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Nike (Victory)
“Rare as an idea, tempting as a dream, 
I saw Nike the antique, Nike the wavy being!”

K. Palamas

Η Νίκη
«Ασύγκριτη σαν την ιδέα, σαν όνειρο λαχταριστή, 
είδα τη Νίκη την αρχαία, τη Νίκη την κυματιστή!»

Κ. Παλαμάς

Αφιερώνεται στην αθλούμενη νεολαία μας, στους λάτρες και εργάτες
του Ολυμπισμού που αγωνιούν για την καλλιέργεια, προβολή και ανά-
δειξη των Ολυμπιακών ιδεωδών, για Ειρήνη, Δημοκρατία, Ελευθερία,
Αδελφοσύνη και Ισότητα μέσα στα πλαίσια της «Ευγενούς Άμιλλας
και του Ευ Αγωνίζεσθαι». Καθώς και σε κάθε πολίτη που συμβάλλει
στην ανάδειξη της οικίας του Παλαμά, του στιχουργού του Οικουμε-
νικού Ολυμπιακού Ύμνου και υμνητή του Ολυμπισμού, σε Μουσείου
Πολιτισμού, Ολυμπισμού, Γταμμάτων και Τεχνών.

Στους λατρευτούς μου γονείς, Λεωνίδα και Σοφία.

Dedicated to our youth who practice sports, and the lovers and
“labourers” of Olympism striving for the cultivation, promotion and
establishment of the Olympic Ideals for Peace, Democracy, Free-
dom, Brotherhood and Equality, within the framework of noble
Competition, Sportsmanship and fair play. To all citizens who have
contributed to the residence of Kostis Palamas, the versifier of the
eucumenical Olympic Hymn and the perpetual laudatory of Olymp-
ism, in order to be transformed into a Museum of Culture, Olymp-
ism, Letters and Arts.

To my beloved parents, Leonidas and Sophia.
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Claude-Louis Gallien

Αυτό το βιβλίο είναι όντως μοναδικό και αληθινά εκπληκτικό!

Το λεύκωμα κοσμείται με υπέροχες αθλητικές σκηνές του αρχαίου κό-
σμου, που έχουν περισυλλεχθεί από τα μεγαλύτερα Ελληνικά και διεθνή
μουσεία, όπως επίσης και με σχέδια, ζωγραφικούς πίνακες και γλυπτά
που εξιστορούν τον θρύλο των Ολυμπιακών Αγώνων και εκφράζουν την
μεγάλη πνευματική ποίηση που διαπνέει τον Ολυμπιακό Ύμνο, τον οποίο
συνέθεσε ο Κωστής Παλαμάς και ο οποίος συμβολίζει στο επίπεδο της
σωματικής εικόνας, τη νίκη του Ανθρώπου ως δημιουργού και κυρίου
του εαυτού του έναντι του ανθρώπου ως έμβιου όντος.

Το κείμενο παρουσιάζει το όραμα του Pierre de Coubertin και τις αρ-
χές των Ολυμπιακών Αγώνων ενώ ταυτόχρονα θέτει την προοπτική
τους διάσταση ως μία έξοχη αλληγορία του μοντερνισμού όχι μόνο ως
σύμβολο των επιτευγμάτων του ανθρώπου αλλά επίσης ως μία υπέρ-
βαση της ανθρωπότητας. 

This album is unique and truly outstanding!

The album is decorated with wonderful ancient athletic scenes gath-
ered from major Greek and international museums, drawings, paint-
ings and sculptures that tell the legend of the Olympics and express
the great spiritual poetry written by Kostis Palamas for the Olympic
Anthem, symbolising the level of the bodily image, the victory of Man
creator and master of himself over man the creature.

The text portrays Pierre de Coubertin‘s vision and principles of
Olympics and puts them in perspective, as a magnificent allegory
of modernity, not only the symbol of the accomplishment of man,
but also of the transcending nature of humanity. 

President of the International University Sports Federation, FISU
Προέδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, FISU
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Ο κόσμος μας χρειάζεται το αθλητικό πνεύμα, τη συναδέλφωση, τη
δίκαια αναμέτρηση (ευ αγωνίζεσθαι), την ελευθερία, την υγεία και την
ομορφιά. Μήπως ο αθλητισμός και το αθλητικό πνεύμα θα πρέπει,
συνεπώς, να αποτελέσουν το σχολειό της συναδέλφωσης; Αυτό θα
μπορούσε να είναι το μήνυμα που μεταδίδεται από τον Ολυμπιακό Ύμνο
και μεταλαμπαδεύεται μέσω του παρόντος βιβλίου – λευκώματος.

Η συναδέλφωση αντηχεί στις καρδιές των ανθρώπων, υπερβαίνει κα-
νόνες και υποχρεώσεις και δίνει νόημα στην ελευθερία. Και, ίσως, η
υπέρτατη ελευθερία να είναι η υγεία. Οι Πανάρχες εκφράσεις όπως
«Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ», και «ευγενής και με σθένος χαρακτήρα
αμιλλώμενος» τονίζουν τους δεσμούς μεταξύ της ευγενούς άμιλλας
(τίμιος αγώνας – αθλητικό πνεύμα – αγωνιστικό πνεύμα) και της υπε-
ροχής του υγιούς σώματος και πνεύματος. 

Η αδελφοσύνη είναι ομορφιά, αισθητική, ηθική, έλεγχος και σεβα-
σμός. Κατ’ αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στη μνεία περί του «κάλλους,
της αισθητικής και ηθικής κίνησης-χειρονομίας που κοινωνεί το πνεύ-
μα» και η οποία εκφράζεται στα σχέδια, τα ζωγραφικά και τα γλυπτικά
έργα του λευκώματος. 

Η αισθητική κίνηση είναι η αναπαράσταση του σώματος, η ομορφιά
του οποίου αναδεικνύει, στην ακαμψία και την ισορροπία του μαρμά-
ρου, την ευκαμψία και την ορμή της ζωής. 

Η ηθική κίνηση είναι η εικόνα της εξανθρωπισμένης γενναιόδωρης,
αυθόρμητης άσκησης, που αναδύεται και μπορεί να αναγνωριστεί στην
ειρηνική ισορροπία των ματιών και του βλέμματος παράλληλα με την
προβολή ενός προεκτεταμένου χεριού. 

Κάλλος, αισθητική, ηθική, έλεγχος και σεβασμός… Οι Ολυμπιακοί
Αγώνες και η εποχή του Περικλή έπρεπε να περιμένουν το σώμα να
καταστεί ένας ζωντανός ναός στον οποίο τα πόδια έχουν αποκολληθεί,
τα γόνατα αποχωριστεί, οι ώμοι είναι σε κίνηση και η δράση θριαμ-
βεύει επί της αδιαφορίας.

Το μήνυμα που μεταδίδεται από τον Ολυμπιακό Ύμνο προσλαμβάνει
περαιτέρω σημασία για το Παγκόσμιο Κίνημα του Πανεπιστημιακού
Αθλητισμού. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού
(FISU) επιθυμεί να το μεταδώσει σε όλους τους αθλητές – σπουδαστές,
οι οποίοι θα είναι αύριο οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, έτσι ώστε
να πλάσουν, εντός τους και σε συνεργασία με άλλους σε ολόκληρο τον
κόσμο, μία καινούρια αντίληψη που θα είναι σε θέση να προωθήσει
την ιδέα μιας πραγματικά ανθρώπινης και προοδευτικής κοινωνίας,
όπου η επιτυχία ενός εκάστου θα βασίζεται στις έννοιες του διαμοι-
ρασμού και της αλληλεγγύης ώστε να διασφαλιστεί η αρμονική ανά-
πτυξη μιας κοινωνίας προόδου και ειρήνης. 

Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει περίπλοκες και συνεχείς προκλή-
σεις, γεμάτος αντιφάσεις, απογοητεύσεις, αναταράξεις και πράξεις
οργής, το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την βαθύ-
τερη κατανόηση του οράματος και των αρχών των Ολυμπιακών αγώ-
νων.

Το χρειαζόμαστε! 

Our world needs sportsmanship, fraternity, fair play, freedom,
health, and beauty. Sport and sportsmanship should they therefore
be a school for fraternity. It might be the message carried by the
Olympic Anthems and transmitted through the present text-book-
album.

Fraternity resonates in our hearts, beyond the rules and the duties
and gives meaning to freedom; and the foremost freedom is prob-
ably health… “a healthy mind in a healthy body”, “iron and noble
competitor”, these ancient quotations emphasize the ties between
noble competition (fair play – sportsmanship – fighting spirit) and
excellence in healthy mind and body.

Fraternity is beauty, aesthetics, ethics, control and respect. We reach
the reference to “beauty, aesthetic gesture and ethical gesture” ex-
pressed in the drawings, painting and sculptures presented in the
album. 

The aesthetic gesture is a representation of the body whose beauty
sets out in stiffness and equilibrium of marble the flexibility and mo-
mentum of life. 

The ethical gesture is the image of a humanized generous, sponta-
neous practice, that is emerging and which can be recognized in the
peaceful balance of the eyes and glance together with the projection
of an extended hand. 

Beauty, aesthetic, ethics, control, and respect… Olympics and the
age of Pericles had to wait for the body to become a living temple
in which legs are unsoldered, knees are separated, shoulders move
and momentum triumphs over indifference.

The message carried by the Olympic Anthem takes-on extra mean-
ing for the International University Sport Movement. FISU wants to
transmit it to all athlete-students who will be tomorrow’s decision-
makers so that they create, within themselves and with others
around the world, a new state of mind able to promote a really hu-
man and progressive society, where the success of each one leans
on the notions of sharing and solidarity, to ensure the harmonious
development of a society of progress and peace.

In a world confronted with complex and continuing challenges, full
of contradictions, frustrations, turbulences and irritations, the pres-
ent book will be a precious tool to implement better knowledge of
Olympics vision and principles.

We need it!
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President of the European University Sports Association, EUSA 
Προέδρος της Ευρωπαïκής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, EUSA

Το βιβλίο του καθηγητή Θεόδωρου Μαλλιά άπτεται των αξιών του
Ολυμπιακού Κινήματος, των οποίων η γένεση ανάγεται στις ιδέες
περί του αθλητισμού της Αρχαίας Ελλάδας, καλύπτει, δε, ολόκληρη
την ιστορία της εξέλιξης τους έως το νέο ξεκίνημα που έγινε με βάση
τις αρχές του Baron Pierre de Coubertin. Μία τέτοια σε βάθος ανά-
λυση, παράλληλα με την υπέροχη οπτικοποίηση, μεταφέρει ένα ισχυ-
ρό παιδαγωγικό μήνυμα στους νέους αναγνώστες. 

Ο συγγραφέας απευθύνει το βιβλίο αυτό, πρωτίστως, στους αθλητές,
τους συμμετέχοντες και τους διοργανωτές των Ολυμπιακών αγώνων.
Μελέτησε τις ιδέες του Ολυμπισμού, οι οποίες βασίζονται σε αυτές
του Ολυμπιακού Ύμνου σχετικά με τα πανάρχαια Ολυμπιακά ρητά ενώ
αποκρούει, στο παρόν βιβλίο, τις επιθέσεις των κριτικών κατά του
Ολυμπισμού όσον αυτό αφορά στον απαρχαιωμένο και ουτοπικό χα-
ρακτήρα τους. 

Ο καθηγητής Θεόδωρος Μαλλιάς προσπαθεί να ξυπνήσει ηθικά συ-
ναισθήματα, που διαπνέονται από τη ζωή και τα επιτεύγματα ενός
ανθρώπου γιγαντίου αναστήματος, όπως ο Κωστής Παλαμάς, τονί-
ζοντας τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι στο σύγχρονο αθλητισμό, πράγμα
που καθιστά το βιβλίο «Ολυμπισμός – Ολυμπιακός Ύμνος – Αρχαίο
Πνεύμα Αθάνατο - Κωστής Παλαμάς» έναν πολύτιμο οδηγό έτι πε-
ραιτέρω και για τον Πανεπιστημιακό Αθλητισμό και το οποίο μπορεί
να εισαχθεί σε πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες ως ιστορικό βιβλίο
προτρεπτικού χαρακτήρα.

Prof. Theodore Mallias’s book touches upon the values of the
Olympic movement dating back to the ideas of sport in ancient
Greece, encompassing the whole history of their development up
to the new start with Baron Pierre de Coubertin principles. Such
an in-depth analysis coupled with a marvelous visualisation, brings
a strong educative message to young readers. 

The author addresses this book primarily to athletes, participants
and organizers of the Olympics. He studied the ideas of Olympism
relying on the theses of the Olympic Anthem concerning primordial
Olympic mottos and rebutted in his book critics’ attacks on Olymp-
ism about its obsolete and utopian nature. 

Prof. Theodore Mallias tries to evoke ethical feelings inspired by
life and achievements of such a giant as Kostis Palamas, empha-
sizes the values of fair play in modern sports, which makes the
book “Olympism - Olympic Hymn - Ancient Immortal Spirit - Kostis
Palamas” a valuable guideline for University Sports and can be in-
troduced to university libraries as a historical and motivational
book.

Adam Roczek
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The timeless work of our great poet, Kostis Palamas, is not only
inextricably linked to Greek Poetry and Literature, but also real-
istically to the institution of the Olympic Games, which, as everyone
knows, were born in our country.

Kostis Palamas, one of the leading intellectual figures of our native
land, with an enormous poetic oeuvre as regards its magnitude
and importance, linked forever his name with the Olympic Games
when they were revived in 1896 in Athens after hundreds of years
of silence.

The mind and the heart of the Greek creator achieved great things
at that time and “gave birth” to immortal verses which soon became
the internationally established modern Olympic Anthem, a symbol
of the Olympic Movement and Olympic ideals. The Olympic Hymn
was composed in 1896 and was officially heard up for the first time
at the opening ceremony of the Athens Olympics in the crowded
Panathenaic Stadium. The success of the Hymn, which was accom-
panied by Spyros Samaras’ music, was such that the enthusiastic
spectators of the games, both Greek and foreigners, demanded and
succeeded to have it played again immediately for a second time.

By decision of the International Olympic Committee in 1958 the
Olympic Hymn became the official Anthem of the Olympic Games.
The Anthem’s original music score has been preserved. Today it
is maintained at the seat of the International Olympic Committee
in Lausanne.

Το διαχρονικό έργο του μεγάλου μας ποιητή Κωστή Παλαμά δεν είναι
άρρηκτα συνδεδεμένο μόνον με την ελληνική ποίηση και λογοτεχνία,
αλλά απόλυτα ρεαλιστικά και με τον θεσμό των Ολυμπιακών Αγώνων
που, όπως όλοι σε ολόκληρο τον κόσμο γνωρίζουν, γεννήθηκαν στη
πατρίδα μας.

Ο Κωστής Παλαμάς, μία από τις κορυφαίες πνευματικές φυσιογνω-
μίες του τόπου μας, με ποιητικό έργο πελώριο σε έκταση και σε ση-
μασία, συνέδεσε το όνομά του, αιώνια, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες
όταν και αναβίωσαν το 1896, ύστερα από εκατοντάδες χρόνια σιωπής,
στην Αθήνα.

Η ψυχή του Έλληνα δημιουργού μεγαλούργησε τότε και «γέννησε»
αθάνατους στίχους που σύντομα αποτέλεσαν τον διεθνώς καθιερω-
μένο σήμερα Ολυμπιακό Ύμνο, σύμβολο του Ολυμπιακού Κινήματος
και των Ολυμπιακών Αξιών. Η σύνθεση του πραγματοποιήθηκε το
1896 και η επίσημη πρώτη ανάκρουση του επήλθε στην τελετή έναρ-
ξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας στο κατάμεστο Παναθη-
ναϊκό Στάδιο. Ήταν τέτοια η επιτυχία με τη συνοδεία και της μουσικής
του Σπύρου Σαμάρα, ώστε οι ενθουσιώδεις θεατές, Έλληνες και ξέ-
νοι, απαίτησαν και κατάφεραν να ανακρουστεί αμέσως και για δεύ-
τερη συνεχή φορά.

Με απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, το 1958, ο Ολυμ-
πιακός Ύμνος έγινε ο επίσημος σε κάθε διοργάνωση Ολυμπιακών
Αγώνων. Η αρχική παρτιτούρα έχει διασωθεί και βρίσκεται σήμερα
στην έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στη Λωζάνη.

Προέδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
President of the Hellenic Olympic Committee

Σπύρος Ι. Καπράλος
Spiros I. Kapralos
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A laudable effort to save Palamas’ house in Patras from dereliction
and an opportunity to let the “lost” ideas of his work emerge. The
secondary education coursebooks have “expelled” him inasmuch
as one can find only existential concerns in them. Nevertheless, we
need Palamas because as Kordatos points out “… he puts forward
solutions which are in the interest of the people and the country
(and for this reason)… the backlash does not reveal anything from
his revolutionary work”. This initiative and the present book can
contribute to this purpose.

The house of Palamas is intended to become a Museum of Olymp-
ism. Palamas wrote the Olympic Hymn. Τhe progressive ideas of
this work are linked to the ancient Olympic Spirit, suggesting a pro-
posal to the modern world. This book presents the entire history
of the Olympic Games, analyses the ideals the Games promoted,
reveals their educational role, presents messages for peace and
fraternization among peoples, exposes the attitude of leaders with
regard to the Games and the philosophers’ views on their impor-
tance as well as the respect of the people for the Olympic victors.

Palamas’ Hymn seeks to disseminate the philosophy of the Olympic
Games, over time, on a world scale. Therefore with the “unfading
branch” he asks for the unselfishness and not the commercializa-
tion of the games, with his “every nation” he wishes that we should
all be committed to this goal maintaining thus his consistency with
regard to his work and stance whereby he considers the “Gypsy-
People” as the maker of the new society. For this people, who pos-
sess the “flame” – the light of the spirit, the knowledge, and the vi-
tal rigor - against any authority, he adopted an active position in
the demoticism movement with a view of promoting the people’s
education and awakening. This implied “…the global reform of
Greek national and social life” according to Glenos.

He calls for the unsubdued conviction of this people, which is able
to do away with the old, rotten world, when he writes “Demolish
the Palaces!...” He envisages the people as creators of the new by
saying “build schools… leave doors and windows wide open so that
the master Sun can enter…” so that knowledge shall awaken the
people. He envisaged a society of working people standing against
their exploiters. He perceived the laborer as the maker of wealth
in his verse “…we are the workers who knead the world’s bread
with our sweat…” being savagely exploited by the status quo. He
wrote “…your belongings, laborer, abusing laws without shame ru-
in…” and showed his respect when he admits “laborer, …bashfully
I stand, devoutly, and as if I praise you”. Varnalis justifiably honoured
the poet by saying “…he moved the wheels of history, and opened
up new ways also as regards our social development.”

We can get to know this almost unknown Palamas through the ren-
ovation and utilization of his house. Today, young people need him,
our people needs him so that they can become the maker of a new,
fair society. So that in the rooms of his house his voice shall be
heard saying “these words I’ll tell you as I have no others left to say.
Get drunk… (on the immortal wine of ‘21) [The Greek War of Inde-
pendence].”

Μία αξιέπαινη προσπάθεια να μην καταστραφεί το σπίτι του Παλαμά
στην Πάτρα και μια ευκαιρία να αναβλύσουν και οι «χαμένες» ιδέες
του έργου του. Τα βιβλία του Λυκείου τον έχουν «διαγράψει» - εκεί
κυριαρχούν οι υπαρξιακές ανησυχίες. Όμως χρειαζόμαστε τον Πα-
λαμά γιατί «…υποδείχνει λύσεις που συμφέρουν το λαό και τη χώρα
(και γι’ αυτό) …η αντίδραση δεν παρουσιάζει τίποτε από το επανα-
στατικό του έργο», όπως διαπιστώνει ο Κορδάτος. Αυτή η πρωτο-
βουλία και το βιβλίο μπορούν να συμβάλλουν σ’ αυτό.

Το σπίτι του Παλαμά προορίζεται να γίνει μουσείο Ολυμπισμού. Ο
Παλαμάς έγραψε τον Ολυμπιακό Ύμνο, όπου, οι προοδευτικές ιδέες
του έργου του, δένονται με το αρχαίο Ολυμπιακό Πνεύμα, σε μια πρό-
ταση προς το σημερινό κόσμο. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται όλη η
ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, αναλύονται τα ιδανικά που προ-
ωθούσαν, αποκαλύπτεται ο παιδευτικός τους ρόλος, τα μηνύματα ει-
ρήνης και συναδέλφωσης των λαών, ιστορείται η στάση των ηγετών
απέναντι στους αγώνες, η άποψη των φιλοσόφων για την αξία τους
και ο σεβασμός του λαού στους Ολυμπιονίκες.

Ο Ύμνος του Παλαμά καλεί να διαχυθεί η φιλοσοφία των Ολυμπιακών
Αγώνων σε διαχρονική και παγκόσμια κλίμακα: Με το «αμάραντο
κλωνάρι», ζητά την ανιδιοτέλεια και όχι την εμπορευματοποίηση των
αγώνων, με το «κάθε λαός», μας θέλει όλους σ’ αυτό το σκοπό, μένει
συνεπής με το έργο του και τη στάση του, που θεωρούσε το «Γύφτο
– Λαό», χτίστη της νέας κοινωνίας. Γι’ αυτόν το λαό, που κατέχει τη
«φλόγα» - το φως του πνεύματος, τη γνώση, τη ζωή – ενάντια σε κά-
θε εξουσία, πήρε θέση δραστήρια στο κίνημα του δημοτικισμού, για
τη μόρφωση και αφύπνισή του, που θα σήμαινε την «… καθολική
αναμόρφωση της ελληνικής ζωής, εθνικής και κοινωνικής», κατά
τον Γληνό.

Αυτόν το λαό τον θέλει ανυπότακτο, γκρεμιστή του παλιού, σάπιου
κόσμου, «Τα παλάτια; Γκρεμίστε!...» και χτίστη του νέου, «τα σχολειά
χτίστε.. και τα πορτοπαράθυρα περίσσια ανοίχτε, να ‘ρχεται ο κυρ
Ήλιος», όπου η γνώση θα αφυπνίζει το λαό. Οραματίστηκε την κοι-
νωνία του δουλευτή λαού, ενάντια στους εκμεταλλευτές. Είδε τον ερ-
γάτη δημιουργό του πλούτου («…εμείς οι εργάτες είμαστε, που με
τον ίδρωτά μας ζυμώνουμε του κόσμου το ψωμί…»), άγρια εκμεταλ-
λευόμενο με τη σφραγίδα του επίσημου κράτους, («…το βιος, εργάτη,
νόμοι στο τρώνε αδικητές χωρίς ντροπή»), και του έδειξε το σεβασμό
του («εργάτη, …ντροπαλά σκύβω, ευλαβικά και σα να σε δοξάζω»).
Δίκαια ο Βάρναλης τίμησε τον ποιητή λέγοντας πως «…κίνησε τον
τροχό της ιστορίας, άνοιξε καινούργιους δρόμους και στην κοινωνική
μας εξέλιξη».

Αυτόν τον σχεδόν άγνωστο Παλαμά, με την ανακαίνιση και αξιοποίηση
του σπιτιού του, μπορούμε να γνωρίσουμε. Σήμερα, τον έχουν ανάγκη
οι νέοι, τον έχει ανάγκη ο λαός μας για να γίνει αυτός ο δημιουργός
της νέας δίκαιης κοινωνίας. Στα δωμάτια του ανοιχτού σπιτιού του
ν’ ακουστεί πάλι η φωνή του: «Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλ-
λον κανένα. Μεθύστε…».

Δήμαρχος του Δήμου Πατρέων
Mayor of Patras

Κωνσταντίνος Πελετίδης
Konstantinos Peletidis
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Βοιωτικός Κρατήρας. Αγώνας πυγμαχίας, από τα πλέον αγαπητά αθλή-
ματα, όπου οι αθλητές φορούσαν γάντια, μόνο στο ένα χέρι. Επρόκειτο
για ιμάντες από δέρμα, που ονομάζονταν «μειλίχαι» ή «στρόφια». 690-
670 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα.

Beotian krater. Wrestling contest. Wrestling was one of the most po-
pular athletic events. The athletes wore gloves only on one hand. Their
boxing gloves consisted of several leather straps put round the hand
(called “meilichai” or “strophia” in Greek). 690-670 B.C. National Ar-
cheological Museum of Athens.

The land of Ancient Olympia that gave birth to the Olympic Games
in 776 BC, is the universal beacon for world’s sport and culture.

From the plains of the Ancient Olympia in the southern part of our
region, the Olympic Flame lit by the ancient sun's rays, conveys
the message of peace and friendship around the world.

Our national poet, Kostis Palamas, also born in our region in Pa-
tras in 1859, has linked eternally his name with the core values of
Olympism, by writing the lyrics of the Olympic Hymn, which were
set to music by Spyros Samaras, and by decision of the Olympic
Committee is the official Anthem of the Olympic Games since 1958.

The Hymn calls of the Olympic Spirit to appear again in its birth-
place and by overcoming the barriers of borders, language, reli-
gion, race and ideologies that keep nations isolated, to inspire
hummanity with the immortal and universal Olympic Ideals.

Congratulations to professor Theodoros Mallias for this excellent
book that presents the history, the culture and the principles of
the Olympism and promotes the Region of Western Greece.

Η γη της Αρχαίας Ολυμπίας, που αποτελεί τη γενέτειρα των Ολυμ-
πιακών Αγώνων, είναι ο οικουμενικός φάρος για τον παγκόσμιο
αθλητισμό και πολιτισμό.

Από τις πεδιάδες της Αρχαίας Ολυμπίας, στο νότιο άκρο της Περι-
φέρειάς μας, η Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει από της ακτίνες του πα-
νάρχαιου ήλιου και μεταφέρει το μήνυμα της ειρήνης και της αδελ-
φοσύνης σε όλο τον κόσμο.

Ο εθνικός μας ποιητής, Κωστής Παλαμάς, επίσης γεννημένος στην
Περιφέρειά μας, στην Πάτρα, το 1859, έχει ανεξίτηλα συνδέσει το
όνομά του με τις θεμελιώδεις αξίες του Ολυμπισμού, ως ο στιχουργός
του Ολυμπιακού Ύμνου, που σε μελοποίηση του Σπύρου Σαμαρά,
αποτελεί από το 1958, με επίσημη απόφαση της Ολυμπιακής Επι-
τροπής, τον επίσημο ύμνο των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Ύμνος καλεί το Ολυμπιακό Πνεύμα να εμφανιστεί και πάλι στη γη
που το γέννησε και ξεπερνώντας τα εμπόδια που θέτουν σύνορα,
γλώσσες, θρησκείες, φυλές και ιδεολογίες, που κρατούν τα έθνη
απομονωμένα, να εμπνεύσει την ανθρωπότητα με τα αθάνατα και οι-
κουμενικά Ολυμπιακά Ιδεώδη.

Συγχαρητήρια στον καθηγητή Θεόδωρο Μαλλιά για αυτό το εξαιρε-
τικό βιβλίο, που παρουσιάζει την ιστορία, τον πολιτισμό και τις αρχές
του Ολυμπισμού και προβάλει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Governor of Western Greece Region

Απόστολος Κατσιφάρας
Apostolos Katsifaras
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The edition of this book - album pays tribute to the sacred gift,
which the poet, Kostis Palamas, gave to humankind; the time-
less, prophetic and universal Olympic Hymn through which the
principles and values of Olympism for peace, freedom, democ-
racy and healthy rivalry are being revived. The book honors also
the anniversaries of both the birth of Kostis Palamas, an all -
resplendent star of the Greek intellectual elite, and the time
when this inspired mind and an intellectual giant, the leading
figure of poetry, letters and thought, delivered his existence to
eternity.

The aim of this edition is to raise the awareness of all philhel-
lenes and Olympism enthusiasts around the globe for the en-
hancement and promotion of the Olympic ideals. Such ideals
emerge from Palamas’ prophetic and planetary verses of the
Olympic Hymn and his huge poetic oeuvre. This oeuvre should
remind us of our duty to practice these ideals. As a tribute we
ought to promote the residence where the great poet was born,
and which he dearly loved, to become a Museum of Culture,
Olympism, Letters and Arts.

We hope that a part of the great poetic oeuvre of Kostis Palamas,
the people’s poet, will touch your heart, His poetry reflects the
social consciousness, the human emotional moments, and the
struggles of the people for freedom, justice and independence.
His poetic language has justifiably established him as a national
poet and patriarch of letters.

Η παρούσα έκδοση του βιβλίου-λευκώματος τιμά το ιερό δώρο,
που χάρισε ο ποιητής Κωστής Παλαμάς στην ανθρωπότητα, τον
διαχρονικό, προφητικό και οικουμενικό Ολυμπιακό Ύμνο, μέσω
του οποίου αναβιώνουν οι αρχές και οι αξίες του Ολυμπισμού για
ειρήνη, ελευθερία, δημοκρατία και ευγενή άμιλλα. Τιμά επίσης
τις επετείους τόσο της γέννησης ενός ολόλαμπρου άστρου στον
πνευματικό ελληνικό ουρανό, καθώς και εκείνην δια της οποίας
παρέδωσε την ύπαρξή του στην αιωνιότητα, ένα μεγαλόπνοο πνεύ-
μα, ο κορυφαίος της ποίησης, των γραμμάτων και της σκέψης, ο
τεράστιος πνευματικός άνδρας Κωστής Παλαμάς.

Σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι να ευαισθητοποιήσει κάθε
φιλέλληνα και τους απανταχού λάτρεις του Ολυμπισμού για την
ανάδειξη και προβολή των ολυμπιακών ιδεωδών, που αναδύονται
μέσα από τους προφητικούς και πανανθρώπινους στίχους του
Ολυμπιακού Ύμνου του Παλαμά, καθώς και από το μεγάλο ποιητικό
του έργο που πρέπει να μας υπενθυμίζει το χρέος μας να κάνουμε
πράξη τα οικουμενικά αυτά ιδανικά. Ως ελάχιστο φόρο τιμής, οφεί-
λουμε να αναδείξουμε την οικία όπου γεννήθηκε και τόσο πολύ
αγάπησε ο μεγάλος μας ποιητής, σε Μουσείο Πολιτισμού, Ολυμ-
πισμού, Γραμμάτων και Τεχνών.

