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Μνπ θαίλεηαη πσο άξρηζεο 

λα ππάξρεηο Μπνπέλνο Άηξεο  

θαη ηφζν αηψλην ζε ζεσξψ  

ζαλ ηνλ αέξα θαη ην λεξφ 

Jorge Luis Borges 
Η κπζνινγηθή θηίζε ηνπ Μπνπέλνο Άηξεο

2 

 

Οη Οιπκπηαθνί Αγψλεο ζεσξνχληαη ζαλ κηα «θαηαπιεθηηθή κεραλή παξαγσγήο εηθφλσλ θαη 

παξαγσγήο παξαζηάζεσλ»
3
. Δηδηθφηεξα, δεδνκέλνπ φηη ζπλδένληαη θάζε θνξά κε κία ή 

πεξηζζφηεξεο πφιεηο ηνπ θφζκνπ πνπ ηνπο ππνδέρνληαη ή είλαη ππνςήθηεο γηα ηελ αλάιεςε 

ηεο δηνξγάλσζήο ηνπο, παξάγνπλ γεσγξαθηθέο ινγνζεζίεο. Καηά ηελ έλλνηα απηή είλαη 

ελδηαθέξνλ λα ηνπο εμεηάζνπκε απφ θνληά κε ηελ επθαηξία ησλ ΟΑ ηνπ 2004 ζηελ Αζήλα. 

Η πηπρή «πφιε» είλαη πξάγκαηη θεληξηθή ζηελ νξγάλσζε ησλ ΟΑ. Η βξεηαληθή 

επηζεψξεζε The Economist αξρίδεη έλα άξζξν ηεο κε ηελ αθφινπζε δηαπίζησζε: «Οη ΟΑ 

ζέηνπλ έλα εξψηεκα πνπ αθνξά ηνλ  ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πφιεηο κπνξνχλ λα πσιεζνχλ κε 

επηηπρία. Ξεράζηε ηα κεηάιιηα – ή πεξίπνπ». Δμάιινπ ε γεσπνιηηηθή δηάζηαζε πνπ 

ηνλίδνπκε εδψ είλαη ζχκθπηε κε ηελ έλλνηα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, αθφκα θαη απφ ηελ 

αξραία επνρή. Η Γνγγάθε επηζεκαίλεη δχν γεσπνιηηηθέο πηπρέο ησλ (ηφηε) παλειιήλησλ θαη 

πακπνιηηηζηηθψλ
4
 απηψλ αγψλσλ: 1) «[Η] εζληθή ηνπο αμία πνπ ιφγσ ηεο ίδξπζεο ηεο 

πφιεο-θξάηνπο, επίζεο ζην ηέινο ηεο γεσκεηξηθήο θαη θαηά ηε κεηαγεσκεηξηθή πεξίνδν, 

ζπλδηακνξθψλεη ην πξσηνγελέο πιηθφ απηνχ πνπ πνιχ αξγφηεξα ζα απφ[θιεζεί] "εζληθή 

ζπλείδεζε"»· 2) «[Η γεσ]πνιηηηθή [ηνπο] ζεκαζία [πνπ έγθεηηαη ζηε ζέζπηζε] θαη 

εθαξκνγή ηνπ πεξίθεκνπ ζεζκνχ ηεο "εθερεηξίαο", ηεο πνιεκηθήο αλαθσρήο πνπ 

εμαζθάιηδε ηελ αζθαιή ηέιεζε ησλ αγψλσλ»
 5

. 

Με έλα εξσηεκαηνιφγην έθθξαζεο πξνηηκήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε 

πξνζπαζήζακε λα δηεξεπλήζνπκε ζε πνην βαζκφ, δηάρπηεο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ 

εθπαίδεπζε εζλνθεληξηθέο θαη εζληθηζηηθέο ηδέεο,  επεξεάδνπλ ηε γεσγξαθηθή 

επηρεηξεκαηνινγία ζε ζρέζε κε ηηο πφιεηο. Μαο δφζεθε έηζη ε επθαηξία, ζην ζπγθεθξηκέλν 

δήηεκα πνπ ήηαλ ε ππνςεθηφηεηα, καδί κε άιιεο πφιεηο, ηεο Αζήλαο γηα ηελ αλάιεςε ηεο 

δηνξγάλσζεο ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ ηνπ 2004, λα ειέγμνπκε ζε πνην βαζκφ κηα 

ζπδήηεζε ζε εζληθφ επίπεδν, ζπλδπαδφκελε άιισζηε κε ηελ απνπζία εηδηθψλ γλψζεσλ 

γεσγξαθίαο ησλ πφιεσλ απφ ηνπο καζεηέο, κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζε δηαηχπσζε 

εζλνθεληξηθψλ ζέζεσλ θαη πξνβνιή γεσπνιηηηθψλ  παξαζηάζεσλ. 

Οη ηειεπηαίεο γίλνληαη αληηιεπηέο  θαη αλαδεηνχληαη σο:  

                                                           
1 Βι. θαη Ioannis Rentzos, “Geographical Ideology of Olympic Cities: Athens 2004 and the Views of 

Greek Students”, RGS-IBG Annual International Conference 2005, Λνλδίλν επηέκβξηνο 2005. 
2 Jorge Luis Borges «Ζ κπζνινγηθή θηίζε ηνπ Μπνπέλνο „Αηξεο», ζην: Γ.Γ. Υνπξκνπδηάδε, Πνηεηηθή 

Αλζνινγία ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, Η. ηδέξεο, ρ.έ.έ., ζει. 64. 
3 Hervé Gumuchian, «Des représentations spatiales aux retombées économiques : Les jeux 

Olympiques d‟Hiver», ζην CHAM‟S, Géographie économique et représentations, Anthropos, 
1992, ζει. 62. 

