sandow 
 
   Για κάποιο χρονικό διάστημα ο Λουί δυσανασχετούσε πικρά με το να απορρίπτεται 
από τον Sandow και εκπαίδευσε τον Luigi Borra της Ιταλίας για να αποδόσει σε μια 
σειρά εξαιρετικά ικανών κινήσεων άρσης βάρους που απαιτούν μεγάλη ισορροπία. Στη 
συνέχεια έκαναν πολυάριθμες προκλήσεις στον Sandow, ο οποίος, σεβόμενος την κρίση 
του πρώην προπονητή του, αρνήθηκε κατηγορηματικά να δεχθεί κάποια από αυτές. Ο 
Borra ήταν επαγγελματικά γνωστός ως Milo και αργότερα ως Brinn, ο βασιλιάς 
Cannonball. 
  Η επιρροή του Αττίλα ήταν παγκόσμια κι για αυτό προχώρησε στην Αμερική, όπου 
χορηγούταν για κάποιο χρονικό διάστημα από τον Ρίτσαρντ Φοξ, εκδότη της 
Αστυνομικής Εφημερίδας. Ο Λουί άνοιξε ένα στούντιο φυσικής κουλτούρας στη Νέα 
Υόρκη το 1894, το οποίο όμορφα συνέπεσε με την Αμερικάνικη περιοδεία του Sandow. 
Αυτή έκανε πολλά για να προωθήσει τη φυσική κουλτούρα και την κατάρτιση βάρους 
και είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι ο Aττίλας, περιγράφοντας την εγκαθίδρυσή του, 
χρησιμοποίησε τη λέξη 'στούντιο' , έναν όρο που δεν είχε έρθει στη μόδα μέχρις ότου 
πενήντα χρόνια αργότερα. 
  Οι θεωρίες και τα συστήματα του Λουί Αττίλα διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο - στη 
Γαλλία από τον καθηγητή Edmond Desbonnet, στη Γερμανία από τον Theodor Seibert, 
τον γνωστό Γερμανό εκπαιδευτή και αργότερα στην Αμερική το 1902, ο Alan Calvert 
αντέγραψε τον Seibert και επιπλέον βάσισε έμμεσα το έργο του στο σύστημα του Aττίλα           
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Ο επιδέξιος καθηγητής απέφυγε τον γάμο μέχρι που ήταν 54 ετών, όταν ερωτεύτηκε μία 
τις 18χρονες έφηβες μαθητριές του, την όμορφη Rosa Sanders. Ο γάμος 
πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο της Νέας Υόρκης, υπό την προεδρία του δημάρχου 
Strong και δηλώθηκε από τις εφημερίδες ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του 
1896. 
  Είχαν τέσσερα παιδιά και ακόμη και στα μέσα της δεκαετίας των εξήντα του ετών, ο 
Aττίλας διασκέδαζε σθεναρά με τους απογόνους του. Η τύχη συνέβαλε όταν ένας νέος 
Γερμανο-Αμερικάνος αποφάσισε να κάνει ένα μακρύ ταξίδι στην Αμερική για να δει τον 
ήρωά του, τον ηλικιωμένο πια καθηγητή Aττίλα. Έκανε το ταξίδι πολύ καθυστερημένα 
και έτσι ο Λουί πέθανε στην ηλικία των 80 ετών πριν λάβει χώρα η  συνάντηση. 
Ευτυχώς, η κόρη του Aττίλα έδειξε προτίμηση στον όμορφο νεαρό άνδρα, του οποίου το 
όνομα ήταν Sigmund Klein, και ανέλαβε το στούντιο του Aττίλα, διατηρώντας και 
επιπλέον ενισχύοντας τη γερμανική ατμόσφαιρα με μια συλλογή από παλιομοδίτικα 
βάρη και ποτήρια μπύρας που πρόβαλλαν την άρση βαρών και αρσιβαρίστες.  
  Στα ύψη της καριέρας του, ο Richard K. Fox της αστυνομικής διεύθυνσης έδωσε στον 
Αττίλα ένα χρυσό μικροσκοπικό αλτήρα με διαμάντια και η βασίλισσα Βικτώρια του 
έδωσε μία καρφίτσα για κασκόλ με τον Ηρακλή σκαλισμένο σε κρύσταλλο και 
περιτριγυρισμένο από 36 διαμάντια. Στις 15 Μαρτίου του 1924 πέθανε, κρατώντας αυτό 
το τελευταίο τιμητικό απόκτημα. 
  Ένας από τους μαθητές του Aττίλα, ο καθηγητής Edmond Desbonnet, έγινε ο πατέρας 
της γαλλικής φυσικής κουλτούρας. Πριν από αυτή τη φορά η δραστηριότητα δεν ήταν 
καθόλου οργανωμένη. Ο Desbonnet ήταν γεννημένος στο Canteleu κοντά στη Λιλ το 
1868 και ήταν τόσο γοητευμένος με το χόμπι του που ρευστοποίησε την οικογενειακή 
του περιουσία, η οποία έγινε στην οικοδομική βιομηχανία, και το 1885 ίδρυσε μια σχολή 
φυσικής κουλτούρας στη Λιλ. Τελικά διεξήγαγε μια αλυσίδα τέτοιων σχολών κατάρτισης 
βάρους ή συλλόγων και έγινε διάσημος όχι μόνο ως δάσκαλος αλλά και ως συγγραφέας 
και εκδότης. Το περιοδικό του "La Culture Physique" ήταν κυρίαρχο στον τομέα του 
γαλλόφωνου κόσμου και τα βιβλία του "Les Rois de la Force" και "Les Rois de la Lutte" 
ήταν εξαιρετικά ιστορικά έργα που κάλυπταν την άρση βαρών και την πάλη αντίστοιχα. 
  Ο καθηγητής συνέχισε να ενδιαφέρεται ζωηρά μέχρι τη δεκαετία των ογδόντα του και 
ήταν ενεργός στο σχολείο του στο Παρίσι το οποίο είχε ακόμα πάνω από διακόσια μέλη 
εκείνη την εποχή. Πέθανε στις 28 Ιουνίου το 1953 στο La Varenne του St. Hilaire 
(Σηκουάνα). 
  Στην κεντρική Ευρώπη, ωστόσο, ξεκίνησε η άρση βαρών ως αθλητισμός. Πρέπει να 
επισημανθεί ότι παρόλο που οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί είχαν μεγάλο βάθος 
ταλέντου και η Βρετανία είχε μια παράδοση ισχυρών ανθρώπων που διασκέδαζαν με 
ακροβάτες και τροβαδούρους, η Ευρώπη δεν είχε κανένα προβάδισμα έναντι της 
Αμερικής όταν στα μέσα του 19ου αιώνα , η άρση κέρδισε αναγνώριση ως ψυχαγωγική 
δραστηριότητα. 
  Νομίζω ότι το άθλημα αναπτύχθηκε με τρεις τρόπους. Στη Βρετανία η αδελφότητα της 
γυμναστικής κυβερνούσε και φαινόταν να παρεμποδίζει το άθλημα γιατί ενδιαφερόταν 
περισσότερο για τη χρήση της δραστηριότητας για «ασκήσεις μορφοποίησης» και δεν 
είχε καμία πραγματική εκτίμηση των ανταγωνιστικών απαιτήσεων της άρσης βαρών. 
Στην Αμερική η άρση βαρών ήταν, από την αρχή, μια αθλητική δραστηριότητα και 
μάλιστα οι Σκωτσέζοι επαγγελματίες αθλητές ενέπνευσαν τους Αμερικανούς 
αρσιβαρίστες και με τη βοήθεια του Caledonian Club της Νέας Υόρκης οι αρσιβαρίστες 
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σχημάτισαν τον πρώτο ερασιτεχνικό αθλητικό σύλλογο της Αμερικής και με τη σειρά 
του αυτό οδήγησε στη διαμόρφωση της AAU. 
  Στους κήπους μπύρας της Βαυαρίας και της Αυστρίας, η άρση βαρών αντιμετωπιζόταν 
ως ψυχαγωγία για τους συμμετέχοντες και τους θεατές. Είναι επομένως κατανοητό ότι 
τόσοι πολλοί ηπειρωτικοί ισχυροί άνδρες έγιναν επαγγελματίες και πολλοί από αυτούς 
πήγαν στην Αγγλία για να αναζητήσουν την τύχη τους. Δεδομένου ότι αυτοί οι 
ευρωπαίοι αθλητές δύναμης έπρεπε να εντυπωσιάσουν το κοινό, εξέλιξαν θεάματα 
εντυπωσιακής φύσης και παρόλο που πολλοί άρχισαν ως αρσιβαρίστες, συχνά ανέπτυσαν 
ακροβατικά όπου υποστήριζαν βάρη αντί να τα ανυψώνουν. Είναι επίσης φυσικό ότι οι 
πιο επιτυχημένοι ήταν πολύ μεγάλοι και συχνά βαρείς άνδρες και εκτελούσαν αργές, 
εξουθενωτικές ανυψώσεις όπως η πλευρική ώθηση και η κάμψη αντί για γρήγορες 
αθλητικές κινήσεις. Αυτό οδήγησε σε μια "εικόνα" της άρσης βαρών που χρειάστηκε 
πολύς χρόνος για να εξαλειφθεί. 
  Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη την εποχή η διάκριση μεταξύ ερασιτεχνών και 
επαγγελματιών ήταν σε μεγάλο βαθμό κοινωνική και, ιδιαίτερα στην Αγγλία, 
"ερασιτέχνες" ή "κύριοι" μπορούσαν να ανταγωνιστούν για στοιχήματα χωρίς να 
παραβιάζουν την ερασιτεχνική τους ιδιότητα. Οι τεχνίτες, από την άλλη πλευρά, που 
κατείχαν χαμηλότερη κοινωνική θέση, θεωρήθηκαν επαγγελματίες, παρόλο που η αγάπη 
τους για το άθλημα ήταν ο βασικός τους λόγος συμμετοχής. 
  Αν και ορισμένοι συγγραφείς έχουν εκφράσει την πεποίθηση ότι υπήρχαν διοικητικά 
όργανα σε ισχύ στα μέσα του αιώνα, η έρευνά μου δείχνει ότι οι γερμανικοί αθλητικοί 
σύλλογοι για την άρση βαρέων βαρών συγχωνεύθηκαν σε ένα σώμα από τον Rudolph 
Bredemeyer το 1880 στην Κολωνία. Πριν από αυτό το διάστημα υπήρχαν μόνο τοπικοί 
σύλλογοι όπως ο συνδυασμός της Νότιας Γερμανίας. Στη συνέχεια, στις 9 Ιουνίου το 
1891 στο Ντούισμπουργκ ιδρύθηκε το "Deutschen Athletik Sport Verbanden" 
(γερμανικός αθλητικός σύλλογος) και μόνο τότε οι Kraftsportklubs ή οι λέσχες δύναμης 
διαχωρίστηκαν από άλλα αθλητικά σωματεία. 
  Στη Γερμανία, στο τελευταίο μέρος του 19ου αιώνα, υπήρχαν κοντά στις χιλιάδες οι 
σύλλογοι που ασχολούνταν με την άρση βαρών, την πάλη και την ώθηση πέτρας 
(πιέζοντας πιθανώς). Υπήρξαν πολλοί διαγωνισμοί μεταξύ των ομάδων για πολύτιμα 
βραβεία και ερασιτέχνες δημιούργησαν πολλά άξια ρεκόρ. 
  Οι αναψώσεις βαρών πραγματοποιούνταν κάθε δύο χρόνια. Η πρώτη από αυτές ήταν 
στην Κολωνία το 1893 όπου ο Johannes Schneider, ένας άνθρωπος με κολοσσιαίο σώμα, 
κέρδισε το πρωτάθλημα. Σε ένα σωματικό βάρος 115 κιλών (253 λίβρες) εκείνος πίεσε 
138 κιλά και έσπρωξε δύο πέτρες 100 κιλών 12 φορές από τον ώμο. Στο δεύτερο 
φεστιβάλ στο Cobienze το 1895 και στο τρίτο στην Κολωνία το 1897, ο Hans Beck ήταν 
πρωταθλητής. Το κύριο ρεκόρ του ήταν τότε μια ώθηση ενός αλτήρα με δύο βραχίονες, 
μεγέθους 157 κιλών. Το φεστιβάλ του 1899 στο Duisberg δεν ήταν πατροναρισμένο από 
τους συλλόγους της Νότιας Γερμανίας, οπότε οι συμμετοχές μειώθηκαν σημαντικά. Το 
πρωτάθλημα, με την ευκαιρία αυτή, κέρδισε ο August Gothschalk, ένας 19χρονος από το 
Essmouth Ruhr, ο οποίος έκανε μια ώθηση των 105 κιλών με ένα χέρι με πλευρική 
κάμψη. 
  Διακόσιοι πενήντα αγωνιζόμενοι εισήλθαν στο πέμπτο φεστιβάλ στην Καρλσρούη το 
1901 και αυτό προκάλεσε εξαιρετικό ανταγωνισμό με τους ντόπιους νεαρούς, με τον 
Hans Hagstoltz να είναι στην κορυφή της λίστας. Η δεύτερη θέση πήγε στο Bethkowski 
του Έσσεν. Αυτοί οι αρσιβαρίστες δεν ενδιαφέρονταν στο ελάχιστο για το χτίσιμο μυών, 
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ήταν ανταγωνιστικοί αρσιβαρίστες, αγνοί και απλοί. Δεν ήταν μέχρι που η 
Εικονογραφημένη Ερασιτεχνική Αθλητική Εφημερίδα ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1900 
που η τελειότητα της σωματικής διάπλασης συζητήθηκε και αυτό οφείλεται ίσως στον F. 
Henneman, έναν από τους ιδρυτές που ήταν στην Αγγλία για μερικά χρόνια και ήταν 
μαθητής σε μία από τις σχολές Φυσικής Κουλτούρας του Sandow. 
  Ένας από τους σε μεγάλο βαθμό αφανείς πρωτοπόρους της άρσης βαρών και της 
φυσικής κουλτούρας ήταν ο Hippolyte Triat, ένας άνδρας που εξελίχθηκε από τη 
φτώχεια στην υψηλή κοινωνία και έπειτα έληξε μέσα στη δυστυχία. Γεννημένος (1813) 
στο St. Chaptes κοντά στη Νιμ στη Γαλλία, ανατράφηκε από τσιγγάνους και αμέσως 
μόλις ήταν αρκετά μεγάλος, συμμετείχε σε μια αθλητική παράσταση σε ένα τσίρκο, 
ταξιδεύοντας στην Ιταλία, την Αυστρία, τη Γαλλία και την Ισπανία. 
  Μια μέρα, όταν ήταν 15 χρονών, σταμάτησε ένα άλογο που είχε ξεφύγει και έσωσε τη 
ζωή μιας πλούσιας κυρίας. Το αριστερό πόδι του Τriat είχε σπάσει στο ατύχημα, αλλά η 
γενναιότητα του ανταμείφθηκε από την κυρία Montsento, την εν λόγω κυρία, που 
διευθέτησε την είσοδό του στο κολέγιο των Ιησουιτών στο Μπούργκος, όπου σπούδασε 
μέχρι που έγινε είκοσι ενός. 
  Μετά από αυτό επέστρεψε στην τέχνη του ως αθλητής και παρουσίασε μια μυώδη 
επίδειξη με πόζες του είδους που έγινε αργότερα δημοφιλής από τον Sandow. Αυτό το 
δρώμενο ήταν μεγάλη επιτυχία στην Ισπανία, την Αγγλία και το Βέλγιο. Στις Βρυξέλλες 
παραιτήθηκε από το τσίρκο για να ιδρύσει μια σχολή φυσικής κουλτούρας την οποία 
διηύθυνε από το 1840-1849 όπου και επέστρεψε στη Γαλλία. Το νέο του γυμναστήριο 
στο Παρίσι, όπου σύχναζε ο ίδιος ο αυτοκράτορας, ήταν συγκρίσιμο με τις μαζικές 
αίθουσες αγώνων του σήμερα και υπολογιζόταν στα 40 x 21 μέτρα και ήταν 10 μέτρα 
υψηλό. 
  Οι ελαφριοί αλτήρες (περίπου 6 κιλά) αποτέλεσαν τη βάση του συστήματός του, αλλά 
είχε μια πρόκληση αλτήρα των 91 κιλών που χρησιμοποιούσε για επιδείξεις και 
προκλήσεις. 
  Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ο Triat ήταν ο πρώτος που παρήγαγε σφαιρικούς αλτήρες 
και μπάρες, ίσως ο πρώτος στη Γαλλία, αλλά δεν πρέπει να παραβλεφθούν οι 
προηγούμενες αποδείξεις που δίνονται σε αυτό το βιβλίο. 
  Ήρθε ο αναπόφευκτος πόλεμος και ο Τriat βρήκε τον εαυτό του στη λάθος πλευρά των 
αρχών. Είχε επιτρέψει το γυμναστήριο του να χρησιμοποιείται για κομμουνιστικές 
επανενώσεις και εξαιτίας των δραστηριοτήτων του τέθηκε υπό επίβλεψη αρκετές φορές. 
Αυτό ξεκίνησε την πτώση του και εγκατέλειψε τη σχολή του το 1879, πεθαίνοντας δύο 
χρόνια αργότερα το 1881. 
  Βρίσκοντας ένα βιβλίο που περιέχει μια υπέροχη εικόνα του Triat, ο Edmond 
Desbonnet εμπνεύστηκε για να ξεκινήσει τη σωματική άσκηση και έτσι η επιρροή του 
Triat εξαπλώθηκε ακόμη περαιτέρω μετά το θάνατό του. 
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 Hippolyte Triat 
 
