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ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ1 

1. 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

                                                 
1 Ἐκ σειρὰ ποιημάτων φερούσης τὸν ἀνωτέρω τίτλον. 



Ἑλλὰς τὸν κόρφο σου ἀνοιξε τὸν δοξασμένο 

Για νὰ δεχθῇς τῆς γῆς τοὺς εὐγενεῖς λαούς, 

Ποῦ μὲ τοῦ Ὀλύμπου σου τὸ φῶς, παντοῦ χυμένο, 

Πάραν τὸ δρόμο κι’ ἔφθασαν ὡς τοὺς θεούς. 

 

Ἐσὺ τῆς Νίκης ἔστησες ἔδω τὸ Θρόνο, 

Κι΄ἓ΄δῶ τῇ Νίκῃ ἐκράτησες χωρὶς φτερά, 

Ἐσὺ καὶ τῆς ἐληὰς ἐτίμησες τὸν κλῶνο, 

Καὶ σ’ ἐφοβήθη ὁ Χρόνος, σ’ ἔτρεμε ἡ Φθορά. 

 

Κι’ ἔδω που τὰ’ οὐρανοῦ τ’ ἀστερία βρέχουν χάρι 

Κι’ ἀνθὶζ’ ἡ δάφνη ἀμαράντη μὲ τὴν ἐληά, 

Ἔδω προβάλλει τώρα κάθε παλληκάρι 

Τῆς Νίκης νὰ δεχθῇ τ’ ἀτίμητα φιλία. 

 

Χαρὰ σ’ ἐσάς, ὢ νικηταί, ποὺ στους ἀγῶνας 

Ἡ τύχη σᾶς δυνάμωσε μὲ τόση ὁρμὴ 

Κι’ ὡραίους σᾶς καμάρωσεν ὁ Παρθενῶνας 

Κι’ ὁ κόσμος σᾶς ἐζήλεψε τ’ ἀνδρεῖο κορμί. 

 

Για σᾶς ἡ Νίκη ἀόρατη ἔδω κατεβαίνει 

Καὶ τῆς ἐληὰς τὸν ἄφθαρτο κλῶνο κρατεῖ, 

Για σᾶς ἡ Φήμη ἀπλώνεται στην Οἰκουμένη 

Κι’ ἡ σάλπιγγα της γίνεται πιὸ δυνατή. 

 

Ἑλλάς! τῆς Νίκης μοίρασε τὰ τίμια δῶρα 

Στα τέκνα τῆς Ἀνδρείας καὶ τῆς Ἀρετῆς… 

Σταθήτ’ ὅλοι παράμερα· διαβαίνει τώρα 

Στεφανωμένος κι’ ἔνδοξος ὁ Νικητής! 

 

2. 

ΣΤΟ ΝΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

Ὅταν σὲ νύχτα σκοτεινή, 

Κεραυνοὶ ἀστράφτουν στὸν αἰθέρα, 

Καὶ λάμπουν ἀπ’ τῇ φλόγα τοὺς ὁλόγυρα 

Οἱ ῥάχες καὶ τὰ δάση καὶ τὰ πέλαγα, 



Καὶ τῶν ἀνθρώπων ἄγρια τὰ ματία 

  Σπαρταροὺν θαμπωμένα ἀπ’ τῇ λάμψη. 

 

Ὅταν τὰ βάρη τῆς σκλαβιὰς 

Μὲ τὰ χέρια τῆς Ἐλευθερίας 

Ἀναέρα τινάζονται καὶ γίνονται 

Κομμάτια, καὶ συντρίβονται στο βράχο τῆς 

Φιλοπατρίας, κι’ ὅλος ὁ κόσμος 

  Εὐλογεῖ μὲ χαρὰ τὴν ἡμέρα, 

 

Δεν ξετρελλαίνονται οἱ καρδιὲς 

Καὶ τὰ ματία δεν θαμπώνουν τόσο 

Ποτέ, ὄσο τὴν ὥρα που μας ἔρχεσαι 

Γοργὸς κι’ ἀπ’ ὅλους πρῶτος, σὰ νὰ δόξασες 

Ἐσὺ τὸ Μαραθῶνα, καὶ νοιώθεις 

  Στην καρδία σου τὰ Ζήτω τοῦ κόσμου! 

 

Πόσ’ ἡ χαρά σου Νικητῇ! 

Καὶ παιδιὰ καὶ γεροὶ κι’ ἄνδρες κι’ ὅλα 

Τὰ’ ἀφίλητα σεμνῶν παρθένων στόματα, 

Κι’ αὐτῶν τῶν ἡγεμόνων τὰ χαμόγελα 

Μὲ τόνομά σου λάμπουν, σὰν νάχουν 

  Τῇ δικῇ σοῦ τῇ νίκῃ δικῇ τούς. 

 

Χαῖρε πατρίδα τοῦ καὶ Σύ! 

Καὶ για σένα ἡ τιμὴ ἀστράφτει 

Στο μέτωπό του, καὶ για σέν’ ἀκούγονται 

Τὰ ζήτω βροντερά· καὶ σὰν νὰ νίκησες 

Ἐσὺ σὲ μάχη, δέξου τῆς Νίκης 

  Τὸν ἐργάτῃ, καὶ στεφάνωσε τόν. 

 

Ἐγὼ τὸν ἄκουσα κρυφὰ 

Μεσ’ στον ὕπνο, μέσα στα ὄνειρά του, 

Κι’ ἐκεῖ που τὸν δυνάμωνεν ὁ πόθος τοῦ, 

Τὸν ἄκουσα νὰ λέη: «Ὢ Πατρίδα μου, 

Κι’ ἐγώ, σὰν τὸν Μαραθωνομάχο, 



Ἂς νικήσω, κι’ εὐθὺς ἂς πεθάνω!» 

 

Κι’ ἄξιος ἐφάνη νικητής. 

Καὶ γι’ αὐτὸ τὰ ματία θαμπωμένα 

Τὴν ὥρα που τὸν εἴδαν πρῶτος νάρχεται 

Μὲ δάκρυα χαρὰ τὸν ἐχαιρέτισαν, 

Γι’ αὐτὸ στον κόσμο τρέχει ἡ Φήμη 

  Καὶ παντοῦ τὰ’ ὄνομά του φωνάζει! 