4 John R. Gold and Margaret M. Gold [Ed.], Olympic Cities: City Agendas, Planning, and the 
World's Games, 1896 – 2012, Routledge, 2007, ζει. 3. Ζ ιέμε «πακπνιηηηζκηθό» (pan-cultural) 
ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε έλλνηα ηεο «παλεγπξηθήο» ζπκπινθήο πνηθίισλ νηθνλνκηθώλ, εκπνξηθώλ 
θαη θαιιηηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ καδί κε ηηο αζιεηηθέο. 

5 Κσλζηαληίλαο Γνγγάθε, «Ζ πνιηηηζκηθή αμία ησλ αξραίσλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ», ζηε 
Φηινινγηθή, Μεηαίρκην, 82/2003, ζει. 54. 



 παξνπζίαζε ηεο Αζήλαο, απφ πιεπξάο ηζηνξηθήο θαη ηνπνγξαθηθήο, κε ηξφπν επηιεθηηθφ 

ή/θαη ζπιιεθηηθφ,   

 παξαβιέςεηο επηδφζεσλ άιισλ γεσπνιηηηθψλ θαη αλζξσπνινγηθψλ νληνηήησλ (θξάηε, 

ιανί),  

 επηρεηξεκαηνινγηθή ζπληαχηηζε κε θάπνην θπξίαξρν ιφγν,  θαη 

 ζηαηηζηηθά πεξίεξγε απνπζία  πξνζσπηθήο ή/θαη εγσθεληξηθήο ζέζεο.  

 

5.8.1. Η εζληθή σσδήτεσε γηα τελ αλάιευε τφλ ΟΑ από τελ Αζήλα: κηα γεφποιητηθή 
 

Η επηινγή ηεο Αζήλαο εγθξίζεθε ην επηέκβξην ηνπ 1997, νπφηε αλαηέζεθε ζηελ Διιάδα ε 

δηνξγάλσζε ησλ ΟΑ ηνπ 2004. Οη άιιεο ζπλππνςήθηεο πφιεηο ήηαλ ην Μπνπέλνο Άηξεο, ην 

Κέηπ Σάνπλ, ε Ρψκε θαη ε ηνθρφικε. Ήδε είραλ απνθιεηζηεί ην Μάξηην ηνπ  ίδηνπ έηνπο ε 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ε Λίι, ην Ρίν ληε Σδαλέηξν, ην αλ Υνπάλ (Πνπέξην Ρίθν), ε εβίιε 

θαη ε Αγία Πεηξνχπνιε. 

Η εζληθή ζπδήηεζε, κέζσ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη κε άιιεο θνηλσληθέο 

παξεκβάζεηο (εθδφζεηο βηβιίσλ, ζπγθξφηεζε νξγαλψζεσλ, θ.ιπ.), σο αληίδξαζε ζηνλ 

θπξίαξρν θξαηηθφ ιφγν, πεξηζηξάθεθε γχξσ απφ ζέκαηα φπσο (1) ε νηθνινγηθή επηβάξπλζε 

ηεο Αηηηθήο κε ηηο θαηαζθεπέο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ πξνζέιεπζε ησλ 

θηιάζισλ, (2) ε πξνηίκεζε ηεο Αηηηθήο γηα ηε δεκηνπξγία πεξαηηέξσ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα ρσξνζεηεζνχλ ζε άιιεο, ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο, πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, 

(3) ε ελδερφκελε επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, (4) ην θίιαζιν ηδεψδεο ζηε 

ζχγρξνλε επνρή, (5) ε απζαίξεηε ηαχηηζε ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ κε 

ηνπο ζχγρξνλνπο δηεζλείο, (6) ε πξαγκαηηθφηεηα γηα ηνλ αξραίν ειιεληθφ αζιεηηζκφ θ.ά. 

Η ζπδήηεζε γηα ηελ ππνςεθηφηεηα αλάιεςεο ηεο δηνξγάλσζεο ησλ ΟΑ είρε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αξρίζεη πξηλ απφ ην 1990 αθνχ ε αξρηθή ηδέα θαηλφηαλ φηη είλαη λα 

δηνξγαλσζεί ζηελ Αζήλα, ην 1996, ε «Υξπζή Οιπκπηάδα» ηεο εθαηνληαεηεξίδαο, ζε 

αλάκλεζε ηεο επαλαθνξάο ζηε ζχγρξνλε επνρή ησλ ΟΑ θαη ηεο πξψηεο δηνξγάλσζήο ηνπο 

ζηελ Αζήλα ην 1896. Σν 1990, ε ειιεληθή πξσηεχνπζα ήηαλ πάιη ππνςήθηα. πλππνςήθηα 

κε ηελ Αηιάληα, ην Σνξφλην, ηε Μειβνχξλε, ην Μάληζεζηεξ θαη ην Βειηγξάδη. Καη φπσο 

είλαη γλσζηφ θαηά ηελ ςεθνθνξία ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο, ζην Σφθην, ην 

1990, ηε λίθε απέζπαζε, ζηελ ηειεπηαία θάζε, ε «παηξίδα ηεο Coca-Cola» (θαη παηξίδα ηνπ 

αγσληζηή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ Martin Luther King, άιισζηε) ζηελ νπνία αλεηέζε 

ε δηνξγάλσζε ησλ ΟΑ ηνπ 1996. 