Τα πρώτα 
Διεθνή πρωταθλήματα 
 
  Η Βρετανία φαίνεται να έχει αναλάβει τον ηγετικό ρόλο το Μάρτιο του 1891, όταν 
διοργανώθηκε το πρώτο διεθνές πρωτάθλημα στο Λονδίνο. Ανταγωνιστές από την 
Ιταλία, το Βέλγιο, τη Βρετανία και τη Γερμανία συμμετείχαν και αυτός ο διαγωνισμός 
αποφασίστηκε μέσω της επανάληψης της άρσης και όχι βάσει ενός συνολικού 
αθροίσματος όπως είναι πλέον το έθιμο. Περισσότεροι από ένας συγγραφείς 
χαρακτήρισαν τον συγκεκριμένο διαγωνισμό ως το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και 
ίσως δικαιολογείται ένας τόσο μεγάλος τίτλος, αλλά είναι σημαντικό ότι ο νικητής, E. 
Levy, αναφέρθηκε σε εκείνον ως τα Διεθνή Πρωταθλήματα και αυτός είναι ο όρος που 
χρησιμοποιείται από τις εφημερίδες της εποχής. Το οργανωτικό σώμα, το Αθλητικό 
Ινστιτούτο του Λονδίνου, αφιέρωσε το Πιστοποιητικό της Αξιοπιστίας τους στον 
"Edward Lawrence Levy, Παγκόσμιο  Ερασιτέχνη Πρωταθλητή Αρσιβαρίστα ". Στο 
βιβλίο του "Η αυτοβιογραφία ενός Αθλητή" , ο Levy αναφέρθηκε σε αυτό ως το Διεθνές 
Πιστοποιητικό Πρωταθλήματος. 
  Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στη Διεθνή Αίθουσα του Cafe Monica, στο Λονδίνο, 
στις 28 Μαρτίου του 1891. Υπήρχαν δεκαεπτά συμμετοχές αλλά εννέα απέτυχαν να 
εμφανιστούν, και ο αριθμός μειώθηκε περαιτέρω όταν ο Γ. Ρίτσμοντ αποχώρησε λόγω 
τραυματισμού στο χέρι. Αυτό άφησε τον Levy, τον ερασιτέχνη πρωταθλητή της Αγγλίας, 
ως μοναδικό εκπρόσωπο της Βρετανίας. Οι λοιποί ανταγωνιστές ήταν: 
    Giacomo Zafarana, Ιταλία, 
    Joseph Szalay, Ουγγαρία, 
    Oscar Pfaun, Βερολίνο, 
    Α. Francois, Βρυξέλλες, 
    Μ. Brunhuber, Βιέννη, 
    F. Wehlau, Αμβούργο. 
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  Η εφημερίδα Sportsman στην έκδοση της 31ης Μαρτίου 1891 περιέγραψε τον 
διαγωνισμό ως εξής: 
  ΄΄ Ο κύριος Μπους στη συνέχεια εξήγησε ότι το πρώτο σύνολο κατορθωμάτων θα 
αποτελούσε την ανύψωση δύο αλτήρων των 56 λιβρών, ένα σε κάθε χέρι, από το έδαφος 
έως το μήκος του βραχίονα πάνω από το κεφάλι τουλάχιστον έξι ή περισσότερες από 
δέκα φορές΄΄. 
  Ο πρώτος που προσπάθησε αυτό το καθήκον ήταν ο κ. E.L. Levy, Birmingham AS, ο 
οποίος σήκωσε τα βάρη όπως απαιτούνταν δέκα φορές χωρίς κάποια ένδειξη 
συναισθήματος. Ο Giacomo Zafarana (Ιταλία) επίσης επέτυχε, αλλά ο Jos Szalay 
(Ουγγαρία) τελείωσε τη δραστηριότητα έξι φορές. Ένας τεράστιος νέος γίγαντας που 
συστήθηκε ως Pfaun, αλλά το όνομα του οποίου δεν εμφανίστηκε στο πρόγραμμα, 
ανύψωσε τα βάρη δέκα φορές, αλλά με πολύ ταραχώδη τρόπο, αλλά ο Arthur Francois 
(Βρυξέλλες) εξετέλεσε την παράσταση τόσο καλά όσο κι ο καθένας. Ο κ. Brunhuber 
(Βιέννη) ανύψωσε τους αλτήρες εννέα φορές, ενώ ο Wehlau (άλλος ένας του οποίου το 
όνομα δεν ήταν στο πρόγραμμα) εξετέλεσε τις δέκα δοκιμασίες, αλλά με δυσκολία. 
  Το δεύτερο κατόρθωμα ήταν η ανύψωση ενός αλτήρα 56 λιβρών σε κάθε χέρι στον 
ώμο, και στη συνέχεια η εξάσκησή τους σε πλήρη τέντωμα του βραχίονα πάνω από το 
κεφάλι, χρησιμοποιώντας κάθε χέρι εναλλάξ. Αυτό έπρεπε να γίνει τουλάχιστον όχι 
λιγότερο από είκοσι φορές ή περισσότερο από σαράντα φορές. Ο Levy ανταπεξήλθε στη 
διαδικασία πολύ γρήγορα, όπως και ο Zafarana, αλλά ο Szalay τελείωσε στην εικοστή 
προσπάθεια. Ο Francois ολοκλήρωσε είκοσι οκτώ άρσεις, ο Wehlau (ο οποίος εκτέλεσε 
με έναν ασταθή τρόπο) είκοσι επτά, ο Pfaun είκοσι τέσσερις και ο Brunhuber είκοσι μία. 
  Το τρίτο κατόρθωμα ήταν πανομοιότυπο με το πρώτο, εκτός από το ότι 
χρησιμοποιήθηκαν αλτήρες των 84 λιβρών και έπρεπε να ανυψωθούν όχι περισσότερο 
από τέσσερις φορές ή λιγότερο από δύο φορές. Ο Levy και ο Zafarana επέτυχαν εύκολα. 
Ο Szalay απέτυχε, ο Francois σήκωσε με δυσκολία τρεις φορές τα βάρη και ο Pfaun τα 
σήκωσε απότομα τέσσερις φορές. Ο Brunhuber απέτυχε εντελώς, όπως και ο Wehlau. 
  Το τέταρτο επίτευγμα ήταν παρόμοιο με το δεύτερο εκτός από το ότι χρησιμοποιήθηκαν 
αλτήρες των 84 λιβρών και έπρεπε να ανυψωθούν τουλάχιστον τέσσερις ή περισσότερες 
από οκτώ φορές. Οι Levy, Zafarana, Francois και Pfaun ήταν οι μοναδικοί επιτυχείς εδώ, 
και το τελευταίο ονομασμένο ζευγάρι εκτέλεσε το έργο με δυσκολία. 
  Οι αγωνιζόμενοι κλήθηκαν στη συνέχεια να σηκώσουν δύο αλτήρες 84 λιβρών στον 
ώμο, από εκεί μέχρι το πλήρες τράβηγμα του βραχίονα πάνω από το κεφάλι, και στη 
συνέχεια να χαμηλώσουν τα βάρη στο έδαφος, επαναλαμβάνοντας το κατόρθωμα τρεις 
φορές. Ο Levy δεν απομάκρυνε αρκετά τα χέρια του, αλλά τα κατάφερε καλύτερα από 
άλλους, από τους οποίους ο Francois, ο Pfaun, ο Brunhuber και ο Wehlau απέτυχαν 
εντελώς, και ο Zafarana επέτυχε να φτάσει σε πλήρη έκταση το βραχίονα του στην 
πρώτη και την τρίτη προσπάθεια. 
  Το έκτο επίτευγμα περιελάμβανε την άρση των 84 και 112 λιβρών ταυτόχρονα από το 
έδαφος στον ώμο και από εκεί μέχρι την πλήρη έκταση του χεριού πάνω από το κεφάλι. 
Ο Levy το έκανε αυτό με ένα τράνταγμα, ο Francois δεν ανύψωσε αρκετά τα βάρη μέχρι 
σε πλήρη τέντωμα του χεριού, ενώ ο Zafarana δεν μπορούσε να λειτουργήσει 
ταυτόχρονα με τα δύο χέρια και όλοι οι υπόλοιποι απέτυχαν εξ΄ ολοκλήρου. 
  Το κατόρθωμα  νούμερο 7 ήταν πανομοιότυπο με τον τελευταίο, με την εξαίρεση ότι 
χρησιμοποιήθηκαν αλτήρες 100 λιβρών. Εδώ οι Levy και Zafarana ήταν οι μόνοι δύο 
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που επέτυχαν, όπου το στυλ του τελευταίου ήταν το καλύτερο, αν και ο Francois 
πλησίασε αρκετά κοντά. 
  Τελικά, οι αγωνιζόμενοι έπρεπε να σηκώσουν δύο αλτήρες 56 λιβρών, και να τα 
κρατήσουν σε μια οριζόντια θέση του σώματος στο μάκρος του χεριού. Οι Levy και 
Francois (οι οποίοι εκτέλεσαν το έργο πολύ ωραία) ήταν οι μόνοι δύο επιτυχείς και 
τελικά η απόφαση των κριτών ανακοινώθηκε ως εξής: 
           Ε. L. Levy, Birmingham Α.C.  1 
           Giacomo Zafarana, Ιταλία        2 
          Arthur Francois, Βρυξέλλες      3 
Ο Pfaun τοποθετήθηκε τέταρτος από τους κριτές, οι οποίοι εξέφρασαν τη λύπη τους για 
το γεγονός ότι δεν έκανε άλλη μια προσπάθεια να εκτελέσει το τρίτο κατόρθωμα, οπότε 
πιθανότατα να είχε τοποθετηθεί στην τρίτη θέση. Ανακοινώθηκε ότι ο καθηγητής 
Atkinson είχε αποφασίσει να του παραδώσει ένα τέταρτο βραβείο και στον Brunhuber 
ένα πέμπτο ". 
  Ενώ η νίκη του E. Lawrence Levy ήταν πιο αξιόλογη, δεν μπορούσε σε καμία 
περίπτωση να θεωρηθεί η καλύτερη του κόσμου εκείνη την εποχή, απλώς δεν μπορούσε 
να συγκριθεί με τους Αυστριακούς ισχυρούς άνδρες αν και, ήταν μόνο 1.62 και μισό σε 
ύψος και 70.8 κιλά σε βάρος, θα μπορούσε άνετα να ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής 
μεσαίων βαρών. 
  Ο Levy γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 21 Δεκεμβρίου του 1851. Στην ηλικία των 16 ετών 
έγινε δάσκαλος εβραϊκών και γαλλικών γλωσσών και θρησκείας σε αγόρια της ίδιας της 
ηλικίας του, αλλά, καθώς ήταν πρόωρα αρρενωπός, δεν συνειδητοποίησαν την ηλικία 
του δασκάλου τους. 
  Ενδιαφερόταν για τη γυμναστική και είδε τον Louis McCann στο Birmingham Athletic 
Club. Αυτός ο άνθρωπος, ένας πραγματικός Ηρακλής, εντυπωσίασε πολύ τον Levy, αλλά 
ο τελευταίος δεν ξεκίνησε την άρση βαρών μέχρι πολύ αργότερα. 
  Το 1876 εντάχθηκε στο B.A.C. και μέχρι το 1878 οι εφημερίδες του Μπέρμιγχαμ 
σημείωναν το έργο του στις παράλληλες ράβδους. Ο καθηγητής Hubbard, ο προπονητής 
του συλλόγου, πήρε τον Levy στο Meyers Circus στο Bingley Hall όπου ο μεγάλος 
Donald Dinnie και ο George Davidson έκαναν μια ισχυρή ανδρική άσκηση, αν και ήταν 
ουσιαστικά αθλητές πεδίων. Ο Lawrence Levy παρουσιάστηκε στους δύο Σκωτσέζους 
και οι προσωπικότητές τους καθώς και η πράξη τους άρεσε σε εκείνον πάρα πολύ και 
άρχισε να ασχολείται αμέσως με την άρση βαρών. 
  Τον Μάρτιο του 1879 έκανε το δημόσιο ντεμπούτο του ως αρσιβαρίστας στην εταιρεία 
του Louis McCann (αδελφός του άνδρα που νίκησε τον Sandow). Μέχρι αυτό το 
διάστημα χρησιμοποιήθηκαν μόνο αλτήρες στις επιδείξεις του συλλόγου, αλλά ο Levy 
εισήγαγε τις μπάρες το 1882. Ο Lawrence Levy κέρδισε το πρώτο του μετάλλιο στο Club 
Championships το 1882. Η άρση βαρών ήταν ένα από τα αθλητικά γεγονότα. Είχε 
ξεκινήσει να χτίζει ένα όνομα και ο Εθνικός Σύλλογος σωματικής αναψυχής τον κάλεσε 
να κάνει μια επίδειξη τριών νυχτών στην έκθεση του Λίβερπουλ. Εκεί οι μεγάλοι 
παλαιστές George Steadman και George Lowden απέτυχαν να σηκώσουν τα βάρη του. 
  Ο πρώτος σημαντικός διαγωνισμός της Βρετανίας έγινε τον Ιανουάριο του 1891 στο 
Διεθνές Hall του Cafe Monica στο Piccadilly του Λονδίνου. Ο διαγωνισμός 
διοργανώθηκε από τον πρώτο μεγάλο βρετανικό διοργανωτή άρσης βαρών τον ^ 
καθηγητή John Atkinson F.R.C.V.S. έναν διαπρεπή χειροπρακτικό που είχε κάνει την 
πρακτική του στο Knightsbridge. 
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  Ο επικεφαλής του Αθλητικού Ινστιτούτου του Λονδίνου, Atkinson έκανε αυτόν έναν 
αμιγώς ερασιτεχνικό διαγωνισμό. Ήταν μια πολύ ελίτ υπόθεση, με υψηλές τιμές που 
κυμαίνονταν από 2 / 6δ έως 1λίρα αλλά αυτές οι χρεώσεις δεν κράτησαν μακριά τα 
πλήθη που περιλάμβαναν πολλές γνωστές προσωπικότητες με επίσημο ντύσιμο, όπως ο 
Lord Lonsdale, εξαιρετικά στολισμένος με διαμαντένια κουμπιά, που τον επισκίαζε μόνο 
η κ. Sandow η οποία ήταν γεμάτη με ‘’σκουλαρίκια τεράστιου μεγέθους, μια καρφίτσα 
εξίσου μεγάλη και δαχτυλίδια με λαμπερά διαμάντια, αλλά πάνω από όλα ένα υπέροχο 
μισό φεγγάρι με διαμάντια που φορούσε στο μπροστινό μέρος του κεραμιδί φορέματος 
της"- The Sportsman, 26 Ιανουαρίου 1891. 
 
  Είκοσι ανταγωνιστές εισήλθαν, οκτώ από αυτούς δεν εμφανίστηκαν. Οι κανόνες που 
ανακοινώθηκαν ήταν οι ακόλουθοι: 
  1. Ότι ο διαγωνισμός αποτελείται από πράξεις που εκτελούνται από το (α) μόνο το δεξί 
χέρι (β) μόνο το αριστερό χέρι (γ) και από τα δύο χέρια. 
 
  2. Ότι οποιοσδήποτε ανταγωνιστής χρησιμοποιεί, κατά τη γνώμη των κριτών, αθέμιτη 
σωματική μόχλευση ή αδικοπραξία οποιουδήποτε είδους, αφού λάβει μία 
προειδοποίηση, να αποκλειστεί. 
 
 3. Ότι το πρώτο επίτευγμα αποτελείται από την ανύψωση ταυτόχρονα δύο αλτήρων 56 
λιβρών, έναν σε κάθε χέρι, από το έδαφος στους ώμους και από τους ώμους μέχρι το 
μήκος του βραχίονα πάνω από το κεφάλι, στη συνέχεια το χαμήλωμα των αλτήρων στους 
ώμους και ξανά την ανύψωση τους στο μήκος του χεριού όπως και πριν. 
 
 4. Ότι το δεύτερο κατόρθωμα θα εκτελεστεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως το πρώτο 
κατόρθωμα, 84 λιβρών αλτήρες αντικαταστώνται από 56 λιβρών αλτήρες. 
 
 5. Ότι το τρίτο επίτευγμα αποτελείται από την ανύψωση ταυτόχρονα δύο αλτήρων των 
100 λιβρών, έναν σε κάθε χέρι, από το έδαφος στους ώμους και από τους ώμους μέχρι το 
μήκος του βραχίονα πάνω από το κεφάλι. 
 
 
* Πληροφορίες σχετικά με τον καθηγητή Atkinson περιλαμβάνονται στην «Ιστορία του 
Bodybuilding» του David Webster. 
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 6. Ότι το τέταρτο επίτευγμα θα συνίσταται στην ανύψωση με δεξί χέρι ενός αλτήρα 112 
λιβρών, από το έδαφος μέχρι τον ώμο και από τον ώμο μέχρι το βραχίονα πάνω από το κεφάλι. 
 
 7. Ότι το πέμπτο επίτευγμα αποτελείται από την ανύψωση μόνο με το αριστερό χέρι, έναν 
αλτήρα από το έδαφος μέχρι τον ώμο και από τον ώμο μέχρι το βραχίονα πάνω από το κεφάλι. 
 
 8. Ότι το έκτο επίτευγμα αποτελείται από την ανύψωση με το δεξί χέρι μόνο ενός αλτήρα 140 
λιβρών από το έδαφος μέχρι τον ώμο και από τον ώμο μέχρι το βραχίονα πάνω από το κεφάλι. 
 
 9. Ότι το έβδομο κατόρθωμα αποτελείται από την ανύψωση μόνο με το αριστερό χέρι, ενός 
αλτήρα από το έδαφος μέχρι τον ώμο και από τον ώμο μέχρι το βραχίονα πάνω από το κεφάλι. 
 
 10. Ότι ο όγδοος άθλος αποτελείται από την ανύψωση με τα δύο χέρια ενός αλτήρα βάρους 
170 λιβρών από το έδαφος στους ώμους και από τους ώμους μέχρι το μήκος του βραχίονα 
πάνω από το κεφάλι. 
 
 11. Ότι το ένατο επίτευγμα αποτελείται από την ανύψωση ταυτόχρονα ενός αλτήρα 112 
λιβρών στο δεξί χέρι και ενός αλτήρα 84 λιβρών στο αριστερό χέρι από το έδαφος στους ώμους 
και από τους ώμους μέχρι το μήκος του βραχίονα πάνω από το κεφάλι. 
 
 12. Ότι σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι από τους ανταγωνιστές έχουν κερδίσει ίσους 
αριθμούς βαθμών σε σχέση με τα προηγούμενα επιτεύγματα, οι κριτές είναι εξουσιοδοτημένοι 
να τους διατάξουν να εκτελέσουν άλλα επιτεύγματα με αλτήρες και μπάρες. 
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  Το αποτέλεσμα ήταν μια νίκη για τον Edward Lawrence Levy, δεύτερος ήταν ο William Prance 
και  τρίτος ο George Clifford. Ο Levy ήταν 39 ετών αυτή τη στιγμή και ο Launceston Elliot, που 
έζησε τότε στο Kent, ήταν ένας φρέσκος νεαρός 16 ετών. Ο Joseph Szalay και ο Algernon 
Spenser ήταν άλλοι γνωστοί και δημοφιλείς ανταγωνιστές. 
  Ο EL Levy έχει ανυψώσει τελευταία δημόσια το 1904 και καθώς μείωσε τις πρακτικές του 
δραστηριότητες, στράφηκε περισσότερο στο γράψιμο και τη διοίκηση, γινόμενος ο Επίτιμος 
Γραμματέας και ταμίας του Ερασιτεχνικού Γυμναστικού Συλλόγου και της Ερασιτεχνικής 
Γυμναστικής Ομοσπονδίας, θέσεις που κατείχε μέχρι το 1911. Ένα από τα κύρια έργα του ήταν 
ένα εγχειρίδιο και η ιστορία της A.G.A. Έγραψε επίσης τη δική του ιστορία ζωής και 
πολυάριθμα άρθρα για το περιοδικό του Sandow, το περιοδικό του Apollo και διάφορες 
εφημερίδες στο Midlands. 
 
  Ως υπάλληλος, το κύριο σημείο της καριέρας του ήταν να κρίνει, μαζί με τον Πρίγκιπα 
Γεώργιο, στα ολυμπιακά αγωνίσματα της Αθήνας. 
 Ο Ε. Lawrence Levy έζησε μια πολύ πλήρη ζωή ως δάσκαλος, συγγραφέας και ελευθεροτέκνων 
και ήταν γνωστός στη δική του τοποθεσία ως ένα πραγματικό «πολιτιστικό αρπακτικό» λόγω 
του ενδιαφέροντός του για όπερα και τέχνες. Ένα περίεργο μείγμα για τον πρώτο πρωταθλητή 
ανυψωτή της Βρετανίας. 
 

 
 
Mac Batchelor (Professional) &  Joe De Pietro 
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                   Πιστοποιητικό που χορηγήθηκε στο Launceston Elliot το 1900  
 
 
  Ο  καθείς  εξ'αυτών  σκύβει  και  ανυψώνει  βάρη  που  αυξάνονται  συνεχώς.  Πρώτος 
αναδεικνύεται ο Δανός, ο Jensen, που σήκωσε βάρος 111 1/2 κιλά. Δεύτερος είναι ο Άγγλος, 
ο Elliott, ένας μεγαλόσωμος νεαρός άνδρας, με όμορφη κορμοστασιά. Στην ανύψωση του 
βάρους με το ένα μόνο χέρι τα πράγματα είναι αντίθετα, και ο Elliott έρχεται πρώτος. Έχει 
σηκώσει βάρος 71 κιλών, ενώ ο Jensen είναι δεύτερος. Πρώτα η σημαία της Δανίας και στη 
συνέχεια  της  Αγγλίας  ανυψώνονται  στον  ιστό.  Η  εμφάνιση  της  δεύτερης  χαιρετίζεται  με 
ενθουσιασμό από τους Άγγλους στο ακροατήριο. 
  Ένα διασκεδαστικό επεισόδιο συνέβη κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, αποδεικνύοντας 
τη μεγάλη δύναμη του Πρίγκιπα Γιώργου.  
  Ενώ ένας από τους υπηρέτες προσπαθούσε με μεγάλη δυσκολία να αφαιρέσει ένα από τα 
σιδερένια βάρη, ο αθλητικός πρίγκιπας έσκυψε και το έβαλε στην άκρη με τη μεγαλύτερη 
ευκολία. Το κοινό θαυμάζει και χειροκροτεί με ενθουσιασμό και ευθυμία." 
  Μεγάλη είναι η παραφιλολογία που έχει γραφτεί και αφορά στην άρση βαρών κατά την 
αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, το 1896. Το αν 
καθίσταται δυνατόν να ξεκαθαρίσουμε την αλήθεια τώρα, τόσα χρόνια αργότερα, μένει να 
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το δούμε, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να θέσουμε τα αρχεία προς κάποια κριτική οπτική 
θεώρηση.  
  Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της 8ης Απριλίου 1896, "Δύο ευγενείς Άγγλοι συναγωνίζονταν 
στην άρση βαρών – ο Elliott  του Λονδίνου και ο Levy, ο Άγγλος Πρωταθλητής ανύψωσης 
βάρους. Ο Elliott απλώς πλαγιοκοπείται  με στυλ από τον Jensen, τον Δανό, κατά την άρση 
βαρών με τα δύο χέρια, αλλά κέρδισε το διαγωνισμό με το ένα χέρι. Ο Levy ήταν παρών, 
αλλά οι συνθήκες δεν του ταίριαξαν. 
  "Ο Πρίγκιπας Γεώργιος της Ελλάδος, ο οποίος είναι πρόεδρος των Αγώνων και συμμετέχει 
ενεργά στη Διαιτησία ως κριτής, είναι ένας άνθρωπος μεγάλης σπουδαιότητας και μεγέθους 
και οι περισσότεροι από τους ανταγωνιστές κάθονται για να φανούν δίπλα του. 
 
