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Η στιγμή έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων πλησιάζει.
Ας πούμε ορισμένα πράγματα, τα οποία ίσως
τεχνηέντως έχουν μείνει στην αφάνεια ή
διαστρεβλώθηκαν. Αλήθειες και έννοιες σημαντικές
και μεγάλες.
Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες δεν έγιναν το 776 π.Χ όπως λανθασμένα, συχνά αναφέρεται.
Το 776 π.Χ. έχουμε την πρώτη ιστορική Ολυμπιάδα, "αφ΄ης οι Έλληνες αριθμούσι τους
χρόνους"(Αριστόδημος). Εκείνη ήταν η Ε' αναβίωση των Ολυμπιακών αγώνων.

Η Κρήτη είναι η γενέτειρα των Ολυμπιακών αγώνων, όπως αναφέρει ο Παυσανίας στα
«Ηλειακά» (Α' 7). Όταν γεννήθηκε ο Ζευς, η Ρέα η μητέρα του ανέθεσε τη φύλαξή του στους
Κουρήτες, στους Ιδαίους Δακτύλους, τον Ηρακλή, τον Παιωναίον, τον Επιμήδη, τον Ιάσιον
και τον Ίδαν. Ο Ηρακλής ως ο πρεσβύτερος από τους Ιδαίους Δακτύλους, τους έβαλε « ες
άμιλλαν δρόμου» και τον νικητή στεφάνωσε με κλαδί ελαίας, τον κότινο. Αυτόν τον αγώνα
δρόμου ονόμασε Ολύμπια. Μάλλον προς τιμήν του Ολύμνου, τον Ιδαίο αρχιερέα παιδαγωγό
του Δία. Όρισε να τελείται κάθε 4 έτη, διότι οι αρχικοί Ιδαίοι ήταν πέντε, κατόπιν λαοί,
φυλή, όπως και οι Κουρήτες, με πλοία, στρατούς, επιστήμες, θρησκείες, εκστρατείες.
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Αργότερα, συγκεκριμένα 50 έτη μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, ο απόγονος του
Ιδαίου Ηρακλέους (και όχι του Ηρακλέους του Δία και της Αλκμήνης) Κλύμενος, μετέφερε
τους αγώνες από την Κρήτη στην Πελοπόννησο. Αυτή ήταν η Α' αναβίωση. Οι Ολυμπιακοί
αγώνες καταργήθηκαν το 393 μετά Χριστόν, (κατά την 239ην Ολυμπιάδα) από τον Θεοδόσιο
του Βυζαντίου ως "ειδωλολατρικόν έθιμον". Διήρκησε δηλαδή αυτός ο κύκλος, 1169 έτη.
Αφορούσε αυστηρά, αποκλειστικά τους Έλληνες.

Η ΣΤ' αναβίωση έγινε το 1896 στην Αθήνα. Ως εμπνευστής της ιδέας αναφέρεται ο Γάλλος
βαρώνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν. Αυτό είναι λάθος. Εμπνευσταί υπήρξαν οι Έλληνες
εθνικοί ευεργέτες Δημήτριος Βικέλας και Κωνσταντίνος Ζάππας.

Ως σύνθημα των σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων καθιερώθηκε το "λατινικό" "CITIUS,
ALTIUS, FORTIUS" (πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά). Πρόκειται για αντιγραφή από την
Αριστοτέλους Ρητορική (Α' 1361 Β): «Αγωνιστική (δηλ. αθλητική) του σώματος αρετή,
σύγκειται εκ μεγέθους και ισχύος και τάχους».

Κατά τους διεθνείς Ολυμπιακούς αγώνες του 1896 πρώτευσε στον μαραθώνιο δρόμο ο
Έλληνας Σπύρος Λούης, από το Μαρούσι, γαλατάς στο επάγγελμα, ετών 24 (χρόνος: 2 ώρες
58' 50"). Ο Σ. Λούης ως επίσημος προσκεκλημένος του Γερμανικού κράτους, παρακολούθησε
το 1936 την τελευταία πριν τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο Ολυμπιάδα, στο Βερολίνο.
Η Ολυμπιακή φλόγα είχε μεταφερθεί εκεί από την Ολυμπία. Γι' αυτό ο Γ. Βλάχος, στην
περίφημη "ανοικτή επιστολή" του προς τον Χίτλερ (εφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 8/3/1941) τονίζει:
«Ο ολίγος ή πολύς στρατός των Ελλήνων που είναι ελεύθερος, όπως εστάθη εις την
Ήπειρον, θα σταθεί εις την Θράκην. Θα πολεμήσει. Και εκεί. Και θα αποθάνει. Και εκεί. Και
θα αναμείνει την εκ Βερολίνου επιστροφή του δρομέως, ο οποίος ήλθε προ πέντε ετών και
έλαβε από την Ολυμπία το φως, δια να μεταβάλει εις δαυλόν την λαμπάδα και φέρει την
πυρκαϊάν εις τον μικρόν την έκτασιν, αλλά μέγιστον αυτόν τόπον ο οποίος, αφού έμαθε τον
κόσμον όλον να ζει, πρέπει τώρα να τον μάθει και να αποθνήσκει.»