Έηζη ινηπφλ, ε λέα ππνςεθηφηεηα πεξηβιήζεθε ην καλδχα κηαο παλεζληθήο 

εθζηξαηείαο ψζηε λα μεπεξαζηεί ην νδπλεξφ ζχλδξνκν ηεο πξνεγνχκελεο απνηπρίαο! Καη 

πξάγκαηη, κε ηελ απφθαζε πνπ έιαβε ζηε Λσδάλλε ε Γηεζλήο Οιπκπηαθή Δπηηξνπή (ΓΟΔ) 

ζηηο 5 επηεκβξίνπ 1997 ε δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004 αλαηέζεθε 

ζηελ πφιε ησλ Αζελψλ.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν πνιηηηθφο θαη γεσπνιηηηθφο ραξαθηήξαο πνπ δφζεθε ζην 

ζέκα ηεο «Αζήλαο 2004». ε ζπλέληεπμή ηνπ ν Γήκαξρνο Αζελαίσλ Γεκήηξεο 

Αβξακφπνπινο δειψλεη:  

 

«Σν πξόγξακκα ηεο Οιπκπηάδαο ζα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ θαιπηέξεπζε ησλ 

ζπλζεθώλ, ηελ πνηόηεηα δσήο ζηελ πόιε, ηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό 

ηεο [...] Μηα πξώηε θίλεζε ζα είλαη λα  [πξνσζεζεί] ε πξόηαζε πνπ έθαλα γηα 

Μεηξνπνιηηηθή Οξγάλσζε ηεο Αζήλαο [...] ηνπ επξύηεξνπ πνιενδνκηθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο πνπ θηινμελεί ηνλ κηζό πιεζπζκό ηεο Διιάδαο
6
». 

                                                           
6 «Οη Οιπκπηαθνί απαηηνύλ ζπλεξγαζίεο», Τα Νέα, 9 επηεκβξίνπ 1997, ζει. 13. Σν πιεζπζκηθό 

επηρείξεκα επαλέξρεηαη ζπρλά. Ο πθππνπξγόο Αζιεηηζκνύ ππνζηεξίδεη: «Πέληε εθαηνκκύξηα 



 

Ο πνιηηηθφο θαη γεσπνιηηηθφο ραξαθηήξαο γίλεηαη θαλεξφο θαη απφ άιια 

δεκνζηεχκαηα. Έλαο πνιηηηθφο αλαιπηήο εθηηκά φηη «άιιάδεη ην πνιηηηθό ζθεληθό» αθνχ «ε 

Οιπκπηάδα έδσζε ην πάλσ ρέξη ζηνλ [Πξσζππνπξγφ]
7
». Ο βνπιεπηήο θαη πξψελ ππνπξγφο 

η. Παπαζεκειήο ζε άξζξν ηνπ, πνπ ε εθεκεξίδα ην ζηεγάδεη «ππφ ην πλεχκα ηεο λέαο 

Λσδάλλεο», κε ζαθή ππαηληγκφ ζηελ νδπλεξή γηα ηελ Διιάδα «παιαηά» πλζήθε ηεο 

Λσδάλλεο (1923), αλαιχεη ην πφζν ζπγθινληζηηθφ είλαη λα νλνκάδεηαη ε επηηξνπή ηεο 

αζελατθήο ππνςεθηφηεηαο γηα ην 2004  «Δπηηξνπή Γηεθδίθεζεο»
8
. Μπνξνχκε πιένλ λα 

δηεθδηθνχκε!. 

Καη ηέινο, κε ελππφγξαθν άξζξν ηνπ ν γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ ππνζηεξίδεη φηη 

 

«ε αλάζεζε ζηε ρώξα καο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηνπ 2004 [απνηειεί] ην 

κεγαιύηεξν ίζσο ζπιινγηθό επίηεπγκα κεηά ηελ έληαμε ζηηο Δπξσπατθέο Κνηλόηεηεο 

[θαη φηη] ην έζλνο απνθαηέζηεζε ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ
9
».  

 

 
 

Εικ. 5.8.(1). Δλώ δηεμαγόηαλ ε ζπδήηεζε γηα ην λόεκα ησλ Οιπκπηαθώλ ηνπ 2004, νη ηνίρνη έπαηξλαλ 
θαη απηνί ην ιόγν. Φσηνγξαθία (Η.Ρ.) από ηα Άλσ Ηιίζηα. 