Ευελπιστούμε να προσεγγίσει την καρδιά σας ένα μέρος του γι-
γάντιου ποιητικού έργου του Κωστή Παλαμά, του ποιητή του λαού,
στο οποίο αποτυπώνεται η κοινωνική συνείδηση, οι ανθρώπινες
συναισθηματικές στιγμές και οι αγώνες του για ελευθερία, δικαιο-
σύνη, ανεξαρτησία. Ο ποιητικός του λόγος δίκαια τον καθιέρωσε
ως εθνικό ποιητή και γενάρχη των γραμμάτων.
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My approach is made extremely sensitively and with particular
caution in regard to the poet’s faith to the ecumenical nature of
the Hellenic spirit, which is best expressed through the verses
of the Olympic Hymn.

The continuity and universality of Olympism and of the Olympic
ideals, which emanate from the everlasting ancient Greek spirit
for peace, justice, equality, cooperative spirit and noble emula-
tion, are celebrated through the poet’s verses. At the same time
these verses teach and render timely every four years at the
opening ceremony of the Olympic Games this universal message
across the earth.

Palamas, having been classically educated in his era, was in
constant intellectual communication with Europe, which fer-
vently desired to see the revival of the Olympic ideals. He was
therefore commissioned to revive the ancient spirit of Olympism
through the verses of the Olympic Hymn. This was exactly what
the reviver of the Olympic Games, Baron Pierre de Coubertin, a
philhellene and a lover of the ancient Olympic spirit, and the In-
ternational Olympic Committee with its President, the eminent
Greek, Demetrios Vikelas, called for.

Kostis Palamas’ Olympic Hymn aspires to defend the spirit and
the philosophy of the Ancient Olympic Games. At the same time,
it signifies the existence of a timeless universal message, a vi-
sion, which in modern societies attracts more and more follow-
ers not only those of letters and arts, but all those who are ag-
onising for the preservation and protection of Olympism and
Olympic ideals alike.

These ideals, which were cultivated and made known in the
birthplace of the Games, the sacred city of Ancient Olympia, can
be preserved and promoted in the same place, today, so as the
Olympic spirit may illuminate the entire world, not only during
the days when the Olympic Games take place but forever.

There, in the paradisiacal place of Olympia, where the ultimate
expression of athletic spirit was fostered, peace reigned, equality
among free people prevailed and everyone could feel the ideal
of humanity and prosperity.

The universal message of the Olympic Hymn is a live and timely
appeal for ecumenical responsibility and obligation for the peo-
ples hosting the Olympic Games away from the Sacred Altis.
They should be reminded that they have been delivered a historic
heritage and they have a universal and sacred obligation, to pro-
tect, shield and promote the Olympic ideals that the immortal
ancient spirit brings out.

This spirit invigorates and activates the body, which controls the
expression manifested by each movement, and dwells in a
healthy and harmonious athletic body where the most idealized
perfecting of the human being occurs.

Lovers of the Olympic spirit from all countries, day by day, continue
to join their voices in a cry of anguish for the modern trend of com-
mercialization and materialistic exploitation of the Games, which
lead to the degradation of the Olympic ideals and Olympism.

Nevertheless, among the impressive ‘tricks’ of the modern
Olympic Games, there is and there will be moments when the
Olympic Hymn will be sang, which will preserve, through Pala-
mas’ verses, the frugality and the ripeness of the Olympic Spirit
and the Olympic ideals.

Προσεγγίζω με ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή την πίστη του
ποιητή για την οικουμενικότητα του ελληνικού πνεύματος, που εκ-
φράζεται, με τον καλύτερο τρόπο, μέσα από τους στίχους του
Ολυμπιακού Ύμνου.

Η διαχρονικότητα και παγκοσμιότητα του Ολυμπισμού και των
ολυμπιακών ιδεωδών, που εκπηγάζουν από το ελληνικό αρχαίο
πνεύμα το αθάνατο, για ειρήνη, δικαιοσύνη, δημοκρατία, ισότητα,
συναδελφικότητα και ευγενή άμιλλα, υμνούνται, παιδαγωγούν και
καθιστούν επίκαιρο, κάθε τέσσερα χρόνια, στην τελετή έναρξης
των Ολυμπιακών Αγώνων, μέσα από τους στίχους του ποιητή, το
πανανθρώπινο αυτό μήνυμα στα πέρατα της γης.

Ο Παλαμάς, με την κλασική παιδεία της εποχής του, είχε πνευ-
ματική επικοινωνία με την Ευρώπη, η οποία διακαώς επιθυμούσε
την αναβίωση των ολυμπιακών ιδεωδών. Του ανέθεσαν να ζωο-
ποιήσει μέσα από τους στίχους του Ολυμπιακού Ύμνου, το αρχαίο
πνεύμα του Ολυμπισμού, αυτό ακριβώς που επιζητούσε και είχε
ονειρευτεί ο αναβιωτής των Ολυμπιακών Αγώνων, φιλέλληνας και
λάτρης του αρχαίου ολυμπιακού πνεύματος, ο βαρόνος Pierre de
Coubertin και η τότε Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, με πρόεδρο
τον επιφανή Έλληνα Δημήτριο Βικέλα.

Ο Ολυμπιακός Ύμνος του Κωστή Παλαμά φιλοδοξεί να αναδείξει
το πνεύμα και τη φιλοσοφία των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων.
Συγχρόνως σηματοδοτεί την ύπαρξη ενός διαχρονικού και παγκό-
σμιου μηνύματος, ενός οράματος, το οποίο στη σύγχρονη κοινωνία
αποκτά όλο και περισσότερους υποστηρικτές, ανθρώπους όχι μόνον
των γραμμάτων και των τεχνών, που αγωνιούν για τη διαφύλαξη
και προστασία του Ολυμπισμού και των ολυμπιακών ιδεωδών.

Ιδεώδη, που καλλιεργήθηκαν, αναδείχθηκαν και μπορούν να δια-
τηρηθούν και να προβληθούν στη γενέτειρα ιερή πόλη, την Αρχαία
Ολυμπία, ώστε το ολυμπιακό πνεύμα να φωτίσει όλο τον κόσμο,
όχι μόνον τις ολυμπιακές ημέρες των αγώνων, αλλά παντοτινά.

Εκεί, στον παραδείσιο χώρο της Ολυμπίας, όπου καλλιεργήθηκε
η υπέρτατη έκφραση του αθλητικού πνεύματος, εκεί όπου βασί-
λευε η ειρήνη, όπου όλοι ήσαν ελεύθεροι και ίσοι και συναντούσε
ο άνθρωπος την ιδανική ανθρωπιά και ευημερία.

Το πανανθρώπινο μήνυμα του Ολυμπιακού Ύμνου είναι μία ζων-
τανή και επίκαιρη έκκληση οικουμενικής ευθύνης και υποχρέω-
σης στους λαούς που αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή των Ολυμπια-
κών Αγώνων μακριά από την Ιερή Άλτη, ότι έχουν παραλάβει μια
ιστορική κληρονομιά και έχουν πανανθρώπινη και ιερή υποχρέωση
να προστατέψουν, να θωρακίσουν και να προβάλλουν αυτά τα
ολυμπιακά ιδεώδη που εκφράζει το αρχαίο πνεύμα τ’ αθάνατο.

Ένα πνεύμα, που ζωντανεύει και ενεργοποιεί το σώμα, που ελέγχει
την έκφραση-εκδήλωση κάθε κίνησης, που κατοικεί σ’ ένα υγιές
και αρμονικό αθλητικό κορμί, όπου και συντελείται η πλέον εξι-
δανικευμένη τελειοποίηση του ανθρώπου.

Λάτρεις του ολυμπιακού πνεύματος απ’ όλες τις χώρες, μέρα με
την ημέρα, συνεχίζουν να ενώνουν τις φωνές τους σε μια κραυγή
αγωνίας για τη σύγχρονη τάση εμπορευματοποίησης και υλιστικής
εκμετάλλευσης των Αγώνων, που οδηγεί στην αλλοίωση των ολυμ-
πιακών ιδεωδών και του Ολυμπισμού.

Ανάμεσα όμως στα εντυπωσιακά τεχνάσματα των σύγχρονων Ολυμ-
πιακών Αγώνων, υπάρχει και θα υπάρχουν, για πάντα, στιγμές,
εκείνες της ανάκρουσης του Ολυμπιακού Ύμνου, που θα κρατούν
ζωντανή με τους στίχους του Παλαμά, τη λιτότητα και τη μεστότητα
του ολυμπιακού πνεύματος και των ολυμπιακών ιδεωδών.
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Moreover, with a view to safeguarding the Olympic ideals, a true
attempt is made in this book to analyze and clarify the realistic
and ideological dimensions of Olympism and the Olympic Games
through the verses of Palamas’ Olympic Hymn. This is because
there is a permanent stance and a continuous criticism by pos-
itivists and rationalists that the principles of Olympism have no
connection with the reality of life and the message of the
Olympic Games. They consider that such matters constitute
merely an attractive idea, an utopia, or useless idealism.

Kostis Palamas’ Olympic Hymn nurtures and promotes to the
optimal connection between idealism and realism. The Hymn
protects, over time, the Olympic ideals from the commercial-
ization of athletic competition that devalues the humanitarian
value of “fair play” while it refrains from the risk of cultivating
a false anonymous universality solely at the service of show
business. To this end, the identification with these ideals as well
as the perfect harmony and balance between the intellectual
and physical merits should be achieved through the integration
of all psychic, mental qualities and physical skills in order to
mold the good and benevolent, beautiful, strong, noble and vir-
tuous citizens with the purpose of fostering and familiarizing
themselves with the ideas of peace and brotherhood among the
peoples of the world.

Kostas Palamas’ Olympic Hymn brings out and establishes the
ideological as well as the realistic dimensions of the Olympic
Games and Olympism. Therefore, it becomes the deadliest tool
of resistance to the claim of those who consider victory a goal
in itself. Palamas’ Olympic Hymn champions the nobility of con-
test, steadfastness, ethos, and the triumph of truth. Palamas
assumes the role of a prophet in the Olympic Hymn, a work of
grand passion and substantial vision, while he does not confine
himself in rhetoric, stateliness and pomposity, but praises the
great visions and the human values with a universal impact.

The poet should be honored with the Nobel Prize, even after his
death, for the timeless and ecumenical gift he gave to hu-
mankind, the Olympic Hymn; a pure and clear peacemaking call
to all the peoples on earth to the ends of the universe:
“and races at the temple here, your pilgrim, every nation”

in a prominent festival of joy and noble superiority 
(“shine in the momentum of noble contests”)

with the unfading branch of olive tree for the winner
(“and crown with the unfading branch”)

for the molding of the good and virtuous citizen
(“and make the body worthy in spirit, and ironlike”).

Professor Theodore Mallias
Ph.D. in Psychology and Physical Education

Co-founder of the 
European University Sports Association 

Former President of the 
Greek University Sports Federation 

President of the Fine Arts Society of Patras. Kostis Palamas.

Επίσης, με σκοπό τη διαφύλαξη των ολυμπιακών ιδεωδών, στο
βιβλίο αυτό γίνεται μια ειλικρινής προσπάθεια να αναλυθούν και
να διευκρινιστούν οι ρεαλιστικές και ιδεολογικές διαστάσεις του
Ολυμπισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων μέσα από τους στίχους
του Ολυμπιακού Ύμνου του Κωστή Παλαμά. Κι αυτό διότι, από την
πλευρά των θετικιστών και των ορθολογιστών, υπάρχει μία μόνιμη
στάση και μία διαρκής κριτική ότι οι αρχές του Ολυμπισμού δεν
έχουν σχέση με την πραγματικότητα της ζωής και το μήνυμα των
Ολυμπιακών Αγώνων. Θεωρούν ότι αυτά αποτελούν απλώς και μό-
νον μία ωραία ιδέα, μια ουτοπία ή έναν ανώφελο ιδεαλισμό. 

Αυτή την ιδανική σύνδεση μεταξύ ιδεαλισμού και ρεαλισμού καλ-
λιεργεί και προτάσσει ο Ολυμπιακός Ύμνος του Κωστή Παλαμά, ο
οποίος προστατεύει διαχρονικά τα ολυμπιακά ιδεώδη από την εμ-
πορευματοποίηση του αθλητικού συναγωνισμού, που υποβαθμίζει
την ανθρωπιστική αξία του «εὖ ἀγωνίζεσθαι», όπως και την απο-
φυγή του κινδύνου καλλιέργειας μιας ψευδούς ανώνυμης παγκο-
σμιότητας στην υπηρεσία και μόνον του θεάματος. Για να συντε-
λεστεί αυτό απαιτείται η ταύτιση και η τέλεια αρμονία και η εξι-
σορρόπηση ανάμεσα στην πνευματική και την σωματική ολοκλή-
ρωση, με την αξιοποίηση όλων των ψυχικών και πνευματικών αρε-
τών και σωματικών ικανοτήτων για τη δημιουργία των καλών κ’
αγαθών πολιτών, των ωραίων, δυνατών, ευγενών και ενάρετων που
θα καλλιεργήσουν και θα εμπεδώσουν την ειρήνη και τη συναδέλ-
φωση των λαών.

Ο Ολυμπιακός Ύμνος του Κωστή Παλαμά προβάλλει και αποδει-
κνύει την ιδεολογική, αλλά και τη ρεαλιστική διάσταση των Ολυμ-
πιακών Αγώνων και του Ολυμπισμού και γίνεται το ισχυρότερο ερ-
γαλείο αντίστασης στον ισχυρισμό όσων θεωρούν τη νίκη ως αυ-
τοσκοπό. Ο Ολυμπιακός Ύμνος του Παλαμά κηρύττει την ευγένεια
του αγώνα, το σθένος, το ήθος, και τον θρίαμβο της αλήθειας. Ο
προφήτης Παλαμάς στον Ολυμπιακό Ύμνο, το έργο με το υψηλό
πάθος και τα μεγάλα οράματα, δεν περιορίζεται στη ρητορεία, τη
μεγαλοπρέπεια και το στόμφο, αλλά εξυμνεί τα μεγάλα οράματα
και τις ανθρώπινες αξίες με μιαν οικουμενική απήχηση.

Έστω για μία φορά, αυτήν τη μετά θάνατον για τον ποιητή, θα έπρε-
πε να τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης, για το διαχρονικό και οικου-
μενικό δώρο που χάρισε στην ανθρωπότητα, τον Ολυμπιακό Ύμνο,
ένα αγνό, καθάριο, ειρηνοποιό κάλεσμα όλων των λαών της γης
έως τα πέρατα του πλανήτη: 
«καὶ τρέχει ἐδῶ προσκυνητής σου κάθε λαός»

σ’ ένα σημαντικό πανηγύρι χαράς και ευγενικής υπεροχής 
(«τῶν εὐγενῶν ἀγώνων λάμψε τὴν ὁρμή»)

με το αμάραντο κλαδί της ελιάς στον νικητή
(«καὶ μὲ τ’ ἀμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι»)

για τη διαμόρφωση του καλού κ’ αγαθού πολίτη 
(«καὶ σιδερένιο πλᾶσε κι’ ἄξιο τὸ κορμί»).

Δρ. Θεόδωρος Μαλλιάς
Καθηγητής, Διδάκτωρ Ψυχολογίας & Φυσικής Αγωγής

Συνιδρυτής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, 

τ. Πρόεδρος, Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Πανεπιστημιακού Αθλητισμού

Πρόεδρος Συλλόγου Καλών Τεχνών Πάτρας. Κωστής Παλαμάς.
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The Universal and Timeless Symbols of the Achaean Land 
PATRA, THE SACRED LAND OF THE ANCESTORS OF THE GREAT POET

KOSTIS PALAMAS



Ο Γιώργος Σεφέρης είπε:

George Seferis said:

«Σβήνοντας ένα κομμάτι απὸ τὸ παρελθόν είναι σαν να σβήνεις
και ένα αντίστοιχο κομμάτι απὸ τὸ μέλλον.»

…γι αυτό  κι’ εμείς θυμόμαστε και τιμάμε το παρελθόν και την πνευματική 
ιστορία του τόπου μας για να μην μας ξεφύγει το παρόν και χάσουμε το μέλλον.
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“By obliterating a piece of the past is like
obliterating a related piece of the future, too.”

…that is why we remember and honor the past and the intellectual 
history of our land so as to not evade the present and lose the future.

Όλοι μας οφείλουμε να καταγράψουμε το ταξίδι μας στον χρόνο για να το
τιμήσουμε και να μάθουν οι νεότεροι τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα και
τις προσωπικότητες του ελληνικού πνεύματος και της παγκόσμιας
πνευματικής κληρονομιάς.

We all have to record our journey in time with the purpose
to do credit to it and make the younger aware of the major
historical events and personalities of the Greek spirit and
of the intellectual world heritage.
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Η Αχαΐα και η Πάτρα, όπου γεννήθηκε ο ποιητής Κωστής
Παλαμάς, έχουν μια ενδιαφέρουσα μακραίωνη ιστορία.
Εδώ εμφανίστηκε ο παλαιολιθικός άνθρωπος και αυτό
αποδεικνύεται από αρχαιολογικά ευρήματα σε εβδομήν-
τα προϊστορικές θέσεις. Τα πρώτα σημάδια μας πηγαί-
νουν πίσω στην 3η χιλιετία π.Χ. στη σημερινή Αρόη. Η
περιοχή κατοικήθηκε από τη Νεολιθική εποχή έως τα
Πρωτογεωμετρικά χρόνια (6.000-900 π.Χ.). Πρώτοι οι-
κιστές υπήρξαν οι Πελασγοί περίπου τον 23ο αι. π.Χ. Tο
1406 π.Χ. η περιοχή κατακτήθηκε από τους Ίωνες.

Η Πάτρα ήκμασε κατά τη διάρκεια της Μυκηναϊκής πε-
ριόδου (1580–1100 π.Χ.) και από τότε χρονολογούνται
εντυπωσιακά ευρήματα. Η σημερινή πόλη σχηματίστηκε
από την ένωση τριών πολιχνών που τις ένωνε η κοινή
λατρεία στη θεά Άρτεμη [Παυσανἰας, Αχαϊκά 18.3]. Ήταν η
Αρόη (εύφορη), η Άνθεια (ανθισμένη) και η Μεσάτιδα,
που βρισκόταν στη μέση. Ιδρυτής της Πάτρας φέρεται
ότι είναι ο οικιστής και ήρωας των Πατρών, o Αχαιός
Πατρεύς, γιός του μυθικού ήρωα Πρευγένη, ο οποίος το
1082 π.Χ. ένωσε τους τρεις οικισμούς σε μία πόλη, την
Πάτρα.

«Ἐπὶ τούτου Πατρεῖ τῷ Πρευγένους κτίζοντι ἐν
Ἀχαΐᾳ Πόλιν, ἥντινα Πάτρας καὶ ἐς ἡμᾶς καλοῦσιν
ἀπὸ τοῦ Πατρέως τούτου, συνεπελάβοντο 
Λακεδαιμόνιοι τοῦ οίκισμοῦ».

[Παυσανίας, Αχαϊκά, 3.2.]

Achaia and Patras, the city where the poet, Kostis
Palamas, was born, share an interesting millennial
history. Paleolithic man lived here, as evidenced by ar-
chaeological finds in seventy prehistoric sites. The first
signs take us back to the 3rd millennium B.C., the
present location of Aroe. The area was inhabited from
the Neolithic Period until the Early Geometric Period
(6000-900 B.C.) The first settlers of the area were
Pelasgi (or Pelasgians). They appeared approximately
in the 23rd century B.C. In 1406 B.C., the area was
conquered by the Ionians.

Patras flourished during the Mycenaean period (1580–
1100 B.C.) and impressive findings date since then.
The modern city was formed from the union of three
townships which had in common the worship to the
goddess Artemis [Pausanias, Achaics 18.3]. The three set-
tlements were Aroe (fertile), Antheia (bloomed) and
Messatis (today: Messatida), which took its name from
the fact that it was located in between the other two.
The founder of the city of Patras is alleged to be the
Achaean settler and hero of Patras, Patreas (or Pa-
treus), the son of Preugenes, the mythical hero. Pa-
treas in 1082 B.C. united the three settlements into a
city, which was named Patras. 

“In his time, when Patreus, the son of Preugenes, was
founding in Achaea (Achaia) a city which even at the
present day is called Patrase (Patras), from this Patreus,
the Lacedaemonians took part in the settlement”.

[Pausanias, Achaics, 3.2.]

Ο Πατρεύς ενώνοντας τις τρεις πολίχνες Αρόη, Άνθεια και Με-
σάτιδα ίδρυσε την Πάτρα.

Patreus founded Patras by uniting the three settlements,
Aroe, Antheia and Messatida into a city. 

Ιστορική αναφορά 
στα οικουμενικά και διαχρονικά σύμβολα

ΤΗΣ ΑΧΑΪΚΗΣ ΓΗΣ

Historical Reference 
to the Universal and Timeless Symbols

OF THE ACHAEAN LAND
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Από τους πλέον δημοφιλείς μύθους με αλληγορική ση-
μασία για τη χαρακτηριστική ευφορία της Αχαϊκής γης
είναι και ο μύθος του ήρωα Τριπτόλεμου. Ο νέος εκεί-
νος καταγόταν από την ονομαστή οικογένεια του βασι-
λέως της Ελευσίνας Κελεού και ήταν μεγάλος Απόστο-
λος, ο πρώτος στην ιστορία. Το όνομά του είχε άμεση
σχέση με τη γεωργία, αφού Τριπτόλεμος [=τρίς + πτό-
λεμος - εκ του πολέω και πτολέω], που σημαίνει ορ-
γώνω κυκλικά τρεις φορές.

Ο Τριπτόλεμος δίδαξε στην ανθρωπότητα τη γεωργία,
που είναι «πασῶν ἐπιστημῶν μήτηρ» κατά τον Αριστο-
τέλη, σύμφωνα με την αττική παράδοση. Ανέλαβε την
αποστολή με τις ευλογίες και τη γνώση που του παρεί-
χε η ίδια η θεά της γεωργίας Δήμητρα και η κόρη της
Περσεφόνη.

Ο Τριπτόλεμος εκτελούσε την αποστολή του καθήμενος
πάνω σε αμαξίδιο, που οδηγούσαν πτερωτοί δράκοντες.
Δώριζε τους σπόρους του σίτου και δίδασκε την καλ-
λιέργεια της γης. Η πρώτη επιλογή του ήταν τα εύφορα
εδάφη της Αρόης, όπου εξημέρωσε τους αγροίκους κα-
τοίκους σύμφωνα με τους θεσμούς της θεάς Δήμητρας.

Λέγεται ότι όταν πήρε κάποτε ο ύπνος τον Τριπτόλεμο,
ο Ανθείας, ο γιος του Ευμήλου, έζεψε τους δράκοντες
στο άρμα του Τριπτόλεμου και προσπάθησε να σπείρει
τους σπόρους του σταριού μόνος του. Αλλά ο Ανθείας
έπεσε από το άρμα και σκοτώθηκε. Έτσι ο Τριπτόλεμος
και ο Εύμηλος ίδρυσαν από κοινού την πόλη, που ονό-
μασαν Άνθεια για να τιμήσουν το όνομα του γιού του Ευ-
μήλου. [Παυσανίας, «Ελλάδος Παυσανίας», 7.18] 

One of the most popular myths with an allegorical in-
terpretation on the characteristic fertility of the Achaean
land is the myth of the hero Triptolemos. This young
man was descended from the renowned family of
Celeus, the King of Eleusis. Triptolemos was a great
Apostle, the first in history. His name was directly re-
lated to agriculture inasmuch as Triptolemos [= tris +
ptolemos – from the Greek verb “poleo” or “ptoleo”]
means one who ploughs circularly three times.

Triptolemos taught the techniques of arable farming
to humanity. According to the Attic tradition, Aristotle
considered farming as “the mother of all sciences”.
Triptolemos undertook this task with the blessing of
and the knowledge provided by Demeter, the goddess
of agriculture, herself and her daughter Persephone. 

Triptolemos fulfilled his mission seated in a winged
chariot, which was driven by dragons. He was donat-
ing wheat grains and teaching the cultivation of land.
His first choice was the fertile soil of Aroe where he
civilized the boorish inhabitants of the area according
to the established practices of the goddess Demeter.

It is said that Triptolemus once fell asleep, and that
then Antheias, the son of Eumelus, yoked the dragons
to Triptolemus’ chariot and tried to sow the seeds of
wheat himself. However, Antheias fell off the chariot
and was killed, and so Triptolemus and Eumelus to-
gether founded a city, and called it Antheia after the
son of Eumelus. [Pausanias, Description of Greece, 7.18]

Ο Τριπτόλεμος καθισμένος σε φτερωτό άρμα παραλαμβάνει
τα στάχυα και την εντολή από την θεά της Γεωργίας Δήμητρα,
να διαδόσει την καλλιέργεια των σιτηρών στην ανθρωπότητα.
Δίπλα του, η κόρη της Περσεφόνη. 440 π.Χ. Αρχαιολογικό
Μουσείο Ελευσίνας.

Triptolemos seated in a winged chariot receives the grain
ears being mandated by Demeter, the Goddess of agricul-
ture, to disseminate the cultivation of wheat to humankind.
Her daughter, Persephone, is standing beside him. 440 B.C.
Archaelogical Museum of Eleusis.

Την εύφορη Αχαϊκή γη επέλεξε 
ο πρώτος στην ιστορία απόστολος, 
ο ήρωας Τριπτόλεμος, για την 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

The hero Triptolemos, the First Apostle 
in Human History, chose the Fertile 
Achaean Land for 

TEACHING FARMING 
TO HUMANITY
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Το σημαντικότερο και μεγαλύτερο μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο, όπου η Δήμητρα, μπροστά στην κόρη της Περ-
σεφόνη, παραδίδει τα ιερά στάχυα στον ήρωα Τριπτόλεμο για να διδάξει στους ανθρώπους την καλλιέργεια του σι-
ταριού. 440 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα.

The most important and largest marble votive relief depicting Demeter, who, in the presence of her daughter
Persephone, delivers the sacred ears of grain to hero Triptolemos to teach men the cultivation of wheat. 440
B.C. National Archeological Museum of Athens.



Ο Λ Υ Μ Π Ι Σ Μ Ο Σ  Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Σ  Υ Μ Ν Ο Σ  Α Ρ Χ Α Ι Ο  Π Ν Ε Υ Μ Α  Α Θ Α Ν Α Τ Ο  Κ Ω Σ Τ Η Σ  Π Α Λ Α Μ Α Σ\  32

Σύμφωνα με τον Ομηρικό Ύμνο στη Δήμητρα, ο Τριπτό-
λεμος πήρε το θεϊκό του χάρισμα διότι η οικογένειά του
φιλοξένησε τη θεά της γεωργίας, Δήμητρα. Εκείνη δη-
μιουργούσε στη γη καλοκαιρία όταν συναντούσε την αγα-
πημένη της κόρη Περσεφόνη, τη θυγατέρα του Δία και
σύζυγο του Άδη. Πραγματικά, η Περσεφόνη, που συμ-
βόλιζε τη σπορά και τη βλάστηση, ανέβαινε κάθε έξι
μήνες από τον κάτω κόσμο στη γη.

Οι Στωικοί ανέφεραν την απαγωγή της Περσεφόνης ως
μία αλληγορία του κύκλου της ευφορίας της φύσης. Η
κάθοδος της νεαρής Περσεφόνης στον κάτω κόσμο, το
φθινόπωρο, ταυτιζόταν με την απουσία των καρπών, οι
οποίοι αναφύονταν πάντοτε πλούσιοι την άνοιξη με την
εμφάνισή της.

Ένας ακόμη Ορφικός Ύμνος υμνούσε τη θεά Περσεφόνη:

«εἰαρινή, λειμωνιάσιν χαίρουσα πνοῆισιν, ἱερὸν ἐκφαί-
νουσα δέμας βλαστοῖς χλοοκάρποις, 
ἁρπαγιμαῖα λέχη μετοπωρινὰ νυμφευθεῖσα, ζωὴ καὶ
θάνατος μούνη θνητοῖς πολυμόχθοις, Φερσεφόνη·
φέρβεις γὰρ ἀεὶ καὶ πάντα φονεύεις. Κλῦθι, μάκαιρα
θεά, καρποὺς δ᾽ ἀνάπεμπ᾽ ἀπὸ γαίης εἰρήνῃ 
θάλλουσα καὶ ἠπιοχείρῳ ὑγεῖαι καὶ βίῳ εὐόλβῳ…».

Και σε μετάφραση: 

«Εσύ, ανοιξιάτικη (ή εαρινή), χαίρεσαι με τις πνοές
των λιβαδιών, φανερώνοντας το ιερό σου σώμα με
πολύ καρπερούς βλαστούς, παντρεύτηκες το 
φθινόπωρο μετά από αρπαγή και μόνη εσύ είσαι η
ζωή και ο θάνατος για τους πολυβασανισμένους 
ανθρώπους, Περσεφόνη, διότι μόνη εσύ φέρεις 
πάντοτε την ζωήν (την άνοιξιν) και τα πάντα 
φονεύεις (τον χειμώνα). Άκουσέ με, μακαρία θεά, 
και φέρε καρπούς εις την γην, δίδε ειρήνην και 
ευχάριστον υγείαν και βίον ευτυχή…».

According to the Homeric Hymn to Demeter, Triptole-
mos was endowed his divine talent because his family
hosted Demeter, the goddess of agriculture. She was
bringing fair weather to earth when she was meeting
her beloved daughter, Persephone, daughter of Zeus
and spouse of Hades. Indeed, Persephone, who sym-
bolized sowing and sprouting, was ascending every six
months from the underworld to the earth.

The Stoics reported that the abduction of Persephone
was an allegory of the nature’s fertility cycle. The de-
scent of young Persephone to the underworld in au-
tumn was identified with the absence of fruits whereas
on the contrary they were always abundant in her
presence in spring.