ΟΣΟ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ  ΜΙΑΣ  ΟΜΟΡΦΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ,  ΣΕ  ΜΙΑ  ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
  Πρώτα  απ’  όλα  πρέπει  να  κάνω  την  εντυπωσιακή  διόρθωση  ότι  δεν  υπήρξε  ούτε  ένας 
Άγγλος  που  να  συμμετείχε  στο  διαγωνισμό,  αν  και  για  τρία  τέταρτα  του αιώνα υπήρξαν 
αγγλικές αξιώσεις για να αποκομισθεί ο πρώτος Ολυμπιακός τίτλος. 
  Ο Levy προσήλθε τότε με τους Επισήμους ως κριτής της Άρσης Βαρών μαζί με τον πρίγκηπα 
Γεώργιο  της  Ελλάδας.  Ο  Elliot  (θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  το  όνομά  του  κανονικά    θα 
προφέρονταν με ένα "t") δεν είχε ούτε αγγλική προέλευση, ούτε γεννήθηκε στην Αγγλία. 
  Ειδησεογραφική αναφορά υπάρχει ότι ο Δανός Jensen κέρδισε στην άρση βαρών με τα δύο 
χέρια και με στυλ. Ήταν αυτή η περίπτωση; Μήπως το στυλ είχε πραγματικά σημασία εκείνη 
την εποχή, δεδομένου ότι όλοι οι συμμετέχοντες αρσιβαρίστες δεν παραβίαζαν κατά κανένα 
τρόπο τους κανόνες; Πιστεύω ότι μπορώ να απαντήσω και στις δύο αυτές ερωτήσεις. 
  Μετά  από  αξιόλογη  έρευνα,  κατάφερα  να  βρω  μια  δήλωση  αυτόπτη  μάρτυρα,  εκ  του 
Lawrence  Levy,  ο  οποίος  αποσαφηνίζει  τα  σχόλια  σχετικά  με  το  ύφος,  καθώς  και  το 
αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τον Levy, οι δύο αρσιβαρίστες έδεσαν. 
  Ο Πρίγκιπας Γιώργος θέλησε να δώσει το βραβείο στον Δανό για λόγους καλύτερου στυλ, 
αλλά ο Levy διαμαρτυρήθηκε έντονα ότι αυτό ήταν αντίθετο με τους κανόνες που καθόριζαν 
αποκλειστικά και μόνο μια προϋπόθεση, δηλαδή την άρση των κιλών. Ο Πρίγκιπας επέμεινε, 
αλλά τελικά το σχόλιο του Levy επικράτησε και ο Jensen κέρδισε το άθλημα με τα δύο χέρια, 
με βάρος 111 κιλά (244  lbs.). Και ο Elliot κέρδισε στην άρση βαρών με ένα χέρι,  με 71 κιλά 
(156  lbs). 
  Ο Levy  ένοιωσε έντονη αμηχανία αργότερα,  το  ίδιο βράδυ, όταν έβλεπε κάτω από τους 
προβολείς του Βασιλικού Παλατιού ένα χέρι να ακουμπάει στον ώμο του και μια φωνή να 
του λέει: "Είσαι πιο ήρεμος τώρα, κύριε Levy;" Ήταν ο Πρίγκιπας Γεώργιος που χαμογέλασε 
χαριτωμένα για να δείξει ότι είχε συγχωρήσει τα θερμά επιχειρήματα που είχαν στηρίξει τις 
δεινές δικανικές ικανότητές τους. Ακόμη και σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πριν από 
τόσα  πολλά  χρόνια,  οι  αξιωματούχοι  φαίνεται  να  έχουν  βρει  κάτι  για  το  οποίο  θα 
επιχειρηματολογούσαν μεταξύ τους. 
 
Launceston Elliot 
  Ο  Launceston  Elliot  (1874‐1930),  αποκαλούμενος  συχνά  «το  καλύτερο  παράδειγμα 
αγγλικής  τεκνοποιΐας»,  δεν  ήταν  ούτε  Άγγλος,  ούτε  έφτασε  στη  Βρετανία  μέχρι  και  τα 
δεκατρία  του  χρόνια.  Δεν  πέρασε  πολύς  χρόνος  στη  χώρα,  αλλά  το  1923  πήγε  στην 
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Αυστραλία, όπου και πέθανε  το 1930 από καρκινώδη εξάπλωση στην σπονδυλική στήλη. 
Ασκούνταν καθημερινά μέχρι να πεθάνει. 
  Ο πατέρας του Launceston ήταν δικαστής στην Ινδία, όπου γεννήθηκε ο Launceston, αλλά 
προερχόταν από μια γνωστή σκωτσέζικη ακριτική οικογένεια, η οποία είχε άμεση σχέση με 
τον κόμη του Minto, και τουτέστιν έρρεε και αυστραλιανό αίμα μέσα του επίσης. 
  Οι  πλήρεις  λεπτομέρειες  του  οικογενειακού  δέντρου  του  βρίσκονται  στην 
εικονογραφημένη έρευνα του Debrett, σελ. 769 του τρέχοντος τεύχους και είμαι υπόχρεος 
στην  κόρη  του, Nancy Maud,  για  μια  ογκώδη  ποσότητα  πληροφοριών  που  μου  παρείχε 
σχετικά με τον πατέρα της. 
  Όταν  η  οικογένεια  επέστρεψε  στη  Βρετανία  για  να  ξεκινήσει  γεωργία  στο  Essex,  ο 
Launceston ήταν ήδη πολύ βαρύ παλικάρι και ως μαθητής του Eugen Sandow εισήλθε στο 
Πρωτάθλημα τον  Ιανουάριο του 1891, αν και προφανώς, ήταν μόνο 16 εκείνη την εποχή, 
ανταγωνιζόταν πολύ γηραιότερους και πιο έμπειρους αντιπάλους. 
 

 
Wiihelm Klein 

 
  

 Η επόμενη εμφάνισή του ήταν στο Royal Aquarium  του Westminster,  το σκηνικό του 
ιστορικού  ντεμπούτο  του  Sandow,  αλλά  αυτή  τη  φορά  η  εκδήλωση  αφορούσε  ένα 
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πρωτάθλημα  άρσης  βαρών,  που  διοργάνωσε  ο  καθηγητής  Atkinson  και  ο  Lawrence 
Levy, ενώ ο νικητής αναγνωρίστηκε ως ερασιτέχνης πρωταθλητής της Αγγλίας.  

  Αυτός ο διαγωνισμός κρίθηκε με τους σύγχρονους κανόνες, όπου συγκεντρώθηκαν οι 
καλύτεροι  αρσιβαρίστες  της  εποχής.  Υπήρχαν,  ωστόσο,  κάποιες  διαφορές  στους 
κανόνες  και  ένας  από  αυτούς  θα  αναδεικνύονταν  από  ανθρώπους  που 
διαμαρτυρήθηκαν  έντονα ότι  το  στυλ  δεν  θα  έπρεπε  ποτέ  να  έχει  εισέλθει  κατά  την 
εκτίμηση  του  πρίγκιπα  της  Ελλάδας,  κατά  την  κρίση  του στους Ολυμπιακούς  Αγώνες 
της Αθήνας. Ο κανόνας αριθμός 2 του αγγλικού διαγωνισμού αναφέρει: "Προσθέτοντας 
στο άθροισμα του ποσού των βαθμών που απονεμήθηκαν από τους κριτές για το στυλ 
και την ακρίβεια με την οποία εκτελείται κάθε κατόρθωμα". Έτσι το στυλ, αν όχι στην 
Αθήνα, προσμετρήθηκε τη δεδομένη στιγμή στο Λονδίνο,. 

  Ο εικοσαετής Elliot κέρδισε τον διαγωνισμό με μια οριακή πρωτιά, αλλά είναι δίκαιο 
να  τονιστεί  ότι  ήταν  ένας  πραγματικά  ογκώδης  αρσιβαρίστας,  οι  αντίπαλοί  του  ήταν 
ελαφρύτεροι και δεν υπήρχαν ακόμα κλάσεις σωματικού βάρους εκείνη την εποχή. 

  Τα αποτελέσματα θα πρέπει να εξεταστούν έχοντας κατά νου ότι το άθλημα ήταν στα 
μόλις πρώτα του βήματα και δεν υπήρχε εξειδίκευση τεκμηρίωση εκείνη την εποχή, ο 
κάθε αρσιβαρίστας εκπαιδεύονταν σε ένα πολύ ευρύ φάσμα κινήσεων. 

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΣΤΟ ROYAL AQUARIUM, WESTMINSTER, 25 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1894 

    Νικητής Επιλαχών 
    L. Elliot S. Phillips 
1.  R. H. Swing or Snatch  130  139V4 
2.  L.H. Swing or Snatch  125  125 V* 
3.  R.H.  Clean  &  Bent  Press  or 

Jerk 
180  16314 

4.  L.H.  Clean  &  Bent  Press  or 
Jerk 

150  121% 

5.  R.H.  Bent  Press  —  T.H.  to 
shoulder 

186  171 '/> 

6.  L.H.  Bent  Press  ‐  T.H.  to 
shoulder 

150 V*  129 Vz 

7.  T.H. Clean &  Jerk with Dumb‐
bells 

   

  of equal weight  205Vz  189 
8.  T.H. Clean & Jerk with Barbell 215  216 

TOTALS 1,341% 1,255V* 
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  Ο Elliot ήταν ένας από τους πρώτους νικητές του διαγωνισμού σωματικής αγωγής σε 
εκδηλώσεις  που  διοργάνωσε  ο  καθηγητής  Atkinson  σε  συνδυασμό  με  τα 
πρωταθλήματα  άρσης  βαρών.  Κατά  την  διάρκεια  των  Ολυμπιακών  Αγώνων,  ο  Elliot 
ήταν 6 '2 "και είχε βάρος 224 lbs. Είχε ώμους  17 εκ. και στήθος 48". Περιγράφοντας για 
αυτόν την επίσημη ελληνική ολυμπιακή έκθεση: "Αυτός ο νέος κύριος προσέλκυσε την 
καθολική προσοχή λόγω του ασυνήθιστου τύπου της ομορφιάς του, ήταν επιβλητικός, 
ψηλός”/ Ένας άλλος δημοσιογράφος επεσήμανε ότι "ο όμορφος σωματότυπός του του 
πρόσφερε μια πρόταση γάμου από μια εξαιρετική θαυμάστριά του”. 

 
 
  Ένας  ιδιαίτερος  εκτελεστής,  ο  Launceston  Elliot  ήταν  ιδιαίτερα  εξειδικευμένος  στη 
δισκοβολία  και  στην  ελληνική  πάλη,  συμμετέχοντας  στις  αθλητικές  εκδηλώσεις  της 
Αθήνας.  Ωστόσο,  η  άρση  βαρών  ήταν  το  αγαπημένο  του  άθλημα  και  εξάλλου  η 
ηπειρωτική  επιρροή μπορεί  να φανεί  πάνω  του από  εκείνους που  κατάρτισαν αυτόν 
τον πρώτο Ολυμπιονίκη. Παρόλο που ο Sandow και ο Szalay τον βοήθησαν σε διάφορες 
περιόδους  κατά  τη  διάρκεια  της  καριέρας  του,  ενώ  προετοίμασε  τους  Ολυμπιακούς 
Αγώνες, ο καθηγητής Atkinson πήρε τον Wilhelm (Bill) Klein, έναν τραγουδιστή από τη 
Γερμανία, για να προπονήσει τον νεανία αθλητή. Ο Klein ήταν ένας μεγάλος φίλος του 
Louis Attila, ο οποίος έζησε δίπλα του στο Bloomsbury, και οι δυο θα συναντιόντουσαν 
συχνά  χρόνια  αργότερα,  όταν  ο  Klein  ήταν  γνωστός  φορέας  γυμναστικής  και 
εκπαιδευτής  πυγμαχίας.  Ήταν  ο  Klein  που  βοήθησε  να  στήσει  έναν  επαγγελματία, 
άνθρωπο της δύναμης στην πράξη, για τον Launceston Elliot, ο οποίος περιόδευσε με 
μεγάλη επιτυχία και αμειβόταν ως εκτελεστής‐ καλλιτέχνης στις αρχές του αιώνα, μέχρι 
και  το 1912,  μετά  από  το  χρονικό  σταθμό  στο Winter Garden  του  Βερολίνου. Μέχρι 
αυτή  τη  φορά  ο  Elliot  ήταν  244  λίβρες,  σε  βάρος,  με  στήθος  50"‐  54",  μηρούς  28", 
βραχίονες lSVz" και μέση 36". Όταν πέθανε το 1930, ζυγίζει 22 πέτρες, 308 λιβρες ή 150 
κιλά.  

  

 Έχω  κατορθώσει  να  αποκτήσω  πολλά  πιστοποιητικά  που  δείχνουν  μεταξύ  των 
επισήμων  αρσιβαρίστων  τον  Elliot,  και  έναν  από  τους  ερασιτέχνες  ξιφασκίας  και 
γυμναστικής  του  1899,  αναγνωρίζοντας  τα  εξής  βάρη:  ‐  Δεξιό  χέρι  μόνο  214  lbs, 
αριστερό χέρι μόνο 205 lbs., και με τα δυο χέρια επολέ ζετέ στις 245 lbs D / B, τα δύο 
χέρια C. και J. 265 lbs. Αύξησε λίγα κιλά σε μερικές από αυτές τις άρσεις βαρών, αλλά 
όχι αρκετά για να αμφισβητήσει τους συγχρόνους του στη Βιέννη. 
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Eξελίξεις στον εξοπλισμό στη άρση βαρών  
 
  Οι πρώτοι αγώνες άρσης βαρών έγιναν αναμφίβολα με μεγάλες πέτρες και δέντρα 
και  ακόμη  και  σήμερα  αυτά  τα  ακάθαρτα  αντικείμενα  εξακολουθούν  να 
χρησιμοποιούνται σε ορισμένους αγώνες αντοχής, ιδίως στην Ελβετία, την Ισπανία, 
τη  Σκωτία  και  τη  νήσο Gotland  της  Σουηδίας.  Οι  αρχαίοι  Έλληνες  και  οι  Ρωμαίοι 
χρησιμοποίησαν διάφορες "πέτρες" ή βάρη κατά την άσκηση και οι πολεμιστές της 
ZOURKANEH  της  Περσίας  ενσωμάτωσαν  τις  ασκήσεις  άρσης  ογκώδων  λιθών  κατά 
την καθημερινή άσκησή τους. 
  Κατά  τον Μεσαίωνα,  εισήχθησαν  βάρη  που  έφεραν  το  σχήμα  της  καμπάνας.  Οι 
γλώσσες  της  καμπάνας  είχαν αφαιρεθεί  και  γι  'αυτό ονομαζόταν  "αλτήρες"  και  το 
όνομα διατηρήθηκε στην σημερινή αγγλική γλώσσα. 
  Έχουν ειπωθεί ότι έχουν εισαχθεί βαριά στερεά σφαιρίδια από τον Triat εξ Γαλλίας 
(1813‐1881)  όπου  κατασκευάστηκε  μια  καμπάνα  84  κιλά,  που  σήκωσε  με  το  ένα 
χέρι. 
  Ιδιαίτερη  μνεία  έχει  δοθεί  στον  Καθηγητή  Louis  Attila,  για  την  επινόηση  κοίλων 
καμπάνων στις οποίες χύνεται άμμος ή μόλυβδος για να αυξηθεί το βάρος τους. Το 
1900  ένας  αλτήρα  μεγέθους  56  κιλών,  που  θα  μπορούσε  να  φορτωθεί  και  να 
βαρύνει  μέχρι  και  τις  130  λίβρες.  Κόστιζε  μόνο  £  1.25p  ($  3  κατά  τη  στιγμή  της 
αναφοράς),  αλλά  ενδεχομένως  η  αμοιβή  αυτή  ισοβαθμούσε  με  μισθό  δυο 
εβδομάδων  εκείνη  την  εποχή.  Τα  συμπαγή  βάρη,  ωστόσο,  συνέχισαν  να 
χρησιμοποιούνται  και  σε  πολλούς  σημαντικούς  αγώνες  για  άλλο  ένα  τέταρτο  του 
αιώνα. 
  Ένας Άγγλος, ο οποίος κατά τα πρώτα χρόνια αυτού του αιώνα χρησιμοποίησε το 
όνομα  της  σκηνής  του  Albert  Attilla  (που  δεν  πρέπει  να  συγχέεται  με  τον  Louis 
Attila), ήταν πρώτος  στην άρση βάρους σε κυρτή θέση, και θα έδινε στον εαυτό του 
ένα  μεγάλο  ψυχολογικό  πλεονέκτημα  στις  προκλήσεις  του  ενώ  για  όλους  τους 
άλλους  είχε  δημιουργήσει  μια  τεράστια,  φοβερή  μπάρα,  με  τα  σφαιρίδιά  του 
καλυμμένα  με  αιχμές.  Αν  είχε  πέσει  σε  κάποιον,  ο  οποίος  δεν  κατάφερνε  να  τα 
σηκώσει  σωστά,  θα  ήταν  αναμφισβήτητο  ότι  τους  είχε  καταπλακώσει,  καθώς  το 
βάρος τους κυμαίνονταν μεταξύ 220 και 230 κιλών. Ο Attilla, που δεν σήκωνε ποτέ 
περισσότερο από 147  lbs, το σήκωσε αυτό πάνω στο κεφάλι, με το ένα χέρι σε όλη 
τη  διαδρομή.  Το  βάρος  το  ανέβασε  στον  ώμο,  ανεβάζοντάς  το  και  στη  συνέχεια 
χρησιμοποιώντας το κεφάλι και το λαιμό για να το τοποθετήσει στον ώμο, το οποίο 
εισήχθηκε  από  τον  George  Dinnie,  πριν  από  μερικά  χρόνια.  Οι  σφαίρες  ζύγιζαν 
μεταξύ 220 ‐ 230 Ibs και μπορούσαν να φορτωθούν μέχρι περίπου 20 λίβρες ακόμη, 
πριν φτάσουν  στο  μέγιστο  ρεκόρ  του Albert Attilla.  Συνεργάτης  του Albert  ήταν  ο 
Oscard Hiigenfeldt, ιδρυτικό μέλος της Saxon Trio. 
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a  
Σε αυτή την εικόνα φαίνονται οι σφαιρικές μπάρες, που χρησιμοποιήθηκαν στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 1924.  
 
 
 
Ένα  άλλο  τέχνασμα  των  παλαιών  επαγγελματιών  ήταν  να  γεμίσει  ένα  κοίλο 
χειροποίητο κουδούνι με το υδράργυρο και αυτό το έκανε κάποτε ο Eugen Sandow, ο 
οποίος  ανέβασε  το  βάρος  στον  κάμψη.  Φυσικά,  καθώς  η  μπάρα  κινήθηκε  από  την 
οριζόντια πλευρά, το κέντρο βάρους του βάρους γρήγορα μετατοπίστηκε και το βάρος 
έπεσε κάτω. Αυτά τα βάρη έπρεπε να ανυψωθούν οριζόντια αν κάποιος έπρεπε να τα 
καταφέρει. 
 
Στις  μικρές  ράβδους  φόρτωσης  φορτίου  της  δεκαετίας  του  1900,  οι  ράβδοι  είχαν 
συχνά  διάμετρο  περίπου  4’’  μεταξύ  των  κουδουνιών,  οι  οποίες  είχαν  διάμετρο 
περίπου 7" και μπορούσαν να φορτωθούν μέχρι και 100‐120 λίβρες και ζύγιζαν 50‐60 
λίβρες  αδειανές.  Αυτή  τη  στιγμή  οι  αρσιβαρίστες  είχαν  μόλις  συνειδητοποιήσει  τα 
πλεονεκτήματα  των  λεπτότερων  ελατηρίων  με  μεγαλύτερη  απόσταση  μεταξύ  των 
περιλαίμιων. Ο Douglas Hume, ο 9ος σε σειρά αρσιβαρίστας από το Λονδίνο, συνέταξε 
ένα  φωτισμένο  άρθρο  που  δημοσιεύτηκε  τον  Φεβρουάριο  του  1902  και  καθώς 
συζητούσε  αυτά  τα  πλεονεκτήματα,  επίσης  ήταν  υπέρ  των  μεγαλύτερων  σφαιρών 
πέραν από τα προφανή πλεονεκτήματα της αρχής ανύψωσής του, ο Hume επεσήμανε 
ότι  καθώς  το  βάρος  άρχισε  το  υψώνεται,  με  αυτόν  τον  τρόπο  έκανε  το  βάρος 
ευκολότερο  να  γυρίσει  στους  ώμους  του.  ο  Douglas  Hume,  σε  ένα  μεταγενέστερο 
άρθρο, συζήτησε πώς, κατά την ανύψωση ενός χεριού, ήταν μερικές φορές επωφελές 
να έχει το ένα άκρο φορτωμένο με περισσότερο βάρος από το άλλο. Παρόλο που στο 
μεγαλύτερο μέρος του έργου του ασχολήθηκε με ανύψωση σφαιρών, ο ίδιος μίλησε 
για αυτό που ονόμασε  "  κουδούνι"  και  τάχθηκε υπέρ  της  χρήσης αυτών,  καθώς θα 
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μπορούσαν  να  αλλάξουν  σε  πολύ  σύντομο  χρονικό  διάστημα,”  ασφαλώς  σε  20 
δευτερόλεπτα ” 
 
Οι Γάλλοι διεκδικούν τη διάκριση της εφευρέσεως του πρώτου σετ φόρτωσης δίσκων 
και λένε ότι αυτές κατασκευάστηκαν από τον Μ. Μ. Pelletier Monnier, που εργάζεται 
εφαρμόζοντας τις ιδέες του καθηγητή Desbonnet. 
 
Το 1890,  ο Carl Abs  εξ  Γερμανίας  ισχυρίστηκε  επίσης  ότι  η  δισκομπάρα  του  είναι  η 
πρώτη του είδους του. 
 
Ο W.  Α.  Pullum  πειραματίστηκε  μια  καλή  αναλογία  με  ράβδους  από  κάμπερ  και 
επίσης με μανίκια που εφαρμόζονται πάνω στη μπάρα. Ο νεαρός Bill Pullum μου είπε 
ότι  ο Herman Goerner  χαίρονταν  να  βοηθήσει  το  Pullum  να  θέσει  τα  κάμπερ  στην 
μπαρ.  Οι  ράβδοι  του  Pullum  εξακολουθούν  να  ευνοούνται  από  όσους  στη Μεγάλη 
Βρετανία προσπαθούν να καταγράψουν ρεκόρ με άρση βάρους με ένα χέρι. Ο Pullum 
έκανε επίσης μπάρες με μανίκια στα οποία περιστρέφονταν οι χειρολαβές και αυτοί 
ήταν  οι  πρώτες  ράβδοι  με  περιστρεφόμενα  μανίκια.  Η  εισαγωγή  των  βαρών  των 
δίσκων ήταν μόνο ένα ξεκίνημα στην εξέλιξη των σύγχρονων μπαρών και χρειάστηκαν 
πολλά  χρόνια  για  να  φθάσουν  σε  τυποποιημένες  διαστάσεις  στη  διεθνή  κλίμακα. 
Ακόμα και κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες υπήρξαν κάποιες αλλαγές. 
 