 

Η γεσπνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο δελ δηαπηζηψλεηαη κφλν ζε ζνβαξά θείκελα 

πνιηηηθψλ θαη πνιηηηθψλ αλαιπηψλ αιιά θαη ζε ήζζνλα δεκνζηεχκαηα ησλ αζελατθψλ 

εθεκεξίδσλ, πνπ θαίλνληαη, πεξηέξγσο,  δηαπνηηζκέλα απφ ην γεσπνιηηηθφ πλεχκα ηεο  

εζληθήο «δηεθδίθεζεο». Αο δνχκε κηα πξφρεηξε ζεκεηνινγηθή αλάιπζε ησλ ινγφηππσλ ησλ 

πέληε ππνςεθίσλ πφιεσλ πνπ δεκνζηεχηεθε. Γηα ην ινγφηππν ηνπ Κέηπ Σάνπλ, πνπ 

απεηθνλίδεη ηελ νιπκπηαθή θιφγα, πνπ έρεη πάξεη κνξθή πεξηγξάκκαηνο ηεο αθξηθαληθήο 

επείξνπ, ππνζηεξίδεηαη εηξσληθά φηη είλαη  

                                                                                                                                                                      

θάηνηθνη δνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο θαη νθείινπκε λα δνύκε ηα πνιύ ζεκαληηθά νθέιε γηα ην 
πάλω από ην κηζό ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο». Καζεκεξηλή, 31 Απγνύζηνπ 1997, ζει. 16.  

7 Γηώξγνο Παπαρξήζηνο, «Αιιάδεη ην πνιηηηθό ζθεληθό», Τα Νέα, 9 επηεκβξίνπ 1997, ζει. 9. 
8
 η. Παπαζεκειήο, «Γηα κηα ζηξαηεγηθή λίθεο», Τν Βήκα, 14 επηεκβξίνπ 1997, ζει. Α30 

9 Κ. Εώξα, «Αληηπνιίηεπζε λαη, αιιά πώο;», Τν Βήκα, 14 επηεκβξίνπ 1997, ζει. Α24 



 

«ζαλ δάδα κε πνιύρξσκεο θάζεο. Θα κπνξνύζε λα είλαη ην πνιύρξσκν θαπέιν 

Αθξηθαλήο ηζαγελνύο ή αθόκα θαη ε λνηηναθξηθαληθή βεξζηόλ ηεο δάδαο από ην 

άγαικα ηεο Διεπζεξίαο ζην Μαλράηαλ. Ο λ ν η η α θ ξ η θ α λ η θ ό ο  

κ ε γ α ι ν τ δ ε α η η ζ κ ό ο  είλαη ζαθήο: κεηά ηελ πηώζε ηνπ απαξηράηλη, ε Ν. Αθξηθή 

ζέιεη λα γίλεη π π ε ξ δ ύ λ α κ ε  η ε ο  Μ α ύ ξ ε ο  Η π ε ί ξ ν π  ελζαξθώλνληαο ηα 

ακεξηθαληθά ηδεώδε πεξί ειεπζεξίαο
10

». (Έκθαζε δηθή καο) 

 

Απέλαληη ζηηο ζέζεηο απηέο ππήξμαλ πνιπάξηζκεο ηνπνζεηήζεηο πνιηηηθνχ, 

γεσπνιηηηθνχ θαη γεληθφηεξνπ ηδενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ο Γεξάζηκνο θιαβνχλνο, ζε έλα 

καρεηηθφ άξζξν, αθνχ ππνζηεξίδεη φηη θαθψο γίλνληαη θαη άιια κεγάια δεκφζηα έξγα ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αζήλαο, επηζεκαίλεη φηη κε έλα πνζνζηφ απφ ηηο δαπάλεο ησλ έξγσλ απηψλ ζα 

κπνξνχζαλ λα βξεζνχλ θνλδχιηα γηα ηελ Δγλαηία, ηε ζήξαγγα ηνπ Μεηζφβνπ, ην κεηξφ ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ή ηελ ειεθηξνθίλεζε ησλ ζηδεξνδξφκσλ! Καη θαηαιήγεη:  

 

«Η επηινγή από ηελ άξρνπζα ηάμε έρεη γίλεη. Η Αζήλα κεηξόπνιε ησλ Βαιθαλίσλ θαη 

ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. [...]. Η Αζήλα λα αληαγσληζηεί ηε Ρώκε, ηε Μαδξίηε, ην 

Παξίζη, ην Λνλδίλν ή ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε [...]. Απηόο έηλαη ν ζηόρνο ηεο λέαο 

κεγαιντδεάηηθεο ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο. ηόρνο επηθίλδπλνο
11

». 

 

ηελ ηαθηηθή ηνπ ζηήιε θξηηηθήο βηβιίνπ ν Γεκνζζέλεο Κνχξηνβηθ παξνπζηάδεη  ην 

«ηδεψδεο θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα» ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ αζιεηηζκνχ – κε βάζε έλα 

βηβιίν ηνπ Κ. ηκφπνπινπ πνπ κφιηο είρε θπθινθνξήζεη –  θαη αλαθέξεη, κεηαμχ άιισλ, κε 

πνην ηξφπν έλαο αζιεηήο ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ –564 μεξίδσζε ηα ζπιάρλα ελφο 

ζπλαζιεηή ηνπ
12

!  

Καη ηέινο, ν βνπιεπηήο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ Μηράιεο Παπαγηαλλάθεο, 

αθνχ παξνπζηάδεη ηελ πεξηβαιινληηθή, ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ πεξηθεξεηνινγηθή πιεπξά 

θαηαγγέιεη  ην «αθαηάζρεην, ξερόηαην, θηελόηαην, εζληθηζηηθό ληειίξην», γηα λα ζέζεη έλα 

εξψηεκα πνπ ζρεηηθνπνηεί ηελ ίδηα ηελ νπζία ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, φπσο απηή 

εθθξάδεηαη ζην ζχλζεκα «Γπλαηόηεξα, πςειόηεξα, γξεγνξόηεξα»:  

 

«Γηαηί ‘δπλαηόηεξα’ θαη όρη ‘επηόηεξα’; Γηαηί ‘γξεγνξόηεξα’ θαη όρη ‘βξαδύηεξα’; 

Καη γηαηί ‘πςειόηεξα’ θαη όρη ‘πην θνληά ζηε γε’»;
13

  

 

Καη κάιηζηα, «πην θνληά θαη ζηε Γεσγξαθία», ζα ιέγακε... 

