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ΠΑΝΕΛΛΗΝΕΣ -  PANHÉLLÈNES

θεά Εκεχειρία στεφανόνει επί τής Ά λ -  
τεως, υπό την Ιερόν σκιάν των πλατάνων 

κα'ι των αιγείρων, την κεφαλήν τοΰ γηραιού 
Ίφίτου. Ό  Πανελλήνιος Ζευς ευλογεί τάς θεω
ρίας των προσκυνητών. Και υπό τήν αιγίδα 
του δέν υπάρχουν πλέον ’Αθηναίοι κα'ι Σπαρ- 
τιάται, Δωριείς καί "Ιωνες, Κορίνθιοι, Ά ρ -  
γεΐοι, Θεσσαλοί. ΕΙνε δλοι τώρα πολΐται μιας 
μεγάλης ήθικης πατρίδος. Είνε'Πανέλληνες.

Μέ τό τίμιον αύτό όνομα σάς χαιρετίζει ή 
'Ελληνική ξενία, ώ  ξένοι τοΰ Παναθηναϊκού 
Σταδίου. 'Ως εύ παρέστητε.

’Ιδού σάς άνοίγομεν τάς πυλας των §ρει· 
πίων. Ό  ύστατος χρησμός τού Δελφικού Θεού 
αντηχεί ακόμα άπό τά βάθη των λεΐ'κών συν
τριμμάτων, ως θρήνος. Ή  Ιερά "Αλτις κοιμά
ται σιωπηλή, και τά νερά τοΰ Κλαδέου καί 
τού Άλφειού νανουρίζουν, μέ πένθιμον φλοί
σβον, τον ύπνον των θεών καί των ήρώων. 
"Ενας Καΐσαρ μέ Ισπανικόν αίμα, έκλεισε διά 
παντός, μέ βέβηλον χέρι, τό ιερόν τοΰ ’Ολυμ
πίου Διός. αΧαμαΙπέσε δαίδαλος αύλά».

Ά λ λ ’ δ  μέγας Πάν δέν άπέθανε. Είσθε 
σείς, ώ εύγενεΐς βάρβαροι, πού έξενίσατε τούς 
έξορίστους θεούς. Εστήσατε πάλιν τά άγάλ- 
ματά των επί τής χιονισμένης σας γης, υψώ
σατε τά Ιερά των επί των ύψηλών βουνών 
τών ύλοτρόφων, έφέρατε τήν λατρείαν των 
παρά τάς δχθας τών μεγάλων ποταμών. Κ’ 
έμείς, τέκνα μακρυνά τών στεφανηφόρων, τούς 
όποίους ΰμνησεν 0 Πινδαρικος διθύραμβος,

Dans la vallée de i’ Altis, à l ’ ombre sa
crée des platanes et des peupliers, Iâ 

déesse Ékékheiria couronne le front du 
vieux Iphitos. Zeus Panhellénique bénit 
les théories des pèlerins. Et sous son égide 
il n ’ya plus d ’Athéniens et de Spartiates, 
de JDoriens et d ’ ioniens, de citoyens de Go- 
rinthe, d Argos ou de la Thessalie. Ils sont 
tous, maintenant, citoyens d ’ une grande 
patrie morale. Ils sont Panhellènes.

C ’ est par ce noble nom que vous salue 
l’ hospitalité Hellène ό hôtes du Stade Pa- 
nathénaïque. Soyez les bienvenus.

Voici, que-nous ouvrons devant vous les 
portes des ruines. Le dernier oracle du dieu 
delphiqne résonne encore du fond des dé
bris blancs, comme une longue lamenta
tion. Altis dort silencieuse et les eaux du 
Cladéos et de Γ Alphéos bercent d ’ un m u r
mure funèbre le sommeil des dieux et des 
héros. Un César, de sang Espagnol, a 
fermé pour toujours le temple de Zeus 
Olympien. «Χαμαί πέσε δαίδαλος ανλά».

Mais le grand Pan n ’est pas mort. C ’est 
vous, à nobles barbares, qui avez accueilli 
les dieux exilés. Vous avez érigé leurs id o -’ 
les sur un sol couvert de neige, vous avez 
élevé leurs temples sur les sommets de 
hauteis montagnes boisées, vous avez por
té leur culte aux bords de grands fleuves. 
Et nous, petits-fils  lointains des triom -
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άφυπνιζόμενοι έν μέσφ μαρμάρων καί σκίνον, 
θέλομεν νά σας άποδώσωμεν την ξενίαν τών 
πατρφων θεών. Ώ ς ευ παρέστητε, Πανέλ- 
ληνες.

Έκόψαμεν πάλιν τδ τίμιον μάρμαρον από 
τήν καρδίαν τοΰ Πεντελικοΰ κα'ι ύψώσαμεν εΐς 
την άγκάλην τοΰ Άρδηττοΰ, λευκόν μέσα εις 
τό φώς, τό Παναθηναϊκόν Στάδιον. Μετεκα- 
λέσαμεν άπό τον κρημνισμένον βωμόν του τον 
Όλΰμπιον Δία, προστάτην καί κηδεμόνα. Παρά 
τον Ίλισσόν έστήσαμεν πάλιν τό άγαλμα της 
Θεάς Εκεχειρίας. Κα'ι άπό τον ελληνικόν θρό
νον, μία βασιλική φωνή, άποκρινομένη διά 
μέσου τών αίώνων, προς τό βέβηλον πρόσ
ταγμα τοΰ ‘ Ισπανού Καίσαρος, άριθμεΐ πάλιν 
τάς.νέας ’Ολυμπιάδας.

Φέρετε, ώ Πανέλληνες, άπό τάς μακρυνάς 
σας πατρίδας, τήν άλκην. καί τό κάλλος τών 
Ιφηβικών σωμάτων προς τό φώς -της’Αττικής. 
"Ας φιλήση πάλιν ο Ιλληνικός "Ηλιος την 
γυμνήν ευμορφίαν. "Ας δροσίσουν αί ποντιά- 
δες τοΰ Σαρωνικοΰ τά υπερήφανα μέτωπα 
στεφανωμένα με δάφνας. "Ας λάμψουν είς τάς 
αύγάς τοΰ ώραιοτάτου οδρανοΰ οι ρυθμοί τών 
εδγενών κινημάτοιν. "Ας δοξασθή υπό τήν 
λευκήν λάμψιν τοΰ μαρμάρινου βουνού, γεν- 
νήτορος θεών, ή θεοποιημένη σάρξ. Ή  Δή
μητρα τρέφει ακόμη μέ τούς Ιδιους ευγενεϊς 
χυμούς τήν δάφνην- καί τήν έλαίαν. Ό  ’Απόλ
λων φιλεί μέ τό ίδιον θειον φίλημα τά φύλλα 
καί τάνθη των. Αί χεΐρες τών αττικών παρ
θένων θά πλέξουν στεφάνους διά τά μέτωπά 
σας.

. . .  Κ’  έπειτα θά σάς φέρωμεν πρός τά 
ρείθρα τοΰ Ίλισσοΰ. Έκει υπό τήν υψηλότα
τη ν πλάτανον «εκεί σκιά τ’ έστι καί πνεύμα 
μέτριον καί πόα καθίξεσθαι. . . Χαρίεντα καί 
διαφανή τά ύδάτια φαίνεται. . . τό δ' εΰπνουν 
τοΰ τόπου θερινόν τε και λιγυρόν ύπηχεΐ τώ 
τών τεττίγων χορφ». Είνε ή πλάτανος, ή 
όποία ήκουσε τήν φωνήν τοΰ Σωκράτους, παρά 
.τό πλευράν τοΰ Φαιδρού. Τό φύλλωμα της 
θροεϊ άκόμη τήν θείαν προσευχήν: « Ώ  φίλε 
Πάν καί οί άλλοι, οσοι τήδε θεοί, δοίητέ μοι 
καλφ γενέσθαι τάνδοθεν». Τά χείλη μας θά 
επαναλάβουν τούς σωκρατικούς λόγους, τήν 
προσευχήν τών ήθικών καλλιστείων. Ό  υίός 
τοΰ ‘ Ερμου καί τής Δρυόπης ειν' έκεΐ δια νά 
είσακούση τήν προσευχήν μας. Διότι ό μέγας, 
Πάν δεν άπέθανε.

Π Α Υ Λ Ο Σ  Ν ΙΡ Β Α Ν Α Σ

phateurs. célébrés par le dithyrambe pin- 
darique, reveillés soudain au milieu de 
marbres et d ’ om bfes. nous désirons vous 
rendre l ’ hospitalité offerte à nos Dieux pa
ternels. Soyez les bienvenus

Nous-avons tiré dès carrières sacrées du 
mont Pentélique le marbre précieux, et 
nous avons élevé air sein d ’ Ardiltos le 
Stade Panathénaïque. blaire dans la lu
mière. Nous avons invité, de son autel dé
moli. Zeus Olympien, maître et prolecteur. 
Aux bords d en iissos  nous avons érigé la 
statue de la déesse Ekekheiria. Et du trône 
de la nouvelle Hellade. voilà qu'une voix 
royale, répondant à travers les siècles à 
l ’ordre néfaste du César Espagnol, compte 
les nouvelles olympiades 

Apportez, ô Panhellènes, de vos lointai
nes patries, la vigueur et la beauté des 
corps adolescents vers la lumière attique. 
Que le soleil d 'Alhènes baise encore une 
fois la nudité aux belles formes. Que les 
brises du Saronique caressent les fronts 
fiers, couronnés de lauriers. Que les ryth
mes des nobles mouvements resplendis
sent aux lueurs du plus beau des ciels. 
Que la chair divinisée se glorifie sous l ‘ 
éclat de la montagne marmoréenne, mère 
des dieux. Déméter nourrit encore, par les 
mêmes sucs, le laurier et l ’ olivier. A pol
lon baise du même baiser leur feuillage et 
leurs fleurs. Les mains des viergesattiques 
tresseront des couronnes pour vos fronts.

. . . E t  puis nous vous conduirons aux 
bords d e l ’ llissos. Là. sous le platane élevé, 
«noustrouverons de l ’ombre’, un air frais et 
du gazon qui nous servira de siège... Quoi de 
plusgracieux que cette eau pure et diapha
ne ? . . .  Et le chant des cigales a quelque 
chose d ’ animé, et qui sent l'été. » C ’est le 
platane qui a entendu jadis la voix de S o- 
crate à côté de son disciple Phèdre. Son 
feuillage murmure encore la prière divine: 
« 0  Pan et vous divinités qu ’ on honore 
ici, donnez-m oi la beauté intérieure de 
l 'â m e .»  Nos lèvres répéteront les paroles 
Socratiques, la prière pour la beauté mo
rale. Le fils d ’ Hermès et de Dryopé est 
là pour exaucer nos voeux. Car le grand 
Pan n ’est pas mort.
[ Tradu ction  de l ’auteù r) P A Y L O S  N IR V A N A S

Ο  Δ ΙΑ Δ Ο Χ Ο Σ  K Û N E T A N T IN O Ï

Ο Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Σ  Υ Μ Ν Ο Σ

Ά ρχαϊον πνεύμα  αθάνατου, ά γν ΐ πατέρα 
τον  ώραίον, τον  μεγάλου καί τ  ’ άλφ&ινοϋ, 
κατέβα , φανερώσου κι’ αοτρα-ψ' εδώ πέρα 
στη δόξα τής δικής σον γη ς  και τ ’  ουρανού.

Σ τό  δρόμο καί στό πάλαιμα καί στό λι&άρι, Κάμποι, βουνά  κ ω  πέλαγα φ έγγουν μ α ζί σου
’ ατών εόγενώ ν αγώ νω ν λάμψε τήν ορμή, ’ σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός,
και με τ ’ Αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι καί τρέχει στόν ναόν έδώ προσκυνητής σου,
καί σιδερένιο πλάσε κι άξιο τό κορμί· άρχαϊον πνεύμα  αθάνατον, κάθε λαός.

Κ Ω Σ Τ Η Σ  Π Α Λ Α Μ Α Σ



Η ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΣΩΜ ΑΤΙΚΗ ΑΓΩ ΓΗ 

Δ Ι Α  Μ Ε Σ Ο Υ  Τ Ω Ν  Α Ι Ω Ν Ω Ν

L ’É D U C A TIO N  P H YSIQ U E D E  LA 

G R È C E S  TR A VER S LE S  S IÈ C L E S .

i | αρχή τής Ελληνικής γυμναστικής άνάγεταΓ 
* * εις τούς ήρωϊκούς χρόνους του ‘Ελληνικού 
λαού. Καί τότε όπως καί κατά τούς νεωτέρους 
χρόνους ή αγωνιστική προηγήθη τής γυμναστι- 
κής· ή Ιξάσκησις εις τα διάφορα δπλα τής Απο
χής, καί πάσαι εν γένει αί άσκήσεις aî προά- 
γουσαι τα διάφορα σωματικά προσόντα καί συ
νεπώς την υπεροχήν έκάστου άτόμου ή καί 
απλώς τέρπουσαι καί διεσκεδάζουσαι τούς είς 
αύτάς Ιπιδιδομένους, ήσαν εν γενική . χρήσει 
παρά τοίς άρχαίοις "Ελλησι πολύ προ των 'Ο 
μηρικών χρόνων, <5ν κρίνη τις έκ τών θαυ
μάσιων καί λεπτομερέστατων περιγραφών τού 
ποιητοΰ. 'Ο  δρόμος, τό άλμα, ή πάλη, ή 
πυγμή, δ ακοντισμός, ή τοξική, ό διά τών 
δπλων άγων, ή δισκοβολία καί αί άρματοδρο- 
μίαι, ήτοι σύμπασα περίπου ή σύγχρονος άγω- 
νιστική (sp ort) άπαντώνται καί περιγράφον- 
ται λεπτομερέστατα παρ’ Όμήρφ. καί αυταί 
ακόμη αί διά τής σφαίρας παιδιαί τών τε νέων 
καί τών παρθένων. "Οπως καί οί σύγχρονοι εύ· 
γενεΐς, ούτω καί οί βασιλείς καί οίήρωες τών 
χρόνων εκείνων ού μόνον κατεγίνοντο μετ’  Ιδια- 
ζούσης σπουδής εις τά διάφορα αγωνίσματα . 
άλλα καί κατήρχοντο' είς τήν κονίστραν, τό δέ 
κυπελλον ή ό τρίπους τον όποιον έκειθεν άπεκό- 
μιζον ώςίπαθλον, είχεδΓαύτούς τήν αυτήν ση- · 
μασίαν, οϊαν καί τό μετά τήν μάχην άναστηλού- 
μενον νικητήριον τρόπαιον. Οί ¿αψφδοί καί οί 
ποιηταί τήςΙποχής ψάλλοντες τα κατορθώματα 
τών ηρώων, ουδέποτε παρελειπον καί τά άγω* 
νιστικά αύτών κατορθώματα καίτάςνίκας. Πας 
δστις καί εν μόνον βλέμμα.έχει $ίψει Ιπί τής 
Ιστορία; τών χρόνων έκείνων, γνωρίζει δτι ό 
Άχιλλεύς ήχο ώκυποδέσχατος δρομευς, ό* Αγα
μέμνων καί ό Διομήδης κρατεροί αίχμηταί, ό 
Αίας καί δ Όδυσσεύς άκαταμάχητοι παλαι- 
σταί, δ Έπειός καί δ Πολυδεύκης άνίκητοι πύ· 
κται. Ή  άγωνιστική διεσκέδαζε τάς ώρας τής 
σχολής τών ήρώων, δταν ό πόλεμος καίή θήρα 
δέν άπησχόλουν αύτούς, δι* άγώνων δέ έπα- 
νηγυριζον τάς ημέρας της χαράς καί αυτού 
τού πένθους- Καί Ιπειδή ή παροιμιώδης τών 
άρχαίων ευλάβεια άπέδιδε παν άγαθόν είς τούς 
θεούς, ούτω καί έκαστη τών άγωνιστικών τού
των άσκήσεων είχε θεόν ιινα εφευρέτην καί 
προστάτην.

r ’origine de la gymnastique doit être rap- 
portée aux temps héroïques du peuple 

Grec. L’agonistique avait précédéla gym na
stique. Les exercices avec lesquels on ap
prenait à se servir des armes du temps, 
ceux qui augmentaient les différentes qua
lités corporelles et par conséquent la su
périorité de chaque individu, aussi bien 
que ceux qui se bornaient à amuser et à 
délasser leurs adeptes, tous ces exercices 
étaient en usagret même très répandus chez 
les anciens Hellènes bien avant les temps 
homériques, c ’est ce qui est prouvé par 
les récits mêmes du poète La course, le 
saut, la lutte, le pugilat, le lancement du 
javelot, le tjr à l’arc, Je lancement du 
disque et les courses des chars, c ’est- à 
dire à peu près tout le sport d ’ aujourd’ 
hui, sont décrits jusqu'aux plus petits dé
tails dans les chants d ’ Homère. Il en est 
de même des jeux de balle auxquels se 
livraient les jeunes hommes et les jeunes 
filles. Comme la jeunesse de la bonne so
ciété d ’aujourd'hui se croit obligée de faire 
du sport, ainsi les rois et les héros de ces 
temps reculés s’exerçaient avec ardeur à tous 
les exercices que nous avons déjà mention
nés. Ils se présentaient dans l’arène pour 
se disputer entre eux la coupe ou le tré
pied du vainqueur, et ce prix avait pour 
eux la même valeur que le trophée victo
rieux que l ’on erigeait après une bataille 
gagnée. Les rapsodes et les poètes du 
temps, en chantant les exploits des héros, 
n’omettaient jamais leurs aptitudes phy
siques et leurs victoires agonisliques. Tout 
le monde sait qu 'Achille était un fameux 
coureur, Agamemnon et Diomède de très 
forts escrimeurs avec lesquels personne n ’ 
osait se mesurer. A jaxet Ulysse des lutteurs 
invincibles, Epeios et Pollux des boxeurs 
infatigables. L ’ agonistique était le passe- 
temps préféré des héros, quand ils n ’etaient 
pas occupés à la guerre ou à la chasse; c ’é
tait encore par des concours qu ’ ils célé
braient les .jours de jo ie  ou de deuil, Et com 
me, suivant les idées religieuses des Hell-

l'ttô ffytoç Ά€έρα>φ
Χορηγός αρός άναμαρμάρ<οοιν ιον Σταδίου.

