
Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο  Μ  Π Ε ν α κ η

- Λ / -

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η :  ΟΔΟΣ
Κ Ο Υ Μ Π Α Ρ Η Α ΘΗ ΝΑ 106 74



Ρ α ΤΙΑ Ν 0^0 ^3-ν ΐΛ >6Λ?Λ  ΤΙίΑ/

-  1 ^ 8 ^

Τό Πνεύμα καί τό Σώμα, δύο έννοιες μέ πλούσιο είκαστικό 
Αντίβαρο κι Ακόμα πλουσιότερο ποιητικό Απόθεμα, έκπέμπουν έτσι 
κι Αλλοιώς τΑ απαραίτητα έρεθίσματα γιΑ ποικίλες έκθετικές 
προσεγγίσεις, όπως αύτές πού έπιχειροϋνται στό ’Εθνικό ’Αρχαιο
λογικό Μουσείο καί τήν ’Εθνική Πινακοθήκη μέ Αφορμή τήν Αναβίωση 
τής ’Ολυμπιακής ’Ιδέας. Περισσότερο όμως Από τό δργανωτικό 
πρόσχημα, τή μουσειακή δηλαδή παρΑθεση ενός εντυπωσιακοί) συνόλου 
μέ "ωραία έργα", οι δύο αύτές έννοιες καθώς καί ο συνειρμικός 
τους συσχετισμός προκαλοΟν Αβίαστα μιΑ αλυσιδωτή σειρΑ νοητικών 
ΑντιδρΑσεων, πού οδηγεί αναπόφευκτα πέρα Από τΑ "ωραία λόγια" 
σέ κΑποιες σκέψεις πικρές.

Τό Σώμα καί τό Πνευμα συναρθρώνουν ως κύριες συνιστώσες
^ Μ € 4#τό πολύπλοκο φαινόμενο του ’Ανθρώπου, όπως Ακριβώς η υλη καί 

η ένέργεια συνθέτουν τή θαυμαστή πραγματικότητα τοΟ φυσικοΰ 
κόσμου. 'Η διαπίστωση αυτή καί η Αλήθεια της δφείλεται στήν 
ελληνική Αρχαιότητα, η οποία κατόρθωσε νΑ συλλΑβει τίς βασικές
ΑνΑγκες τής ύπαρξης σΑν Αξίες διαχρονικές, νΑ τίς αποστΑξει

*■ #
μέσα Από τΑ φίλτρα των θεωρητικών γενικεύσεων, νΑ τίς έκφρΑσει
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μέ τή νοητική ευαισθησία τής επιγραμματικής διατύπωσης καί νΑ 
τούς προσδώσει τύ κύρος των Αποκρυσταλλωμένων Αρχών. 'Από τότε, 
καί μέ μίΑ θεαματική έπιμονή, η σύμμετρη ΑνΑπτυξη των πνευματικών 
καί τών σωματικών Ιδανικών έζακολουθει νΑ συγκαταλέγεται στίς 
παραμέτρους της έξελικτικής διαδικασίας καί νΑ έγγρΑφεται ως 
αίτημα μέ καθολική ίσχύ ΑνΑμεσα στούς πρωταρχικούς στίχους τής 
ϊίαιδείας, παρΑ τή συνεχή ΑνΑπτυξη τού ιστορικού ορίζοντα σέ ολο 
καί πι<5 διευρυμένους χώρους, τούς συνεχείς Αναπροσανατολισμούς 
τών ιστορικών προοπτικών μέ ολο καί πιύ γοργούς ρυθμούς.