Δλψ βέβαηα ε ζπδήηεζε δηεμαγφηαλ θαλνληθά δηακέζνπ ησλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ 

πεξηνδηθψλ, νη ηνίρνη έπαηξλαλ θαη απηνί ην ιφγν (βι. εηθ. 5.8.(1).) ελψ ε «Πξσηνβνπιία 

Πνιηηψλ» ζπλέρηδε λα είλαη ζηαζεξά αληίζεηε ζηε δηεμαγσγή ηεο Οιπκπηάδαο, 

θαηαγγέιινληαο, καδί κε άιια, θαη πξνβιέπνληαο η ν λ  θ ν κ κ α η η θ φ  θ α η  

ε π η ρ ε η ξ ε κ α η η θ φ  α ζ ι ε η η ζ κ φ  π ν π  ν δ ε γ ν χ ζ ε  ζ η ν λ  α λ α β ν ι η θ φ  

π ξ σ η α ζ ι ε η η ζ κ φ .
14

 Γίλνπκε ηψξα  ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πξνηηκήζεσλ ησλ 27 θνηηεηψλ. 

                                                           
10

 Γ. Σξηαληαθύιινπ, Παλ. Τθαληήο, «εκεηνινγία ησλ 5 logo», Διεπζεξνηππία, 5 επηεκβξίνπ 1997, 
ζει. 26, 26. 

11  Γεξάζηκνο θιαβνύλνο, «Γηα λα αθνπζηεί ε Διιάδα θαηαζηξέθνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο Αζήλαο», 
Επνρή, 15 Φεβξνπαξίνπ 1998, ζει. 17. 

12 Γεκνζζέλεο Κνύξηνβηθ, «Σν (θ)επ αγσλίδεζζαη», Σα Νέα, 9 επηεκβξίνπ 1997, ζει. 26. 
13 Μηράιεο Παπαγηαλλάθεο, «Ζπηόηεξα, βξαδύηεξα θαη πην θνληά ζηε γε», Δπνρή, 1ε Ηνπλίνπ 1997, 

ζει. 2/2004.. 
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 Αζαλαζίνπ Μαλ. θ.ά, Πξωηνβνπιία Πνιηηώλ ελάληηα ζηε δηεμαγωγή ηωλ Οιπκπηαθώλ Αγώλωλ ηνπ 
2004 ζηελ Αζήλα, Δηδηθό έληππν, ρ.έ.έ. [2002]. 



5.8.2. Το ερφτεκατοιόγηο θαη οη προτηκήσεης τφλ πόιεφλ 
 

Σν εξσηεκαηνιφγην δφζεθε ζε 27 πξσηνεηείο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα καζήκαηνο ηεο πξψηεο 

εκέξαο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ έηνπο 1997-1998. Πεξηιάκβαλε κηα ζειίδα κε  ηα ινγφηππα 

ησλ πέληε πφιεσλ πνπ δηεθδίθεζαλ ηελ αλάιεςε ηεο δηνξγάλσζεο ησλ Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ ηνπ 2004 θαη δεηήζεθε λα επηιεγνχλ δχν πφιεηο γηα ηηο νπνίεο ζα γηλφηαλ έλα 

ζρφιην πξνηίκεζεο. Δίρε εμεγεζεί φηη ζα ήηαλ έλα νπνηνδήπνηε επηρείξεκα, γεληθνχ ή 

ηερληθνχ ή γεσγξαθηθνχ ή απφιπηα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε βάζε ην νπνίν ζα 

θαλεξσλφηαλ ε πξνηίκεζε ησλ εξσησκέλσλ γηα κηα πφιε θαζψο επίζεο θαη έλα επηρείξεκα 

γηα κηα δεχηεξε πφιε. Γηα δηεπθφιπλζε, ππνδείρζεθε ην πξφηππν έθθξαζεο «Πξνηηκώ ηελ 

πόιε απηή επεηδή ή δηόηη ...». Δίλαη θαλεξφ φηη δεηήζεθαλ επηρεηξήκαηα πξνηίκεζεο γηα δπν 

πφιεηο, ψζηε λα δηεξεπλεζεί πνηα ζα ήηαλ ε δεχηεξε πφιε, δεδνκέλνπ φηη θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα, ε πξψηε πφιε ζα ήηαλ ε Αζήλα. Θα πεξίζζεπε έηζη θαη κηα αθφκα πφιε γηα 

αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο. 

 

 

Εικ. 5.8.(2). Σν θύιιν εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ πόιε ησλ Οιπκπηαθώλ όπσο δόζεθε ζηνπο 
εξσηώκελνπο. 

 

ηηο δχν γξαθηθέο παξαζηάζεηο βιέπνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ πξνηηκήζεσλ θαηά πφιε θαη 

θαηά δεχγνο πφιεσλ. Όπσο παξαηεξνχκε: 

 Η πφιε πνπ πξνηηκήζεθε γηα ηε δηαηχπσζε ελφο επλντθνχ επηρεηξήκαηνο ήηαλ ε Αζήλα. 

