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Τὸ Παναθηναϊκὸν Στάδιον ὑπὸ Γ. Σωτηριάδου 

Ὀλυμπία ὑπὸ Χ. Τσούντα 

Τὰ ἐν Ὀλύμπια εὐρήματα ὑπὸ Δ. Φιλίου 

Ἑλληνικοὶ ἀγῶνες ὑπὸ Χ. Τσούντα 

Τοῦ Πινδάρου ἡ Β’ Ὀλυμπιακὴ ᾠδὴ κατὰ μετάφρασιν Κ. Παλαμὰ 

Ὁ θρίαμβος τοῦ Διαγόρα ὑπὸ Ε. Λυκούδη 

Οἱ ἀγῶνες καὶ τὰ ἀγωνιστικὰ θεάματα παρὰ τοῖς Ῥωμαίοις ὑπὸ Σ. Κ. 
Σακελλαροπούλου 

Οἱ γυμναστικοὶ ἀγῶνες παρὰ τοῖς Βυζαντινοῖς ὑπὸ Σ. Π. Λάμπρου 

Ἀνέκδοτα τῶν ἀγώνων. 

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 

Ὁ θρίαμβος τοῦ Διαγόρα (ὁλοσελίδος) - Ὁ περὶ τὸ Στάδιον χῶρος - Τὸ Στάδιον. - Ἡ 
Ἀγορὰ τῶν Ἀθηνῶν. - Διάγραμμα τοῦ Σταδίου - Στοὰ Ἀδριανού. - Ὁ Κεραμεικός. - Ἡ 
Ἀκρόπολις. - Τὸ Στάδιον καὶ ἡ ἀρχαία γέφυρα. - Τὸ μουσεῖον τῆς Ὀλυμπίας. - 
Παλαίστρα. - Ἡραῖον. - Συνωρίς. - Τέθριππον ἅρμα. - Ἱπποδρομίαι. - Ἐρείπια τοῦ 
ναοῦ τῆς Σουνιάδος Ἀθηνᾶς. - Ἡ νίκη τοῦ Παιωνίου. - Ὁ Ἑρμῆς τοῦ Πραξιτέλους. - 
Μικρὰ εὐρήματα ἐν Ὀλυμπία. - Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες. - Ἀθλητὴς ἐπικαλούμενος τὴν 
νίκην. - Οἱ Μυκῆναι ἐπὶ τῶν Ἀτρειδῶν. - Νεᾶνις νικήσασα εἰς ἀγῶνα δρόμου. - Τὸ 
θησαυροφυλάκιον τοῦ Ἀτρέως. - Τὸ θέατρον τῆς Ἐπιδαύρου. - Δρομεῖς. - Δωρικὸς 
ναὸς ἐν Κορίνθῳ. - Ὁπλίτης δρόμος. - Ἅλμα. - Δισκοβόλος. - Πάλη. - Πυγμαχία. - 
Παγκρατιασταί. - Πυγμάχος ἡττηθείς. - Νίκη στεφανηφόρος. - Πλάταιαι. - Σαλαμίς. - 
Σπαρτή. - Ἰσθμὸς Κορίνθου. - Τὸ Κολοσσιαῖον. - Μονομάχος. - Θηριομάχος. - 
Ἀρματοδρομίαι ἐν Ῥώμῃ. - Ἀγωνιστὴς καταπεσών. - Ἱππόδρομος 
Κωνσταντινουπόλεως. - Τὸ αὐτοκρατορικὸν κάθισμα ἐν τῷ Ἱπποδρόμῳ. - Ἡ βάσις 
τοῦ δελφικοὺ τρίποδος ἐν τῷ Ἱπποδρόμῳ. - Ἀγωνίσματα ἐν τῷ Ἱπποδρόμῳ. - 
Μολυβδόβουλλον τῶν Βενετών. - Ἡ Θεοδῶρα μετὰ τῶν κυρίων τῆς Αὐλῆς. - 
Παρνασσός. - Ἀρχαῖος δίσκος. - Δελφοί. - Πάλη. - Παλαισταί. - Πύκτης. 

 

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙ 

Καὶ ἤνοιξε τάς ἀπειρομεγέθεις αὐτοῦ παλλεύκους ἀγκάλας τὸ νέον Παναθηναϊκὸν 
Στάδιον καὶ περιέλαβεν ὅλον τὸν κόσμον, ὅστις συνῆλθε πανταχόθεν ἵνα στεφανώσῃ 
τοὺς Ὀλυμπιονίκας. Ἅπαντα τὰ Ἔθνη, ἐν εὐγενεῖ ἁμίλλῃ, συνηγωνίσθησαν τὸν εὐγενῆ 
ἀγῶνα ὑπὲρ τοῦ θαλλοῦ τοῦ κοτίνου, οἱ δὲ νικηταὶ καὶ ὑπὸ τῶν συναγωνιστῶν αὐτῶν 
συγχαιρόμενοι , κατέλαβον τὴν ἐμπρέπουσαν αὐτοῖς τιμητηικὴν θέσιν, τιμήσαντες καὶ 
τὸ Ἔθνος εἰς ὁ ἕκαστος ἀνῇκεν. 



Εἰς πᾶσαν νίκην ἀνυψοῦτο ὑπερηφάνως ἐπὶ τοῦ ἱστοῦ τοῦ Σταδίου καὶ ἡ σημαία τοῦ 
Ἔθνους ὅθεν κατήγετο ὁ νικητής, ἐν ὢ τὰ λοιπὰ Ἔθνη συγχαίροντα, μὲ ζηλόφθονα 
βλέμματα παρηκολούθουν ἑκάστην θριαμβευτικὴν αὐτῆς ἀνάβασιν. 

Ἐν συνόλῳ ἐνίκησε μέχρι τοῦδε ὁ Νέος Κόσμος τὸν Παλαιὸν καὶ ἡ Ἀμερικανικὴ 
Σημαία πλειστάκις ἐκυμάτισε νικηφόρος ὑπὲρ τάς κεφαλὰς τῶν θεατῶν τοῦ Σταδίου. 

Ἡ ῥωμαλέα Ἀγγλοσαξωνικὴ φυλή, ἀσκουμένη πάντοτε ἀκαμάτως, κατέδειξε καὶ πάλιν 
τὴν ἰσχὺν τῆς, διδάξασα τὶ κατορθοὶ ἡ μακρὰ ἄσκησις κυρίως καὶ ἡ καταγωγή. Τιμὴ 
καὶ δόξα εἰς αὐτήν! 