πνά σοφός τον γραφείου {Διογ. Λαέρζ. I l l ,  α ’ .) 
άλλα συνεδύασε τήν μελέτην καί γνώσιν μέ τήν 
πράξιν καί τήν πείραν δπως άλλως τε καί πάν- 
τες οί σύγχρονοί του σοφοί. Διό τούτο καί 
άμέσως μετ’ αύτόν δ μαθητής του Άριστοτέ- 
γης, έτερος φιλογνμναστής σοφός, Ιπεξέτεινε καί 
συνεπλήρωσε τάς Ιδέας ταύτας τού διδασκάλου 
ειπών μετά τού βραδύτερου συμπληρώσαντος 
καί τούτον Γαληνού τήν τελευταίαν λέξιν διά 
πδν δ,τι άφορά εις τήν σωματικήν τού άνθρω
πον άγωγήν.

* *  *

Έπέμεινεν δ ’Αριστοτέλης δτι ή γυμναστική 
δέν είναι τέχνη άλλ' επιστήμη τελεία καί αυτο
τελής καί δχι μόριον άλλης τινός· άλλα πότε; 
δταν αύτη εξετάζει ποία άσκησις αρμόζει είς 
έκαστον σώμα, ποία είναι ή χρησιμωνέρα έκ 
τών διαφόρων τύπων τών άσκήσεων τών δυ- 
ναμένων νά έφαρμοσθώσιν εϊςώρισμένην περί-

dre les mesures convenables, afin, que les 
corps des citoyens soient parfaitement dé
veloppés et par conséquent soum is à  la 
volon té d es  ch e fs  d e  l ’E ta t. (Politiques. 
X IV . 156). Comme Platon, lui aussi était 
d ’avis que ce but élevé ne pouvait être 
atteint par les athlètes de profession, parce 
que cette manière de traiter le corps était 
nuisible et indigne d 'hom m es libres. (Ibid. 
X IV , 158). Au contraire, le moyen le plus 
efficace était la soumission des citoyens, 
depuis leur enfance, à  des habitudes bon
nes et saines pour qu elles les fassent com 
plètement s'adapter à leur organisme. Ue 
cette façon, disait-il. on pourrait exercer 
une heureuse influence même sur leurs cou
tumes et sur leurs moeurs, puisque les 
unes, et les autres ne sont que le résultat 
d ’habitudes journalières (M orale A  , V I, 
1 1 8 6 a .)



στόκων έορτών, νόμοι Ιδιαίτεροι εψηφίσθησαν 
- κανονίζοντας τα της λειτουργίας ιών γυμνασίων 

καί της δργανώσεως των Αγώνων και εν δν\ 
λόγφ» Ανεφάνη ή γυμναστική, δηλονότι ή καλή 
και μετά λόγου καΗπί ώρισμένψ τέλει χρήσις 
των σωματικών Ασκήσεων.

Τον σκοπόν τής γυμναστικής ταύτης εσπεν- 
σαν σαφώς νά καθορίσωσιν οΐ σοφοί τής επο
χής Ικείνης, 6 δέ Πλάτων τελείως διετΰπωσε 
διά των.εξής θαυμασίων φημάτωκ *"Ετι τοίννν 
τους παιδας Ις παιδοτρίβην πέμπονσιν δπως τά 
σώματα βελτίω ΐχοντες ύπηρετό>σι τη 6ιανοί<{» 
(Πρωταγ. Ι Ε ',  326)· αυτήν δέ ταύτηντήν γυ
μναστικήν έθηκεν Ιν ίση άκριβώς μοίρρ προς 
την λοιπήν παιδείαν, ουνεταύτισε την σημα
σίαν παί την αποστολήν αύτών καί Απεκάλεσεν 
αύτάς θεία δώρα, οίιχι διά τήν προαγωγήν του 
σώματός μόνον ή τής διανοίας άλλα διά τήν 
άρμονικήν πασών τών σωματικών καί ψυχι
κών του Ανθρώπου δυνάμεων άνώττυξιν, επι- 
τεινομένην καί φθάνουσαν μέχρι του προσή
κοντος. (Πολιτ. Ι Η ',  412) έθεώρησε δέ αυ- 
τάς τόσον άπαραιτήτους διά τε τό σώμα καί 
τήν ψυχήν ώστε διεκήρυξεν δτι χωρίς τού
των ουδέποτε ταϋτα ήθελον γίνει άξια λόγου 
{Νόμοι Ε ', ιγ'). Πρός τοιούτον δμως ύψη- 
λδν σκοπόν βεβαίως δέν ή δυνατό νά φθάση ή 
έξις τών έξ επαγγέλματος αθλητών. Ταύτην 
πάντοτε άπέκρουσεν δ Πλάτων ώς ¿κατάλληλον, 
υπνώδη και σφαλεράν προς νγιείαν (Πολιτ. 
Ι Γ ' ,  404) καθό Απαιτούσαν δίαιταν Ιπιμελή, 
άνάπαυσιν καί Αεργίαν, Αποχήν από τών δια
νοητικών κόπων και Ιν γένει καθιστώσαν τον 
άσκουμενονΰποχείριοντών σωματικών τουΑναγ- 
κών· υπέδειξε δέ άσκηαιν κομψοτίραν, άπλήν 
καί έπιεική (Πολιτ, ΙΓ ', 404-405), καταλληλο
τέραν άπό πάσης άπόψεως και δι’ αύτήν ακόμη 
την στρατιωτικήν παρασκευήν τών νέων. Τήν 
τοιαύτην δέ Ιπιστημονικήν καί μετά λόγου γυ
μναστικήν, την καλλίστην δηλονότι άπεκάλεσεν 
Αδελφήν τής νοητικής Αγωγής.

Και δέν ώκνησε νά καιέλθη καί είς τάς λε
πτομέρειας τής σωματικής ταύτης αγωγής και 
νά δρίση οτι μετά τήν ίιγιείαν, πρωτίστως 
πρέπει νά Ιπιδιώκεται ή ενεξία, ή ¿λαφρότης 
καί τό κάλλος τών μερών και μελών τον σώ · 1 
ματος (Νόμοι 795) κατορθουμένη δι’ Ασκή
σεων ευρύθμων αϊτινες ήθελον Αποδώσει 
όχι μόνον παμμερή κίνησιν Αλλά και τήν 
προσήκουσαν κάμψιν καί εκτασιν είς πάντας 
τούς μυς τών διαφόρων τού σώματος μερών. 
Κατέκρινε τήν μονομερή άσκησιν καί συνέστη-

exercices corporels et l ’art de faire les ar
mes se formèrent peu à peu ; une-magistra
ture spéciale fui créée pour surveiller la 
gymnastique et se charger de l’arrange
ment et de l’organisation des jeux gym n i
ques; enfin des lois spéciales furent vo
lées. qui réglaient Je travail des gymnases 
et l’organisation des concours. En un mol . 
c’est bien la première apparition la .g y 
m nastique. c 'e s t -à -d ir e  de la.bonne et ra- . 
tionnelle appl ¡cation des exercices du corps..

Les sages de l’époque s'empressèrent 
de déterminer le but de cetlè gymnastique. 
Platon l ’a formulé a insi: «N ous im po
sons l’exercice corporel à nos enfants pour 
que leur corps, améliorés par son usage, 
soientcomplètement soumis à leur volonté». 
tProtag. X V . 3 2 6 ) . , Il a considéré l’édu
cation corporelle comme ayant la même 
signification et la même valeur que celle 
de 1 esprit. Il avait appelé ces deux bran
ches de l'éducation complète de l’homme 
des dons divins offerts par les dieux non 
seulement pour fortifier le corps ou aug
menter l’ intelligence, mais pur établir l'har
monie entre les forces du corps et celles 
de ( ’âme. pour obtenir l ’adaptation et l ’as
sociation parfaite du corps et de l ’esprit et 
pousser le développemeut de tous deux 
jusqu ’à la perfection nécessaire. (RépubL 
X V ll l ,  412). L a  portée de ces deux édu
cations était si grande pour lui qu ’il d i
sait que sans elles, ni le corps, ni l ’âme ne 
pourraient jamais devenir dignes qu ’ il soit 
parlé d ’eux ( Lois, V , 13 .)

A un tel but philosophique, l ’athlé
tisme de profession ne pourrait jamais 
conduire. Platon était un ennemi intran
sigeant de la diathèse athlétique qui exi
geait un régime choisi, beaucoup de som
meil et de repos, qui ne permettait pas 
le travail intellectuel et en un mot soum - 
mettait l ’homme aux besoins de son corps.
Il l ’appela som nolen te e t  m auvaise p o u r  
la sa n té  (R épubl. X III. 404) et ordonna 
des exercices p lu s  élégan ts , sim ples, ép a r
gnant le  surm enage  (ibidem ) et s ’ indi- 
quant eux - mêmes sous tous les points 
de vue même pour l ’éducation militaire. 
Celle éducation scientifique et rationnelle 
il l’a nommée la sœ ur de Véducation in
tellectuelle.

Μ . Ν έγροπ όντης
Α λ υ τά ρχ η ς

Σ π ν ρ ο ς  Λ ά μ π ρος
Γεν. Γραμματεί·ς

‘I .  Χ ρ νσά φ η ς  
Γ νμναοϊαρχος

σεν οπως διά τής Αμφιμεροΰς τοιαύτης κατα- 
πολεμηθή ή ίξ  &ξεως άδεξιότης τήν όποιαν πάν- 
τες ot άνθρωποι Ικ τής άπρονοησίας τών τρο
φών καί τών μητέρων έχονσιν (Νόμοι ζ ‘ III, 
794) ένφ ή φύσις ισόρροπα ’καί Αρμονικά έ- 
πλασεν πάντα τού σώματος τά μέλη.· Συνέ- 
στησεν εκθύμως τάς ελεύθερος Ασκήσεις καί 
Ιφερεν ως επιχείρημα δτι αν άνθρωπός τις 
ήθελε τνχαίως στερηθή πάντων, καί τών έμψυ
χων καί τών Αψύχων, δέν ώφειλεν άρα γε νά 
γυμνασθή δι’ έλευθε'ρων Ασκήσεων ένεκα τής 
απορίας τών όργάνοιν ή τών συγγυμναστών; 
Τήν τοιαύτην λογικήν καί επιστημονικήν γυ
μναστικήν ήξίωσε νά Ιφαρμόσωσι καί εν τή 
Αγωγή τών γυναικών θεωρών ώ ς την μεγίστην 
ανοησίαν νά παραμελήται ή σωματική τών γυ
ναικών άνάπιυξις (Πολιτ. e ' VI.) καθόσον 
δέν υπάρχει καλλίτερον πράγμα δι’ έν κράτος 
από τό νά έχη καί τούς ανδρας καί τάς γυναί
κας δσον τό δυνατόν τελειότερους· διά τούτο 
είναι, λέγει, Απόλυτος ανάγκη νά κοπασταθή 
υποχρεωτική ή γυμναστική είς τήν εκπαίδευσιν 
άμφοτέρων τών φύλων καί δπ.ό τήν επίβλεψιν 
είδικών διδασκάλων διά τήν τακτικήν φοίτησιν 
καί τήν έξάσκησιν συμπάσης τής νεότητος, 
( Νόμοι ? '  X I  ζ'. X I )  καθώς καί εν ίδι- 
αιτέροις γυμνάσιο ις καί εΰρνχωρίοις διά πάσαν 
ά'σκησιν καί παιδιάν.

Ύποδείξας ουτω τάς γενικάς βάσεις τής υγι
εινής, παιδαγωγικής καί αισθητικής γυμναστι
κής δέν, παρείδε καί τήν στρατιωτικήν γυ
μναστικήν. διότι πάντα άνδρα εν πολέμφ καί 
Οαρραλεώτερον καί άνδρειάτερον ποιεί αϋτη ή 
Επιστήμη- ( Λάχης V, 182) παρεκτός δέτούτου 
έχει αυτή καί καθαρώς γυμναστικήν άποστο- 
λήν καί όχι μόνον ή τοςική καί πασα όπλομα-

Comme but principal de cette éduca 
tion, Platon proposa la santé, la vigueur 
et la souplesse, ¡’harmonie et la beauté de 
tous les membres et de toutes les parties 
du corps. Pour atteindre à ce but, il re
commande un bon choix d ’exercices, pou
vant non seulement, mettre en action tout 
le système musculaire, mais encore pro
voquer la flexion et l ’extension parfaite de 
chaque muscle (Lois V IL  3 -6 ). Il proscri
vit l’exercice exclusif d ’ une partie du corps 
et recommanda de tâcher, par des exercices 
variés, de combattre toutes les gaucheries 
que nous avons acquises par l ’habitude, 
en raison de l’ insanité et de l'imprudence 
des mères et des nourrices, car la Nature 
a  fait tous nos membres harmoniques et 
bien équilibrés. Les exercices libres sont 
considérés par lui comme un des meil
leurs moyens conduisant vers ce but. Cette 
éducation corporelle, scientifique et raison- 
née, il exige qu'on l'applique aussi dans 
l ’éducation des femmes, parce que, selon 
lui, il n ’y  a rien de plus slupiae que de 
ne pas prendre soin du développement cor
porel de la femme (R épubl V . 6 . )  Il n ’y 
a pas de choce meilleure pour une nation 
que de voir les deux sexes atteindre le 
plus haut degré de perfection possible, et 
par conséquent l éducation physique rai- 
sonnée doit être imposée aux deux sexes 
Il est nécessaire de la confier à des maîtres 
spéciaux qui, dans des établissements par
ticuliers et de vastes terrains de jeux, se 
consacreront à l ’ceuvrede la perfection cor
porelle de la jeunesse et lui enseigneront
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χία (Νόμοι ζ '. X V II .)  άλλα καί άΐ τακτι καί 
διέξοδοι (τακταί άσκήσεις) και ή στρατιωτική 
προπαιδεία και ή Ιππευτική · Ακριβώς δε διά 
τήν στρατιωτικήν γυμναστικήν κρίνει άπαραί- 
τητον ττ\ν άμψιμέρειαν (Νόμοι ζ III.) και συμ
βουλεύει τήν έξάσκησιν εϊς τήν χρήσιν των 
δπλων δι’ αμφοτέρων τών χειρών καί εϊς 
συμβολάς καί σκιαμαχίας ενός πρός ένα, δυο 
πρός δύο καί πολλών πρός πολλούς’ καί όχι 
μόνον τούτο, άλλα καί τήν έξάσκησιν ού μόνον 
εις ασκήσεις δυνάμεω; δηλ. βραδείας καί ισχυ
ρός μυϊκής συστολής, αλλά καί ταχείας καί συ
χνής έπαναλήψεως τών κινήσεων καί δλου τοϋ 
σώματος, ήτις προσδίδει τήν ταχύτητα καί ευ
στροφίαν ήν ^εωρεΐ ως εν τών μεγίστων όπλο- 
μαχικών προσόντων. (Νόμοι η ' IV ) .  καί πάλιν 
δέ συνιστά τήν μόρφωσίν ειδικών 'καί κοι
νών δι’ ολην τήν νεότητα διδασκάλων, μορφω
μένων καί μισθοδοτούμενων υπό τοΰ Κράτους.

Ή  απόλυτος όρθότης καί τό από τεχνικής 
απόφεως τέλειον τών ιδεών τούτων τοΰ Πλάτω
νος ουδένα πρέπει νά έκπληξη δν λάβωμεν ύπ’ 
δψιν οτι ήτο δχι μόνον έκτακτος διάνοια άλλα 
καί ειδικός περί τα γυμναστικά καθ’ δ αυτός ό 
ίδιος ύπάρξας γυμναστής· τό δνομα Πλάτων 
ήτο τό προσωνύμιον τό οποίον 6 διδάσκαλός 
του εν τώ Γυμνάσιο* τού άπέδωκεν ένεκα 
τής εύρύιητος τών νώτων τ ο ν  Ιπάλαισε δέ 
καί εϊς ιά "Ισθμια, ώς βέβαιοί Ó Διογένης ό 
Λαέρτιος, και έν ένί λόγφ δεν δπήρξε. τρόπον

les exercices e t les jeux prescrits. (L o is  
V I, 44).

Outre cette gymoastiqne pédagogique 
et esthéthique, ¡1 préconise aussi la gy
mnastique militaire, parce qu ’ il dit que 
« cet art fait tous les hommes plus braves 
et plus courageux dans la guerre » (Lâches 
IV, 182); en plus la gymnastique militaire 
a même un caractère éducatif et non seu
lement p a r le s  différentes escrimes mais 
aussi par les exercices d'ordre, les form a- . 
lions et les marches tactiques. Pour l'es
crime, en particulier, il recommanda l’u
sage des deux mains et l’entraînement par 
d'autres exercices de force et de vitesse 
par lesquels on obtient l’agilité et la sou
plesse. qui sont les meilleures qualités d ’un 
escrimeur. ( Lois VIII. 4 ). A  l ’occasion de 
la gymnastique militaire il insiste de nou
veau sur le besoin de former des maîtres 
spéciaux, communs pour tous et payés par 
l ’Etat.

La justesse absolue et le bon sens de 
ces idées de Platon ne doit surprendre 
personne. Le nom  Platon n ’était qu ’un so
briquet que son maître de la palestre lui 
avait donné à cause de la largeur de ses 
épaules. Diogène Laerce (Livre III,a.) nous 
assure que ce grand philosophe s’exerçait 
assidûment et qu ’il prit part aux jeux 
isthmiques. En un mot Platon ne fut pas 
un savant de cabinet, mais il sut com bi
ner l'étude théorique avec la pratique et 
l ’expérience; c ’était d ’ailleurs ce que fai
saient tous les érudits de l ’époque. C ’est 
pour cela qu'aussitôt après lui, son élève 
et successeur Aristote a complété les idées 
du maître et formulé ayec Galien, quj l ’a 
complété à  son tour, tout un système par
fait d ’éducation physique.