 
 

 



ΠΛΗΘΟ ΠΡΟΣΘΜΗΕΩΝ ΚΑΣΑ ΠΟΛΗ ΚΑΘ ΖΕΤΓΗ ΠΟΛΕΩΝ 
AT (Αζήλα), BA (Μπνπέλνο Άηξεο), CT (Κέηπ Σάνπλ), RO ( Ρψκε) θαη  ST ( ηνθρφικε) 

 
 

Εικ. 5.8.(3). Σν  πιήζνο πξνηηκήζεσλ θαηά πόιε θαη δεύγε πόιεσλ. 
 

 Απφ ηα 27 θχιια εξσηεκαηνινγίνπ κφλν δχν είραλ παξαιείςεη ηελ ειιεληθή 

πξσηεχνπζα.  

 Απφ ηηο ππφινηπεο πφιεηο, ην Κέηπ Σάνπλ (12) θαη ε Ρψκε (11) κνηξάζηεθαλ ηηο δεχηεξεο 

πξνηηκήζεηο.  

 Αληίζεηα ην Μπνπέλνο Άηξεο (2!) θαη ε ηνθρφικε (4, εθ ησλ νπνίσλ 2 δελ εμέθξαδαλ 

πξνηίκεζε αιιά εηξσληθή αληίζεζε) ζρεδφλ αγλνήζεθαλ.   

 

 

 
 

Εικ. 5.8.(4). Γύν γεινηνγξαθίεο ηνπ Γηάλλε Καθαξώλε από ην Εκπξνο ηεο Μπηηιήλεο πνπ κε ηελ 
επθαηξία ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ αλαδεηθλύνπλ ηελ έλλνηα ηεο ζπγθέληξσζεο. 



5.8.3. Επητεηρεκατοιογία σπέρ τφλ πόιεφλ: Αζήλα  

 

Η Αζήλα παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ξεηνξηθέο κεηαθνξέο σο κεηέξα, γελέηεηξα, ξίδα θαη 

ζεκείν αθεηεξίαο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. Σαπηφρξνλα γίλνληαη δηάθνξεο «πνηεηηθέο» 

ηαπηίζεηο. Η ζχγρξνλε Αζήλα ηαπηίδεηαη κε ηελ Αξραία Αζήλα ή ζεσξείηαη ππεξηζηνξηθή 

ζπλέρεηά ηεο θαη ε Αζήλα ηαπηίδεηαη κε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Γηαηππψλεηαη ην επηρείξεκα 

φηη ε αλάζεζε ηεο δηεμαγσγήο ησλ ΟΑ ζηελ Αζήλα απνηειεί κηα «αληακνηβή γη’απηά πνπ 

έρεη πξνζθέξεη ζηε Γεκνθξαηία». Δμάιινπ, κηα ηέηνηα επηινγή «ηαηξηάδεη απόιπηα κε ην 

αζιεηηθό ειιεληθό ηδεώδεο» δεδνκέλνπ φηη «νη Έιιελεο δηαζέηνπλ κέζα ηνπο ην όιν πλεύκα 

ησλ αγώλσλ». Σέινο, ππνζηεξίδεηαη φηη «ε Αζήλα είλαη ε θνηηίδα ηνπ πνιηηηζκνύ [φπνπ]  

γελλήζεθε ν αζιεηηζκόο  θαη ε Ιζηνξία». Γεληθά, ε έλλνηα ηεο Αζήλαο απνηειεί έλα ινγηθφ 

επηλφεκα γηα ηελ επηινγή ή ζπιινγή επηρεηξεκάησλ. 

ε κεξηθά θχιια απαληήζεσλ πξνβάιινληαη ηερληθά επηρεηξήκαηα ζχκθσλα κε ηα 

νπνία «νη πξνβιεπόκελεο εγθαηαζηάζεηο είλαη άξηζηεο» ή φηη «ε δηνξγάλσζε ησλ ΟΑ ηνπ 

2004 ζα εληζρύζεη ηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο θαη ζα πξνβάιεη ηε ρώξα γεληθόηεξα». 

ε έλα κφλν θχιιν δηαηππψλεηαη – κνινλφηη ζην γεληθφ πιαίζην απνδνρήο – θάπνηνο 

ζθεπηηθηζκφο: «άμηδε ηε δηάθξηζε απηή από ηζηνξηθή ζθνπηά [...] όκσο ηα κεγάια  

ζπγθνηλσληαθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηά ηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηα νηθνλνκηθά 

[πξνβιήκαηα] πνπ αλαπόθεπθηα ζα δεκηνπξγεζνύλ ζα απνβνύλ κνηξαία γηα ηε ρώξα 

νιόθιεξε». Σν ηειεπηαίν απηφ θχιιν απαληήζεσλ εθπξνζσπεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φινπο 

εθείλνπο πνπ ελαληηψζεθαλ ζηελ «εζληθή» δηεθδίθεζε αλάιεςεο ηεο δηνξγάλσζεο ησλ 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004 απφ ηελ Αζήλα.  

Αο επηζεκάλνπκε φηη ζε θαλέλα θχιιν απαληήζεσλ δελ ππάξρεη ην πξνζσπηθφ 

επηρείξεκα ηεο κνξθήο «πξνηηκψ ηελ Αζήλα γηαηί ζα έρσ ηε δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζήζσ θαη εγψ ηνπο αγψλεο». 