Δέν ύπΑρχει Αμφιβολία οτι η Αποτίμηση τών σωματικών καί 
τών πνευματικών αξιών, η ποσοστιαία τους σχέση, καθώς καί τΑ 
ποιοτικΑ καί ποσοτικΑ τους μεγέθη, ποικίλλουν κατΑ εποχές,
ΑνΑλογα μέ τίς έκΑστοτε έπιταγές τών κοινωνικών δεδομένων, μέ 
τίς ΑντανακλΑσεις τους πΑνω στήν ευαισθησία τών συνειδήσεων 
καί στήν προβληματική του φιλοσοφικού στοχασμού. *£νώ δηλαδή 
κατΑ τήν περίοδο τής ρωμαίκής κυριαρχίας η αύξουσα υπερτίμηση 
τών σωματικών ποσοστών Αγγίζει συχνΑ τΑ όρια τών έκφυλιστικών

€ υτΑσεων, η μεσαιωνική περίοδος δέν βλέπει στύ σώμα παρΑ εναν 
ιιαρΑγοντα δεσμευτικό γιΑ τίς Απαιτήσεις τών πνευματικών Αναγκών. 
*Η ΑναγκαστικΑ κρυφή καί ανομολόγητη λατρεία τού σώματος, 
συσσωρεύοντας Αποθέματα τύψεων καί τραυματικών έμπειριών, 
προκαλεί βέβαια πιέσεις μέ εκρηκτικές ένίοτε διαφυγές, τίς 
οποίες καμιΑ μοναστική έκτόνωση δέν μπορεΓ νΑ Αοαλύνει. Οσο 
κι αν φαίνεται περίεργο, η βυζαντινή όρθοδοξία, δοξΑζοντας 

* τήν ίσοτιμία τής Ανθρώπινης καί τής θεϊκής υπόστασης τού 
Σωτήρα, θΑ σταθεί κΑπως Ανεκτικότερη απέναντι στή σωματική 
ίδέα γιΑ νΑ ψΑλλει μέ τρυφερΑδα καί ΑνθρωπιΑ τόν ΈπιτΑφιο 
Θρήνο* γιΑ νΑ Αποκατασταθεί, ωστόσο, η ίσορροπία βπρεπε νΑ
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€φθάσει η ωρα τής 'Αναγέννησης, μέ τή δική της σκέψη, τή δική 

της Τέχνη καί τό δικό της ήθος, κυρίως όμως έπρεπε νά φθάσει 
η ωρα του Δςαφωτισμοϋ. ’Από τότε καί μέ ρυθμούς παράλληλους 
πρός τά Απελευθερωτικά κινήματα έκείνων των καιρών, μέ μιά 
έπιμονή ομόλογη πρός τό διεκδικητικό κλίμα τής βιομηχανικής 
έπανάστασης, θά Αρχίσει ή σταδιακή Αμφισβήτηση πού θά κλονίσει 
έν τέλει τόν παρά φύσιν δυϊσμό καί θά άρει τή διάσταση τοΟ 
Πνεύματος Από τό Σώμα, Αποκαθιστώντας τήν ενότητα πού είχε 
οραματιστεί ό Αρχαίος ελληνικός κόσμος.

"Αν ή περίοδος Από τό δεύτερο μισό τοΟ 19ου αιώνα καί μετά, 
καλλιεργώντας τό αίτημα τής Αναβίωσης τών'Ολυμπιακών ’Αγώνων, 
φάνηκε νά διαπνέεται Από μιά τάση έπιστροφής στίς καταξιωμένες 
Αρχές τής ισοτιμίας μέ μιά διάθεση έξισορρόπησης των πνευμα
τικών καί τών σωματικών συστατικών τής ύπαρξης, ή πραγματικό—