Ἡμᾶς ὅμως τοὺς Ἕλληνας, οὐδ’ ἐπ’ ἐλάχιστον δέον να ἀποθαρρύνη ἡ νίκη αὔτη τῶν 
φίλων ξένων. Ἐὰν δὲ ἐνικήσαμεν, δεν ἡττήθημεν ὅμως, οὐδὲ δύναται να πιστευθῇ ὅτι 
ὑστερήσαμεν λόγῳ ἐκφυλισμοὺ τῆς φυλῆς μας, ἀλλὰ μᾶλλον ἕνεκα τοῦ νεαροῦ εἰσέτι 
τῆς ἐθνικῆς ἡμῶν ὑπάρξεως δεν κατισχύσαμεν τῶν γηραιῶν ἄλλων συναγωνιστῶν 
μας, τῶν ἀπὸ μακρῶν ἤδη χρόνων ἀσκουμένων. 

Ὅτι ἡμεῖς ἐπεδείξαμεν κατὰ τοὺς ἀγῶνας, καὶ δεν ἦτο τοῦτο μικρόν, πρέπει να 
ἀποδοθῇ ὄχι κυρίως εἰς τὰ σθεναρὰ σώματα μας, τὰ μήπω ἀρκούντως ἀσκηθέντα, 
ἀλλ’ εἰς τὸ ψυχικὸν ἰδίως σθένος, ὅπερ μας ἐνθουσιάζει, εἰς τὴν ἰδέαν τοῦ ἐθνικοῦ 
ἡμῶν παρελθόντος, ἥτις ἐνισχύει ἡμᾶς τοὺς φιλοτίμους ἀπογόνους ἐνδόξων 
προγόνων. 

Μετὰ θάρρους λοιπὸν καὶ ἀφοσιώσεως, εὐοίωνοι περὶ τοῦ μέλλοντος, ἂς 
ἑξακολουθήσωμεν τάς εὐγενεῖς ἡμῶν ἀσκήσεις μοχθοῦντες ὑπὲρ τῆς δόξῃς τῆς 
πατρίδος μας· καὶ εἰς μέλλοντας δὲ ἀγῶνας, ὅτε θὰ δοθῇ καιρὸς θὰ δείξῃ βεβαίως ἡ 
φίλαθλος νεότης μας , τὶ δύναται ὑπὲρ ἐκείνης. Σήμερον, μεθ’ ὑπερηφάνου 
ἐγκαρτερήσεως ἂς ὑπομείνῃ αὔτη τὴν νίκην τῶν φίλων ἀλλοδαπῶν καὶ σφίγγουσα 
τὴν χεῖρα τῶν μετ’ ἐγκαρδίου φιλοξενίας, ἂς περιορισθῇ να τοῖς ἀπαντήση τὴν τῶν 
ἐφήβων Σπαρτιατῶν προγόνων μας θαυμασίαν ἐκείνην ῥῆσιν: 

«Ἄμμες δὲ γ’ ἐσόμεθα πολλῷ κάρονες» 

         Κ. Τ. 

 

ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ 

3. 

ΣΤΗΝ ΝΙΚΗ 

Θεᾷ, στην Ἑλλάδα να φθάσῃς 

Προσμενοῦν τοῦ κόσμου ἀνυπόμονα κύματα, 

Τίμια κλωνάρια ἐληὰς να μοιράσης 

Σ’ ὅσους γοργὰ ττης καρδίας τὰ κινήματα 

Ἐλᾷ, Νίκη, ἐλᾷ, σοῦ φωνάζουν 

  Κι’ ὅλα τὰ ματία για σένα κοιτάζουν. 

 

Μπροστά σου δεν θάβρης χυμένα 

Ἀνθρώπινα αἵματα, ὢ κόρη τοῦ Πάλλαντα, 

Δεν θὰ πατήσης σὲ χώματα ξένα 

Για να μας φέρῃς τοῦ Κροίσου τὰ τάλαντα 



Θάρθης, Νίκη, ναύρης τὸ παλάτι 

  Ποῦχες χωρὶς τὰ φτερά σου στην πλάτη. 

 

Μεγάλη εἶνε ἡ Δόξα σ’ ἐκεῖνον 

Ποῦ για τὴν Πατρίδα στῇς μάχης τὰ χώματα 

Χάνεται· μὰ τῆς εἰρήνης τὸ κρίνον 

Ἔχει ἄλλη χάρι, καὶ βγαίνει ἀπ’ τὰ στόματα 

Μία φωνὴ σ’ ἐσένα, ὢ Νίκη, 

Δίχως να φέρνη τοῦ φόνου τῇ φρίκῃ. 

 

Μία τέτοια φωνὴ κι’ ἀπ’ τὰ ξένα  

Μας ἤρθαν ν’ ἀκούσουν στο εὐρύχωρο Στάδιο 

Πρόσωπα νέων, κορμιὰ μεστωμένα, 

Νιάτα που φέρνουν στο νοῦ τὸ Παλλάδιο, 

Κι’ ἔχουν μόνο πόθο τὸ κλωνάρι 

Π’ ἄφθαρτο γίνεται σ’ ὁποῖον τὸ πάρει. 

 

Γι’ αὐτὸ τὸ κλωνάρι στο Δρόμο 

Πετοῦν σὰ γοργόποδ’ ἀλάφια, κι’ αἰσθάνονται 

Τὰ καρδιοχτύπια σφιχτά, δίχως τρόμο. 

Τόσα τρανὰ παλληκάρια καὶ χάνονται 

Τόσοι κόποι, τόσ’ ἱδρῶτες βγαίνουν 

Γύρω στα μέτωπα π’ ὅλῳ ἐμμορφαίνουν. 

 

Γι’ αὐτὸ τὸ κλωνάρι στυλώνουν 

Στο χῶμα τὰ πόδια κι’ ἀρχιζουν τὸ Πάλαιμα, 

Στήθη ἀγκαλιάζονται, γέρνουν, κυρτώνουν 

Κορμοστασιές, καὶ στους ὤμους καταλαῖμα 

Σκύφτουν τὰ κεφάλια, καίει τὸ σῶμα, 

Κι’ ὁ νικημένος κυλιέται στο χῶμα. 

 

Γι’ αὐτὸ τὸ κλωνάρι φτερώνουν 

Τὸ σῶμα καὶ τρέχουν στο ἀνάερο Πήδημα 

Σὰν τὸν Ἑρμῆ τῶν ἀρχαίων, κι’ ἐνώνουν 

Μ’ ἕνα ἢ τρία πηδήματα δίδυμα 

Οὐρανὸ καὶ Γῆ ὥσπου να φθάσουν 



Πρὸς τὸ σημάδι, κι’ ἐμπρὸς να περάσουν. 