      Λάμπρος Ἀστέρης 

 

Ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 

ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ 

Τώρα μὲ τοὺς Διεθνεὶς ἀγῶνας, πολλὰ πράγματα ἐβγήκαν στῇ δημοσιότητα καὶ τὰ 
ἔμαθαν οἱ πολλοί. Ἐν’ ἀπ’ αὐτὰ εἶνε καὶ ὁ Μαραθώνιος δρόμος καὶ ἡ περὶ αὐτοῦ 
ἀρχαία παράδοσις. Εὐρέθηκαν τῇ σήμερον ἡμέραν ἄνθρωποι σπουδαῖοι, νὰ 
φαντασθοὺν τοὺς ἑαυτοὺς τῶν ἀρχαίους δημογέροντας, μόνους ἀπομείναντας 
μεταξὺ γυναικὼν καὶ παιδίων στο ἔρημο ἄστυ. Κ’ εὐρέθηκαν νέοι, πρόθυμοι νὰ 
φιλονεικήσουν τῇ δόξᾳ τοῦ μαχητοῦ πεζοδρόμου, φέρνοντας σ’ αὐτοὺς ἀντὶ ἀγγελίας 
τῆς νίκης ἕνα πιστοποιητικὸ τοῦ δημάρχου Μαραθῶνος. Καλὰ καὶ ἅγια· ποῖος τοὺς 
λέγει ὄχι; Ὁπωσδήποτε καὶ τούτοι καὶ ἐκεῖνοι ἔγειναν ἀφορμὴ νὰ ἐξετασθῇ πάλι ἡ 
ἀρχαία παράδοσις καὶ ὁ Μαραθώνιος δρόμος νὰ περιγραφὴ πλατύτατα. Ἔγειναν 
γνωστὰ τὰ ὀνόματα τῶν συγγραφέων που ἀναφέρουν τὸ γεγονὸς καὶ ἡ ἀσυμφωνία 
τῶν - τὸ μεγαλείτερο γνώρισμα τῶν ἑλλήνων- ὡς πρὸς τὸ ἀληθινὸν ὄνομα τοῦ 
πεζοδρόμου.  

Ἐκεῖνο ὅμως που μένει νὰ γνωρισθῇ ἀκόμη εἶνέ πως ἡ ἀρχαία παράδοσις σῴζεται καὶ 
τώρα στα στόματα τοῦ λαοῦ. Ἔπαθε βέβαια τὶς παραλλαγὲς τῆς καὶ αὐτὴ ὅπως ὅλα τ’ 
ἄγραφα μνημεῖα, ὅσα διατηρεῖ στο νοῦ τοῦ ὁ λαὸς καὶ τὰ παραδινεῖ ἀπὸ γενεὰ σὲ 
γενεά, σὰν ἱερὰ καὶ πολυτιμὴ παρακαταθήκη. Δεν διατηρεῖ οὔτε χρονολογία 
ἑξακριβωμένη, οὔτε τὸ ἀληθινὸν ὄνομα τοῦ ἐχθροῦ που ἐπέδραμε μαχαιροφόρος νὰ 
δουλώσῃ τῇ ζηλεμμένη πόλι τῆς Ἀθηνᾶς. Δεν ἀναφέρει κατ’ ὄνομα οὔτε τοὺς 
ἀρχηγοὺς τῶν ἀντιπάλων στρατευμάτων, οὔτε τὸν πεζοδρόμο που ἔδραμεν 
αἱματοκυλισμένος νὰ φέρῃ τῇ χαροποιὰ εἴδησι τῆς νίκης στους λιποψυχισμένους ἀπὸ 
τὴν προσδοκίαν δημογέροντας τῶν Ἀθηνῶν. Ὀλίγα μόνον διατηρεῖ σημάδια ὁρισμένα: 
τὸν τόπο ὅπου ἔγεινεν ἡ μάχη· τῇ μάχῃ αὐτῇ πως ἤταν φρικτῇ καὶ ἀντροφόνος· τὸν 
ἐχθρό πως ἤταν ὁ πατροπαράδοτος καὶ μισητὸς τοῦ γένους, ὁ τοῦρκος· καὶ τοὺς 
σταθμούς που ἔκαμεν ὁ πεζοδρόμος πολεμιστὴς για νὰ φτάση ἕως τὴν πόλι. Καὶ ἄλλο 
ἕνα ἀκόμη, τὸ κυριώτερο, πὼς ὁ πεζοδρόμος μόλις προφθασε νὰ ξεφωνήσῃ τὴν 
εἴδησι στους πρώτους πολίτας κ’ ἔσκασεν εὐθὺς ἀπὸ τὸν μεγάλο κάματο καὶ τῇ 
μεγαλήτερη συγκίνησι. 

Ἀλλ’ αὐτὰ καὶ μόνα ἀρκοῦν καὶ παραρκοὺν νομίζω, νὰ μας πείσουν πῶς ἡ παράδοσις 
δεν μνημονεύει ἄλλο τι γεγονὸς παρὰ τὴν μάχην τοῦ Μαραθῶνος καὶ τὸν δρόμον τοῦ 
Μαραθωνίου μαχητοῦ. Καὶ ἡ παράδοσις αὐτὴ διατηρεῖται ὄχι μακρυά, ὦρες μόνον 
ὀλίγες πέραν τῶν Ἀθηνῶν. Οἱ περισσότεροι, πιστεύω, θὰ γνωρίζουν τῇ Σταμάτα, τὸ 
μικρὸ ἰδιόχτητο χωριὸ τοῦ δήμου Μαραθῶνος. Ὁ Ἀφωρεσμός, λυσιγόνατος καὶ 
πευκοφορεμένος ἀνήφορος, φέρνει ἀπὸ τὸν ὀμώνυμο κάμπο ἕως τὸ χωριό, για 
μιάμισυ ὥρα τὸν πεζοδρόμο. Καὶ ἀπ’ ἐκεῖ ἡ Ἀθῆνα ἀπέχει τρισήμισυ μὲ τέσσαρες ὦρες 