5.8.4. Επητεηρεκατοιογία σπέρ τφλ σποιοίπφλ πόιεφλ  

 

Πξφθεηηαη κφλν γηα ηε Ρψκε θαη ην Κέηπ Σάνπλ αθνχ, φπσο είπακε, ε ηνθρφικε θαη ην 

Μπνπέλνο Άηξεο θπξηνιεθηηθά αγλνήζεθαλ. 

1.  Η επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ηεο Ρψκεο έρεη έλα ζρεηηθφ εχξνο θαη ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί θπζηνινγηθή. Σειηθά, είλαη αληάμηα ηνπ θνηηεηηθνχ ζπλφινπ πνπ έιαβε 

κέξνο ζην εξσηεκαηνιφγην θαη αληάμηα ηεο κεγάιεο θαη ηζηνξηθήο απηήο πφιεο. 

Σαπηφρξνλα, είλαη κηα επηρεηξεκαηνινγία πνπ, θαζψο δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ εζλνθεληξηθή 

ππεξβνιή, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Αζήλαο, ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ηζνξξνπία.  

Πξηλ αξρίζνπκε ηελ παξνπζίαζε, αο επηζεκάλνπκε πξψηα-πξψηα φηη ζε πνιιά απφ 

ηα θχιια απαληήζεσλ ππάξρεη κηα πξνθαηαβνιηθή ηνπνζέηεζε απέλαληη ζηελ Αζήλα ε 

νπνία ζεσξείηαη αλακθηζβήηεηα ε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ αλάιεςε ηεο δηνξγάλσζεο  ΟΑ. : 

«...Ωο δεύηεξε ρώξα [sic] ζα πξνηηκνύζα ηε Ρώκε κηα θαη εθείλε...», « ... άιιε κηα πόιε ...», 

«... κεηά βέβαηα από ηελ Αζήλα ...»,  «... πξνηηκώ επίζεο ηελ Ιηαιία...», «αιιά ε Αζήλα 

ππεξηζρύεη» [Τπνγξακκίζεηο δηθέο καο]. 

Σα επηρεηξήκαηα θιηκαθψλνληαη,  απφ ηνλ πνιηηηζκφ (κε θάπνηα ππεξβνιή) θαη ηε 

γεσγξαθηθή ζέζε γηα λα πεξάζνπλ   ζηελ επάξθεηα ηεο ηερληθήο ππνδνκήο: «... έρεη 

αλαπηύμεη έλα ζαπκάζην πνιηηηζκό...»,  «... έρνπλ δεκηνπξγήζεη κεγάιν πνιηηηζκό ...»,  «... κηα 

πόιε κε ηζηνξία ...», «... ζπλδπάδεη όια ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά γεσγξαθηθνύ θαη 

αζιεηηθνύ ρώξνπ ...», «... θαιύηεξεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθή ππνδνκή...». 



Δλδηαθέξνλ είλαη φηη ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηρείξεκα ε αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά 

ηεο Ρψκεο: «έλαο από ηνπο βαζηθόηεξνπο ιόγνπο είλαη ε θαηαπιεθηηθή αξρηηεθηνληθή πνπ 

δηαζέηεη...». Σέινο ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη θαη ε απφιπηα πξνζσπηθή ηνπνζέηεζε ελφο 

θνηηεηή, φρη σο εθπξνζψπνπ έζλνπο αιιά σο απινχ θηιάζινπ θαη επηζθέπηε: «Η Ρώκε 

βξίζθεηαη θνληά ζηελ Διιάδα θαη ζα ήηαλ εύθνιν λα κεηαβώ εθεί γηα λα παξαθνινπζήζσ 

ίζσο κέξνο ησλ ΟΑ...». Δπηηέινπο έλαο! 

2.  ε αληίζεζε κε ηνλ πινχην πνπ εκθάληζαλ νη ζέζεηο ησλ εξσηψκελσλ απέλαληη ζηε 

Ρψκε, ε επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ηνπ Κέηπ Σάνπλ είλαη απνγνεηεπηηθά κνλνδηάζηαηε. 

Με δηάθνξεο δηαηππψζεηο παξνπζηάδεηαη θαη επαλέξρεηαη έλα θαη κνλαδηθφ επηρείξεκα: Η 

δηνξγάλσζε ησλ ΟΑ ζα επέηξεπε ζηε Νφηηα Αθξηθή λα αλαβαζκηζηεί νηθνλνκηθά. Αο 

δνχκε: 

 [...] Η πην «πξσηφγνλε» ήπεηξνο ζα αλέβαηλε αθφκα έλα ζθαινπάηη πξνο ηελ αλάπηπμε... 

[Σα εηζαγσγηθά είλαη ηνπ εξσηψκελνπ].  

 [...] είλαη θαηξφο λα αλαβαζκηζηνχλ θαη νη θάπσο «θαηψηεξεο» πφιεηο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ...  

 [...] ζα δεκηνπξγνχζε ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο, πξάγκα δσηηθφ γηα ηελ ηζνξξνπία θαη 

επεκεξία ηεο πεξηνρήο ... 

 [...] ε πφιε απηή έραζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο επθαηξίεο – αλ φρη ηε κεγαιχηεξε –  λα 

εθζπγρξνληζηεί θαη λα γίλεη πην αλζξψπηλε...  
 