 

Γι’ αὐτὸ τὸ κλωνάρι σφυρίζει 

Ῥιγμένος ὁ Δίσκος μὲ χέρι σιδέρινο, 

Καὶ σὰν γεράκι που ὅταν ἀντικρύζη 

Ἔρμο πουλάκι, μὲ τρέξιμο ἀέρινο, 

Σὰν σαΐτα, πέφτει να τὸ φάη, 

Ἔτσι σὲ μάκρος κι’ ὁ Δίσκος πετάει. 

 

Γι’ αὐτὸ τὸ κλωνάρι φουχτώνουν 

Τὶς Σφαῖρες βαρειές, καὶ τὰ χέρια τεντώνονται, 

Δίχως οἱ κνῆμες ποσῶς να κυρτώνουν, 

Μὰ σὰν κολῶνες στῇ γῆ να στυλώνονται, 

Καὶ τὸ βάρος ὅλο δίχως τρόμο, 

Να τὸ σηκώνουν ἀπάνω ἀπ’ τὸν ὦμο. 

 

Γι’ αὐτὸ τὸ κλωνάρι καὶ στ’ ἄλλα 

Πολυτροπα καὶ φημισμέν’ ἀγωνίσματα 

Ῥίχνεται τόση ζωὴ καὶ μεγάλα  

Γίνονται θαύματα μεσ’ στα γυρίσματα 

Τοῦ Καιροῦ ἀφ’ ὅτου ὁδηγῆτρα 

Ἤταν στα ἔργα τῆς Σπαρτῆς ἡ Ῥήτρα. 

 

Γι’ αὐτό σου φωνάζουν να φθάσῃς, 

Ὢ Νίκη, ἀπ’ τ’ ἀθώρητα κι’ ἄφθαστα στρώματα 

Τῶν οὐρανῶν, σὰν νιογέννητη πλάσις, 

Πώχει κρυμμένα στα πράσινα χρώματα 

Τῆς Ἐληὰς τὴν μαγεμένη ἀκτῖνα 

Πώλαμπε μεσ’ στην ἀρχαίαν Ἀθῆνα. 

 

Ὤ! Πέταξε, Νίκη, σὰν πρῶτα 

Στους Ἕλληνας, μ’ ἅγια χαρὰ να σὲ ὑμνήσωμε, 

Τὰ ἔνδοξα χρόνια μὲ τὰ ὀλύμπια φῶτα 

Να θυμηθοῦμε, καὶ νέον θὰ σοῦ κτίσωμε 

Ναὸν ἀπὸ μαραμαρο τῆς Πάρου, 

Καὶ νέους θὰ ψάλωμεν ὕμνους Πινδάρου! 



 

4. 

ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ 

Στῇς Ἀρετῆς τὰ ἔργα 

Δεν πρέπει να χωρίζονται οἱ λαοὶ 

Σ’ ἔθνη, καὶ μάταια να κόβωνται 

Τ’ ἀδελφικὰ δεσμὰ τῆς ἰδίας 

Μοίρας που δένουν ἄλυτα 

  Τὸν ἀνθρωπο στον Καύκασο τῆς γῆς. 

 

Εἶνε ἱερὸς ὁ τόπος 

Ποῦ τοὺς ἀνθρώπους προσκαλεῖ 

Κι’ ὅλοι συνάζονται προσχαρα 

Να δείξουν σ’ εὐγενεῖς ἀγῶνας 

Τὴν εὐμορφία καὶ δύναμι 

  Καὶ χάρι που κρατοῦν μεσ’ στο κορμί. 

 

Ἐκεῖ σὰν μία Πατρίδα 

Να ἔχουν ὅλοι, κι’ ὅλοι μία καρδία, 

Δίδουν τὰ χέρια καὶ σφίγγονται 

Στον πόθο, ποῖος ἀπ’ ὅλους ναύρη 

Τὸ τιμημένο κι’ ἀλυωτο 

  Κλωνάρι τῆς ἐληάς, σὰν νικητής. 

 

Τέτοια πατρίδα ὢ ξένοι, 

Θὰ βρῆτε στην Ἑλλάδα μας καὶ σεις, 

Καὶ σὰν ἀδέρφια ὁμόγνωμα 

Θ’ ἀγωνισθῆτε τιμημένα 

Στον τόπο αὐτόν που θαύρετε 

  Τῆς Δόξας τὰ πολυμνητα κλαδία. 

 

Κι’ ἂν σᾶς θυμώσ’ ἡ Τύχη 

Καὶ βγεῖτε νικημένοι, ἐντροπαλοί, 

Μὴ λυπηθῆτε καὶ φύγετε 

Μὲ τὴν καρδία σᾶς πικραμένη 

Για τὴν Ἑλλάδα· ἡ ἀμοίρη! 



Τὴν Τύχη δεν μπορεῖ να κυβερνᾷ! 

 

Μ’ ἂν σᾶς τιμήσ’ ἡ Τύχη 

Καὶ βγεῖτε νικηταὶ μας ζηλευτοί, 

Θάχετε τόνομ’ ἀθάνατο 

Καὶ φημισμένο, γιατὶ θάνε 

Μὲ τῆς Ἑλλάδος τ’ ὄνομα 

Γραμμένο στα μνημεῖα τῆς ζωῆς! 

 

5. 

ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

Για σᾶς τοὺς Ἕλληνας, για σᾶς τοὺς ξένους, 

Ποῦ ἡ γῆ μὲ περηφάνεια σᾶς κρατεῖ, 

Για σᾶς τοὺς νικητὰς τοὺς δοξασμένους, 

Για σᾶς ἔρχεται ἡ Μοῦσα ἡ φτερωτή. 

 

Μεθάει μὲ τὰ τραγούδια σᾶς τὰ πλήθη, 

Βαφτίζει τ’ ὄνομα σᾶς στην καρδία, 

Καὶ στα λαμπρὰ σᾶς μέτωπα, στα στήθη, 

Βάνει τῆς Νίκης τ’ ἄχραντα κλαδία. 

 

Για σᾶς κτυπὰ ἡ καρδία, κροτοὺν τὰ χέρια, 

Για σᾶς ἀνατριχιάζει τὸ κορμί, 

Κι’ ὁ νοῦς ἀπ’ τὸ κλουβὶ τοῦ ὡς τ’ ἀστερία 

Πετάει φτερουγιασμένος καὶ μὲ ὁρμῇ. 