Περιστασιακά ακόμη περισσότεροι αρσιβαρίστες  έχουν εισαγάγει ανορθόδοξα βάρη 
και το τελευταίο με αρκετή σημασία ήταν κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1920, όταν ο 
Charles  Rigouiot  χρησιμοποίησε  μια  μακρά  ελατηριωτή  μπάρα,  μήκους  8'  για  να 
ξεπεράσει το παγκόσμιο ρεκόρ στο clean and jerk. 
 
Αυτό το βάρος είχε τελειώσει.  
Σε μια πιο ανεπαίσθητης σημασίας παραπομπή, πολύ πρόσφατα η Βρετανική Ένωση 
Ερασιτεχνών Αθλητών Άρσης Βαρών είχε μια σοβαρή συζήτηση για μια φωτογραφία 
περιοδικού  του  Dave  Prowse,  πρώην  πρωταθλητή  βαρέων  βαρών,  που  κατέδειξε 
τέτοια  άρση.  Μερικοί  από  τους  επισήμους  έλαβαν  μια  πολύ  κακή  εικόνα  για  την 
ανύψωση  της  συσκευής  στην  φωτογραφία.  Ήταν  ένα  γυμνό  κορίτσι.  Η  υπόθεση 
απορρίφθηκε με το σχόλιο ότι εάν γίνει αυτό πρότυπο όργανο, μπορεί να υπάρχουν 
μεγαλύτερες συμμετοχές στα πρωταθλήματα.  
 
Στο  Παρίσι,  το  1924,  οι  διαγωνιζόμενοι  είχαν  την  επιλογή  άρσης  βάρους  σε 
σφαίρες  ή  σε  δίσκους,  αλλά  οι  μεγαλύτερες  εξελίξεις  στον  σχεδιασμό  barbells 
ήρθαν  μετά  από  αυτό.  Υπήρξαν  μεγάλες  εξελίξεις  και  στο  Άμστερνταμ,  όπου  το 
1928 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά μια μπάρα με περιστρεφόμενα μανίκια.  
 
Κατά  τη  διάρκεια  των  Ολυμπιακών  Αγώνων  του  Βερολίνου  το  1936,  το  Berg  Han 
θεωρήθηκε  ως  μια  κλασική  μπάρα  και  χρησιμοποιείται  διεθνώς  σε  μεγάλους 
διαγωνισμούς, 
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Η ράβδος Schnell που χρησιμοποιήθηκε στο Μόναχο έδειξε τις περαιτέρω αλλαγές με 
τα  ελαστικά  και  μεταλλικά  μέρη  των  δίσκων  μέχρι  25  κιλά  και  τα  περιλαίμια 
επανέρχονται  σε  ένα  πολύ  βασικό  σχέδιο  που  χρησιμοποιήθηκε  πριν  από  πολλά 
χρόνια. 

 
Οι λαμπερές, πολύχρωμες και λειτουργικές ανταγωνιστικές barbells επί του παρόντος 
είναι μακράν ανώτερες από μια σειρά των συμπαγών σφαιρών, κουδουνιών, barbells, 
καλοκαιρινών  κουδουνιών  και  από  διάφορα  δαχτυλιδωτά  βάρη  που 
χρησιμοποιούνται  κατά  τους  πρώιμους  αγώνες.  Λόγω  αυτών  των  τεχνολογικών 
πλεονεκτημάτων,  οι  αθλητές  μας  δίνουν  την  ευκαιρία  να  ανυψώσουν  περισσότερα 
βάρη και είναι μια ευκαιρία που ήρθαν αστραπιαία να αδράξουν. 
 
 
 

Άρση βαρών στους Ολυμπιακούς  αγώνες το 1904 

Οι  Ολυμπιακοί  Αγώνες  διεξήχθησαν  στο  Παρίσι  το  1900,  αλλά  η  άρση  βαρών  δεν 
συμπεριλήφθηκε.  Το  άθλημα  επιστρέφει  στο  πρόγραμμα  του  1904  όταν  τους 
φιλοξένησε η πόλη του St. Louis, Missouri, Η.Π.Α. 
 
Και πάλι υπήρχε μόνο μία κατηγορία σωματικού βάρους, αλλά φαίνεται όχι μόνο να 
υπάρχουν  κάποιες  αμφιβολίες  σχετικά  με  τους  τρόπους  ανύψωσης  που 
χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, αλλά και  τα ονόματα των 
νικητών. 
 
Το Διεθνές Βιβλίο Κανόνων για την άρση βαρών αναφέρει τα αποτελέσματα ως εξής: 
 
Jerk με ένα χέρι—O. P. Osthoff, Η.Π.A. 86.75 κιλά 
Jerk με δυο χέρια‐P. Kakousis, Ελλάδα 117 κιλά. 
 
Ωστόσο, υπήρχαν αρκετοί τρόπου ανύψωσης ενώ τόσο οι γερμανικές εκθέσεις όσο 
και μερικές από τις αμερικανικές εκθέσεις έδωσαν το όνομα ενός συνολικού νικητή 
ως F. Winters, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ. Ο Winters ήταν ο δεύτερος και στους δύο τρόπους 
άρσης  βάρους.  Ο David P. Willoughby,  μια  αναγνωρισμένη αμερικανική  αυθεντία 
επί  του  θέματος,  επίσης  αποκαλεί  τον Winters  ως  νικητή.  Σύμφωνα  με  τον W.  J. 
Lowry,  ένας  από  τους  σπουδαίους  ιστορικούς  του  Iron  Game,  δεν  υπήρξαν 
λιγότερες από 12 δοκιμές ανύψωσης σε αυτούς τους Αγώνες. Η καμπυλωτή σφαίρα 
ανασηκώνεται στον ώμο και στη συνέχεια πιέζεται  για να  ξεπεράσει  το ύψος  του 
βραχίονα  και  στη  συνέχεια  χαμηλώνει  προς  τα  πλάγια  για  να  κάνει  ένα  είδος 
σταυρού  με  ένα  βραχίονα.  ένα  χέρι  αρασέ  να  τον  ώμο  μόνο,  δύο  καμπυλωτές 
σφαίρες μόνο στον ώμο, αρπαγή με δύο χέρια χωρίς αλλαγή της θέσης, αρπαγή με 
δύο χέρια μαζί με  τις πτέρνες ενωμένες,  στρατιωτικό στυλ  του ενός χεριού, clean 
και  jerk  με  το  ένα  χέρι,  δύο  χέρια  clean  και  jerk  με  dumb‐bells,  δύο  χέρια 
ηπειρωτικό τράνταγμα με αλτήρες,  δύο χέρια clean  και  jerk με barbell,  δύο χέρια 
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ηπειρωτικό  jerk με barbell και το δωδέκατο άθλημα σύμφωνα με την επιλογή του 
αγωνιζόμενου. 
 
Ο  μεγαλύτερος  αριθμός  επιτυχιών  καταγράφηκε  από  τον  F.  Winters,  ΗΠΑ,  ο 
δεύτερος καλύτερος ήταν ο Ostheff του Milwaukee, ΗΠΑ και ο τρίτος ο Π. Κακούσης 
της Ελλάδας. 
 
Ο καλύτερος αρσιβαρίστας ήταν ο Ostheff με 86,65 κιλά. Με δύο χέρια ο Έλληνας 
ήλθε καλύτερα με ανύψωση 117 κιλών. 
 
Οι Ολυμπιακοί στην Ελλάδα ‐ 1906 

Το 1906  έγιναν  προσπάθειες  από  την  Ελλάδα  να  διατηρήσει  το  μόνιμο  έλεγχο  των 
Ολυμπιακών  Αγώνων  και  διοργάνωσαν  μια  άλλη  Ολυμπιάδα  η  οποία  δεν 
υποστηρίχθηκε  από  την  Ολυμπιακή  Επιτροπή  ούτε  αναγνωρίστηκε  ως  μία  από  τις 
κανονικές ακολουθίες Ολυμπιάδων. 
 
Η  ανύψωση  βάρους  συμπεριλήφθηκε  σε  αυτούς  τους  Αγώνες  και  στην 
πραγματικότητα ήταν πολύ καλύτερη από τους προηγούμενους αγώνες στην Αθήνα 
το 1896. 
 
Την Πέμπτη το πρωί της 28ης Απριλίου του 1906, στην Ολυμπιακή Αρένα περάστηκαν 
μερικοί  από  τους  μεγαλύτερους,  ισχυρότερους  και  καλύτερους  ανθρώπους  του 
κόσμου. Ο κατάλογος εισόδου περιελάμβανε ονόματα τα οποία από τότε κατέβηκαν 
στην ιστορία της άρσης βαρών ‐ οι Steinbach και Grafl ταξίδεψαν από την Αυστρία, ο 
Μ.  Jensen  της  Δανίας,  η Maspoli  η  υπερηφάνεια  της  Γαλλίας  και  ο M  Dubois  του 
Βελγίου ήταν επίσης εκεί, ενώ οι Schneidereit και Ritzenhof υποστήριζαν γόητρο της 
Γερμανίας. Η Ελλάδα είχε τουλάχιστον έξι συμμετέχοντες και μεταξύ αυτών ο δυνατός 
Δ.  Τόφολας,  του  οποίου  οι  πολύ  ευρείς  ώμους  και  τα  πόδια  του  κορμού  δέντρου 
έπεσαν στο μάτι. Υπήρχαν τρεις Αιγύπτιοι,  τρεις  Ιταλοί, ο C. Svensson, ο Anton και ο 
Aug Gustafsson  από  τη  Σουηδία  και  ο Weiss  της  Ουγγαρίας.  Ήταν  μια  αρκετά  καλή 
γραμμή. 
 
Ο  διαγωνισμός  ήταν  συναρπαστικός  από  την  αρχή  και  κατά  τα  τελευταία  στάδια 
ενδιαφέροντος γύρω από τον Τόφωνα τον Έλληνα και τον θρυλικό Josef Steinbach της 
Αυστρίας. Στο μονό χέρι ανόητο κουδούνι, με κάθε χέρι ξεχωριστά, ο Steinbach ήρθε 
από μόνη της και τοποθετήθηκε πρώτα με 76,55 κιλά (168,3 λίβρες). Ο Ιταλός, ο Tulio 
Camilotti  ήταν  δεύτερος  με  73,75  κιλά  (162,58  λίβρες),  ενώ  ο  Schneidereit  της 
Γερμανίας  ενίσχυσε  την  ήδη  καλή  του  φήμη,  παίρνοντας  τρίτο  με  70,75  κιλά  (156 
λίβρες). 
 
Ο  Steinbach  έκανε  τρεις  αποτυχημένες  προσπάθειες  και  τελικά  έριξε  το  βάρος  με 
αηδία.  Tofolas,  από  την  άλλη  πλευρά,  έκανε  δύο  πολύ  καλές  αλλά  ανεπιτυχείς 



30 
 

προσπάθειες και τελικά πέτυχε με την τρίτη προσπάθειά του. Το νικηφόρο βάρος σε 
αυτό το δύο χέρια jerk ήταν 
• κιλά, πάνω από 313 λίβρες. Ο Steinbach κατετάγη δεύτερος 
• κιλά  (λίγο πάνω από 300 λίβρες).  Υπήρξε  ισοπαλία για την τρίτη θέση μεταξύ των:  
Maspoli, Ιταλία, Rondi και Schneidereit Γερμανία. Από κοινού επιτυχία στια 129,5 κιλά 
(285,5 κιλά). 
 
Αλλά  ο  Josef  Steinbach  δεν  τελείωσε.  Μετά  την  έξοδο  της  κριτικής  επιτροπής,  ο 
αυστριακός  πρωταθλητής  πήγε  στο  βάρος  που  είχε  σηκώσει  ο  Tofolas  και  στη 
συνέχεια,  χρησιμοποιώντας  το  δικό  του  στυλ,  το  σήκωσε  πολύ  εύκολα.  Στην 
πραγματικότητα σήκωσε  τα 143,9  κιλά  έξι φορές. Φυσικά  οι απροσδιόριστοι  θεατές 
δεν γνώριζαν τις  τεχνικές  ιδιαιτερότητες του αθλήματος και αυτοί οι δίκαιοι Έλληνες 
πίστευαν ότι ο Steinbach είχε ληστέψει και κοροϊδεύτηκε στην κριτική επιτροπή. 
 
Μία έκθεση που έλαβα με τις προσπάθειες του Δρ Arato της Ουγγαρίας, είπε: "Αυτή 
ήταν μια πολύ αντιαθλητική πράξη  εκ μέρους  του κ. Steinbach  και  χωρίς αμφιβολία 
λυπάται  τώρα  περισσότερο  από  οποιονδήποτε.  Είχε  ηττηθεί  κατά  τρόπο  δίκαιο  σε 
αυτόν τον διαγωνισμό σύμφωνα με τους κανόνες που είχαν θεσπιστεί». 
 
Ορισμένες  αναφορές  δίνουν  μικρές  αποκλίσεις  στα  νικηφόρα  clean  και  jerk,  π.χ. 
αναφέρθηκε ότι ο Tofolas έκανε 143,9 κιλά και ο Steinbach 132,3 κιλά. Λέγεται ότι ο 
Steinbach τράβηξε 317 λίβρες, έξι φορές από τους ώμους μετά τον αγώνα. 
 
Πολύ λίγα έχουν γραφτεί ποτέ για τον νικητή Δημήτριο Τοφόλα και έχει  γίνει πολλή 
μεγάλη  έρευνα  για  να  συλλεχθεί  οποιαδήποτε  πληροφορία.  Οι  αναζητήσεις  μέσω 
παλαιών  βιβλίων  αρχείων  ήταν  εντελώς  άκαρπες,  τότε  μια  μέρα,  κατά  λάθος,  όταν 
έψαχνα  για  πληροφορίες  σχετικά  με  Γάλλους  αθλητές,  βρήκα  ένα  άρθρο  για  έναν 
παλαιστή με ένα βραχίονα μικρότερο από  το άλλο. Ο άνθρωπος  ''ματ'' αποδείχθηκε 
ότι ήταν Τόφαλος. 
 
 

Η Διεθνής Ομοσπονδία Βαρών 
 
  Η θύελλα συγκέντρωσης στην Ευρώπη ήρθε σε μια ακατάλληλη στιγμή για τα σχέδια του Jules 
Rosset, Προέδρου τη Γαλλική Ομοσπονδία Βαρών και Αλτήρων. Ο Rosset ήταν αποφασισμένος 
να δει την άρση βαρών αναγνωρισμένη ως Ολυμπιακό άθλημα με τακτική ένταξη σε αυτά τα 
υψηλού κύρους γεγονότα. Είχε έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής 
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Baron Pierre de Coubertin, προκειμένου να εξεταστεί η άρση βαρών για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες και, έπειτα από θετική απάντηση, το θέμα τέθηκε υπό συζήτηση στο Διεθνές 
Ολυμπιακό Συνέδριο του 1914 στο Παρίσι. 
  Το θέμα δημιούργησε μεγάλο ενδιαφέρον και πολλοί που εξέφρασαν τις απόψεις τους ήταν 
εχθρικοί σε αυτή τη μορφή αθλητικής δύναμης. Τελικά αποφασίστηκε ότι θα υπάρξει μια 
δοκιμαστική περίοδος για την άρση βαρών και θα περιλαμβανόταν στους επόμενους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Το πρώτο βήμα είχε γίνει. Με την παρέμβαση του Παγκοσμίου Πολέμου 
από το 1914‐1918 χρειάστηκε μέχρι το 1920, πριν αθλητές δεκατεσσάρων εθνών να 
συμμετάσχουν στην εκδήλωση ανύψωσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αμβέρσας. 
  Υπήρχαν τρεις άρσεις, το αρασέ με το ένα χέρι, επωμισμός και εκτίναξη με το αντίθετο χέρι 
και επωμισμός και ακτίναξη μς τα δυο χέρια. 
  Λόγω των πολυάριθμων ερμηνειών των κανόνων, ο Rosset αποφάσισε ότι μια διεθνής 
ομοσπονδία ήταν απαραίτητη για να κυβερνήσει το άθλημα. Η Διεθνής Ομοσπονδία 
Halterophile ιδρύθηκε το 1920. Ο Rosset διορίστηκε πρόεδρος και, με αυτή την ιδιότητα, 
καθιέρωσε κανόνες και τους μεταφράζει στα αγγλικά και τα γερμανικά. Οι κανονισμοί αυτοί 
διαβιβάστηκαν έπειτα στις Εθνικές Ομοσπονδίες για να εισέλθουν στις εκδηλώσεις ανύψωσης 
στην Αμβέρσα.  
  Το 1921 ο βαρώνος Pierre de Coubertin κάλεσε τον Rosset στο Διεθνές Συνέδριο της 
Ομοσπονδίας που έλαβε χώρα στη Λωζάνη. Αν και είχε ήδη δαπανήσει πολλά δικά του 
χρήματα για την ίδρυση ομοσπονδίας, ο Rosset πήγε στο συνέδριο εξ’ ολοκλήρου με δικά του 
έξοδα και ήταν τυχερός που ήταν παρών. Ο γνωστός βελγικός δικηγορικός σύμβουλος, M. 
Seldrayers, ήθελε την άρση βαρών εκτός από τους αγώνες. Ο Rosset κράτησε μια πολύ δυνατή 
γραμμή και έθεσε μια καλή περίπτωση για το άθλημα. Για κάποιο χρονικό διάστημα φάνηκε 
πολύ άσχημα, αλλά η σταθερότητα και η διπλωματία του Jules Rosset έλαβαν τελικά τις 
ψήφους που απαιτούνται για να συμπεριληφθεί η άρση βαρών, τουλάχιστον προσωρινά, και 
το άθλημα συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 1924.  
  Μέσα στο ίδιο το άθλημα απαιτούνταν μεγάλη διπλωματία, καθώς ο Rosset είχε ανταγωνιστεί 
πολλούς ανθρώπους λόγω έλλειψης διαβούλευσης. Το 1922, ο πρόεδρος της ολλανδικής 
ομοσπονδίας Krachtsport, ο Linden, μετά από ταξίδια στην Αμβέρσα, το Παρίσι, τη Βέρνη και το 
Μιλάνο και με επιστολές που έλαβε από την Πράγα και το Μόναχο, απέστειλε εγκυκλίους σε 
διάφορες εθνικές ομοσπονδίες και περιοδικά, διαμαρτυρόμενος ότι ο Rosset είχε εκδώσει 
κανονισμούς  χωρίς συμβούλιο με τους συναδέλφους του. Πολλά από αυτά τα μέλη είχαν 
διαμαρτυρηθεί ενάντια στις πράξεις του Rosset χωρίς επιτυχία και αναφέρθηκε ότι οι κανόνες 
που καταρτίστηκαν έδωσαν στη Γαλλία ένα πλεονέκτημα. Το θέμα τελικά επιλύθηκε, αλλά 
διδάχθηκε ένα πολύτιμο μάθημα και ως εκ τούτου βελτιώθηκε η επικοινωνία και η 
διαβούλευση.  
  Σύντομα η Ομοσπονδία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε διεθνείς διαγωνισμούς και 
επηρέασε σημαντικά το Ευρωπαϊκό, Παγκόσμιο και Ολυμπιακό Πρωτάθλημα που ακολούθησε. 
  Τον Σεπτέμβριο του 1969, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για την άρση βαρών σχηματίσθηκε στη 
Βαρσοβία ως παρακλάδι του I.W.F. Ο Πολωνός Janusy Przedpelski εξελέγη πρόεδρος, ο Helmut 
Atzrodt από τον D.D.R. έγινε γραμματέας και ο Gottfried Schodl τέθηκε υπεύθυνος στην τεχνική 
επιτροπή. Ο Σύνδεσμος είχε προχωρήσει πολύ από τότε που δημιούργησαν τον πρώτο 
Ολυμπιακό διαγωνισμό άρσης. 
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Ολυμπιακοί Αγώνες Άρσης Βαρών 
 
  Υπήρξαν Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λονδίνο το 1908 και στη Στοκχόλμη το 1912, αλλά η 
άρση βαρών δεν συμπεριλήφθηκε. Ο παγκόσμιος πόλεμος (1914‐1918) έβαλε τέλος 
στις αθλητικές εκδηλώσεις και οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν επαναλήφθηκαν μέχρι το 
1920 όταν πραγματοποιήθηκαν στην Αμβέρσα. Η ανύψωση βάρους συμπεριλήφθηκε 
για άλλη μια φορά και οι άρσεις που επιλέχθηκαν από την πρόσφατα διαμορφωμένη 
Διεθνή Ομοσπονδία Άρσης Βαρών ήταν αρασέ με το ένα χέρι, εκτίναξη με το ένα χέρι 
και επωμισμός και εκτίναξη με τα δυο χέρια. 
   Ο Cadine της Γαλλίας ήταν εξαιρετικός αρσιβαρίστας. 
Η Γαλλία, το Βέλγιο και η Εσθονία (αργότερα ενσωματώθηκαν στη Ρωσία) ήταν τα πιο 
επιτυχημένα έθνη. Υπήρχαν ακόμη εχθρικά αισθήματα έναντι της Γερμανίας, και της 
Αυστρίας και οι χώρες αυτές απαγορεύτηκαν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παρόλο 
που θα μπορούσαν αναμφισβήτητα να έχουν κερδίσει πολλά μετάλλια. Πράγματι στο 
γερμανικό πρωτάθλημα στη Στουτγάρδη εκείνο το έτος, τουλάχιστον τρεις από τους 
πέντε πρωταθλητές ξεπέρασαν τις άρσεις των Ολυμπιακών Πρωταθλητών. 
 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ         ‐ ANTWERP    ‐ 1920 
 