υτητα του 2θου αΙώνα δύσκολα θά μπορούσε νά πει κανείς οτι δικαί
ωσε τίς προσδοκίες αδτέο. "Οχι μόνο γιατί ανεξαρτοποίησε τόν 
Αθλητισμό Από τό ευρύτερο σώμα τής παιδείας γιά νά τόν μετου- 
σιώσει σταδιακά σ'ενα σύστημα αύστηρά έπαγγελματικών προδια
γραφών, ούτε μόνο γιατί τόν Αποστέγνωσε σταδιακά Από τή φυσική 
ορμή τής" ευγενους άμιλλας" γιά νά τόν ρετατρέψει σ'ενα 
Ανεγκέφαλο μηχανισμό παραμορφωτικών προσπαθειών, σ’ενα Απάνθρωπο 
κυνήγι θεμιτών ή Αθέμιτων έπιδόσεων, σ'εναν παρανοϊκό συναγω
νισμό ευτελών στόχων. Κυρίως γιατί μέ τό πρόσχημα τής μαζικο- 
ποίησης κατόρθωσε νά μετατρέψει τίς λαϊκές προϋποθέσεις τής 
άθλησης σέ έπιδιώξεις λαϊκιστικές. Πάνω σέ τέτοια θεμέλια 
άλλωστε ήταν εύλογο νά ανθίσει τό φασιστικό ¿δανικό τής 
περιόδου τού Μεσοπολέμου, τά κατάλοιπα τοΟ οποίου δύσκολα 
θά μπορούσε νά πει κανείς οτι έγκατέλειψαν ένιτοτε τούς χώρους
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τής άθλησης, τόν ψυχισμό καί τή νοητικότητα των Αθλουμένων.

Η δική μας περίοδος, παρόλες τίς διακηρύξεις της γιά τό 
Αντίθετο, φαίνεται πώς εύνόησε τή διάσταση τοΟ σώματος Από τό 
πνεϋμα. Τίς παραμονές μάλιστα τοΟ 2ΐου αίώνα βιώνουμε μάλλον 
μιά υπέρμετρη άνθιση τοΟ σωματικο0 ίδεώδους, χάρη στήν οποία 
έξασφαλίζονται τά Αναγκαία ποσοστά τής βαναυσότητας πού Απαι
τείται μακροπρόθεσμα γιά τήν έξοικείωση τοΟ Ατόμου μέ τούς 
ορούς τής πειθήνιας υποταγής, ένω παράλληλα έλέγχονται οι 
συσσωρευμένες πιέσεις των έκτονωτικών διαθέσεων καθώς καί τά 
όρια τής Ανοχής στήν προϊούσα'έκβαρβάρωση. *Η Αντιαισθητική 
διόγκωση τοΟ μυικου συστήματος Ακολουθεί κανονικά τό δεσπόζον 
όραμα τής ευζωίας, τήν προβαλλόμενη ποικιλλότροπα σωματική 
κτηνωδία, τόν καννιβαλισμό των γηπέδων* 'Αλλά καί στά "εύγε-
νέστερα” Ακόμα Αθλήματα ο Απάνθρωπος συναγωνισμός δέν αφήνει

«#
περιθώρια Αμφιβολιών Ακόμα καί στούς πιό αίσιόδοζους, οτι τό 
Ανθρώπινο σώμα συγκαταλέγεται κυριολεκτικά πλέον Ανάμεσα στά 
διάφορα καταναλωτικά Αγαθά· πωλείται καί Αγοράζεται, έπενδύεται 
καί ασφαλίζεται, Ανταλλάσσεται τόσο σέ έθνικό οσο καί σέ 
διεθνικό έπίπεδο μέ τίς ευλογίες μιάς νομιμότητας πλαστής^
Παράλληλη είναι στίς μέρες μας καί η πορεία του πνεύυατος μέ 
τήν έντατική καλλιέργεια έγκεφάλων, τήν Αποταμίευση τής εύφυίας 
τίς τράπεζες πού χρηματοδουν τήν Ανακάλυψη νέων καταναλωτικών 
πόρων καί νέων καταναλωτικών Αγαθών, τήν Αδιαφορία τής συγκί
νησης μπροστά στά σώματα τών πεινασμένων παιδιών τής Άφρς κής 
καί τών νεκρών στίς έμφύλιες συρράξεις τής ύφηλίου.