 

Χαίρεται! Ἔδω που ἐτίμησε τὰ δῶρα 

Τῆς Ἀνδρείας ἔνας λαὸς σοφός, 

Ἔδω, μεσ’ στῇ σκιὰ τοῦ Δημαγόρα, 

Σᾶς λούζ’ ἡ Ἀθανασία μ’ ἅγιο φῶς! 

    Λάμπρος Ἀστέρης 

 

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

Ἡ ἔνδοξος ἑλληνικὴ ἀρχαιότης ἐγκύψασα βαθέως εἰς τὴν μελέτην τοῦ μηχανισμοῦ 
τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς ἠδυνήθη να ἐπιθέση σημαίνουσαν τὴν σφραγίδαν τοῦ 
ἑλληνικοῦ πνεύματος ἐπὶ πάντων τῶν κλάδων τοῦ δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ βίου τῆς 



ἀνθρωπότητος καὶ εὐκλεῶς οὕτω να κυριαρχήση πασῶν αὐτῆς τῶν φυλῶν διὰ μέσου 
τῶν αἰώνων καὶ τῶν ἐποχῶν.  

Εὐτύχησεν ὁ ἀρχαῖος Ἕλλην ἐνωρὶς να κατανοήσῃ ὅτι ὡς ἡ ἀνατροφὴ ἀπεργάζεται 
εὐγενῆ τὸν ἐσωτερικὸν ἄνθρωπον καὶ λαμπρύνει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ διδοῦσα ὤθησιν 
εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῶν ἀνθρωπίνων ἀρετῶν, οὕτω καὶ ἡ γυμναστικὴ κατεργάζεται 
εὐμελῆ τὸν ἐξωτερικὸν ἄνθρωπον καὶ καλλύνει τὸ σῶμα αὐτοῦ προωθοῦσα τὴν 
ἀνάπτυξιν τῶν ποικίλων ἐξωτερικῶν αὐτοῦ ἀρετῶν.  

Ἔγνω τὴν ἀδυναμίαν ὁ Ἕλλην ἥ τις παρακολουθεῖ τὸ ἀνθρώπινον σῶμα ἅμα τῇ 
πρώτῃ αὐτοῦ ἐμφανίσει ἐπὶ τῆς γῆς. Ἀπέναντι πάντων τῶν μελῶν τοῦ ζωικοῦ 
βασιλείου αὐτῆς μειονεκτεῖ κατὰ τὴν πρώτην ἐμφάνισιν εἰς τὸν κόσμον ὁ ἄνθρωπος. 
Πάντα τὰ ζῷα ἔρχονται ὡπλισμένα κατὰ τῶν διαφόρων τῆς φύσεως ἐπιδρομῶν, 
μόνος ὁ ἄνθρωπος προβάλλει γυμνός, ἐν ἀπεχθεῖ περιβολῇ, ἐν πτωχεία προφανεῖ, ἐν 
συγκινούση ἀθλιότητι. Ἀλλ’ εἰς τὰ ἔγκατα αὐτοῦ εὕρηται τὸ θεῖον ἐκεῖνο πῦρ, ὁ 
καταυγάζων ἐκεῖνος λαμπτήρ, ὅστις σὺν τῷ χρόνῳ ἀποδεικνύει τὸν ἄνθρωπον τὸ 
λαμπρότερον καὶ τὸ πλουσιώτερον τῶν ὄντων ἐπὶ τῆς γῆς.  

Τὴν πυρφόρον καὶ λαμπροφόρον αὐτὴν δᾴδα Ἕλλην, ὁ Προμηθεύς, ἀνεκάλυψε καὶ 
ἐδώρησεν εἰς τὴν ἀνθρωπότητα.  

Ἀλλὰ τὸ δῶρο τοῦτο ἐπιδεξιῶς ἐχειρίσθη ἡ ἐν παντὶ δεξιὰ τοῦ Ἕλληνος φύσις. Τὸν 
ἐπιδέξιον δὲ τοῦτον τοῦ Ἕλληνος χειρισμὸν προδίδει ἡ ἐπίδοσις αὐτοῦ εἰς τὴν 
μουσικήν, καταδίδει ἡ ἀνάπτυξις παρ’ αὐτοῦ τῆς γυμναστικῆς.  

Καὶ δικαίως διότι ὡς ἡ ἀνατροφή, ἀλλὰ καὶ ἡ μουσική, διαπλάττει τὸν ἐσωτερικὸν 
ἄνθρωπον, οὕτω καὶ ἡ γυμναστικὴ δεν ἀποβλέπει μόνον εἰς τὴν εὐρωστίαν τοῦ 
σώματος, ἀλλ’ ἀποβλέπει εἰς τὴν εὐμέλειαν αὐτοῦ. Ὑπηρετεῖ οὕτω ἡ γυμναστικὴ τὴν 
ἰδέαν τοῦ καλοῦ καὶ ἐξευγενίζεται διὰ τούτου ἐν τῇ ἰδέᾳ τῆς ἀνθρωπότητος.  

Ἐὰν ἐκ ταύτης δεν εἶχεν οἰκείως ὁ Ἕλλην εἰς τὴν κανονικότητα καὶ εὐρυθμίαν τῶν 
γραμμῶν εἰς τὸ εὔπλαστον καὶ εὔγραμμον τῶν μελῶν τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος δεν 
θὰ ἐπεξέτεινε τὴν ἐκζήτησιν αὐτὴν τοῦ τελείου, […]ατος τοῦ ἀνθρώπου […]χωρῶν , 
εἰς ὅλα τὰ ἄψυχα δημιουργήματα τῶν πόθων καὶ τῶν ἀναγκῶν αὐτοῦ, καὶ θὰ 
ἀπέβαινεν οὕτω […] να παραγάγῃ εἰς τὸ φ[…]ς τοιαῦτα καὶ τοσαύτα ἀριστουργήματα 
τέχνης, ἔνδοξα καὶ ἀθάνατα κειμήλια ταῦτα τῆς καθ’ ὅλου ἀνθρωπότητος.  