Another Orphic Hymn praised Persephone:

“You are Spring, delighting in fragrant meadows
Your sacred body appears to us in growing fruits and
branches.
Raped into your marriage bed in the late autumn
You alone are life and death to distressed mortals.
Persephone. You are forever the nourisher and the death
bringer.
Listen, blessed Goddess and send up fruits from the earth
In peace, flourishing in health from your soothing hand; 
And, in life abundance…”.

Ταφικό μνημείο της Αμφίπολης με βοτσαλωτό ψηφιδωτό, με
παράσταση την αρπαγή της Περσεφόνης απο τον θεό του Άδη
Πλούτωνα, παρουσία του ψυχοπομπού Ερμή. Είναι μια εκπλη-
κτική παράσταση, όχι μόνον για το χρωματικό της πλούτο, αλλά
και για την τέλεια εκτελεσή της.

Pebble mosaic floor from the Amphipolis tomb representing
Persephone being abducted by Pluto, the god of the under-
world, or Hades, in presence of Hermes, the soul guide. It
is an extraordinary depiction not only due to its opulence of
colours but also for its perfect execution.
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Η Περσεφόνη ήταν τρομερή και σκοτεινή θεά όταν έμενε στον κάτω κόσμο. Όταν ανέβαινε στη γη γινόταν μια
γλυκιά και ευεργετική θεότητα για τον άνθρωπο. 330 π.Χ. Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης, Βιέννη.

Persephone was a formidable and dark goddess when she was dwelling in the underworld. However when
she ascended to earth she was becoming a sweet and benevolent goddess for men. 330 B.C. Museum of Art
History, Vienna.
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Μαρμάρινο άγαλμα Θέμιδος, κόρης της Γαίας και του Ου-
ρανού, από τον ομώνυμο μικρό ναό της Νέμεσης στον Ρα-
μνούντα. Η Θέμις αντιπροσωπεύει τον νόμο και τη θεία
δικαιοσύνη. Οι θυγατέρες της, Ειρήνη, Ευνομία και Δίκη,
συμβολίζουν τις υψηλότερες αξίες στην κοινωνία. Περίπου
300 π.Χ. Φωτογραφία: Klaus–Valtin von Eickstedt. Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα.

A marble statue of goddess Themis, daughter of Gaea
(Earth) and Uranus (Heavenly Vault), from the homony-
mous small Temple of Nemesis at Ramnous. Themis
represents law and divine justice. Her daughters, Irine,
Eunomia, and Diki, stand for the highest values in the
society. ca. 300 B.C. Photo: Klaus–Valtin von Eickstedt.
National Archeological Museum of Athens.
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Από τα ονόματα, και μόνον, των πέντε αδελφιών του Τρι-
πτόλεμου, όπως φαίνεται στη συνέχεια, κατανοούμε το
μέγεθος του πολιτισμού και της γνώσης στην αρχαιότατη
εκείνη εποχή. Από αυτά αναδύονται έννοιες υψηλού επι-
πέδου, καθώς και τα καθημερινά βιώματα, τα οποία εκ-
φράζονται με την πλούσια αρχαία ελληνική γλώσσα, η
οποία παραμένει ζωντανή διά μέσου των αιώνων προς
όφελος της ανθρωπότητας. Τα ονόματά τους ήταν:

Καλλιδίκη, που υπονοούσε το κάλλος [= ομορφιά στη
ζωή και την τέχνη] + δίκη [= δικαιοσύνη].

Κλεισιδίκη, που θύμιζε το κλέος [= δόξα, υστεροφη-
μία] + δίκη [= δικαιοσύνη].

Δημώ, που φανέρωνε ότι υπήρχε Δήμος. Σύμφωνα
με τα αρχαία κείμενα, το Πρυτανείο συνεδρίαζε κα-
θημερινά για τα τρέχοντα θέματα του τόπου και απο-
τελούνταν από τους αρίστους των πολιτών.

Καλλιθόη, που υποδήλωνε την ύπαρξη αθλητικών
αγώνων [κάλλος] + θέω [= τρέχω]. Τα Ελευσίνια, λόγου
χάρη, αναφέρονταν ως αρχαιότατοι αγώνες σταδίου.

Δημοφών, τέλος, ο νεότερος αδελφός δήλωνε τη φω-
νή του Δήμου.

Based on the names alone of Triptolemos’ five siblings
we understand the extent of civilization and knowledge
of that immemorial era. The fact that such names, as
shown below, express complex meanings and everyday
experience, reveals the richness of the ancient Greek
language, which still lives on through the centuries to
the benefit of humankind. Their names were:

Callidice, which implied the callos [= beauty in life
and art] + dike [= justice].

Cleisidice which was associated with cleos [= glory,
posterity’s opinion] + dike [= justice].

Demo, which disclosed that there was a Community
(Demos). According to ancient texts the Prytaneum
convened on a daily basis for the current issues of
the Community. It was composed of distinguished
citizens. 

Callithoe which meant the existence of sporting
events [callos] + [theo = run]. The Mysteries of Eleu-
sis, for instance, were referred to as athletic contests
of stadion (running race) since time immemorial.

And, finally, Demophon, Triptolemos’ younger broth-
er, which denoted the voice of the Community
(Demos).

‘Ερυθρόμορφος ελικωτός κρατήρας. Ο Αχιλλέας συγκρατεί
την ετοιμοθάνατη Πενθεσίλεια, αρχηγό των Αμαζόνων κατά
την διάρκεια του Τρωικού πολέμου. Η Νίκη και ο Έρωτας στε-
φανώνουν τον Αχιλλέα, ο οποίος είναι ταυτόχρονα νικητής αλ-
λά και ερωτοχτυπημένος, καθώς οι δύο μονομάχοι ερωτεύ-
τηκαν ο ένας τον άλλον. 4ος αι. π.Χ. Μουσείο Ιστορίας Τέχνης,
Βιέννη.

Red-figured krater with helix shaped handles. Achilles sup-
ports the dying Penthesilea, leader of the Amazons during
the Trojan War. Nike and Eros crown Achilles denoting that
he is a lovestruck winner whereas both competitors fell in
love with each other. 4th cent. B.C. Museum of Art History,
Vienna.
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Στην Αχαϊκή γη, και συγκεκριμένα στον Ωλενό, φέρεται
να φιλοξενήθηκε ο μεγάλος ήρωας Ηρακλής. Τον είχε
προσκαλέσει ο βασιλέας Δεξαμενός. Για να τον ευχα-
ριστήσει ο Ηρακλής, σκότωσε τον Κένταυρο Ευρυτίωνα,
ο οποίος είχε απαγάγει την κόρη του, Μνησιμάχη.

Η δεύτερη κόρη του βασιλέα, η Δηιάνειρα, η οποία ήταν
αδελφή του ήρωα Μελεάγρου, εντυπωσίασε με την
ομορφιά της τον Ηρακλή, που την έκανε σύζυγό του.
[Παυσανίας, Λακωνικά, Β’ 3]

Ο Ηρακλής θανάτωσε τον Κένταυρο Νέσσο, όταν αυτός
θέλησε να απαγάγει τη Δηιάνειρα.

Οι μεγάλοι άθλοι του ήρωα Ηρακλή έγιναν σε τοποθε-
σίες της Πελοποννήσου, αρκετοί μάλιστα στην Αχαΐα,
με την οποία είχε αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις. Ας θυ-
μηθούμε το Λιοντάρι της Νεμέας, τον κάπρο του Ερυ-
μάνθου, τις Στυμφαλίδες όρνιθες, τη Λερναία Ύδρα, τους
στάβλους του Αυγεία.

It is alleged that Hercules, the great hero, was hosted
in the Achaean land, and in particular in Olenus. He
was invited by King Dexamenus. Hercules in order to
please him killed the Centaur Eurytion, who had ab-
ducted his daughter, Mnesimache.

Deianira, the King’s second daughter, was a sister of
the hero Meleager. She impressed Hercules with her
beauty, who took her as his wife. [Pausanias, Laconica, Β’ 3]

Hercules killed the Centaur Nessus when the latter
attempted to abduct Deianira.

Hercules’s labors took place in various locations of the
Peloponnese, and several of them in Achaia, with
which the hero had developed special relations. Let
us recall the Lion of Nemea, the Βoar of Erymanthos,
the Stymphalian birds, Lernean Hydra, and the Aug -
ean stables.

Μελανόμορφη κύλιξ, που απεικονίζει τον ήρωα Ηρακλή να
επιτίθεται στον Κένταυρο Νέσσο διότι παρενοχλούσε τη γυ-
ναίκα του Δηιάνειρα. 550 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Αθήνα.

Black-figured kylix (wine-cup) depicting hero Hercules at-
tacking Centaur Nessus because the latter embarrassed
his wife Deianira. 550 B.C. National Archeological Museum
of Athens.

Στην Αχαϊκή γη και την Πελοπόννησο 
πέτυχε τους σημαντικούς του άθλους

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΡΩΑΣ 
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ

In the Achaean land and the Peloponnese, 
Hercules, achieved his significant labours. 

THE GREATEST HERO 
OF ANTIQUITY, HERCULES
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Από τα αρχαιότερα σπάνια αγγεία. Απεικονίζεται ο Ηρακλής που φονεύει τον Κένταυρο Νέσσο, επειδή αυτός
παρενόχλησε τη γυναίκα του Δηιάνειρα. Απεικονίζεται επίσης το τέρας, η Μέδουσα, με κομμένο το κεφάλι της και οι
Γοργόνες που κυνηγούν τον Περσέα. 620 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα.

One of the oldest and rare vases. Hercules is depicted killing the Centaur Nessus because the latter embarrassed
his wife Deianira. The monster Medusa is also portrayed with her head cut as well as the Mermaids chasing
Perseus. 620 B.C. National Archeological Museum, Athens.
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Διάφορες πόλεις και οικισμοί της Αχαΐας έλαβαν μέρος
στον Τρωικό πόλεμο από το 1193 έως το 1184 π.Χ. Στο
Αίγιο μάλιστα, στο ιερό του Ομαγυρίου Διός, ελήφθη η
μεγάλη απόφαση, υπό την εποπτεία του ίδιου του βασι-
λέα Αγαμέμνονα, για τον πρώτο μεγάλο πόλεμο στην
ιστορία της ανθρωπότητας, τον δεκαετή Τρωικό πόλεμο.

Η φημισμένη κάθοδος των Δωριέων το 1.100 π.Χ. τους
έκανε κυρίαρχους στην Πελοπόννησο, εκτός από τις πε-
ριοχές όπου ζούσαν Ίωνες.

Various cities and settlements of Achaia took part in
the Trojan War from 1193 B.C. until 1184 B.C. Indeed,
in Aeghion, in the temple of Zeus Homagyrios, the ma-
jor decision for the ten-year Trojan War, the first major
war in the history of humankind, was taken under the
auspices of King Agamemnon himself.

The famous Dorian invasion in 1100 B.C. established
the dominance of Dorians in Peloponnese apart from
areas where the Ionians lived.

Αττικός μελανόμορφος καλυκωτός κρατήρας. Ομηρική μάχη από
τον Τρωικό πόλεμο, γύρω από το σώμα του νεκρού, πιθανώς, Πα-
τρόκλου. 530 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα.

Attic black figured cup-shaped krater depicting a Homeric
battle from the Trojan War around the body of the dead, pro-
bably Patroclus’ dead body. 530 B.C. National Archeological
Museum, Athens.

Στην Αχαΐα (Αίγιο) κηρύχθηκε 
ο πρώτος μεγάλος πόλεμος

Ο ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

In Achaia [Aeghion],
the first major war was declared

THE TROJAN WAR
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Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα υπήρξε η κοιτίδα της Δημο-
κρατίας και τα αρχαία πολιτεύματα, συμπολιτείες και
κάθε είδους ομοσπονδίες, που αποτέλεσαν πρότυπα για
το Ρωμαϊκό και το νεότερο δυτικό κόσμο, διαμορφώ-
θηκαν πάνω στα πρότυπα της Αχαϊκής Συμπολιτείας
(Κοινόν των Αχαιών). Το πρώτο κοινό των αχαϊκών πό-
λεων διαμορφώθηκε, αρχικά κατά τον 5ο αι. π.Χ., ως
μία συνομοσπονδία πόλεων - κρατών και αποτελούνταν
από δώδεκα πόλεις.

Οι Αχαιοί διατήρησαν την ένωση των δώδεκα πόλεων
και ίδρυσαν την πρώτη στην ιστορία της ανθρωπότητας
ομοσπονδιακή οργάνωση, που αποκαλούνταν Α’ Αχαϊκή
Συμπολιτεία. Στόχος της ήταν να ρυθμίζει τα κοινά συμ-
φέροντα των πόλεων. Τελούσαν περιοδικές πανηγύρεις,
αλλά και θυσίες στο ιερό του Διός, στο Αίγιο, όπου έλυ-
ναν τις μεταξύ τους έριδες.

Η Α’ Αχαϊκή Συμπολιτεία έγινε υπόδειγμα στη συνείδηση
των υπολοίπων Ελλήνων καθώς και στη Ρωμαϊκή σύγ-
κλητο.

Η Πάτρα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ίδρυση της Αχαϊ-
κής Συμπολιτείας, της οποίας η λειτουργία βασιζόταν
στην ισότητα και τη δημοκρατία.

Greece is known as the cradle of Democracy. It is also
well known that ancient systems of government, con-
federations and federations of any kind, which consti-
tuted the models for the Roman and the later western
world, were modeled after the Achaean League. The
first league of the Achaean cities was formed initially
during the 5th century B.C. as a confederation of cities
- states. It consisted of twelve cities. 

The Achaeans preserved the union of these twelve
cities and founded the first in the history of humankind
federal organization, which was called the First Acha -
ean League. Its purpose was to regulate the common
interests of the cities. They also celebrated periodical
festivals and made sacrifices at the temple of Zeus in
Aeghion where they solved the disputes that arose be-
tween them. 

The First Achaean League became a model in the con-
science of the rest of the Greeks as well as for the Ro-
man Senate.

Patras played an important role in the foundation of
the Achaean League, which operated according to the
principles of equality and democracy.

Νόμισμα της Αχαϊκής Συμπολιτείας, της πρώτης συνομοσπον-
δίας πόλεων - κρατών στην ιστορία της ανθρωπότητας.

A coin of the Achaean League, the first in the history of hu-
mankind federal organization of cities-states.

Στην Αχαΐκή γη έγινε 
η πρώτη στην ιστορία της ανθρωπότητας

ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΠΟΛΕΩΝ - ΚΡΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ

In the Achaean Land 
the first in the history of humankind

COALITION OF CITIES - STATES
FOR THE COMMON GOOD 
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Ο Πέλοπας, Λυδικής καταγωγής, ήταν αρχικά βασιλέας
της Αχαΐας και έπειτα της πόλης - κράτους Ήλιδας,
όπου βρισκόταν η Ολυμπία. Έγινε γενάρχης των Δωρι-
κών βασιλικών οίκων και η περιοχή πήρε το όνομά του,
Πελοπόννησος. Η κυρίαρχη μυθολογική παράδοση τον
θεωρεί ιδρυτή των Ολυμπιακών Αγώνων. [Παυσανίας, Ελ-
λάδος Περιήγησις, Ηλιακά]

Ο Πέλοπας αποτελούσε το μοντέλο του ήρωα, η δε σύ-
ζυγός του, Ιπποδάμεια, ίδρυσε τα Ηραία, που ήταν αγώ-
νες που τελούνταν προς τιμήν της θεάς Ήρας.

Στο ανατολικό αέτωμα του ναού του Δία στην Ολυμπία
παριστάνεται το μεγαλειώδες μαρμάρινο σύμπλεγμα της
μυθικής αρματοδρομίας του Πέλοπα με τον Οινόμαο,
τον βασιλέα της Πίσας στην Ήλιδα.

Ο Παυσανίας ανέφερε ότι στην Ολυμπία τιμούσαν ιδιαί-
τερα τον Πέλοπα και πίστευαν ότι κατείχε περίοπτη θέση
ανάμεσα στους ήρωες. Προς τιμήν του υπήρχε βωμός
αφιερωμένος σε αυτόν, που ονομαζόταν «Πελόπιο».

Ο Ηρακλής φύτεψε την αγριελιά με τα κλαδιά και τα φύλ-
λα της οποίας στεφάνωναν τους νικητές των αγώνων.

Pausanias accounts that Pelops, of Lydian origin, was
initially King of Achaia and later of the city state of Elis
where Olympia was located. He was the first ancestor
of the Dorian Houses and Peloponnese was named
after his name. According to the prevailing mytholog-
ical tradition, he was the founder of the Olympic
Games. [Pausanias, Description of Greece, Elis]

Pelops constituted the model of a hero and his spouse,
Hippodameia, founded the Heraean Games, which
were athletic events celebrated in honor of the god-
dess Hera.

In the east pediment of the temple of Zeus in Olympia
the magnificent marble group of the mythological
chariot race between Pelops and Oenomaos, King of
Pisa in Elis, is portrayed. 

Pausanias reports that Pelops was especially honored
in Olympia. It was believed he held a prominent posi-
tion among heroes. There was an altar sacred to the
memory of Pelops named “Pelopio”.

Hercules planted the wild olive with the branches and
leaves of which the winners of the games were crowned.

Ιδρυτής των Ολυμπιακών Αγώνων

Ο ΑΧΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΕΛΟΠΑΣ

Founder of the Olympic Games

THE ACHAΕAN KING, PELOPS
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Το ανατολικό αέτωμα που απεικονίζει την αρματοδρομία μεταξύ Πέλοπα και Οινομάου. Στο κέντρο στέκεται επιβλητικός ο Δίας, κυρίαρχη θεότητα
του ιερού της Ολυμπίας και κριτής του αγώνα, ο οποίος πλαισιώνεται από δύο άντρες. Αριστερά του είναι ο Πέλοπας, ο υποψήφιος μνηστήρας
για την Ιπποδάμεια και διεκδικητής του αγώνα αρματοδρομίας, που είχε καθιερώσει ο πατέρας της Οινόμαος, βασιλέας της Πίσας, ο οποίος και
βρίσκεται στα δεξιά του Δία. Από τον θανάσιμο αγώνα αναδείχθηκε νικητής ο Πέλοπας, ο οποίος νυμφεύθηκε την Ιπποδάμεια, που στέκεται
δίπλα στον Πέλοπα. Μέσα από τη στατικότητα των μορφών αποδόθηκε η αγωνία και η ένταση για την έκβαση του αγώνα. Κλασική περίοδος (470
- 456 π.Χ.). Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας.

The east pediment depicting the chariot race between Oenomaos and Pelops. In the centre, we notice the imposing presence of Zeus, the
dominant god of the temple at Olympia and umpire of the contest, who is surrounded by two men. On his left is Pelops, the contender for
the hand of Hippodameia and of the chariot race established by her father Oenomaos, King of Pisa, who is standing on the right side of
Zeus. Pelops was declared winner of this fatal contest. He married Hippodameia, who is standing next to Pelops. Through the inertia of the
figures the anguish and the tenseness for the outcome of the contest are conveyed. Classical period (470 - 456 B.C.). Archeological Museum,
Olympia.
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Ο όρος «Αποξυόμενος» προέρχεται από το ρήμα «αποξέω» που
σημαίνει «ξύνω με κάποιο μέσο, καθαρίζω το σώμα μου». Οι αρ-
χαίοι αθλητές «απέξεαν τον ρύπον», το λάδι και τη σκόνη, από το
σώμα τους με χάλκινες στλεγγίδες μετά τον αγώνα. Ο αθλητής
κρατά τη στλεγγίδα με το αριστερό του χέρι και καθαρίζει το δεξί.
Το άγαλμα φιλοτεχνήθηκε το 50 μ.Χ. και είναι αντίγραφο του χάλ-
κινου αριστουργήματος του Λυσίππου του 320 π.Χ. Μουσείο Βα-
τικανού, Ρώμη.

The term Apoxyomenos (the "Scraper") is derived from the verb
scrape which implies in this case to wipe dirt from one’s own
body. After the game the ancient athletes scraped off the oil and
the dirt from their body with bronze strigils. The athlete holds
the strigil with his left hand and cleans his right hand. The statue
was created in 50 A.D. It is a copy of Lysippus’ bronze master-
piece (320 B.C.). Vatican Museum, Rome.

Η γη των Ολυμπιονικών

ΑΧΑΪΑ – ΠΑΤΡΑ

The land of Olympic victors

ACHAIA – PATRAS
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Πλήθος σπουδαίων Ολυμπιονικών γέννησε και ανέδειξε
η Αχαϊκή γη και ιδιαίτερα η Πάτρα από την ίδρυση των
Ολυμπιακών Αγώνων. Μεταξύ αυτών, το 756 π.Χ., κατά
την 6η Ολυμπιάδα, νικητής στον αγώνα σταδίου ήταν ο
αήττητος Οιβώτας από τη Δύμη. Άλλοι φημισμένοι
Ολυμπιονίκες ήταν ο Φάνας ο Πελληνεύς, ο οποίος κα-
τήγαγε τρείς νίκες το 512 π.Χ., ο Πελληνεύς το 460 π.Χ.,
ο Ξενοφών ο Αιγεύς, πρεσβύτερος και νεότερος, το 380
π.Χ. στο παγκράτιο, ο Άλκετος ο Κλειτόριος, ο Αγήσαρος
ο Τριταιεύς, ο Χαίρων ο Πελληνεύς και ο Πρόμαχος ο
Πελληνεύς.

Τα σώματα των Ολυμπιονικών, με την αρμονία και τις
ακριβείς αναλογίες του σωματός τους, χρησιμοποιούν-
ταν ως μοντέλα των μεγάλων γλυπτών της αρχαιότητας.
Ο Παυσανίας αναφέρθηκε στο άγαλμα του Πατρινού πο-
λυ-ολυμπιονίκη Χείλωνα στην Ολυμπία. Σύμφωνα με το
επίγραμμα που βρέθηκε στη βάση του αγάλματος: «στην
πάλη νίκησα δυο φορές στην Ολυμπία και [μία] στους
Πυθικούς [αγώνες, στους Δελφούς] τρεις φορές στη Νε-
μέα, τέσσερις φορές στον Ισθμό κοντά στη θάλασσα. ο
Χείλων εκ Πατρών γιος του Χείλωνος, που ο λαός των
Αχαιών έθαψε με τιμές όταν σκοτώθηκε στη μάχη».

«μουνοπάλης νικῶ δὶς Ὀλύμπια, Πύθια τ’ ἄνδρας, τρὶς
Νεμέᾳ, τετράκις δ’ Ἰσθμῷ ἐν ἀγχιάλῳ, Χίλων Χίλωνος
Πατρεύς, ὃν λαὸς Ἀχαιῶν ἐν πολέμῳ φθίμενον θάψ’
ἀρετῆς ἕνεκεν». [Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, Αχαϊκά,
6.4.6]

Ο διαπρεπής γλύπτης Λύσιππος είχε φιλοτεχνήσει τον
ανδριάντα του Χείλωνα, που είχε ανεγερθεί στην Ολυμ-
πία. ‘Ηταν δε τόσο όμορφο και τέλειο το άγαλμα, ώστε
ο στρατηγός και πολιτικός Αγρίππας το μετέφερε στην
Ρώμη για να διακοσμήσει τις θέρμες του Αγρίππα, έναν
χώρο αναψυχής επιφανών Ρωμαίων, που κοσμούνταν
με έργα τέχνης. Ο αυτοκράτορας Τιβέριος ενθουσιάστη-
κε τόσο πολύ με το γλυπτό που το μετέφερε στο παλάτι
του. Η κατακραυγή και η απαίτηση του λαού τον έπεισε
τελικά να επαναφέρει το άγαλμα στην προηγούμενη θέ-
ση του.

Την ίδια πορεία του γλυπτού του Χείλωνα ανέφερε ο Πλί-
νιος και για τον «Αποξυόμενο» του Λυσίππου, ένα από
τα τελειότερα έργα τέχνης της αρχαιότητας [Πλίνιος, Φυ-
σική Ιστορία, 34.37.62]. Το πιο πιθανό είναι ο ανδριάντας
του Χείλωνα και ο «Αποξυόμενος» του Λυσίππου να εί-
ναι το ίδιο άγαλμα.

The Achaean land and Patras in particular gave birth
to and brought forth a number of excellent Olympic
victors already since the establishment of the Olympic
Games. Among them winners in athletics (at the run-
ning race called “stadion”) at the 6th Olympiad (756
B.C.) were the undefeated Oebotas of Dyme. Other fa-
mous Olympic victors were Phanas of Pellene, who
won three victories in 512 B.C., Pelleneus in 460 B.C.,
Xenophon of Aeghion, senior and junior, who won a
victory in pancratium in 380 B.C., Alketos of Kleitoria,
Agisaros of Tritaea, Cheron of Pellene, Xenophon of
Aeghion and Promachus of Pellene. 

The bodies of Olympic champions with their harmo-
nious and exact proportions were employed as models
for the great sculptors of antiquity. Pausanias men-
tioned the statue he saw in Olympia depicting the mul-
tiple Olympic victor, Cheilon from Patras. According
to the inscription (epigram) found at the statue’s base
in Olympia: 

“In wrestling only I alone conquered twice the men at
Olympia [Olympian games] and at Pytho [Pythian
games held at Delphi], thrice at Nemea [Nemean games],
and four times at the Isthmus [Isthmian games] near the
sea; Cheilon of Patrase, son of Cheilon, whom the
Achaean folk buried for my valor when I died in battle”.
[Pausanias, Description of Greece, Achaia, 6.4.6] 

Lysippus, the eminent sculptor, made the statue of
Cheilon that was erected in Olympia. The statue was
so beautiful and perfect that Agrippa, the general and
statesman, transferred it to Rome in order to decorate
the Baths of Agrippa, a place of recreation of promi-
nent Romans, which were decorated with works of art.
Tiberius, the Roman Emperor, was so thrilled with the
statue that he eventually transferred it to his palace.
However, the public outcry and the people’s demand
persuaded him to restore the statue to its former site.

Plinius mentions that Lysippus’ Apoxyomenos, one of
the faultless works of art in antiquity, had the same
fate with Cheilon’s statue. [Plinius, Natural History, 34.37.62]
It is most likely that Cheilon’s statue and Lysippus’
Apoxyomenos were the same statue.

Το φημισμένο άγαλμα του 
Αποξυόμενου και το άγαλμα του 

ΠΟΛΥ-ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ 
ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΧΕΙΛΩΝΑ

The famous statue of “Apoxyomenos”
[the “Scraper”] and the statue of

CHEILON OF PATRAS,
THE MULTIPLE OLYMPIC VICTOR
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Στη νεότερη αθλητική ιστορία της Πάτρας διέπρεψαν και
τίμησαν την πόλη τους οι Ολυμπιονίκες:

Νικόλαος Ανδριακόπουλος, Ιωάννης Μητρόπουλος, Αν-
τώνιος Πεπανός, Δημήτριος Τόφαλος, Στέφανος Χριστό-
πουλος, Αριστόβουλος Πετμεζάς, Πολλάκις Ανδρέας,
Θεόδωρος Μακρής, Θεμιστοκλής Διακίδης, Κωνσταντί-
νος Κοζανιτάς, Κωνσταντίνος και Σπύρος Λάζαρος, Κων-
σταντίνος Παρνασσάς, Γεώργιος και Βασίλης Ψάχος, Γε-
ωργιάδης Ιωάννης (ΓΕΠ), Αντώνης Τσίτας, Σπύρος Βέλλας,
Γεώργιος Παπαχρήστου και Παναγιώτης Τριβουλίδας.

In the modern athletic history of Patras shined and
honored their city the following Olympic victors:

Nikolaos Andriakopoulos, Ioannis Mitropoulos, Anto-
nios Pepanos, Demetrios Tofalos, Stefanos Christopou-
los, Aristovoulos Petmezas, Pollakis Andreas, Theodor-
os Makris, Themistocles Diakidis, Konstantinos Kozan-
itas, Konstantinos and Spyros Lazaros, Konstantinos
Parnassas, Georgios and Vassilis Psachos, Georgiadis
Ioannis, Antonis Tsitas, Spyros Vellas, Georgios Pa-
pachristou and Panagiotis Trivoulidas.

Ανδριακόπουλος Νικόλαος, Τόφαλος Δημήτρης, Mητρόπουλος
Ιωάννης, Χριστόπουλος Στέφανος, Γεωργιάδης Ιωάννης.

Andriakopoulos Nikolaos, Tofalos Demetris, Mitropoulos
Ioannis, Christopoulos Stephanos, Georgiades Ioannis.

Νεότεροι Ολυμπιονίκες

ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

Recent Olympic Victors

IN THE TIME OF PALAMAS
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Έμελλε η Αχαΐα μετά από 2.500 χρόνια ιστορίας, να γεν-
νήσει το 1856 ένα άξιο τέκνο: τον οικουμενικό υμνουργό
του Ολυμπιακού Ύμνου, τον Κωστή Παλαμά. Είναι εκεί-
νος που διακήρυξε διαχρονικά τα ολυμπιακά ιδεώδη
των Ολυμπιακών Αγώνων. Τους είχε θεμελιώσει ο αρ-
χαίος πρόγονος των κατοίκων της περιοχής, ο βασιλέας
της Αχαΐας και μετέπειτα της γειτονικής Ήλιδας, Πέλο-
πας, με την ίδρυση και την καθιέρωση των Ολυμπιακών
Αγώνων στην Ολυμπία.

In 1856, Achaia, after 2,500 years of recorded history,
was destined to give birth to its praiseworthy offspring,
Kostis Palamas, the ecumenical author of the Olympic
Hymn. He is the one who declared the timeless Olympic
ideals of the Olympic Games, which were founded and
established in Olympia by Pelops, the ancient ancestor
of the people inhabiting the area, King of Achaia and
later King of the neighboring to Achaia Elis.

Η αρχική σελίδα της μουσικής σύνθεσης του Ολυμπιακού Ύμνου
του Σπύρου Σαμάρα, 1896.

The initial page of the music composition of the Olympic Hymn
by Spyros Samaras, 1896.