τὸ πολύ. Ἐκεῖ λοιπόν, μεταξὺ τῶν ἁπλῶν κατοίκων τῆς καὶ τῶν παραχειμαζόντων 
βλαχοποιμένων, διατηρεῖται ἀκόμη τόρα ἡ λαμπρὰ παράδοσις. Καὶ δεν διατηρεῖται 
μόνη αὐτή. Διατηροῦνται καὶ πολλὲς ἄλλες, ποὺ ἅμα ξύσῃς λίγο ἐπιτήδεια τὸ 
βαραβαρο ἐπίχρισμά που ἐκόλλησαν οἱ αἰῶνες ἐπάνω τούς, θὰ ἴδῃς ν’ ἀναπηδήσουν 
εὐθὺς ἀρχαία ἐπεισόδια, ἱστορικὰ εἴτε μυθικά, ὅπως κάτω ἀπὸ τὶς προσχώσεις 
ποταμῶν καὶ ῥεμμάτων ἔλαμψαν τὰ ἀρχαῖα μαρμάρινα καλλιτεχνήματα τῶν ἀρχαίων 
καλλιτεχνῶν. 

Μία ἀπὸ τὶς διατηρημένες αὐτὲς παραδόσεις, στενὰ δεμένη μὲ τὸν ἀρχαῖο πεζοδρόμο, 
ἀλλὰ δυστυχῶς πολύ, παρὰ πολύ, καταπλακωμένη ἀπὸ βαραβαρο, φραγκικὸ ἴσως, 
ἐπίχρισμα εἶνε καὶ ἡ περὶ τοῦ τύμβου τῶν Μαραθωνομάχων. Τὸν λέγει ἡ παράδοσις 
Σωρόν. Καὶ λέγει πως στον κάμπο τοῦ Μαραθῶνος μία φορὰ κ’ ἔναν καιρό, 
ἑκατοικούσαν κ’ ἐθρέφοντο χιλιάδες καὶ μυριάδες λαοῦ. Καὶ οἱ κάτοικοι αὐτοὶ 
ἐκυβερνῶντο ἀπὸ τρία πριγκηπόπουλα. Καὶ τὰ τρία ἀδέρφια ἐγκαρδιακά. 
Κυβερνούσαν τὰ τρία πριγκηπόπουλα μὲ ἀγάπη καὶ δικαιοσύνη τὸ λαὸ τούς. Καὶ κάτω 
ἀπὸ τὴν ἀγάπη ἐκείνων καὶ τῇ δικαιοσύνῃ, ὁ κάμπος πλουσιοπάροχος ἔτρεφε τοὺς 
κατοίκους τοῦ κ’ ἐκεῖνοι πλουσιοπάροχα ἐλάτρευαν κ’ ἐτιμούσαν τοὺς κυβερνῆτες 
τούς. Ἀλλ’ ἦρθεν ὥρα κακὴ καὶ τὸ ἕνα πριγκηπόπουλο ἀρρώστησε βαρεῖα. Οἱ γιατροί, 
ἀνατολῆς καὶ δύσις, ἤρθαν, ἀλλὰ τίποτα δεν ἐμπόρεσαν νὰ τοῦ κάμουν. Ἐπέθανε· καὶ 
τὸ ἔθαψαν ἐκεῖ, ἀνάμεσα στο μακρύστενο κάμπο, ὄχι πολὺ μακρυὰ ἀπὸ τὸ ἀκρογιάλι. 
Καὶ οἰνκάτοικοι ὅλοι ἀπ’ ἄκρη σ’ ἔκρη, οἱ χιλιάδες καὶ οἱ μυριάδες σύψυχα, 
ἐσηκώθηκαν θλιμμένοι, ἔπηραν ἀπὸ μία ποδιὰ χῶμα καὶ κ’ ἐπήγαν καὶ τὴν ἔρριξαν 
ἐπάνω στο νωπὸ τάφο τοῦ. Καὶ ἀπὸ τότε ὁ τάφος τοῦ πριγκηπόπουλου ἔγινε σωρὸς 
ψηλός, ἀνεξάλειπτο μαρτύριο τῆς ἀγάπης τοῦ λαοῦ καὶ τῆς δικαιοσύνης τοῦ 
κυβερνήτῃ του. 

Ἀλλ’ ἡ παράδοσις τῆς μάχης καὶ τοῦ πεζοδρόμου, δεν εἶνε τόσο πολὺ πλακωμένη ἀπὸ 
νεώτερες προσθῆκες. Ἐκείνη λέγει ἀκριβῶς ὅτι μάχῃ μεγάλη ἔγεινε μία φορὰ στον 
κάμπο τοῦ Μαραθῶνος. Τούρκοι πολλοὶ μὲ ἄρμενα πολλὰ καὶ μὲ λαμπρὰ ἅρματα, 
ἤρθαν νὰ καταδουλώσουν τῇ χώρᾳ καὶ ἀπ’ ἐκεῖ νὰ περάσουν στην Ἀθῆνα. Δεν 
ἐπήγαν γραμμὴ στην Ἀθῆνα, γιατὶ οἱ Ἕλληνες ἐφύλαγαν μὲ πολλὰ πλεούμενα, 
δικάταρτα καὶ τρικάταρτα τὸν Πειραιᾶ. 

Οἱ Ἕλληνες ἦσαν λίγοι ἐμπρὸς στην ἀμετρήτη δύναμι τοῦ ἐχθροῦ. Ἐσυνάχθηκαν 
σιδεραρματωμένοι ἀπ’ ὅλα περιγυρα τὰ χωρία καὶ ἀπὸ τὴν Ἀθῆνα κ’ ἐπιᾷσαν πόλεμο 
φριχτό. Ἂν τοὺς νικήσουμε, σοῦ λέγει, ἔδω, πάει τοὺς σπάσαμε δὲν θὰ ἰδοὺν τῇ 
στράτα νὰ φύγουν. 