** *

Selon Aristote la gymnastique n’est pas 
uo art mais une science complète. Elle 
doit étudier quels sont les exercices ap
propriés pour chaque organisme, quel est 
le meilleur entre tous, quel est celui qui 
peut être appliqué à beaucoup d ’hommes 
à la fois, à tous s ’il est possible, car il 
convient de n’avoir qu'un système d ’exer
cices uniforme et applicable à tous. En 
vue d'atteindre ce but, l ’Etat doit pren-

ΕΠΙΤΡΟΠΗ TÛN ΟΛΓΜΠ1ΑΚΟΝ .ΑΓΩΝΩΝ

Ο  Δ ί Α Δ Ο Χ Ο Ϊ  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ

Μ ιλτ. Νεγροπόντης. -  A . Μερκάτης -  Sa. Στάης. -  Σπ . Λ ά μ π ρ ο ς . -  Γ. Στρείτ. —  Μ . Καλλι 
γάς. —  Μ  Στελλάκης. —  Π . Σκουζές. —  Ν . Θών. —  Κ . Μ Λιώ της Κομνηνος.

Τά επί τών άτόμων σωματικά καί ήθικά τής 
άγωνιστικήςάποτελέσματαδένέβράδυναν νά ελ- 
κύσωσιτήνπροσοχήντώνσοφώνκαί τών νομοθε· 
τώντήςεποχής καθώς καίτών αρχόντων καί βασι
λέων. Οί άγώνες οιόποίοι μέχρι τής όγδόης έκα- 
τονταετηρίδος έτελοΰντο είς πάσαν τυχαίαν χαρο- 
ποιάν ή πένθιμον περίστασιν,έμονιμοποιήθησαν 
εκτοτε καί κατέστησαν θεσμός εθνικός,ήάσκησις 
άνεγνωρίσθη καί έπεβλήθηώς τό πρώτιστον μέ
σον τής αγωγής τής νεότητος, είδικά Ιδρύματα 

ί πρός άσκησιν, τά γυμνάσια καί αί παλαΐστραι, 
άνηγέρθησαν είς πάσας τας Έλληνικάς πόλεις, 
διδάσκαλοι είδικοί τών σωματικών άσκήσεων καί 
τής τέχνης τών δπλων άνεφάνησαν, άρχοντες ει
δικοί ,ώνομάσθησαν Ιπιτετραμμένοι τήν έπιτή- 
ρησιν τών γυμναστικών Ιδρυμάτων «αί τήν δσον 
οίον τε μεγαλοπρεπεστέραν τέλεσιν τών γυμνα-

ènes, tout bien venait des Dieux, ainsi cha
que exercice avait un dieu comme inventeur 

***
Les heureux effets de l ’exercice sur le 

corps et le caractère de la jeunesse, avaient 
très vite attiré l’attention des sages et des 
hommes d ’ Etat. des rois et des législateurs. 
Les concours qui, jusqu ’au huitième siècle 
avant notre ère, se, célébraient dans toutes 
les circonstances, joyeuses ou  tristes, fu 
rent désormais établis et devinrent une 
institution nationale. L’exercice corporel 
fut reconnu et imposé com m e le moyen le 
plus essentiel de l'éducation de la jeunesse. 
Des établissements spéciaux, les Gymnases 
et les Palestres, furent fondés dans toutes 
les villes, des maîtres particuliers pour les
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στασιν, ποιος τρόπος άσκήσεως δυνατοί νά 
έφαρμοσθή συγχρόνως εΐς όσον τό δυνατόν πε
ρισσοτέρους, καί τέλος έν σύστημα άσκήσεως 
διά πόντος διότι τοΰτο ελεγεν είναι ό  τελικός 
σκοπός τής γυμναστικής. Συνέστησε τήν σύν
τονον λήψιν νομοθετικών μέτρων δττως τό σώ
ματα βέλτιστα χένηται τών τρεφομένιον (/7ολι- 
τιχ Ιά ', 156)· καθόσον οντοι πάντες πρέ
πει να δπάρχωσι πρός την τον νομοΟέτον βον· 
ληοιν. Κατέκρινε καί αυτός την άθλητικήν εξιν 
θεωρήσας αυτήν άχρηστον, περιττήν καί αυτό
χρημα επιβλαβή (56) καί άναξίαν Ιλεν&έρων 
άν&ρώπων (Πολιτιχ. Ιά ', 158 / τουναντίον δέ 
συνέστησε τήν παιδιόθεν τροπήν προς υγιεινός 
και άγαθάς Ιξεις είπών δτι καί αύτή ή ήθική 
πολλάκις αποτέλεσμα εξεως εστίν. (ΉΌιχ. μεγ. 
Λ, VI, 1186α). Έπέστησε πολύ τήν προσο
χήν των γυμναστών επί της αρμονικής δλων 
τών μερών του σώ|ΐατος Ιξασκησεως, άπο- 
καλέσας αρμονίαν την νγίειαν (Περί ψυχής Α.
4, 408α) τήν όποιαν έθεσεν και ως τελικόν 
πάσης σωματικής άγωγής σκοπόν, έπιστήσας 
μάλιστα έντόνως την προσοχήν τών αρμοδίων 
δτι ή μϊν νγίεια τέλος τό <5έ τής νγιείας Μνεχεν, 
(οίον άσκήσεως διαγωνισμοί κ/.π.) ον τέλη 
(ΉΟικ. μεγ. Α, 2, 184α). Συνέκρινε τά αποτελέ
σματα τής έλλείψεως τών σωματικών άσκήσεων 
πρός τά τής καθ’ ύπερβολήν έξασκήσεως καί 
άπέδειξεν άμφοτέρας άνθυγιεινάς (αήτόΟι Α ,
5.) καί μόνην τήν σύμμετρον άσκησιν ού μό
νον σώζουσαν τήν ύγιείαν καί τήν ίσχύν τών 
γυμναζομένων άλλ’ έπιδρώσαν καί Ιπί τών ψυ
χικών αίιτών δυνάμεων καθόσον, καί αυτή ή 
ψυχή δέν είναι ή άρμονία του σώματος, 6πό- 
θεν καί ή ύγιεία, ή Ισχύς καί τό κάλλος προ
έρχεται.

Ύποδείξας οΰτω τον.τρόπον τής έξασκήσεως 
τών πολλών δέν παρελέιψε νά προσθέση δτι οί 
τελείως ύγιεΐς κ«ί εύέκται δύνανται νά επιζη- 
τήσωσι ν ' αύξήσώσι διά της γυμναστικής τινά; 
τών επιδεχομένων τοιαύτην αΰξησιν γυμναστι
κών πλεονεκτημάτων, οΐον ευκινησίαν, δεξιό-, 
τητα, δπλομαχικήν τέχνην κ.λ,π. αλλά καί τό 
είδος τοΰτο τής άσκήσεως πρέπει νά τό διδά- 
σκωνται από επιστήμονα γυμναστήν ό όποιος 
πρέπει νά γνωρίζη ού μόνον θεωρητικώς τά 
κατά τάς άσκήσεις άλλα καί πρακτικώς νά δυ
νατοί νά τάς έκτελή, γνώστης ών καί αυτός πά· 
σης άγωνίας κάί προόδου σωματικής (ΤΙο- 
λιτιχ, 7 ν,ί&ο.) Άλλα καί ή αγωνιστική αυτη 
δΰναμις πάντως έλεγε πρέπει νά τεθή υπό πε
ριορισμούς' καθόσον δν τροπή πρός τήν άθλη-

Le but de l ’éducation physique, di
sait-il, est la santé et-le  développement 
harmonique du corps ; les moyens par les
quels on peut y arriver, sont les exercices 
physiques; le bon maître de gymnastique 
doit éviter la confusion entre le but et les 
moyens et ne pas prendre ces derniers 
comme but. final. (Morale A.. I, 1184 a.) 
Il insistait sur la question du choix des 
mouvements et de l ’exercice harmonique de 
toutes les parties du corps, parce que, d i
sait il, la santé est une harmonie de tou
tes les fonctions .vitales (D e  l’âme I, 4, 
408 a ) qui ne pourrait être obtenue que 
par une gymnastique harmonique et mo
dérée. Celle-ci doit répandre ces effets 
même sur l'âme de celui qui s'exerce, vu 
que l’âme aussi peut être considérée comme 
harmonie de tout l’être humain. (Fragm. 
Dialog. 25 ).

Ayant de cette façon posé les bases de 
l'éducation physique de la masse, il a en
core voulu resserrer autant que possibte 
les limites de l’athlétique en lui enlevant 
l’agonistique. c ’est-à-dire la tendance à s’e
xercer pour obtenir des qualités corporel
les spéciales, comme par exemple l'art de 
faire les armes, de la bonne utilisation  
de la fo r c e  acquise  elc. Cette agonistique 
fut soumise par lui à des règles pour ne 
pas être transformée en diathèse athlétique, 
qui détruisait la développement normal 
du corps, surtout pendant l ’éhfance et la 
puberté, car le travail et le régime forcés 
des athlètes ne sont pas le moyen indiqué 
pour l ’éducation physique de la jeunesse. 
L'agonistique. bien conçue, De devait pas 
être la pratique exclusive de deux ou trois 
exercices préférés, mâis au contraire de 
tous les exercices qui pourraient assurer le 
développement du corps et le douer de la 
vigueur et de l’agilité nécessaires pour at
teindre la perfection des formes et des mou
vements. C ’est pour cela qu ’au lieu des 
autres exercices il indiquait le pentathle, 
qui n’était qu ’une combinaison d ’exercices 
de force, de vitesse et d’adresse. (Rhétori
que 1, 1361 b).

« * *
%

Ces principes de Platon et d ’Aristote 
déterminent toutes les bases fondamentales
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τικήν όξιν λωβάται τά είδη καί την αϋξηοιν των 
σωμάτων και ίδίρ κατά τήν παιδικήν και την 
έφηβικήν ήλικίαν, καθ’  ήν οί πρός ανάγκην πόνοι 
καί ή βίαιος τροφή δέον ζωηρώς ν’ άποκρούων- 
ταΐ ΐνσ μηδέν εμπάδιον ή προς αϋξησιν φέρει 
δέ ώς άπόδειξιν των λόγων του οτι έν τοις 
Όλυμπιονίκαις δΰο ή τρεις θά ευρη τις, τούς 
αύτούς νικήσαντας δνδρας τε καί παΐδας· ή 
άληθής δέ τοιαύτη σννίσταται έκ ιιεγέ&όνς καί 
Ισχύος καί τάχους. ('Ρητορικ.Α,·1361 β.) πρέ
πει δηλονότι νά περιλαμβάνω κινήσεις μή παρ* 
εμποδιζούσας τήν σωματικήν των άσκουμένων 
άνάπτυξιν, ίσχυροποιούσας αύτούς άλλα και 
μή άποστερούσας αύτούς τής ταχύτητος · πρός 
τούτο άπέκρουε τάς μονομερείς αγωνιστικός 
άσκήσεις, και συνίστα τό πένταθλον ώς περι- 
λαμβάνον άσκήσεις Ισχύος, ταχύτητος καί άν· 
τοχής.

Διά των συμπληρώσεων τούτων τού Ά ρι- 
στοτέλους ύπεδείχθησαν πάντα τά κεφαλαιώδη 
σημεία επί τών όποιων ώφειλε νά στηριχθή ή 
γυμναστική όπως ού μόνον Ιξασφαλίση τήν 
ύγίειαν, τήν εύεξίαν, τήν ρώμην και τό σωμα
τικόν κάλλος τών άσκουμένων και καταστήση 

.τούτους Ικανούς προς παν 'έργον καί πάσαν ύπη· 
ρεαίαν πολιτικήν και στρατιωτικήν, όπως δη
λονότι ΰπαγάγη τούτους, ώς ελεγεν ό 1 'Αριστο
τέλης, πρός τήν τού νομο&έτου βούλησιν (ΙΙο- 
λιτικ. ΙΔ '. 1·56). Τάς λεπτομερείας τής Ιφαρ- 
μογής τών αρχών τούτων ανέπτυξαν και ύπέ- 
δειξαν και πολλοί άλλοι φιλόσοφοι καί τελευτ 
ταΐον ό Γαληνός τοσοϋτον σαφώς και έπισιη- 
μονικώς ώστε άμφιβάλλω αν ημείς σήμερον 
δυνάμεθα νά προσθέσωμέν τι εϊς τό όντως τέ
λειον γυμναστικόν τούτο σύστημα.

Ύποδείξας τήν άνάγκην της κινήσεως παρά 
τώ άνθρώπφ καί τήν πρός θεραπείαν τής 
ανάγκης τούτης φυσικήν ενδιάθετον §οπήν 
είς πάντας τούς ανθρώπους καί τά ζώα (Γ α 
λήν, Ύ γ . παραγγ. Α,. 8) καί κινήσεως ποι
κίλης, πολυμερούς καί ίσοσθενοϋς δεν ήμέλησε 
νά πρόσθεση ότι πασα κίνησις δεν είναι καί 
ασκησις (αύτόθι Β , 2 ) '  ότι πρέπει αί άσκή- 
σεις νά έκλέγωνται μετά προσοχής καί εν 
σχέσει πρός τάς δυνάμεις τών άσκουμένων, 
καθ’ όσον μία άσκησις Ιλαφρά δι’ ένα Ιξ 
αύτών δύναται νά είναι βαρύτατη δι’ έτε
ρον υπέδειξε δε . .καί-τον καιρόν τής άσκή- 
σεως και τό μέτρον αύτής συστήσας όπως 
έκ τής παρατηρήσεως τών ουρών όδηγή- 
ται δ προπονητής είς τήν έκτίμησιν τού 
τρόπου της Ιξασκήσεως· Τάς ασκήσεις δι-

sur lesquelles l'éducation physique devait 
être établie pour assurer la santé et la 
beauté corporelle de la jeunesse^ pour la 
rendre propre’ à toute sorte de travail et 
de service civil ou militaire et, en. un mot, 
la soumettre à la volonté des chefs de l ’Etat 
(Politiques X IV , 156).

Les détails de ^application de ces prin
cipes furent étudiés et développés par be
aucoup d ’autres philosophes, médecins et 
maîtres .de gymnastique, mais ce ne fut 
que le médecin-gymnaste et philosophe 
Galien qui les exposa en des termes si 
clairs et si scientifiques qu’ il serait vrai
ment difficile, même aux hommes de sci
ence d ’aujourd’hui, d 'ajouter quelque chose 
d ’essentiel à son système d'éducation phy
sique.

Dans son traité d ’hygiène, il indique 
d ’abord le besoin instinctif du mouvement 
dont la nature a doué l ’homme, et il dé
montre que ce mouvement doit être varié 
et exécuté de façon à faire travailler tou
tes les parties du corps dans la mesure 
propre à chacune d'elles. Il explique la d if 
flérence entre le mouvement et l ’exercice: 
Celui-ci doit toujours être choisi en con
formité avec l’âge, la force et la constitu
tion corporelle de l ’homme, vu qu ’un exer
ce léger pour un tel peut être fatigant 

our un autre. (Hygiène, II, 2 -8 ). II n’ou- 
lie pas d 'y  parler du temps convenable 

pour l ’exercice journalier et d ’attirer l ’at- 
leniion des maîtres de gymnastique sur les 
indications extérieures par lesquelles on 
s’avise que la mesure dé l'exercice a été 
dépassée Parmi ces indications on voit 
1 examen des urines,'moyen que même les 
physiologistes de nos jours conseillent dans 
des circonstances analogues. -Il divise l ’en
semble des exercices en quatre catégories 
collectives: les m ouuem ents actifs  qu ’il 
recommande aux gens bien portants; les 
m ouvem ents p a ssifs  qui comprennent tou
tes sortes de frictions, de massages et de 
manipulations, les ex erc ice s  m ixtes  ou 
actifsrpassifs  comme l ’équitation, le tran
sport en voiture, les balancements et les 
secousses, et enfin les ex erc ice s  de délas
sem ent qui comprennent des mouvements 
légers qu’on faisait à la fin de la leçon ou 
bien après chaque exercise violent, pour
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αιρεϊ είς τέσσαρα γένη- είς ενεργήτικάς, άς mi 
συνιστά εις τούς υγιείς ώς καταλληλοτέρας, εις 
παθητικός, αϊτινες περιλαμβάνουσι κα'ι πάντα 
ιά εϊδη τών έντριβών κα'ι μαλάξεων, είς μικτός 
η ενεργητικό -παθητικός ώς ή ίππασία, ή επο- 
χεία και. αί δονήσεις τών σπλάγχνων κα'ι είς 
άποθεραπευτικάς, δηλονότι ελαφρός άσκήσεις 
τελουμένας κατά τό πέρας τής άσκήσεως ή καί 
μεθ’  .-Ικάστην έντονον άσκησιν προς Ιπαναφο- 
ρόν τής φυσιολογικής καταστάσεως των δια
φόρων λειτουργιών, (Αυτόθι 5 ' . η-θ. και φύ- 
λάξιν άπό τής καταπονήσεως ίδίρ τών καταγι- 
νομένων είς εντόνους άσκήσεις.

