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Ο κατήφορος του ολυμπιακού πνεύματος
Από

rov κωνσrανrίνο Δαμιανό

Όλοι μαc; σχεδόν, λίγο-πολύ παρακο

αθλnτισμόc; ξεκίνnσε από κάποια βιο

λουθr'iσαμε

λογικrΊ και κοινωνικrΊ ανάγκn και στα

μπιακούς

τουc;

τελευταίους

Αγώνες,

Ολυ
εκ

διακά δnμιουργr'iθnκαν οι Ολυμπιακοί

τουc; σύνεγγυς και οι άλλοι μέσω των

Αγώνεc;. Οι αγώνες στnν αρχαία Ολυ

μέσων μαζικr'ic; ενnμέρωσnc;. Απολαύ

μπία r'iταν ένα κράμα αθλnτικών κω

σαμε

πνευματικών αγώνων.

τιc;

ελαχιστότατοι

φαντασμαγορικές

τελετές

έναρξnc; τουc;.

Εκτόc; του ανταγωνιστικού τουc; χορα

Είδαμε λεπτό προc; λεπτό τιc; υπεράν

κτrΊρα,

θρωπες

nρωισμού και τnc; αρετrΊc; και διεξάγο

προσπάθειες

των

αθλnτών.

σκόπευαν στnν ανάδειξn του

Θαυμάσαμε τιc; καταπλnκτικέc; και πολ

νταν

λές φορές απίστευτεc; επιδόσεις. Μεί

προc; τουc; θεούc;, τouc; προγόνους, τις

ναμε

παραδόσεις και τnν ελλnνικr1 φύσn.

έκπλnκτοι

αθλr'iματα,

τα

από

τα

πολυτελr'i

θεαματικά

στάδια

και

τουc; μοντέρμουc; χώρους διεξαγωγr'ic;
τουc;.

μέσα σε ένα

κλίμα σεβασμού

Η μοντέρνα έκδοσn των αγώνων βασί
ζεται σε μια διαφορετικrΊ κοσμοθεωρία.

Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό συμβαίνεΙ

ΕντυπωσιαστrΊκαμε

από

αυτό

το

αναπόφευκτα

και

δικαιολογnμένα.

φανταχτερό πανnγύρι. Διερωτnθr'iκαμε

Αφού για να γίνουν κατανοnτοί στους

όμωc; ποτέ για το παρόν και το μέλλον

ανθρώπους τnς

σμός μαc;

έδωσε

εποχrΊc;

μac;

και

να

n ο ενθουσια

δώσουν το στίγμα τouc; 01 ιεροί αυτοί

βλέπτοντάc; τους δεν μας

αγώνες θα πρέπει πρώτα να προσαρ

αυτού του ιερού θεσμού

περιθώρια

προβλnματισμού';

Νοιαστr'iκαμε για το μαρασμό και το

χαντάκωμα του θεσμού

r'i

με από το θέαμα

παραμερίσαμε

και

θαμπωθrΊκα

ασυνείδnτα τέτοιες σκέψεις;

μοστούν

αναγκαστικά

στα

σnμερινό

δεδομένα.
Παρόλο που κατανοώ το γεγονός ότι

n

υλιστικr'i εποχn που ζούμε έχει αντίκτυ

πο και στουc; Ολυμπιακούς Αγώνες, με

Η περίφnμn ομnρικr'i φράσn «αιέν αρι

λυπεί αφάνταστα το ότι οι σύγχρονοι

στεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων»

Ολυμπιακοί Αγώνες φέρουν ένα σύνο

<πάντα να αριστεύειc; και να ξεπερνάς

λο

χαρακτnριστικών

τουc; άλλουc;» και το ρnτό «νουc; υγιrΊc;

ύβριν

εν σώματι υγιεί» υπr'iρξαν πάντοτε ύψι

κόσμου.

στα ιδανικά τnc; αρχαιότnτας. Έτσι ο

Στnν

κατά

αρχαία

του

που

συνιστούν

αρχαίου

ελλnνικού

Ελλάδα

ο

αθλnτισμόc,
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r'iταν στοιχείο ζωnς.
λεγόμενα

Γυμνάσια,

Η φοίτnσn στα
δnμόσια γυμνα

ντόπιγκ αθλnτών βλέπουν το φως τnς
δnμοσιότnτας.