Υπάρχουν βέβαια καί οι προοπτικές, η αισιοδοξία τοΟ 
μέλλοντος, η ενδόμυχη τάση τής μή αποδοχής τών τετελεσμένων.
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‘Υπάρχει καί η ρομαντική διάθεση όσων ακόμα πιστεύουν οτι οι
Αξίες έχουν μιάν άλλη διάρκεια στήν 'Ελλάδα, πώς οι ίδάες καί
οι θεσμοί πού τίς κατοχυρώνουν μπορούν νά αναβαπτίζονται καί
νά αναζωογονούνται. ’‘Αλλωστε, Ανεξάρτητα Απ'τήν Απαισιοδοξία
πού μόίς ένσταλίζει η θλίψη Από τήν περιράουσα Ατμόσφαιρα των
καιρών, τό πνεύμα θά ξαναβρεΓ τό δρόμο τής αρμονικής του
σύζευξης μά τό σώμα, όπως θά βρει καί τό σώμα τό δρόμο τών νάων

—

προσανατολισμών, πάρα από τά Αναβολικά καί τή διαφήμιση , πάρα 
από τόν ευτελισμό του χρηματισμου. ΐό δρόμο τής ένανθρώπισης 
καί τού έξανθρωπισμού πού μοΓς υπόσχεται η αύγή τού 2ΐου αίώνα.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ
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Πρόχειρες σκέψεις γύρω απ’το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως οι πραγματικά μεγάλες ιδέες, οι εξαιρετικές 

συλλήψεις της διάνοιας, από τη στιγμή που θα γεννηθούν γίνονται κτήματα του 

συνόλου, για να εγγραφούν ανεξίτηλα στη συνέχεια σ'ένα κοινό απόθεμα 

συνειδησιακής εμπειρίας, και να κερδίσουν εν τέλει την εγκυρότητα της 

οικουμενικής παραδοχής. Ετσι και η Ιδέα του Ολυμπισμού, ανήκει πλέον στα 

περιουσιακά στοιχεία της ανθρωπότητας όχι μόνο για την εξισωτική της δύναμη και 

την ανυψωτική ορμή της, ούτε μόνο για το ενοποιητικό της πνεύμα και το αντιπολεμικό 

της περιεχόμενο, αλλά κυρίως γιατί απελευθέρωσε τα δικαιώματα των σωματικών 

αξιών από το πλέγμα της υποτίμησης, δοξάζοντας παράλληλα τις αρετές του ατόμου 

ως προϋποθέσεις της κοινωνικής συνοχής μέσα στην γοητευτική πολυμορφία του 

κοινωνικού γίγνεσθαι.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ιδέα του Ολυμπισμού πηγάζει από βαθύτερες ανάγκες 

της ζωής, όπου στο νόημα της άσκησης ενυφαίνεται το αίτημα της ελευθερίας, στο 

αίτημα της πνευματικής εγρήγορσης η προϋπόθεση μιας ετοιμότητας σωματικής, στο 

όραμα της συλλογικής προσπάθειας ο όρος του προσωπικού μόχθου και η χαρά της 

έντιμης άμιλλας. Αλλά και η ευλογημένη χαρά του παιχνιδιού ως αντιστάθμισμα στις 

έγνοιες του καθημερινού μόχθου και τον αγώνα της επιβίωσης. Ολα αυτά δεν έχουν 

βέβαια καμιά απολύτως σχέση με τον επαγγελματισμό του στυγνού συναγωνισμού και 

την εμπορευματοποίηση των επιδόσεων, με τα σύγχρονα μεγέθη της τεχνολογικής 

παρέμβασης και την βιομηχανοποίηση των πάντων, με την απατηλή αίγλη των 

τηλεοπτικών θορύβων και την παραπλανητική φύση του διαφημισμού. Ούτε με την 

προκλητική υστερία των μαζικών εκδηλώσεων και την εξαργύρωση των ιδανικών στις

τράπεζες των χρηματιστών και των τοκογλύφων. ί



Οι μεγάλες ιδέες χρειάζονται περιοδικά την τόνωση των νέων προσανατολισμών και 

την κάθαρση των αναβαπτίσεων: την επιστροφή στους τόπους που τις γέννησαν, 

όπου ακόμα μπορεί να επιβιώνει η συναίσθηση των μέτρων, της ταπεινοσύνης και της 

ανθρωπιάς.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ
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Ολυμπιακό πνεύμα καί νεοελληνική πραγματικότητα