Εις τός ένεργητικός ασκήσεις κατατάσσει 
πλήν τών άγωνιστικών άσκήσεων τής εποχής 
καί τός Ιλευθέρας άσκήσεις, ιός οποίας έτερος 
ιατρογυμναστής ό "Αντολλος συνιστώ κατ’ 
εξοχήν εις τούς παϊδας, τός γυναίκας τούς 
γέροντας καί τούς άσθενικούς· καθώς καί 
ιός άσκήσεις Ισορροπίας τών όποιων έκτοτε 

- παρετήρησε τό επί τών νεύρων αποτελέσματα, 
τός άσκήσεις έξαρτήσεως, άναρριχήσεως καί 
αίωρήσεως, επί δοκού έξαρτήσεως, ; σχοι
νιού καί όίώρας, τός άσκήσεις μετά μικρών 
αλτήρων, τό πηδήματα καί τός Ιν χώρρ 
άσκήσεις τών είδών, την σκιαμαχίαν δηλ. 
τήν κατά μόνας καί άνευ άντιπάλου μίμησιν 
τών πυκτικών κινήσεων ή πρύς κώριναν ή δι’ 
ελευθέρων τών μελών, τός συνασκήσεις (gym na
stique de l ’ opposant), τός διό τής σφαίρας, 
τόςπαιδιάς, τήν βάδισιν, τον δρόμον, τός εκτά
σεις καί κάμψεις τού κορμού καί τός άναπνευστι- 
κός άσκήσεις καί άναφωνήσεις άς τινας καί 
κατ' εξοχήν συν.ιστά διό τόν θώρακα καί τούς 
πνεύμονας. Κατατάσσει αυτός βαθμολογικώς 
άναλογως τού ποσού καί τού ποιού τού μυϊκού 
έργου καί συνιστώ τήν κατάλληλον εκλο
γήν άναλόγως τών δυνάμεων τών άσκουμένων 
τήν τελείαν άναλογίαν καί τήν πολυμέρειαν 
καί τήν φνλαξιν ίπο πάσης υπερβολής. Δεν 
λησμονεί καί τός κινήσεις τής βιωτικής έρχα- 
σίας άς τινας παραβάλλει πρός τό γυμνάσια 
αλλα δεν τός συνιστρ καθόσον, ώς καί ό 
’Αριστοτέλης είπε, λωβοννται τό σώμα τών 
άσκουμένων ένεκα τής μονομερούς καί συχνής 
επαναλήψεο>ς τής αυτής κινήσεως.

Σχετικώς πρός τό είδος τής μυϊκής συστολής 
διαιρεί τός ένεργητικός ασκήσεις είς άσκήσεις 
δυνάμεως καί προσπάθειας, εις ας κατατάσσει 
καί τήν αρσιν τών βαρών καί τήν άναρρίχησιν 
διό σχοινιού, είς άσκήσεις ταχυτητος οΐον οί 
δρόμοι, αί σφαιρίσεις καί αί ελεύθεροι καί πρός

rétablir l ’état physiologique de toutes les 
fonctions vitales que le mouvement avait 
troublées et pour éviter le surmenage.

Dans les exercices actifs, en plus de
I agonislique de son temps, il classe les 
exercices libres, les exercices de suspen
sion et de grimpement sur la poutre de 
suspension, la corde lisse et la balançoire 
Les exercices aux petits haltères, les sauts 
sur place et les différents mouvements des 
jambes, la sciamachie c ’est-à-dire l ’ imita
tion sans adversaire ou contre un ballon 
de sm ouvem entsdeboxe, la gymnastique de 
l’opposant, la marche, la course, les gran
des flexions et extension du torse, les jeux 
de ballon et de balle y soDt ausi classés,· 
et enfin les mouvements respiratoires et les 
exclamations qu il recommande comme très 
salutaires pour le thorax et les poumons
II en fait un classement graduel relative
ment à la quantité du travail musculaire, 
et recommande le choix consciencieux, la 
variation et la mesure en tout. Il n'oublie 
pas même les mouvements du travail pro
fessionnel et en fait une comparaison avec 
les exercices méthodiques Mais, comme 
Arislote, il ne les recommande pas, trou
vant qu il gâtent l'harmonie des formes en 
raison de la répétition trop fréquente des 
mêmes mouvements.

En ce qui concerne le travail muscu
laire, il divise les exercices actifs en quatre 
catégories: les ex erc ice s  de f o r c e  ou  d 'e f
fo r t ,  qui comprennent le travail des poids 
et les mouvements de suspension et de 
grimpement: les ex erc ices  de vitesse, qui 
comprennent les courses de vitesse, les 
jeux de balle, ceux de ballon, les exercices 
libres et le plastron de la boxe ; les e x e r 
cices violents qu il appelle aussi exerc ices  
m ixtes de fo r c e  et de vitesse, qui com 
prennent la plupart des exercices agoni- 
stiques, le disque, le javelot, les sauts avec 
ou sans haltères, la lutte, etc., et enfin les 
ex erc ices  de fo n d  et d ’économie du tra
vail qu ’ il consi Jère comme une p a rtie  très  
essentielle de l'art gym nastique.

L e  m assage e t les fr ic tion s  forment 
une partie très importante de son système. 
Il en décrit plusieurs sortes et les recom
mande comme moyen de délassement même 
pour les gens sains et bien portants, par-

T O  Γ Τ Α 4 1 0 Ν Φ Ω Τ Ο Γ . Μ Π Ε Ρ ΙΓ Γ Ε Ρ

κώρυκον σκιαμαχίαι καί αί πλείσται τών ελευ
θέρων άσκήσεων, μικτός άσκήσεις ταχντητος 
και δυνάμεως δς καί σφοδρός αποκαλεϊ και 
είς ας κατατάσσει τάς πλείστας τών άγωνιστι- 
-κών άσκήσεων, τάς φίψεις δίσκου καί άκον- 
τίου, τά άλματα, τήν πάλην κ.λ.π. καί είς 
άσκήσεις (άντοχής) μακροπνοίας και οικονομίας 
έργου καί κόπον (Αίιτόθ. Α' ,1 -2) ήτις κατ’ αύ- 
τόν είναι ον σμικρά μοίρα τής περί τά γυμνά
σια τέχνης.

Ποιείται εκτενέστατον λόγον περί τρίψεων 
και περιγράφει πλεΐστα τούτων είδη καί τρό
πους κμί καιρούς της χρήσεως αύτών, συνιστώ 
δέ ταύτας ώς άποθεραπευτικόν μέσον καί είς 
τούς πρός ύγιείαν καί φώμην γυμναζόμενους 
καί ίδίρ τάς ξηρός έντριβάς δι’ ειδικών περιτι- 
■δεμένων άμμάτων καί χειριδών ή καί αύτών 
τών χειρών χωρίς λίπους ή ούν Ιλαχίστφ τινι 
Ενδιατρίβει λεπτομερέστατα έπί τών θεραπευ
τικών Ιδιοτήτων τών παθητικών άσκήσεων καί 
άξιοι δπως πασα άνεξαιρέτως ασκησις εχη διορ
θωτικόν χαρακτήρα, υποδεικνύει δέ δια τάς μυο- 
παθικάς παραμορφώσεις τού κορμού τήν και 
σήμερον τά μέγιστα ένχρήσει οΰσαν θεραπείαν

ticulièrement les .fr iction s  sèch es  avec des 
gants ou des serviettes de friction, ou même 
avec la main, sans ou avec une très petite 
quantité de graisse pure. Il entre dans les 
plus petits détails des effets curatifs de 
l ’exercice passif, exige que tous les e x e r 
c ices  en  gén éra l a ien t un ca ra ctère  c o r 
r e c t i f  et préconise, pour les déformations 
myopathiques de la taille, le traitement 
antistatique qui est resté jusqu ’aujourd'hui 
en usage, par des mouvements unilatéraux 
en sens inverse.

Après avoir pénétré si avant dans l ’es
prit de la gymnastique rationnelle, la que
stion de la formation de bons maîtres de 
gymnastiqus devait nécessairement attirer 
son attention. Le bon maître de gy
mnastique, dit-il, doit connaître toutes les 
qualités de chaque exercice pour qu’ il 
puisse en choisir selon les cas présentés. 
Il y a une grande différence entre le gy 
mnaste éduqué et le pédotribe routinier 
qui n’a pas eu l’occasion d ’étudier consci
encieusement la gymnastique et ne pos-
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διά της χρήσεως τής ίνανχίας άμετρίας (Αυτόθι 

Ε’ β<)·'Ως είδιχός Ιατρογυμναστής δέν άντιπαρέρ- 
χεται καί τό ζήτημα τών ειδικών διδασκάλων 
καί τονίζει κατ’ Ιξοχήν τήν ειδικήν θεωρητικήν 
καί πρακτικήν αυτών μόρφωσιν «ό  τοίννν γυ
μναστής έπίστατσι μέν Απάντων γνμναοίων τάς 
δυνάμεις ίκλέγεται δε καθ’ έκαστον είδος τά 
σύμμετρό τε καί μέσα τών,άμετριών έκατέρων» 
(Β, ιβ') ποιείται διάκρισιν μεταξύ τών μεμελε- 
τημένων γυμναστών τών Ιχόντων τήν γνώσιν 
τών άσκήσεων καί τών εμπειρικών παιδοτριβών 
τών κατ’ άλογον τριβήν τής κατά τήν ϋλην ποι
κιλίας γνώσιν Ιχόντων καί τών μέτριων κατά 
παλαίστραν γυμνασίων περί ών άπάντων εμ
πειρίαν άμα καί τριβήν δ παιδοτρίβης Ιχοι, 
έτερός τις δόε &ν τον γυμνάσιου κα&άπερ δ μά
γειρος τον Ιατρόν.

'Αλλά καί τήν παιδαγωγικήν τής γυμναστι
κής άποστολήν δέν παρέλειψε ν ’ άναφέρη καί 
λόγον όλόκληρον, σωζόμενον ακέραιον, έγραψε 
περί τής διά τής σφαίρας παιδιάς, εν τψ όποίφ 
άποδίδει μεγίστην σημασίαν είςτήν αποστολήν 
τής τέρψεως Ιν τή γυμναστική και άποκαλεί άρί· 
στην τήν γυμναστικήν ¿κείνην μέ&οδονητις ον μήν 
γυμνάζει τό σφμα άλλα καί τέρπει τήν ψυχήν 
(Γαλήν. Θρασυβ. I). Κατακρίνει τάς επιδεικτικός 
καί δαπανηράς άγωνιστικάς άσκήσεις, οίον τάς 
θήρας* τάς Ιππασίας κ .λ .π . 'ω ς  δεομένας καί 
πλούτον πολλοϋ καί σχολήν άγόντεον άν&ρώπων 
(Αύτ. II. ) και κηρύσσεται υπέρ τής ευχόλου'καί 
τοΐς πάσι προσιτής φιλάνθρωπου γυμναστικής, 
τής όποιας τά ωφελήματα καί οί πενέστατοι 
δύνανται νά καρπωθώσιν καί έν τέλει μή σχο- 

•λαστικίζων, ώς οί πολλοί υπό τών κατά μέρος 
ενεργειών, ώστε νά μή δύναται νά ανασκόπηση 
τό καθόλου φαντάζεται μίαν ίπισιήμην περί τον 
υλικόν άνθρωπον ώς καί ό Πλάτων, ήν δέν ονο
μάζει:, άλλ’ ήτις δέν είναι είμή ή άν&ριόποτε- 
χνία., τής οποίας μόρια ορίζει τήν Ιατρικήν καί 
τήν γυμναστικήν. Τούτην δέ θεωρεί επιστή
μην Ιφ ’ δσον αυτη πληροί τον άγωγίκόν αυ
τής σκοπόν καθόσον αν περιορισθή είς τά 
κατά- τήν παλαίστραν, τότε καθίσταται μικρόν 
καί ήκιστα χρήσιμον ταντης μόριον του δποίον 
πάλιν μόριον είναι τό τών ά&λητών ¿πιτήδενμα, 
άντιφυσικόν καί κακότεχνον τό όποιον υποδύ
εται τον χρηστόν σκοπόν τής εύεξίας καί παν 
άλλο ή τούτην άπέργάζεται.

Έμνημόνευσα μόνον τών τριών τούτων τής 
άρχαιότητος σοφών παραλείψας πλείστους άλ
λους καί είδικωτέρους πο)ς περί τά γυμναστικά,

sède que de simples connaissances prati
ques des différentes variétés d ’exercices. 
Cette différence, dit-il, est aussi grande que 
celle qui existe entre un médecin et un cui
sinier.

Il insiste beaucoup sur le rôle du plaisir 
dans l ’exercice. C ’est pour cela qu ’en plus 
de son traité d ’hygiène, il écrivit un autre 
traité du jeu de ballon dans lequel il attache 
une grande signification aux exercices agré
ables et accorde la prépondérance à<la mé
thode de gymnastiquequi unit les effets hygi
éniques eteâthéthiques au plaisir et au diver
tissement. Les exercices sportifs qui exigent 
de grandes dépenses pécuniaires et trop de 
loisir, comme les grandes chasses à courre, 
les courses de chars et de chevaux, sont con
sidérés par lui comme un simple détail de 
la gymnastique et sans une grande im por
tance pour L’éducation, attendu que les 
riches seuls et les gens privés d ’une occu
pation sérieuse peuvent s’en servir. Aussi 
est-ce de la même manière qu ’ il traite 
l ’athlétisme exagéré, qu ’ il considère comme 
un moyen contre-nature et mauvais, qui se 
réclame du haut but de la santé, mais pro
duit tout autre chose. Pour en finir il re
commande qu’on prenne garde de ne pas 
s’égarer dans des détails insignifiants, de 
façon à ne pas pouvoir envisager l’ensem
ble. Selon lui, il n ’y a pour l ’être humain 
qu ’une seule science dont les deux parties 
sont la médecine et la gymnastique. Mais 
cette dernière cesse d être une science quand 
elle n ’accomplit pas sa tâche éducative et 
devient un mauvais métier, une cacotéchnie 
malsaine et indigne d ’ hommes libres.

Je n’ai mentionné que ces trois ph ilo- · 
sophes de l’antiquité, ayant laissé de côté 
une foule d ’autres, comme Hippocrate, Plu- 
tarque, Lucien, Philostrate, Antylle, Hé
rodote le médecin, etc., car presque tous 
sont du tfiême avis en ce qui concerne l 'é 
ducation physique, son but éducatif et ses 
moyens. Malheuresement, malgré ces do
ctrines si sages, les grands honneurs et les 
prix en espèces que les vainqueurs des gran
des fêtes athlétiques gagnaient, ont contri
bué à renforcer l’athlétisme exagéré, à créer 
une (oule d'athlètes de profession 'e t à 
augmenter les exigences de spectacles de 
la foule. Les férocités du cirque rempla-

.  .  Α ντινα ύα ρχος· Β .  Χ ά ν α ε ν 'π ρ ό εδ ρ ο ς  τή ς  Μ ·
Λοχαγός Φ ρ Ι ε ς Χ ά ν α * * ,  πρόεδρός %ής S a n -  ΟΗος tôiv ά » 1η τ . σωμαχ. τή ς  Λανίας. _

κής επιτροπής  ̂ ,  ν . H aasen président de l Union
CapitaineV.tA»n**n,pre$iaent du co- des Soc. Athlét. duDanemark.

mité Danois.

Γ ά α π α ρ  Ο ύ ΐ τ ν ε ν  πρόεδρός τής Α μ ερ ικ . Επιτροπής 
Goepnr W hltney président du comité Amé

ricain ( États - Unis) ·
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ως τον Ιπποκράτη, τον Πλούταρχον, τον 
Λουκιανόν, τον Φιλόστράτον τον “Αντυλλον 
τόν Ηρόδοτον τον ίατρόν τοΰ οποίου διε- 
σώθη δλος σχεδόν δ γυμναστικός λόγος, καθ
όσον πάντες τ’ αδτά σχεδόν συνεβούλβυσαν. 
Δυστυχώς αϊ μέγισται τιμαι καί τά χρηματικά 
βραβεία δι’ ών οί άθληταί τών μεγάλων άγώ- 
νων έβραβευοντο, εκράτυναν την άθλητικήν 
κακοτεχνίαν, περιώρισαν τήν τάξιν τών ασκού
μενων καί ηΰξησαν τάς θεαματικός αξιώσεις 
τοΰ κοινοΰ. Αί μονομαχίάι καί αί θηρίο- 
μαχίαι τάχιστα ύποκατέστησαν τόν ευγενή ά- 
γώνα τοΰ καλοΰ, 6 υψηλός τής άσκήσεως σκοπός 
συν τφ χρόνψ έλησμονήθη, αί θεραπευτικοί αύ- 
της Ιδιότητες έτέθησαν έν άμφιβόλψ πρό τής ύπό 
τής νέας θρησκείας δι’ υπερφυών μέσων θερα
πείας πάσης νόσου καί τέλος ή νύξ τών θρη
σκευτικών προλήψεων καί τοΰ ασκητισμού κατέ- 
πνιξεν είς τά σκότη τής άγνοιας, τής δεισιδαι
μονίας καί τής προλήψεως καί τήν τελευταίαν 
ακτίνα τής 'Ελληνικής σωματικής αγωγής.

Αιώνες όλόκληροι διέρρευσαν εκτοτε χωρίς 
ή γυμναστική νά δώση κανέν σημεΐον ζωής· 
μόλις δέ περί τά τέλη τοΰ δεκάτου έκτου αίώνος 
ευάριθμοι τινές επιστήμονες άφύπνισαν αύτήν 
Ικ τοΰ μακραίωνος ληθάργου. Αί μελέται τοΰ 
Μερκονριάλη, τοΰ Φαμπέρ και άλλων έπί τής 
σωματικής αγωγής τών αρχαίων παρεσκεΰασαν 
τίτέδαφος καί προυκάλεσαν τάς σπουδαίας ερ
γασίας τών Βαζεδόου, Φήτ, Γκουτς - Μούτς, 
Γιάν, Σπής, έν Γερμανίρ, τών Πεσταλότση, 
Κλιάς, Τισσώ, Ά μορόςέν Γαλλίρ καίΈλβετίρ, 
τοΰ Νάχτεγκαλ έν Δανία καί τοΰ Λίγκ εν Σουη- 
δίρ/Η  τάσις αδτη πρός τήν σωματικήν άσκησιν, 
ή έκ τής ’Ηπειρωτικής Εδρώπης καί τών Σκαν- 
διναυϊκων χωρών διαδοθεϊσα εκτοτε καθ’ ά
παντα τόν πεπολιτισμένον κόσμον, εδρε καί Ιν 
τή συγχρόνφ Έλλάδι γόνιμον έδαφος, χάρις είς 
τάς άρχαίας παραδόσεις τάς οποίας 6 Ελληνι
κός λαός δεν έλησμόνησε καί μετ’ αίώνας ολο
κλήρους. Ο μέγας Πάν είχεν αληθώς άποθά- 
νει πρό πολλοΰ, ή δέ άρχαία αγωνιστική είχε 
σχεδόν συναποθάνει μετ’ αδτοΰ· έν τουτοις 
ασκήσεις τινές δλως φυσικοί καθώς δ δρόμος, 
τό λιθάρι, τό πήδημα, ή πάλη καί τό'κολύμ- 
βημα διετηρήθησαν διά μέσου τών αιώνων 
καί άπετέλεσαν τόν πυρήνα τής συγχρόνου Ε λ
ληνικής άγωνιστικής.