Κατηγορία φτερού 
de Haes             Βέλγιο                               60           65         100     225 
Rooms               Βέλγιο                                                                       230 
Schmidt             Εσθονία                                                                    215 
Ritter                  Ελβετία                                                                    210 
 
Ελαφρών βαρών 
Neuland            Εσθονία                            72 ½         75         110    257 ½ 
Williguet           Βέλγιο                                                                         240 
 
Μεσαίων βαρών 
Gance               Γαλλία                              65          75         105        245  
Bianchi             Ιταλία                                                                          235   
Petersen            Σουηδία                                                                  235 
 
Ελαφρών βαρέων βαρών 
Cadine                Γαλλία                            70         90             135   295 
Humenberger   Ελβετία                                                                   277 ½ 
H. Petersen       Σουηδία                                                                  267 ½   
 
Βαρέων βαρών 
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Bettino               Ιταλία                              70         75            120   265 
Alzin                   Λουξεμβούργο                                                      260 
Bernot                Γαλλία                                                                     255 
 
 
ΠΑΡΙΣΙ ‐ 1924 
  Οι άρσεις ήταν αρασέ ενός χεριού, εκτίναξη ενός χεριού, ώθηση, εκτίναξη και 
επωμισμός και εκτίναξη. Η Αυστρία διαγωνιζόταν για άλλη μια φορά, αλλά, ενώ 
κέρδισε μερικά μετάλλια, δεν συγκέντρωσε κανένα χρυσό. Η Γερμανία δεν 
ανταγωνίστηκε. Ο Rigoulot της Γαλλίας συνέχισε μετά τον Cadine ως ο εξαιρετικός 
αρσιβαρίστας των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι αρσιβαρίστες είχαν τη δυνατότητα να 
κρατιούνται από τη λαβή και επίσης να κάνουν και άλλες προσπάθειες στην εκτίναξη. 
Αυτή ήταν η τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε μια τέτοια παραχώρηση στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι αρσιβαρίστες είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν 
δίσκους βάρους ή σφαιρικά βάρη, οι δε τελευταίοι ήταν δημοφιλείς μόνο στους 
Γάλλους αρσιβαρίστες. Πράγματι, κατά τη συνάντηση μετά τους Αγώνες, η Γαλλία 
δήλωσε ότι δεν θα ανταγωνίζονταν το 1928 αν δεν επιτρεπόταν το βάρος τα σφαιρικά 
βάρη. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ‐ ΠΑΡΙΣΙ ‐ 1924 
Κατηγορίας πτερού 
Gabetti                Ιταλία                  65       77 ½     72 ½    82 ½    105      402 ½ 
Stadler                Austria                                                                                385 
Richman             Εσθονία                                                                              382 ½ 
 
       
Ελαφρού βάρους 
Decottignies      Γαλλία                 70         92 ½     77 ½    85       115       400           
Zwerina              Αυστρία                                                                               427 ½ 
Durdys               Τσεχοσλοβακία                                                                   425   
 
Μέσου βάρους 
Galimberti         Ιταλία                  77 ½      95        97 ½     95      127 ½    492 ½ 
Neuland             Εσθονία                                                                                455 
Nikkas                Εσθονία                                                                                 450 
 
Ελαφρών βαρέων βαρών 
Rigoulot             Γαλλία                87 ½       92 ½     85        102 ½   135       502 ½ 
Henenberger    Ελβετία                                                                                    490 
Friedrich          Αυστρία                                                                                  490 
 
Βαρέων βαρών 
Tonani             Ιταλία                 80         96         112 ½       100     130      517 ½ 
Aigner             Αυστρία                                                                                   515 
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Tammar          Εσθονία                                                                                   497      
 
  
 
 Άμστερνταμ ‐ 1928 
 Οι κλασικές τρεις Ολυμπιακές άρσεις, η ώθηση, το αρασέ και ο επωμισμός κι η 
εκτίναξη διαγωνίστηκαν για πρώτη φορά σε μια Ολυμπιάδα, αλλά . Αυτό το τρίο 
άρσεων στη συνέχεια αποτέλεσε τη βάση όλων των διεθνών διαγωνισμών έως και των 
Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου το 1972. 
 Από τα 22 έθνη άρχισαν να εμφανίζονται τα ανταγωνιστικά μεγάλα ονόματα της πιο 
σύγχρονης ανύψωσης ‐ ο Nossier της Αιγύπτου και ο Hostin της Γαλλίας είχαν έναν 
πολύ στενό διαγωνισμό.OΙ Andrysek και Haas της Αυστρίας στο ελαφρύ και ο 
Strassberger της Γερμανίας σε βαρέων βαρών συνέχισε την παλιά παράδοση. Ένα 
εντυπωσιακό περιστρεφόμενη μπάρα χρησιμοποιήθηκε. 
 
Λος Άντζελες ‐ 1932      
   Η άρση βαρών ήταν το πρώτο γεγονός των δεκαέξι ημερών του Ολυμπιακού αγώνα. Η 
εξειδίκευση στις τρεις άρσεις είχε θέσει υψηλά κριτήρια αλλά για τις μεγάλες μεγάλες 
χώρες άρσης οι μεγάλες αποστάσεις για να ταξιδέψουν στην Αμερική είχαν ως 
αποτέλεσμα να αντιπροσωπεύονται μόνο οκτώ χώρες. Η Αίγυπτος, ένα από τα γρήγορα 
αναπτυσσόμενα έθνη, ήταν μια από τις αξιοσημείωτες απουσίες και αυτό χωρίς 
αμφιβολία βοήθησε τους Αμερικανούς αγωνιστές που δεν είχαν εμφανιστεί σε 
σημαντικούς διεθνείς από το 1904 στο St. Louis. Η αμερικανική ομάδα τερμάτισε τρίτη, 
πίσω από τη Γαλλία και τη Γερμανία. 
Ο Terlazzo και ο Ismayr έκαναν τα ολυμπιακά ντεμπούτο τους.  
 

 
 
Franz Aigner                                                Josef Strassberger                                 Rudolf Ismayr 
 
 
  Ο Hostin ήταν ένας εύκολος νικητής και o Scobla της Τσεχοσλοβακίας νίκησε τον συμπατριώτη 
του Psenicka και τον παλαιό αντίπαλό του Strassberger της Γερμανίας. Οι βραβευμένοι με το 
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χρυσό και ασημένιο μετάλλιο του 1928 ανταλλάσσουν θέσεις το 1932. Στο ελαφρύ, η 
εκθρόνιση του Haas ήταν μια από τις εκπλήξεις. Συνολικά, υπήρχαν 29 αγωνιζόμενοι, περίπου 
4.000 θεατές και η Γαλλία βγήκε ως κορυφαίο έθνος της Ολυμπιάδας του 1932. 
 
RESULTS - LOS ANGELES - 1932 
Featherweighτ 

 
 

Suvigny 
Wolpert 
Terlazzo 

France
Germany 
U.S.A. 

82>/2 87>/2 117>/
2 

287'/2

282‘Λ
280 

Lightweight 
Duverger 
Haas 
Pierini 

France
Austria 
Italy 

97*/2 102'/2 125 325
307 
302>/
2 

Middleweight 
Ismayr 
Galimberti 
Hipfinger 

Germany
Italy 
Austria 

102'/2 110 132>/
2 

345
340 
340 

Light-heavyweight Hostin France 
Olsen Denmark Duey U.S.A. 

102>/2 113 150 365>/
2 
360 
331 

Heavyweight 
Skobla 
Psenicka 
Strassberger 

Czechoslovakia
Czechoslovakia 
Germany 

113 115 152 
>/2 

380‘/2

378 
378 

 

  Η πρόταση να έχει μια κατηγορία πετεινού και πάλι νικήθηκε και λέγεται ότι όσο η 
άρση ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα υπήρχε η συμπερίληψη μιας τέτοιας 
χαμηλής τάξης σωματικού βάρους. 
 
 
ΒΕΡΟΛΙΝΟ ‐ 1936 
  Η Αίγυπτος αναδείχθηκε ως παγκόσμιο έθνοςστην άρση βαρών με την άρση του Touni 
να είναι απίστευτη για εκείνη την εποχή και το άλλο αστέρι από τη χώρα του Νείλου 
τον Mohamed Ahmed Mesbah που έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ επωμισμού και 
ανάτασης δύο φορές διαδοχικά στις 3:15 το πρωί να ισούται με του αγαπημένου 
Ρόμπερτ Φέιν της Αυστρίας ‐ισοδύναμα στην πρώτη θέση ήταν ένα ασυνήθιστο 
επίσημο αποτέλεσμα. Ο Tony Terlazzo ισοφάρισε ή νίκησε τις καλύτερες προσπάθειες 
των αντιπάλων του σε κάθε άρση και ο Touni ξεπέρασε εντελώς τον Ismayr και τον 
Wagner, παρόλο που ήταν τέτοιες οι άρσεις. Ο Χέρτ Χίτλερ παρακολούθησε 
προσδοκώντας να δει μια γερμανική νίκη. Όπως πάντα, οι βαρέων βαρών τράβηξαν την 
προσοχή και ο Manger, ο γερμανός αρσιβαρίστας, περιγράφηκε ως σπουδαίος όλων 
των εποχών. 
  Σε αυτούς τους αγώνες, ο Γερμανός αρσιβαρίσταςς Rudi Ismayr, πήρε τον Ολυμπιακό 
όρκο για λογαριασμό των αθλητών του κόσμου και ήταν ακόμα στο δημόσιο επίκεντρο 
τριάντα έξι χρόνια αργότερα όταν μια εικόνα του ισχυρού και μυϊκού του βραχίονα 
χρησιμοποιήθηκε για να διαφημίσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μόναχο. 
  Ένα πλήθος περίπου 20.000ων  παρακολούθησαν την κατηγορία βαρέων βαρών στο 
Deutschland Halle. Η Κίνα έκανε το ντεμπούτο της ως έθνος ανύψωσης βάρους. 
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  RESULTS - BERLIN - 1936      

  Featherweight          

  Terlazzo U.S.A. 92'/2 97>/2 126 316 

  Soli man Egypt       305 

  Shams Egypt       305 

  Lightweight          

  Mesbah Egypt 92*/2 105 145 342Ά 

  Fein  Austria       342>/
2 

  Jansen Germany       327’/z 

 
ΛΟΝΔΙΝΟ - 1948 
  Η Αμερική βγήκε στην κορυφή, η Αίγυπτος δεύτερη και η Μεγάλη Βρετανία τρίτη. 
Στην κατηγορία πετεινού των νάνων , ο Joe de Pietro, μετά βίας ξεπέρασε το κεφάλι 
του στην ώθηση και εκτίναξη, λόγω των πολύ κοντών του βραχιόνων. Ο Fayad και ο 
Shams τα πήγαν καλά για την Αίγυπτο αλλά ο Touni, ο οποίος ήταν τέταρτος, ήταν 
άρρωστος και βγήκε από το νοσοκομείο για να ανυψώσει και επέστρεψε στο 
νοσοκομείο μετά τον αγώνα. Οι περίπλοκες προετοιμασίες του Sham και η αργή 
κάθοδος της μπάρας έρχονται σε αντίθεση με την πολύ γρήγορη ανύψωση του. Η 
Αμερική κατέλαβε χρυσά και ασημένια μετάλλια σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Ο 
Wonderboy Pete George νικήθηκε από τον συμπατριώτη του Frank Spellman και τον 
δημοφιλή Στάντ Στάντζικ, ο οποίος κατάφερε να νικήσει τον Harold Sakata της 
Χαβάης, ο οποίος αργότερα έγινε παγκοσμίως γνωστός ως "Oddjob" σε ένα θρίλερ 
ταινιών James Bond.Ο John Davis είχε μια άνετη νίκη στο βαρέων βαρών, αλλά 
απέτυχε να κάνει ένα σύνολο £ 1000 στΙς τρεις άρσεις. Δημιουργήθηκαν πέντε 
παγκόσμια ρεκόρ και είκοσι ένα ολυμπιακά ρεκόρ. Η κατηγορία πετεινού εισήχθη. 
 

RESULTS -  LONDON - 1948      

Bantamweight           

De Pietro  U.S.A. 105 90 112*/2 307»/
2

Creus  Gt. Britain 82>/2 95 120 297Vi
Tom  U.S.A. 87'/2 90 117>/2 295

Featherweight           

Fayad  Egypt 92>/2 105 135 332'/2

Wilkes  Trinidad 97*/2 97Vi 122>/2 317>/
2

Salmassi  Iran 100 97>/2 115 312’/2

Lightweight           

Shams  Egypt 97*/2 115 147>/2 360
Hamouda  Egypt 105 110 145 360
Halliday  Great Britain 90 110 140 340

Middleweight           

Spellman  U.S.A. 117'/2 120 , 152>/2 390
George  U.S.A. 105 110 155 382>/

2
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Kim  Korea 122l/2 112'/2 145 380

Light-heavyweight        

Stanczyk  U.S.A. 130 130 157*/2 417'/2

Sakata  U.S.A. 110 117'/2 152>/2 380
Magnusson  Sweden 110 120 145 375

Heavyweight           

Davis  U.S.A. 137/4 137'/2 17 
7’/2

452'/2

Schemansky  U.S.A. 122'Λ 132'/2 170 425
Charite  Netherlands 127'/2 125 160 412l/2

 
 
 

                                                                                                              
  Shams                                                                                     Joe De Pietro 
 
 
 
 
 

 

Ελσίνκι - 1952 
  Υπήρξαν 142 ανταγωνιστές και η Αμερική νίκησε τη Ρωσία κατά ένα σημείο. Το Ιράν 
ήρθε τρίτο και ο Καναδάς 4ος. Δεκατέσσερα ολυμπιακά ρεκόρ και πέντε παγκόσμια 
ρεκόρ ξεπεράστηκαν. Ο Chimiskyan της Ρωσίας και ο Schemansky των Η.Π.Α. ήταν 
εξαιρετικοί αρσιβαρίστες. Ο Νόβακ ανάκαμψε από μια εγχείρηση βραχίονα. Στην 
κατηγορία πετεινού ο Udodov ήταν μια έκπληξη ως νικητής έναντι του  Namdjou του 
βασιλιά παγκόσμιου πρωταθλητού. Ο Τόμι Κόνο έσβησε το μακρόχρονο ρεκόρ του 
Shams στο αρασέ και ο Pete George είχε μια πειστική νίκη. Ο John Davis κέρδισε τον 
9ο παγκόσμιο τίτλο του, παραμένοντας αήττητος για περισσότερα από 15 χρόνια. 
  Υπήρχαν πολλά προβλήματα επίλυσης και η κριτική επιτροπή έκλυε πάνω από οκτώ 
αποφάσεις των διαιτητών και υπήρξαν πολλές άλλες διαμαρτυρίες που δεν έγιναν 
δεκτές. 
 

HELSINKI - 1952 - RESULTS 
Bantamweight 

I. Udodov  USSR 90 97% 127% 315
M. Namdjou  Iran 95 95 122% 307%
A. Mirzahi  Iran 95 92>/2 122% 300

Featherweight 
R. Chimiskyan  USSR 9 7 Vi 105 135 337
N. Saksanov  USSR 95 105 132% 332%
R. Wilkes  Trinidad 100 100 122% 322%
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Lightweight 
T. Kono  USA 105 117% 140 362%
E. Lopatin  USSR 100 107% 142% 350
V. Barberis  Australia 105 105 140 350

Middleweight 
P. George  USA 115 127% 157% 400
P. Gratton  Canada 122% 112% 155 390
Kim Sung Jip  Korea 12214 112% 147% 382%

Light-heavy weight T. Lomakin 
USSR 

125 127% 165 417%

S. Stanczyk  USA 127% 127% 160 415
A. Vorobyev  USSR 120 127% 160 407%

Middle-heavy weight N. 
Schemansky USA 

12714 140 177% 445

G. Novak  USSR 140 125 145 410
L. Kilgour  Trinidad 125 120 157% 302%

Heavyweight 
J. Davis  USA 150 145 165 460
J. Bradford  USA 140 132% 165 437%
H. Selvetti  Argentine 150 120 162% 432%

 
Mελβούρνη - 1956 
  Οι Αγώνες διεξήχθησαν για πρώτη φορά στο Νότιο Ημισφαίριο. Τα πρότυπα 
ανύψωσης αυξήθηκαν σε πρωτοφανή ύψη και καταγράφηκαν εννέα παγκόσμια ρεκόρ. 
Η νίκη του Paul Anderson αναμενόταν, αλλά ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθηκε ήταν 
ένα πραγματικό σοκ - κέρδισε μόνο σε ελαφρύτερο σωματικό βάρος. Ζύγιζε 314 λίβρες. 
(22 λίθοι 6 λίβρες) έχοντας αποβάλλει 60 λίβρες σε λιγότερο από έξι εβδομάδες. 
  Οι Η.Π.Α και Ρωσία σημείωσαν ίσα σημεία στην άτυπη βαθμολογία της ομάδας, αλλά 
οι πολιτείες είχαν τέσσερις νίκες έναντι σε τρεις της Ρωσσίας. 
  Για πρώτη φορά στην ιστορία, ολόκληρη η αμερικανική ομάδα χρησιμοποίησε το 
σκωτσέζικο στυλ της ανύψωσης - η διαίρεση απομακρυνόταν. 
 

MELBOURNE - 1956 - RESULTS 
Bantamweight 

C. Vinci  USA 105 105 132% 342%
V. Stogov  USSR 105 105 127% 337%
M. Namdjou  Iran 100 102% 130 332%

Featherweight           
I. Berger  USA 107% 107% 137% 352%
E. Minayev  USSR 115 100 127% 342%
M. Zelinski  Poland 105 102% 127% 355

 

Lightweight 
I. Rybak  USSR 110 120 150 380
P. KhaboutdinovUSSR 125 110 137% 372%
C H. Kim  Korea 107% 112% 150 370

Middleweight           
F. Bogdanovsky USSR 132% 122% 165 420 ·
P. George  USA 122% 127% 162% 412%
A Pignatti  Italy 117% 117% 147% 382%

Light-heavy weight        
T. Kono  USA 140 132% 175 447%
V. Stepanov  USSR 135 130 162% 427%
J. George  USA 120 130 167% 417%

Middle-heavyweight        
A. Vorobyev  USSR 147% 137% 177% 462%
D. Sheppard  USA 140 137% 165 442%
J. DeBuf  France 130 127% 167% 425

Heavyweight           
P. Anderson  USA 167% 145 187% 500
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H. Selvetti  Argentine 175 145 180 500
A Piaiani  Italy 150 130 172% 452%

ΡΩΜΗ - 1960 
  Το πανέμορφο Palazetto Dello Sport ήταν ένας θαυμάσιος χώρος για την ανύψωση, 
αλλά οι αγώνες αποδείχτηκαν μια δοκιμασία καθώς η άρση άρχισε στις 9.00 π.μ. και 
συνεχίστηκε μερικές φορές μέχρι τις 3.00 ή 4.00 το επόμενο πρωί.Μόνο τρεις ημέρες 
διατέθηκαν για την άρση βαρών και με μεγάλη αναμονή μεταξύ των αρσιβαριστών, 
ήταν μάλλον μια κουραστική υπόθεση παρά την καλή ανύψωση. 
  Μια έξοχα διαμορφωμένη ρωσική ομάδα με επικεφαλής τον εντυπωσιακό Γιούρι 
Βλάσοφ κέρδισε τα πρωταθλήματα. Ο Vorobyev επέστρεψε με μια εκδικητικότητα για 
να φτιάξει ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ και ο Schemansky έκανε την καλύτερη άρση της 
ζωής του παρά το γεγονός ότι είχε δύο σοβαρές πρά εγχειρήσεις πλάτης. Το παγκόσμιο 
ρεκόρ του Παλίνσκι στην επωμισμό και εκτίναξη ήταν εξαίσιο από τεχνικής άποψεως 
και είχε μια εύκολη νίκη εξαιτίας της απουσίας του Ρούκφελντερ της Ρωσίας που είχε 
τραυματιστεί. 
 