Χωρίς νά έχω έξαντλήσει τήν τρέχουοα βιβλιογραφία αλλά καί χωρίς νά έχω 
εξαντληθεί άπό τό άγχος τής στατιστικής τεκμηρίωσης, θά τολμούσα νά ύποστηρίξω 
ότι τό ιδεώδες τής άθλησης άφησε άνέγγιχτο τό «πνεύμα» τού έγτοπισμένου στό 
«σώμα» νεοελληνικού ένδιαφέροντος. “Απ’ αύτή καί μόνο τήν άποψη τό βιβλίο τής 
"Ελσης Σπαθάρη, προστιθέμενο στις όσες έλοχιστες ανάλογες εργασίες εϊδαν ώς 
τώρα στόν τόπο μας τό φώς. θό ήταν έτσι κι αλλιώς καλοδεχούμενο.

Τά έρεθίσματα πού προκαλεί ωστόσο ή μελέτη του στην ευαισθησία τής νόησης 
ξεπερνούν κατά πολύ τίς δποιες γνωσιολογικές ανάγκες, στοχεύοντας τή δυναμική 
συμμετοχή τού έπαρκούς αναγνώστη ή μάλλον τήν αναγωγή του άπό τό έπίπεδσ τής 
παθητικής πρόσληψης κάποιων πληροφοριών καί τής μηχανικής άηοτϋπωσης εικό
νων οέ ύψηλότερα έπίπεδα συνειδητοποίησης καί κριτικής θεώρησης τών σχετικών 
προβλημάτων.

Άψογη έπιστημονικά καί εκδοτικά θεαματική, ή σύσταση τού τόμου προσφέρει 
κατ’ άρχήν μιά συνολική έποπτεία τού φαινομένου τής άθλησης καί τών δυνάμεων 
πού τό πυροδοτούν στήν εξελικτική διάσταση τής διαχρονικής του ανάπτυξης. Παρ' 
άλες. δμως. τίς προσπάθειες νά γίνουν αισθητά τά νήματα τής συνέχειας, νά προ
βληθούν δηλαδή οί κόμβοι τής έσοτερικής συνοχής, δέν υπάρχει καμία άμφιβολίσ 
ότι απτήν τελική έντύπωση βαραίνει άποφασιστικά ή έλληνική άρχαιότητα, όχι μόνο

\

Αναδημοσιεύεται οπό τήν έφπμερίδΰ Τό βήμα. 7 'Ιουνίου 1992. 'Εκεί προτάσσεται τό 
ακόλουθο σημείωμα του συγγραφέα. «Τό κείμενο πού ακολουθεί έγράψη γνά νά προλογίσει τό 
βιβλίο τής 'Ελσης Σπαθάρη Τό Ολυμπιακό Πνεύμα, έκδόσεις "Άδάμ", 1992. Μέ πολύ κόπο 
καί μέ άρκετή αύτολογοκρισία Επειδή ώστόαο άπαλείφθηκε τελικά. Ισως γιατί τό πνεύμα του 
δέν συμφωνούσε μέ τόπρολογικά σημειώματα τού ‘Αντιπροέδρου τής ελληνικής κυβερνήοε- 
ως κ. Τζαννή Τζσννετάκη καί τοϋ προέδρου τής Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Χουάν 
Άντόνιο Σάμορανκ, καλό θά ήταν νά κριθεί ώς πρός τήν άνορθοδοξία του καί άπό τούς 
άναγνώστες τού Βήματος. Ή ούνταξη τού κειμένου όπσίτηοε άλλωστε κάποια οεβοστά ποοο- 
στά πνευματικής καί ψυχικής ανάλωσης, χαμένου δηλαδή καί απλήρωτου χρόνου».
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"Αγγελος Δεληβορρισς