Ή  σχολική γυμναστική ειλκυσεν εδθύς έξ 
άρχής προσοχή ν καί τήν μέριμναν τών κυ
βερνητών τοΰ νεοσύστατου βασιλείου· είσήχθη 
τό πρώτον είς τά'Ελληνικά εκπαιδευτήρια τφ

cèrent le noble concours du Beau, le but 
éducatif et humanitaire de l’éducation phy
sique fut complètement oublié et même ses 
effets curatifs furent déplacés par les m oy
ens antinaturels qu ’une nouvelle religion 
préconisait comme des plus efficaces. Enfin, 
la nuit d'ascétisme. de préjugés religieux, 
d ’ ingnorance et de superstition vit som 
brer, dans ses ténèbres, les derniers rayons 
de cet ancien esprit qui pendant des siè
cles avait, illuminé le monde.

Des siècles entiers s’ écoulèrent depuis 
lors, sans que la gymnastique éducative eût 
donné signe de vie. Ce ne fut que vers la 
fin du 16e siècle de notre ère qu ’ un cer
tain nombre d ’ hommes de science la ré
veillèrent de sa profonde léthargie. Les 
recherches de Mercurialis, Faber. et bien 
d ’ autres sur 1’ éducation physique des an
ciens ont aplani le terrain et préparé les 
études sérieuses et les travaux assidus de 
Basedow, Vielh, Guts-Muths, Jahn, Spiess, 
en Allemagne, de Pestalozzi, Clias, Tissot, 
Amoros en France et en Suisse, de Na- 
chtegall eu Danemark et de Ling en Suède. 
Celte tendance vers l ’ exercice corporel 
qui de l ’ Europe continentale et les pays 
Scandinaves fut dépuis lors rependue dans 
tout le monde civilisé, a trouvé dans la 
Grèce contemporaine un terrain bien fer
tile, grâce aux traditions du peuple Grec 
restées inoubliées après tant de siècles. Le 
grand Pan mourut, c ’est vrait, et l’agoni- 
stique de cette époque regrettable l ’avait 
suivi dans le tombeau, mais pourtant quel
ques exercices plutôt naturels que sportifs, 
comme la course, le lancement des peirres. 
le saut, la lutte et la,natation ont formé 
le noyeau qui a donné naissance aux diffé
rentes branches du sport actuel en Grèce.

La gymnastique scolaire a attiré d ’abord 
( ’attention du gouvernement grec; elle fut 
introduite dans les écoles grecques dès 
1834 et après de longues années d év o lu 
tion elle est maintenant rendue obligatoire 
depuis l’école primaire jusqu ’ à l ’Univer
sité. On organise même des fêtes de gym na- 
queacolaire et on donne des récompences aux 
écoles qui se distinguent dans ces concours.

Une école normale- de gymnastique est 
fondée dans le but de .former des profes
seurs de gymnastique pour les différentes

1834 καί μετά πολυετή περιπετειώδη Ιξέλιξιν 
κατέστη εσχάτως υποχρεωτική είς πάντα, άπό 
τόΰ δημοτικού Σχολείου μέχρι τοΰ Πανεπιστη
μίου συμπεριλαμβανομένου" κατ’ έτος δέ τε- 
λοΰνται καί σχολικοί γυμναστικαί έορταί καθ’ 
ας άπονέμονται καί βραβεία είς τά διακρινό- 
μένα έκπαιδευτικά ιδρύματα.

Πλήν τούτων, ίδρύθη καί είδική σχολή πρός 
μόρφωσιν διδασκάλων τής γυμναστικής καί 
χωριστή τοιαύτη διά τάς διδασκαλίσσας όφει 
λομένη είς τήν πρωτοβουλίαν τοΰ Εκπαιδευτι
κού τμήματος τής Ένώσεως τών Έλληνίδων, 
ή δέ γυμναστική κατέστη υποχρεωτική καί είς 
τά εκπαιδευτήρια τοΰ ωραίου φύλου.

Διά τους φοιτητάς τοΰ Πανεπιστημίου καί 
τούς μαθητάς τοΰ Πολυτεχνείου ίδρύθη ειδι
κόν γυμναστήριον, τό 'Ακαδημαϊκόν, κείμενον 
δπισθεν ιού Χημείου· ή έν αύτφ φοίτησις εί
ναι υποχρεωτική τρις τής έβδομάδος διά πάν- 
τας τούς ακαδημαϊκούς πολίτας.

Άλλά καί ή ιδιωτική πρωτοβουλία δεν ώ - 
κνησε νά ένισχύση κατά τό δυνατόν, τό έργον 
τόΰτο τής Πολιτείας. Πλείστοι γυμναστικοί 
Σύλλογοι ίδρύθησαν είς τάς πρωτευούσας τών 
νομών καί έπαρχιών, καταρτίσαντες ίδια γυ
μναστήρια, τελοΰντες άγώνας γυμναστικούς καί 
αγωνιστικούς, καθ’ δσον έν ‘Ελλάδι εύτυχώς 
δεν υπάρχει διαίρέσις μεταξύ φιλάθλων καί 
φιλογυμναστούντων, άλλά πάντες σχεδόν κατα
γίνονται έξ ίσου είς άμφότερα τά είδη ταΰτα 
τής σωματικής αγωγής. Οί Σύλλογοι οδτοι 
ίδρυσαν πρό τινων έτών (1897) τόν Σύνδε
σμον τών Ελληνικών γυμναστικών καί ’Αθλη
τικών Σωματείων, οστις άναγνωρισθείς επισή- 
μως υπό τής Πολιτείας κανονίζει τά τής όργα- 
νώσεως τών άγώνων μεταξύ Συλλόγων καί 
διευθύνει τήν δλην Ελληνικήν άγωνιστικήν 
κίνησιν.

Τόν σύνδεσμον τούτον άπετέλεσαν οί γυ
μναστικοί καί άθλητικοί σύλλογοι, οί σύλλογοι 
άντίσφαιρίσεως (Εηννη-Τβηηίβ) καί αί ποδη
λατικοί έταιρεΐαι. Ή  Ιππηλασία αντιπροσω
πεύεται ύπό τοΰ Ιππικού όμίλου ίδρυθέντος 
διά τήν διάδοσιν τής Ιππευτικής, τήν όργάνω- 
σιν ιππευτικών αγώνων καί τήν βελτίωσιν τοΰ 
γένους τών ίππων.

Διά νόμου ειδικού ίδρύθη καί άνωτέρα τοΰ 
Συνδέσμου τούτου γυμναστική άρχή, ή Ε π ι
τροπή τών ’Ολυμπιακών Αγώνων, ύπό τήν 
υψηλήν τής Α. Β. Υ. τοΰ Διαδόχου προεδρείαν. 
Ή  Επιτροπή αδτη μεριμνά πρωτίστως περί 
τής τελέσεως τών Πανελληνίων καί Όλυμπια-

373

Ί .  Φ ο> κιανος 6 εισηγητής τής γυμναστικής είς τά  Σ χο 
λεία κα ί π ρώ τος  μορφ ώ αας διδασκάλους τή ς  γυ μ να στικ ή ς.

branches de l ’enseignement; il en est de 
même pour I éducation des filles grâce à 
l’ initiative de la section de gymnastique de 
l'Union des femmes grecques; lagymnasti- 
que est obligatoire même dans les écoles 
du beau sèxe. et une école spéciale forme 
les futures institutrices de gymnastique.

Les étudiants de l’ Univçrsité et ceux de 
l ’école Polytechnique ont leur école spé
ciale, le gymnase Académique, qu ’ ils sont 
obligés de fréquenter trois fois par se
maine. De cette façon la gymnastique est 
la seule leçon qui n ’est pas facultative.

L’ initiative privée prèle, il y a quelques 
dizaines d ’années, un fort concours à cette 
tâche de l ’ Etat. Dans les principales villes 
de la Grèce des Sociétés de gymnastique 
sont fondées, qui possèdent des gymnases 
spéciaux, organisent des concours de gy
mnastique et de sport, étant donné qu ’en 
Grèce on ne sépare pas ces deux branches 
de l’éducation du corps mais on en pratique 
tous les deux. Toutes ces sociétés ont formé, 
il y a  quelques années, l ’Union des Sociétés 
grecques de sport et de gymnastique, qui, 
reconnue pari Étal, règle l’organisation de. 
concours et dirige leur mouvement sportif
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κών ’Αγώνων, τούς όποιους ό αύτός νόμος έθέ· 
σπισεν όπως τελώνται Ανά τετραετίαν. Οί Π α
νελλήνιοι αγώνες είναι αγώνες ετήσιοι μεταξύ 
των εϊς τον Σύνδεσμον Ανηκόντων Συλλόγων, 
οϊ δέ ’Ολυμπιακοί διεθνείς- οί τελευταίοι οΰτοι 
έτελέσθησαν τό πρώτον τφ 1896 μετά περιφα
νούς επιτυχίας’ άγωνισταί πάντων σχεδόν τών 
εθνών έπλήρωσαν την εύρυτάτην τού Σταδίου 
κονίστραν καί διεφειλονείκησαν τόν κότινον 
ως καί οί άθληταί τών Αρχαίων ’Ολυμπιάδων. 
Οί ’Αμερικανοί καί οί “Αγγλοι διεκρίθησαν είς 
την αθλητικήν, οί Γερμανοί καί οί "Ελληνες

Σ τρα τη γός  κόμης φ δ ν  δ ίρ  Α σ ο ε μ π ο ν ρ χ  πρόεδρος 

Α ντοχ ρα ιορ ικ ή ς  ‘ Ολυμπιακής 'Επιτροπής 

(  Γερμανία )

Général comte von der A.sftebiïrg pré
sident du Oomité Impérial des Jeux 

Olympiques ( Allemagne)

Dans-l'Union sont afiliés les sociétés de 
gymnastique et du sport athlétique, le 
lawn-tennis^club et les sociétés velocipé- 
diques. Le~sport hippique est représenté 
par le club hippique fondé dans le but 
de la propagation de l’équitation, de l’or
ganisation des concours hippiques et dé 
l’amélioration de la race chevaline

En plus de celte Union, un comité sou
verain, celui des Jeux Olympiques, est 
formé par une loi spéciale dont S. A . 
le Prince Royal de Grèce est le président 
actif. Ce comité est chargé de la célébra
tion des Jeux Panhelléniques et O lym pi
ques fixée par cette même loi pour chaque 
quatrième année Les jeux Panhelléniques 
sont des concours nationaux réservés à 
toutes les Sociétés affiliées à l’Union, les 
Olympiques sont internationaux; ils ont 
déjà compté un très beau succès en 1896. Des 
participants de toutes les nations ont peuplé 
l ’arène et disputé la couronne de laurier 
avec une performance dè la belle époque 
des anciennes Olympiades. Les Américains 
et les Anglais l’on remporté aux sports 
athlétiques les Allemands et les Grecs à la 
gymnastique, les Français et les Grecs à 
l'escrime et la velocipédie et les Hongrois 
à la natation. L ’accueil sim ple et cordial 
du peuple Hellénique, les fêtes e l le s  r e . 
réceptions de toute sorte et la restauration 
d ’une des plus grandes institutions de la 
vie antique, ont tant charmé les athlètes 
et les gymnastes étrangers, qu ’ un voeux 
unanime sortait de toutes les bouches pour 
que cette réunion dans le sot classique ne 
fût pas la dernière.

Le succès de la première Olympiade en 
1896 et le précieux'concours d u 'm on d e  
sportif et gymnastique de tous les pays ont 
encouragé le gouvernement Hellénique à 
en faire une inslitution nationale. La Fa
mille Royale qui a toujours daigné de Sa 
haute protection tout ce qui concernait 
l'éducation physique du peuple, a dans 
cette circonstance aussi bien voulu encou
rager tout le monde sportif à entreprendre 
cette tâche Grâce à la libéralité d ’un riche 
patriote grec, la ville d ’Athènes possède le 
Stade, édifice unique au monde, qui tout en 
marbre, immense, (il contient presque 50 
mille places numérotées) va réunirdans sa
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εις τήν γυμναστικήν, οί Γάλλοι καί οί "Ελληνες 
είς τήν δπλομαχίαν χα^,τήν ποδηλασίαν, οί 
Ούγγροι είς τό κολύμβημα· ή άπλή καί έγκάρ- 
διος ύποδοχή τού ‘ Ελληνικού λαού, αί παντο
ειδείς εορταί καί ΰποδοχαί καί ή άναβίωσις ένός 
έκ τών λαμπρότερων έθ νικών θεσμών τού Αρ- 
χαίου βίου, ένεθουσίασαν καί κατέθελξαν επί 
τοσοΰτον τούς ξένους άγωνιστάς άστε μετά τό 
τέλος τής σεμνής εκείνης εορτής μία καί μόνη 
εύχή άνεπέμπετο έκ πάντων τών στομάτων όπως 
ή συνάντησις αυτη επί τού κλασικού εδάφους 
τάχιστα Ιπαναληφθή.

Ή  επιτυχία τών πρώτων τούτων ’Ολυμπια
κών άγώνων καί ή ένθουσιώδης συμμετοχή τών 
φιλάθλων καί φιλογυμναστών συμπάσης τής 
ΰφηλίου, Ινεθάρρυνε τήν Ελληνικήν Κυβέρνη- 
σιν είς τήν Ιπανάληψιν αδτής. Ή  Βασιλική 
Οικογένεια, ήτις πάντοτε εξέτεινε τήν υψηλήν 
αυτής προστασίαν υπέρ πάν ότι Αφεώρα εις 
τήν γυμναστικήν καί τήν Αγωνιστικήν, ένεθάρ- 
ρυνε τούς πάντας έπί τό Ιργον. Χάρις δέ είς 
τήν Ιλευθεριότητα καλού "Ελληνος πατριώτου, 
Γεωργίου Ά βέρω φ , αί ’Αθήναι έκοσμήθη- 
σαν διά τού τελείως άναμαρμαρωθέντος Πα
ναθηναϊκού Σταδίου, τό όποιον πάλλευκον 
μέλλει νά δεχθή §κ νέου καί ν’ άνευφη- 
μήση τούς ξένους άγωνιστάς κατά τούς δευ
τέρους τούτους ’Ολυμπιακούς ’Αγώνας. Ή  ύπό 
τήν υψηλήν τής Α. Β· Υ. τού Διαδόχου προε- 
δρείαν Ιπιτροπή τών ’Ολυμπιακών Ά γώνων 
έπραξεν ήδη πάν τό δυνατόν δπως εξασφά
λιση τήν συμμετοχήν τών ξένων φιλάθλων καί 
καταστήση καί !ν Άθηναις διαμονήν αυτών 
εύχάριστον καί ένδιαφέρουσαν. Τό πρόγραμμα 
τών άγώνων δύναται νά ικανοποίηση καί τόν 
μάλλον Απαιτητικόν φίλαθλον. Ή  Αγωνιστική, 
ή γυμναστική, ή οπλομαχία, αί παιδιαί, ή κο- 
λύμβησις, αί λεμβοδρομίαι καί ή σκοποβολή 
περιελήφθησαν Ιν εκτάσει έν αύτώ, έκανονί- 
σθησαν δ’ ούτως άστε νά προσαρμόζωνται κατά 
τό δυνατόν προς τάς όργανιστικάς διατάξεις τών 
πλείστων Ασκούμενων λαών. Ό  δέ 'Ολυμπια
κός κότινος Αναθάλλει όπως καί είς τήν Αρ- 
χαίαν έποχήν καί αναμένει τάς ωραίας κεφαλάς 
τών νικητών.

ΙΩ . Ε  Χ Ρ Υ Σ Α Φ Η Σ

χα& ηγητής τής γνμ να ο ιικ ή ς  και πρόεδρος

τή ς ίνώ οεοις τοιν Έ λλήναιν γυμ ναστώ ν.

Β .  Γ κ έ μ π χ α ρ τ ,  γραμ. τή ς  Δ ντο κ ρ . Ό Χ υμ π . ’ Επιτροπής.

Β. Oebhardt, secrétaire du comité Impé- 
rialdesJeiix Olympiques (Allemagne).

splendeur blanche les étrangers qui se ren
dront en Grèce pour les Jeux Olympiques.

Le comité des Jeux Olympiques dont 
Son Altesse le Prince Royal de Grèce 
est le président, a déjà fait toutes les 
démarches nécesaires pour assurer la par
ticipation des étrangers et rendre leur sé
jour dans la capitale de la Grèee assez 
agréable et intéressant. Le programme 
des Jeux peut satisfaire tout sportsman. Il 
n 'y  a pas une branche de sport qui n’y 
testpas représentée. Les sports athlétiques, 
la gymnastique, l’ escrime, les jeux spor
tifs, le sport nautique, le tir, y sont am
plement compris et arrangés d'unefaçon 
qui s’adapte aux règles sportivesde la plu
part des pays où l ’éducation physique est 
en honneur. L ’ olivier sauvage d ’Olympie 
est encore florissant comme dans le bon 
vieux temps, il attend seulement les bel
les tètes des vainqueurs.