Στην πόλη των Πατρών γεννήθηκε
ο υμνουργός του Ολυμπιανκού Ύμνου,

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Ο ΚΥΡΗΚΑΣ
ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΙΔΕΩΔΩΝ 

In the City of Patras was born 
the author of the Olympic Hymn

KOSTIS PALAMAS
HERALD OF THE OLYMPIC IDEALS



Tο 1936 έπεσε ο κλήρος και η τιμή σε γόνους της Αχαϊ-
κής γης να συμμετάσχουν στο ιστορικό γεγονός του σύγ-
χρονου πολιτισμού, στην αναβίωση του συμβόλου της
ειρήνης και της δημιουργίας του κόσμου.

Συμμετείχαν στην πρώτη τελετή αφής της Ολυμπιακής
Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Βερολίνου το 1936.

Πρώτη πρωθιέρεια ήταν η περίφημη χορογράφος Κού-
λα Πράτσικα από την Πάτρα. Πρώτος λαμπαδηδρόμος
στην ιστορία του θεσμού υπήρξε ο Αιγιώτης Κώστας
Κονδύλης.

In 1936, the Achaean children were destined to be en-
trusted the task to take part in the historic event of
contemporary civilization, the revival of the symbol of
peace and of the world’s creation.

They joined in the first Olympic flame lighting cere-
mony which took place in Ancient Olympia for the
Berlin Olympic Games in 1936.

The head priestess of this Olympic flame lighting cer-
emony was Koula Pratsika, the famous choreographer
from Patra. The first torchbearer in the history of the
torch-relay institution was Kostas Kondylis from
Aeghion.
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Η πρώτη πρωθιέρεια, κατά την τελετή της αφής της Ολυμπια-
κής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία, ήταν η γνωστή χορογράφος
Κούλα Πράτσικα.

The first head priestess of the Olympic flame lighting cere-
mony was the famous choreographer Koula Pratsika.

Πρώτοι στο ιστορικό γεγονός της 
αναβίωσης του συμβόλου της ειρήνης: 

ΤΗΣ ΑΦΗΣ ΤΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

First to take part in the historic event
of reviving the symbol of peace:

THE OLYMPIC FLAME 
LIGHTING CEREMONY
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Κώστας Κονδύλης, διπλωματικός. Ο πρώτος λαμπαδηδρόμος, για τον οποίο η δημιουργός του ντοκιμαντέρ
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες εκείνης της εποχής είπε: «Να που ζουν ακόμη τα μοντέλα του Πραξιτέλη».

Kostas Kondylis, a diplomat, the first torchbearer for whom the director of the documentary for the
Olympic Games of that time said: “See, Praxiteles’ models are still alive”.



ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ
ΑΡΧΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΘΑΝΑΤΟ – ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 



OLYMPISM
OLYMPIC HYMN

ANCIENT IMMORTAL SPIRIT – KOSTIS PALAMAS
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Baron Pierre de Coubertin
Λάτρης του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, οραματίστηκε,
εμπνεύστηκε και αναβίωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σκοπός ήταν μαζί με τα αγωνίσματα να αναβιώσει και το
πνεύμα τους, δηλαδή η ευγενική άμιλλα, η συναδέλφωση
των εθνών και η παγκόσμια ειρήνη.

Στον λόγο του αναφέρει:

«Ἰδοὺ τὸ σύστημα ἰδεῶν, ἀξιότιμοι κύριοι, ἀπὸ τὸ
ὁποῖο σκοπεύω νὰ ἀντλήσω ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα 
ἠθικοῦ σθένους, τὰ ὁποῖα θὰ καθοδηγήσουν καὶ 
θὰ διαφυλάξουν τὴν ἀναγέννηση τοῦ ἀθλητισμοῦ.
Ὑγιὴς δημοκρατία, σοφὸς καὶ εἰρηνικὸς διεθνισμός,
θὰ κάνουν τὴν εἴσοδό τους στὸ νέο στάδιο καὶ θὰ
διαφυλάξουν τὴν καλλιέργεια τῆς τιμῆς καὶ τῆς 
ἀνιδιοτέλειας, ἕνα ὄργανο ἠθικῆς ἐξέλιξης καὶ 
κοινωνικῆς ὁμόνοιας, καθὼς καὶ δυναμικῆς ἀνάπτυξης.»

Αθήνα, Μάρτιος, 1896

Baron Pierre de Coubertin
He was a lover of the ancient Greek spirit, who envis-
aged, was inspired by and revived the Olympic Games.

His aim was that further to the revival of the sporting
events their spirit should be revived, too. This spirit
comprised of the notions of noble emulation, broth-
erhood among nations and global peace.

In his speech, he mentions:

“Here is the system of ideas, noble gentlemen, 
from which I intend to derive those elements of moral
strength that will guide and preserve the regeneration
of athleticism. Healthy democracy, wise and peaceful
internationalism, will make their entrance in the new
stadium and safeguard the cultivation of honor and
unselfishness, a tool of ethical evolution and social
concord, as well as of dynamic development.”

Athens, March 1896

Το Ολυμπιακό όραμα του 
Barron Pierre de Coubertin

ΑΝΑΒΙΩΤΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

The Olympic vision of 
Barron Pierre de Coubertin.

REVIVER OF THE ANCIENT
SPIRIT OF THE OLYMPIC GAMES



Ο Baron Pierre de Coubertin 
Παιδαγωγός αλλά και αθλητής. Κύριος στόχος του, με
την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν να αποτε-
λέσουν παράδειγμα και να συμβάλλουν στη δημιουργία
μιας καλύτερης και υγιέστερης ανθρωπότητας, ενός ευ-
τυχέστερου και πιο ειρηνικού κόσμου. 

Συνέβαλε στη δημιουργία της σύγχρονης ολυμπιακής
ιδεολογίας αναφέροντας στο μήνυμα, που απηύθυνε
στους αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζε-
λες, το 1932:

«Ἀξία ἔχει ἡ συμμετοχὴ καὶ ὄχι ἡ Νίκη.»

Το σημαντικότερο πράγμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες
δεν είναι η νίκη αλλά η συμμετοχή, όπως και το πιο ση-
μαντικό πράγμα στη ζωή δεν είναι ο θρίαμβος αλλά ο
αγώνας. Ο ουσιώδης σκοπός είναι η προσπάθεια που
καταβάλλουμε. Συνέβαλε με τον τρόπο αυτό στην κα-
θιέρωση του συνθήματος των Ολυμπιακών Αγώνων:

«Citius, Altius, Fortius»,

που σημαίνει «ταχύτερα, ψηλότερα, δυνατότερα», υπεν-
θυμίζοντας πάντοτε ότι: 

«οἱ ἀθλητὲς χρειάζονται ἐλευθερία γιὰ τὴν ὑπέρβαση.»

Η ολυμπιακή ιδεολογία καθώς και το παραπάνω σύν-
θημα των Ολυμπιακών Αγώνων έχουν ως σκοπό να αγ-
καλιάσουν όλοι οι αθλητές το ολυμπιακό πνεύμα και να
αγωνιστούν με τα μέγιστα των δυνατοτήτων τους για την
κατάκτηση της Νίκης στα πλαίσια του «εὖ ἀγωνίζεσθαι»
και της «εὐγενοῦς ἅμιλλας».

Baron Pierre de Coubertin 

He was an educator and an athlete himself. His main
purpose with the revival of the Olympic Games was to
set an example and contribute to the creation of a bet-
ter and healthier humanity, of a happier and more
peaceful world.

He contributed to the creation of the contemporary
Olympic ideology declaring in the message he ad-
dressed to the athletes of the Los Angeles Olympic
Games in 1932:

“The importance lies in participation, 
not in winning.” 

Indeed, the most important aspect of the Olympic
Games is not to win but to take part in, as in our life
the most important thing is not the achievement of a
triumph but struggle. The essential aim is the effort
we put in. Thus, he contributed to the establishment
of the Olympic Games motto:

“Citius, Altius, Fortius,”

which means “Faster, Higher, Stronger” always re-
minding us that: 

“Athletes need freedom to achieve transcendence.”

The Olympic ideology and the above motto of the
Olympic Games share the purpose of inducing all ath-
letes to embrace the Olympic Spirit and fight with their
best efforts for conquering victory in the framework
of fair play and noble emulation.
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Ασημένιο μετάλλιο της πρώτης Ολυμπιάδας της Αθήνας, 1896.
Έργο του Ν. Λύτρα. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα.

Silver medal of the first Olympiad held in Athens, 1896. A work
by N. Lytras. National Historical Museum, Athens.

Επίχρυσο μετάλλιο της πρώτης Ολυμπιάδας της Αθήνας, 1896.
Έργο του Ν. Λύτρα. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα.

Gold-plated medal of the first Olympiad held in Athens, 1896.
A work by N. Lytras. National Historical Museum, Athens.
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Έργα του είναι: 

Το σήμα των Ολυμπιακών αγώνων 
Η σημαία των Ολυμπιακών αγώνων

Ο Coubertin οραματίστηκε ένα τεχνούργημα από την
αρχαία Ελλάδα για να συλλάβει το σήμα των Ολυμπιακών
Αγώνων, καθώς επίσης και τη σημαία, η οποία χρησι-
μοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ολυμπιάδα της Αμ-
βέρσας του Βελγίου το 1920.

Οι πέντε κύκλοι συμβολίζουν τις πέντε ηπείρους του
πλανήτη: μπλε για την Ευρώπη, κίτρινο για την Ασία,
μαύρο για την Αφρική, πράσινο για την Ωκεανία και κόκ-
κινο για την Αμερική, οι οποίοι είναι ενωμένοι ο ένας
με τον άλλον για να δείξουν την ενότητα, τη φιλία και την
ειρήνη μεταξύ των λαών.

Ο Coubertin καθιέρωσε επίσης τον όρκο των αθλητών,
ο θεσμός του οποίου έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή
των Ελλήνων.

His works include the following: 

The symbol of the Olympic Games 

The flag of the Olympic Games

Coubertin dreamed of an artifact from Ancient Greece
in order to conceive the symbol and the flag of the
Olympic Games, which was used for the first time in the
Games of the 1920 Olympiad held in Antwerp, Belgium.

The five circles symbolize the five continents of the
planet; blue for Europe, yellow for Asia, black for
Africa, green for Oceania and red for America, which
are intermingled one with another to show the impor-
tance of unity, friendship and peace among the peo-
ples of the earth.

Coubertin also established the athletes’ oath, an in-
stitution that played an important role in the life of the
Greeks. 
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Είχε δε τόση σπουδαιότητα στους Ολυμπιακούς αγώνες
ώστε οι αθλητές έδιναν όρκο στο σύμβολο, το άγαλμα του
Ορκίου Διός, ότι θα τηρήσουν αυστηρά όλους τους κανό-
νες του «εὖ ἀγωνίζεσθαι» και της «εὐγενοῦς ἅμιλλας».

Ο σύγχρονος όρκος αναφέρει: 

«Στὸ ὄνομα ὅλων τῶν ἀθλητῶν, ὑπόσχομαι νὰ 
πάρω μέρος σ’ αὐτοὺς τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες, 
σεβόμενος τοὺς κανονισμοὺς ποὺ τοὺς διέπουν, 
συμμετέχοντας στους αγώνες χωρίς τη χρήση 
πρόσθετων ουσιών και ναρκωτικών, 
σύμφωνα μὲ τὸ ἀληθινὸ πνεῦμα τῆς εὐγενοῦς 
ἅμιλλας γιὰ τὴ δόξα τοῦ ἀθλητισμοῦ καὶ τὴν 
τιμὴ τῶν ὁμάδων μας». 

Το μεγάλο όνειρο του Coubertin ήταν η τέλεση των
Ολυμπιακών αγώνων στην Ελλάδα, στη χώρα όπου γεν-
νήθηκαν και έλαμψε το πνεύμα του Ολυμπισμού.

Πίστευε ότι έδινε τη δυνατότητα σε όλον τον κόσμο να
βρεθεί στη γη όπου έτρεξαν οι πρώτοι Ολυμπιονίκες
πριν από 2.700 και πλέον χρόνια και να ζήσει από κοντά
τον παλμό, τον τρόπο σκέψης αλλά και τα ιδεώδη των
αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, που ήταν η ευγενής άμιλ-
λα, η ειρήνη και η συναδέλφωση των λαών.

The oath bears such significance for the Olympic Games
that the athletes took their oath in honor of the symbol,
the statue of Zeus Orkios (Zeus of the Oath), that they
will strictly abide by all the rules of fair play and healthy
rivalry.

The modern day oath states: 

“In the name of all the competitors I promise that we
shall take part in these Olympic Games, 
respecting and abiding by the rules which govern them,
committing ourselves to a sport without doping and
without drugs, in the true spirit of sportsmanship, 
for the glory of sport and the honor of our teams”.

Coubertin’s greatest dream was the celebration of the
Olympic Games in Greece, the country where they
were born and the spirit of Olympism shone. 

He believed that he gave the opportunity to the entire
world to visit the land where the first Olympic victors
ran over 2,700 years ago and discover firsthand the
pulse, the way of thinking and the ideals of the ancient
Olympic Games that identified with healthy rivalry,
peace and the fraternization among peoples.

Ο όρκος των αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

The Athletes’ oath at the Olympic Games.
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Αυτά τα ιδανικά ήθελε ο Coubertin να αναβιώνουν και
να υμνούνται στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αυτό το όραμα έγινε πράξη και πέρασε πανηγυρικά
στους στίχους του Παλαμά. Έδωσε τη διάσταση που
έπρεπε για την ελπιδοφόρα κατανόηση και εφαρμογή
των ιδεών του Ολυμπισμού στη συνείδηση της ανθρω-
πότητας, ώστε να γίνει γεγονός η διάσωση, διατήρηση
και προβολή του οικουμενικού κληροδοτήματος στη
σύγχρονη κουλτούρα.

Επίσης ο αναβιωτής των Ολυμπιακών Αγώνων, βαρόνος
Pierre de Coubertin, ευτύχησε να δει εν ζωή όσα ορα-
ματίστηκε. Την καθιέρωση του ολυμπιακού συμβόλου,
τον Ολυμπιακό Ύμνο του Κωστή Παλαμά, την αναβίωση
του συμβόλου της ειρήνης και την καθιέρωση του ιστο-
ρικού γεγονότος του σύγχρονου αθλητισμού, της πρώ-
της λαμπαδηδρομίας, η οποία έγινε περίπου δύο χρό-
νια πριν τον θάνατό του.

Απευθυνόμενος στους αθλητές των Ολυμπιακών Αγώ-
νων του Βερολίνου το 1936 είπε:

«Καὶ ἐσεῖς, ἀθληταί, ἐνθυμηθεῖτε τὴν φωτιά, ἡ ὁποία
ἀφοῦ ἔχει ἀνάψει χάρις εἰς τὸν ἡλιακὸν ζῆλον, ἦλθεν
ἀπὸ τὴν Ὀλυμπία διὰ νὰ φωτίσει καὶ νὰ ἀναθερμάνει
τὴν ἐποχή μας… Φροντίσατε νὰ συντηρήσετε τὴν
ἱερὰν φλόγα.»

Coubertin wished to see these ideals revived and em-
braced at the Olympic Games.

This vision was realized and solemnly passed on in
Palamas’ verses. The poet has put the promising un-
derstanding and application of the ideas of Olympism
in proper perspective to infuse modern culture and
the consciousness of humankind with the preserva-
tion, maintenance and promotion of the ecumenical
inheritance.

Moreover the reviver of the Olympic Games, Baron
Pierre de Coubertin, had the good fortune of seeing
while alive his visions come true; the establishment
of the Olympic symbol, Palamas’ Olympic Hymn, the
revival of the symbol of peace, and the establishment
of the historic event of modern athleticism, the first
torch-relay, which took place approximately two years
before his death.

In the presence of the athletes, who took part in the
1936 Berlin Olympic Games, he said: 

“And, you, athletes, bear in mind the flame, which
having been lit thanks to the solar zest, came from
Olympia to enlighten and vivify our times… Make
sure you preserve the sacred flame.”
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Ο Cοubertin έπαψε να παλεύει για τα ιδεώδη του Ολυμ-
πισμού το 1937, το όραμα του όμως θα αναβιώνει και
θα υμνείται, μέσα από τους στίχους του Κωστή Παλαμά,
με τη συμβολική τελετή της αφής της Ολυμπιακής Φλό-
γας και τη λαμπαδηδρομία.

Ήταν δε τόσο μεγάλη η αγάπη του γι’ αυτά τα ιδεώδη,
που ζήτησε να αναπαυθεί η καρδιά του στη γενέτειρα
των ολυμπιακών ιδεωδών, την Αρχαία Ολυμπία, σε μνη-
μείο, στο λόφο της ιερής Άλτης.

Σήμερα, μία λευκή στήλη, με την κεφαλή του Δία, έχει
υψωθεί, από το 1938, στην Ολυμπία. Εκεί ακριβώς που
είναι θαμμένη η καρδιά του λάτρη του Ολυμπισμού, του
αναβιωτή των Ολυμπιακών Αγώνων και φανατικού υπο-
στηρικτή τους, Pierre de Coubertin.

Δύο περίπου χρόνια μετά την καθιέρωση του θεσμού
της λαμπαδηδρομίας, το 1938, το 10ο τμήμα προσκόπων
της Πάτρας οδήγησε το τιμητικό άγημα της ληκύθου με
την καρδιά του ανθρώπου που αναβίωσε την ψυχή και
την καρδιά των Ολυμπιακών Αγώνων, βαρόνου Pierre
de Coubertin, στο αιώνιο λίκνο της, εκεί όπου πάντα
ανήκε, στην ιερή Άλτη της Αρχαίας Ολυμπίας.

In 1937, Coubertin ceased to fight for the ideals of
Olympism. Nevertheless, his vision shall live on and be
sang through Kostis Palamas’ verses with the symbolic
lighting of the Olympic flame and the torch-relay.

It is worth noting that because of his great love for
these ideals, he requested his heart to rest in peace
in Ancient Olympia, the birthplace of the Olympic
ideals, at a memorial ground situated on the hill of Sa-
cred Altis.

Today, we can see the white stele with Zeus’s head,
erected in 1938 in Olympia, where the heart of Pierre
de Coubertin, the adorer of Olympism, reviver and ar-
dent advocate of the Olympic Games is buried.

In 1938, approximately two years after the institution
of torch relay was established, the 10th Scouting Di-
vision of Patras led the honorable party that carried
the lekythos containing the heart of Baron Pierre de
Coubertin, the man who revived the heart and the soul
of the Olympic Games, to its eternal cradle, where it
always belonged, the Sacred Altis in Ancient Olympia.

Στο μικρό άλσος της Ολυμπιακής Ακαδημίας υπάρχει αρχαιοπρεπής
επιτύμβια στήλη όπου αναπαύεται η καρδιά του ανθρώπου, που ανα-
βίωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, του Pierre de Coubertin.

An antique-looking memorial stele is erected in the small grove
of the Olympic Academy where the heart of Baron Pierre de Cou-
bertin, the man who revived the Olympic Games, is reposed.

Τιμητικό άγημα προσκόπων της Πάτρας συνοδεύει τη λήκυθο με την
καρδιά του βαρόνου Pierre de Coubertin στο βωμό της ιερής Άλτης,
στο λίκνο του Ολυμπισμού, την Αρχαία Ολυμπία.

The honorable party of scouts from Patras accompanies the lekythos
containing the heart of Baron Pierre de Coubertin to the altar of the
sacred Altis, in Ancient Olympia, the birthplace of Olympism.
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Το 1896, ήταν μία σημαντική και προφητική χρονιά για
τον Ολυμπισμό και τα ολυμπιακά ιδεώδη που έμελλε
να υμνούνται διαχρονικά και παγκόσμια από το ποιητι-
κό πνεύμα του Ολυμπιακού Ύμνου του Κωστή Παλαμά.

Η μοίρα φρόντισε να δωρίσει ο ποιητής στην ανθρω-
πότητα έναν ύμνο που προβάλλει τα ύψιστα ιδανικά,
που αντικατοπτρίζονται τα ολυμπιακά ιδεώδη για ει-
ρήνη και ευγενή άμιλλα.

Ένα αγνό και καθάριο κάλεσμα όλων των λαών της γης,
μέχρι τα πέρατα του πλανήτη, σ’ ένα σημαντικό πανη-
γύρι χαράς και ρομαντικής υπεροχής με το αμάραντο
κλαδί της ελιάς στον νικητή.

1896 was a significant and prophetic year for Olymp-
ism and the Olympic ideals, which were to be sung
over time worldwide by Palamas’ poetic spirit as this
is expressed in the Olympic Hymn.

Fate decided that the poet would donate to humanity
a hymn that brings out the highest ideals, which re-
flect the Olympic ideals for peace and healthy rivalry.

The Hymn is a pure and clear invitation to all the peo-
ple of the earth to the ends of the universe to partici-
pate in an important feast of joy and romantic su-
premacy with the unfading branch of olive leaves
awarded to the winner.

Ένα πνεύμα που έμελλε να μείνει αθάνατο

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ, 
ΑΘΗΝΑ 1896

An intellect that was destined 
to remain immortal

KOSTIS PALAMAS
OLYMPIC HYMN, ATHENS 1896
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Ἀρχαῖο Πνεῦμα Ἀθάνατον, ἁγνὲ πατέρα 
τοῦ ὡραίου, τοῦ μεγάλου καὶ τ’ ἀληθινοῦ, 
κατέβα, φανερώσου κι’ ἄστραψε ἐδῶ πέρα 
στὴ δόξα τῆς δικῆς σου γῆς καὶ τ’ οὐρανοῦ.

Στὸ δρόμο καὶ στὸ πάλεμα καὶ στὸ λιθάρι, 
στῶν εὐγενῶν Ἀγώνων λάμψε τὴν ὁρμὴ 
καὶ μὲ τ’ ἀμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι 
καὶ σιδερένιο πλάσε κι’ ἄξιο τὸ κορμί.

Κάμποι, βουνὰ καὶ πέλαγα φέγγουνε μαζί σου 
σὰν ἔνας λευκοπόρφυρος μέγας ναὸς 
καὶ τρέχει στὸ ναὸ ἐδῶ προσκυνητής σου, 
Ἀρχαῖο Πνεῦμα ἀθάνατο, κάθε λαός.

O Ancient immortal Spirit, pure father
Of beauty, of greatness and of truth,
Descend, reveal yourself and flash like lightning here, 
Within the glory of your own earth and sky. 

At running and at wrestling and at throwing,
Shine in the momentum of noble contests,
And crown with the unfading branch
And make the body worthy of thee and ironlike. 

Plains, mountains and seas glow with you
Like a white-and-purple great temple,
And hurries at the temple here, your pilgrim, 
O Ancient immortal Spirit, every nation. 

Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Σ
Υ Μ Ν Ο Σ

O L Y M P I C  
H Y M N
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Όταν η Ολυμπιακή Οργανωτική Επιτροπή ανέθεσε στον
νεαρό ποιητή Κωστή Παλαμά, το 1895, τη σύνθεση του
Ολυμπιακού Ύμνου, πίστευε ότι θα γινόταν το έργο που
θα ταυτιζόταν με την ιδέα των Ολυμπιακών Αγώνων και
των ολυμπιακών ιδεωδών, όπως ακριβώς οραματίστηκε
να αναβιώσει τον θεσμό ο βαρόνος Pierre de Coubertin.

Το 1896 έμελλε να θριαμβεύσουν τα ολυμπιακά ιδεώδη
και η ειρήνη, διακηρύττοντας το πνεύμα και τις μεγάλες
αξίες του Ολυμπισμού μέσω του Ολυμπιακού Ύμνου του
Κωστή Παλαμά.

Μέσα από τους στίχους του Ολυμπιακού Ύμνου, αναδύε-
ται ο υπέροχος κόσμος της ειρηνικής συνύπαρξης και
της ευγενούς άμιλλας, μια σύλληψη που συμπυκνώνει
τον μύθο, την ιστορία και τις ιδέες.

In 1895, when the Organizing Committee for the
Olympic Games (OCOG) commissioned the young poet,
Kostis Palamas, to compose the Olympic Hymn, they
were confident that his work would identify with the
idea of the Olympic Games and the Olympic ideals, ex-
actly as Baron Pierre de Coubertin envisaged in reviv-
ing the institution.

In 1896 the Olympic ideals and peace were to prevail
through Kostis Palamas’ Olympic Hymn, which preach-
es the spirit and great values of Olympism.

Through the verses of the Olympic Hymn the wonderful
world of peaceful coexistence and healthy rivalry
emerges; a concept that compresses myth, history and
ideas.

Αναμνηστική φωτογραφία των μελών της Α΄ Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) το 1896, στην πρώτη σύνοδό της. Όρθιοι
από αριστερά προς τα δεξιά: Dr. Willibald Gebhardt (Γερμανία), Jiri Guth - Jarkovsky (Τσεχία), Ferenc Kemeny (Ουγγαρία),
Στρατηγός Viktor Balck (Σουηδία). Καθήμενοι από αριστερά προς τα δεξιά: Baron Pierre de Coubertin (Γαλλία), Δημήτριος
Βικέλας (Ελλάδα), Στρατηγός Alexander Boutovsky (Ρωσία). 

Commemorative photo of the First International Olympic Committee (IOC) members at their first conference in 1896.
Standing from left to right: Dr. Willibald Gebhardt (Germany), Jiri Guth (Czechia), Ferenc Kemeny (Hungary), General
Viktor Balck (Sweden); sitting from left to right: Baron Pierre de Coubertin (France), Demetrios Vikelas (Greece),
Marshall Alexander Boutovsky (Russia).

Συνάντηση με την αιωνιότητα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ - 
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

An encounter with eternity

OLYMPIC HYMN - 
KOSTIS PALAMAS



OL YMP I SM  OL YMP I C H YMN  A N C I E N T  I M M O R T A L S P I R I T  KO S T I S P A L AMA S 63 /

Ο Ολυμπιακός Ύμνος ακούστηκε για πρώτη φορά στους
Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, το 1896, στο Καλλι-
μάρμαρο στάδιο, το οποίο ο Παυσανίας είχε παρουσιά-
σει ως θαύμα τεχνικής:

«τὸ δὲ ἀκούσασι μὲν οὐχ ὁμοίως ἐπαγωγόν, θαῦμα δ’
ἰδοῦσι, στάδιον ἐστὶ λευκοῦ λίθου.»
[Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, 1.19]

Ήταν τόσο μεγάλος ο ενθουσιασμός και η συγκίνηση του
λαού, ώστε παίχθηκε και ακούστηκε και για δεύτερη
φορά, μοναδική περίπτωση στην ιστορία των Ολυμπια-
κών Αγώνων. Η τελετή ήταν θριαμβευτική και μεγαλο-
πρεπής. Ο Κωστής Παλαμάς γνώριζε καλά τον συνθέτη
Σπύρο Σαμάρα, τον οποίο και θαύμαζε από τη νεαρά του
ηλικία, γεγονός που εξασφάλισε μιαν άριστη συνεργα-
σία, η οποία και επέφερε ένα τέλειο αποτέλεσμα.

Έγραψε ο τύπος εκείνη την εποχή:

«Ἀρχαῖο πνεῦμα ἀθάνατο… Άπὸ τὰ τόσα στόματα
τῶν ἀοιδῶν καὶ ἀπὸ τὰς ἑκατοστύας ἐκείνας τῶν
ὀργάνων διαχέεται κῦμα βαρύηχον ἁρμονίας καὶ δο-
νεῖται ὁ ἀήρ. Ὁ ὕμνος ἐκεῖνος ὁ ψαλλόμενος ἐν
ὑπαίθρῳ ὑπὸ τὸ ἀγλαὸν φέγγος τοῦ ἡλίου καὶ ἐπὶ
παρουσίᾳ μυριάδων θεατῶν κατεχομένων ὑπὸ εὐλα-
βοῦς συγκινήσεως ἔχει τὸ ἐξόχως ἀρχαιοπρεπές…».

The Olympic Hymn was heard for the first time at the
1896 Athens Olympic Games, in the Kallimarmaron
Stadium, which Pausanias had described as a marvel
of technique: 

“A marvel to the eyes, though not so impressive to hear
of, is a race-course of white marble.” 
[Pausanias, Description of Greece, 1.19] 

The Hymn stirred enthusiasm and the people demon-
strated such excitement that it was played and heard
twice, which is a unique case in the history of the
Olympic Games. The ceremony was triumphant and
majestic. Kostis Palamas knew Spyros Samaras, the
composer, well, whom he admired from his young
age, a fact that ensured an excellent cooperation, re-
sulting in a perfect outcome. 

The contemporary press wrote: 

“Ancient immortal spirit… From the many mouths 
of singers and the hundreds of instruments a heavy
sound wave of harmony diffused in and vibrated the
air. This hymn, which was chanted in the open air 
under the brilliantly shining sun, inspired such 
devout emotions to the myriads of spectators, who
were present, and has a highly archaic impact…”.

«Καὶ πάντα ὡραῖα, παρὰ τοῦ χρόνου τὴ φθορά,
μὲ τὰ μνημεῖα, τοὺς θεοὺς, τοὺς ἥρωές της ἀκέραια ἡ

Ἑλλάδα ξαναζεῖ στὰ μάτια μας μπροστά.»

Jacques Delille

“And forever lovely, against the wear and tear of time, 
with its monuments, gods and heroes

Greece revives before our eyes.” 

Jacques Delille

Ο συνθέτης του Ολυμπιακού Ύμνου 
Σπύρος Σαμάρας.

Spyros Samaras. 
Composer of the Olympic Hymn.
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Ο Κωστής Παλαμάς κέρδισε το πρώτο ποιητικό του βρα-
βείο στον Φιλαδέλφειο ποιητικό διαγωνισμό με το ποί-
ημα «Ὕμνος τῆς Ἀθηνᾶς», στο οποίο υμνεί με λυρικούς
τόνους τη θεά της σοφίας Αθηνά, την πόλη των Αθηνών
και την Ακρόπολη.

Στην πραγματικότητα θέλει να προβάλει τη διαχρονικό-
τητα που εκπροσωπούν τα σύμβολα αυτά, αξίες διαχρο-
νικές και πανανθρώπινες, όπως: η δημοκρατία, η ειρή-
νη, η δικαιοσύνη, η αρετή και η φιλοπατρία.