Κάτι άλλο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, στους "φίλους" και "εταίρους" είναι εκείνο που
εμείς οι Έλληνες εννοούμε Αθλητικός Αγώνας. Οι αξιότιμοι σύντροφοι στην Ευρωπαϊκή
οικογένεια, μην μπορώντας να κατανοήσουν την έννοια της ευγενικής άμιλλας και του
αθλητικού ιδεώδους, ονόμασαν τους αθλητικούς αγώνες…..παιχνίδια. Άντε τώρα εξήγησέ
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τους ότι ο αθλητισμός δεν είναι παιχνίδι και πως ο αθλητής δεν είναι παίκτης. Αυτό
συμβαίνει στα σπόρ (ομαδικά ή ατομικά), όχι στους αγώνες.
Olympic games λένε τους Ολυμπιακούς αγώνες οι Αγγλοαμερικανοί.
Olympische Spiele οι Γερμανοί.
Jeux Olympiques οι Γάλλοι.
Olympici Giocchi οι Ιταλοί.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπόρεσαν σε καμία γλώσσα να βρουν μεταγλώττιση της λέξης
"αγών". Θα υιοθετούσαν την Ελληνική λέξη, να ξεμπλέξουν. Άλλωστε δεν θα ήταν η πρώτη
φορά. Τόσες και τόσες λέξεις έχουν μεταφέρει αυτούσιες στις γλώσσες τους από την
αδυναμία να αποδώσουν το νόημα στις δικές τους.
Το ότι όλοι ονόμασαν τους Ολυμπιακούς αγώνες, παιχνίδια, δεν είναι σύμπτωση. Όταν δεν
υπάρχει η έννοια στο μυαλό του ανθρώπου, δεν υπάρχει και η αντίστοιχη λέξη. Το ΠΑΙΧΝΙΔΙ
απέχει χαοτικά από τη λέξη - περιεχόμενο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ. Ο Πύρρος Δήμας, η
Πατουλίδου, ο Μελισσανίδης και πλειάδα από αθλητές μας δεν είναι παίχτες. Δεν παίζουν,
χάριν διασκέδασης. Πάντως, σήμερα, οι Ολυμπιακοί αποτελούν τη μαζικότερη,
δημοφιλέστερη και μακρότερης διάρκειας, παγκόσμια πρώτη, εκδήλωση – συμμετοχή –
συνδιοργάνωση.

Αθλητισμό δημιούργησαν μόνον οι Έλληνες.

Το ιδεώδες αυτό είναι γέννημα του Ελληνικού πολιτισμού. Γιατί τάχα πρέπει να το
παρασιωπούμε!! Όλοι οι μη Έλληνες, βάφτισαν τους αθλητικούς αγώνες παιχνίδια, απλώς
γιατί δεν καταλάβαιναν οι άνθρωποι τι έβλεπαν. Την εκγύμναση, την ανάπτυξη των
σωματικών προσόντων, την άμιλλα και τη νίκη, τη δημόσια επίδειξη στο κοινό, την ψυχής
αγωγή (ψυχαγωγία). Ουδείς λαός είχε ποτέ στάδια, αθλητές, βραβεύσεις, αγώνες, κριτές,
κοινό, αθλήματα. Ακόμα και τα ιπποδρόμια ήταν Ελληνική εφεύρεση. Οι άλλοι λαοί
ανακάλυψαν τις αρένες. Η δημόσια σφαγή σκλάβων, θηρία, πορνεία, εμπόριο, στοιχήματα
κ.τ.λ.
Παρακολουθούσαν τους Έλληνες και την ανθρώπινη υπέρβαση, να τρέχουν, ξεπερνώντας
πάνω απ' όλα τους ίδιους τους εαυτούς τους, να τινάζονται εις ύψος και μήκος ενάντια στον
νόμο της βαρύτητας, να πετούν το ακόντιο, τον δίσκο, τη σφαίρα και έμειναν με το στόμα
ανοικτό.
Τι είναι πάλι και τούτα – μαζί με πολλά - τα παράξενα που κάνουν οι Έλληνες; Και αφού τα
εξέτασαν, αποφάνθηκαν: Παιχνίδια. Και τα ονόμασαν Games.

«Ου βαρβάρων είναι αγωνιστέον τον αγώνα.»
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Ξυπολυτάς Νικόλαος
Μέλος ΝΟΔΕ Ν.Δ. Ρεθύμνου
Γραμματέας Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου
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