J. E . C H R Y S 8A F IS  
professeur de gymnastique président de Γ U- 
nion des maîtres Hellènes de gymnastique
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— ’ Α γ ώ ν ε ς  δ ρ ό μ ο ν , ά λ μ α το ς , π ά λ η ς  κ α ί δ ίσ κ ο υ .—

Ό  Αλκίνοος ατούς θαλασσινούς τούς Φαίακας τότε λέγει:
άκούσετε σείς αρχηγοί καί πρώτοι τών ΦαιΛκων,
τόρα πού πια έχαρήκαμε τό πλούσιο τραπέζι
χαί τήν κιθάρα τή γλνκειά τον τραπεζιού σνντρόφισσα,
πάμε νά δοκιμάσωμε τή δύναμί μας έξω
είς δλα τ' Αγωνίσματα, πον δ ξένος σαν γνρίση
στον τόπο τον, νά θνμηθή νά πή τούς άλλους πόσο
στόν δρόμο καί στο πήδημα ή στο πάλεμα περνούμε.

“Ετσ είπε κ ' έπορεύθηκεν αυτός καί πίσω οί άλλου 
τήν φόρμιγγα άπό ένα καρφί κρεμά τήν λιγερόφωνην 
και από τό χέρι παίρνοντας δ κήρυξ τόν Δημόδοκον 
βγάζει άπ’ τό μέγαρο, οδηγεί, από τόν ίδιον δρόμον 
πον τών Φαιάκων οι άρχηγοί, νά Ιδοΰνε τούς αγώνας 
οτήν αγορά έπορεύοντο καί δπίσω πλήθος άπειρον 
ακολουθούσε καί πολλά νά πάνε παλληκάρια 
σηκώθηκαν ό Ά κρόναος κι δ  Ωκνλαος κι δ  Ελατρεύς 
Ναυτεύς, Πρνμνεύς καί Αγχίαλος άκόμη δ ’ Ερετμεύς 
δ θόων δ'Αναβηοίνεως-, Ποντεύς, Πρωρεΰς, Άμφίαλος 
πού ¿γέννησε δ Πολύναος ό Τεκτονίδης και έπειτα 
σηκώθηκεν δ  Εύρύαλος δ ίσος με τόν ’Ά ρ η ν  
τόν άνδροφόνον, καί μαζί έσηκώθη δ Νανβολίδης, 
λεβέντης εις τό ανάστημα στήν ¿μορφιάν δ  πρώτος 
ατούς Φαίακας, κατώτερος άπ τόν Ααοδάμα μόνον.
Τα τρία παιδιά έσηκώθηκαν τον Άλκινόον κατόπι 
δ Ααοδάμας δ  “Αλιος καί δ ισόθεος Κλυτόναος.
Και πρώτα ¿δοκιμάσθηκαν οτά πόδια άπ’  τό σημάδι 
μαζί στόν δρόμον δλοι τους πετώντας καί σηκώνοντας 
σκόνην με τά δλογλίγωρα τά πόδια μες τόν κάμπον.
Καί άπ’  δλονς δ ασούσουμος Κλυτόναος έτρεχε' πρώτος· 
κι δσο χωράφι όργώνουνε στο νειάμα δυό μουλάρια, 
τόσο πίσω τούς άφησε τρέχοντος μπρός εκείνος" 
έπειτα έκαταπιάσθηκαν τό πάλεμα τό δύσκολο 
καί δ Εύρύαλος ήλθε σ ’  αυτό στούς πρώτους δλονς πρώτος, 
στό πήδημα δ ’Αμφίαλος δλονς περνά, τόν δίσκον 
άπ’ δλονς ρίχνει ό  ’Ελατρεύς πώ  μακριά, καί στήν πυγμήν 
δ Ααοδάμας τό παιδί νικάει τον ’  Αλκινόου.

Κ ι’ Αφού μέ  τ ’ Αγωνίσματα εύφράνθηκε ή ψυχή των, 
δ Ααοδάμας έπειτα τού ’Αλκινόου τούς είπε:

1 Στίχοι 96  —  200.

Ελάτε, φίλοι, άς μάθω με άπ' τόν ξένον άν γνωρίζη 
κανέν Αγώνισμα κι αυτός· κακόπλαστος δεν είνε’ 
κνήμες, μηροί, τά δνό  τά χέρια επάνω δυνατά· 
καί τόν αυχένα στιβαρόν, τό σθένος έχει μέγα.
Ά ν  καί κακά τόν εύρηκαν πολλά, τά νιάτα τον δμτος 
άκόμη δέν τόν άφησαν άλλο κακό δεν είνε 
στόν πιο μεγαλοδύναμον τόν άνδρα από τή θάλασσα 
αρμούς νά λύνη— δσο γερός καί δυνατός αν είνε.
Καί πρός αυτόν δ Εύρύαλος ¿μίλησε καί τον είπε :

« Ααοδάμα, αυτός δ λόγος σου πολύ μ ’ άρέσει που είπες 
καί τόρα έσύ προσκάλεσ’  τον καί ώς πρέπει μίλησε του«. 
Και τούτο μόλις ακούσε τό τέκνον τού ’Αλκινόου 
ήλθε, στη μέση ¿στάθηκε καί τού ’ Οδυσσέως είπε:

«Ε λα  καί σύ, ξένε πατέρα, άθλον κανένα άν ξέρης 
δοκίμασε· καί φανερό πώς ξέρεις Από Αγώνας 
πον δόξα μεγαλύτερη στόν άνδρα , δπον καί άν είνε, 
είνε δ,τι με τά πόδια τον, τά χέρια, κατορθιόνει.
Σήκω λοιπόν δοκίμασε και διώξε άπ’ τήν ψυχή σου 
κάθε φροντίδα· δ  δρόμος σον μακρύς πολύς δέν είνε 
καί τό καράβι έρρίχθηκε, καί οί σύντροφοι έτοιμοι».

Κ  εϊπεν άποκρινόιιενος δ  Οδυσσεύς σ' αυτόν: 
αΛαοδάμα, άναγελώντας με ν' άγωνισθώ προτρέπετε, 
εγώ φροντίδες είς τόν νουν παρ' αγωνίσματα έχω, 
πον  ίδς τόρα πάμπολλα έπαθα κ έχω πολλά μοχθήσει · 
τόρα μαζί σας κάθομαι τόν γυρισμόν ποθώντας 
είς τήν πατρίδα, βασιλιά καί δλονς παρακαλώντας ».
Καί ό Εύρύαλος τού άποκρίθηκε όνειδιστικά καί τον είπε: 

«Δέν σε πιστεύω ειδήμονα τών άθλων, ξένε, δσα 
στόν κόσμο υπάρχουν σαν αύτόν μου φαίνεσαι πού τρέχει 
μέ τό τρανό καράβι τον τούς ναύτες κυβερνώντας, 
φέρνει πραμάτιες, τό φορτίον θυμάται μόνον κ' έχει 
τόν νουν του μόνο στ άρπαγμα· μ ' αγωνιστήν δέν μοιάζεις ' 
Καί τον είπε δ πολυμήχανος δ Οδυσσεύς κυττώντας τον 
λοξά: α καλά δέν μίλησες, ξένε, καί άνόητον μοιάζεις 
άνδρα' ξέρω δέν δίνουνε οί θεοί τις χάρες σ δλονς 
τους ανδρας, λόγο, Ανάστημα καί γ νώ σ ιν  άλλος 
δέν είνε τόσον έμορφος στό πρόσωπον άλλ’ <5 θεός 
στολίζει με τήν ¿μορφιά τά λόγια του καί βλέπουν 
δλοι σ ’  αύτόν ευφρόσυνα· καί τούς μιλάει αλάθευτα 
με ήθος μειλίχιον ζηλευτός στα συναγμένα πλήθη, 
κι δταν στήν πόλιν έρχεται τόν τρώνε μέ τό μάτι· 
στήν έμορφιά μέ τούς θεούς παρόμοιος άλλος είνε 
κι’  δς μήν κοσμή τά λόγια jov  ή χάρις δπως τόρα έσύ 
Ισόθεος στήν ¿μορφιά, στη γνώσι Ανόητος είσαι.

. Καί τήν ψυχή μου ¿τάραξες μές τά βαθιά τού στήθους 
μέ άκοσμα λόγια· αμάθητος δέν εΐμ’  έγώ είς άγέϋνας,
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δσο δ.ν πολυλογάς εσύ, μ ά  καί $αρρώ πέος ημονν 
πρώτος δσο μ ' έβόηϋαγεν ή νεότης και τά χέρια' 
μέ σνντριψαν οϊ σνμφορές καί δσα δεινά μ ’ εύρηκαν 
περνώντας τ  αγρια κύματα και τους τρανούς πολφούς.
*Ωστόσο, μέ δσα δν έπα&α, πο&ώ νά δοκιμάσω· 
μ ’ έκέντριαεν δ  λόγος οον παραπολύ ό  πίκρας».

Είπε καί, τήν χλαμύδα τον χωρίς ν ’ άφήση, παίρνει 
δίσκον μεγάλον καί παχύν βαρντερον άπ δλονς 
πον μεταξύ τους έρριχναν οί Φαίακες στδν αγώνα.
Και άψον τδν περιγύρισε τον ρίχνει πέρα, βονΐζει 
δ  λίύος άπ τδ δννατδ τδ χέρι καδώς φεύγει....
Καί ο ί Φαίακες, μακρνκονποι στην ψάΧασπα άκονσμένοι 
απ' τήν'δρμήν τον λιύαριον σκύβονν στην γη ν πον εκείνο 
γοργά άπδ δλα έπέταξεν έπάνω τά σημάδια.

Ά ν δ ρ ο ς  παίρνοντας μορφήν ή Ά ΰ η ν α  σημειώνει 
τά τέρματα καί πρδς αυτόν λέγει μιλώντας τότε :

« Κ  ένας τυφλός &ν έψαχνε, τέτοιο σημάδι, ξένε, 
ξεχώριζεν αν ψ%λε, πον άπ  τ ’  άλλα φ π ρ ό ς  πολύ 
στέκει σημάδια χωριστόν άπ' δλα' κ εχε έλάρρος:
Οντε νά φ&άσονν δννανται καϊ νά περάσονν οντε».

Μ ετά φ ρ  A P I S T O Y  Κ Α Μ Π Α Ν Η

. Τ Ο  Δ ΙΠ Λ Ο Μ Α  TOM  Α ΓΟ Β Ο Μ
Ε Ρ Γ Ο Κ  Κ . Γ Γ 2 Η

Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Ό  κ. Βικέλας ΐΙχ « ν  Λφηγηθή πρό δώδεκα ετών 
βΐς διάλίξίν του, χήν όποιαν εκαμε είς τό Παρίσι, την 
ιστορίαν τής Ιδςύσεως τών διεθνών ’Ολυμπιακών ’Α 
γώνων. Ό ς  Ιπίκαιρα δίδομεν εϊς τους άναγνώοτας 
μας αποσπάσματα τής διαλέξεως «κείνης δπως είχε 
δημοσιευθή τότε εϊς τήν ο Ε στίαν»,

2 .  Τ . Δ·

Μ ίαν εσπέραν κατά τάςάρχάς τού παρελθόν
τος Ιουνίου (1894), ό ταχυδρόμος μοΰ έφερε 

θήκην, έκ τής οποίας άπέσυρα δίπλωμα έπ’  όνό- 
ματί μου, ώς μέλους τού είς ’Αθήνας Πανελλη
νίου Γυμναστικού Συλλόγου. Μού ή σαν όλος 
άγνωστα τά τοΰ Συλλόγου τούτου, — δεν είχα 
επιζητήσει τήν τιμήν νά γίνω μέλος του, ούτε 
είχα τά προς τούτο προσόντα. Τήν άπορίαν 
μου έλυσε τήν έπαύριον τό πρωΐ ό ταχυδρόμος 
και πάλιν. "Εφερε φάκελλον μέγιστον, περιέ- 
χοντα έπιστολήν τού Συλλόγου, παρακαλοΰντος 
με νά τον άντιπροσωπεύσω είς τό Διεθνές 
Αθλητικόν Συνέδριον. Τό επίσημον τούτο έγ
γραφον συνώδευαν έπιστολαί φίλων μου μελών 
τοΰ Συλλόγου, ζητούντων τήν συγκατάθεσίν 
μου— και μάλιστα τηλεγραφικώς, καθόσον τό 
συνέδριον συνήρχετο μετ’ όλίγας ήμέρας. Ή  
πρώτη μου ώθησις ήτο ν’ άρνηθώ. Ούτε κδν 
έγνώριζα δτι πρόκειται νά συγκροτηθή είς τά 
Παρίσια διεθνές άθλητικόν συνέδριον. Τί κοι
νόν μεταξύ άθλητισμοϋ καί εμού! — Πώς δμως 
νά εΐπω "Οχι είς, φίλους αγαπητούς; "Αλλως, 
παρευρέθην καί άλλοτε είς συνέδρια, χωρίς νά 
έχω προσόντα δικαιούντα τήν συμμετοχήν μου, 
οχι δέ μόνον ύπέκρυψα τήν αμάθειαν μου τη- 
ρήσας σωτήριον σιωπήν, αλλά καί έπωφελή- 
θην τών είς τά τοιαύτα συνέδρια άφορμών 
προς σχέσεις ευχάριστους καί προς διασκεδά
σεις. Καί Ιδέχθην τήν έντολήν.

’Αλλά, τήν έπομένην εβδομάδα, λαμβάνω άλ
λον πάλιν φάκελλον. Περιεΐχεν υπόμνημα τοΰ 
Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, μέ τήν πα- 
ράκλησιννάτό διασκευάσω, μεταφράσω καί δια- 
κοινώσω είς τό Συνέδριον. Τούτο δεν ήτα βε
βαίως διασκεδαστικόν. Άλλ’ ΰπέθεσα'δτι ήτο 
άρχή καί τέλος, δτι τό έργον μου έντός τοΰ 
Συνεδρίου θά περιορισθή είς τούτο καί μόνον. 
Υπομονή λοιπόν ! Έκάθισα, διεσκεύασα, με
τέφρασα καί Ιδηλοποίησα τήν περί διακοινώ- 
σεως τού ύπομνήματος εντολήν πρός τόν γε
νικόν γραμματέα τοΰ Συνεδρίου.

Γενικός Γραμματεύς ήτο 6 βαρόνος άβ  Οοΐι- 
bertiQ. Δέν τόν ¿γνώριζα πρότερον ούτε σεις

τόν ¿γνωρίζατε. Σήμερον δμως τό δνομά του 
έγεινε πασίγνωστον καιθ' δλον τόν Ελληνι
σμόν, υπό τήν εξελληνισθεΐσαν μορφήν τού 
Κουμπερτέν.

'Η  έναρξις τού συνεδρίου Ιτελέσθη μέ πολ- 
λήν επισημότητα, τήν 16 ’ Ιουνίου, είς τήν με- 
γάλην αίθουσαν τής Σορβόνης. Ή  ¿ορτή είχεν 
έξαιρετικώς Ελληνικόν χαρακτήρα. "Ολα μετέ
φεραν είς τήν Ελλάδα τήν φαντασίαν τού πο
λυπληθούς ακροατηρίου.
^Τ αΰτα  ήσαν τά προεόρτια. Τήν Ιπομένην 
ημέραν— Κυριακήν —  Ινισχύθη έξ Ινός ή Ιδέα 
μου περί διασκεδάσεων, άλλ’ εξ άλλου καί ή 
συναίσθησις τής άναρμοδιότητός μου. Τά μέλη 
τού Συνεδρίου προσεκλήθησαν υπό διαφόρων 
αθλητικών συλλόγων. Πρόσκλησις τό πρωΐ είς 
ποδηλατικόν διαγωνισμόν, πρόσκλησιςτό από
γευμα είς αγώνα σφαιροπαικτικόν—τού Γαλλι
κού Jeu de  Paum e.

Τήν Δευτέραν ήρχισε τό Συνέδριον τάς ερ
γασίας του. Πρό τής ένάρξεως ήρώτησα τόν 
γενικόν γραμματέα πότε θά έλθη ή σειρά τού 
υπομνήματος μου διά νά τελειώσω τήν Ιντο- 
λήν μου.— « Νά τελείωσης, άπήντησε μέ πονη
ρόν μειδίαμα. ’Ακόμη δένήρχίσαμεν!» Δέν ύπω- 
πτευόμην πόσον ήσαν προφητικοί αί λέξεις του.

Τό Συνέδριον, μετά τινας προκαταρκτικός 
διασκέψεις, προέβη άμεσως έίς τήν άπόφασίν 
νά διχοτομηθή είς δυο '¿πιτροπας, — τήν μία 
πρός μελέτην καί διαρρύθμισιν τών δρων τού 
Am ateurism e.

Είς τήν δευτέραν επιτροπήν, ανειίθετο ή 
διάσκεψις περί τής ιδρύσσεως διεθνών άγώνων, 
βαπτισθέντων Ικ τών προτέρων μέ τό όνομα : 
’Ολυμπιακών.

Μετά τήν άπόφασίν περί τών δύο έπιτροπών, 
προσεκλήθησαν τά μέλη τού Συνεδρίου νά δή
λωσή έκαστος είς ποιαν έκ ιών δύο Ιπιθυμέΐ 
νά καταταχθή. 01 περισσότεροι κατετάχθησαν 
είς τήν επιτροπήν τού am ateurism e. ’Εγώ, 
έννοεΐται, κατετάχθην είς τήν άλλην, άφού επε- 
βάλλετο ή έκλογή. "Αλλως δέ, καί τό υπό
μνημά μου ¿πραγματεύετο περί τής άνασυστά- 
σεως τών ’Ολυμπιακών άγώνων.