Οὔτε τοῦ Ἰκτίνου οὕτω ἡ ἰδέα θὰ συνελάμβανεν ἐν τῷ [..]ὢ τὸ περίλαμπρον 
ἀριστούργημα τῆς ἀνθρωπότητος, οὔτε τοῦ Πραξιτέλους ἡ μνήμη θὰ ἔγλυφε τὸ θεῖον 
αὐτοῦ ἔργον. Ἀλλ’ ἐπειδὴ δεν ἐξευγενίζει τὸ σῶμα ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχὴν ἡ γυμναστικὴ 
διότι καθίστησι τὸν ἄνθρωπον γενναῖον πρὸ τῶν συμφορῶν, μεγαλοκαρδον πρὸ τῆς 
ἀδικίας, ἀρρενωπὸν ἐν γένει τὸ φρόνημα, οὐδὲ τὰ παραδείγματα τῶν ἐξόχων 
ψυχικῶν αὐτῶν ἀρετῶν τῆς ἀνθρωπότητος θὰ ὕπηρχον, οὐδὲ τὰ ὑμνήσαντα τάς 
θείας αὐτὰς αὐτῆς ἀρετὰς πνεύματα θὰ ὑφίσταντο, καὶ νεκρικὴ σινδὼν θὰ ἐκάλυπτε 
τὴν πνευματικὴν τῆς παρελθούσης ἀνθρωπότητος ἐποχὴν ἐπεκτείνουσα τὴν ζοφερὰν 
ἀπογοήτευσιν εἰς τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἀφαιροῦσα ἀπ’ αὐτῆς τὸ κάλλος τῆς ζωῆς.  

Συνείθισεν οὕτω ὁ Ἕλλην να δουλεύη μετὰ φανατισμοῦ εἰς τὴν εὐγενῆ τοῦ καλοῦ 
ἰδέαν, ἀνυψώσας τὸ κάλλος εἰς περιφανῆ βωμὸν καὶ καλῶν τὴν ἀνθρωπότητα πᾶσαν 
γονυπετῆ εἰς προσφορὰν θυσίας ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ σηκού.  

Τὸ κάλλος πλεῖον παντὸς ἅλλου εἰς τὸν κόσμον τῇ ἰδέᾳ τῆς ἀρετῆς. Τὴν φιλοσοφίαν 
ταύτην κατενόησε, καὶ ἔγνω να ὠφεληθῇ καὶ ἐξ αὐτῆς, ἡ ἑλληνικὴ ἀρχαιότης, καὶ 
μαρτύριον αὐτῆς τούτου διέσωσεν εἰς ἡμὰς τὸ ἐπίθετον διὰ τοῦ ὁποίου γνωρίζει τὴν 
κακίαν, ἀποκαλοῦσα καὶ καταγγελοῦσα αὐτὴν: εἰδεχθῆ.  

Τὸ καλὸν οὕτω ἄγει κατὰ κανόνα εἰς τὸ ἀγαθὸν καὶ ἐγκλιματίζει καὶ τοῦτο εἰς τὸ 
χέρσον πρὸ αὐτοῦ τῆς ἀνθρωπότητος πεδίον.  



Οὕτω ἡ γυμναστικὴ παρίσταται ἀπωτέρα ἀλλ’ ἀληθὴς αἰτία πολλῶν ἀγαθῶν εἰς τὸν 
ἄνθρωπον.  

Καὶ ὅτι ἀλήθεια τοῦτο, δεικνύεται πασιδήλως σήμερον διὰ τῆς προοδευτικὴς 
ὑποστροφῆς τοῦ παρόντος εἰς τὸ παναρχαίως ἀπηρχαιωμένον παρελθόν.  

Ἡ ἀναβίωσις τῶν Ὀλυμπιακὼν ἀγώνων εἶνε ἀναβίωσις τῆς λατρείας τῆς Γυμναστικῆς, 
τελουμένη διὰ τοῦ μυχίου ἀσπασμοῦ, τὸν ὁποῖον μετὰ λατρείας ἐπιδίδουσιν ἐν πομπῇ 
σήμερον αἱ παροῦσαι γενεαὶ εἰς τὴν μνήμην τῶν ἀποιχομένων.  

Εἴθε δὲ ὡς ἡ πρώτη ἐφαρμογὴ τῆς γυμναστικῆς πλουσίως ἐξυπηρέτησε τῇ ἀρχαιότητι 
διασώσασα αὐτὴν μέχρις ἡμῶν καὶ ἐπιβάλλουσα μάλιστα εἰς ἡμὰς αὐτήν, ἐν πολλοῖς 
αὐτὴν ἡμὰς ὑπερβάλλουσαν, οὕτω ἡ ἀναβίωσις αὐτῆς να κέκληται ὅπως ἐμπνεύση 
καὶ εἰς ἡμὰς τὸ θεῖο ἐκεῖνο πῦρ, διὰ τοῦ ὁποίου καὶ μόνου ἐπιτελοῦνται ἔργα τοιαῦτα, 
ὡς τα τῆς ἀρχαιότητος, διὰ τοῦ ὁποίου καὶ μόνου δύνανται τὰ φῦλα τῶν θνητῶν 
περιφρονοῦντα τὸν χρόνον να διατηρῶσιν ἄσβεστον τὴν μνήμην αὐτῶν ἀπέναντι τῆς 
προορισμὸν ἐχούσης φιλοτίμως πάντοτε να ὀργὰ πρὸς τὴν πρόοδον ἀνθρωπότητος. 

Βασίλειος Σ. Μαρκεζίνης  

 
 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 

ΤΟ ΠΑΛΕΜΑ 

Κάτω στο Σάχη, στο ἰδιόχτητο χωριὸ τοῦ Νάσου Νούσα, τὸ πάλεμα εἴχαν μόνη 
διασκέδασι τοὺς οἱ Καραγκούνηδες. Κάθε γιορτὴ καὶ σχολὴ τῆς ἀνοίξεως, ὅταν 
ἠμπορούσαν ν’ ἀφίσουν τὸ ἔργο τοὺς τὸ βαρύ, να παραδώσουν τὸ κατακοπο κορμὶ 
στην ἀναπαψι καὶ τὴν τυρανισμένη ψυχὴ τοὺς στῇ χαρά, ἐσυνάζοντο ὅλοι νιοι καὶ 
νῆες, γέροντες καὶ γριές, παιδιὰ καὶ κορίτσα ἐπάνω στ’ ἁλώνι, ἐμπρὸς στο πυργωτὸ 
κονάκι τοῦ ἀφέντη κ’ ἔτσι διαλαλοῦσεν ὁ κήρυκας: 

-Ἀκουστέ, χωριανοὶ κι’ ἂς λέει ὁ κόσμος!…Σήμερα παλεύει ὁ Μητρὸς Μπούρας μὲ τὸ 
γιο τοῦ τάδε!…Κερνάει τ’ ἀφεντικὸ καὶ παίζουν τὰ τούμπανα!… 

Μία φορὰ ὅμως δεν εἶπε «τὸ γιο τοῦ τάδε». Εἶπε τὸν Διονύση Χάλη. 

