Η διώρυγα της Κορίνθου, που ενώνει τον Σαρωνικό με τον Κορινθιακό κόλπο, είναι ένα έργο που μπορεί να
χαρακτηριστεί με όλη τη σημασία της λέξης, ένας καταπληκτικός άθλος για τη σημερινή Ελλάδα. Τα εγκαίνια της
πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιουλίου του 1893. Ο πραγματικός αυτός άθλος ολοκληρώθηκε μετά από 11 χρόνια,
με την εργασία 2.500 εργατών και τη χρήση των τελειότερων μηχανημάτων της εποχής.
Εξίσου όμως καταπληκτική είναι και η λέξη μας άθλος για να περιγράψει ένα τέτοιο σπουδαίο κατόρθωμα. Για
μία ανθρώπινη γλωσσική τέρψη θα ήθελα σήμερα να πούμε δυο λόγια για την ιστορία του άθλου. Αρχικά ο άθλος
λεγόταν και γραφόταν ως αFεθλος. Το δίγαμμα F σίγησε και η λέξη έμεινε ως άεθλος. Ακολούθησε μία συναίρεση
των φωνηέντων α+ε τα οποία συγχωνεύτηκαν και έγιναν μόνο α και έτσι γεννήθηκε η νεότερη λέξη μας άθλος
που σημαίνει ένα μεγάλο, σπάνιο και πολύ επίπονο κατόρθωμα και επίτευγμα. Το ρήμα αθλέω=αθλώ σημαίνει
αγωνίζομαι για κάποιο βραβείο. Το άθλον είναι το βραβείο κάποιου αγώνα, αλλά και το έπαθλο. Είναι πολύ
γόνιμη η ρίζα τούτη η οποία μάς χάρισε πάμπολλα παράγωγα, όπως: αθλητής, άθλημα, αθλητικός, άθληση,
αθλοθέτης, αθλοφόρος, αθλούμαι, αθλοθετώ, αθλοπαιδιές,αθλητισμός, αθλίατρος, φίλαθλος, αθλητικογράφος και
πολλές άλλες.
΄Οταν αγωνίζομαι όμως σημαίνει και υποφέρω. Από εδώ έγινε και η νέα μας λέξη άθλιος = αυτός που βρίσκεται
σε κακή κατάσταση, αυτός που ζει σε μεγάλη δυστυχία, αλλά και αυτός που χαρακτηρίζεται από κακοήθεια. ΄Ολα
αυτά τα συμπεριλαμβάνει το ουσιαστικό μας αθλιότητα. ΄Ετσι το κλασικό έργο του Βίκτωρα Ουγκώ, Les
Miserables ονομάστηκε στα Ελληνικά « Οι ΄Αθλιοι ».΄Εχουμε όμως και πάμπολλες νέες λέξεις και φράσεις όπως :
Το πένταθλο, το δέκαθλο, το Σπάρταθλον, Αχίλλειος άθλος και άλλα. Τις αθλητικές επιδόσεις τις ονομάσαμε
σήμερα αθλοσύνη.
ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
Ο πιο αγαπητός ήρωας της Ελληνικής Μυθολογίας είναι ο Ηρακλής, του οποίου η φήμη ζει μέχρι σήμερα. Από
τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού μαθαίνουμε τους Δώδεκα ΄Αθλους του Ηρακλή. Αξίζει τον κόπο να τους
απαριθμήσουμε εδώ και ταυτόχρονα να εξετάσουμε τη μνήμη μας εάν τους θυμούμαστε όλους. Για να εξαγνιστεί
λοιπόν ο Ηρακλής για το θάνατο των παιδιών του, η Πυθία τον συμβούλευσε να υπηρετήσει δώδεκα χρόνια στο
θείο του τον Ευρυσθέα. ΄Ετσι επιτέλεσε κοντά του τους δώδεκα άθλους σε διάστημα οκτώ χρόνων.
Οι ΑΘΛΟΙ του Ηρακλή ήταν : 1.) Σκότωσε το λιοντάρι της Νεμέας, 2.) Εξόντωσε τη Λερναία ΄Υδρα, 3.)