Έχωρίσθημεν λοιπόν είς δύο αίθουσας τής 
Σορβόνης, διά νά όργανωθή έκάστη τών επι
τροπών, εκλέγουσα τό προεδρεΐον καί τόν]γραμ- 
ματέα^της. Φαντάζεσθε τήν έκπληξίν μου, Κύ
ριοι, ότε, ώς έκ συνθήματος, πολλοί τών πα-
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ρονιών έπρότειναν τό δνομά μου ώς προέδρου. 
Πρόεδρος αθλητικής επιτροπής εγώ! Διεμαρτυ- 
ρήθην, διεκήρυξα τό ¿κατάλληλόν μου, ¿λλ’ 
δτε άντέταξαν δτι ως 'Έλλην — και μόνος Έ λ- 
λην Ικεΐ,— δεν ήδυνάμγ)ν ν’ άρνηθώ, προκει- 
μένου περί άνάβιώσεως Ελληνικής ιδέας, έσχέ- 
φθην δτι δεν είχα τό δικαίωμα ν’ «ποποιηθώ 
τιμήν προσφερομένην εις τήν 'Ελλάδα, και 
Ιδέχθην, άλλ’ εγώ τό ήξευρα μετά πόσου εν
δοιασμού.

Τό έπόμενον Σάββατον συνελθοΰσαι αί δυο 
έπιτροπαί συναπετέλεσαν πάλιν τό Συνέδριον, 
τό όποιον εν τή όλομελεία του είχε νά επικύ
ρωση τά έργα εκάστης των δύο επιτροπών 
καί ν’ αποφασίση περί παντός εκκρεμούς ζη
τήματος.

Ή  ίδική μας επιτροπή είχε νάύποβάλη εις 
τήν κύρωσιν τού Συνεδρίου τάς ¿ποφάσεις 
της, μία έκ τώ ν  όποιων ήτο δτι οι δεύτεροι 
διεθνείς' ’Ολυμπιακοί ’Αγώνες θά τελεσθοΰν 
εις τά Παρίσια κατά τά 1900, κατόπιν δέ, 
κατά τετραετίαν, θά γίνωνται είς άλλας πόλεις 
τής ύφηλίου.

Περί τού πού θά τελεσθοΰν οί πρώτοι άγώ- 
νες άντηλλάγησαν άορίστως ίδέαι τινές, άλλ’ 
άπεφασίσθη νά ύποβληθή τό ζήτημα είς τήν 
άπόφασιν τής όλομελείας τού Συνεδρίου.

’Εδώ, Κύριοι, εύρέθην είς δύσκολον θέσιν. 
Ήδυνάμην νά μη έπωφεληθώ τής ¿προσδοκή- 
του καί μοναδικής εύκαιρίας πρός τιμήν καί 
δφελος τής Ελλάδος; Δέν έπεβάλλετο, σάς 
ερωτώ, νά προτείνω τάς ’Αθήνας ώς έδραν 
των πρώτων ’Ολυμπιακών άγώνων; — Δέν είχα 
τοιαύτην Ιντολήν ή άδειαν, άλλ’ ούτε καιρός 
έμενε νά ζητήσω των άρμοδίων τήν γνώμην 
καί συγκατάθεσιν. Κάί άν ύπήρχεν δ καιρός, 
δέν ήθελα —  δέν έπρεπε — νά ενοχοποιήσω τρί
τους οΐουςδήποτε διά παρόμοιας προτάσεως. 
Έφοβούμην τήν άπόρριψίν της καί εθεώρησα 
ορθόν νά φέρω μόνος εγώ τήν εύθύνην τής 
άποτυχίας.

Έφοβούμην μή εύρα» καί εντός τού Συνε
δρίου τήν άπήχησιν τών μομφών, δοας έξήγει- 
ραν αί θλιβεραί συνέπειαι τής οίκονομικής μας 
δυσπραγίας. Δέν ήτο ¿κίνδυνον τό πράγμα. 
—  Είχα καί άλλον φόβον ώς έκ τού αυτού αι
τίου: Ύποθετέον δτι έπιτύχη τό τόλμημα, δτι 
γείνη άποδεκτή ή πρότασίς μου, — πού θά ευ- 
ρεθούν τά χρήματά; πώς θά καλυφθή ή δα
πάνη ; Ναι μέν, έθεωρεΐτο ώς βέβαιον τότε 
δτι θά τελεσφόρηση ή περί συμβιβασμού δια
πραγμάτευσή μεταξύ τής Κυβερνήσεως καί τών

δανειστών τής 'Ελλάδος, αλλά δεν ήδυνάμην 
νά Ιπαναπαυθώ είς τήν προσδοκίαν κυβερνη
τικής ¿ρωγής. ’Αληθές, ή φιλοπατρία τών 
Ελλήνων μένει καταφύγιον άσφαλές δπόταν 
πρόκειται περί εθνικής ανάγκης. “Ήμην βέ
βαιος δτι δ Ελληνισμός ήθελε κατανοήσει τήν 
είς τήν πατρίδα παρεχομίνην τιμήν καί ωφέ
λειαν, εάν άπεφασίζετο νά τελεσθή είς ’Αθήνας 
τοιαύτη διεθνής πανήγυρις,. άλλ’ δ φόβος μου 
ήτο μή ή δυσχέρεια τών περιστάσεων δυσκο- 
λεύση τήν ευρεσιν τών άπαιτουμενφν μέσων.

Έ νφ  εσκεπτόμήν ταΰτά, τήν παραμονήν τού 
Σαββάτου εκείνου, ήλθε πρός Ιπίσκεψίν μου 
φίλος μου διερχόμενος τά Παρίσια, γνωστός 
διά τήν γενναίαν καί πατριωτικήν χρήσιν τού 
πλούτου του. Είπα είς αύτόν τά πάντα· έπε- 
δοκίμασεν Ινθουσιωδώς τόν σκοπόν μου καί 
διέλυσε, τούς δισταγμούς μου. Ηύχήιθη υπέρ 
τής άποδοχής τής προτάσεως μου, περί δέ χρη
μάτων μ’ Ιβεβαΐωσε δτι θά εύρεθούν. Έ γνώ- 
ριζα δτι ή διαβεβαίωσις δέν ήτο πλατωνική, 
έπείσθην δτι καί άλλοι πολλοί θά συμμερίζων- 
ται τά αισθήματα καί τάς σκέψεις τού φίλου 
εκείνου. Αί προτροπαί του μέ καθησύχασαν. 
’Εμπρός λοιπόν !

Τήν επαύριον τό Συνέόριον συνελθόν συνε- 
ζήτησε κατά πρώτον καί έπεψήφισε, μίαν πρός 
μίαν, τάς αποφάσεις τής πρώτης επιτροπής, τής 
Ιπί τού am a teu rism e . — Ή λθε κατόπιν καί 
τής Ιδικής μας επιτροπής ή σειρά. — Ό τε  εφθά- 
σαμεν είς τό εκκρεμές ζήτημα: πού θά τελεσθοΰν 
οί πρώτοι αγώνες, τό 1896, εζήτησα τόν λόγον. 
Διεξεδίκησα τά δικαιώματα τής ‘Ελλάδος προ- 
κειμένσυ περί άνασυστάσεως Ελληνικού θεσμού. 
Ναι μέν, κατά τήν έχφρασιν τού Βίκτωρος 
Ούγώ, δλοι οί πολιτισμένοι λαοί έχουν κοινήν 
προμήτορα τήν άρχαίαν Ελλάδα, άλλ’ ήμεΐς 
τήν έχομεν μητέρα. -Ειμεθα τρόπον· τινά οί 
θείοι τών λοιπών εθνών. ’Ιδού ή μόνη ύπε- 
ροχή μας, εάν είναι τούτο ύπεροχή. ’ Ιδού πό- 
θεν ή ¿ξίωσις νά έγκαινισθούν επί τού 'Ελ
ληνικού Ιδάφους οί άνιδρυόμενοι · ’Ολυμπι
ακοί ’Αγώνες. Δέν έχομεν ιά μέσα νά τελέ- 
σωμεν εορτάς μεγαλοπρεπείς, άλλά τό εγκάρ
διον τής υποδοχής θ ’ άναπληρώση τάς πολλάς 
ελλείψεις μας. Δέν θά παρέξωμεν είς τούς ξέ
νους μας διασκεδάσεις άξίας τής περιστάσεως, 
¿λλ’ έχομεν νά δείξωμεν τά μνημεία καί τά ερεί- 
πεια τής· ¿ρχαιότητος, θά τούς δδηγήσωμεν 
εκεί δπου οί αρχαίοι έτέλουν τούς ενδόξους 
άγώνας των, είς τά ’Ολύμπια, τά "Ισθμια, τούς 
Δελφούς, τήν ’Επίδαυρον. . . Αυτά περίπου
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είπα. ’Εφρόντισα συγχρόνως καί προ πάντων 
νά διατρανώσω δτι ούδεμίαν εντολήν είχα έκ 
μέρους τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, ώστε διά 
τής προτάσεως μου ούτε τήν 'Ελλάδα ήθελα νά 
ένοχοποιήσω, άλλ’ ουτε καί τό Συνέδριον1. Έ - 
πρότεινα απλώς καί μόνον νά διατυπωθή εύχή  
—-ευχή μηδένα έκ τών προιέρων ΰποχρεοΰσα, 
ύπέρ τής εν Αθήναις έγκαινίσεω; τών άνιδρυ- 
ομένων διεθνών ’Ολυμπιακών άγώνων. —  Είπα 
καί έκάθισα περιμένων τάς άντιρρήσεις. Άλλ’ 
άντί. άντίρρήσεων, ό  Κ°> άα  Οοι^θΓίιη, δ 
πρόεδρος τής άλλης έπιτροπής, δ άντιπροσω- 
πεύων τήν ’Αμερικήν καθηγητής 31οαηβ, καί 
άλλα μέλη τού συνεδρίου ύπεστήριξαν ένθέρ- 
μως τήν πρότασίν μου. Ή  αποδοχή έπήλθεν 
δμόφωνος καί όλόψυχος.

Οΰτως έληξαν αί έργασίαι τού Συνεδρίου, 
έλαβε δέ τέλος καί ή έντολή τού άντιπροσώ- 
που τού Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. 
Άλλά δέν έληξεν ή ίστορία τών διεθνών άγώ
νων, ούτε ή  άνάμιξίς μου είς τήν ύπόθεσιν. 
Έτελείωσε μόνον ή πρώτη πράξις καί άρχίζει
τώρα ή δευτέρα,

Τό Συνέδριον, προτού διαλυθή, ωνόμασεν 
έκ τών μελών του, παρόντων καί ¿πόντων, δι
αρκή έπιτροπήν πρός έκτέλεσιν τών άποφασι- 
σθέντων. Μεταξύ των μελών τής διεθνούς ταύ-

της έπί τών ’Ολυμπιακών Ά γώνων έπιτροπής 
είχα τήν τιμήν νά συγκαταλεχθώ. Ό  Ικάστοτε 
πρόεδρος τής έπιτροπής είναι εκ τής χώρας 
δπου θά τελεσθοΰν ο\ προσεχείς άγώνες, ώστε 
υφιστάμενης τής ύπέρ ’Αθηνών εδχής, ιδού 
Ιγώ πρόεδρος! Καθώς βλέπετε, ή διασκέδασις, 
τήν δποίαν έπερίμενα έκ τής εντολής τού Π α
νελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, δέν άπέβη 
δποία τήν εφανταζόμην.

Τό ζήτημα τώρα ήτο Ιάν ή Ελλάς θ ’ άπο- 
δεχθή τήν ευχήν τού Συνεδρίου. Δύο σπου
δαία γεγονότα, τά δποία μέχρι τούδε άπεσιώ- 
πησα, έπέτρεπαν έξ άρχής τήν περί τούτου ελ
πίδα : Μεταξύ τών υψηλών προσώπων, δσαετί- 
μησαν τό Συνέδριον γενόμεναέπίτψα μέλη του , 
ήτο καί ή A. Β. Υ. 0 Διάδοχος τού 'Ελληνικού 
θρόνου. ‘ Η  δέ Α.Μ . δ Βασιλεύς έτηλεγράφησε 
διά τής Πρεσβείας μας, κατά τήν έναρξιν τού 
Συνεδρίου, έκφράζων ευχαριστίας διά τήν δια- 
κοίνωσιν τής συγκροτήσεώςτου καί εύχάς «ύπέρ 
ανιδρύσεως τών ’Ολυμπιακών Αγώνων*.

Ή  διαδηλωθείσα πρός τό Συνέδριόν εδμέ- 
νεια τού Ελληνικού θρόνου προδιέθεσε τά μέλη 
του ύπέρ τής Ελλάδος καί διηυκόλυνε τήν άπο- 
δοχήν τής προτάσεως μου.

’ ¿τηλεγράφησα είς ’ Αθήνας -καί έγραψα 
άμέσω; δπου δεϊ, έκθετων’ τά λαβόντα χώραν.
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Μόνον έκ μέρους του Διαδόχου έλαβα Απάν- 
τησιν— απάνιησιν ευμενή καί ένθαρρνντικω- 
τάιην. “Αλλα αί Ελληνικοί εφημερίδες, δλαι 
Ανεξαιρέτως, Ιξέφρασαν την πάνδημον είιχαρί- 
στησιν διά την. Απονεμηθεΐσαν είς την Ελλάδα 
τιμήν, οδδαμόθεν δέ.ύπεδεικνύετο λόγος άμφι· 
βολίας περί τής Αποδοχής τής'.'εύχής του Συνε
δρίου. Άλλ’ έπρεπε νά Ιπέλθη οριστική διευ- 
κρίνισις τού πράγματος, καθόσον μάλιστα οΐ 
Ούγγροι Ιπεζήτουν τήν τιμήν τής έγκαινίσεως 
των διεθνών αγώνων, ώς συμπλήρωμα τής είς 
Πέστην παγκοσμίου Έκθέσεως του 1896. "0 - 
θεν «πεφασίσαμεν μετά του Κου ά θ  Ο ο ί Λ θ Γ -  
ti.il νά μεταβώμεν είς Αθήνας καί ίδωμεν 
εκεϊ εκ του πλησίον, εάν δυναται νά πραγ
ματοποιηθώ ή ευχή τον Συνεδρίου.

Μειέβην πρώτος εις Αθήνας περί τάς άρ- 
χάς του παρελθόντος ’Οκτωβρίου· δ Κ0? άβ 
Οοιι5 ογϊϊιι Ιπρόκειτο, νά έλθη μετά δεκαπέντε 
ημέρας. "Αμα έφθασα, εΐδαδτιτό πράγμα είχε 
τάς δυσκολίας του. Ένεκα της έκκρεμότητος 
τού οικονομικού ζητήματος, ή Κυβέρνησις έδί· 
σιαζε ν’ Αναλάβη τήν πρωτοβουλίαν καί τήν 
εύθύνην της δαπάνης. Τούς δέ δισταγμούς της 
συνεμερίζετΟ καί ενίσχυεν ή είς Αθήνας έπί 
των ’Ολυμπίων επιτροπή, ή οποία ώς έκ τού 
προορισμού της ήτο Αρμοδία πρός διεξαγω
γήν τής δλης ύποθέσεως. Τοιαΰται ήσαν αί 
πρώται έντυπώσεις μου δτε, ένεκα λόγων οικο
γενειακών, ήναγκάσθην νά Ιπανέλθω είς τά 
Παρίσια, μή έχων πλέον ούδαμώς τόν νοϋν είς 
τούς ’Ολυμπιακούς “Αγώνας.

Ό  Κ0? (1β cpubθrtin  μετέβη μόνος είς 
’Αθήνας. Δεν έμενε καιρός πρός χρονοτριβήν. 
Έπρεπε νά λυθή τό ζήτημα μεταξύ ’Αθηνών 
καί Πέστης. Χάρις είς τόν ζήλον καί τήν δρα
στηριότητα τού εύγενοΰς Γάλλου, ή “Ελλάς δι
έφυγε τόν έπαπειλοΰμενον κίνδυνον. Μετεχει- 
ρίσθη παν μέσον πρός έξομάλυνσιν τών άνα- 
φανέντων προσκομμάτων, διαλύων άτοπους 
ενδοιασμούς, άνορθών κλονουμένας πεποιθή
σεις, διαφωτίζων τούς ενδιαφερομένους ώς 
πρόςτάς λεπτομέρειας τής ύποθέσεως. Εύτυχώς 
6 Διάδοχος, ό Ανέκαθεν ύποστηρίξας τό έρ- 
γον, συγκατετέθη νά δεχθή τήν προεδρείαν. 
τής σχΐ]μαιισθησομένης είς ’Αθήνας Ιπιτροπής, 
ή Ιπιτροπή κατηρτίσθη δπωςδήποιε, καί ό κ. 
άθ Coubertill Ανεχώρησε.

Οΰτω έγεινε τό πρώτον μέγα βήμα. Ή  
συγκρότησις επιτροπής υπό τήν προεδρείαν 
τής Α. Β. Υ. τοδ Διαδόχου έξησφάλιζε τήν 
δπόθεσιν. Καί δμω; παρ’ ολίγον νά επέλ-

θη πλήρες ναυάγιον. Τά σημεία του Ανεφά- 
νησαν ευθύς μετά τήν εξ Αθηνών Αναχώρησιν 
τού Κ°ν άθ ΟοιΛβΓίίη. “Η συγκροτηθεΐσα 
επιτροπή ούδέποτε, μετά τήν πρώτην της συ- 
νεδρίασιν, συνεκλήθη. Οί κατά τήν συνεδρία* 
σιν εκείνην δι’ έκλογής όνομασθέντες Αντιπρόε
δροι συνήρχοντο μόνοι, τά δέ λοιπά μέλη 
ήγνόουν τό συμπέρασμα τών διασκέψεων των. 
'Εν τούτοις εκ τών έφημερίδων έμανθάναμεν 
δτι ή επιτροπή, κρίνουσα τάς δυσκολίας τού 
έπιχειρήματος Ανυπερβλήτους, ήτο έν τφ δια- 
λύεσθαι. Κατόπιν έγεινεν ή συζήτησις είς τήν 
Βουλήν, οπότε Ιξ ένός μέν εδηλώθη όριστικώς 
ή τελεία Αποχή τής Κυβερνήσεως καί τής έπι- 
τροπής τών ’Ολυμπίων, έξ άλλου δέ έγεινε 
γνωστόν' δτι οί Αντιπρόεδροι οί Αναλαβόντες 
τήν διεύθυνσιν τής επί τών διεθνών Αγώνων 
Ιπιτροπής, ούδεμίαν είχαν ελπίδα Ιπιτυχίας. 
Τήν δαπάνην ύπελόγιζαν είς δραχμάς έξακοσίας 
ή όκτακοσίας χιλιάδας, τήν δέ ευρεσιν τοδ πο 
σοΰ Ιθεώρουν Αδύνατον, τής Κυβερνήσεως αρ- 
νηθείσης τήν έκδοσιν λαχείου.