στnρια, nταν μέρος του καθnμερινού

γουν στnν

Οι

αθλπτές

κατανάλωσn

καταφεύ

αναβολικών

βfου. Μέσα από τnν άθλnσn οι αρχαίοι

και στn χρnσιμοποίnσn

Έλλnνες επιδίωκαν τnν αρετn και τnν

προϊόντων

υπεροχn όχι μόνο στο σώμα αλλά και

επιδόσεις σε κάποιον αγώνα. αδιαφο

στο πνευματικό επίπεδο.

ρώντας για τις τραγικές συνέπειες που

Με τn συνεχn άσκnσn ανέπτυσσαν τις
απαραfτnτες για τnν καθnμερινn αλλά
και πολεμικn ζωn φυσικές ικανότnτες,

τn σωματικn δύναμn, τnν αντοχn, τnν

βιομnχανικών

στοχεύοντας

σε

υψnλές

έχουν οι ουσίες αυτές στnν υγεία τους.
Η αλλοίωσn του χαρακτnρα των αθλn

τών προδίδει το αρχαίο αθΑnτικό ιδεώ
δες του «ευ αγωνίζεσθαι».

ταχύτnτα, ακόμα και τnν επινοnτικότnτα

Ο αθλnτισμός στnν πρώτn του μορφn

και

να

σκοπό είχε τnν επικοινωνία ανάμεσα

ενδιαφέρονταν για τον πρωταθλnτισμό.

στα άτομα και τα κράτn, τον παραμερι

τn

φρόνnσn.

Αφού και μόνο

Δεν

φαίνονταν

n συμμετοχn

τους στους

Ολυμπιακούς Αγώνες nταν αξιέπαινn και
σnμαντικn.

Επfσnς

παρόλο που nταν

οι

σοφοί άνδρες,

υπέρ τnς άθλnσnς,

καταδίκαζαν ωc; επικίνδυνn τnν υπερβο
λrΊ,

nταν ενάντια

στnν

uπεράθλnσn

σμό των επιμέρους διαφορών και τn
δnμιουργία κοινnς συνείδnσnς. κατά τn

διάρκεια

των

Ολυμπιακών Αγώνων.

ιερn εκεχειρία σαν άγραφος κανόνας

δικαίου έγινε σεβαστn από όλους τους
Έλλnνες.

σύμφωνα με το ρnτό «παν μέτρον άρι

Τότε το ολυμπιακό πνεύμα ενίσχυε τnν

στον».

ενότnτα

του

σnμερα,

το

Στις

μέρες μac; ακόμα και τα πρωτεία

των

αγώνων

αντικαταστάθnκαν

από

ρεκόρ και βασικό τους στοιχείο αποτε

λεί το κυνrΊγι των μεγάλων επιδόσεων.
Οι επαγγελματίες πια αθλnτές δέχονται
τεράστιες ψυχολογικές πιέσεις και χρn
ματικές

προκλrlσεις

για

να

καταρρί

ελλnνισμού.
ολυμπιακό

Αντίθετα

πνεύμα

έχει

βυθιστεί στn λάσπn των συμφερόντων
και το αίμα των πολέμων. Τρεις σύγ
χρονες ολυμπιάδες μεταιώθnκαν λόγω
των

Παγκοσμίων

Πολέμων

και

του

Ρωσσο-Ιαπωνικού.
Τα

μισά

σχεδόν

κράτn

του

κόσμου

ψουν ρεκόρ προnγούμενων ολυμπιά

μποϊκοτάρραν τ ους Ολυμπιακούς Αγώ

δων. Η χρnσιμοποίnσn αθέμιτων μέσων

νες τnς Μόσχας

διάκρισnς από αθλnτές nρθε σαν φυσι

να το ίδιο έπραξαν μετά από τέσσερα

κό επακόλουθο.

χρόνια στο Λος Άντζελες τα κράτn του

Όλο

και

περισσότερες

περιπτώσεις

!1980>

ανατολικού μπλοκ.