 

 Η πρώτη ήττα του Kono στη Ρώμη, 1960. 
Kono (2), Kurinov (1) Veres (3)                                                                                                                                           
 

ROME - 1960 - RESULTS 
Bantamweight 

Vinci  USA 105 107*4 132-/2 39714
Miyake  Japan 9714 105 135 33714
Elmkah  Iran 9714 100 13214 330

Featherweight 
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Minaev  USSR 120 110 142>/ϊ 37214
Berger ·  USA 11 T/z 105 140 36214
Mannironi  Italy 10714 110 135 352!4

Lightweight 
Bushuev  USSR 125 122Yz 150 397*4
T. H. Liang  Sing. 115 110 155 380
Abdul  Irak 11 714 115 14714 380

Middleweight 
Kurinov  USSR 135 13214 170 43754
Kono  USA 140 12714 160 42714
Veres  Hungary 130 120 155 405

Light-heavy weight Palinski 
Poland 

130 13214 180 442*4

George  USA 13214 13214 165 430
Bochenek  Poland 130 120 170 420

Middle-heavyweight Vorobyev 
USSR 

15214 14214 17714 47214

Lomakin  USSR 157»/! 130 170 45714
Martin  Gt. Britain 137*4 13714 170 445

Heavyweight 
Vlasov  USSR 180 155 20214 537*4
Bradford  USA 180 150 18214 51214
Schemansky  USA 170 150 180 500

 
TOKΙO ‐ 1964 
  Αυτή ήταν η πρώτη φορά που διεξήχθησαν οι Αγώνες στην Ασία και οι Ιάπωνες 
σκηνοθέτησαν την πιο εξωφρενική, πολύχρωμη και καλύτερα οργανωμένη Ολυμπιάδα μέχρι 
εκείνη την εποχή. Ο Vakhonin και ο Foldi έδωσαν πραγματικές συγκινήσεις σε έναν στενό 
ανταγωνισμό. Το παγκόσμιο ρεκόρ του Berger στον επωμισμό και εκτίναξη ήταν το μοναδικό 
φωτεινό σημείο για την Αμερική. Στην κατηγορία των βαρέων βαρών κανείς δεν αμφέβαλε ότι 
ο Vlasov θα κέρδιζε, εκτός από τον Zhabotinsky ο οποίος, αφού απέτυχε στη δεύτερη άρση 
του, βγήκε με το βάρος σε λίβρες που χρειαζόταν για να κερδίσει και πέτυχε με σπουδαίο 
τρόπο. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες αναστάτωσεις στην ιστορία ανύψωσης βάρους. 
Υπήρχαν 112 νέα ολυμπιακά ρεκόρ και 9 παγκόσμια ρεκόρ. 
 

TOKYO-1964-RESULTS 
Bantamweight 

Vakhonin  USSR 110 105 142*4 357*4
Foldi  Hungary 115 102*4 137*/2 355
Ichinoseki  Japan 100 110 137V4 347V2

Featherweight 
Miyake  Japan 12214 12214 15214 397*4
Berger  USA 12214 107Vz 152*4 38214
NoWak  Poland 11214 115 150 377*/2

lightweight 
Baszanowski  Poland 13214 135 165 432*4
Kaplun ov  USSR 140 12714 165 432*4
Zielinski  Poland 140 120 160 420

Middleweight 
Zdrazila  Czech. 130

t-~to 17714 445
Kurentsov  USSR 135 130 175 440
Ohuchi  Japan 140 135 162*/2 437*/

4
Ligh t-heavy wei ght Plukfelder 
USSR 

150 14214 18214 475

Toth  Hungary 145 137*/
ζ

185 467*4

Veres  Hungary 155 135 17714 467Vz

Middle-heavyweight Golovanov 
USSR 

165 14214 180 487Vz

Martin  Britain 155 140 180 475
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Palinski  Poland 150 135 182*/2 467*/2

Heavyweight 
Zhabotinsky  USSR 187*/2 16714 to 57214
Vlasov  USSR 19714 l62*/2 210 570
Schemansky  USA 180 165 192*/2 537>/2

 
ΜΕΞΙΚΟ ‐ 1968 
  Υπήρξαν κάποιες εχθρικές απόψεις σχετικά με τους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 
8,000 πόδια πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, αλλά αυτό δεν εμπόδισε την είσοδο ρεκόρ 
των σχεδόν 8.000 αθλητών από 112 έθνη. Οι Miyakes, από την Ιαπωνία, έκαναν ιστορία 
καθιστώντας τους πρώτους αδελφούς που κέρδισαν ολυμπιακά μετάλλια στην ίδια 
εκδήλωση.O Yoshinobu Miyake κέρδισε το χρυσό στην κατηγορια φτερού και ο Yoshiyuki 
Miyake κέρδισε το χάλκινο. Ο Zhabotinsky ήταν ουσιαστικά αδιαμφισβήτητος και η μέση‐
βαρέων βαρών κατηγορία ήταν το πραγματικό θρίλερ με μια μεγάλη σειρά 
συμπεριλαμβανομένων των Talts, Johansson, Grippaldi, Kangasniemi, Martin, Kailajarvi, Toth 
και Golab. Ήταν ο αγώνας του αιώνα. Ο τερματισμός της κατηγορίας πετεινού ήταν ένα ακόμα 
βήμα, ο Nassiri έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στον επωμισμό και εκτίναξη για τη δεύτερη 
προσπάθειά του, ακολουθούμενο από μια πανέμορφη τούμπα στην πλάτη μέσα στην 
αγαλλίασή του μετά την επιτυχία του. 

MEXICO - 1968 - RESULTS 
Bantamweight 

M. Nassiri  Iran 11214 105 150 36714  
I. Foldi  Hungary 122V4 105 140 36714  
H. Trebicki  Poland 115 10714 135 35714  
Featherweight 
Y’obu Miyake 

Japan 12214 11714 15214 39214  

D. Shanidze  USSR 120 11714 150 38714  
Y’uki Miyake  Japan to

to
115 14714 385  

Lightweight W. 
Baszanowski 

Poland 135 135 16714 43714  

P. Jalayer  Iran 125 13214 165 42214

M. Zielinski  Poland 135 125 160 420  
Middleweight V. 
Kurentsov 

USSR 15214 135 18714 475  

M. Ohuchi  Japan 140 140 175 455  
K Bakos  Hungary 137*4 132/4 170 440  
Light-heavyweight B. Selitsky 
USSR 

150 14714 18714 485  

V. Belyaev  USSR 152 14 14714 185 485  
N. Ozimek  Poland 150 140 18214 47214  
Middle-heavyweight K. 
Kangasniemi Finland 

17214 15714 18714 51754  

J. Talts  USSR 160 150 19714 50714  
N. Golab  Poland 165 145 185 495  
Heavyweight L. 
Zhabotinsky 

USSR 200 170 20214 57214  

S. Reding  Belgium 195 14714 212*4 555  
J. Dube  USA 200 145 210 555  
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 Ο συγγραφέας με τον Nassiri και Zhabotinsky 
 
 
ΜΟΝΑΧΟ ‐ 1972 
  Έχω παρακολουθήσει πολλά Ολυμπιακά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα αλλά δεν θα ξεχάσω 
ποτέ τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου ‐ και να ήθελα δεν θα μπορούσα. Οι 
εκδηλώσεις άρσης ήταν εντελώς επισκιασμένες από τη φανατική σφαγή ισραηλινών 
αρσιβαριστών από Άραβες τρομοκράτες. Ο Zeev Freidman, ο Josef Romano, ο David Berger 
και ο διαιτητής και ο προπονητής τους, ο παλιός και αγαπητός φίλος μας Jacob Szpringer 
δολοφονήθηκαν άγρια. Η ένταση, το δράμα και η τελική θλίψη είναι κάτι που για μένα πάντα 
θα θυμάμαι και γι 'αυτό δεν παίρνω καθόλου ευχαρίστηση από την καταγραφή των 
αποτελεσμάτων του 1972. 
  Όπως συμβαίνει συχνά, τα τελικά αποτελέσματα δεν έδειξαν την εγγύτητα των αγώνων, στην 
κατηγορία πετεινού, για παράδειγμα, ο Chetin και ο Nassiri είχαν ακόμα προσπάθειες σε ισχύ 
όταν τελείωσε ο Foldi, αλλά ήταν ο 34χρονος παλαίμαχος της Ουγγαρίας που κέρδισε το 
χρυσό. Ο Foldi είχε που έκανε άρσεις στα παγκόσμια πρωταθλήματα από το 1957 αλλά ήταν η 
πρώτη του ολυμπιακή νίκη. Ο Kirshinov, εκπαιδευμένος από τον Stogov, έβαλε τέλος στη 
λαμπρή καριέρα του Baszanowski. Τέσσερις Ρώσοι απέτηχαν παταγωδώς, ο Kanygin, ο Pavlov, 
ο Shari και ο Rigert δεν κατάφεραν να βγάλουν σύνολα και αυτό υπονόμευσε τους αγώνες. Οι 
Τalts και Αlexeev ωστόσο έσωσαν κάπως την κατάσταση, αλλά η Ρωσία τερμάτισε τρίτη μετά 
τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία. Η Πολωνία ήταν τέταρτη, Η Λ.Δ.Γ. πέμπτη και η Φινλανδία 
έκτη. Υπήρξαν 188 αρσιβαρίστες από 53 χώρες και 10 παγκόσμια ρεκόρ έσπασαν και 
δημιουργήθηκαν 57 νέα ολυμπιακά ρεκόρ. 
 
MUNICH‐1972‐RESULTS 
  

Poland  112-/2  100  125  33714
Hungary  107'/2  95  12714 330
Hungary  11214  9244  12214 3271/2

 Hungary  127'/2  107'/2  1421/2  3771/
2

Iran  127'/2  100  14214 370
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USSR  120  10714  140  367>/2

Bulgaria  127'/2  11714  15714 4021/
2

USSR  12714  120  15214 400
Hungary  125  120  145  390

 
Kirzhinov  USSR 147% 135 17714 460
Kuchev  Bulgaria 15714 125 16714 450
Kaczmaxek  Poland 145 125 1671/2 437V4

Middleweight           

Bikov  Bulgaria 160 140 185 485
Trabulsi  Lebanon 160 140 17214 47214
Silvino  Italy 155 140 175 470

Light-heavy weight        

Jensen  Norway 17214 150 185 50714
Ozimek  Poland 165 145 18714 49714
Horvath  Hungary 160 142V4 19214 495

Middle-heavy weight        

Nikolov  Bulgaria 180 155 190 525
Shopov  Bulgaria 180 145 19214 51714
Bettembourg  Sweden 18214 145 185 51214

Heavyweight           

Talts  USSR 210 165 205 580
Kraichev  Bulgaria 19714 16214 20214 56214
Grutzner  GDR 185 16214 20714 555

Super-heavyweight        

Alexeev  USSR 235 175 230 640
Mang  FRG 225 170 215 610
Bonk  GDR 200 155 21714 5721/2

 

  Τα θαυμάσια ιδανικά των Ολυμπιακών Αγώνων, η τιμή και το συναίσθημα είναι ακόμα εκεί, 
αλλά υπάρχουν παγίδες και κίνδυνοι για τους διοργανωτές, τους υπαλλήλους και τους 
ανταγωνιστές. Τα διάφορα ολυμπιακά γεγονότα αντιμετωπίστηκαν με χρονολογική σειρά, 
αλλά στο τέλος αυτού του βιογραφικού θα ήταν καλό να σταματήσουμε και να αντανακλάμε 
ότι η ιστορία δείχνει πώς πέθαναν οι αρχαίοι αγώνες αφού έγιναν μεγαλύτεροι, πιο 
θεαματικοί και πιο ανταγωνιστικοί. Δεν υπάρχει κίνδυνος οι διοργανωτές να μπερδέψουν το 
ελληνικό ιδεώδες "τον Καλό κ Αγαθό" ‐ το όμορφο και το καλό ‐ με το " το μεγάλο είναι 
όμορφο"; Δεν έχουν οι άρσεις στους νεαρούς αθλητές μας γίνει πάρα πολλές για τους 
περισσότερους; Και δεν υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό που δεν υπέκυψε ήδη στις 
επιρροές του εμπορικού χαρακτήρα και της κατάχρησης φαρμάκων; 
  Το ελληνικό ιδεώδες "Medem agan" που σημαίνει "τίποτα το υπερβολικό" έχει περάσει 
όμορφα και αληθινά στο συμβούλιο και στις πιο πρόσφατες μας Ολυμπιάδες γνωρίζουμε ότι 
υπήρξε ευρεία χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων για την αύξηση του σωματικού 
βάρους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και για τη μείωση του σωματικού βάρους πριν από 
τον ανταγωνισμό. 
  Ας μάθουμε από την ιστορία και μην αφήνουμε τις σκοτεινές σκιές να εξαπλωθούν να για να 
εκμηδενίσουν για άλλη μια φορά την Ολυμπιακή φλόγα και τη δόξα που είχε η Ελλάδα. 
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      Rigert, Ε.Δ.Δ.Σ.                              Grippaldi, Η.Π.Α. 

 
 
 

 
Η εξειδίκευσηα των προπονητών 
 
  Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ένα νέο φαινόμενο έγινε εμφανές στην άρση 
βαρών. Υπήρξε μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της ύπαρξης 
κορυφαίων εκπαιδευτών και προπονητών με πραγματικές ακαδημαϊκές γνώσεις 
ανατομίας, φυσιολογίας, μηχανισμού σώματος, μεθόδων διδασκαλίας, ψυχολογίας, 
προγραμμάτων κατάρτισης και άλλων σημαντικών ικανοτήτων για την καθοδήγηση 
αρσιβαριστών στο γυμναστήριο και την ανάδειξη του καλύτερου σε διαγωνισμούς. 
  Ο ρόλος του εκπαιδευτή φυσικής αγωγής στις ένοπλες δυνάμεις του κόσμου έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των ανθρώπων για την ανάγκη για προπονητές και 
από αυτές τις τάξεις προέκυψαν οι πρώτοι μεγάλοι αθλητικοί προπονητές. Αργότερα τα 
κολέγια και τα πανεπιστήμια ήταν οι χώροι αναπαραγωγής των προπονητών, αλλά 
αρχικά οι δυνάμεις παρείχαν το πρωτογενές υλικό. 
  Η ιστορία δείχνει ότι οι οικονομικές επιχορηγήσεις που δόθηκαν από τις κυβερνήσεις 
της Σοβιετικής Ένωσης και της Μεγάλης Βρετανίας είχαν καθοριστικό ρόλο στην 
καθιέρωση των πρώτων κατάλληλων προγραμμάτων προγύμνασης για τους εκπαιδευτές 
ανύψωσης βάρους και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν δείχνουν ότι ενώ η Βρετανία είχε το 
πρώτο εξεζητημένο σχέδιο για την παραγωγή ενός σώματος προγύμνασης, η ΕΣΣΔ 
σύντομα προχώρησε περαιτέρω και πιο γρήγορα. 
  Η επίδραση του Al Murray, του πρώτου εθνικού προπονητή της Βρετανίας, ήταν 
αισθητή σε όλο τον κόσμο και πολλά εθνικά προγράμματα προγύμνασης, διαλέξεις και 
τεχνικές βασίστηκαν στο έργο αυτού του σπουδαίου προπονητή. 
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Al Murray 
 
  Τον Ιανουάριο του 1910 ο AI Murray γεννήθηκε στο Markinch, σε κοντινή απόσταση 
από το κατάστημα με ουίσκι του John Haig. Έχοντας γίνει ένας Σκωτσέζος πρωταθλητής 
άρσης βαρών και βρετανικός κάτοχος ρεκόρ, εντάχθηκε στο στρατό και γρήγορα 
ανέβηκε στην κορυφή του ελίτ σώματος στρατού σωματικής εκπαίδευσης. Η εργασία 
του Al για την επινόηση ενός συστήματος οικοδόμησης αντοχής με ομοιόμορφα 
βλήματα του κέρδισε την προαγωγή και την εθνική αναγνώριση όταν ο ανώτατος 
διοικητής, ο Sir Frederick Pile, τον παρουσίασε με το αξιέπαινο πιστοποιητικό για 
υπηρεσίες και αφοσίωσης στο καθήκον. 
  Μετά την παρέλευση των ημερών υπηρεσίας του, ο Al συνεργάστηκε με τον Oscar Sate 
και τον Geoff Dyson για να σχεδιάσει τα πρώτα ευρέως αποδεκτά συστήματα 
κατάρτισης βάρους για τον στίβο. Οι αρχές που πρωτοστάτησαν αυτοί οι άντρες είναι 
τώρα η βάση των διαδικασιών κατάρτισης βάρους για πολλά διαφορετικά είδη 
αθλημάτων, αλλά εκείνες τις πρώτες μέρες ήταν πολύ δύσκολο να ξεπεράσουν τις 
προκαταλήψεις ενάντια στα βάρη οι οποίες είχαν δημιουργηθεί από τις ημέρες των 
τεράστιων παχύσαρκων αντρών με δέρματα λεοπάρδαλης και μπότες μονομάχου. Ο 
Murray δεν ήταν ειδικός, ήταν πράγματι ένας ταλαντούχος αρσιβαρίστας με εξαιρετική 
τεχνική. Η αποφασιστικότητά του αποδείχθηκε καλά το 1951 λίγο πριν εγκαταλείψει τη 
γενέτειρα του Σκωτία για να διδάξει στο Λονδίνο. Γραπωνόταν αρκετά άσχημα και 
μερικοί από τους συντρόφους του αστειεύονταν για να τον ενοχλήσουν. Το αποτέλεσμα 
ήταν ότι ο Αl, ο οποίος ζύγιζε 160 κιλά την εποχή εκείνη, σήκωσε 180 λίβρες, 112 φορές 
σε 20 λεπτά. Αυτό διαπιστώθηκε από πολλούς μορφωμένους αρσιβαρίστες, 
συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς αρσιβαρίστα Phil Caira, και μου είπαν ότι αυτές οι 
άρσεις ήταν σχεδόν όλες σε τέλειο στυλ και σίγουρα χωρίς παραβίαση των κανόνων. 
Λίγο αργότερα, στο γυμναστήριο του στο Wood Green, στο Λονδίνο με σωματικό βάρος 
περίπου 168 κιλά σήκωσε 195 λίβρες σε 90 επαναλήψεις! Ούτε μία φορά δεν έχασε την 
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ισορροπία. Αυτή ήταν μια άλλη οικογένεια άρσης βαρών όπου η όμορφη κόρη του Al 
ήταν μια νεώτερη Μις Βρετανία που παντρεύτηκε τον Les Willoughby, τον Βρετανό 
πρωταθλητή ελαφρών βαρών. Ο αδελφός του Αl, Bill ήταν επίσης ένας καλός 
αρσιβαρίστας. 
  Εκτός από την προπόνηση της ομάδας της Βρετανίας για πολλά χρόνια, ο Αl ταξίδεψε 
εκτενώς μέχρι το 1968, βοηθώντας άλλες χώρες να δημιουργήσουν εθνικά προγράμματα 
προγύμνασης και σε πολλές περιπτώσεις προπονούσε κορυφαίους αρσιβαρίστες εκτός 
από εκείνους της βρετανικής ομάδας. Ήταν για παράδειγμα, προπονητής στον Doug 
Hepbum όταν ο μεγάλος Καναδός έσπασε το μονοπώλιο των ΗΠΑ με τον παγκόσμιο 
βαρέων βαρών τίτλο. O Al είναι πλέον ενεργά σε ιατρική έρευνα που συνδέεται με την 
άσκηση και τις καρδιακές παθήσεις. 
  Πολλοί σοβιετικοί αρσιβαρίστεςς έγιναν καλοί προπονητές – Μekanik, Bozhko, 
Vorobyev, Medvedev και Plunkfelder για να αναφέρουμε λίγους, και οι κυβερνήσεις 
άλλων χωρών όπως η Γαλλία και η Γερμανία έχουν επιδοτήσει σημαντικά προγράμματα 
προγύμνασης. Σε άλλα μέρη, ο Tommy Kono ήταν ο πρώτος Αμερικανός που έγινε 
κορυφαίος προπονητής ανύψωσης βάρους πλήρους απασχόλησης και είναι λυπηρό το 
γεγονός ότι το Μεξικό και η Δυτική Γερμανία εξασφάλιζαν τις υπηρεσίες του από ότι η 
δική του χώρα. Ο συγγραφέας ήταν περήφανος που ανατέθηκε μέσω του IWF να 
ταξιδέψει στη σχολή Vejle Sports στη Δανία για τρία χρόνια διαδοχικά για να τους 
βοηθήσει στη δημιουργία προγράμματός καθοδήγησης και να εκπαιδεύσει τους πρώτους 
τους επίσημους προπονητές. 
  Η ανάπτυξη προγυμναστικών προγραμμάτων, ανταλλαγής προπονητών και 
διασταυρούμενων ροών τεχνικών πληροφοριών αυξήθηκε με την πάροδο των ετών, 
παράγοντας μια πιο επιστημονική βάση για την κατάρτιση και υψηλότερα πρότυπα 
ανύψωσης βάρους. 
 