Ή  δυσάρεστοςαύτη περιπλοκή Ιπέφερε τούτο 
τό καλόν, δτι Ιξηγέρθη ή κοινή γνώμη. ’Αλλά 
τό ύπέρογκον τού προϋπολογισθέντος ποσού 
Ιφόβιζε τούς πολλούς, ή δέ Αποχή τής Κυβερνή
σεως, κακώς μάλιστα εξηγουμένη ώςΑντίπραξις, 
εκλόνιζε καί τών αίσιοδοξοτέρων τό θάρρος.

ΕΙςτό σημεϊον τοδτο εδρίσκοντο τά πράγματα, 
δτε μετέβην καί δεύτερον είς “Αθήνας, κατά 
τόν πορελθόντα Δεκέμβριον(1904). Ευτυχώς 
δέν έβράδυνε νά Ιπέλθη τροπή ευάρεστος, χά
ρις είς τήν κοινήν ύποστήρίξιν, χάρις Ιδίως καί 
προ παντός Αλλου είσ τού Διαδόχου τήν στά
σιν. Συνεΐδεν εκ πρώτης Αρχής τήν σπουδαίο· 
τητα τού πράγματος, καί με δλας τάς Ιπισυμ- 
βάσας χασμωδίας δέν μετέβαλε γνώμην. Είς 
τήν φρόνησίν του, έίς τόν ζήλον τόυ, είς τό 
σθένος του οφείλεται ή διάσωσις τής υποθέ- 
σεως. Τήν ένεκολπώθη μέ θάρρος, πεποιθώς 
είς τήν ύποστήρίξιν τού Ελληνισμού. —  Ή  έπι- 
τυχία είς αύτόν, καί μόνον είς αυτόν, χρεωστεΐται. 
Έδέχθη τήν παραίτησιν τών αντιπροέδρων, δέ ν 
διελυσε τήν απαξ όνομασθείσαν έιιτροπήν, τήν 
συνεπλήρωσεν δμως διά νέων μελών. Έ κ  τών 
μελών τής Ιπιτροπής χατήρτισεδωδεκάμελές συμ
βούλων συνεδριάζον υπό τήν πραγματικήν του 
προεδρείαν, γενικόν δέ γραμματέα ώνόμασε τόν 
Κον Φιλήμονα, τού οποίου ή γνωστή δραστη- 
ριότης. ό ζήλος ύπέρ παντός δ,τι-Ιπιχειρίζεται καί 
ό μεταδοτικός ενθουσιασμός. Αποτελούν πρό - 
σθετον Ιγγύησιν τής Ιπιτυχίας τοδ έργου. Τά

λοιπά μέλη τάς. Ιπιτροπής ή Αύτοδ Ύψηλότης 
διένειμεν είς εννέα ύποεπιτροπάς, έκαστη τών 
οποίων θά Ασχοληθή είδικώς είς ιδιαίτερον 
κλάδον εργασίας πρός παρασκευήν τών Αγώ
νων, αί δέ διασκέψεις των θά ύποβάλλωνται 
είς τήν έγκρισιν καί Απόφασιν τοδ ΰπό τήν 
προεδρείαν του συμβουλίου. Δύο τών έπιτρο-

Ο Δ Ρ

Ο δρόμος ή τό δράμημα είναι τό φυσικώτε- 
τερον καί Αρχαιότατον τών αγωνισμάτων. 

’Από τών προϊστορικών δέ χρόνων ή περί τόν 
δρόμον ίκανότης Ιθεωρειτο τό κάλλιστον τών 
προτερημάτων. Ό  αίώνιος πατήρ τής ραψψ- 
δίας θέτει ώς τιμητικά επίθετα είς τόν περί- 
φημον τής Θέτιδος υίόν: «ώκύπους», «πο- 
δώκης», «ποδάρκης», καί Αλλα, Ατινα χαρα- 
κτηρίζουσι τήν περί τόν δρόμον δεινότητα τοδ 
θείου βασιλέως τής Φθίας. ’Από τής Ιποχής 
εκείνης έγυμνάζοντο είδικώς είς τό ώραιότατον 
τοδτο Αγώνισμα οί ήρωες τοδ ποιητοδ ύπό τοδ 
Άχιλλέως παρά τάς εκβολάς τοδ Ευρυσθένους 
ποταμού Ιν τη Κριμαίςι, ένθα καί τό αμμώδες 
τούτο στενόν μέρος εκαλείτο « ’Αχίλλειος δρόμος».

Πάντοτε ό δρόμος ήτο τό κράτιστον τών αγω
νισμάτων είς τούς διαφόρους αγώνας τών Έ λ- 
ληνίδων πόλεων, είς πολλάς δέ ένιαΐον. Είς 
τόν έπισημότερον βωμόν τού Ανέφικτου Καλού, 
οίος ό Ιν τή Όλυμπίφ τής Πυσάτιδος, οΰτινος 
ή Αρχή ευρίσκεται έν τφ σκότει τών μυθευμά
των, τάπλεΐστα τείνουσιν είς νικητάς τού δρό
μου, οία τά μυθεύματα τών ιερέων τής “Ήλι- 
δος Αποδίδοντα τήν σύστασιν είς τόν Ίδαϊον 
Ήρακλέα, νικησαντα δρόμφ τούς αδελφούς 
αυτού' είς Ανάμνησιν τούτου έθηκεν Αγώνα 
πενταετηρικόν, διότι αυτός καί οί Αδελφοί του 
ήσαν Ιν δλψ πέντε. Έτέρα επίσης παράδοσις 
αποδίδεται είς τόν υίόν τού Άεθλίου Ένδυ- 
μίωνα δστις προσήνεγκε τήν έορτήν ώς βρα- 
βείον είς τούς δρόμφ νικήσαντας υίούς του.

Είς τά ’Ολύμπια καί τάς λοιπάς μεγάλας τών 
Αθλων έορτάς εξετελεΐτο κατ’ Αρχάς μόνον ό 
απλούς δρόμος ταχύτητος ατάόιον καλούμενος, 
δστις ήτο τό διάστημα ένός ’Ολυμπιακού στα
δίου, Αλλά καί πάλιν πρό τής ποικιλίας τών 
αγωνισμάτων, ατινα συν τφ χρόνφ είσήχθη-

πών τούτων προεδρεύονται, ή μέν Ιπί τών ναυ
τικών Αγώνων ύπό τού πρίγκηπος Γεωργίου, 
ή ,δέ επί τής σκοποβολής ύπό τού πρίγκηπος 
Νικολάου, ώστε καί οί τρεις βασιλόπαιδες Αδελ
φοί Ιργάζονται από κοινού πρός εύόδωσιν τού 
καλού τούτου έργου. . .

Δ. Β ΙΚ Ε Λ Α Σ

Ο Μ Ο Σ
« . . .  εί ταχυτητι ποδδν, τόπερ έσχί πρότιμον 

ρώμης δσσ’ άνδρών Ιργ’ έν άγώνι'πέλει»
Ξ ίνοφ άνης

σαν, προηγήθησαν έτερα Αγωνίσματα δρόμον 
Ιπίσης, τήν μέν 14 “Ολυμπιάδα δ δίαυλος ή 
τό διπλοΰν στάδιον, δηλαδή τό νά διατρέξη ό 
δρομεύς δίς τό στάδιον — φθάνων τόν καμ- 
πτηρα καί έξ αύτου Ιπιστρέφων είς τήν Αφετη
ρίαν— τήν δέ 15 ’Ολυμπιάδα δ δόλιχος, δστις 
ήτο δρόμος Αντοχής, ούτινος Ακριβή ιδέαν τού 
διαστήματος δέν έχομεν ποικίλλοντος μεταξύ 6 
καί 24 σταδίων, τούτο δέ διέφερε κατά διαφό
ρους περιστάσεις (Σχ. Ήλέκτρ. 691). Ό  δόλιχος 
¡καλείτο καί ίπτάδρομος· «τρεις γάρ καμπτήρας 
είχε καί τό τού καμπτήρος ήμισυ». ’Αλλά καί 
μετά τήν 18 Όλαμπιάδα, δτε είσήχθησαν καί τά 
λοιπά άγωνίσματα,πάλινό δρόμος Ιθεωρειτο τό 
πρότιμον τών αγωνισμάτων, δπως χαρακτηρίζει 
αύτόν δ  περίφημος Κολοφώνιος φιλόσοφος Ξε- 
νοφάνης εν λυρικφ ποιήματι.

Ή  άρίθμησις τών ’Ολυμπιάδων — τής Ιπι- 
κρατεστέρας χρονολογίας παρ’ Έλλησιν— Ιγί- 
νετο διά τού έκάστοτε νικητοδ τού δρόμου 
(σταδίου) άρξαμένη Από τού σταδιοδρόμου 
Κοροίβου τού Ήλείου (-776 π. X .). Τρα- 
νωτάτη άπόδειξις τής ίδιαζούσης προτιμήσεως 
είς τόν Αελλόποδα νικητήν. Πρώτος συγγρα- 
φεύς (264 π. X .) Τίμαιος ό Σικελιώτης Ανέ
γραψε τά διάφορα γεγονότα κατ’ “Ολυμπιά
δας, δνομάσας τόν χρόνον Από τόν Ιν έκαστη 
Όλυμπιάδι νικητήν τού δρόμου. ’Εάν δέ Ιτύγ- 
χανεν δ αύτός Αθλητής νά νικήση καί είς Αλλα 
Αγωνίσματα καί είς τόν δρόμον, έμνημόνευον 
μόνον τούτου, παραλείποντες εκείνα. Ουτω ό 
Διόδωρος (ΙΑ  70) καί δ Παυσανίας (Δ . 24 
$ 52) μνημονεύουσι μόνον τήν είς τόν δρό
μον νίκην τού Κορινθίου Ξενοφώντος, καίτοι 
εν τοϊς αύτοΐς άγώσιν ένίκησε καί πένταθλον.

“Έτερον Αγώνισμα δρόμου, Αρχαιότατον, 
ήτο καί ή λαμπαδηδρομία ή λαμπαδηφορία, έτι
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λαμπαδαΰχος Αγών, πολλάκΐς δέ απλώς λαμ* 
π.ίς, γνωστόν καθ’ άπασαν την Ελλάδα. Ύπε- 
χρέου τό Αγώνισμα χούτυ τον λαμπαδη- 
φόρον ή λαμπαδηδρσμικόν νά φθΑση πρώτος 
Μς τό τέρμα μέ Αναμμένην’ τήν λαμπάδα, άλ- 

^?ως Ιόν εσβυνεν είς χάς χείράς του έστερεΐτο 
τής τιμής του άγώνος. Επίσης Ιτερον άγώνι- 
<;μα δρόμου ήτο καί 6 δπΧίιης δρόμος, εν φ  
Ó όπλίτοδρόμος τρέχων τό στάδιον ή τόν δίαυ
λον Ιφερεν δλον τόν οπλισμόν του όπλίτου..

Έτΰγχανον δέ οί δρομείς Ιπιμελημένης προ- 
πο/ήσεως μέ δλους τούς κανόνας τής σημερι
νή; τοιαυτης ή καί καλλίτερους με δλας τάς ψυ
χρολουσίας, τήν περί τήν τροφήν δίαιταν, τόν 
αμέριμνο»' βίον ώς καί χάς αναπόσπαστους έν- 
τριβάς ή μαλάξεις Ιν ολη τη Ιπίστημονική αΰ- 
τών δεωρία, ώς λαμβάνομεν τούτο Ικ τού Τπ- 
ποκράτους. Μάλιστα δέ διά τό σπουδαΐον ζή
τημα τής τροφής ίκανώς Ινησχολήθησαν οί 
áXtimcu καί πολλοί συγγραφείς Αρχαίοι γρά- 
φουσι περί τού δυσεπίλυτου τούτου ζητήματος, 
ούχ ήττον δμως ή σήμερον Υποδεικνυόμενη 
κρεωφαγία είσηχθη Υπό Δρομέως τού Ικ Στυμ- 
τράλου, Υπεδεικνύετο δέ καί τότε ώς καί νϋν 
ή ζηρά καί άπηλλαγμένη ποικιλίας τροφή.

·,***

Τά άγωνίσματα τοΰ δρόμου σήμερον είναι 
ποικίλα καί πλεΐστα, πρός δέ καί τό πλείστον 
τών Αθλητικών παιδιών τήν περί τόν δρόμον 
δεινότητα ώς βάσιν Ιχουσιν. Οί καθ' ή μάς δρό
μοι διαιρούνται είς τρεις μεγάλας. κλάοεις: εϊς 
τούς δρόμους ταχύτητος, μικτούς (ταχύτητος 
Αμα καί Αντοχής) καί είς τούς τής Αντοχής. 
Ί-'κάστη δέ κλάσις Υποδιαιρείται εις διαφόρους 
Αποστάσεις πρός δέ καί εΐς διαφόρους παρεκ
κλίσεις, οίαι ό δρόμος μετ' Ιμποδίων, τό κυνήγιον 
τών χαρτιών, 6 δρόμος μετά φυσικών Ιμπο
δίων καί πλεΐστα άλλα, Ατινα Ανήκουσι μάλ
λον είς τάς Αθλητικός παιδιάς πλήν. τού δρόμου 
μετ'Ιμποδίων, δστις είναι τεχνικώτατος δρόμος 
χοήζων εΐπερ τι καί άλλο Αγώνισμα Υπομονής 
καί Ιπιμονής πλήν τής φυσικής διαπλάσεως, 
ωραιότατα δέ τόν χαρακτηρίζει ώς « μαθηματι-

Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Α : ΕΙς τήν σελίδα 368 στίχ. 17, ά\ 
,τ^βών.— 2τίχ . 28, αντί κώριναν γρ. χ ώ ρ ν χ ο ν .— Στίχ 
t í ;  αφ αίραί παιδιάς-

κόν δρόμον» ό πρωταθλητής τής Γαλλίας είς 
τόν δρόμον τούτον. Τά διάφορα διαστήματα 
τού δρόμου είς τούς προσεχείς ’Ολυμπιακούς 
είναι μέτρα 100, 400, 800, 1500, 110 μετ’ 
εμποδίων 42 χλμ. (Μαραθώνιός) καί δ είσαχθέΐς 
Ιφέτος εν Έλλάδι δρόμος Αντοχής τών 5 Αγγλι
κών μιλίων (8 ,0 4 5  μέτρα περίπου), πρός δέ 
ό τφ πεντάθλφ ανήκον δρόμος 192 μέτρων 
(|200 Υαρδών) ό αυτός μέ τόν Ιπίσημον Αρ- 
χαίον δρόμον οτάδιον.

*  *  »

Τά Αποτελέσματα τής εν τψ δρόμφ ασκή- 
σεως είναι άριστα Υφ’  δλας τάς Ιπόψεις, οΥδέν 
δέ μέρος τοΰ σώματος μένει Ιν αύτφ μονομε- 
ρώς γνμνασμένον ώς συμβαίνει εν δλλοις Αγω- 
νίσμασι, πρός δέ' υγιεινώς είναι επίσης τό 
άριστον Αγώνισμα Αναπτύσσον τούς πνεύμονας 
καί τήν καρδίαν, τά όποια ισχυροποιεί εν 
ταύτφ. Ή  Ανάπτυξις δέ τών οργάνων τούτων 
καί τών Ιξ αύτών έξαρτωμένων συντρέχει ού 
μόνον τήν Υγείαν αλλά;καί καθίστησι τό σώμα 
ικανόν νά Αντιπαλαίση κατά πάσης νόσου καί 
κατά τού βροτολοίγοΰ μικροβίου τού Κώχ.

*  *  * .
Ποιαν θέσιν εχει ό δρόμος καί σήμερον Ιν 

τοΐς Αγωνίσμασι βλέπετε αν παρευρεθήτέείς Αγω 
νας, δπότε είναι Αδύνατον νά μή σάς Ινθουσιά- 
ση,νά μή σάς συγκινήσηνά μή σάς προκαλέση 
μέγα ενδιαφέρον, Υπέρ πάν άλλο , Αγώνισμα. 
Τίς θά λησμονήση τήν Αποθέωσιν τοΰ πο- 
δηνέμου νικητοί τοΰ Μαραθωνίου, όπότε είς 
λαός Ιπευφήμει τόν όμοεθνή του καί δάκρυα 
χαράς εκάλυπτον"? τούς οφθαλμούς καί τοΰ 
πλέον απαθούς; Έπευφημίαι καί κραυγαί δι- 
έσχιζον τόν αέρα καί τό δνομα τού νικητοΰ 
εστερεούτο Ιν ταϊς συνειδήσεσιν. “Ηδη δέ πάν
των αί ερωτήσεις καί « ί  προρρήσεις διά τά 
μέλλοντα αποτελέσματα τών προσεχών ’Ολυμ
πιακών Αγώνων περί τόν δρόμον στρέφονται 
καί προσπαθοΰσι νά προείπωσι τόν εύνοηθη- 
σόμενον εύτυχή Υπό τής πτερωτής συμπαρέ- 
δρου τού Διός είς τόν δοξασμένον δρόμον.
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