Ἐπολέμησαν ἀπὸ τὴν αὐγὴ ἕως τὸ βραδύ. Ἀπελπισμένοι ἐπολέμησαν οἱ ἐχθροί· ἀλλὰ 
πλέον ἀπελπισμένοι ἐπολέμησαν οἱ Ἕλληνες. Τὰ κορμιὰ βροντομαχώντας ἀπὸ τὶς 
ἀρματωσιές, ἐπεφταν σὰν σταχοδέματα στο χωράφι κ’ ἔστρωναν τῇ γῆ. Τὸ αἷμα 
ἔπηγε ποτάμι· ἔφθασεν ἕως τὰ ῥίζα τοῦ Βρανὰ κ’ ἕως τὸ Μαραθῶνα ἀντικρύ. Ἔσυρεν 
ὡς τῇ θάλασσα κ’ ἔβαψε κατακόκκινα τα γαλάζια κύματα. Θρῆνος καὶ κακὸ ἔγεινε! 

Τέλος ἐνίκησαν οἱ Ἕλληνες. Οἱ τούρκοι ἔτρεξαν νὰ γλιτώσουν στα καράβια. Οἱ 
Ἕλληνες τοὺς ἐκυνήγησα κ’ ἐκεῖ, τοὺς κατασφάξαν. Δεν ἐγύρισε κανένας στῇ μαύρη 
μανὰ τοῦ· κανεὶς δὲν εἶδε πάλι τὴν δόλια του γυναῖκα καὶ τ’ ἀνήλικα παιδιά του. 

Ἔτρεξαν τότε δύο νὰ φέρουν τῇ μεγάλῃ εἴδησι στην Ἀθῆνα. Ὁ ἔνας ἔτρεξε 
καβαλλάρης· ὁ ἄλλος πεζὸς καὶ ἀρματωμένος. Ὁ καβαλλάρης ἔπηγεν ἀπὸ τὸ 
Χαλάντρι· ὁ πεζὸς ἐπιασε τῇ Σταμάτα. Φτεροπόδαρος ἀνέβηκε τὸν Ἀφορεσμὸ κ’ 
ἐκατέβηκε στο χωριό. Καθὼς τὸν εἴδαν οἱ γυναῖκες, ἔτρεξαν πασίχαρες κοντά του. 

-Σταμάτα, τοῦ φώναζαν· σταμάτα!.. 



Ἤθελαν νὰ τὸν ἐρωτήσουν τι ἀπογεινε ἡ μάχη. Ἐστάθηκε μία στιγμὴ νὰ παρῇ 
φύσημα κ’ ἔπειτα πάλι δρόμο. 

Ὁ πεζοδρόμος φεύγει καὶ ἀκόμη φεύγει. Ζαρκάδι γοργοπόδαρο δεν τὸν ἔβλεπε· πουλὶ 
πετούμενο δεν τὸν φθάνει. Φαίνεται καὶ χάνεται σὰν ἀστραπή. Τέλος φθάνει στο 
Ψυχικό· ἐκεῖ ἔπηγε νὰ ξεψυχήση· πιάστηκε ἡ ἀναπνοὴ τοῦ· τὰ πόδια τοῦ ἔτρεμαν. 
Τώρα ἔλεγε νὰ πέση.  

Ἀντρειεύεται τότε καὶ παίρνει βαθὺν ἀνασασμό. Ἐκεῖνο ἤταν. Ἀναζησεν εὐθὺς ψυχὴ 
ἔβαλε μέσα τοῦ νέα· χάλυβας ἔγειναν τὰ καλαμοπόδαρά του. Μία καὶ δυο, ἔφθασε 
τέλος στην Ἀθῆνα. 

-Ἐνικήσαμε! Εἶπε μὲ βροντερὴ φωνή. 

Κ’ ἔπεσεν εὐθὺς κ’ ἐξεψύχησεν. Ὁ καβαλάρης ταχυδρόμος ἀκόμη δεν ἐφάνηκε!.. 

Ἐκεῖ ὅμως που σταμάτησεν ὁ πεζοδρόμος κ’ ἐκεῖ που πῆρεν ἀναψυχὴ ἄφησε τ’ ὄνομα 
τοῦ καμώματός του. Τὸ πρῶτο χωριὸ τ’ ὀνομάσαν Σταμάτα· τὸ δεύτερο Ψυχικό. 

Ἀλλὰ πῶς θὰ ὀνομάσουν τόρα τὸ μέρος ποῦ θὰ σταματήση, εἴτε θὰ παρῇ ἀναψυχή, 
εἴτε θὰ σκάση ὁ μεθαυριανὸς πεζοδρόμος; Καὶ μὲ τὶ χαρακτηριστικὲς φράσεις ἡ λαϊκὴ 
φαντασία θὰ πλέξῃ ἄραγε τοῦ φωτεινοῦ δρόμου τῇ ἄξιᾳ παράδοσι; 

Ἂς τὸ μάθουν οἱ μέλλουσαι γενεαί. 

       Ἀνδρέας Καρκαβίτσας 

 
 

Ο ΔΙΣΚΟΒΟΛΟΣ 

[Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ τρίτου μέρους τοῦ συμφωνικοὺ ποιήματος τὸ Πένταθλον] 

 

Η ΜΟΥΣΑ 

Παλ’ ἡσυχία ἁπλόνεται ‘ς τὰ μαζωμένα πλήθη 

Κι’ ἀχόρταγα τὰ μάτια τῶν καρφόνουν ‘ς τη Βαλβῖδα 

Ποῦ οἱ δισκοβόλοι θ’ ἀναιβοὺν νὰ ῥίξουνε τὸ δίσκο- 

Ἀκούω τὸν κήρυκα ἀπ’ ἐκεῖ βροντόφωνα νὰ κράζη, 

καὶ βλέπω τὸν ἀγωνιστῇ μὲ τὸ δέξι τοῦ χέρι 

να παίρνη τ’ ὁλοστρόγγυλο καὶ πλακωτὸ λιθάρι, 

να τὸ σηκώνη μονομιᾶς, χωρὶς ‘ς τὸ προσωπὸ τοῦ 



παραμικρὴ ζαρωματιὰ τὸ βάρος τοῦ νὰ δείχνη… 

Βλέπω τ’ ὁλογυμνο κορμὶ νὰ γέρνη πρὸς τὰ κάτω, 

Βλέπω τὸ ποδὶ τὸ δέξι νὰ βγαίνη ἐμπρὸς ἀπ’ τάλλο 

καὶ ν’ ἀκουμπὰ ‘ς τὸ γόνατο τ’ ἀριστερὸ τοῦ χέρι. 