Το ποίημα ενθουσίασε τα μέλη και τον Πρόεδρο της Διε-
θνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Δημήτριο Βικέλα, εκείνον
που ενημέρωσε το βαρόνο Pierre de Coubertin περί της
ποιητικής ικανότητας του Παλαμά. Διέκριναν τη μεγα-
λοπρέπεια που εξέφραζε κάθε στίχος και ανέθεσαν στον
νεαρό Παλαμά να στιχουργήσει τον Ολυμπιακό Ύμνο.

Ύμνος στην Αθήνα

«Χαρὰ σ’ ἐσέ, χώρα λευκὴ καὶ χώρα εὐτυχισμένη
Καμιὰ χώρα σ’ ὅλη τὴ γῆ, καμιὰ στὴν οἰκουμένη
δὲν ηὖρε τέτοιο φυλαχτὸ σὰν τὸ δικό σου μάτι.
Ἀπ’ ἄλλες χῶρες πέρασα γοργὰ - γοργὰ τρεχάτη
καὶ μ’ εἶδαν τῆς Ἑλλάδας μου τ’ ἀγαπημένα μέρη
σὰν ἄνεμο καὶ σὰν ἀϊτὸ καὶ σύννεφο κ’ ἀστέρι.
Ὅμως σ’ ἐσὲ τὸ θρόνο μου αἰώνια θεμελιώνω
Καὶ ρίζωσ’ ἡ ἀγάπη μου στὰ χώματα σου μόνο.»

Η πόλη της Αθήνας, το καλλιτεχνικό κέντρο του αρχαίου
κόσμου, είχε φτάσει στο αποκορύφωμα της δόξας της
την περίοδο 460 - 429 π.Χ., στον Χρυσό Αιώνα του Πε-
ρικλή.

Προς τιμήν της θεάς Αθηνάς κτίστηκε ο «Παρθενώνας»,
ο περίφημος ναός της Ακρόπολης, μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς. Εκεί βρισκόταν το αξιολάτρευτο χρυσε-
λεφάντινο άγαλμα της θεάς. Ήταν έργο του περίφημου
γλύπτη Φειδία. Ένα πραγματικό αριστούργημα τέχνης,
ομορφιάς, χάρης και επιβλητικότητας.

Kostis Palamas won his first poetry prize at the
Philadelphia Poetry Contest with the poem “Hymn to
Athena”, in which he praises in lyric tones Athena, the
goddess of wisdom, the city of Athens and Acropolis. 

In reality his wish was to set off the timeless quality
that these symbols represent, diachronic and univer-
sal values such as δemocracy, peace, justice, virtue
and civic awareness.

This poem filled with enthusiasm the members and
the President of the International Olympic Committee,
Demetrios Vikelas, who informed Baron Pierre de Cou-
bertin of Palamas’ poetic ability. They saw the splendor
manifested in each of the poem’s verses and commis-
sioned young Palamas to versify the Olympic Hymn.

Hymn to Athena 

“You blessed, white land and happy land!
No other land all over the earth, 
no one in the universe 
found such lucky charm as my own eye has.
Through other lands I have passed quickly at a run 
and they saw me the beloved places of my Greece
as wind and eagle and a cloud and a star.
But in you my throne eternally I found
And my love was rooted in your soils alone.”

The city of Athens, the artistic centre of the ancient
world, reached the peak of its glory in 460–429 B.C.,
the so-called Golden Age of Athens, or else the Age
of Pericles. 

Parthenon, the famous building of the Acropolis, a
world heritage site, was built in honor of the goddess
Athena. The Parthenon provided shelter for the exqui-
site chryselephantine (made of gold and ivory) statue
of Athena that was created by Phidias, the celebrated
sculptor. The statue was a masterpiece of art, beauty,
grace and stateliness.

Η Ακρόπολη των Αθηνών. Ο Παρθενώνας με τη θεά Αθηνά. Αναπαράσταση όψης, τομής και λεπτομέρειες από τον
θριγκό. Σχέδια του αρχιτέκτονα A. Cousson. Παρίσι, Εθνική Σχολή Καλών Τεχνών.

The Acropolis of Athens. The Parthenon with goddess Athena. Representation of front and sectional views as
well as entablature details. Drawings by the architect A. Cousson. National School of Fine Arts in Paris.
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Ο Κωστής Παλαμάς θαύμασε επίσης την απαράμιλλη
ομορφιά του κλασικού ταφικού μνημείου του Δεξίλεω
και συνέθεσε έναν ποιητικό ύμνο για τον ευγενή νέο
Αθηναίο, που έπεσε ηρωικά μαχόμενος το 394 π.Χ. στη
μάχη της Κορώνειας κατα τη διάρκεια του Κορινθακού
πολέμου.

Το επιτύμβιο αυτό ανάγλυφο από μάρμαρο αποτελεί ένα
από τα θαυμαστότερα ανάγλυφα της αττικής τέχνης, στο
δε ποίημα διαφαίνεται η βαθιά κλασική παιδεία του ποι-
ητή. Ο Κωστής Παλαμάς διέθετε όλα τα χαρίσματα για
να προβάλει και να αναδείξει στον Ολυμπιακό Ύμνο τον
Ολυμπισμό και τα ολυμπιακά ιδεώδη, όπως φαίνεται
από τους παρακάτω στίχους:

«…Ἐμὲ Δεξίλεο μὲ λέν, παιδὶ εἶμαι τῆς Ἀθήνας,
πολέμησα καὶ νίκησα κ’ ἐγὼ γιὰ τὴν πατρίδα.

[…] Ἔξω στὸ δρόμο, στὴ δουλειὰ, στοῦ κάμπου τὸν ἀέρα
μούθρεψε ὁ ἥλιος τὸ κορμὶ καὶ τἄνοιξε σὰν ἄνθος
καὶ τὸ Γυμνάσιον ὁ θεός, ποὺ τά βοηθάει τὰ νιάτα

μοῦ τόπλασεν ἁρμονικά, σφικτό, χυτὸ και ὡραῖο…»

Kostis Palamas admired the unequalled beauty of the
classical funeral monument of Dexileos. Therefore,
he composed a poetic hymn for the noble young
Athenian, who fought heroically and dropped dead
from his horse in the Battle of Coronea, in 394 B.C.
during the Corinthian War.

This memorial marble bas-relief is one of the most
wondrous Attic tomb relief sculptures. The poem re-
flects the poet’s profound classical education. Kostis
Palamas was perfectly talented in promoting and
enhancing Olympism and the Olympic ideals in the
Olympic Hymn, as shown in the following verses:

“…Dexileos is my name; I’m Athena’s offspring,
I have also fought and won battles for my homeland.

[…] Out in the streets, at work, and in the plain’s air
the sun nourished my body and opened it up 

like a blossom, and in the Gymnasium the god who is
of help to the young harmoniously shaped it firm,

sculptural and handsome…”

Επιτάφιο ανάγλυφο του νεαρού Δεξίλεω, γιού του Λυσανία από
το Θωρικό, ευγενή Αθηναίου πολεμιστή που έπεσε ηρωικά στη
μάχη της Κορώνειας εναντίον των Σπαρτιατών (394 π.Χ.). Ένα
από τα πιο θαυμαστά ανάγλυφα της Αττικής τέχνης. Αθήνα, Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Κεραμεικού.

Tombstone bas-relief depicting young Dexileos, son of Lyssa-
nias of Thoriko, a noble Athenian warrior, who fought heroi-
cally and dropped dead from his horse in the Battle of Coronea
against the Spartans in 394 B.C. It comprises one of the most
wondrous Attic tomb relief sculptures. Archeological Museum
of Kerameikos in Athens.
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Somewhere in-between the impressive events of the
modern Olympic Games, there are and there will be
forever moments which will retain through Palamas’
verses the frugality and the ripeness of the Olympic
spirit and ideals.

Κάπου ανάμεσα στις εντυπωσιακές εκδηλώσεις των
σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, υπάρχουν και θα
υπάρχουν για πάντα στιγμές που θα διατηρούν με τους
στίχους του Παλαμά, τη λιτότητα και τη μεστότητα του
ολυμπιακού πνεύματος και των ολυμπιακών ιδεωδών.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΦΙΣΕΣ OLYMPIC POSTERS



Άγαλμά Ηρακλέους. Απεικονίζεται με σφριγγελό σώμα
με δεμένη την λεοντή στο στερνό, σε Ηράκλειο άμμα. Από
τους μεγαλύτερους μυθικούς Ηρωες, πρότυπο ανδρείας
και δικαιοσύνης. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα. 

Statue of Hercules. Illustrated with a firm body and a
lion skin tied around his chest in a Heraklion knot. One
of the greatest legendary heroes. An exemplar of bravery
and justice. National Archaeological Museum, Athens .

ΤΑ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ – ΝΑΟΥΣ –
ΒΩΜΟΥΣ – ΜΝΗΜΕΙΑ – ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΗ ΖΩΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΘΕΩΝ, ΘΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ

THE UNIVERSAL MESSAGES OF THE ANCIENT ATHLETIC
SPIRIT ΕΜΑΝΑΤΕ FROM MYTHS – TEMPLES – ALTARS –
MONUMENTS - ARTS – EDUCATION - THE LIFE AND FEATS
OF GODS, MORTALS AND HEROES

Οδοιπορικό στη σύνθεση
του Ολυμπιακού Ύμνου

ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Τ’ ΑΘΑΝΑΤΟΥ 

An itinerary of the composition
of the Olympic Hymn

ORIGINS OF THE 
ANCIENT IMMORTAL SPIRIT
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Ο Παλαμάς γνώριζε τις ρίζες του αρχαίου πνεύματος τ’
αθάνατου, το οποίο, πολύ πριν καθιερωθούν επίσημα οι
Ολυμπιακοί Αγώνες, το 776 π.Χ., πρωτοεμφανίστηκε με
τη μορφή ψυχαγωγίας και άμιλλας. Τα πρώτα δείγματα
αθλητικού πνεύματος στεριώνουν στις αρχές της 2ης
χιλιετίας π.Χ.

Η πρώτη μορφή αθλητικής δραστηριότητας φαίνεται να
ανάγεται στο απώτατο παρελθόν της ελληνικής ιστορίας,
κατά την 4η και την 3η χιλιετία π.Χ., όταν απονέμεται
στον Ηρακλή βραβείο για τη νίκη του στο παγκράτιο.
Ένας πολυποίκιλτος ασημένιος κρατήρας «αὐτὰρ Παγ-
κρατήοιο δῶκεν γέρας Ἡρακλῇ, ἀργύριον κρητῆρα πα-
ναίολον.» [Ορφικά Αργοναυτικά, στ. 586]

Οι πρώτες αθλητικές δραστηριότητες έκαναν την εμφά-
νισή τους στον πρώτο πολιτισμό στο Αιγαίο, στη Μινωϊκή
Κρήτη και κορυφώθηκαν στο πρώτο μισό της 2ης χιλιε-
τίας π.Χ. Στην Κρήτη εμφανίστηκε η καλλιεργημένη μορ-
φή του αθλητικού πνεύματος, το οποίο διαδόθηκε και
αναπτύχθηκε με τον μεγάλο Μυκηναϊκό πολιτισμό.

Palamas was aware of the roots of the ancient immor-
tal spirit, which was initiated long before the Olympic
Games were officially established in 776 B.C., in the
form of entertainment and emulation. The first signs
of the athletic spirit were consolidated in the beginning
of the 2nd millennium B.C.

The first form of athletic activities seems to be traced
in the remotest past of Greek history, in the 4th and
3rd millennia B.C., when Hercules was awarded a prize
for his winning the pancration. “He bestowed upon Her-
acles, the winner of the pancration, a silver krater every-
where encrusted with figures.” [Orphic Argonautica, verse
586]

The first athletic activities appeared in the first civi-
lization of the Aegean Sea, in Minoan Crete, and cul-
minated in the first half of the 2nd millennium B.C. In
Crete emerged a cultured form of the athletic spirit
which was disseminated by and developed in the pow-
erful Mycenaean civilization.

Ταυροκαθάψια. Από το ανάκτορο της Κνωσού. Οι σκηνές από
τα ταυροκαθάψια φανερώνουν ότι οι αθλητές είχαν απόλυτη
ακρίβεια στην κίνηση και μεγάλη εξοικείωση με τους κινδύ-
νους που συνόδευαν τη σωματική επαφή με το ζώο. Οι ακρο-
βατικές ασκήσεις και οι σκηνές πάλης δείχνουν εξασκημένα
κορμιά, με στενή μέση και δυνατούς μύες. 1500 π.Χ. Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης.

Bull-leaping games (“taurokathapsia”) from Knossos Pa-
lace. The scenes of the bull-leaping games reveal that the
athletes exhibited perfect accuracy in movement and great
familiarization with the risks associated with the bodily con-
tact with the animal. The acrobatic exercises show well-
trained bodies with narrow waists and strong muscles. 1500
B.C. Heraklion Archeological Museum, Crete. 

The Origins of the 
Αncient Αthletic Spirit

IN MINOAN CIVILIZATION

Οι Απαρχές του Αρχαίου 
Αθλητικού Πνεύματος 

ΣΤΟ ΜΙΝΩΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
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Είναι ίσως το μόνο αυθεντικό σωζόμενο έργο του Λυ-
σίππου από χαλκό. Ο δημιουργός είχε διαλέξει τη στιγ-
μή που οι κριτές ανήγγειλαν τον νικητή. Ο πυγμάχος
κοιτούσε προς τους κριτές και το πλήθος για να επι-
βεβαιώσει το νικηφόρο αποτέλεσμα.

Άλλα έργα του Λυσίππου ήταν:

«Ο Νικηφόρος νέος»
Νέα Υόρκη, Μητροπολιτικό Μουσείο.

«Ο Μέγας Αλέξανδρος έφιππος»
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Φλωρεντίας.

«Προτομή Μεγάλου Αλεξάνδρου»
Αρχαιολογικό Μουσείο Περγάμου.

«Το Χρυσοχάλκινο τέθριππο άρμα με ηνίοχο», 
Βασιλική Αγίου Μάρκου, Βενετία.

«Ηρακλής»
Ο Ηρακλής μόλις ολοκλήρωσε έναν από τους άθλους
του και στέκεται κουρασμένος. Το άγαλμα βρισκόταν
έξω από τον ναό του Δία.

It is probably the only surviving bronze work of Lysip-
pus. The sculptor had chosen the moment when the
judges announced the winner. The boxer is looking
toward the referees and the crowd to confirm the vic-
torious result.

Other works of Lysippus were:

“The victorious youth”
Metropolitan Museum of Art, New York.

“Alexander the Great on horseback” 
National Archaeological Museum, Florence.

“Head of Alexander the Great”
Archaeological Museum of Pergamos.

“The golden copper four-horse chariot 
with a charioteer”
St. Mark Basilica,Venice.

“Hercules” 
Hercules is depicted standing and exhausted having
finished one of his labours. This statue was outside
of the Temple of Zeus.

Ο Πυγμάχος των Θερμών
The Thermae Boxer

Χάλκινο άγαλμα του Πυγμάχου των Θερμών, που φορεί ένα δερ-
μάτινο περιτύλιγμα στην παλάμη με το οποίο αγωνίζονταν οι πυγ-
μάχοι. Ο αθλητής στρέφει το βλέμα του προς τους κριτές και το
πλήθος για να επιβεβαιώσει το νικηφόρο αποτέλεσμα. Αριστούρ-
γημα υψίστης τέχνης και ομορφιάς. Έργο του 330 π.Χ. Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Ρώμη.

Bronze statue of the Thermae boxer, with a leather strap
wrapped around his hands with which boxers were fighting
at the games.The athlete turns his eye on the judges and
the crowd to confirm the victorious result. A masterpiece of
supreme art and beauty. Made in 330 B.C. National Roman
Museum, Rome.
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Τα επίχρυσα άλογα του Λυσίππου. Μεταφέρθηκαν από τη Χίο στον Ιππόδρομο της Κων-
σταντινούπολης. Σήμερα κοσμούν την Βασιλική του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Έργο
του Λυσίππου.

The gold-plated horses of Lysippus. They were transferred from Chios to the Hippo-
drome in Byzantium (Constantinople). Today, they adorn St. Mark’s Basilica in Venice.
A work of Lysippus.
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Από τους σπουδαιότερους γλύπτες και αρχιτέκτονες
του 4ου αι. π.Χ. μαζί με τον Πραξιτέλη και τον Λύσιππο,
με τους οποίους και συνεργάστηκε.

Έχουν διασωθεί σπουδαία αντίγραφα των ακόλουθων
έργων του: 

ο Αναπαυόμενος Άρης, 
ο Κιθαρωδός Απόλλωνας, 
ο Πόθος, 
ο Μελέαγρος, 

καθώς και πολλά άλλα έργα του υψηλής τέχνης.

He was one of the most important sculptors and ar-
chitects of the fourth century B.C. along with Praxite-
les and Lysippus with whom he collaborated.

Significant copies of the following Scopas’ works have
been preserved: 

Rested Ares, 
Apollo the Κithara-player (citharoidos), 
Pothos, 
Meleager, 

among his many other works of high caliber art.

Σκόπας (385 - 330 π.Χ.)

Scopas (385 - 330 B.C.)

Αριστερά: Αναπαυόμενος Άρης, ονομαζόμενος του Ludovici,
από πεντελικό μάρμαρο. Ρωμαϊκό αντίγραφο του 2ου αι. μ.Χ.
από ελληνικό αυθεντικό έργο του Σκόπα, του 4ου αι. π.Χ. Ο
Άρης παρουσιάζεται νέος και κάθεται περιστοιχιζόμενος από
έπαθλα πολέμου. Εθνικό Ρωμαϊκό Μουσείο, Ρώμη.

Left: Rested Ares, the so-called Ludovici Ares. A Pentelic
marble sculpture. Roman copy of the 2nd century B.C. after
the Greek original made by Scopas in the 4th ce. B.C. Ares
is portrayed as a young man surrounded by war trophies.
National Roman Museum, Rome.
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Μαρμάρινο σύμπλεγμα του ήρωα Μελέαγρου, μυθικού ήρωα
από την Αιτωλία, που εικονίζεται ως θριαμβευτής κυνηγός. Στο
αριστερό χέρι κρατά το κεφάλι του σκοτωμένου Καλυδώνιου
κάπρου. Αντίγραφο του 2ου αι. μ.Χ. εμπνευσμένο από ελληνικό
πρωτότυπο του 4ου αι. π.Χ. Έργο του Σκόπα. Μουσείο Βατικα-
νού, Ρώμη.

Marble group of Hero Meleager, the mythical hero of Aetolia,
who is shown here as a victorious huntsman. In his left hand,
he holds the head of the Calydonian boar, which he just killed.
A copy made in the 2nd century A.D. inspired by a Greek orig-
inal of the 4th century B.C. attributed to Skopas. Vatican Mu-
seum, Rome.
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Άλλα αριστουργήματα παγκόσμιας ακτινοβολίας, που
αποκαλύπτουν το αθλητικό πνεύμα και τα οποία ύμνη-
σαν το κάλλος, ήσαν:

Η Νίκη του Παιωνίου:

Αφιέρωμα των Μεσσηνίων και Ναυπακτίων προς τον
Δία για τη νίκη τους, το 421 π.Χ., εναντίον του πιο δυ-
νατού στρατού της αρχαιότητας, αυτού των Σπαρτιατών.

Η θεά Νίκη κατεβαίνει θριαμβευτικά από τον Όλυμπο
στη γη για να διαλαλήσει την πολυπόθητη περιφανή νί-
κη στους νικητές. Κρατά στεφάνι ελιάς και αποτελεί
ένα από τα μοναδικά και αξεπέραστα έργα της κλασι-
κής περιόδου.

Other brilliant global masterpieces, which reveal the
athletic spirit and praise beauty, were:

Nike of Paeonius:

A donation of the Messenians and Nafpaktians to Zeus
for their victory (421 B.C.) over the most powerful army
in antiquity, the Spartan army.

The goddess Nike is triumphantly descending from
mount Olympus to earth to trumpet the coveted glo-
rious victory to the victors. She is holding a branch of
olive. It is one of the unique and unsurpassed works
of the classical period.

Νίκη Παιωνίου. Ίσως το πιο ζωντανό άγαλμα της ελληνικής
τέχνης, που δίνει την εντύπωση, με την τολμηρή κίνηση της
Νίκης, ότι εκείνη τη στιγμή προσγειώθηκε από τον ουρανό.
Τα φτερά και το πολύπτυχο ιμάτιό της ανεμίζουν προς τα πίσω
δημιουργώντας την έντονη αίσθηση της πτήσης. 421 π.Χ. Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας.

The Nike of Paeonius (Goddess of Victory). Perhaps the li-
veliest statue of Greek art, which gives the impression th-
rough its bold motion that Nike has just descended from
the sky. Her wings and many-pleated garment are waving
backwards producing a keen flight sensation effect. 421
B.C. Archaeological Museum of Olympia.

Παιώνιος (β΄ μισό 5ου αι. π.Χ.)

Paeonius (2nd half of 5th ce. B.C.)
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Φιλοτεχνήθηκε διακόσια χρόνια μετά τη Νίκη του Παι-
ωνίου για να τιμήσει τη θεά Νίκη. Ήταν αφιερωμένη σε
ναό της Σαμοθράκης και χρονολογήθηκε στην ελληνιστι-
κή εποχή (220–190 π.Χ.). Άγαλμα απαράμιλλης ομορφιάς.

Σήμερα κοσμεί το Μουσείο του Λούβρου και είναι το-
ποθετημένο σε βάση, η οποία είναι στερεωμένη σε μαρ-
μάρινη πλώρη πλοίου.

Η θεά φιλοτεχνήθηκε από λευκό Παριανό μάρμαρο, από
άγνωστο καλλιτέχνη. Ίσως κρατούσε στεφάνι για τον νι-
κητή ή είχε υψωμένο το χέρι της στο στόμα για να διαλα-
λήσει τη νίκη ή, τέλος, ίσως χαιρετούσε. Το άγαλμα στο
ελληνιστικό σύμπλεγμα ήταν στερεωμένο στην επίσης
μαρμάρινη πλώρη ενός πλοίου και έδινε την αίσθηση ότι
μόλις είχε «προσγειωθεί» και πατούσε φευγαλέα σ’ αυτό.
Μία κίνηση ανυπέρβλητης αρμονίας και χάρης. Μουσείο
Λούβρου, Παρίσι.

Αυτές τις ιδανικές, τις αρχαίες, Νίκες, εκφράζει το ποι-
ητικό πνεύμα του Παλαμά στη σύγχρονη εποχή.

«Ἀσύγκριτη σὰν τὴν ἰδέα,
σὰν ὄνειρο λαχταριστή,
εἶδα τὴ Νίκη τὴν ἀρχαία,
τὴ Νίκη τὴν κυματιστή!»

It was created two hundred years after Nike of Paeo-
nius to honor the goddess of victory (Nike). It was con-
secrated to a temple of Samothraki and the date it was
created was set in the Hellenistic era (220–190 B.C.).
It is a statue of unmatched beauty.

Today, the statue adorns the Louvre Museum. It is po-
sitioned on a base that is fixed on a marble ship bow.

The goddess was artistically worked on white Parian
marble by an unknown artist. She was probably holding
a wreath for the victor or she might have had her hand
raised to the level of her mouth so as to trumpet forth
the victory or, finally, it may be that she was just greet-
ing. The statue was a part of a Hellenistic sculptural
complex. It was fixed on the bow of a ship, also made
of marble, exuding a sense that it had just “landed” on
the bow stepping imperceptibly on it. A movement of
sublime harmony and beauty. Louvre Museum, Paris.

These ideal ancient figures of Nike are expressed by
Palamas’ poetic spirit in our own time.

“Rare as an idea,
tempting as a dream, 

I saw Nike the antique, 
Nike the wavy being!”

Η Νίκη της Σμοθράκης (220 π.Χ.)

Nike of Samothraki (220 B.C.)

Η Νίκη της Σαμοθράκης. Αυθεντικό άγαλμα της θεάς Νίκης
από παριανό μάρμαρο, Ελληνιστικής εποχής, 220 π.Χ. Από
άγνωστο καλλιτέχνη. Μουσείο Λούβρου, Παρίσι.

Nike of Samothraki. Original statue of the Goddess of Victory
of Parian marble; Hellenistic period; 220 B.C. The artist is
unknown. Louvre Museum, Paris.
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Ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα τέχνης είναι ο
περίφημος «Ηνίοχος των Δελφών», που αποπνέει ιδι-
αίτερη και χαρακτηριστική ομορφιά. Κατά τους ειδικούς
συγκαταλέγεται ανάμεσα στα αριστουργήματα της αρ-
χαίας ελληνικής και της παγκόσμιας τέχνης.

Ο Ηνίοχος, δηλαδή αυτός που κρατάει τα ηνία, ήταν μια
μορφή από ένα μεγαλύτερο σύμπλεγμα παραστάσεων,
που παρίστανε ένα τέθριππο άρμα. Η αρματοδρομία
έχει τελειώσει και το άρμα εχεί νικήσει στον Ιππόδρομο
των Πυθίων. Ο Ηνίοχος, ήρεμος, απολάμβανε τις επευ-
φημίες του πλήθους και χαιρόταν για τη νίκη του. Έφε-
ρε στην κεφαλή την ταινία του νικητή. Νικητής πλέον,
περνούσε αργά μπροστά από το πλήθος που αλάλαζε.
Την όλη του στάση διακρίνει η σεμνότητα.

Ήταν ευδιάκριτη η σταθερότητα του χεριού, που κρα-
τούσε τα ηνία, δείγμα ικανότητας και πεποίθησης για
τη νίκη. Το σώμα του δυνατό, με ρωμαλέο λαιμό, μύτη
στενή και μάτια με αμυγδαλωτό σχήμα και βλέμμα στο-
χαστικό.

Ο δημιουργός του μας είναι άγνωστος. Πιθανόν να φι-
λοτεχνήθηκε τότε που η τέχνη έφτασε στο μέγιστο βαθ-
μό τελειότητας.

The magnificent Charioteer (Heniochus) of Delphi is
one of the greatest masterpieces of art, exuding a rare
and distinctive beauty. Experts place it among the
masterpieces of ancient Greek and world art.

Heniochus, literally the rein-charioteer, was a figure
of a larger group that represented a four-horse char-
iot. The chariot race has finished and the chariot was
awarded the victory at the Pythian racecourse. The
charioteer is calm and proud for his victory, enjoying
the acclamations of the crowd. On his head, he is
wearing the winner’s headband. The charioteer, al-
ready a winner, passed slowly before the crowd that
cheered wildly. His posture is distinguished because
of his modesty.

The stability of the hand holding the reins is easily rec-
ognized as a sign of skill reflecting confidence for the
victory. His body is sturdy with a vigorous neck, narrow
nose and almond-shaped eyes. His look is contem-
plative.

His creator is unknown. It is likely that it was created
when art reached the highest degree of perfection.

Ο Ηνίοχος των Δελφών
The Charioteer of Delphi

Ο Ηνίοχος, ένα από τα τελειότερα δημιουργήματα της αρχαίας
ελληνικής χαλκοπλαστικής. Ο Ηνίοχος φοράει την ταινία του
νικητή και περνά μπροστά από το πλήθος που τον χειροκροτεί.
474 π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών.

Heniochus (the Charioteer), one the most perfect creations
of the ancient Greek bronze casting sculpture. Heniochus is
wearing the winner’s headband while passing before an ap-
plauding crowd. 474 B.C. Archaeological Museum of Delphi.
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Ο Ποσειδώνας του Αρτεμισίου. Από τα ωραιότερα πρωτότυπα
μπρούτζινα αγάλματα, που απεικονίζει τον Δία να κρατά κεραυ-
νό ή τον Ποσειδώνα να κρατά την τρίαινα, με ευρύ διασκελισμό,
έτοιμος να εκτοξεύσει το όπλο του. Πιθανόν του γλύπτη Καλά-
μιδος. Η τέλεια διάπλαση του σώματος και η αρμονία της κί-
νησης των αθλητών ήταν κοινή στις αναπαραστάσεις θεών,
ηρώων και θνητών Ολυμπιονικών. 460 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα.

Poseidon of Artemision. One of the most magnificent original
bronze statues. It represents either Zeus holding a thunder-
bolt, or Poseidon holding a trident, taking a broad stride
ready to launch his weapon. The statue was probably made
by the sculptor Kalamis. The athlete’s perfect physique and
body proportions as well as the harmony of athletic move-
ment were common in the representations of gods, heroes
and mortal Olympic victors. 460 B.C. National Archaeological
Museum of Athens.



Το προφητικό, διαχρονικό και οικουμενικό μήνυμα 
του Ολυμπιακού Ύμνου του Κωστή Παλαμά.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΟΛΥΜΠΙΣΜΟ



Τhe Prophetic, Timeless and Ecumencial Message
of the Olympic Hymn by Kostis Palamas

FOR THE OLYMPIC GAMES &

OLYMPISM
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Αρχαία Ολυμπία - Το ιερό λίκνο
των Ολυμπιακών Αγώνων.

ΝΑΟΙ - ΒΩΜΟΙ - ΜΝΗΜΕΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ancient Olympia - 
The sacred cradle of the Olympic Games.

TEMPLES - ALTARS - MONUMENTS
OLYMPIC PERFORMANCES
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Όλοι οι θεοί, ημίθεοι και ήρωες κάνουν αισθητή την πα-
ρουσία τους στο μεγάλο πανανθρώπινο γεγονός των
Ολυμπιακών Αγώνων, που εκτυλίχθηκε και αναδείχθηκε
στην καταπράσινη κοιλάδα του Αλφειού, στην αρχαία
Ολυμπία, όπου άνθισε το πιο αρχαίο και πιο τιμημένο
ιερό της Ελλάδας.

Η Ολυμπία ήταν στενά δεμένη με τη Μεγάλη Ελλάδα,
μέσ’ από τον φλογερό έρωτα της νύμφης Αρέθουσας με
τον ποτάμιο θεό Αλφειό και το σμίξιμό τους στην ομώ-
νυμη πηγή στις Συρακούσες. H τοποθεσία είναι εμπο-
τισμένη από την ανατολή, με τον πρώτο Φρύγιο ξακου-
στό μονάρχη, Πέλοπα, ιδρυτή των Αγώνων, από τον
οποίο πήρε το όνομά της η Πελοπόννησος.