μέ τόν άριθμό καί τή οημαοϊα τών σελίδάν πού τής άφιερώνονται, αλλά καί μέ τήν 
αισθητική υπεροχή τού υλικού πού τήν εικονογραφεί, θά άποφύγω έν τούτοις τόν 
πειρασμό νά άναφερθώ στόν εσωτερικό λόγο τών ποσοστικών καί τών ποιοτικών 
σχέσεων, καθώς καί στόν καταλυτικό ρόλο Τής κοινωνιολογικής παραμέτρου Πάνω 
στις έκόστοτε μεταστοιχειώσεις τών δεδομένων τους- γιατί άκόμη καί όσοι δέν 
διαθέτουν παρά τά έφόδια κάποιων απλών μόνο μαθημάτων τής Ιστορίας, άκόμη καί 
έκεΐνοι πού είναι άμοιροι τών μεθόδων τής άνάλυσης. πρέπει νά γνωρίζουν ότι ό 
σημερινός αθλητισμός, αποξενωμένος οριστικά από τίς θεμελιακές συνιστώσες τής 
Παιδείας καί τού Ανθρωπισμού, έχει τόση σχέση μέ τόν αθλητισμό τής άρχαιότητας 
όση ό φάντης μέ τά ρετσινόλαδο.

Σέ έναν τόπο όπου ή περίσσεια τών καθημερινών περίπου αναφορών στά κλέη 
τού παρελθόντος άγγίζει τά όρια τού κορεσμού, ή αναμετάδοση τών μηνυμάτων 
πού έκπέμπει ή αρχαιότητα, στις συχνότητες όμως τών βιωμάτων τής σύγχρονης 
έποχής, γίνεται αυτόματα Ή διεργασία αύτή στή συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει 
νά έκπληρώσει έμμεσα καί τίς προθέσεις τής συγγραφέως. ή οποία, χωρίς νά τό 
διατυπώνει ρητά, χωρίς νά τό διατυμπανίζει, αφήνει νά διοφανεί άβίοστα μέοα άπό 
τή δομή καί τή ροή τού κειμένου της ή συνεχής, καταλυτική άντιπαράθεση τού 
σήμερα μέ τό χθές τής αθλητικής ιδέας. ‘Αν δεν μέ ξεγελά μάλιστα ή κρίση μου. θά 
έλεγα ότι έπιχειρεί κάτι άκόμη πιό σημαντικό: τήν καταγραφή τού ιδεολογικού 
κλίματος πού έμψύχωνε όμόφωνα τίς έθνικές έξάροεις. όσο άκόμη παίζονταν οί 
προοπτικές γιά τήν παλινόστηοη τών 'Ολυμπιακών Αγώνων τού 1996. Πριν άπό τή 
θριαμβευτική επιλογή τής Άτλάντα, πού μέ αποστομωτικό πραγματικά τρόπο απέ
δειξε τό τί αντιπροσωπεύουν οί παρακαταθήκες τής άρχαιότητας γιά τά τρέχοντα 
διεθνή μέτρα τής αθλητικής «κουλτούρας»· πρίν άπό τήν καταβαράθρωση τής ελ
ληνικής υποψηφιότητας καί τήν περιφανή έπικράτηση τών «αξιών» τής Κόκο-Κόλα. 
Πρόκειται γιά μιά έμμεση βέβαια καταγραφή, πολύτιμη σε όσους άποτολμήσουν 
ποτέ νά αξιολογήσουν τά παρεπόμενα, νά άποτιμήοουν δηλαδή τίς εξωφρενικές 
έπενδύοεις πού απορροφά ό νεοελληνικός αθλητισμός ώς πρός τά καθόλου αμελη
τέα ποσοστά τής συμβολής του στή διαμόρφωση τού νεοελληνικού ήθους.