Καὶ βλέπω τὸν ἀγωνιστῇ νὰ στρέφῃ τὸ λιθάρι 

καὶ νὰ τὸ φέρνη ὁλόγυρα μ’ ὅλη τῇ δύναμί του 

κ’ εὐθὺς ν’ ἀνασηκόνεται καὶ νὰ τοῦ δίνη δρόμο· 

κι’ ἀκούω τοῦ δίσκου τὸν ἀχό που σχίζει τὸν ἀγέρα 

καὶ τὸν θωρῶ νὰ χάνεται καὶ τὸν θωρῶ νὰ πέφτη, 

καὶ βλέπω κάποιον ἀπ’ ἐκεῖ νὰ βάζη ἕνα σημάδι- 

Καὶ βλέπω κι’ ἄλλον ὕστερα νὰ παίρνη τὸ λιθάρι, 

 κι’ ἔρχεται τρίτος, τέταρτος, καθεὶς μὲ τῇ σειρᾷ τοῦ 

καὶ γέρνουν καὶ σηκόνονται καὶ τὸ λιθάρι ῥίχνουν, 

καὶ πιάνεται ἡ ἀναπνοὴ αὐτῶν που τοὺς κυττάζουν… 

Ὀχλοβοή, χαρὰς κραυγὲς τὸ νικητῇ δοξάζουν! 

    Ἰωάννης Πολέμης 

 

 

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

[Τὸ ἄρθρον τοῦτο τοῦ κ. Κλεμανσῶ ἐδημοσιεύθη κατὰ τὸν παρελθόντα Ἰούνιον εἰς 
τὴν παρισινὴν ἐφημερίδα «Justice», ἐστάλη δὲ πρὸς ἡμὰς ὑπὸ τοῦ διαπρεποῦς 
πολιτευτούκαι δημοσιογράφου, ὅπως χρησιμοποιηθὴ κατὰ τὴν κρίσῃ μας μέρος 
αὐτοῦ. Ἡμεῖς δὲ δὲν ἐθεωρήσαμεν ἄκαιρον καὶ ἄσκοπον τὴν πλήρη μετάφρασιν 
αὐτοῦ]. 

Συνέδριον διεθνὲς συνέρχεται τῇ 16 Ἰουνίου ἐν τῷ μεγάλῳ ἀμφιθεάτρῳ τῆς 
Σορβόνης πρὸς ἀνασύστασιν τῶν Ὀλυμπιακὼν ἀγώνων. Τὸ συμβὰν δεν εἶνε κοινόν. 
Ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τῆς ἡμετέρας ἤττης ἐν ἔτει 1870 ἐξετιμήθησαν καὶ αὔθις αἱ πρὶν 
παραμελημέναι σωματικαὶ ἀσκήσεις. Ὑστεροῦμεν εἰσέτι κατὰ πολὺ ὡς πρὸς τοῦτο 
τῶν Ἄγγλων, παρ’ οἷς πλέον ἢ παρὰ τοῖς λοιποῖς νεωτεροιςλαοις διετηρήθη ἡ ἀρχαϊκὴ 
συνήθεια τῆς ἀσκήσεως. Ἐν τούτοις καὶ ἐν Γαλλία ἀπὸ εἰκοσαετίας ἐπετελέσθη ἐληθὴς 
περὶ τοῦτο ἐπανάστασις, εἰς παντοία δὲ ἀγωνίσματα εὐκινησίας εὐστοχίας καὶ ῥώμης 
συρρέει ἑκάστοτε ἡ νεότης. Ἀλλ’ ἡ φιλαυτία μας δεν ἀρκεῖται εἰς τοῦτο. Ἀξιοῦμεν νῦν 
νὰ προσκαλέσωμεν τὰ ἔθνη ὅπως ἔλθωσι νὰ διαγωνισθῶσι, καθὼς ἄλλοτε οἱ λαοὶ τῆς 
Ἑλλάδος ἐν Ὀλυμπίᾳ διαφιλονικοῦντες τὸ ἆθλον πάντων τῶν σωματικῶν 
γυμνασμάτων. 

Ἀφ’ ἧς μέρας παρὰ τὰς ὄχθας τοῦ Ἀλφειοὺ ὁ Ζεὺς ἐπάλαισε πρὸς τὸν γηραιὸν Κρόνον 
περὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ σύμπαντος οἱ ἄνθρωποι πιστοὶ μιμηταὶ τῶν Θεῶν διηγωνίσθησαν 
περὶ τῆς κατοχῆς τῆς γῆς ἀγῶνα, ὅστις ὑπὸ παντοίας μορφὰς διεξαγόμενος μέλλει νὰ 
λήξη ὅμου μὲ τὴν ἑξαφάνισιν τοῦ γένους των. Σκοπὸς τῶν ἱερῶν ἀγώνων ἦτο ἡ διὰ 
τῆς ἀσκήσεως καὶ τῆς παιδαγωγίας παρασκευὴ τοῦ σώματος καὶ τοῦ πνεύματος εἰς 
τὸν ἀγῶνα τοῦ βίου. «Ἡ ἐμπρέπουσα λατρεία πρὸς τοὺς Θεοὺς τῆς Ἑλλάδος, οὖς 
ἐφαντάζοντο ἔχοντας ἀνθρωπίνους ἰδιότητας, συνίστατο εἰς τὴν ἔντασιν πασῶν τῶν 



δυνάμεων, εἰς τὴν ἐκ παραλλήλου ἀνάπτυξιν τοῦ σώματος καὶ τοῦ 
πνεύματος…Ἕκαστη τῶν σωματικῶν ἢ πνευματικῶν ἀσκήσεων ἔχει καὶ ἕνα Θεὸν ὡς 
ὑπόδειγμα. Ὁ Ἑρμῆς προΐσταται τῶν γυμνασμάτων, ὁ δὲ χορὸς τῶν Μουσῶν ὑπὸ τὴν 
ἡγεσίαν τοῦ Ἀπόλλωνος ῥυθμίζει τάς θρησκευτικάς […]χήσεις καὶ πραΰνει διὰ τῆς 
μελῳδίας τὰ βίαια τῆς ψυχῆς σκιρτήματα. Ταῦτα λέγει ὁ κ. Λουδοβίκος Μενάρ. 