Οι παραστάσεις των γλυπτών της Ολυμπίας περικλείουν
ολόκληρο το ηθικό περιεχόμενο και την υψηλή πνευμα-
τική διδασκαλία της Ολυμπίας. Τα γλυπτά της Ολυμπίας
προβάλλουν την προστασία που παρείχαν οι θεοί των ει-
ρηνικών αγώνων και επιβάλλουν τον ηθικό νόμο και το
μεγαλείο τους στις συνειδήσεις των ανθρώπων.

All gods, demigods and heroes have visibly empha-
sized their presence at the great universal event of the
Olympic Games, which was consolidated and made
known in the bright green valley of Alpheus, in ancient
Olympia, where the remotest in antiquity and most cel-
ebrated temple of Greece flourished.

Olympia was closely linked to Magna Grecia by means
of the fervent love of the nymph Arethousa with the riv-
er-god Alpheus and their getting together at the
homonymous spring in Syracuse. The location is in-
grained with the east, associated with Pelops, the first
renowned Phrygian monarch and founder of the
Games, from which it took its name Peloponnese.

The sculptural representations of Olympia cover the
entire moral content and the sophisticated cultural
teaching of Olympia. The sculptures of Olympia pro-
mote the protection provided by the gods of the peace-
ful contests, enforce moral law and imprint their mag-
nificence into people’s consciousness.

Η Δηιδάμεια, η νύφη στον γάμο των Λαπιθών, προσπαθεί απε-
γνωσμένα να ξεφύγει από τον Κένταυρο Ευρυτίωνα που προ-
σπαθεί να την αρπάξει. Το μοναδικής ομορφιάς πρόσωπο της
Δηιδάμειας έρχεται σε αντίθεση με τα άγρια, κτηνώδη χαρακτη-
ριστικά του Ευρυτίωνα. Παράσταση από το περίφημο σύμπλεγμα
της μάχης των Κενταύρων με τους Λαπίθες, στο δυτικό αέτωμα
του ναού του Ολυμπίου Διός, 456 π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο
Ολυμπίας.

Deidameia, the bride at the wedding of Lapiths, tries desper-
ately to escape Centaur Eurytion who attempts to seize her.
Deidameia’s exquisite beauty contradicts Eurytion’s wild, bru-
tal features. A representation from the famous marble group
of the battle between the Centaurs and the Lapiths (Centau-
romachy) ,at the west pediment of the Temple of Olympian
Zeus, 456 B.C. Archaeological Museum, Olympia.
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Άγαλμα Ολυμπίου Διός, ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου. Κατα-
σκευασμένο από χρυσό και ελεφαντοστούν. Το άγαλμα είχε ύψος δώδεκα μέτρα
και ήταν διακοσμημένο με παραστάσεις και πολύτιμους λίθους. Ολυμπία.

Τhe statue of Olympian Zeus. One of the seven wonders in the ancient world.
It was made of gold and ivory. The statue was twelve meters high and was
decorated with paintings and precious stones. Olympia.
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Το κορυφαίο μεγαλούργημα, το μνημειώδες χρυσελε-
φάντινο άγαλμα του Δία στον ναό του Ολυμπίου Διός, έρ-
γο του Φειδία (451 - 448 π.Χ.) και των βοηθών του, του
αδελφού του Πάναινου και του μαθητή του Κολώτη. Το
άγαλμα ήταν το πιο γνωστό κολοσσιαίο άγαλμα του  Δία,
κυρίαρχου του σύμπαντος, που κρατούσε σκήπτρο στο
αριστερό χέρι και τη Νίκη στο δεξί. Ένα από τα επτά
θαύματα του αρχαίου κόσμου. Στο άγαλμα αυτό ο θεός
εμφανίζεται ως θεός - προστάτης, ως ο πραγματικός
πατέρας θεών και ανθρώπων, ο ειρηνοποιός και συμ-
φιλιωτής των εχθροπραξιών των Ελλήνων. Διέθετε με-
γαλοπρέπεια και ακαταμάχητα ήρεμη δύναμη. Θεμελίω-
νε την εξουσία του στη δύναμη και τη σοφία του.

Η επιβλητικότητα του έργου ήταν τόσο μεγάλη που ο
επισκέπτης έμενε άναυδος ο δε φιλόσοφος Επίκτητος
έλεγε:

«Θὰ ἦταν τραγωδία γιὰ κάποιον νὰ πεθάνει χωρὶς
ποτὲ νἀ ἀξιωθεῖ νὰ τὸ θαυμάσει.»

Η βάση του αγάλματος έφερε την επιγραφή: 

«Φειδίας ὁ Χαρμίδου υἱός Ἀθηναῖος μ’ ἐποίησεν»,
[Παυσανίας, «Ελλάδος Περιήγησις», 5.10.2]

δηλαδή είμαι έργο του Φειδία, γιού του Χαρμίδου, Αθη-
ναίου πολίτη.

Σύμφωνα με τον Παυσανία, ο ναός ήταν στολισμένος με
υπέροχα ανάγλυφα, όπως τον Ήλιο πάνω σε χρυσό άρμα,
τον Δία και τη Χάρι, την Ήρα, τον Ερμή, τον Έρωτα με
την Αφροδίτη, την Αθηνά με τον Ηρακλή, τον Ποσειδώνα
και άλλους θεούς, ημίθεους και ήρωες.

The greatest masterpiece, the monumental chryse-
lephantine statue of Zeus in the temple of Zeus at
Olympia, which was made by Fidias (451 - 448 B.C.)
and his assistants Panaenus, a brother of Pheidias,
and Colotes, one of his pupils. This statue was the
best-known colossal statue of Zeus, the master of the
universe. He was holding a sceptre in his left hand and
Nike in his right. The statue was one of the seven won-
ders of the ancient world. This statue depicts Zeus as
a patron god, the true father of gods and men, a
peacemaker and reconciler of the hostilities, which
were taking place between Greeks. He was endowed
with magnificence and an irrefutably peaceful faculty.
His authority was grounded on his power and wisdom.

The stateliness of this work was such that the visitor
was dumbfounded. Therefore, Epictetus, the philoso-
pher said: 

“It would be tragic for someone to die 
before having been able to admire it.”

An inscription upon the statue base reads: 

“Pheidias son of Charmides, an Athenian, made me.”
[Pausanias, Description of Greece, 5.10.2]

According to Pausanias, the temple was decorated
with marvellous reliefs depicting the Sun on a golden
chariot, Zeus with Charis, Hera, Hermes, Eros with
Aphrodite, Athena with Hercules, Poseidon and other
gods, demigods and heroes.

Ο Ναός του Ολυμπίου Διός στην Ολυμπία. Σχέδιο του LaHorde.

The Zeus Temple at Olympia. Drawing by LaHorde.
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Το ανατολικό αέτωμα παρουσίαζε την αρματοδρομία
του Πέλοπα με τον Οινόμαο, ένα μνημειώδες έργο τέ-
χνης, όπου στο κέντρο κυριαρχούσε ο Δίας, κρατώντας
δόρυ στο αριστερό χέρι. Παρουσιαζόταν ως ειρηνευτής
των εχθροπραξιών και ήταν χαρακτηριστική η τραγι-
κότητα των μορφών του δράματος, δηλαδή του αγώνα
της αρματοδρομίας, που επρόκειτο να ακολουθήσει.

Ο καλλιτέχνης μεγαλούργησε φιλοτεχνώντας και τοπο-
θετώντας τις είκοσι μία μορφές μ’ έναν ιδανικό τρόπο,
ώστε να νιώθεις ότι βρίσκεσαι στη στιγμή λίγο πριν την
έναρξη του φοβερού αγώνα.

In the east pediment the chariot-race between Pelops
and Oenomaos was presented. In this monumental
work of art Zeus was depicted in the centre as a dom-
inant figure holding a spear in his left hand. He was
portrayed as a peace broker who brought an end to
hostilities. In addition the tragic character of the fig-
ures, which were to take part in the dramatic event of
the ensuing chariot race contest, was characteristic.

The artist achieved a masterpiece of artistic compo-
sition by depicting twenty-one figures in such an ideal
way so as to make one feel as if he was present a few
moments just before the beginning of the redoubtable
contest.

Από το ανατολικό αέτωμα του ναού της Ολυμπίας. Aγώνας αρ-
ματοδρομίας μεταξύ του Οινομάου και του Πέλοπα. Στο κέντρο
στέκεται επιβλητική η φιγούρα του Δία. Λίγο πριν την διεξαγωγή
του αγώνα, 460 π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας.

From the east pediment of the temple in Olympia. A chariot
race between Oenomaos and Pelops. In the centre the stately
figure of Zeus. Shortly before the start of the contest. 460
B.C. Archaeological Museum, Olympia.

Αριστερά: Άγαλμα της Αφροδίτης, του 2ου αι. μ.Χ. ρωμαϊκού
τύπου, αποκαλούμενο Αφροδίτη των Συρακουσών. Το πρωτό-
τυπό του ανάγεται στον 4ο αι. π.Χ. Φωτ. Ειρήνη Μίαρη. Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα.

Left: The Roman type statue of Aphrodite of the 2nd century
AD, the so-called Aphrodite of Syracuse. Its original is re-
ferred that it was made in the 4th century B.C. Photo by Irene
Miari. National Archaeological Museum of Athens.
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Στο δυτικό αέτωμα του ναού του Διός, που παρίστανε
τη μάχη Λαπιθών και Κενταύρων, ο θεός Απόλλων στε-
κόταν σοβαρός, φωτεινός και γαλήνιος. Ήταν ο προ-
στάτης των αγώνων και των αθλητών και ύψωνε το χέρι
για να επιβάλει την κυριαρχία της θείας του ηρεμίας
στη φοβερή πάλη που γινόταν γύρω του. Ο Απόλλων
επέβαλλε το ήθος του, την πειθαρχία, την ισορροπία
και την τάξη, δηλαδή την εκεχειρία των Ολυμπιακών
Αγώνων. Η σύνθεση συμβόλιζε την επικράτηση του
κάλλους και της πνευματικότητας των Ελλήνων κατά
της βίας των βαρβάρων.

Η θεϊκή επέμβαση του Απόλλωνα και η ιερή εκεχειρία,
την οποία καθιέρωσαν οι άρχοντες με προφητική λο-
γική, απέβλεπαν στη δημιουργία της ειρηνικής συνύ-
παρξης των Ελληνικών πόλεων. 

Στις μετώπες εικονίζονταν οι άθλοι του Ηρακλέους για
να διδάσκονται οι αγωνιζόμενοι αθλητές από τα κα-
τορθώματα που επέτυχε ο ήρωας, με μεγάλους κόπους
και θυσίες, για την ευημερία και το ευρύτερο καλό του
κοινωνικού συνόλου και των πολιτών.

In the west pediment of the temple of Zeus, which de-
picted the battle between Lapiths and Centaurs, the
god Apollo was standing sober, bright and calm. He
was the patron of the games and of the athletes and
raised his hand in order to impose the supremacy of
his divine calmness during the ferocious struggle that
was taking place around him. Apollo enforced his
ethos, discipline, balance and order. In other words he
enforced the truce of the Olympic Games. The com-
position symbolized the prevalence of the beauty (cal-
los) and spirituality of the Greeks as opposed against
the violence of the barbarians.

Apollo’s divine intervention and the sacred truce,
which was established by the gentry in the framework
of a prophetic logical context, aimed at the peaceful
coexistence of Greek cities.

Hercules’ labours were depicted in the metopes. They
served as a lesson for the competing athletes who
learned by the hero’s exploits how much effort and
sacrifices are required for the overall prosperity and
the greater good of society and its citizens.

Ο ειρηνοποιός θεός Απόλλων επιβάλει την τάξη
και ειρήνη στους διαμαχόμενους.

The god Apollo, the peacemaker, enforces peace
and order amongst those involved in the battle.

Από το δυτικό αέτωμα του ναού του Ολυμπίου Διός. Kενταυρο-
μαχία, φοβερή μάχη για την κατάκτηση των γυναικών. Ο ειρη-
νοποιός Απόλλων παρίσταται στο κέντρο. 460 π.Χ. Αρχαιολογικό
Μουσείο Ολυμπίας.

From the west pediment of the temple of Olympian Zeus. The
ferocious battle between the Centaurs and the Lapiths for
the conquest of the women. Apollo, the peacemaker, stands
in the middle of the fight. 460 B.C. Archaeological Museum,
Olympia.
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Η Ιδεολογική και Ρεαλιστική Διάσταση 
ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ



The Ideological and Pragmatic Dimension of
THE OLYMPIC GAMES – OLYMPISM

OLYMPIC HYMN
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Όταν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανέλαβε την ευ-
θύνη της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του
1896, με αναβιωτή τον βαρόνο Pierre de Coubertin και
πρόεδρο τον Δημήτριο Βικέλα, ανέθεσε στον νεαρό Κω-
στή Παλαμά να στιχουργήσει τον Ολυμπιακό Ύμνο, γνώ-
ριζε ότι η αναβίωση των αγώνων, που επεδίωκε, δεν θα
ήταν απλά και μόνον η οργανωτική και η ημερολογιακή
τους επανάληψη. Ήταν πρωτίστως η καλλιέργεια και
προβολή του Ολυμπισμού με τη διάδοση των ολυμπια-
κών ιδεωδών, τα ανθρωπιστικά μηνύματα για τη συνα-
δέλφωση των λαών, την εμπέδωση της ειρήνης και την
κατάκτηση του ωραίου μέσω του υγιούς συναγωνισμού
των Ολυμπιακών Αγώνων. Βασικό εργαλείο υλοποίησης
των στόχων τους ήταν ο Ολυμπιακός Ύμνος, ο οποίος
έπρεπε να προβάλλει με τον ιδανικότερο δυνατόν τρόπο
τα ολυμπιακά ιδεώδη.

Η μεγάλη μόρφωση και η πολιτιστική παιδεία του Κω-
στή Παλαμά, αρχαϊκή, βυζαντινή και σύγχρονη ευρω-
παϊκή, αποτελούσαν την καλύτερη επιλογή για να δια-
κηρύξει, μέσα από τον Ολυμπιακό Ύμνο, τα ιδανικά του
Ολυμπισμού.

Μέσα από τους στίχους του Ολυμπιακού Ύμνου έπρεπε
με τον πιο ποιητικό τρόπο, να διαδοθεί η φιλοσοφία, η
μυθολογία και κυρίως η ανάδειξη της συσχέτισης του
ιδεαλισμού και του ρεαλισμού που διέπουν τον
Oλυμπισμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε μια δια-
χρονική και παγκόσμια διάσταση.

Ο βαρόνος Pierre de Coubertin, η Διεθνής Ολυμπιακή
Επιτροπή και ο Παλαμάς γνώριζαν πολύ καλά ότι υπήρχε
και θα συνέχιζε να υπάρχει, από την πλευρά των θετι-
κιστών και των ορθολογιστών, μία μόνιμη καχυποψία
και μία διαρκής κριτική, καθώς οι τελευταίοι πίστευαν
ότι οι αρχές του Ολυμπισμού δεν είχαν σχέση με την
πραγματικότητα της ζωής και των αγώνων, αλλά αποτε-
λούσαν απλώς και μόνον μία ωραία ιδέα, έναν ρομαντικό
ιδεαλισμό.

When the International Olympic Committee, which
was responsible for conducting the Olympic Games of
1896, with the reviver of the Games Baron Pierre de
Coubertin and its President Demetrios Vikelas, com-
missioned young Palamas to versify the Olympic Hymn
knew that the revival of the games they aimed at was
not just about their organizational and calendar re-
currence. It was primarily about the cultivation and
promotion of Olympism along with the dissemination
of the Olympic ideals, the humanitarian messages for
the fraternization among the peoples of the world, the
consolidation of peace and the achievement of beauty
through the noble competition of the Olympic Games.
An essential tool for the implementation of their goals
was the Olympic Hymn, which was destined to pro-
mote in the best possible way the Olympic ideals.

Kostis Palamas’ scholarly and cultural education, his
knowledge of the archaic, byzantine and modern Eu-
ropean civilization, were the solid foundations so as
to be able to declare through the Olympic Hymn the
ideals of Olympism.

Through the verses of the Olympic Hymn should be
diffused in the most poetic manner the philosophy,
mythology and primarily the importance of the corre-
lation between idealism and realism, which govern
Olympism and Olympic Games in a timeless and uni-
versal dimension.

Baron Pierre de Coubertin, the International Olympic
Committee and Palamas knew very well that existed
and still exists a permanent distrust and continuous
criticism by the positivists and the rationalists, inas-
much as the latter believed that the principles of
Olympism had nothing to do with the reality of life and
the games, but consisted merely a nice idea, a roman-
tic idealism.

Ο δισκοβόλος του Μύρωνα. Το φημισμένο άγαλμα του Μύρωνα,
με την τέλεια στάση και την εκφραστική κίνηση. Ρωμαϊκό αν-
τίγραφο του πρωτοτύπου του 500 π.Χ. Βρετανικό Μουσείο
Λονδίνο.

Discobolus (discus thrower) of Myron. The well-known statue
of Discobolus with perfect posture and expressive movement.
Roman copy after an original of 500 B.C. British Museum,
London.

Η ιδεολογική και ρεαλιστική 
διάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων

ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ - 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

The ideological and realistic 
dimension of the Olympic Games

OLYMPISM - 
OLYMPIC HYMN
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Με αυτό το σκεπτικό μετρούσαν την αξία της άθλησης:
μόνον με το ρεαλιστικό αποτέλεσμα της νίκης και την
ωφελιμιστική αντίληψη των αγώνων, που είναι ο οικο-
νομικός απολογισμός και το θέαμα· γεγονότα που στό-
χευαν να αντικαταστήσουν τις ευγενείς ποιοτικές αρχές
του Ολυμπισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Παλαμάς και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή γνώρι-
ζαν ότι η αντίληψη και το πνεύμα αυτό παρερμήνευαν
ακόμα και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, καθόσον οι
Ολυμπιακοί Αγώνες συγκροτούσαν μια μεγάλη και πλού-
σια πολιτιστική παράδοση, η οποία εμπεριέχει πνευμα-
τικές τάσεις που εκφράζονται από τη φιλοσοφία, τη μυ-
θολογία, την αρχαία θρησκεία και βέβαια την ορθολο-
γιστική σκέψη για μία συνεχώς ανανεούμενη ενόραση
της ζωής.

With this in mind, they weighed the value of athletics
only with the realistic outcome of the victory and the
utilitarian reasoning for the games, namely the eco-
nomic impact and spectacle, aiming at replacing the
noble qualitative principles of Olympism and Olympic
Games.

Palamas and the International Olympic Committee
were well aware that this perception and attitude in-
tentionally misinterpreted even the ancient Greek phi-
losophy inasmuch as the Olympic Games comprised
a grand and opulent cultural tradition which encom-
passed intellectual trends expressed by philosophy,
mythology, ancient religion and of course rationalistic
thought with a view to continuously reviving the intu-
itive aspect of life.

Χάλκινο άγαλμα δισκοβόλου που παρουσιάζει τον αθλητή μια
στιγμή πριν εκτοξεύσει τον δίσκο, την στιγμη της υπέρατης αυ-
τοσυγκέντρωσης. Έργο του Κων/νου Δημητιάδη, το οποίο κέρ-
δισε Ά βραβείο, χρυσό μετάλλιο γλυπτικής στους Ολυμπιακούς
Αγώνες των Παρισίων το 1924.

Bronze discus thrower presenting the athlete a moment be-
fore releasing the disc, the supreme moment of supreme
meditation. A work by Konstantinos Dimitriades which won
first prize Gold Medal of Sculpture at the Paris Olympics in
1924.
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Δυστυχώς, στην πορεία των σύγχρονων Ολυμπιακών
Αγώνων η αντίληψη αυτή των θετικιστικών, έστω με με-
μονωμένα αλλά σοβαρά περιστατικά, έκαμε τραγικά την
εμφάνισή της και διατάραξε το ολυμπιακό πνεύμα των
Αγώνων.

Ευτυχώς, οι στίχοι του Ολυμπιακού Ύμνου του Παλαμά,
με λυρικό, εικονοπλαστικό τρόπο και εκφραστικά σχή-
ματα, προβάλλουν την ιστορική συσχέτιση της θείας
υπερβατικότητας και της ανθρώπινης παρουσίας και
θωρακίζουν το ολυμπιακό πνεύμα από την επίδραση των
τάσεων αυτών.

Unfortunately, in the course of the modern Olympic
Games, this positivist approach dramatically emerged
and distorted the Olympic spirit of the Games, al-
though in isolated but serious incidents.

Fortunately, the verses of Olympic Hymn display, in a
lyrical tone with images and figures of speech, the his-
torical correlation of the divine transcendence and hu-
man presence and shield the Olympic spirit against
such tendencies.

Ανάγλυφη μαρμάρινη πλάκα από το θωράκιο του ναού της Αθη-
νάς Νίκης στον Παρθενώνα. Εικονίζεται η περίφημη «σανδα-
λίζουσα» Νίκη, η οποία σκυμμένη προς τα αριστερά λύνει ή
δένει το σανδάλι της. Ο λεπτός της χιτώνας καλύπτει το νεανικό
σώμα, αλλού με πλούσιες πτυχώσεις και κάποτε αραχνοΰφαν-
τος, ενώ αφήνει να διαγράφονται οι λεπτομέρειες στο στήθος
και στην κοιλιά. 5ος αι. π.Χ. Μουσείο Ακροπόλεως, Aθήνα.

Marble slate relief from the parapet of the temple of Athena
Nike in Acropolis. The famous Nike, the so-called “sandal-
binder” Nike, is depicted bending to the right to unbind or
bind her sandal. Her thin, gossamer chiton, with rich folds,
covers her young body, outlining the details of her breast and
belly. 5th ce. B.C. Acropolis Museum, Athens.
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Μαρμάρινος ανδρικός κορμός του φημισμένου «δορυφόρου»
ο οποίος ήταν «ο κανών» στη γλυπτική τέχνη. Αντίγραφο από
το πρωτότυπο έργο του Πολυκλείτου, 440 π.Χ. Μουσείο Ιστορίας
Τέχνης, Βιέννη.

Marble male torso of the famous “Doryphoros” which was the
“canon” of the art of sculpture. A copy after the original attrib-
uted to Polyclitus. 440 B.C. Museum of Art History, Vienna.



O L Y M P I S M  O L Y M P I C H Y M N  A N C I E N T  I M M O R T A L S P I R I T  K O S T I S P A L A M A S 267 /

Ο θεός Διόνυσος, ο αιώνιος έφηβος, το
πνεύμα της ενέργειας και της δύναμης,
του παιχνιδιού, της γονιμότητας και της
απελευθέρωσης από τις καθημερινές
έγνοιες. Δίπλα του ο Σάτυρος, το πνεύμα
των δασών και του οίνου. Μαρμάρινο
αντίγραφο του 2ου αι. π.Χ. από πρωτό-
τυπο έργο της Ελληνιστικής περιόδου.
Εθνικό Ρωμαϊκό Μουσείο, Ρώμη.

The God Dionysus, the eternal ephebe,
the spirit of energy and power, game,
fertility and release from daily worries.
Beside him the Satyr, the spirit of
forests and wine. Marble copy of the
2nd century B.C. after an original work
of the Hellenistic period. National Ro-
man Museum, Rome.
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Ο Παλαμάς, σ’ αυτή την πανανθρώπινη και πανηγυρική
γιορτή των αγώνων, επικαλείται και προσκαλεί το:

«Ἀρχαῖο Πνεῦμα Ἀθάνατον, ἁγνὲ πατέρα, 
τοῦ ὡραίου, τοῦ μεγάλου καὶ τ’ ἀληθινοῦ»,

χαρακτηρίζοντας με το ελληνικότατο αυτό μήνυμα τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, ως την υψηλότερη έκφραση συ-
ναγωνισμού στην άθληση, που γίνεται η κινητήρια δύνα-
μη για ένα νέο ανθρωπισμό όλης της οικουμένης και κά-
θε λαού, μέσα σε μία μυσταγωγία πνευματικής και σω-
ματικής ανάτασης και ολοκλήρωσης, κάτω από το άγρυ-
πνο και αγνό βλέμμα του αρχαίου πνεύματος του ωραίου
του μεγάλου και τ’ αληθινού. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπο-
ρούν και συνυφαίνουν, μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο, κάθε έκ-
φραση ζωής και σκέψης μέσα στις ιστορικές περιόδους
του ανθρώπου και της πνευματικής του ανάπτυξης. 

Ο Κωστής Παλαμάς γνώριζε ότι, κατά την πρώτη ιστο-
ρική πνευματική περίοδο της αρχαίας Ελλάδας, πλά-
στηκε και κυριάρχησε ο μύθος, όπου ο θεός εξανθρω-
πίστηκε και μορφοποιήθηκε, διαδραματίζοντας κάθε
φορά διάφορους ρόλους μέσα στις ανθρώπινες υπάρ-
ξεις. Η συμμετοχή του θείου στη ζωή των ανθρώπων
έγινε υπαρξιακό βίωμα. Οι θεοί αυτοί διακατέχονταν
από ανθρώπινα πάθη και αγωνίζονταν για να δώσουν το
παράδειγμα στους ανθρώπους, πώς να υπερνικήσουν
την αντίθεση ζωής και θανάτου και μέσω αυτών οι άν-
θρωποι εμπνέονταν.

Οι αρχαίοι ναοί κοσμούνταν από γιγαντομαχίες, όπως
των Ολυμπίων θεών με τους Τιτάνες και τους Γίγαντες,
που γίνονταν πρότυπο στον κάθε Έλληνα και σύμβολο
της νίκης και της κοινωνικής αρμονίας που επέβαλλαν
οι θεοί ενάντια στην βαρβαρότητα.

Palamas, in this universal and celebratory festival of
contest, invokes and conjures up the:

“Ancient immortal Spirit, pure father
of beauty, of greatness and of truth”;

in addition, by sending forth this most Hellenic mes-
sage, he qualifies the Olympic Games as the highest
form of athletic competition, the prime motive for a
new humanism with a global perspective embracing
all peoples in a mystagogy of spiritual inspiration and
bodily elevation occurring under the vigilant and pure
eye of the ancient spirit of beauty, greatness and truth.
The Olympic Games can interweave in a special way
every expression of life and thinking in the historical
periods of man and his spiritual development. 

Kostis Palamas knew that myth was created in and
dominated the first historical intellectual period of an-
cient Greece. In myths god was humanized and as-
sumed the shape of man, playing each time various
roles with regard to the human existence. The contri-
bution of the divine in the life of the human beings be-
came an existential experience. The gods possessed
human passions and strived to set an example for
men with a view to overcoming the contradiction be-
tween life and death. Moreover, humans were inspired
by the existence of the gods.

The ancient temples were decorated with scenes from
the battles of the gods and giants such as those be-
tween the gods dwelling on Mount Olympus and the
Titans and Giants, who became a model for every
Greek and a symbol of the victory and the social har-
mony that the gods enforced against barbarity.

Παναθηναϊκός αμφορέας με παράσταση ανακήρυξης Νικητή
στο παγκράτιο. Είναι χαρακτηριστική η μεγαλοπρεπής και σο-
βαρή στάση του νικητή. 400 π.Χ. Μουσείο Κεραμικού, Αθήνα.

Panathanaic amphora depicting the declaration of a winner
in pancration. The winner’s stately and serious posture is
characteristic. 400 B.C. Museum of Keramikos, Athens.



O L Y M P I S M  O L Y M P I C H Y M N  A N C I E N T  I M M O R T A L S P I R I T  K O S T I S P A L A M A S 269 /

Το «αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων» του
Ομήρου προέβαλε τη διάσταση των αθλητικών ιδανικών,
τα οποία συμβόλιζαν την ευγενή άμιλλα που μετατρε-
πόταν σε αρετή, στοιχεία που θεμελίωναν το απαράμιλλο
αγαθό του κλασικού πνεύματος, το οποίο δημιουργούσε
το πρότυπο του «καλοῦ κ’ ἀγαθοῦ» νέου.

Η ανεξάντλητη επιμονή να αριστεύει το άτομο για την
κατάκτηση του υπέροχου σ’ έναν ευγενή συναγωνισμό,
(«στῶν εὐγενῶν ἀγώνων λάμψε τὴν ὁρμὴ»), εκφραζόταν
στα ιδεώδη του Έλληνα και αποτελούσε κυρίαρχο μέρος
στη ζωή, την παιδεία, τους μύθους και τη θρησκεία του.

Γι’ αυτό επικαλέστηκε ο Παλαμάς την παρουσία της δό-
ξας και το αστραφτερό φώς του αθάνατου πνεύματος,
με τους στίχους: 

«κατέβα, φανερώσου κι’ ἄστραψε ἐδῶ πέρα 
στὴ δόξα τῆς δικῆς σου γῆς καὶ τ’ οὐρανοῦ.»

Homer’s dictum: “to strive always for excellence and to
surpass all others” highlighted the dimension of the ath-
letic ideals which symbolized healthy rivalry trans-
formed into virtue. Such elements formed the basis
for the unparalleled blessing of the classical spirit that
created the model of the beautiful, wellborn gentle
and brave young man.

The unflagging persistence for personal excellence in
order to achieve the supreme award in a noble contest
(“shine in the momentum of noble contests”) was reflect-
ed in the ideals of the Greeks and comprised an es-
sential part of their life, education, myths and religion.

For this reason, Palamas invoked the presence of glo-
ry and the bright light of the immortal spirit, in his
verses:

“Descend, reveal yourself and flash 
like lightning here, 
Within the glory of your own earth and sky.”

Χάλκινο σύμπλεγμα αλόγου και μικρού αναβάτη, αριστούργημα
τέχνης, που ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή του Αρτε-
μισίου Ευβοίας. Γύρω στο 140 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-
σείο, Αθήνα.

Bronze group of a horse and a young rider. A masterpiece of
art found in the sea area of Artemision of Evia. Around 140
B.C. National Archaeological Museum of Athens.
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ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΘΡΥΛΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ 

ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
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THE OLYMPIC SPIRIT, THE OLYMPIC WINNERS
AND THE LEGENDARY MOMENTS 

OF THE MODERN
OLYMPIC GAMES

At running and at wrestling and at throwing,
Shine in the momentum of noble contests,

And crown with the unfading branch
And make the body worthy of thee and ironlike. 