Τό βιβλίο τής 'Ελσης Σπαθάρη εμπεριέχει όση Φαιά ουσία, όσο γνωστικό καί 
νοητικό μόχθο άπαίτηοε ή θεωρητική στήριξη τών έλληνικών θέσεων γιά νά προ
βληθεί καί διεθνώς ή δικαιωματική περίπου διεκδίκηση τής Χρυσής ‘Ολυμπιάδας. 
Στην ένδεικτική διαδοχή τών έπιμέρους κεφαλαίων διαγράφεται ή άρθρωση τής 
λογικής πάνω στην όποια αναπτύσσεται ή όλη διεκδικητική έπιχειρηματολογία. έδώ 
γεννήθηκε ό αθλητισμός, έδώ οργανώθηκαν ήδη κατά τήν προϊστορική περίοδο οί 
πρώτες άγωνιστικές έκδηλώοεις, έδώ αποκρυστάλλωσαν τήν κανονική τους μορψή 
οί ‘Ολυμπιακοί καί οί άλλοι πανελλήνιοι άγώνες στή διαδρομή τών ιστορικών χρό
νων. έδώ άναγεννήθηκε κατά τή σύγχρονη εποχή τό ‘Ολυμπιακό ‘Ιδεώδες μέ τούς 
'Ολυμπιακούς 'Αγώνες τού 1896, εδώ θά έπρεπε συνεπώς νά έορταστεί καί τό 
πανηγυρικό τους ιωβηλαίο. Σύμφωνα μέ τήν ελληνική πρόταση, ή άναβάπτιση της 
ιδέας τού ‘Ολυμπισμού στόν τόπο πού τήν γέννησε θά ήταν ευεργετική γιά τό 
μέλλον ένός θεαμοΰ. ή επιβίωση τού όποιου έξορτάται άμεσα άπό τήν έπανεύρεση 
τών χαμένων μέτρων τής άνθρωπιάς του. Γι’ αύτό προτείνεται άλλωστε καί ό έμβο- 
λιασμός του μέ κάποιες μετρημένες δόσεις «πνευματικοκαλλιτεχνικών» αντισωμά
των, έπιβεβλημένες άπό τό πασίγνωστο εκείνο «νους ύγιής έν σώματι ύγιεϊ» καί τήν 
τραβηγμένη άπό τά μαλλιά άποψη ότι τό άρχαίο ελληνικό πνεύμα καί ή αρχαία 
έλληνική τέχνη όφείλουν πολλά στά στάδια καί στις παλαίστρες. Στήν ύφανση τής
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συλλογιστικής εμπλέκονται αναπόφευκτο καί τφ δημιουργικά κεντρίσμοτα πού προ- 
σέψερε κατά τά νεότερα χρόνια ό αθλητισμός στή νόηση καί τήν εύοισθησία. Παρά 
τις φιλότιμες όμως προσπάθειες νά άναουρθούν άπό τή λήθη τά σχετικά παραδείγ
ματα πρός ένίσχυση τής επιχειρηματολογίας, ό χρόνος, ό πιό αδυσώπητος κριτής 
τών άξιων, δέν υπάρχει καμία άμψι βόλια πώς στάθηκε πραγματικά άνελέητος γιά όλα 
περίπου τά προϊόντα τών αθλητικών εμπνεύσεων τού εξωτερικού, καθώς καί γιά τά 
ύποπροίόντα τών νεοελληνικών έκδοχών τους.