Ὁ Μητρὸς Μπούρας ἤταν χωριανὸς καὶ τὸν ἐγνώριζαν ὅλοι. Ὅλοι ἤξευραν τῆς χήρας 
τὸν ἀκρυβογιὸ καὶ τὸν ἀρρεβωνιαστικὸ τῆς Σμάλτως τῆς λεβεντονιάς. Ἤταν πρῶτος 
στο πάλεμα καὶ κανεὶς δεν ἀποτολμοῦσε να ἔβγη στ’ ἁλώνι μαζὶ τοῦ. Καὶ ἤταν για 
τοῦτο καύχημα τοῦ Σέχη καὶ ζωντανὴ ντροπὴ ὅλων τῶν ἄλλων περιγυρα χωριῶν. Ὁ 
Διονύσης Χάλης ὅμως ἤταν ἀπὸ ἄλλο σύνορο, πέρα ἀπὸ τὶς Σοφάδες καὶ κανεὶς δεν 
τὸν ἤξευρε. Ἀκουστὰ τὸν εἴχαν μόνον πολλοί πως εἶνε φοβερὸς παλεστὴς καὶ ταίρι 
δεν ἔχει στον κάμπο τὸν Λαρισινὸ καὶ τῆς Καρδίτσας τὸν κάμπο. Τὸν εἴδαν οἱ 
γέροντες οἱ φρόνιμοι καὶ ἀνατριχιασαν. Τὸν εἴδαν τὰ παλληκάρια κ’ ἐλύθηκαν τὰ 
γόντατα τούς. […] 

-Μανά μου! Ἐψιθύρισε κ’ ἡ λεβεντονιά. 

Κ’ ἐχλωμιανε σὰν τὸ κερί!… 

 

Χτυποὺν τὰ τύμπανα καὶ φυσοὺν οἱ καραμοῦζες. Ἀναταράζεται ἡ γῆ καὶ ὁ ἀέρας 
πασίχαρος διαλαλεῖ τὸν λαμπρὸν ἀγῶνα. Κ’ ἐμπρὸς ἀνάμεσα στ’ ἁλώνι ποῦ 
ἐσχημάτισε στρογγυλοκαθισμένος ὁ λαός, φαίνονται οἱ δύο παλεστὲς γυμνοί, 
ὁλόγυμνοι. Μόνον τὸ κοντὸ πέτσινο βρακί, στῇ μέση δεμένο κομποθύλια, σκεπάζει τ’ 
ἀμελέτητα μέλη τῶν. Κάτω ὅμως ἀπ’ αὐτὸ προβάλλουν λαχταριστὰ τὰ μηρία καὶ οἱ 



στρογγυλοὶ ἁρμοὶ τῶν γονάτων καὶ οἱ κνῆμες μεστωμένες καὶ τὰ τορνευτὰ σφυρὰ καὶ 
τὰ πλατεῖα ποδάρια τούς. Κ’ ἐπάνω φαίνονται τὰ στήθη μάρμαρα καὶ οἱ ῥῶγες τῶν 
βυζὼν χαλκοκόκκινες κάθονται στα γλυπτὰ στέρνα καὶ ἁπλόνονται ζερβόδεξα 
καμαρωτοὶ οἱ ὦμοι κ’ ἐπάνω στα χυτὰ λαιμοτράχηλα πυργώνεται τὸ κεφάλι σμιλευτό, 
μὲ τὰ κατσαρὰ μαλλιὰ καὶ τὸ μουστάκι στριμμένο. Οἱ βραχίονες σιγοτρεμάμενοι 
προδίνουν τοὺς χαλυβένιους μῦς καὶ τὰ νεῦρα τ’ ἀλύγιστα. 

Ἔρχονται μέσα στ’ ἁλώνι καὶ χαιρετοὺν εὐγενικὰ μὲ τὸ κεφάλι τὸ λαὸ οἱ δύο 
παλεστές. Ἔνας χωριάτης χύνει ἀπὸ τῇ μαύρῃ στάμνα τὸ λάδι στῇ χούφτα τούς. Κ’ 
ἐκεῖνοι ἀλείφουν μὲ τὸ λάδι τὰ στήθη, τοὺς βραχίονας, τὰ λαιμοτράχηλα, τὰ μηρία, 
ἕως κάτω στα σφυριά. Ἀλείφουν ἀκόμη καὶ τὸ πέτσινο βρακὶ τούς…Ἔπειτα μὲ τὰ 
χέρια ῥιχμένα κάτω, σκάνε τὰ δάχτυλα τοὺς σὰν σκάστρες προκλητικά: 

-Κραπ!…Κραπκραπ!… 

Καὶ προβαίνουν ἔνας ἀπὸ τῇ μίᾳ πλευρὰ καὶ ἄλλος ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀργοκίνητοι, 
βεργολυγιστοὶ μὲ βῆμα ἐλαφρὸ καὶ μεγαλοπρεπές, μὲ τοὺς μῦς τεντωμένους ὅλους, 
μὲ τὸ σῶμα ὀρθὸ καὶ ἀλύγιστό που λες τόρα θὰ ψηλώσουν στον οὐρανό. Ἀδιάφοροι 
στο σαχλολογούντα γύρω κόσμο, στρέφουν τὰ ματία κάτω στον πράσινο κάμπο καὶ 
ἀντίπερα στα γαλανὰ νερὰ τῆς Γκούρας, σταυραετοὶ λες καὶ ἐκλέγουν τῇ βουνοκορφὴ 
ὅπου θὰ πετάξουν να εὔρουν ποθητὸ συντροφο. Κ’ ἔπειτα μ’ ἓν’ ἄλλο προκλητικὸ 
κραπ!…κραπκραπ!…τῶν δαχτύλων, γυρίζουν ἀντιμέτωποι καὶ ῥίχνουν ῥᾴθυμα ἀλλὰ 
βαρεῖα τὰ χέρια ἔνας στον ὦμο τοῦ ἄλλου καὶ κυττάζονται ἄγρια, πεισμωμένα. 

-Σ’ ἔφαγα! 

-Σ’ ἔφαγα! 