Στο δρόμο και στο πάλεμα και το λιθάρι
στων ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή

και με το αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι και σιδερένιο 
πλάσε κι άξιο το κορμί'.
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Το Αρχαίο Πνεύμα τ’ Αθάνατο που κηρύσσει στον Ολυμ-
πιακό ύμνο ο ποιητής Κωστής Παλαμάς, και προτρέπει
τους αθλητές για την ανιδιοτελή επιδίωξη του «αμάραν-
του στεφάνι για τον νικητή», και του «σιδερένιου κι’ άξι-
ου κορμιού» δεν προβάλλει, τον αριθμό των μεταλλίων
και των ρεκόρ, ως τα κριτήρια που καθιερώνουν τους
θρυλικούς αθλητές και τις μοναδικές στιγμές των Ολυμ-
πιακών αγώνων. 

Αλλά αναδεικνύει κατά κύριο λόγο το Πνεύμα του Ολυμ-
πισμού, του οποίου τα ιδεώδη, της Ειρήνης, του Ανθρω-
πισμού, της Ισότητας, της Συναδέλφωσης και της Ευ-
γενούς άμιλλας, συμβάλλουν καθοριστικά στην διαμόρ-
φωση, των ηρωικών αθλητικών κατορθωμάτων και των
μεγάλων Ολυμπιονικών αθλητών, που καταγράφουν με
χρυσά γράμματα την ιστορία των Ολυμπιακών αγώνων. 

Πρέπει να κατανοηθεί ότι η «ευγενής αθλητική άμιλλα»
ως βασικό στοιχείο του Ολυμπισμού, έχει την δυναμική
να μετουσιώνει και να μετατρέπει τις ενστικτώδεις αν-
θρώπινες έξεις, σε ανώτερη πνευματική λειτουργία, συμ-
βάλλοντας με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο στην δημι-
ουργία του ιδανικού της εξιδανίκευσης του αθλούμενου.

Ως εκ’ τούτου ο Αθλητισμός δεν είναι μία ενστικτώδη
λειτουργία, αλλά μία Πνευματική κατάκτηση που δια-
μορφώνεται μέσα σ’ ένα ανθρωποκεντρικό πολιτισμό,
στον οποίο η επιδίωξη της επιτυχίας, προέρχεται από
έναν αγώνα ο οποίος διεξάγεται μέσω της ευγενούς
άμιλλας και εμπεριέχει μία ανεξίτηλη ενέργεια του
πνεύματος και του σώματος, που οδηγεί στην κατάκτηση
της ανεκτίμητης τιμής της Νίκης.

Οι Ολυμπιονίκες αθλητές, μέσω του «ευ αγωνίζεσθε»
επιδιώκουν με άσβεστο σθένος την Νίκη και για την εκ-
πλήρωση του σκοπού αυτού πρέπει να ξεπεράσουν τα
όρια και την αντοχή του σωματικού και ψυχικού τους
σθένους, με αποτέλεσμα να γίνονται οι ίδιοι πρώτα νι-
κητές του εαυτού τους, μία λειτουργία που έχει ως απο-
τέλεσμα να μετατρέπει τα ένστικτα σε ανώτερη πνευμα-
τική λειτουργία. 

The Ancient Immortal Spirit, declared in the Olympic
hymn by the poet Kostis Palamas, encouraging ath-
letes to selflessly pursue the "unfading wreath for the
winner" and the "iron like and worthy body", does not
promote the achievement of medals and records as
the criteria that create legendary athletes and unique
moments in the Olympic Games. 

It mainly highlights the Spirit of Olympism, whose
ideals of peace, humanity, equality, fraternity and hon-
est rivalry contribute decisively to the formation of
heroic athletic feats and great Olympic medallists, ex-
alting the history of the Olympic Games. 

It should be noted that "honest athletic rivalry" as a
key element of Olympism, has the potential to trans-
late and transform instinctive human habits into a
higher mental function, contributing in the best pos-
sible way to the creation of the ideal of the athlete's
idealisation. 

As a result, Sports is not an instinctive function, but a
spiritual conquest formed within a human-centred
culture, in which the pursuit of success comes from a
contest conducted through honest rivalry and involves
an indelible power of spirit and body, leading to the
conquest of the priceless value of Victory. 

The Olympic athletes pursue victory vigorously through
"fair play" and, in order to fulfil this goal, they must
overcome the limits and resistance of their body and
mental strength, thereby becoming firstly winners of
their own self. This procedure has the effect of con-
verting instincts to a higher mental function. 

With a deeper analysis, we realise that both the con-
cept of "athlete"(athlitis) and the word "contest" (agṓn)
cover deep meanings that cannot be captured by the
modern interpretations given to them.
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Με μια βαθύτερη ανάλυση, διαπιστώνουμε ότι η έννοια
της λέξης «αθλητής» όπως και η λέξη «αγών» εμπεριέ-
χουν υψηλά νοήματα που δεν μπορούν να αποδοθούν με
τις σύγχρονες νοηματικές επεξηγήσεις που τους δίδονται.

Όπως οι «Ολυμπιακοί αγώνες» δεν αποδίδονται ακριβώς
με το: «Οlympic games» δηλαδή «παιχνίδια», ούτε ο
«αθλητής» μπορεί να είναι «player” διότι η έννοια «αθλη-
τής» προσδιορίζεται ως «ο μετά ζήλον αγωνιζόμενος υπέρ
αγαθού τινός έργου» η έννοια αθλητής και αγών, αποκτούν
μια πνευματική διάσταση που δεν μπορεί να εκφράσει η
λέξη «παίκτης» και «παιχνίδι» Κι’ αυτό το βλέπουμε να
εκφράζεται σε κάθε ανώτερη ανθρώπινη δράση όπως στις
επιστήμες, και τις Τέχνες οι οποίες είχαν και αυτές τους
δικούς τους πρωταθλητές, οι οποίοι αγωνίζονταν με πίστη
και σθένος, για την επίτευξη των «άθλων» με σκοπό την
κατάκτηση ενός ανώτατο κοινού αγαθού. 

Ως Ολυμπιονίκης αθλητής, προσδιορίζεται μόνον αυτός
που για να πετύχει τους στόχους του επιδεικνύει υπέρ-
μετρη αντοχή στην πίεση και τον πόνο, πειθαρχία και
υπακοή στους κοινούς κανόνες, υψηλή αυτοπεποίθηση
και αυτοεκτίμηση και μία άσβεστη συνεχή επιθυμία για
βελτίωση και αυτοολοκλήρωση. 

Ο Σεμπάστιαν Κόου, ένας από τους μεγαλύτερους αθλη-
τές, μεσαίων αποστάσεων, όλων των εποχών στις ομι-
λίες του όπως και στο Πανεπιστήμιο του Kent ανέφερε
για τον Αθλητισμό και τον Ολυμπισμό μεταξύ άλλων:

«Ξεχάστηκε στην εποχή μας η άμιλλα, πέρασε ο καιρός
που οι Έλληνες στεφάνωναν μ’ ένα κλαδί ελιάς τον Νι-
κητή… ο αθλητισμός και η πολιτική είναι δύο άρρω-
στοι εραστές» 

Λέγοντας αυτά από ψυχής, πιθανόν να μην είχε στο νού
του, τον χρησμό που απέδωσε το σεβαστό Μαντείο των
Δελφών στον βασιλιά των Ηλείων Ίφιτο, όταν αγωνιωδώς
το ρώτησε, τι πρέπει να πράξει για να ευημερήσει ο λα-
ός του, μακριά από τους εμφυλίους πολέμους, τους λι-
μούς και τις καταστροφές. 

The Greek term "Ολυμπιακοί Αγώνες" (Olympiakoi
Agones), Olympic Contests, is not precisely described
by the term "Olympic Games", neither can the word
"athlete" be translated as "player" because the sense
of "athlete" is defined as "he who competes with zeal
for a good purpose". The concepts "athlete" and "con-
test" acquire a spiritual dimension that cannot be ex-
pressed by the words "player" and "game". We see
that expressed in every superior human action as in
science and arts, which also had their own champions,
who competed with faith and vigour, to achieve "feats"
and conquer a superior common good. 

The Olympic athlete is he who, in order to achieve his
goals, demonstrates excessive resistance to pressure
and pain, discipline and obedience to common rules,
high self-confidence and self-esteem and an un-
quenchable continuous desire for improvement and
self-accomplishment. 

Sebastian Coe, one of the greatest middle-distance
runners of all times, in his speeches -some of them
made at Kent University- said the following on Sports
and Olympism: 

"Rivalry has been forgotten in our times, the time
when the Greeks crowned the Winner with an olive
branch has passed... sports and politics are now two
sick lovers" 

Honestly speaking, he probably did not have in mind
the prediction given by the respected oracle of Delphi
to the king of Ilia, Ifitos, when he anxiously asked what
he should do for his people to prosper, without civil
wars, famines and disasters. 

Astonished, he received the following answer from the
priestess Pythia: "Your people will be saved by the re-
vival of athletic contests and the crowning of the win-
ners with a wreath of wild olive" (Sch. Plat. R 465d Col-
lection Parker and Wormell).
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Εμβρόντητος πήρε την απάντηση, από την ιέρεια Πυθία:
«Τον λαό σου θα τον σώσει η αναβίωση των Αθλητικών
αγώνων και το στεφάνωμα των νικητών με κότινο αγριε-
λιάς» «Τον αγώνα ανανεούν, και τοις νικώσιν άθλον δί-
δονται κότινον εξ’ αγρίας Ελαίας στέφανον» (Σχολ.
Πλατ.R 465 d Συλλογή Parker and Wormell). 

O Ίφιτος γύρισε στην Ολυμπία, άκουσε την θεία εντολή,
και έθεσε τις βάσεις των Ολυμπιακών αγώνων, κηρύτ-
τοντας την Ολυμπία ως τόπον ιερόν και καθιέρωσε το
ύψιστο αγαθό της ανθρωπότητας, τον θεσμό της «εκε-
χειρίας», ειρήνη μεταξύ των λαών.

Από την ρεαλιστική άποψη, δεν παραβλέπουμε το γεγο-
νός ότι οι οραματισμοί του εμπνευστή της αναβίωσης
των σύγχρονων Αγώνων, Πιέρ ντε Κουμπερτέν, έχουν
υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα που αμαυρώνουν το
Ολυμπιακό Αγωνιστικό Πνεύμα και πως ο θεσμός των
αγώνων δοκιμάστηκε από πολιτικές σκοπιμότητες ,τρο-
μοκρατικές ενέργειες, την άκρατη εμπορευματοποίηση
και διαφήμιση των αγώνων, τις φυλετικές διακρίσεις
και την καταστροφική επίδραση των απαγορευτικών ου-
σιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δοκιμάζεται η εσω-
τερική μας πίστη, το φυσικό μας ενστικτώδες δέος που
νοιώθουμε για τους θρύλους των Ολυμπιακών αγώνων,
τους Ολυμπιονίκες αθλητές, των οποίων οι άθλοι τους
μας πλημμυρίζουν από ευγενή αισθήματα θαυμασμού,
υπερηφάνειας, τιμής, ενθουσιασμού και αναγνώριση
του μεγαλείου της ανθρώπινης ψυχής.

Οι εξαιρέσεις όμως αυτές δεν μειώνουν στο ελάχιστο,
την ελπίδα για την αναβίωση και διατήρηση των Ολυμ-
πιακών ιδεωδών διότι η δημιουργική συντήρησή τους
μέσα από τα βάθη των αιώνων της κλασσικής Ολυμπια-
κής κληρονομιάς έχουν βαθειά ριζωθεί στις γενεές που
πέρασαν και σ’ αυτές που έπονται, ώστε να επιζούν και
να αναγεννιούνται μ’ένα διαχρονικό και οικουμενικό
τρόπο στην πορεία της ανθρώπινης ύπαρξης.

Σ’ αυτό το κορυφαίο και κολοσσιαίο πανηγύρι του πλα-
νήτη μας, της ειρήνης και της συναδέλφωσης στο οποίο
είναι καλεσμένοι όλοι οι λαοί της γής, ανεξαρτήτου φυλής
και θρησκείας, στους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες,
δεν επιδεικνύεται μόνο η επίδειξη και η ανάδειξη των
ορίων της ανθρώπινης ικανότητας, θέτοντας καινούρια
ρεκόρ στην ταχύτητα, στο άλμα, και στην δύναμη. Αλλά,
ακόμα και σήμερα το Ολυμπιακό πνεύμα το Αθάνατο που
φωλιάζει σαν γενετικό αρχέτυπο μέσα στο υποσυνείδητο
μας, φαίνεται να φωτοδοτεί και να συμβάλει μ’ ένα ου-
σιαστικό τρόπο, ώστε η ψυχή και το σώμα του αθλού-
μενου να λαμπαδιάσει και να αναδείξει αθλητές που γί-
νονται θρύλοι και ύμνοι για το υπέροχο και το ωραίο που
πρεσβεύει το Ολυμπιακό πνεύμα. 

Θα αναφερθώ πολύ ενδεικτικά και επιγραμματικά, σε
μερικές μόνο από αυτές τις θρυλικές μορφές που έγρα-
ψαν την δική τους ιστορία στο πάνθεον των Ολυμπιακών
αγώνων όπως:

Ifitos returned to Olympia, obeyed the divine command
and laid the foundations of the Olympic Games,
preaching Olympia as a sacred place and establishing
the greatest good of humanity: the institution of
"truce", bringing peace among peoples. 

From a realistic point of view, we cannot overlook the
fact that the visions of the inspirer of the modern
Games' revival, Pierre de Coubertin, have suffered very
serious blows, tarnishing the Olympic Competing Spir-
it, and that the institution of the games has been test-
ed by political interests, terrorist offences, unbridled
commercialisation and advertising of the games,
racial discrimination and the destructive influence of
prohibitive substances. That led us to challenge our
inner faith, our natural instinctive awe about the leg-
ends of the Olympics, the Olympic medallists, whose
feats overwhelm us with noble feelings of admiration,
pride, honour, enthusiasm and recognition of the mag-
nificence of the human soul.

However, these exceptions do not minimise the hope
for revival and preservation of the Olympic ideals, giv-
en that their creative preservation over the centuries
of classical Olympic heritage has been deeply in-
grained in the passed and following generations, so
that they survive and are regenerated timelessly and
universally over the course of human existence.

This leading and colossal celebration of peace and fra-
ternity on our planet, where all the peoples of earth
are invited, regardless of race and religion, the modern
Olympic Games not only demonstrate and push fur-
ther the limits of human ability, setting new records
in speed, jumping and strength, but also even today
the Olympic Immortal spirit, nesting as a genetic ar-
chetype within our subconscious, seems to illuminate
and contribute substantially in the blazing of the ath-
lete's soul and body and the featuring of athletes who
become legends and hymns of the magnificence and
beauty that the Olympic spirit represents.

I will representatively and briefly refer to a few of these
legendary figures who have made their own history in
the pantheon of the Olympics, such as:
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Ένας αθλητής, με ανυπέρβλητη μαχητικότητα και μονα-
δικές ικανότητες. 

Ο αθλητής με τα περισσότερα στο σύνολο, είκοσι δύο, Ολυ -
μπιακά μετάλλια στην ιστορία των Ολυμπιακών αγώνων.

A sublime combative athlete with unique abilities. 

The most decorated Olympian in the history of the Oly mpics,
with a total of 22 medals.

Michael Phelps:

Αυτός ο μεγάλος αθλητής, εκφράζοντας μ’ ένα δικό του
σύγχρονο τρόπο το πνεύμα της Ομηρικής ρήσης «αιέν
αριστεύειν και υπήροχον έμμεναι άλλων». Ο ίδιος ανέ-
φερε: 

«Οι δοκιμασίες στον δρόμο της παγκόσμιας αρμονίας
δεν είναι περισσότερο μεγαλειώδες από την τόλμη αυ-
τών που δέχονται τις μεγάλες προκλήσεις».

Καθιερώθηκε από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ως
ο «Αθλητής του Αιώνα» με δέκα Ολυμπιακά μετάλλια. 

This great athlete, expressing in his own contemporary
way the spirit of the Homeric saying "always strive for
excellence and prevail over others", stated: 

"The trials on the road to world harmony are no greater
than the courage of those who accept the challenge."

Entitled by the International Olympic Committee as
the "Athlete of the Century", with ten Olympic medals.

Carl Lews:

Η καταξίωση του στόχου τον οποίο επεδίωξε με κάθε
θυσία, τον έκαμε τον πρώτος αθλητή στην ιστορία των
Ολυμπιακών αγώνων που κέρδισε τέσσερα συνεχόμενα
χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια στην δισκοβολία, σε τέσσε-
ρες αντίστοιχα Ολυμπιάδες, με Ολυμπιακά ρεκόρ, παρά
τον σοβαρό τραυματισμό του από αυτοκινηστικό ατύχημα.

The recognition of the goal pursued at all costs made
him the first athlete in the history of the Olympics to
win four consecutive Olympic gold medals in discus,
in four Olympiads respectively, and even achieve
Olympic Records, despite his serious injury by a car
accident.

Alfred Oerter:
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Με ανεξίτηλο πάθος και ηρωική αφοσίωση, ο αθλητής
που δεν σταματούσε να αγωνίζεται, τον έγραψε η ιστο-
ρία, ως τον Ολυμπιονίκη με τις περισσότερες χρυσές
Ολυμπιακές νίκες σε πέντε συνεχόμενες Ολυμπιάδες,
στο αγώνισμα της κωπηλασίας.

With indelible passion and heroic devotion, the athlete
who could not stop competing, made history as the
Olympic winner with the most gold Olympic victories
in five consecutive Olympics, in the sport of rowing.

Steve Readgrave:

Το φαινόμενο του υγρού στίβου, με τις απεριόριστες σω-
ματικές και ψυχικές δυνατότητες, κέρδισε εννέα χρυσά
Ολυμπιακά μετάλλια στην κολύμβηση, εκ’ των οποίων τα
επτά σε μία Ολυμπιάδα με αντίστοιχα Παγκόσμια Ρεκόρ.

The marvel of aquatics, with unlimited physical and
mental abilities, won nine Olympic gold medals in
swimming, seven of them in one and only Olympiad with
corresponding World Records.

Mark Spits:

Το μεγάλο ταλέντο της γυμναστικής, με τις μακρόχρονες
στερήσεις την επίπονη και εξαντλητική προπόνηση, και
το επίμονο πάθος για την κατάκτηση της υπέρβασης, δη-
μιούργησε την Ολυμπιονίκη φαινόμενο, με τα περισσό-
τερα, δέκα οκτώ, Ολυμπιακά μετάλλια στην γυμναστική,
και έγινε η μοναδική στην ιστορία των Ολυμπιακών αγώ-
νων με σύνολο 14 ατομικών χρυσών μεταλλίων.

Her great talent in gymnastics, the long and painful
deprivations, the exhausting training and persistent
passion to conquer perfection, created this Olympian-
marvel, with the most Olympic medals in gymnastics,
totalling eighteen. She also became the only one in
the history of Olympics with 14 individual gold medals.

Larisa Letyna:
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Το τέλειο σε όλη του την έκφραση, η δημιουργία του αι-
σθητικού κάλους της κίνησης, το παθιασμένο κορίτσι
της γυμναστικής, η πιο δημοφιλής Ολυμπιονίκης με
πέντε χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια. Έμεινε στην ιστορία
των Ολυμπιακών αγώνων, ως η μόνη αθλήτρια της γυ-
μναστικής που έχει βαθμολογηθεί με άριστα δεκα.

Perfection at its best, the creation of an aesthetic
beauty in movement, this passionate girl of gymnas-
tics, the most popular Olympic champion with five
Olympic gold medals, remained in the history of
Olympics as the only athlete in gymnastics scoring ten
out of ten.

Nadia Comaneci:

Ένα φαινόμενο στο χώρο της χιονοδρομίας με απεριόρι-
στη αντοχή και ψυχικό σθένος. Ο μεγαλύτερος Αθλητής
με τα περισσότερα Ολυμπιακά μετάλλια σε χειμερινούς
Ολυμπιακούς αγώνες, εκ των οποίων τα οκτώ από τα δώ-
δεκα είναι χρυσά.

A marvel in the field of skiing with unlimited resistance
and fortitude. The greatest athlete with the most
Olympic medals in Winter Olympics. Among them, eight
out of twelve are gold.

Bjorn Daehlie:

Ακατανίκητος, με αυτοπεποίθηση για την υπέρβαση,
έγραψε την δική του ιστορία θέτοντας την σφραγίδα του
ταχύτερου αθλητή, όλων των εποχών στο θεσμό των
Ολυμπιακών αγώνων, με έξη χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια.

Invincible, with confidence for transcendence, he made
his own history setting an all-time record as the fastest
athlete in the institution of the Olympics, winning six
Olympic gold medals.

Usain Bolt:
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Πολυτάλαντη και μοναδική αθλήτρια στην ιστορία των
Ολυμπιακών αγώνων που κέρδισε Ολυμπιακά μετάλλια
και στις δύο Ολυμπιάδες, Θερινή και Χειμερινή.

A versatile and unique athlete in the history of the
Olympics winning medals in both Summer and Winter
Olympic Games.

Clara Hughes:

Αθλήτρια του Καγιάκ. Αφιέρωσε την ζωή της στα ιδεώδη
του Αθλητισμού, με ακατάπαυστη προπόνηση και στερή-
σεις, νίκησε τον χρόνο, με τα περισσότερα Ολυμπιακά με-
τάλλια και την μακρόχρονη νικηφόρα συμμετοχή της σε
έξη Ολυμπιάδες, Μόσχα, Σεούλ, Βαρκελώνη, Αταλάντα,
Σύδνεϋ και της Αθήνας. Χαρακτηρίστηκε ως η νεότερη,
αθλήτρια, ηλικίας δέκα οκτώ ετών, και ως η μεγαλύτερη
σαράντα δύο ετών, στην ιστορία των Ολυμπιακών αγώνων.

Athlete of Kayak. She dedicated her life to the ideals of
Sports, with incessant training and deprivations. She
defeated time, with the most Olympic medals and a
long victorious participation in six Olympiads: Moscow,
Seoul, Barcelona, Atlanta, Sydney and Athens. She has
been both the youngest and oldest ever Olympic cham-
pion (ages 18 and 42) in the history of the Olympics.

Brigit Fiscer:

Ένα ιδιαίτερο πνεύμα και μια εσωτερική δύναμη που
έβγαζε απεριόριστη δύναμη θέλησης, και ακαταμάχητη
αφοσίωση στην επίτευξη του στόχου, που τον χαρακτή-
ριζαν ως τον «αθλητή που σταματά τον χρόνο». Ο «ιπτά-
μενος Φιλανδός», ο υπερ-αθλητής των αθλημάτων δρό-
μου, με 22 επίσημα παγκόσμια ρεκόρ, εννέα χρυσά και
τρία ασημένια σε Ολυμπιακούς αγώνες. Η φτώχεια στην
οποία έζησε η εφταμελής οικογένεια και μεγάλωσαν όλοι
μαζί σε ένα μικρό περιορισμένο χώρο δεν στάθηκε εμ-
πόδιο ώστε να θεωρηθεί ο επικρατέστερος δρομέας του
20ου αιώνα.

A special spirit and an inner strength from which un-
limited willpower and irresistible devotion to the goal
derived. He was characterized as "the athlete who
stops the time." Νicknamed "The Flying Finn", the su-
per-athlete of long distance running, with 22 official
world records, nine gold and three silver medals at the
Olympics. He lived in poverty with his seven-membered
family, in a small confined place. However, these facts
did not constitute an obstacle to him now being con-
sidered the dominant runner of the 20th century.

Paavo Johannes Nurmi:
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Ένα μεγάλο παράδειγμα υπέρμετρης αφοσίωσης και
αδιαμφισβήτητης επίτευξης του σκοπού, με την κατάρ-
γηση όλων των φυσικών περιορισμών. 

Η Φάνι Μπλάνκερς-Κουν, σε ηλικία 30 ετών και μητέρα
δύο παιδιών, με απεριόριστη ψυχική δύναμη και ανεξί-
τηλο πάθος, ντρόπιασε αυτούς που νόμιζαν ότι είχε χά-
σει την μαχητικότητα και τις ικανοτητές της. Η Φάνι κέρ-
δισε τέσσερα χρυσά μετάλλια στο στίβο στους Ολυμπια-
κούς του Λονδίνου το 1948. Η "ιπτάμενη Ολλανδή" όπως
την χαρακτήρισαν, εξασφάλισε τη θέση της στο πάνθεον
των Ολυμπιακών αγώνων.

A great example of extreme dedication and indis-
putable achievement of the goal, with transcendence
of all physical limitations.

Fanny Blankers-Kun at the age of 30 and mother of
two, with unlimited mental strength and indelible pas-
sion, proved wrong those who thought she had lost
her fighting spirit and skills. Fanny won four gold
medals in athletics at the 1948 Olympics in London.
The "Flying Dutch", as she was called, earned her
place in the pantheon of the Olympic Games.

Fanny Blankers-Koen:

Μια ψυχική δύναμη που έμελε να πετύχει το ανθρωπίνως
αδύνατο, με μια ακατάπαυστη ηρωική αυτοπεποίθηση. 

Ο Τσέχοσλαβάκος, Εμίλ Ζάτοπεκ, το έκτο παιδί της οικο-
γένειας, ο επικαλούμενος «Άνθρωπος ατμομηχανή» είχε
ήδη κερδίσει δύο χρυσά (στα 5000 και 10000 μέτρα)
στους Ολυμπιακούς του Ελσίνκι το 1952, όταν θεώρησε
ότι μπορούσε να τρέξει και τον πρώτο μαραθώνιο της κα-
ριέρας του στην ίδια διοργάνωση. Προς μεγάλη έκπληξη
όλων πήρε και το χρυσό μετάλλιο στον Μαραθώνιο συ-
νοδευόμενο μάλιστα από Ολυμπιακό ρεκόρ, γράφοντας
με τον δικό του ανυπέρβλητο τρόπο την δική του ιστορία.
Επιλέχθηκε ως ο μεγαλύτερος δρομέας όλων των εποχών
διότι κανένας δρομέας μέχρι σήμερα δεν έχει πετύχει σε
μια Ολυμπιάδα τρείς Νίκες στους δρόμους αντοχής.

A fortitudinous soul, destined to accomplish the hu-
manly impossible, with an incessant heroic self-con-
fidence. 

The Czechoslovak Emil Zatopek, the sixth child in his
family, also called "Human Locomotive", had already
won two gold medals (5000 and 10000 metres) at the
1952 Olympics in Helsinki, when he considered com-
peting in the first marathon of his career in the same
event. To everyone's surprise, he won the gold medal
in the Marathon, even setting an Olympic record, mak-
ing history in his own formidable way. He was chosen
as the greatest runner of all time given that no runner
so far had accomplished three wins in long-distance
running in the same Olympiad.

Emil Zatopek:
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Ασίγαστο πάθος, απεριόριστη θέληση, ακαταμάχητη επι-
μονή. Ο πρώτος Μαραθωνοδρόμος που επανέλαβε τον
άθλο του Αρχαίου Φειδιππίδη προς τιμήν του οποίου κα-
θιερώθηκε ο Μαραθώνιος δρόμος.

Η σκληρή αγροτική δουλειά και οι μεγάλες οικογενει-
ακές υποχρεώσεις, καθώς και η έλλειψη προπονήσεων,
δεν στάθηκαν εμπόδιο στον Σπύρο Λούη, να στεφθεί ο
μοναδικός και ο πλέον δοξασμένος Ολυμπιονίκης στον
συγκλονιστικότερο ίσως Μαραθώνιο των πρώτων σύγ-
χρονων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, στην Αθήνα.
Γνώρισε την μεγαλύτερη αποθέωση από το πλήθος του
κόσμου κατά την διάρκεια της διαδρομής του αγωνίσμα-
τος και έζησε μοναδικές στιγμές τιμής και δόξας την
ώρα του τερματισμού. 

Inextinguishable passion, unlimited will, irresistible
tenacity. The first Marathon runner that repeated the
feat of ancient Pheidippides, in honour of whose the
Marathon was established.

The harsh agricultural work, the big family responsi-
bilities and the lack of training, did not constitute an ob-
stacle for Spyros Louis, who was crowned the only and
the most glorious Olympic winner in the probably most
exciting Marathon of the first modern Olympics in 1896
in Athens. He experienced the greatest glorification by
the crowd during the contest and lived unique moments
of honour and glory when he reached the finishing line.

Spyros Louis:

Με όλο τον σεβασμό και την τιμή που δικαιούνται όλοι
αυτοί οι αγνοί θρύλοι του αθλητισμού, οι Ολυμπιονίκες,
που τόλμησαν και εκθείασαν, τις ανθρώπινες ικανότητες
τους σε υπέρμετρες δοκιμασίες για το ξεπέρασμα των
σωματικών και ψυχικών τους ορίων, με σκοπό την κα-
τάκτηση του υπέροχου και ωραίου, υπάρχουν επίσης
θρυλικές στιγμές και γεγονότα στην ιστορία των σύγχρο-
νων Ολυμπιακών αγώνων που καταξιώνουν και αναδει-
κνύουν το Πνεύμα των Αγώνων καθώς και τα Ολυμπιακά
αυτά ιδεώδη. 

Ιδιαίτερα θα αναφερθώ σ’ αυτούς τους θρύλους του
Αθλητισμού όπου η σωματική και ψυχική δοκιμασία
υπερβαίνει  τα όρια των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, όπου
το πάθος για την κατάκτηση των ορίων, η επίπονη προ-
σπάθεια και η ολοκληρωτική αυταπάρνηση για την επί-
τευξη του στόχου, κατακτούν και υπερβαίνουν την κορύ-
φωση της ανθρώπινης δύναμης.

Μία μικρή αναφορά, ως ελάχιστη απόδοση τιμής, στην
ανυπέρβλητη δύναμη που κατέβαλαν οι αθλητές αυτοί
κάτω απο τις πλέον σωματικές και ψυχικές αντίξοες συν-
θήκες και δημιούργησαν τις ηρωικές και θρυλικές Ολυμ-
πιακές στιγμές, οι οποίες σηματοδοτούν, διακηρύττουν
και ηθικά αναδεικνύουν την πορεία του Ολυμπιακού πνεύ-
ματος μέσα στους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες.