Στό σπίτι τού κρεμασμένου δέν μιλάνε γιά τό σχοινί. Στή χώρα όπου μαραίνονται 
οϊ βιβλιοθήκες καί ψυχορραγούν τά έρευνητικά κέντρα, δπου πυρηολοϋντοι τά 
διδακτήρια καί γελοιοποιούνται οί σκεπτόμενες συνειδήσεις, όπου οί διανοούμενοι 
καί οί ποιητές, οί άνθρωποι τής τέχνης καί τής επιστήμης, οί παρίες τών γραμμάτων, 
δέν εκλιπαρούν τήν έπιβίωση άλλα τό δικαίωμα τής δημιουργικής έκφρασης, άς 
άφήσουμε τό περί ισοτιμίας τού πνεύματος μέ τό αώμα καί άς πάψουμε νά κομπά
ζουμε ανερυθρίαστα γιά τήν ενότητά τους. Στη χώρο όπου ή έμπορία τού σώματος 
είναι ή  πιό παραγωγική έπένδυση. όπου οί βαρόνοι τών γηπέδων προβάλλουν μέ Τά 

φωτοστέφανο τής δημοσιότητας καί τής καθεστηκυΐας κοινωνικής αποδοχής, όπου 
οί παρά φύοιν συνδυασμοί καί οί τερστογενεΐς προσμείξεις συστεγάζουν τόν αθλη
τισμό τών συνδικάτων τής παραοικονομίας καί τόν πολιτισμό τής πενίας κάτω όπό 
τίς προστατευτικές φτεροΰγες τής Ιδιας κρατικής φροντίδας, άς προασπίσουμε 
τουλάχιστον τήν Ιερότητα πού άπέμεινε στίς πνευματικές μας άξιες.

Τώρα πού μαζί μέ τούς αποήχους άπό τίς φανφόρες έσβησαν καί όσες ελπίδες 
είχαν επενδυθεί στη διεκδίκηση τής Χρυσής 'Ολυμπιάδας, μπορεί πλέον νά άποτι- 
μηθεί νηφάλια ή κωμικοτραγική διάσταση τής νεοελληνικής πραγματικότητας ώς 
πρός τά «Σώμα καί τό Πνεύμα» τών ¡δανικών της. Μπορούν νά διερευνηθοϋν σέ 
βάθος όλα τά ήχηρά παρόμοια τών άνερμάτιστων ιδεολογημάτων ή μάλλον οί έρμα- 
τισμένες πάνω ατό πνεύμα καί τό σώμα μας στιβάδες τής ύποανάπτυξης. ή άναπα- 
ραγόμενη μέ απόλυτη συνέπεια αθλιότητα, ή ύφέρπουσα κάτω άπό τά ένδύματα τών 
ευρωπαϊκών μεταμφιέσεων μέ τίς ευλογίες των πολιτικών δυνάμεων τού έρημου 
αύτοΰ τόπου, Όπως φάνηκε άλλωστε καί όπό τίς φιέστες τών πρόσφατων Μεσογει
ακών Αγώνων, είναι πραγματικά έλάχιστοι εκείνοι πού δέν δονοΰντοι άπό ρίγη 
συγκινήσεων μπροστά στίς παραμορφωτικές νεκροφάνειες τού παρελθόντος πάνω 
στίς προκρούστειες κλίνες τής σημερινής σκοπιμότητας: οί αριστεροί —  καί όχι 
όλοι, όρισμένοι άνένταχτοι καί περιθωριακοί, οί λεγόμενοι κουλτουριάρηδες καί οί 
διαβιούντες στά πρόθυρα τής παράνοιας έξωτικοί Νεοέλληνες τής πνευματικής 
μειοψηφίας, Σέ αύτούς άπευθύνεται έξαλλου καί τό βιβλίο τής Έλσης Σπαθάρη, όχι 
βέβαια ώς άπάνθισμα πληροφοριών γιά τό χθες τών έλληνικών έττιδόσεων. άλλά ώς 
σπινθήρας προβληματισμού γιά τό σήμερα ή μάλλον γιά τό αύριο τών έλληνικών 
προοπτικών.

“Αγγελος Δεληβορριάς