 
 
   
Η ιστορία της ώθησης 
 
 Ο κυνικός θα έλεγε ότι πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η άρση έγινε σωστά 
και μετά τον πόλεμο μια σειρά γυμναστικής χρησιμοποιήθηκε για να σηκωθεί η μπάρα 
πάνω από το κεφάλι. Πριν από το 1939 η αυστηρή εκδοχή της ώθησης ήταν γνωστή ως 
στρατιωτική ώθηση ή αργή ώθηση και κινήσεις παρόμοιες με αυτές που παρατηρήθηκαν 
αργότερα ονομάζονταν ηπειρωτικές ωθήσεις ή ώθηση των δύο χεριών. Οι παλιοί που 
θυμούνται αυτές τις ανυψώσεις θα θυμούνται μικρές διαφορές. Για παράδειγμα, ο 
αρσιβαρίστας μπορούσε να λυγίσει προς τα εμπρός στην αρχή της ώθησης, αλλά οι 
φωτογραφίες δείχνουν ότι γενικά υπήρχε λιγότερη κάμψη προς τα πίσω σε πολλές 
περιπτώσεις από ό, τι φαίνεται αργότερα στην ώθηση, και στην ταλάντευση του γοφού, 
δεν χρησιμοποιήθηκαν πράξεις χτύπηματος του γονάτου. 
   Η ώθηση σε αυτές τις μέρες έπρεπε να γίνει αυστηρά. Ήταν ένα κίνημα για τους 
ισχυρούς άνδρες και το σώμα έπρεπε να κρατηθεί όσο το δυνατόν ευθεία και σταθερό 
και τα χέρια κινούντουσαν μόνο. Φυσικά ήταν μηχανικά αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο με 
ο,τιδήποτε όπως είναι τα αξιοπρεπή βάρη και οι ανυψώσεις φαίνονται αρκετά θλιβερές 
σε σχέση με τις ανυψώσεις των επόμενων ετών. 
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  Λόγω της μεγάλης διαφοράς στα στυλ μεταξύ του τότε και του 1972, λίγα μπορούν να 
επιτευχθούν με τη σύγκριση των βαρών αλλά κάποια σύγκριση είναι απαραίτητη για να 
φανεί πώς άλλαξαν τα πράγματα. 
  Ο Joseph Stein Bach, παγκόσμιος πρωταθλητής του 1904, έκανε μια ηπειρωτική άρση 
με 336 λίβρες. Η προσπάθεια του Louis Cyr στο ίδιο ηπειρωτικό στυλ ήταν 301 κιλά, 
δηλαδή 65 λίβρες λιγότερο από το σωματικό βάρος. Ο Wilhelm Turk, ένας άλλος από 
τους μεγάλους από τη χρυσή εποχή της άρσης σε κήπους μπύρας, έκανε δύο 
επαναληπτικές ωθήσεις με 277 λίβρες. Ο Hans Beck του Μονάχου κέρδισε τα 
Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 1896 με ανυψώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ώθησης 
154 ¼ x 27 επαναλήψεις και δυο χεριών άρση των 286 ½ λιβρών. Ο Karl Swoboda έκανε 
ένα παγκόσμιο ρεκόρ των δύο χεριών ώθησης που στάθηκε μέχρι τη δεκαετία του 1920 
και το βάρος για αυτόν τον τεράστιο άντρα ήταν 357 ½ λίβρες. 
  Το παγκόσμιο ρεκόρ στρατιωτικού τύπου γύρω στο 1920 ήταν όμως μόλις 255 λίβρες  
που κατέχει ο P. Bonnes. Δέκα χρόνια αργότερα αυξήθηκε σε 133 κιλά. (293 ¼ λίβρες) 
που έγινε από τον Schielberg της Αυστρίας. Όλοι αυτές οι άρσεις είναι, φυσικά, βαρέων 
βαρών. 
  Ένα από τα κλασικά βιβλία φυσικής κουλτούρας όλων των εποχών, το "Physical 
Training Simplified" (Mark Berry), έδειξε ότι το 1930 υπήρχαν δύο στυλ άρσεως 
αναγνωρισμένα εκείνη την εποχή, το διεθνές στυλ και το αμερικάνικο στυλ που 
υιοθετήθηκε από τους Βρετανούς. Τα δύο βασικά σημεία της διαφοράς ήταν στις θέσεις 
των ποδιών και στις θέσεις εκκίνησης της ράβδου. Στο διεθνές στυλ τα πόδια αφήνονταν 
να απέχουν περίπου 15-16 " και η ράβδος στηριζόταν στο στήθος, ενώ στο αμερικάνικο 
στυλ οι φτέρνες ήταν μαζί και η μπάρα στο επίπεδο του πηγουνιού πριν ωθηθεί.Αυτό, 
βέβαια, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα χαμηλά βάρη που αναφέρθηκαν τότε. 
  Τώρα είναι κάπως διασκεδαστικό να διαβάζεις μερικές από τις άρσεις των Αμερικανών 
πρωταθλητών βαρέων βαρών στα εθνικά τους πρωταθλήματα στις προπολεμικές ημέρες.   
  187 λίβρες. 1933 231 '/ 2 λίβρες.            1936 (J. Grimek) 258> 2 λίβρες. 
  209 λίβρες. 1934 225 lbs.                        1937 (D. Moyor) 250 λίβρες. 
  198 λίβρες. 1935 231 λίβρες.                   1938 (S. Stanko) 245 λίβρες. 
  Αυτή τη στιγμή ο Joseph Manger της Γερμανίας ήταν ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο 
που ξεπέρασε τα 300 κιλά. Το παγκόσμιο ρεκόρ του ήταν 302 λίβρες. 
  Τότε ήρθε ο πόλεμος - τότε ήρθαν οι Ρώσοι - τότε ήρθαν οι προπονητές! Θα ήταν 
τελείως λανθασμένο να τοποθετήσουμε τα σημερινά γελοία στυλ άρσεως στους ευρείς 
ώμους των ρωσικών αρσιβαριστών και των προπονητών. Σίγουρα, τόνισαν και 
διαφήμισαν τις τάσεις, αλλά άλλοι γρήγορα αντέγραψαν και υπήρχαν πολύ λίγοι Ρώσοι 
μεταξύ διεθνών διαιτητών στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και αυτή είναι η εποχή που η 
τάση θα μπορούσε να είχε σταματήσει στην αρχή της. Σίγουρα, οι αξιωματούχοι του 
αθλήματος πρέπει να αναλάβουν μεγάλο μέρος της ευθύνης για να επιτρέψουν την 
ανάπτυξη και τη συνέχιση αυτής της κατάστασης. Δεν ήταν εύκολο για τους 
αξιωματούχους, ήταν πολύ δύσκολο να αποσυρθεί μια γρήγορη και εύκολη άρση. Οι 
κριτές ακούστηκαν συχνά να επικρίνουν τις ετυμηγορίες σε τάξεις τις οποίες δεν 
εκτελούσαν χρέη, αλλά όταν μπήκαν στη δύσκολη θέση πίεσαν τόσα λευκά κουμπιά με 
τους προκατόχους τους που επικρίθηκαν. 
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Steiner, Γαλλία                               Zielinsky, Πολωνία                   Kuchev, Βουλγαρία 
 
 
   Ακριβώς πώς έγινε αυτό έτσι; Ας δούμε την εξέλιξη της άρσης. Πίσω στις ημέρες των 
σφαιρικών βαρών και των ρωμαϊκών σανδαλιών, το σώμα κρατιόταν άκαμπτα και η 
μπάρα κρατιόταν στο ύψος του πηγουνιού, προτού να ωθηθεί ψηλά. Αργότερα, όταν η 
μπάρα έπρεπε να στηριχτεί στο στήθος, το σώμα έπρεπε ακόμα να παραμείνει σταθερό 
και ο αρσιβαρίστας έπρεπε να την ανυψώσει γύρω από το πρόσωπο. Εάν υπήρχε κάποια 
απόκλιση τότε η απόκλιση γινόταν ακόμη με ένα ίσιο σώμα, δηλαδή ολόκληρο το σώμα 
κάποιες φορές υποχωρούσε λίγο πίσω για να αντισταθμίσει το βάρος που πήγαινε 
μπροστά. 
  Ωστόσο, μόλις άρχισαν να αυξάνονται τα βάρη στο στυλ "γύρω από το πρόσωπο", θα 
μπορούσε να φανεί η αντίδραση όπου η μπάρα συνέχιζε να κινείται προς τα πίσω και ο 
αρσιβαρίστας θα τελείωνε, χωρίς να κάμπτεται προς τα πίσω καθόλου, αλλά με το 
στήθος να σπρώχνεται προς τα εμπρός και το κεφάλι καλά ανάμεσα στα χέρια. Με άλλα 
λόγια, υπήρξε μια υπερβολική παρακολούθηση διότι το βάρος έπρεπε να ωθηθεί προς τα 
πίσω αφού γυρνούσε γύρω από το πρόσωπο. Το γύρω από το πρόσωπο στυλ διήρκησε 
αρκετά στη Βρετανία και την Αμερική και υπήρχαν πράγματι ακόμα απομεινάρια στα 
τέλη της δεκαετίας του ΄40 και στις αρχές της δεκαετίας του ΄50 επειδή ο πόλεμος είχε 
σταματήσει την πρόδο. Μια προσεκτική ματιά στην άρση, ωστόσο, αποκαλύπτει ότι οι 
άλλες δεν ήταν τόσο αργές. Πιθανόν οι πρώτοι αρσιβαρίστες μείζονος σημασίας για την 
τροποποίηση του αυστηρού "στρατιωτικού" ύφους με οποιονδήποτε βαθμό επιτυχίας 
ήταν οι Αιγύπτιοι, που έκαναν μια καταπληκτική εντύπωση στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Βερολίνου το 1936. Γράφοντας σύντομα μετά από αυτή τη φορά, ο Ron Walker, ο 
Βρετανός πρωταθλητής βαρέων βαρών, είπε ότι ο μεγάλος Τouni δεν ήταν σίγουρα 
στρατιωτικού τύπου αρσιβαρίστας. Φαίνεται ότι παρόλο που ο θαυμάσιος Αιγύπτιος 
ώθησε με μικρή σωματική κίνηση, "έστησε τους ώμους του" πριν ξεκινήσει την ώθηση 
του. Αλλά ας αφήσουμε να τον περιγράψει ο ίδιος ο Walker. "Τον παρακολουθούσα 
καθημερινά στο Ολυμπιακό Χωριό. Η θέση του στον διαγωνισμό ήταν σίγουρα πιο 
σωστή και όρθια από ό, τι στο γυμναστήριο. Αλλά ακόμα και στον διαγωνισμό κρατούσε 
τα βάρη του κοντά στο στέρνο και έπειτα τα πιέζε στο μήκος των χεριών σε μια απόλυτα 
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ευθεία γραμμή.Και ένας αρσιβαρίστας σε τέλεια στρατιωτική θέση δεν μπορεί να το 
κάνει αυτό " . 
  Ο ίδιος ο Walker υιοθέτησε την άρση ευθείας γραμμής, αλλά δήλωσε ότι μόνο τρεις 
περίπου κορυφαίοι αρσιβαρίστες στη Βρετανία - ο Laurence, ο Thewlis και ο Holdroyd - 
έκαναν το ίδιο. Αν και ο Ron δεν ήταν ο ίδιος καλός στην ώθηση λόγω των πρώιμων 
κακών συνηθειών, πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν ότι δίδαξε στον αδερφό του Clifford το 
«νέο ύφος» και ο Cliff έσπασε το βρετανικό ρεκόρ στα 12, τοποθετώντας 60 λίβρες στην 
άρση του μέσα σε ένα χρόνο! 
  Ο παρατηρητικός και έμπειρος εκπαιδευτής άρσης βαρών εκείνη την εποχή είδε τις 
δυνατότητες αυτού του στυλ, αλλά τα επιθετικά γνωρίσματα του Aδόλφου Χίτλερ 
έβαλαν τέλος στην πραγματική πρόοδο στην άρση βαρών μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 
του '40. 
  Σε αυτό το στάδιο στη Βρετανία η επιρροή του πολύ ελίτ Σώματος Φυσικής 
Εκπαίδευσης του Στρατού και των εκπαιδευτών των άλλων υπηρεσιών άρχισε να 
ασκείται. Οι προπονητές εκπαιδεύτηκαν στην ανατομία και τη μηχανική των κινήσεων 
του σώματος και άρχισαν να κρίνουν την καλή από την κακή τεχνική ανύψωσης βάρους 
και ερμήνευσαν τις γνώσεις τους σε αυτό που ήταν αποδεκτό εκείνη τη στιγμή. Αν και 
μερικά από αυτά μπορεί τώρα να φαίνοναι λίγο παλιομοδίτικα σήμερα, ας θυμηθούμε ότι 
η δουλειά τους έγινε λαμβάνοντας υπόψη την ερμηνεία των κανονισμώνν από τους 
κριτές σε αυτή τη συγκεκριμένη εποχή. Το 1946 ένα πολύ καλό βιβλίο που ονομάζεται 
Ολυμπιακή Άρση δημοσιεύθηκε ιδιωτικά από τον Harry Burns, Υπεύθυνο Φυσικής 
Γυμναστικής στην Πολεμική Διοίκηση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας και είναι 
γνωστός πιο πρόσφατα για την εφεύρεσή του Juveniser (ένα ευπροσάρμοστο 
γυμναστήριο και οικιακή συσκευή άσκησης). Στο βιβλίο του, ο Harry έδωσε μια λεπτή 
ανάλυση των τριών Ολυμπιακών άρσεων όπως είχαν γίνει από τους καλύτερους 
υπέρμαχους εκείνης της εποχής, εξαιρουμένων των Ρώσων, οι οποίοι δεν είχαν 
επηρεάσει σημαντικά τη διεθνή σκηνή μέχρι  που το Μ.Σ. ολοκληρώθηκε. 
  Εδώ από το βιβλίο του Burns υπάρχουν μερικά ενδιαφέροντα αποσπάσματα σχετικά με 
τον ώθηση. "Το ζωτικό σημείο της ώθησης είναι η στάση και η κατεύθυνση της 
προσπάθειας. Στόχος της προσοχής είναι να ακολουθήσετε ευθείες εγκάρσιες γραμμές 
κατά μήκος των οποίων θα προωθηθεί η μπάρα." "Για να εξασφαλιστεί αυτή η 
ισορροπημένη θέση, είναι απαραίτητη μια ελαφρά προς τα πίσω κλίση ολόκληρου του 
κορμού από την οσφυϊκή περιοχή. "Μια κατακόρυφη γραμμή θα ήταν προφανώς η 
καλύτερη κατεύθυνση για να πιέσετε το πάνω μέρος της ράβδου από αυτή την θέση 
εκκίνησης. Αυτό μπορεί να γίνει αν η κεφαλή κρατηθεί καλά πίσω και το πηγούνι 
τραβηχτεί μέσα. Η ώθηση ακολουθεί μια απλή κάθετη γραμμή - όχι σε καμπύλη προς τα 
πάνω και προς τα εμπρός από το στήθος, γύρω από το πρόσωπο, πίσω πάνω από το 
στέμμα της κεφαλής και προς τα πάνω. Ο καθορισμός ενός μέγιστου βάρους σε αυτή τη 
διαδεδομένη κατεύθυνση είναι ένα τεράστιο - και άχρηστο στέλεχος - η μικρότερη 
απόσταση μεταξύ δύο σημείων είναι μια ευθεία γραμμή. " 
  Θυμηθείτε ότι αυτό το βιβλίο γράφτηκε πριν από το 1946. Υπάρχει πολύ πιο 
ενδιαφέρον υλικό. Έχοντας συζητήσει την ευθείας γραμμής ώθηση, ο συγγραφέας 
συνεχίζει να λέει, "Συμφωνήσαμε ότι η ώθηση πρέπει να ακολουθήσει μια ευθεία 
γραμμή, όχι περίπλοκη! Έτσι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κατεύθυνση της ράβδου 
για να αντισταθμίσουμε την αλλαγή σχέσης που εναποθέτει στο σώμα κατά τη διάρκεια 
της κίνησης. Πρέπει να μετατοπίσουμε τη βαρυτική γραμμή του σώματος στη ράβδο και 
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όχι τη ράβδο στο σώμα. Μέχρι να περάσει η μπάρα, η γραμμή στάσης του καθίσματος 
είναι σωστή. Αμέσως μεγαλώνει η σχέση της με τις αλλαγές του σώματος. Ο τρόπος για 
να διορθώσετε τη στάση είναι να χαλαρώσετε ή να κουνήσετε το σώμα αμέσως μόλις η 
μπάρα είναι αρκετά υψηλή για να επιτρέψετε στο κεφάλι να μετακινηθεί από κάτω ". 
  Εκεί το έχετε ξεκάθαρα την κίνηση του σώματος  που διδάσκεται στην ώθηση στις 
«προ-ρωσικές» μέρες! 
  Έτσι ξεκίνησαν όλα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο κείμενο για την κάμψη προς τα 
πίσω ή της ώθησης στους γοφούς κλπ. Στην πραγματικότητα, δίνονται συμβουλές για το 
πώς να αποφευχθεί η χαλάρωση του κορμού. 
   Η κύρια διαφορά που βλέπω μεταξύ, ας πούμε, των Αιγυπτίων και των Ρώσων και του 
Harry Burns και Αl Murray είναι ότι οι παλαιότεροι υποστήριζαν αυτό το ελαφριά 
τοποθέτηση του ώμου και έγερναν πίσω ενώ η αλλαγή ήταν προς την ώθηση των γοφών 
για να γίνει καμπύλη προς τα εμπρός και όχι προς τα πίσω. Μια ζωτική αλλαγή που είχε 
πολλές επιπτώσεις στα επόμενα χρόνια. Το μεγάλο πλεονέκτημα, βέβαια, ήταν ότι το 
σώμα ήταν σε πολύ καλύτερη ισορροπημένη θέση, η οποία θα περιγραφεί αργότερα στο 
βιβλίο. Σταδιακά η θέση εκκίνησης του τόξου εξελίχθηκε σε ώθηση έτσι ώστε το σώμα 
να ισιωθεί έντονα αμέσως μόλις ληφθεί η χειρολαβή. Φυσικά η πλάτη ήταν λυγισμένη 
πάλι και έτσι είχαμε τώρα μια ώθηση, όπως φαίνεται σε ενδείξεις της Lopatin της Ρωσίας 
από φιλμ που πήρα στη Βιέννη το 1961. Οι κλωτσιές στο γόνατο επίσης γινόντουσαν 
πολύ κοινές. Δυστυχώς, δεν σταμάτησε εκεί. 
 
                  Άκουσμα στο γυμναστήριο - "Μην κατηγορείτε τους 
Ρώσους, είναι ωραίοι τύποι. Θα κάμπτονται προς τα πίσω για να πιέσουν καλά. " 
 
  Η επόμενη μεγάλη αλλαγή ήρθε όταν οι μεγάλοι Ρώσοι αρσιβαρίστες όπως ο Γκρέγκορι 
Νόβακ ήρθαν στη σκηνή. Ο Νόβακ αύξησε το παγκόσμιο ρεκόρ περίπου 11 φορές 
μεταξύ του 1938 και 1950 και θα είχε κάνει πολύ περισσότερα. Ο Νόβακ και άλλοι 
Ρώσοι υιοθέτησαν αυτό που έγινε γνωστό ως έναρξη τόξο .Ελαφρά καμπύλωναν το 
σώμα προς τα εμπρός έτσι ώστε το βάρος να μπορεί να πιέζεται σε μια ευθεία γραμμή 
πέρα από το πρόσωπο αντί γύρω του και οι καλύτερες εξηγήσεις του ύφους αυτού 
προήλθαν από το στυλό του Al Murray, πλήρους απασχόλησης Εθνικός Προπονητής της 
Βρετανίας εκείνη την εποχή. Οι απεικονίσεις που παρουσιάζονται είναι από το βιβλίο 
του Αl - «Η Θεωρία και η Πράξη της Ολυμπιακής ανύψωσης» που πρέπει να έχει ένας 
κάθε συλλέκτης. 
  Είναι ενδιαφέρον να δούμε τη διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε όταν υιοθετήθηκε 
αρχικά το στυλ αυτό. Τα εικονογραφήματα λένε: '' Όταν έρχεστε από τη θέση 2 στη θέση 
3, σηκώστε το στήθος και χαλαρώστε τους μηρούς τόσο ελαφρώς προς τα   εμπρός ''. 
Σημειώστε το τόσο ελαφρώς. 
  Πιστεύω ότι οι τελευταίοι τίμιοι αρσιβαρίστες στην κορυφή της άρσης του παγκόσμιου 
πρωταθλήματος εμφανίστηκαν στους Ολυμπιακούς της Ρώμης το 1960 όταν ο Jim 
Bradford και ο Louis Martin ήταν οι μόνοι δύο αρσιβαρίστες που σήκωσαν και πίεσαν τα 
βάρη κυρίως με τα χέρια και τους ώμους και χωρίς οποιεσδήποτε υπερβολικές 
κινηματογραφικές κινήσεις. Έχω κινηματογραφική ταινία για να δείξω κάτι τέτοιο, αλλά 
ακόμη και αυτοί οι ισχυροί ισχυροί άντρες έπρεπε να προσπαθήσουν να συμβαδίσουν με 
τους καιρούς. Όλοι επικροτούσαν τις προσπάθειές τους και μερικοί περιφρονούσαν τους 
Σοβιετικούς, αλλά σταμάτηστε για μια στιγμή και σκεφτείτε – ποιοι πήραν τα μετάλλια; 
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Ναι, οι ΕΣΣΔ αρσιβαρίστες και δεν ήταν στον τύπο στον οποίο αρίστευσαν; Κάποτε 
κάποιος επέκρινε τον Λιμπεράτσε, τον πιανίστα, για τις ασυνήθιστες μεθόδους 
παρουσίασης του αντικειμένου. Προσποιήθηκε πως πληγώθηκε.΄΄ Θα κλαίω σε όλο το 
δρόμο μέχρι την τράπεζα ΄΄, απάντησε. Ίσως οι Ρώσοι να έκλαψαν λίγο όταν τα μετάλλια 
ήταν καρφωμένα στο στήθος τους, αλλά αν το έκαναν, δεν το είδα. Ειρωνικά, το ρωσικό 
βιβλίο λέει ότι το στυλ της κάμψης προς τα πίσω είναι πολύ δημοφιλές μεταξύ των ξένων 
αρσιβαριστών. 
  Υπήρχαν παραλλαγές της άρσης. Μία από τις επαναλαμβανόμενες τεχνικές είναι 
παρόμοια με αυτή που ο υπέροχος Tommy Kono χρησιμοποίησε στην κορυφή της 
καριέρας του. Αυτό περιλάμβανε μια αρκετά ευθεία θέση εκκίνησης, καθώς ο βραχίονας 
και οι ώμοι οδηγούσαν τη μπάρα ψηλά, οι γοφοί ωθούνταν προς τα εμπρός ώστε η 
μέγιστη καμπύλη να συμπίπτει με το σημείο επαφής με την άρση. Η ώθηση μετακινούσε 
τη ράβδο από το πιο δύσκολο μέρος και στη συνέχεια θεωρήθηκε ως η όρθια θέση. 
  Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, δεν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη 
διεθνή ανύψωση για να φτιαχτεί το σώμα σωστά! Όσοι ανύψωναν σε ευθεία γραμμή 
απλώς το κρατούσαν στο τέλος με το σώμα να κλίνει ακόμα. Φυσικά, οι κάμψεις με 
φορά προς τα πίσω δεν ήταν τόσο σπουδαίες όπως στη δεκαετία του εξήντα και υπήρξε  
κάποια ευθυγράμμιση αλλά πιο συχνά από ότι οι μεγάλοι αρσιβαρίστες τελείωναν με τη 
μπάρα πολύ πάνω από το μέτωπο από ότι από το κέντρο του κεφαλιού. Ξεκινώντας το 
1961 οι διασκέψεις των κριτών πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, συζητήθηκαν 
τέτοια σημεία και ταινίες θα δειχνόντουσαν, έτσι ώστε οι κριτές οι νέοι σε μεγάλα 
τουρνουά άρσης να γνωρίζουν τι πρέπει να αναζητήσουν. 
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                     Προτεινόμενο στυλ του AI Murray 
 