With the respect and honour deserved by all these
great sports legends, the Olympic medallists, who
dared and praised human skills in extreme tests to
overcome physical and mental limits, in order to
achieve magnificence and the beautiful, there are also
other legendary moments and events in the history of
modern Olympic games that promote and make the
Spirit of the Games and the Olympic ideals worthy. 

I am especially referring to these sport legends where
the physical and mental trial exceed the limits of hu-
man ability, where the passion for the conquest of lim-
its, the painstaking effort and total abnegation to
achieve the aim conquer and exceed the peak of hu-
man strength.

A short reference, as a minimum tribute, to the sub-
lime power these athletes made under the most ad-
verse physical and mental conditions, and created the
heroic and legendary Olympic moments that mark,
proclaim and demonstrate the moral course of the
Olympic spirit at the modern Olympics. 

Θρυλικές στιγμές και ηρωικά αθλητικά 
κατορθώματα στην ιστορία των

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Legendary moments and Heroic 
Athletic feats in the history of the 

MODERN OLYMPIC GAMES
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Kostis Palamas’ Poetic Works through in pictorial art creations 
by the Fine Arts Society of Patras 

THE MAN – THE POET

KOSTIS PALAMAS



Πλατεία Γεωργίου
Έργο Πανοπούλου Σωτηρίας

King George Square
A painting by Panopoulou Sotiria

Η Πάτρα, στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, είναι η πόλη των
γονιών μας, η πόλη των προγόνων μας. Ανήκει στο χθες. Σή-
μερα δεν είναι παρά μια ανάμνηση. Ανάμνηση για τους μεγα-
λύτερους. Παραμύθι για μας τους νεότερους. Παραμύθι που
το γευτήκαμε από τα χείλη του παππού, της γιαγιάς του πατέρα
και της μητέρας. Κι όπως κάθε παραμύθι ποτίζει με τη δροσιά
του τη φαντασία, έτσι και η Πάτρα του 1900 στέκεται σαν η ιδα-
νική πολιτεία στα βάθη της ψυχής μας. Στέκεται για τον Πα-
λαμά σαν η φανταστική πρωτεύουσα, με την ομορφιά και τη
νοσταλγία της ρομαντικής εποχής. Μίας εποχής που ξεχώριζε
για την ομορφιά, την καθαρότητα των σχέσεων, τη λεπτότητα
των αισθημάτων και την ειλικρίνεια. 

Η Πάτρα, την εποχή εκείνη, ήταν μια γραφική, δαντελωτή πο-
λιτεία, με γελαστά και ευτυχισμένα πρόσωπα που θαυμάζουν
τη δύση του ηλίου, απολαμβάνουν το εκλεκτό κρασί και την
αρμύρα της θάλασσας. Η Άνω Πόλη, η παλιά πόλη της Πάτρας,
σε κερδίζει με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική της, τα ανη-
φορικά γραφικά δρομάκια, καλντερίμια και σκαλοπάτια. Ανά-
μεσά τους προβάλλουν τα αρχοντικά με τις μαρμάρινες κολώ-
νες, τα καλαίσθητα αετώματα και τα μαρμάρινα μπαλκόνια με
τις λουλουδιασμένες γλάστρες. Πάνω από την παλιά πόλη, το
Βενετσιάνικο κάστρο, φρουρός ακοίμητος και, πιο πάνω, εκεί
όπου τελειώνει η ματιά, ο Παναχαϊκός, το βουνό με το δροσερό
κατέβασμα του αγέρα και τα μυρώματα των πεύκων και των
αμπελιών. Χαμηλά, το καμάρι της Πάτρας, το λιμάνι, με δάσος
τα κατάρτια και τα φουγάρα, βουνά τα κιβώτια με τις σταφίδες. 

Ίσως, κάπου–κάπου, μέσα στο άγχος της πολύβουης σημερινής
τσιμεντένιας Πάτρας, να φωλιάζει και να σιγοκαίει ακόμη σε
μερικές αδιόρθωτες καρδιές το όραμα για το ξαναζωντάνεμα
του παλιού εκείνου καλού καιρού.

Patras in the end of the nineteenth century is the city of our
parents, the city of our forefathers. It belongs to yesterday.
Today is nothing more than a remembrance; a remembrance
for the elderly and a tale for us, the younger ones. A tale we
relished as told by our grandpas’, grandmas’, mums’ and
dads’ lips. And just as a tale waters with its freshness our
imagination, Patras in the 1900s feels like an ideal city in the
depths of our souls. For Palamas, Patras is somewhat a fic-
titious capital with the allure and the nostalgia of a romantic
era. It has been a period typical of loveliness and plainness
of relations, subtlety of feelings and sincerity.

Patras during this period was a picturesque, delicate city
with smiling happy faces marvelling at the sunset, appreci-
ating good wine, and cherishing the salty smell of the sea.
The uptown, the old city of Patras, wins you over with its
characteristic architecture with rising scenic narrow streets,
cobbled roads and stairs. Amongst these roads, mansions
come into view with their marble columns, elegant pedi-
ments and marble balconies with blooming flower-pots.
Above the old city stands the Venetian Castle, a vigilant
guard, and further above, where the gaze fades away,
Panachaikos Mountain emerges with its cool breeze and the
scent of pine trees and vineyards. Below, at sea level, exists
the port, the pride of Patras, with a forest of masts and
steamboat smokestacks. Mounds of carton boxes are filled
with raisins.

Perhaps, here and there, amid the stressful environment of
the hustle and bustle of the modern concrete city of Patras,
the vision for the revival of these good old times is nestled
and could still be stirring in some incorrigible hearts.

Ο Λ Υ Μ Π Ι Σ Μ Ο Σ  Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Σ  Υ Μ Ν Ο Σ  Α Ρ Χ Α Ι Ο  Π Ν Ε Υ Μ Α  Α Θ Α Ν Α Τ Ο  Κ Ω Σ Τ Η Σ  Π Α Λ Α Μ Α Σ\  338

Η πόλη που γεννήθηκε και αγάπησε ο ποι-
ητής και σημάδεψε την παιδική του ψυχή

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΜΙΑΣ
ΡΟΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

The city the poet loved, and where he was born,
marked his young soul

NOSTALGIA 
OF A ROMANTIC ERA



A view of the castle from the old town of Patras. 
A painting by Cheiras Dimitris.

Το κάστρο από την παλιά Πάτρα. Έργο Χείρα Δημήτρη.
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Patras in 1900. A painting by Panopoulou Sotiria.

Η Πάτρα το 1900. Έργο Πανοπούλου Σωτηρίας.



Ο Παλαμάς, αναπολώντας, στα βαθειά του γεράματα, το παρελ-
θόν, γράφει:

«Γεννήθηκα στὴ Πάτρα στὰ 1859, Πέμπτη, 
ἀπομεσήμερο στὶς δύο ἡ ὥρα, δεκατρεῖς τοῦ Γενάρη. 
Τὰ νούμερα κρατῶ ἀπὸ τὸν ἀδελφό μου. …Τὰ γνώριζε
ἀπὸ κάποιο καταστιχάκι τῆς μητέρας ἢ τοῦ πατέρα…».

Αυτά τα χρόνια κανείς δεν τα ξεχνάει:
«Ἀπὸ κάπου τὰ ξέθαψα, μιὰ μέρα, ξεχασμένα χαρτιὰ 
σὰν φύλλα κίτρινα, λόγια μισοσβησμένα».

Ο ποιητής δεν λησμόνησε ποτέ την Πάτρα, τη θάλασσα και το
σπίτι του. Τα αγάπησε τόσο έντονα όλα, με την παιδική του ψυ-
χή, που αργότερα κάθε ανάμνηση γινόταν στίχος, κάθε νοσταλ-
γία γινόταν ποίηση.

Στο ποιήμα του, «Πρώτα χρόνια», γράφει γι’ αυτή την ομορφιά
των παιδικών του χρόνων, την οποία έχασε μαζί με τους γονείς
του στα εφτά του χρόνια.

Ποια καρδιά δεν αγγίζουν στίχοι όπως:
«Τῆς πόρτας του ἡ παλλαϊκὴ κορώνα, ὦ νά! ἡ κάμαρα!
Μόνο οἱ χορδὲς τῆς λείπουνε γιὰ νὰ γενεῖ κιθάρα…».

Palamas in his ripe old age muses over his past life when
he writes:

“I was born in Patras, at two o’clock in the afternoon, 
on Thursday, thirteen of January 1859. 
These dates are kept in my mind because of my brother…
He had sourced them from a small register kept by mother
or father…”

No one can forget these years:
“From somewhere I dredged up one day neglected papers as if
yellow leaves, words half-worn away.”

The poet was never forgetful of Patras, the sea and his home.
His young soul loved them all so intensely that later in his
life each memory was versified and each nostalgic moment
became poetry.

In his poem “the First Years” he writes for the charm of his
childhood, which was lost with his parents at the age of seven. 

Is there a heart that is not touched by verses such as:
“The universal emblem on his door; behold! the room! 
Only the chords are missing to become a guitar proper…”.
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Ο Ποιητής, σε ηλικία 4 χρόνων, με τον αδελ-
φό του Χρηστάκη.

The poet, Kostis Palamas, at the age of four
with his brother Christakis.

Τα παιδικά χρόνια του Παλαμά

ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΕ ΣΤΙΧΟΥΣ

Palamas’ childhood years

HIS MEMOIRS IN VERSE



Πέρασε απέναντι στο Μεσολόγγι, παίρνοντας μαζί του και μια
πολύ βαθιά θλίψη, την οποία εκφράζει πολύ έντονα στους στί-
χους:

«Μὰ ὦ! λιμνοθάλασσα γυμνὴ 
καὶ μὲ τὰ ξερονήσια τ’ ἄνανθα,
τ’ ἁλατόπηχτα καὶ τὰ φυκοστρωμένα, 
μὲ τὰ νερά σου τ’ ἄβαθα καὶ τὰ ἀρμυρὰ περίσσια,
μὲ τὰ νερά σου δάκρυα σταλασμένα,
τὴ νιότη μου τὴν ἄχαρη τὴν ἔπνιξα σ’ ἐσένα.»

Και γι’ αυτήν ακόμα,την πρώτη του αγάπη, τον πρώτο παιδικό
αγνό του έρωτα, τη Φωτεινή, η οποία συνδέεται με το σπίτι και
τις αναμνήσεις του, βασανίζεται η ψύχη του, οπώς φαίνεται
στους παρακάτω στίχους: 

«Καὶ πιὸ βαθιὰ κατάβαθα, σὰν ἄλλου κόσμου πλάση νὰ…
Ὁλόρθο, ἀξήγητο, κρυφό, στὸν κῆπο ἕνα κοράσι.
Τοῦ πρώτου πόθου τὸ ἱερὸ προφήτεμα ἡ παιδοῦλα!
Στὴ χαραυγή μου γέλασμα, στὴ δύση μου τρεμούλα.»

Τα παιδικά βιώματα του Παλαμά για την Πάτρα δεν τον αφήνουν
ούτε στιγμή. Περιγράφει με μεγάλη συγκίνηση το σπίτι του, το
περιβόλι της Αμαλίας, όπου γίνεται η πρώτη γνωριμία με τη
φύση, που ποτέ δεν τη χόρτασε:

«…καὶ μένει μέσα μου ἀπὸ τὸ περιβόλι 
κάποιο ἀχνόφεγγο σὰ δειλινοῦ τὴν ὥρα 
ποὺ ὁ ἥλιος γέρνει».

Όπως και το ωραιότατο δειλινό της Πάτρας θα μείνει για πάντα
στην ψυχή του:

«Μακριὰ στοῦ πελάγου τοῦ καταποτήρα
τοῦ ἥλιου χάνεται τὸ ὑπέρλαμπρο κοράλλι.»

Όλες αυτές οι ζωντανές αναμνήσεις, όπως και οι απώλειες,
ενσταλλάζουν στην ψυχή του ποιητή μιαν απέραντη πίκρα.

He crossed over the channel to Messolongi carrying a very
deep sorrow that is quite vividly expressed:

“But, oh! you naked lagoon
with your blossomless bone-dry islands,
salt-curdled and seaweed caked,
with your shallow and rich in salt waters, 
with your waters looking as if oozing tears,
where my joyless youth was drowned.”

Even his first love, his first pure childhood romance, a girl
named Photini, who was related to his home and his mem-
ories, torments his soul, as shown in the following verses:

“And deeper, the deeper it can be, 
as if a creature from another world, there she is… 
a lassie in the garden, bolt upright, obscure, and veiled.
the little girl, my early sacred desire’s prophesy! 
a laugh at dawn, a tremble in my decline.”

Palamas’ childhood experiences of Patras never abandoned
him, not for a single moment. He describes with great excite-
ment his home, Amalia’s orchard, where his first encounter
with nature takes place although he never had enough of it:

“… and rests inside me a hazy flicker of the orchard
as in the afternoon the sun goes down.”

Just as the sublime afternoon view of Patras will stay indeli-
bly forever in his soul:

“Far off, in the open sea, the dazzling coral of the engulfing
sun is vanishing.”

All these lively memories, as well as losses, infuse an end-
less grief in the poet’s soul.
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The lagoon with the barren islands. A painting by Mallias Theodore.

Η λιμνοθάλασσα με τα ξερονήσια. Έργο Μαλλιά Θεόδωρου.
Photini in her orchard.
A painting by Yiachou Georgia.

Η Φωτεινή στον κήπο της.
Έργο,Γιάχου Γεωργίας.



Στο έργο του Παλαμά είναι άπειρα τα παραδείγματα όπου αι-
σθανόμαστε το ποίημα σαν τραγούδι. Αυτό συμβαίνει στους
περίφημους στίχους από τους «Καημούς της Λιμνοθάλασσας»,
που ο ίδιος ο ποιητής του δίνει τον τίτλο «Μια πίκρα».

Πράγματι ένας καημός ακούγεται με την αναπόληση του χα-
μένου παραδείσου των παιδικών του αναμνήσεων. Γράφει για
την Πάτρα με μια έντονη μελαγχολία:

«Στὸ χῶμα σου, φύτρωσαν καὶ μαράθηκαν
τὰ πρῶτα μου τ’ ἀξέχαστα τὰ χρόνια
γιὰ πρώτη καὶ στερνὴ φορὰ στὸ χῶμα σου,
στὸ περιβόλι τοῦ σπιτιοῦ τοῦ πατρικοῦ μου
γοργοκελαηδήσανε τ’ ἀηδόνια.
Κατάρα! Ὅλα χλωμὰ καὶ σὰν νὰ σβύνουνε
τὰ ὅσα γιὰ σὲ κρατῶ στὴ θύμησή μου,
κι ἂς εἶσαι σὰν πατρίδα μου καὶ σὰν πηγή μου.»

H μεγάλη του αγάπη για τη θάλασσα και τον Πατραϊκό, δείχνει
ότι τη λαχταρά, την αναζητά με όλη την ψυχή του, νιώθει τη
γαλήνη της και την ονειρεύεται ακόμα και στον ύπνο του. Η
θάλασσα γίνεται πηγή έμπνευσης και ανεκτίμητος πλούτος
ποιητικών εκφράσεων, όπως:

«Τὰ πρῶτα μου χρόνια τ’ ἀξέχαστα
τἄζησα κοντὰ στ’ ἀκρογιάλι».
[…] 
Καὶ νά! μέσ’ στὸν ὕπνο μου τὴν ἔφερε 
τ’ ὄνειρο κοντά μου καὶ πάλι,
τὴ θάλασσα ἐκεῖ τὴ ρηχὴ καὶ τὴν ήρεμη,
τὴ θάλασσα ἐκεῖ τὴν πλατιὰ τὴ μεγάλη».

In Palamas’ work there are numerous examples of feeling
a poem as melodic as a song can be. This is shown by the
famous verses from the poem “Yearnings of the Lagoon”
which the poet himself titles, “Pikra” (“A Grief”).

Indeed, a fit of the blues is heard when he recalls the lost
paradise of his childhood memories. He writes about Patras
with a profound melancholy:

“In your soil sprang up and withered
my early and unforgettable years 
for the first and last time in your soil,
in the garden of my paternal home 
quickly chirped the nightingales.
Damn! Everything is pale and as if they are fading
the things I hold for you in my memory,
are like my home and like my source.”

His affection for the sea, and the gulf of Patras, shows that
he yearns and seeks for it with all his heart. He feels the
sea’s serenity and dreams of it even in his sleep. It becomes
a source of inspiration and an inestimable wealth of poetic
expressions such as:

“My early unforgettable years 
I lived them close to the sea 
[…] And, lo! In my sleep a dream brought her
Close again to me,
The same there shallow and calm sea,
The same there boundless and open sea.” 
(translated by Alex Moskios).
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Beaches of Patras.

Παραλίες της Πάτρας.

The port with its breakwater.

Το λιμάνι με τον κυματοθραύστη.



Πολλές οι αναμνήσεις για το πλούσιο και πολύβουο λιμάνι της
Πάτρας, τον μόλο με τον φάρο του και τα φορτωμένα με στα-
φίδα καράβια. Μ’ αυτό το σονέτο τιμά την πρώτη πατρίδα του,
την γενέθλια γή του, που ιδιαίτερα αγάπησε:

«Ὅπου βογγάει τὸ πολυκάραβο λιμάνι
ἀπ’ ἄγριο κῦμ’ ἁπλώνεται δαρμέν’ ἡ χώρα
καὶ δὲν θυμᾶται μήτε σὰν ὀνείρου πλάνη
τὰ πρωτινὰ μετάξια της τὰ πλουτοφόρα».

Και ταυτίζει την αγάπη του για την Πάτρα, όπως με το πρώτο
άνοιγμα των ματιών, με τη μορφή της μητέρας:

«… αὐτοῦ πρωτάνοιξα τὰ μάτια μου στὴ μέρα,
κι ἡ μνήμη μου σὰν ὄνειρο τοῦ ὀνείρου πλέκει
γλυκειὰ μισοσβησμέν’ εἰκόνα, μιὰ μητέρα».

Και μια μεγάλη πίκρα, η πίκρα του αποχωρισμού, γιατί νοιώθει
πως ξενιτεύεται, όταν αναχωρεί για το Μεσολόγγι. Συνδέει τον
αποχωρισμό αυτόν, όπως πάντοτε, με τη θάλασσα:

«Στὴ νησσόσπαρτη λίμνη ποὺ τὸ μαϊστράλι
ἀπὸ θαλασσινὴ δυναμωμένο ἁρμύρα,
ταράζει πέρα τὸ φυκόστρωτο ἀκρογιάλι,
μ’ ἔρριξ’ ἐκεῖ πεντάρφανο παιδάκι η Μοῖρα.»

The poet had many memories for the prosperous and
bustling port of Patras, its pier and lighthouse and the ships
loaded with raisins. He honoured his first homeland, which
he loved dearly, with the following sonnet:

Where with its many ships the harbor moans,
The land spreads beaten by the billows wild,
Remembering not even as a dream
Her ancient silkworks, carriers of wealth. 
(translated by Aristides E. Phoutrides) 

He identifies his love for Patras with a mother’s figure, just
as it happens when we first open our eyes in this world, in
his verses:

Here I first opened to the day mine eyes;
And here my memory weaves a dream dream-born,
An image faint, half-vanished, fair—a mother.” 
(translated by Aristides E. Phoutrides)

And then he feels a great sorrow, the bitterness of separa-
tion, when he realized he emigrated setting off for Messo-
longi. He links this separation, as always, with the sea:

“Upon the lake, the island-studded, where
The breeze of May, grown strong with sea-brine, stirs
The seashore strewn with seaweed far away,
The Fates cast me a little child thrice orphan. 
(translated by Aristides E. Phoutrides)”
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Epiphany Holiday.

Γιορτή των Θεοφανείων.

Fishing boats.

Ψαρόβαρκες.

A painting by Kounousou Magda.

Έργο Κουνούσου Μάγδας.



Ο Παλαμάς έζησε τα εφηβικά του χρόνια στο Μεσολόγγι όπου
και απέκτησε πολύ καλή μόρφωση κοντά σε ανθρώπους των
γραμμάτων και της διανόησης του καιρού του.

Η έλλειψη της μητρικής και πατρικής στοργής τον ωθούσε σε
μιαν απεριόριστη φιλομάθεια, η οποία του έδωσε ολοκληρω-
μένη σκευή για κάθε θέμα του κλασικού και νεοελληνικού πο-
λιτισμού.

Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα τo 1875 και άρχισε να σπουδάζει
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου, αλλά εγκατέλειψε τις
σπουδές του διότι τον κατέκτησε η δίψα για την ποίηση και τη
λογοτεχνία. Στην Αθήνα δημιούργησε το μεγάλο ποιητικό του
έργο, που τον ανέδειξε ως έναν από τους μεγάλους Ευρωπαί-
ους ποιητές.

Τρεις πόλεις σημάδεψαν τη ζωή του μεγάλου πνευματικού άν-
δρα, Κωστή Παλαμά: η γενέτειρα πόλη του, η Πάτρα, το Με-
σολόγγι και η Αθήνα. Η κάθε μία, με τον δικό της μοναδικό
τρόπο, επηρέασαν και διαμόρφωσαν την προσωπικότητα και
το ποιητικό του έργο.

Palamas spent his adolescent years in Messolongi where he
acquired a thorough knowledge close to men of letters and
the intelligentsia of his time.

The lack of maternal and paternal love triggered his bound-
less thirst for learning, which equipped him with compre-
hensive knowledge of any topic related to the Classical and
Modern Greek civilization.

He settled in Athens in 1875 and began studying at the Fac-
ulty of Law at the University of Athens, but he abandoned his
studies because his eagerness for poetry and literature pre-
vailed. He created his extensive poetic oeuvre in Athens, and
which named him as one of the greatest European poets.

Three cities marked the life of this great spiritual man; Pa-
tras, his hometown, Messolongi and Athens. These cities in-
fluenced him, each in their own unique way and moulded his
personality and poetic work.
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Διαπιστώνουμε ότι η γλώσσα, στην ποίηση του Παλαμά, είναι
συγκινησιακά φορτισμένη, η οποία, στη συνέχεια, μεταμορφώ-
νεται σε ποιητικό λόγο, ο οποίος φέρει την απαιτούμενη σαφή-
νεια και ακρίβεια, έτσι ώστε να μπορέσει να εκφράσει την υψη-
λή αισθητική εμπειρία.

Το 1910 έγραψε τη «Φλογέρα του βασιλιά», μία συλλογή επικών
ποιημάτων, στα οποία κυριαρχεί η μεγάλη του αγάπη για την
πατρίδα, το ξύπνημα του ηρωικού πνεύματος και το όραμα του
μέλλοντος και του πεπρωμένου της φυλής για τη Μεγάλη Ιδέα
της εποχής του.

Ο ποιητής ζυμώθηκε συναισθηματικά και διανοητικά με το
όνειρο της μεγάλης Ελλάδας. Την αγαπά σαν ιδέα όχι σοβινι-
στικά και φυλετικά. Αντιθέτως, προβάλλει τη συνέχεια και το
πνεύμα του Ελληνισμού μέσα από το ύψιστο ιδανικό της ελευ-
θερίας, δίνοντάς της πανανθρώπινη διάσταση. Για τον Παλαμά,
η ιδέα του Ελληνισμού είναι ενιαία σε όλη τη διάρκεια της μα-
κραίωνης ιστορίας της, κλασική, βυζαντινή και νεότερη και ότι
την άγγιξε «τά ’κανε δικά της» και έγιναν «σὰν σπλάχνα ἀπὸ
τὸ δικό της αἷμα».

Αυτό αποτυπώνεται με τον πλέον παραστατικό τρόπο στους στί-
χους του ποιήματος του Παλαμά:
«Σβησμένες ὅλες οἱ φωτιὲς οἱ πλάστρες μέσ’ στὴ Χώρα 
κι’ ὅμως! 
Ἡ φλόγα ἀβοήθητη πρέπει νὰ κρυπτεῖ νὰ μὴν σβήσει,
γιατὶ θὰ ΄ρθεῖ κάποιος καιρὸς καὶ κάποια αὐγὴ θὰ φέξει
καὶ θὰ φυσήξει μιὰ πνοή, Μεγαλοδύναμη ἄκου!»

Το άκουσμα του ποιήματος ανεβάζει τη θερμοκρασία της ψυχής
μας και το νόημά του μεταμορφώνεται σε αισθητική εμπειρία.

In Kostis Palamas’ poetry we note that language is emotion-
ally charged. Language is transformed into poetic discourse
that conveys the clarity and accuracy required in order to ex-
press a highly aesthetic experience.

In 1910, he wrote “the King’s Flute”, a collection of epic po-
ems in which the dominant elements are his affection for his
homeland, the awakening of the heroic spirit, the nation's
vision of the future and its destiny that was identified with
the Great Idea of his time.

The poet was agitated emotionally and intellectually for the
dream of Greece's grandeur. Nevertheless he was fond of this
idea neither from a chauvinist nor racial point of view. On the
contrary he advocated the continuity and the spirit of Hel-
lenism endorsed with the highest ideal of freedom adding a
universal dimension to it. For Palamas the idea of Hellenism
is a single entity throughout its millennial history, classical,
byzantine and recent; whoever had the chance to be in touch
with this idea “was absorbed by” its power and became “heart
of its heart”.

This is most vividly impressed in the following verses of Pala-
mas’ poem:

“Smothered are all the molding fires in the Country and yet!
the helpless flame must be hidden so as not to be put out,
because there will be a time and some dawn will glow
and a gust, almighty, will blow. Listen!”

When listening to this poem, our soul is elevated and the po-
em’s meaning is transformed into an aesthetic experience.

Έργο Μαλλιά Θεόδωρου.
A painting by Mallias Theodore.

«Σβησμένες όλες οι φωτιές οι πλάστρες μεσ’ στη Χώρα 
κι’ όμως!! Η φλόγα αβοήθητη πρέπει να κρυπτεί να μην σβήσει, 
γιατί θ’ αρθεί κάποιος καιρός και κάποια αυγή θα φέξει 
και θα φυσήξει μια πνοή, Μεγαλοδύναμη άκου!!»

“Smothered are all the molding fires in the Country 
and yet! the helpless flame must be hidden so as not to be put out,
because there will be a time and some dawn will glow
and a gust, Almighty, will blow. Listen!”
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Φλογέρα του Βασιλιά The King’s Flute

Ο ποιητής του γένους

Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ

The Poet of the Nation

THE INSPIRER OF OUR RACE



OL YMP I SM I MMORT A L S P I R I T  KO S T I S P A L AMA S OL YM P I C H YMN 3 /

Η παρούσα έκδοση του βιβλίου τιμά το ιερό δώρο που
χάρισε ο ποιητής Κωστής Παλαμάς στην ανθρωπό-
τητα, τον διαχρονικό, προφητικό και οικουμενικό
Ολυμπιακό Ύμνο. Μια ανεκτίμητη κληρονομιά, μια
αστήρευτη πηγή ψυχικής και σωματικής τελειότητας,
που υμνεί τον Ολυμπισμό μέσω του οποίου αναβιώ-
νουν αρχές και αξίες για ειρήνη, ελευθερία, δημο-
κρατία αδελφοσύνη, ισότητα και ευγενή άμιλλα.

Μέσα από τους στίχους του, ευελπιστούμε να ανα-
δείξουμε τον Ολυμπισμό και τα Ολυμπιακά ιδεώδη
που διαμορφώθηκαν από την καλλιέργεια και ανά-
δειξη του Αρχαίου Πνεύματος του Αθάνατου, και τα
οποία ονειρεύτηκε να αναβιώσει στους σύγχρονους
Ολυμπιακούς αγώνες, ο μεγάλος παιδαγωγός Pierre
de Coubertin μαζί με τον Πρόεδρο της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής Δημήτριο Βικέλα. 

Με δέος, τολμούμε ένα ιστορικό οδοιπορικό στην
σύνθεση, διαμόρφωση και ανάδειξη του Αρχαίου αυ-
τού αθλητικού πνεύματος από τα βάθη του Αρχαίου
Ελληνικού πολιτισμού με το «Αιέν αριστεύειν και
υπείροχον έμμεναι άλλων» του Ομήρου, τον «καλόν
κ’αγαθόν πολίτη» του Πλάτωνα, μέχρι την σύγχρονη
εποχή με «το αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι» για τον
νικητή για την δημιουργία «σιδερένιου κ’άξιου κορ-
μιού» στον Ολυμπιακό Ύμνο του Παλαμά.

Το Αρχαίο πνεύμα των Ολυμπιακών αγώνων θα ενώ-
σει τις καρδιές των ανθρώπων γύρω από ένα
ιδανικό, τον «Ολυμπισμό» ώστε να γίνει το
«ευ αγωνίζεσθαι» βίωμα και για τους
σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες.

This edition celebrates the sacred gift that the poet
Kostis Palamas granted to humanity, the timeless,
prophetic and ecumenical Olympic Hymn. A priceless
heritage, an indelible source of mental and physical
perfection, which praises Olympism through reviving
principles and values of peace, freedom, democracy,
brotherhood, equality and fair play.

Through his lyrics, we hope to accentuate Olympism
and the Olympic ideals, shaped by the cultivation and
promotion of the Ancient Immortal Spirit, in which
he dreamed to revive in the modern Olympic Games,
the Great educator Pierre De Coubertin along with
the president of the International Olympic Commit-
tee, Demetrius Vikela.

With admiration, we dare a historic trek into the
composition, formation and promotion of this Ancient
Athletic Spirit, which derives from the depths of An-
cient Greek civilization, from classical Greek phrases
such as Homer’s: “Always strive for excellence and
prevail over others”, and Plato’s “Beautiful and vir-
tuous citizen”, right up to the modern era with the
“And crown with the unfading branch” for the winner
and for the creation “of an iron and worthy body”
from the Olympic Hymn of Palamas. 

The Ancient spirit of the Olympic Games will unite
the hearts of people around the ideals of “Olympism”,
so as the value of “fair play”, and “noble competive-

ness”, becomes a life principium for the modern
Olympic Games.