Ἀλλ’ ἀντὶ ν’ ἀλληλοφαγωθούν, ὅπως λέγουν, παραιτεῖ ὁ ἔνας τὸν ἄλλο ἐλεύθερο καὶ 
μ’ ἕνα κραπ!…κραπκραπ!…σύγχρονο καὶ προκλητικό, ἀρχιζουν πάλι τὴν ἀντιθέτη 
περιστροφὴ τούς, μὲ τὸ ἴδιο βάδισμα καὶ τὴν ἴδια μεγαλοπρέπεια. 

Καὶ τὰ τούμπανα χτυπούν, φυσοὺν οἱ καραμοῦζες καὶ ὁ ἀέρας πασίχαρος διαλαλεῖ 
στα τετραπέρατα τὸν λαμπρὸν ἀγῶνα. 

 

-Τόρα δεν ἔχει χωρατά! 

-Δεν ἔχει χωρατά!! 

Οἱ δύο παλεστὲς ἁρπάχτηκαν στα χέρια. Ἐπάψαν πλέον τὰ χωρατὰ καὶ οἱ εὐγενικὲς 
θωπεῖες. Οἱ δύο λέοντές που ἔπαιζαν πρὶν κ’ ἐθωπεύοντο ξαπλωμένοι ἐπάνω στῇ ν 
παχεῖα χλωρωσά, κάτω ἀπὸ τὸν ἀνοιξιάτικο ἥλιο κ’ ἐδαγκώνοντο ἄκακα ἢ ἐγλείφοντο 
τρυφερά, ἀνάψαν τόρα. Ἴσως ὁ π΄ῥασινος τάπητας, ὁ ζεστὸς ἥλιος ἴσως, ἐκέντησε 
τὸ λαθραία κρυμμένο στην ψυχὴ τοὺς χτηνῶδες πάθος καὶ πέφτουν μανιωμένοι 
ἐναντίον ἀλλήλων. Ἀνήμερη χοχλάζει ἡ ψυχὴ τούς· σπίθες πετοῦν τὰ ματία τούς. Δεν 
ἔχουν πλέον οἶκτο οὔτε ἔλεος!… 

Οἱ δύο παλεστὲς ἁρπαγμένοι τόρα ἀπ’ τοὺς ὤμους, στυλώνουν τὰ πόδια τοὺς 
θεμελιωμένα στῇ γῆ, καμαρώνουν τὰ κορμιὰ τοὺς ἐμπρὸς καὶ στέκουν ἀκίνητοι. Τὸ 
προσωπὸ τοὺς ἤρεμο, δεν δείχνει τὴν ἀγωνία τῆς ψυχῆς, οὔτε τῶν νεύρων τῇ μεγάλῃ 
προσπάθειᾳ. Κυττάζουν μόνον, ἀντίθετα κυττάζουν μὲ τὰ ματία τοὺς τὰ μεγάλα, τὰ 
ἐκπληχτικὼς ἀνοιχτάκαι […] πῶς κυττάζουν , πῶς ψαχουλεύουν τὸν ὁρίζοντα, να 
ἰδοὺν καὶ να μετρήσουν σὲ ποῖον πλατὺν κάμπον ἢ σὲ ποία κυματούσα θάλασσα θὰ 
σφεντονίσουν ἀλύπητα τὸν ἀντιπαλὸ τούς. 

-Δεν ἔχει χωρατά! 

-Ὄχι, τόρα δεν ἔχει χωρατά!… 



Ἔξαφνα ὅμως […]ἐρριζώθηκαν τὰ δύο κορμόδεντρα. Ὁ Χάλης ἐγονάτισε μὲ τὸ ἕνα 
ποδὶ στῇ γῆ στρωμένο. Τὸ ἄλλο λυγισμένο στο γόνατο, γίνεται ἀκίνητο θεμέλιο τοῦ 
λοιποῦ σώματος. Καὶ μὲ τὰ χέρια τ’ ἄπλωτα, τοὺς μακροὺς κα[…]λυβένιους 
βραχίονας, κολλητοὺς στῇ μέση τοῦ Μπούρα, πάσχει να τὸν φέρει κοντὰ τοῦ, να τὸν 
λυγίση, να τὸν κρημνίση προσπαθεῖ σωρὸ κουβ[…] ἀπὸ πάνω τοῦ. 

Ἐκεῖνος ὅμως σκυφτὸς ὀλίγο μὲ τό […]ἑνὸς τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ κορμιοὺ τῇ δυσκαμψία 
ὀπλισμένος, στέκει ἀκλόνητος σὰ βράχος κ’ ἐπικάθετ’ ἐπάνω τοῦ καὶ τὸν σπρώχνει μὲ 
τὸν βαρὺν ὄγκο τοῦ, […] να τὸν κρημνίση κάτω τ’ ἀνάσκελα, να βάλῃ τῇ ῥάχη τοῦ 
στο χῶμα. Ἔτσι μόνον θὰ σημαδευθὴ ἡ νίκη τοῦ. 

Ὁ λαὸς περιγυρα στρογγυλοκαθισμένος, ὁλορθος εἴτε σκυφτός· οἱ νέοι καὶ οἱ 
γέροντες· τ’ ἀνήλικα παιδιὰ σερνικὰ θυλικά, κυττάζουν τοὺς δύο παλεστὲς μὲ φρίκη 
καὶ τρόμο. Εἶναι ἀληθινὰ ἐκεῖνος ὁ γονατιστός, ὁ Διονύσης Χάλης ὁ Σοφαδίτης! Κ’ εἶνε 
ὁ ἄλλος ὁ σκυφτός, σὰν βουνὸ ἐπάνω τοῦ ὁ Μήτρος Μπούρας ὁ χωριανὸς τούς! 
Παλεύουν ἀλήθεια, ἄνθρωποι μὲ κρέατα καὶ κόκκαλα, ἐργάτες τοῦ χωραφιοὺ σὰν καὶ 
αὐτοὺς φτωχοὶ καὶ κακόμοιροι; Ἢ μήπως εἶνε δράκοι τῶν παραμυθιῶν, ἐκεῖνοι ποῦ 
παλεύουν για τῆς βασιλοπούλας τὰ δροσάτα νιάτα; Ἢ μήπως τάχα εἶνε ὁ Διγενής, τῆς 
παραδόσεως ὁ τρομερὸς ἥρωας, ποῦ παλεύει μὲ τὸ Χάρο για τὴν ἀκριβῆ ζωὴ τοῦ; 

Δεν εἶνε ὄχι δράκοι· δεν εἶνε οὔτε ὁ Διγενὴς κι’ ὁ Χάρος. Εἶνε οἱ δυο χωριάτες 
ὁλοζώντανοι, εἶναι ὁ Χάλης ὁ περίφημος καὶ ὁ Κράπας ὁ χωριανὸς τούς. Καὶ δεν 
παλεύουν οὔτε για τὰ νιάτα τῆς βασιλοπούλας οὔτε για τὴν ἀκριβῆ ζωή. Παλεύουν 
καὶ ἀγωνίζονται για να τιμήσουν τόνομα καὶ τὸ χωριὸ τούς. 