Αιχμαλώτισε το ελάφι που ζούσε στην Κυρύνεια της Αχαϊας, 4.)΄Επιασε ζωντανό τον Ερυμάνθιο κάπρο, 5.)
Καθάρισε σε μια μέρα τους σταύλους του Αυγία, 6.) Εξολόθρεψε τις Στυμφαλίδες όρνιθες, 7,) Μετέφερε ζωντανό
στην Αργολίδα το φοβερό ταύρο της Κρήτης, 8.) Μετέφερε στον Ευρυσθέα τις φοράδες του βασιλιά της Θράκης
Διομήδη, που έτρωγαν ανθρώπους, 9.)Σκότωσε τη βασίλισσα των Αμαζόνων Ιππολύτη και τη ζώνη της την
χάρισε στην κόρη του Ευρυσθέα την Αδμήτη, 10.) Οδήγησε στον Ευρυσθέα τα βόδια του βασιλιά Γηρυόνη, 11,)
΄Εφερε στον Ευρυσθέα τα τρία χρυσά μήλα των Εσπερίδων και 12,) Ο Ηρακλής κατέβηκε στον ΄Αδη, έπιασε τον
Κέρβερο, τον έδεσε και τον μετέφερε στον Ευρυσθέα. Αν δεν είναι αυτά άξια επιτεύγματα και πραγματικά
ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΘΛΟΙ ! ΄Εκανε και τόσα άλλα, όπως έφερε πίσω από τον ΄Αδη την ΄Αλκηστη, τη γυναίκα του
΄Αδμητου του βασιλιά των Φερών της Θεσσαλίας και τόσους άλλους άθλους. ΄Ολοι τους όμως είχαν και έχουν
μεταφορικές σημασίες και συμβολισμούς.
Εάν τους θυμηθήκατε όλους, Μπράβο σας. Σας αξίζει το ΄Επαθλο του άριστου μαθητή της Μελβούρνης. Είναι και
αυτό ένας μνημονικός... άθλος !
Ο ΑΘΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ
Δεν μπορούσε η Αγγλική να μην πάρει τον ΄Αθλο και να τον κάνει δικό της. Διάλεξε όμως μόνο το αθλητή ο
οποίος έγινε Athlete με προφορά άθλιτ = a combatant, a contender in games. ; ΄Αθλος = a contest. Ο αθλητισμός
έγινε athleticism και το επίθετο athletic και το επίρρημα athletically. Οι αθλοπαιδιές έγιναν athletics = physical
exercises, especially track and field events. Φυσικά ας αναφέρουμε εδώ και τους αθλητικούς Ολυμπιακούς
Αγώνες ( που αποδόθηκαν στα Αγγλικά ως ...παιχνίδια = Olympic Games ) και όλα τα αγωνίσματα και άθλους,
όπως ο δίσκος ως discus, το πένταθλον ως pentathlon, το δέκαθλον ως decathlon και τα αθλητικά πουκαμισάκια
που γράφουν υπερήφανα: ATHLETICS , και τόσα άλλα.
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΕΠΙΜΥΘΙΟ ΜΑΣ
Από ό,τι βλέπουμε στην τηλεόραση, ακούμε από το ραδιόφωνο και διαβάζουμε στον τύπο, ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
στην Αυστραλία έχει γίνει στην πραγματικότητα το όπιο του λαού μας εδώ. ΄Ολοι μας το διαπιστώνουμε αυτό
κάθε μέρα και έγινε ο εθισμός μας!
΄Οσο για την Ελλάδα, ο άθλος του Ηρακλή που καθάρισε τους σταύλους του Αυγία, θα ήταν ευχής έργον να
επαναληφτεί και σήμερα. Πρέπει να ερθεί ένας νέος Ηρακλής να πραγματοποιήσει μία νέα ολική εκκαθάριση και
μία πραγματική εξυγίανση της δημόσιας διοίκησης και να θανατώσει τη Λερναία ΄Υδρα των επιτήδειων πολιτικών
μας. ΄Ολα εδώ αναφέρονται ως μία αλληγορική μεταφορά, αλλά χρειάζεται να γίνουν όλα στην κυριολεξία.
Συμφωνείτε; Πώς όμως;