και σε αντίποι
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Κάθε τέσσερα χρόνια οι αγι~νεc, μετα

Ο Μαραθώνιος αντιπροσώπευσε το ιδα

φέρονται από πόλn σε πόλn. Τα μικρά

νικό του πατριωτισμού πέρα από

κρόηΊ παραμερίστnκαν μια γ;α πάντα

φυσικές δυνάμεις και όριο οντοχnς του

από τn διοργάνωσn του

ανθρώπου. Το μnνυμα του άθλου του

ιερού θεσμού

εξαιτίας των οικονομικών,

τα

Φειδιππίδn και του σnμερινού Μαρα

ποσά που ξοδεύονται είναι αστρονομι

θωνίου έχει μεταποιnθεί σε διαφnμιστι

κά. Οι μικροί λαοί, ανεξάρτnτα από τnν

κά σλόγκαν όπως: Πιες Κόκα-Κόλα

ιστορία και το παρελθόν τους, καταδι

φάε Μακντόναλτc, κτλ.

κάστnκαν
πάντα

από

τnν

ιστορία

αφού

τιc,

μια

για

να παρακολουθούν τn διοργά

νωσn των Ολυμπιακών Αγώνων από
τους μεγάλους. Επίσnc,, οι αθλnτέc, από
τιc, πλούσιες χώρες έχουν στn διάθεσn

τους

μέσα

προπονnσεων

τεχνολογίας

και

σύγχρονο

υψnλnc,
αθλnτικό

εξοπλισμό που τους δίνει σοβαρό πλε

ονέκτnμα στους αγώνες.
Η

Η εποχn όπου οι Ολυμπιακοί Αγώ'<εc.
χαρακτnρίζονταν από μια αλnθινn αΦι
λοκερδΠ άμιλλα, μια τίμια προσπάθεια

για τιμnτικn διάκρισn και μόνο γι· αυτn,
έχει δύσει μαζί με το αρχαίο πνεύμα.

του Ολυμπισμού. Σnμερα μαc, προσφέ
ρουν θέαμα αντί αυτών και δυστυχώς

n

κοινωνία μαc, παθnτικά δέχεται. και για

να

αναμέτρnσn των αθλnτών γίνεται

r1

μιλnσω αλλnγορικά,

το

σύνθnμα

του λαού κατά τnc, δικτατορίας στnν

πάνω σε δίκαιn βάσn. Όλα αυτά δεν

Ελλάδα

πριν ακόμα

το γεγονός του

συνάδουν

Πολυτεχνείου nταν:

«Κάτω το ποδό

μεταξύ

με

το

πνεύμα

των αθλnτών,

κοινωνικής
πλούτου

θέσnc,,

στο

ισότnταc,

ανεξαρτnτ~c,

καταγωγnc,

οποίο

του

προέβλεπαν

οι

σφαιρο>>. Οι τότε δικτάτορες αντί για

δnμοκρατία και ελευθερία... πρόσφε
ραν

μπάλα.

Αν

όχι

άρτον,

πάντως

αρχαίοι nμών πρόγονοι μέσα από τους

θέαμα

αγώνες.

του λαού>>. Αφού χορταίνει το μάτι ο

Οι αρχαίοι Έλλnνεc, εμπνεύστnκαν

το

άθλnμα του Μαραθώνιου από τnν ιστο
ρία ενός νεαρού άνδρα, του Φειδιππί
δn,

ο

οποίος

διένυσε

απόστασπ
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μιλίων από τnν πεδιάδα του Μαραθώνα
ωc, τnν Αθnνα για

να

μεταφέρει το

μnνυμα τnc, νίκnc, στους Έλλnνεc, και
άφnσε τnν τελευταία του ανάσα φτά
νοντας και διαλαλώντας το χαρμόσυνο
γεγονός.

που χαρακτnpίστnκε το «όπιο

άνθρωπος δεν χρειάζεται να γεμίσει το

κεφάλι. Η συνειδnτοnοίnσn και μόνο
αυτού του γεγονότος θα αφυπνίσει τnν
κοινωνία από το λnθαργο και τnν αδρά
νεια. Σαν απόγονοι των αρχαίων Ελλrl
νων θα πρέπει να αντισταθοίιμε σω
διασυρμό του αρχαίου αθάνατου πνεύ
ματος.