 
 
 
Η ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΏΘΗΣΗ 
 
  Όταν πήγα στα Σόφια ως διευθυντής / προπονητής του Louis Martin στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα το 1965, είδα τους Πολωνούς να κάνουν κάποιες πολύ κακές εναλλαγές ισχίου 
και έτσι ο χαλαρός ρωσικός τύπος ώθησης αντικαταστάθηκε από τον ακόμα πιο χαλαρό 
πολωνικό τύπο. Αργότερα εκείνο το έτος, πήγα στην Τεχεράνη για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
και το ίδιο στυλ ήταν και πάλι αποδεικτικό. Υπήρξε λίγο πιο σφιχτό, νομίζω λόγω της επιρροής 
του State Oscar, του F.I.H.C. Γραμματέα (αργότερα IWF), που πραγματοποίησε, αλλά όχι με 
επιτυχία, μια αδιάκοπη εκστρατεία ενάντια στην κακή ώθηση. Όπως μπορείτε να δείτε, η 
πολωνική ώθηση, όπως την ονόμασα για λόγους ευκολίας, ξεκίνησε με το σώμα ευθεία. Στο 
σήμα του κριτή υπήρξε μια γρήγορη ώθηση στο τόξο και μια προβολή προς έξω ξανά όπως και 
πριν. Στο σημείο επαφής υπήρξε μια καταπληκτική κάμψη προς τα πίσω (αλλά πολύ γρήγορη) 
και στη συνέχεια μια ακολουθία μέχρι το τέλος. 
  Έτσι υπήρχαν πέντε διαφορετικές θέσεις σώματος ‐ (α) μια ευθεία αρχή, (β) μια γρήγορη 
στροφή προς το τόξο, (γ) μια ώθηση σε ευθεία θέση, (δ) μεγάλη κάμψη κοντά στο σημείο 
επαφής ‐ (ε) μια ακολουθία σε μια ευθεία και συχνά υπερβολική θέση με το στήθος προς τα 
εμπρός. 
  Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι όλα αυτά συνέβησαν τόσο γρήγορα, αλλά αυτό 
αποκαλύπτει πολύ προσεκτική και μεθοδική ανάλυση. Ωστόσο, αυτά δεν είναι όλα. Υπήρχε 
άλλη αποφασισμένη παραβίαση των κανόνων στην αρχή της άρσης, όταν η ταχεία ώθηση στο 
τόξο συνοδευόταν σε κάθε περίπτωση από την πτώση της μπάρας, όπως φαίνεται καθαρά σε 
όλες τις ενδείξεις, αν και το άπειρο γυμνό μάτι δεν ήταν δυνατό να το εντοπίσει αυτό κατά τη 
διάρκεια της πραγματικής ανύψωσης. 
  Αυτό λοιπόν, είναι το πώς η ώθηση εξελίχθηκε στον τύπο ο οποίος καταργήθηκε. Πρώτα ένας 
στρατιωτικός τύπος με μια θέση σώματος που κρατιέται καθ 'όλη τη διάρκεια, και στη συνέχεια 
δύο θέσεις, δηλαδή η θέση εκκίνησης και μια κλίση κάτω από τη μπάρα καθώς περνούσε το 
επίπεδο της κεφαλής. Τρεις θέσεις ‐ η εκκίνηση του τόξου, η ώθηση και η εκ νέου ανάληψη του 
τόξου. Μετά το τέταρτο στάδιο ώθησης και τελικά το πέμπτο στάδιο, η «πολωνική» ώθηση. 
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Ρεκόρ στην ώθηση 
 
Κατηγορία μύγας  
Πρώτο επίσημο ρεκόρ            ‐V. KRISHCHISHIN, Ε.Σ.Σ.Δ.      110.5 κ.   ‐1969 
Τελευταίο επίσημο ρεκόρ      ‐ A. Gnatov, E.Σ.Σ.Δ.                 120.5 κ.   ‐1972 
 
Κατηγορία πετεινού 
Πρώτο επίσημο ρεκόρ            ‐Η. Thevenet , Γαλλία                  85 κ.     ‐1947 
Τελευταίο επίσημο ρεκόρ      ‐ M. Nassiri, Ιράν                       128.5 κ.  ‐1972 
 
Κατηγορία φτερού 
Πρώτο επίσημο ρεκόρ            ‐H.Graf, Ελβετία                         90 κ.       ‐1926 
Τελευταίο επίσημο ρεκόρ      ‐I.Foldi, Ουγγαρία                   137.5 κ.    ‐1975 
 
Kατηγορία ελαφρού βάρους 
Πρώτο επίσημο ρεκόρ            ‐H. Wolper, Γερμανία               97.5 κ.      ‐1926 
Τελευταίο επίσημο ρεκόρ      ‐M. Kuchev, Βουλγαρία                             ‐1972     
    
Κατηγορία μέσου βάρους 
Πρώτο επίσημο ρεκόρ            ‐C. Galimberti, Ιταλία                97.5 κ.      ‐1924 
Τελευταίο επίσημο ρεκόρ      ‐A. Κοlodkov, Ε.Σ.Σ.Δ.               166.5 κ.     ‐1972     
 
Kατηγορία  ελαφρών βαρέων βαρών 
Πρώτο επίσημο ρεκόρ            ‐Α. Schaerer,Ελβετία               100 κ.      ‐1926 
Τελευταίο επίσημο ρεκόρ      ‐G. Ivanchenko, Ε.Σ.Σ.Δ .          178.5       ‐1972 
 
Kατηγορία  μεσαίων βαρέων βαρών 
Πρώτο επίσημο ρεκόρ            ‐N. Schemansky, Η.Π.Α             122 κ.      ‐1951 
Τελευταίο επίσημο ρεκόρ      ‐D. Rigert, Ε.Σ.Σ.Δ.                      198 κ.      ‐1972 
 
Kατηγορία  βαρέων βαρών 
Πρώτο επίσημο ρεκόρ            ‐N. Schemansky, Η.Π.Α             188 κ.      ‐1968 
Τελευταίο επίσημο ρεκόρ      ‐Y. Kosin, Ε.Σ.Σ.Δ.                    3213.5 κ.   ‐1972 
 
Kατηγορία σούπερ βαρέων βαρών 
Πρώτο επίσημο ρεκόρ            ‐J. Alzin, Λουξεμβούργο             120 κ.      ‐1924 
Τελευταίο επίσημο ρεκόρ      ‐V. Alexeev, E.Σ.Σ.Δ.                    235.5 κ.   ‐1972    
 
    
 

ΆΝΥΨΩΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ 
 
  Οι λεγόμενες ‘’’άρσεις δύναμης’’ έχουν γίνει πρόσφατα εξαιρετικά δημοφιλείς, 
παρόλο που οι άρσεις θανάτου, τα βαθιά καθίσματα και οι διάφορες μορφές «πίεσης  
σε ύπτια θέση» υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια. 
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 Η άρση θανάτου είναι αναμφισβήτητα η παλαιότερη και πιο συνηθισμένη από τις 
τρεις αυτές άρσεις. Ο Hans Steyrer, ο Carl Abs, ο Samson, ο Cyr και ο Sandow έκαναν 
άρσεις θανάτου στις επιδείξεις τους, ενώ οι επαγγελματίες πριν από εκατό χρόνια είχαν 
ποικιλία σε αυτή την κινήση. Το πρώτο αυθεντικό άξιο αναφοράς κατόρθωμα είναι το 
1920 όταν ο Herman Goerner έκανε 360kg, πάνω από 793 ½ λίβρες με μια λαβή. 
Μεταξύ των μικρών ανδρών, ο μελαμψός  John Terry ο Oλυμπιακός αρσιβαρίστας στην 
κατηγορία φτερού έκανε 600 λίβρες πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άμεσα 
πριν τη συγγραφή,ο συγγραφέας επίσκεφτηκε προσωπικώς τον Bert Assirati, πρώην 
βρετανό επαγγελματία πρωταθλητή πάλης, ο οποίος δήλωσε ότι είχε κάνει μια άρση 
θανάτου 800 λιβρών το 1938. Ο καλύτερος αρσιβαρίστας άρσης θανάτου του ΄40 ήταν 
ο Bob Peoples των ΗΠΑ που έκανε 725 ½ λίβρες το 1949 και αυτό ήταν ένα μεγάλο 
επίτευγμα καθώς ζύγιζε λιγότερο από 190 λίβρες ενώ ο Goerner ήταν 31 λίβρες 
βαρύτερος και ο Assirati περίπου 70 λίβρες περισσότερο. Το βαθύ κάθισμα ήταν μια 
από τις πρώτες ανταγωνιστικές άρσεις στην Αυστρία. Εισήχθη από τον Count Pallavicini 
το 1857 κι δεν ήταν πολύ δημοφιλής. Στην αλλαγή του αιώνα οι αδελφοί Deriaz έκαναν 
βαθιά καθίσματα και το ρεκόρ ήταν 150 κιλά μέχρι που ο Πορτογάλος αρσιβαρίστας De 
Silvero έκανε 186 κιλά . 
  Το βαθύ κάθισμα ήταν μόνο μια άσκηση εκείνη την εποχή, αλλά ο Γερμανό‐
αμερικανός επαγγελματίας παλαιστής Milo Steinborn το έκανε δημοφιλές ως 
επίτευγμα της δύναμης στη δεκαετία του 1920, όταν έκανε περίπου 500 λίβρες. Το 
καλύτερο του στη Γερμανία ήταν 553 λίβρες. Ο Bert Assirati χρησιμοποίησε 500‐550 
λίβρες για επαναλήψεις στη δεκαετία του 1930 και αυτό το βαθύ κάθισμα ο Hercules  
το έκανε μόνο  με βαθιά λύγιση του γονάτου του ενός ποδιού με 200 λίβρες. Ο Pat 
Casey έκανε 800 λίβρες ως ένα από τα πρώτα ερασιτεχνικά αμερικανικά ρεκόρ, αλλά 
αυτό ήταν εύκολο να ξεπεραστεί από τον Paul Anderson, ο οποίος ως επαγγελματίας 
,έκανε 1160 λίβρες το 1957. Το σωματικό του βάρος ήταν 360 λίβρες. 
  Τα υπόβαθρα του Goerner και του Anderson καλύπτονται αλλού, έτσι μια λέξη για τον 
Steinborn δεν είναι εκτός τόπου. Ο Milo γεννήθηκε στη Γερμανία το 1893. Ο πατέρας 
του ήταν 1.83 σε ύψος και βάρος 245 κιλά και όλοι οι αδελφοί του ήταν 
παρόμοιοι.Ξεκίνησε την άρση σε ηλικία 18 ετών και στις 200 λίβρες προχωρούσε 
εξαιρετικά καλά όταν οι ορθάνοιχτα σαγόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τον 
‘’κατάπιαν’’. Πιάστηκε από τους Βρετανούς και αφέθηκε να εκπαιδεύεται με 
αυτοσχέδια βάρη και μετά την απελευθέρωσή του κανόνισε να ταψιδέψει στην 
Αμερική με τον Arthur Saxon. Ο πρόωρος θάνατος του Saxon απογοήτευσε αυτά τα 
σχέδια, οπότε ο Μilο πήγε μόνος του, μόνο και μόνο για να βρει ότι ο κρότος τελείωσε 
και έπρεπε να επιστρέψει στην πάλη παρά σε μια επίδειξη δύναμης. Περιστασιακά, 
έκανε εκθέσεις και σε μία από αυτές τις περιπτώσεις υποστήριζε μια γέφυρα πάνω 
στην οποία έτρεξε ένα αυτοκίνητο όταν ο εξοπλισμός κατέρρευσε και τον συνέθλιψε. 
Ήταν στο νοσοκομείο για τέσσερις μήνες και ένα από τα πόδια του δεν ανέκτησε ποτέ. 
Έδωσε ένα τέλος στα βαριά βαθιά καθίσματα για τα οποία ήταν διάσημος, αλλά 
αργότερα έκανε έναν επωμισμό και εκτίναξη με το ένα χέρι 250 λιβρών, έναν επώμισμο 
των 375 λιβρών και μια απόσπαση 218 λιβρών. Στην ηλικία των 58 ετών σηκώσε έναν 
ελέφαντα με βάρος 800 λίβρες. 



55 
 

   Ο τύπος ώθησης σε πάγκο είναι μια άλλη πρόσφατη καινοτομία, καθώς οι 
αρσιβαρίστες προηγουμένως ξάπλωναν στο πάτωμα. Δεν υπήρχαν μεγάλα βάρη σε 
λίβρες στην ώθηση σε πάγκο καταγραφεί πριν τη δεκαετία του 1950, όταν ο νέος 
Αμερικανός Marvin Eder έκανε 485 λίβρες με 197 λίβρες βάρος σώματος το 1953. Ο 
Doug Hepburn και ο Paul Anderson έκαναν μεγάλες ωθήσεις σε ύπτια θέση στα μέσα 
του ’50,  κάνοντας και οι δύο 580 κιλά αν και ο Doug χρησιμοποίησε μια ευρύτερη 
λαβή από ό, τι επιτρέπεται τώρα. 
  Αρκετοί πρωταθλητές της ΕΣΣΔ έκαναν πάνω από 500 λίβρες σε αυτή την άρση χωρίς 
ειδική εκπαίδευση. 
  Κατά τη στιγμή της σύνταξης  τα αποδεκτά παγκόσμια ρεκόρ έχουν ως εξής: 
 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΡΕΚΟΡ 
                                                   ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ                                       
Κατηγορία μύγας 451 ¾ λίβρες. 
Κατηγορία πετεινού 418 ¾  λίβρες. 
Κατηγορία  φτερού 470 λίβρες. 
Ελαφρού βάρους 550 λίβρες. 
Μέσο βάρος 650 λίβρες. 
Ελαφρύ / βαρέων βαρών 700 λίβρες. 
Μέση / Βαρύτητα 710 λίβρες. 
100 κιλά 751 λίβρες. 
Βαρύ βάρος 750 λίβρες. 
Σούπερ / βαρέων βαρών 920 λίβρες. 
                                                ΆΡΣΗ ΣΤΟΝ ΜΠΑΓΚΟ 
Κατηγορία μύγας 270 λίβρες.  
Κατηγορία πετεινού 292 λίβρες.  
Κατηγορία  φτερού  336 λίβρες. 
Ελαφρού βάρους 358 λίβρες. 
Μέσο βάρος 390 κιλά. 
Ελαφρύ / βαρέων βαρών 470 λίβρες. 
Μέσο / βαρέων βαρών 518 λίβρες. 
100 κιλά 573 λίβρες. 
Βαρύ βάρος 577 λίβρες. 
Σούπερ / βαρέων βαρών 600 λίβρες. 
                                         ΝΕΚΡΟ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕ ΔΥΟ ΧΕΡΙΑ  
Κατηγορία μύγας 490 λίβρες. 
Κατηγορία πετεινού 550 λίβρες. 
Κατηγορία  φτερού  530 λίβρες. 
Ελαφρού βάρους 625 λίβρες. 
Μέσο βάρος 672 λίβρες. 
Ελαφρύ / βαρέων βαρών 750 λίβρες. 
Μέση / Βαρύτητα 804 λίβρες. 
100 κιλά 733 λίβρες. 
Βαρύ βάρος 848 λίβρες. 
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Σούπερ / βαρέων βαρών 885 λίβρες. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ  
1920 ‐1937 Jules Rosset, Γαλλία 
1937‐1939 J. Linden, Ολλανδία 
1952 Jules Rosset, Γαλλία 
1952 Dietrich Wortmann, ΗΠΑ  
1952‐1960 Bruno Nyberg, Φινλανδία 
1960‐ 1972 Clarence Johnson, ΗΠΑ 
Από το 1972 Gottfried Schodl, Αυστρία 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Ι W.F 
1920 ‐ 1938 Α. Boundonnay, Γαλλία. 
1938 ‐1960 Eugene Gouleau, Γαλλία 
1960 ‐ 1976 Όσκαρ Κράτος, Μεγάλη Βρετανία  
1976 ‐ Tamas Ajan, Ουγγαρία 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ 
1920 ‐ Έτος ίδρυσης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Halterophile ‐ Βέλγιο, Τσεχοσλοβακία, 
Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, 
Ολλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Εσθονία (αργότερα συγχωνεύθηκε με την ΕΣΣΔ), 
Σουηδία, Ελβετία, Αίγυπτος ‐ 14 έθνη  
1921 ‐ Αυστρία, Γερμανία 
1922 ‐ Λετονία (που αργότερα συγχωνεύθηκε με την ΕΣΣΔ) 
1924 ‐ Ρουμανία 
1928 ‐ Αργεντινή, Λιθουανία (αργότερα συγχωνεύθηκε με την ΕΣΣΔ), Πορτογαλία, 
Τουρκία  
1930 ‐ Πολωνία  
1932 ‐ ΗΠΑ 
1936 ‐ Ουγγαρία, Ινδία, Ταϊβάν (αρχικά Κίνα) (αποσύρθηκε το 1974) (επανήλθε στην 
Κίνα το 1974) 
1946 ‐ ΕΣΣΔ 
1947 ‐ Βρετανική Γουιάνα (τώρα Γουιάνα), Καναδάς, Κούβα, Παναμάς, Τρινιντάντ 
1948‐ Αυστραλία, Βιρμανία, Ιράν, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Πακιστάν, Περού, Φιλιππίνες, 
Νότια Αφρική, Νότια Κορέα (τώρα Κορέα), Γιουγκοσλαβία, Τζαμάικα 
1950‐ Βραζιλία, Γουατεμάλα, Αϊτή, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Μαλαισία, Σάαρ (τώρα 
συγχωνεύθηκε με την Ομοσπονδιακή Γερμανία), Πουέρτο Ρίκο, Σιγκαπούρη, Κόστα 
Ρίκα 
1951‐ Βενεζουέλα, Συρία 
1952‐ Ισημερινός, Ινδονησία, Λίβανος, Νορβηγία, Ισπανία 
1953‐ Ολλανδικές Αντίλλες 
1954‐ Βουλγαρία, Μπαρμπάντος 
1955‐ Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, Κίνα 
1956‐ Κολομβία, Δημοκρατία Δομίνικα, Ιράκ 
1958‐ Μαρόκο 
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1959‐ Βόρεια Κορέα (τώρα Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας), Ταϊλάνδη, Δυτικές Ινδίες 
(χωρισμένες το 1962) 
1960‐ Σουδάν 
1961‐ Τυνησία 
1962‐ Μογγολία, Χονγκ Κονγκ, Φίτζι, Καμερούν, Δομινίκα (αποσύρθηκε το 1964), 
Παπούα Νέα Γουινέα 
1963‐ Μάλτα (αποσύρθηκε το 1965), Αλγερία, Λιβύη, Μονακό 
1964‐ Ελ Σαλβαδόρ 
1965‐ Ιορδανία, Ρόδεια, Παρθένοι Νήσοι, Χιλή 
1966‐ Νικαράγουα, Ceylon (αποσύρθηκε το 1966) Ομοσπονδία της Νότιας Αραβίας 
(αποσύρθηκε το 1967) Μαυρίκιος, Βρετανική Ονδούρα (τώρα Μπελίζε), Άγιος Βικέντιος 
1968‐ Δυτική Σαμόα, Ισλανδία 
1969‐ Αντίγκουα, Κονγκό (τώρα Ζαΐρ) 
1970‐ Ζάμπια, Βολιβία 
1971‐ Μαδαγασκάρη, Λεσότο, Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, Χμερ 
1972‐ Αλβανία, Σουαζιλάνδη 
1974‐ Κύπρος 
1975‐ Μάλτα 
1976‐ Νιγηρία, Σαουδική Αραβία, Νήσοι Κέιμαν 
 
 

 
Gottfried Schodl Nyberg 
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The Iron Game –An illustrated history of weight-lifting by David Webster. 