[…] τὴν ἄσκησιν τοῦ σώματος ἀπὸ τήν του πνεύματος […]λεγεν ὡς στρατηγὸν ἕνα 
τραγικὸν ποιητὴν ἐκ θαυμασμοῦ πρὸς τὴν Ἀντιγονὴν αὐτοῦ· οἱ δὲ δέκα Ἀθηναῖοι 
στρατηγοί […] ὁποίους κατελέγοντο μεταξὺ τῶν πρώτων ὁ Σοφοκλῆς καὶ ὁ Περικλῆς 
ἐνίκων κατὰ κράτος τοὺς Σαμίους. Τινὶ τρόπῳ δέ; Ὥρμων ἀκάθεκτοι πεποιθότες ἐπὶ 
τὴν νίκην. Ἡμεῖς μετεβάλομεν πάντα ταῦτα. 

Σκαιῶς ἀποχωρίσας τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ σώματος ὁ Χριστιανισμὸς ἐκ νέας τῶν 
πραγμάτων ἀντιλήψεως νέα παρήγαγεν ἤθη. Ἡ ἕξαρσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ περιφρόνησις 
τοῦ σώματος ἐγένοντο οἱ θεμελιώδεις ὀροὶ τοῦ βίου. Ὁ χριστιανικὸς ἀσκητισμὸς δεν 
ἠνείχετο τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνας. Βεβαίως ἡ φύσις καὶ ἡ ζωὴ καὶ ἡ κοινωνία 
σύμπασα κατεδίκαζον τὴν τοιαύτην ἀπάνθρωπον περὶ ἀνθρωπότητος ἰδέαν· ἀλλ’ 
ἐδέησε νὰ παρέλθωσι πολλοὶ αἰῶνες διὰ ν’ ἀποτιναχθὴ ὁ τρίχινος σάκκος, διὰ νὰ 
θραυσθῇ ὁ δεσμὸς τῆς σωματικῆς στερήσεως, διὰ νὰ διαρρηχθῶσι τὰ τείχη τῶν 
μονῶν καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐλεύθερος ὑπὸ τὸν ἥλιον νὰ καταστῇ ἱκανὸς ὅπως καταστήσῃ 
τὸν ἑαυτοῦ πλανήτην καὶ διαμορφώση αὐτὸν προσφορώτερον εἰς τὰς ἀνάγκας του, 
βαδίζων πρὸς τὴν διαφαινομένην ἐλπίδα τῆς ἐπικρατήσεως εἰρήνης ἐν διακαιοσύνη 
καὶ ἐλευθερία. 

Παρὰ τοῖς καθολικοῖς ἔθνεσιν ἡ περιφρόνησις τοῦ σώματος ἐξ ἀνάγκης ἴσχυσεν ἐπὶ 
περισσότερον χρόνον ἢ παρὰ τοῖς ἔθνεσιν, ὅσα ἀπέσεισαν τὸν παλαιὸν ζυγὸν διὰ τῆς 
μεταρρυθμίσεως τοῦ Λουθήρου. Κατὰ τὸν παρελθόντα αἰῶνα ἀμφίρροπος ἐπὶ πολὺ 
ὕπηρξεν ἡ ἅμιλλα μεταξὺ τῶν δύο θρησκευμάτων περὶ τῆς ἐν τῷ κόσμῳ 
ὑπερισχύσεως. Ἀλλ’ αἱ λεγεῶνες τῷ ὀπαδῶν τοῦ Σάξονος μοναχοῦ ὑπερτέρησαν κατὰ 
πολύ. Πρῶτοι ἡμεῖς ἐκ τῶν καθολικῶν λαῶν ἐπανερχόμεθα εἰς τὸ ἀρχαῖον δόγμα τῆς 
ἀσκήσεως τοὺς σώματος, ἑρμηνεύοντες ἀκριβῶς ἐπὶ τέλους τὸ ῥητὸν mens Sana in 
corpore Sano. Μετὰ εἰκοσαετεῖς δὲ προσπαθείας ὅπως προαγάγωμεν τὴν ἀνάπτυξιν 
τῶν σωματικῶν καὶ πνευματικῶν δυνάμεων, ἰδοὺ νῦν ἡμεῖς συγκαλοῦντες τὸν 
κόσμον ὅπως συνεχίση τὴν ἀρχαίαν τῆς Ὀλυμπίας παράδοσιν. 

Ἡ ἰδέα εἶνε μεγάλη καὶ προσείλκυσε πολλοὺς ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς. Καὶ ἡγεμόνες 
ἐπίσης τὴν ἠσπάσθησαν. Δεν θὰ ἐπανίδωμεν βεβαίως τὴν πυγμαχίαν καὶ τὸ 
παγκράτιον, τὸ πένταθλον καὶ τὴν δισκοβολίαν καὶ τὸν ἀκοντισμόν, οὔτε τάς 
ἀρματοδρομίας. Ὁ ἀθλητὴς γυμνὸς καὶ ἐστεμμένος διὰ κλώνου δρυὸς δεν θὰ ὑμνηθῇ 
ὑπὸ τοῦ Πινδάρου, οὐδ’ ὁ ἀνδριὰς τοῦ θὰ γλυφῇ ὑπὸ τοῦ Φειδίου.  Ἀλλ’ ὅμως 
φαντάζομαι θεάματα ὧν ἡ λαμπρότης οὐδόλως ἔσται ὑποδεεστέρα τῶν ἐν τῷ πεδίῳ 
τῆς Ὀλυμπίας, οἱ δὲ καλλιτέχναι δι’ οὖς ἐπαίρεται ἡ Γαλλία δεν θὰ ὧσιν ἀνάξιοι τῶν 
νικητῶν. 