Ὁ Μήτρος Μπούρας ἐπάνω στον ἀντιπαλὸ τοὺς ξαπλωμένος βαρύς, μεγάλος, μὲ τὰ 
πόδια τυλιγμένα στα πόδια ἐκείνου, μὲ τὰ χέρια κολλημένα στα μεστὰ λαιμοτράχηλα, 
φαίνεται Ἡρακλῆς ἀναπαυόμενος ἀπὸ τοὺς ἄθλους, ἐπάνω στῇ λεοντῆ τῶν θυμάτων 
τοῦ. Βλέπει γύρω τὸ λαό, τοὺς χωριανοὺς τοὺς γελαστοὺς να τοῦ νεύουν 
ἐνθαρρυντικά, να τὸν συμβουλεύουν για να κρατῇ καλά, χάμω να τὸν κρεμνίση στο 
χῶμα, να δοξάσῃ τὸ χωριὸ καὶ τ’ ὄνομά του. Βλέπει ἀγνάντια τῇ Σμάλτω τῇ 
λεβεντονιὰ να χαμηλώνη κατακοκκίνῃ τὰ ματία στο βλέμμα τοῦ καὶ να σιγοτρέμη σὰν 
καλάμι ἀπὸ τῇ συγκίνηση καὶ τῇ λαχτάρα. Βλέπει καὶ κάτω τοῦ ἀνάμεσα στα 
σιδερένια σκέλια τοῦ, κάτω ἀπὸ τὰ χαλυβένια παλαμοδάχτυλά του τὸν Διονύση Χαλὴ 
κατακόκκινον καὶ ἰδρωμένον, ξεθεώμενον, να σπαράζη σὰν τὸ σφαχτὸ κάτω ἀπὸ τὸ 
βαρὺ γόνατο τοῦ σφάχτη καὶ συχνογελὰ μὲ τὸν ἀνώφελον ἀγῶνα τοῦ. Τὸν βλέπει να 
στριφογυρίζη τὸ κορμὶ σὰν ἐρπετό […] να ψαχουλεύη ἔδω κ’ ἐκεῖ μὲ τὰ χέρια τὸ 
γλιστερὸ κορμὶ τοῦ, στα μηρία τοῦ μέσα, στις κνῆμες κάτω κ’ ἐπάνω στις μασχάλες, 
στους ὤμους καὶ τὰ λαιμοτράχηλα. Καταλαβαίνει πως μέρος ζητοῦν να πιάσουν, να 
γατζώσουν κάπου ἀξεκόλλητα, ὥς που να λυγίσουν στῇ γῆ χάμω τὸ ἀλύγιστο κορμί, 
εἴτε να συνεπαροῦν μαζὶ τούς, μᾶζα λαχταριστὴ κρέατος καὶ κοκκάλων. Μάταια ὅμως 
ἀγωνίζοντε. Πῶς καταντησες καϋμὲν Σοφαδίτη! Τὶ θὰ γένῃ τόρα τὸ ὄνομα τὸ 
ξακουσμένο στῇ Λάρισα καὶ στα Τρίκκαλα μέσα; 

Ὁ Μήτρος Μπούρας γελᾷ καὶ ἀναπαύεται. Δεν προσμένει τοραπαρα τὴν καταλληλη 
στιγμή που μ’ ἕνα ἐπιτήδειο ἀνασήκωμα, θὰ στείλῃ τῇ ῥάχη τοῦ να φάγῃ χῶμα, να 
δείξῃ φῶς φανερὰ στον κόσμο τῇ νίκῃ τοῦ. Γελᾷ καὶ ἀναπαύεται καὶ δεν προσέχει τὰ 
ἐπίβουλα πασπατεύματα τοῦ ἐχθροῦ, ἀνάμεσα στα σκέλια τοῦ. 

-Ἀχ! ἀντήχησεν ἔξαφνα φοβερὴ κραυγή. 

Ἐσώπησε μὲ μιᾶς τὸ τούμπανο κ’ ἐβουβάθηκαν οἱ καραμοῦζες, λες καὶ νεκρὰ 
ἐπλάκωσε τὴν πλάσι.  

Ὄχι, δεν ἐπλάκωσε νεκρὰ τὴν πλάσι. Ὁ Μήτρος Μπούρας κείτεται βαρὺς στο χῶμα 
καὶ βογγομαχὰ σὰν πληγωμένο ἀγριοδάμαλο. 



-Ἀχ! ἐβγῆκε δυνατὸ καὶ ἀπὸ τὸ στόμα τῆς Σμάλτως τῆς λεβεντονιάς. 

 

Καὶ τόρα κάτω στο Σέχη, στο ἰδιόχτητο χωριὸ τοῦ Νάση Νούσα, τὸ πάλεμα ἔχουν 
ἀκόμη μόνη διασκέδασι τοὺς οἱ Καραγκούνηδες. Κάθε γιορτὴ καὶ σχολὴ τῆς ἀνοίξεως, 
ὅταν ἠμποροὺν ν’ ἀφίσουν τὸ ἔργο τοὺς τὸ βαρύ, να παραδώσουν τὸ κατακοπο 
κορμὶ στην ἀναπαψι καὶ τῇ βασανισμένη ψυχῇ τοὺς στῇ χαρά, συνάζονται ὅλοι νέοι 
καὶ νῆες, γέροντες καὶ γριές, παιδιὰ καὶ κορίτσια ἐπάνω στ’ ἁλώνι, ἐμπρὸς στο 
πυργωτὸ κονάκι τοῦ ἀφέντη κ’ ἔτσι διαλαλεῖ ὁ κήρυκας: 

-Ἀκουστὲ χωριανοὶ κι’ ἂς λέει ὁ κόσμος!… Σήμερα παλεύει ὁ τάδε μὲ τὸν τάδε… 
Κερνάει τ’ ἀφεντικὸ καὶ τὰ τούμπανα παίζουν… 

Μὴν ξεχνάτε ὅμως τὸ πάθημα τοῦ Μήτρου Μπούρα! 

       Α. Καρκαβίτσας 
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