Ἡ λατρεία τοῦ κάλλους ὑπὸ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ἔκφανσιν θὰ ἐπεκταθῇ οὕτως ἀντὶ νὰ 
περιορισθῇ, ὅπως ὑπάρχει παρ’ ἡμῖν ἡ μωρὰ τάσις, εἰς τὸ εἰδικὸν στάδιον τῆς 
γενεσιουργίας. Μήπως εἶνε τάχα ἀπολύτως ἀναγκαῖον ὁ Λιτρὲ καὶ ὁ Ῥενὰν νὰ 
φαίνωνται ἀποτρόπαιοι ἀπέναντι τοῦ Δορυφόρου τοῦ Πολυκλειτοῦ καὶ τοῦ 
Δισκοβόλου τοῦ Μύρωνος; Τὸ τοιοῦτο δὲν εἶνε ἀποδεδειγμένον. Ἀμφίβολον εἶνέ τις 
ἐξ ὅλων, ὁ ἀθλητής, ὁ καλλιτέχνης ἢ ὁ φιλόσοφος εἰργάσθησαν περισσότερο ὑπὲρ 
τῆς ἀνθρωπότητος. Ὁ τὴν καλλονὴν δημιουργῶν ἐξυψοὶ τὸν ἄνθρωπον, τὸν 
μεγαλύνει. 



Ἂς καλλιεργήσωμεν λοιπὸν τὸν ἄνθρωπον, τὸν ἄνθρωπον ὁλόκληρον. Ἀντὶ νὰ τὸν 
διαιρῶμεν ἀνοήτως καὶ νὰ τὸν διχάζωμεν εἰς δύο ἀσυμβίβαστα ἤμιση, ἂς τὸν 
λάβωμεν ὡς ἔχει καὶ ἂς τὸν καταστήσωμεν ἑνιαῖον ἐν τῇ διαπλάσει τοῦ κάλλους. 

Ἄλλως τε ἡ Ὀλυμπιακὴ ἑορτὴ θὰ μας ἀποτρέψῃ ἴσως ἀπὸ τοῦ αὔξοντος κινδύνου τῶν 
ἱπποδρομιῶν, τῶν συνεπαγομένων πλῆθος μικρῶν καὶ μεγάλων ἀπατεώνων, οἵτινες 
ἀποζῶσιν αἰσχρῶς ἀπογυμοῦντες τὸ κοινόν. Αἱ ἱπποδρομίαι εἶνε ἁπλοῦν πρόσχημα, ἐν 
διαστήματι δ’ ἑνὸς ἔτους τὸ ποσὸν τῶν στοιχημάτων ἀνέρχεται εἰς διακόσια 
ἑκατομμύρια φράγκων καὶ ἐπεκεῖνα. Ἂς ἀναμετρήσῃ πᾶς τὶς ἐκ τούτου τὴν 
σφοδρότητα τοῦ δεινοῦ. Δι’ ἐλεεινῶν ἀστυνομικῶν διατάξεων δεν ἀναχαιτίζεται 
τοῦτο. Ἀπαιτεῖται ἐπανάστασις ἐν τοῖς ἤθεσι καὶ ἐν ταῖς ὀρέξεσι τοῦ κοινοῦ, καὶ πρὸς 
ἐπιτέλεσιν αὐτῆς θὰ συντελέσωσιν ἴσως οἱ Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες μὲ τὸν μεγαλοπρεπῆ 
αὐτῶν διάκοσμον καὶ τάς θριαμβευτικὰς πομπὰς τῶν. 

Τέλος οἱ Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες εἶσιν ἡ ἀνανέωσις τῆς ἀρχαίας ἱερᾶς ἐκεχειρίας, ἡ 
ἐπιβεβλημένη κατὰ τετραετίαν εἰρήνη. Οὐχὶ ἡ ἐφήμερος ἐκ Θεοῦ ἐκεχειρία, ἀλλ’ ἡ ἐκ 
τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἔχουσα νόημα συγκινητικώτερον καὶ διαρκέστερον. Βλέποντες 
τοὺς νιητὲς καὶ τοὺς ἡττημένους τῆς χθές, τοὺς ἐχθροὺς τῆς σήμερον 
συναντωμένους ἐπὶ ἐδάφους ἱεροῦ καὶ καταστάντες ἐπὶ μίαν ἡμέρα ἡ πατρὶς οἰονεῖ 
τῆς ἀνθρωπότητος, ἐρχομένους εἰς συνάφειαν πρὸς ἀλλήλους, ἁμιλλωμένους καὶ 
ἀνταγωνιζομένους περὶ τῆς ὑπεροχῆς, ἐξεγείροντας ἀμοιβαίως ζῆλον εὐγενῆ καὶ 
διατηροῦντας ἐκ τῶν ἀγώνων τοῦ παρελθόντος μόνον ὅ,τι ὀφείλει νὰ παραμείνῃ ἐν 
τῇ εἰρηνικῇ τῆς ἀνθρωπότητος δράσει, δυνάμεθα τάχα νὰ ἐπιθυμήσωμεν παρασκευὴν 
λαμπροτέραν πρὸς ἐπιτευξιν τῆς παγκοσμίου εἰρήνης; 

Ὁ κ. Μελχιὼρ δὲ Βογκὲ ἐπαναλαμβάνων μίαν ῥῆσιν τοῦ στρατάρχου Μόλτκε, 
διατείνεται ὅτι ὁ ἀπαίσιος πόλεμος ὁ ἐκ Θεοῦ θεσμοθτηθεὶς ἔσται αἰώνιος παρὰ τοῖς 
ἀνθρώποις. Ὁ Γερουσιαστὴς κ. Τραριὲ ἀπήντησεν αὐτῷ ἄριστα δι’ ἄρθρου 
δημοσιευθέντος ἐν τῇ « Κυανῇ Ἐπιθεωρήσει» περὶ τῆς διεθνοὺς διαιτησίας. 

Ἐν ὅσῳ συζητούνται αἱ ἰδέαι. Ἂς μορφώσωμεν τὰ ἤθη. Ἂς προσκαλέσωμεν τοὺς 
φίλους μας καὶ τοὺς ἐχθροὺς μας, ἂς συνατηθῶσι μεθ’ ἡμῶν ὑπὸ τὰ βλέμματα ὅλων 
εἰς τοὺς ἀγῶνας ἀνδρὸς πρὸς ἄνδρα, ἐν οἷς ἀναπτύσσεται ἐλευθέρως ἐν τῇ σωματικῇ 
ῥώμῃ ἡ δραστηριότης, ἡ θέλησις, τὸ θάρρος, τὰ εὐγενέστερα τῶν ἀνθρωπίνων 
χαρισμάτων. Ἴσως οἱ ἡμέτεροι Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες ἔσονται ἡ ἀπαρχὴ τῆς παγκοσμίου 
εἰρήνης. 

        Γ. Κλεμανσῶ 

 

 

ΓΝΩΜΑΙ ΞΕΝΩΝ ΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ 

[Τὸ σήμερον ἐκδιδόμενον Πανηγυρικὸν Τεῦχος τῆς «Ἑστίας» διὰ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς 
Ἀγῶνας περιέχει ἐν ἀρχῇ τάς περὶ τῆς ἀνασυστάσεως αὐτῶν Γνώμας πλείστων ξένων 
ἀρχαιολόγων, ἱστορικῶν καὶ λογογράφων. Ἐκ τούτων σταχυολογοῦμεν τάς γνώμας 
τινῶν, τῶν μᾶλλον γνωστῶν εἰς τὸ πολὺ ἑλληνικὸν δημόσιον:] 

Θὰ ἐχρειαζόμην καιρὸν περισσότερον ἀφ’ ὅσον διαθέτω ὅπως σᾶς διατυπώσω τὴν 
γνώμην μου περὶ τῆς ἀνασυστάσεως τῶν Ὀλυμπιακὼν Ἀγώνων· ἐννοῶ τὴν γνώμην 
μου ἠτιολογημένην. Ὡς πρὸς τὴν ἐπιδοκιμασίαν μου, αὔτη εἶνε ἀσφαλής, 
προκειμένου περὶ τῆς τοιαύτης ἀναγεννήσεως παρελθόντος καταθαμβοῦντος εἰσέτι 
τὴν φαντασίαν ἡμῶν καὶ ψάλλοντος ἀκόμη, ἐπιτραπήτω μοι ἡ φράσις, ἐν τῇ μνήμῃ 
μας. 



Ἡ νεωτέρα Ἑλλὰς τείνει τὴν νεαρὰν χείραν τῆς πρὸς τὴν ἀρχαίαν Ἑλλάδα πέραν τῶν 
αἰώνων καὶ ἡ μαραμάρινη χεὶρ μέλλει πάλιν νὰ καταστῇ ζῶσα. Ἀγάλλονται διὰ τοῦτο 
πάντες οἱ ἐρασταὶ τοῦ Καλοῦ, οἱ ἐρασταὶ τῆς Ζωῆς, οἱ θαυμάζοντες τὴν ἡμετέραν 
προσφιλῆ πατρίδα. 

       Ἰούλιος Κλαρετὶ. 

 

…Ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ἀρχαιότητι, ὡς ὑπέδειξα ἀνωτέρω, ὑπέστησαν οἱ ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες 
μεταβολάς τινας, καὶ διὰ τοῦτο δεν θ’ ἀρνηθῇ τὶς ὅτι εἰς τὸ σχέδιον τῆς ἀνυψώσεως 
τῶν ἑλληνικῶν ὀλυμπιακὼν ἀγώνων εἰς διεθνεὶς ὑποκεῖται μεγάλη τὶς ἰδέα. Σήμερον 
διὰ τῆς ταχείας τοῦ ἀτμοῦ συγκοινωνίας προσήγγισαν ἀλλήλας αἱ πόλεις καὶ ἐκ Ῥώμης 
ἢ Μοναχοῦ εἰς Ἀθήνας δεν εἶνε πολὺ μακροτερον τὸ ταξείδιον ἢ πάλαι ποτὲ ἐκ 
Λαρίσης καὶ Ῥόδου εἰς τὴν Ὀλυμπίαν. Οἱ διάφοροι δὲ λαοὶ δεν εὑρίσκονται πλέον 
σήμερον ἐν ἐχθρικῇ πρὸς ἀλλήλους ἀντιθέσει, ἀλλ’ ἀμιλώνται πρὸς ἀλλήλους, ὡς 
πότε αἱ ἑλληνικαὶ φυλαί, τὶς νὰ λάβῃ τὸν στέφανον τῆς νίκης ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦ 
πολιτισμοῦ. 

        Γουλ. Κριστ. 

 

Ἀγνοῶ τι ν’ ἀπαντήσω εἰς τὴν ἐρώτησιν ἤν μοι προβάλλετε. Ἀλλ’ ἐπιτρέψατέ μοι νὰ 
σᾶς παραθέσω φράσεις τινὰς ἐκ τοῦ μέρους τοῦ Βουτινὺ ἐν τῇ ὑπὸ τὸν τίτλον 
«Ἀντάρτις» κωμῳδία μου. 

«Ὁ τέλειος βίος καὶ ἀληθῶς ἀριστοκρατικὸς εἶνε ὁ ἀναπτύσσων τὸ σῶμα ὄσο καὶ τὸ 
πνεῦμα. Οἱ ἀρχαῖοι εἶχον εὔπλαστα σώματα. Ὁ Πλάτων ἦτο ἀθλητικὸς τὴν 
κατασκευήν. Τὶ θαυμάσιον πρᾶγμα νὰ εἶνε […] εὐκαμψίαν καὶ ῥώμην εἰς τάς […] τοῦ 
καὶ νὰ ἔχῃ ἐναυτῶ […] 

        Ἰούλιος Λεμαίτρ 

 

Λίαν ἐκτιμῶ τάς σωματικὰς ἀσκήσεις καὶ  […] κατὰ πόσον ἡ ἐν Ἀθήναις συνάθροισις 
[…] Γερμανών, Ἄγγλων ἢ Γάλλων θὰ ὠφελήσῃ τὴν Ἑλλάδα. Κυρίως ἐπεθύμουν τὰ 
ταξείδια […] 

        Γ. Περρῶ 
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