Δμαηξεηηθά αμηφινγε ζέζε παξνπζηάδεη έλαο κφλνο θνηηεηήο (ή θνηηήηξηα) θαη 

αθνξά ηηο επηδφζεηο ησλ αθξηθαλψλ αζιεηψλ:  «... Η πόιε απηή δηθαηνύηαη ηε δηνξγάλσζε 

ησλ αγώλσλ σο εθπξόζσπνο ηεο Μαύξεο Ηπείξνπ, ε νπνία κνινλόηη έρεη αλαδείμεη 

θνξπθαίνπο αζιεηέο δελ είρε πνηέ ηελ επθαηξία λα δηνξγαλώζεη ΟΑ». 

3. Οη ειάρηζηεο αλαθνξέο ζην Μπνπέλνο Άηξεο θαη ζηε ηνθρφικε πεξηνξίδνληαη ζηα εμήο:  

Μηα εγεκνληθή πξνζέγγηζε «αλσηέξνπ πξνο θαηψηεξν» γηα κηα νιφθιεξε ήπεηξν 

θαη γηα ηελ πξσηεχνπζα κηαο ηεξάζηηαο ρψξαο – ηεο Αξγεληηλήο: «... ζα αλαβαζκηδόηαλ ε 

πνιηηηζκηθή δσή ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ζίγνπξα ζα ππήξραλ πνιιά εξγαηηθά ρέξηα λα 

ζπκβάινπλ ζηελ άξηηα νξγάλσζε ησλ ΟΑ». Δίλαη θαλεξφ φηη ην άηνκν πνπ ζπκπιεξψλεη ην 

εξσηεκαηνιφγην δξα σο εθπξφζσπνο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ  πξνβάιιεη 

πεηζηηθά ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ ζε ζρέζε κε θάζε πνιηηηζκηθή εθδήισζε 

κηαο νιφθιεξεο επείξνπ. 

Γπν –κφλν– ζεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο, ηεο νπεδίαο,  πνπ 

παξαδνζηαθά είλαη ηφζν ζπλδεδεκέλε κε ηνλ αζιεηηζκφ (αο ζπκεζνχκε ηελ «ππεξνρή ηεο 

ζνπεδηθήο γπκλαζηηθήο»
15

): «... κηα βφξεηα πφιε [πνπ] ζπλδπάδεη ηερλνινγία θαη 

ππεπζπλφηεηα ... ε γλσξηκία κνπ κε νπεδνχο κε νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη απφ ηερληθήο 

πιεπξάο ζα ήηαλ άςνγε ε νξγάλσζε ...»,  «... ίζσο είλαη απφ ηηο πφιεηο πνπ ζα δηέζεηε ηελ 

θαιχηεξε ππνδνκή αιιά θαη ην αλαγθαίν νηθνλνκηθφ ππφβαζξν ...».  

 

5.8.5. Σσκπεράσκατα  

 

Η ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο γηα αλάιεςε ηεο δηνξγάλσζεο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ απφ ηελ 

Αζήλα θαη ε επηινγή ηεο Αζήλαο σο δηνξγαλψηξηαο πφιεο  έγηλαλ  κέζα ζε έλα θιίκα 

εζληθήο, εζληθηζηηθήο θαη ζαθψο γεσπνιηηηθήο ππεξβνιήο θαη επθνξίαο. Οη ζθιεξέο θαη 

                                                           
15  Έθθξαζε ηνπ Η.Δ. Υξπζάθε θαηά ηνλ νπνίν «ην λεώηεξνλ βόξεηνλ γπκλαζηηθόλ ζέιαο [...] δελ 

είλαη εηκή ιακπξνηάηε αληαύγεηα ηνπ αξραίνπ [ειιεληθνύ] γπκλαζηηθνύ θωηόο». Η.Δ. Υξπζάθε, Η 
γπκλαζηηθή θαηά ην ζνπεδηθό ζύζηεκα, Η. ηδέξεο, 1928, ζει. 64, 78 



ηεθκεξησκέλεο αληίζεηεο απφςεηο δελ έπεηζαλ κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. Οη δηάθνξεο 

γεσπνιηηηθέο πξνζεγγγίζεηο, θαζψο γίλνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, έρνπλ σο απνδέθηε 

ηνλ έιιελα πνιίηε ή καζεηή.  

Σν θνηλφ πνπ έιαβε κέξνο ζην εξσηεκαηνιφγην πξνηηκήζεσλ πξέπεη λα ζεσξεζεί 

επαξθέζηαην, αθνχ πξφθεηηαη γηα πξψελ καζεηέο ιπθείνπ πνπ έρνπλ κε επηηπρία ιάβεη 

κέξνο ζε δηαγσληζκφ εηζαγσγήο ζε αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. Άιισζηε ε επαηζζεζία 

ηνπο θαίλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζέηνπλ κέζα ζε εηζαγσγηθά ιέμεηο φπσο «θαηψηεξεο», 

«πξσηφγνλε», πνπ θαίλεηαη φηη δελ απνδέρνληαη. 

ηε ζπλείδεζε φκσο ησλ εξσηεζέλησλ επηθξαηνχλ ζαθψο νη εζλνθεληξηθέο ζέζεηο. 

Οη εζλνθεληξηθέο απηέο ζέζεηο εθθξάζηεθαλ «ζηαηηζηηθά» κε ηελ ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξε 

έθθξαζε πξνηίκεζεο ππέξ ηεο Αζήλαο, ελψ ην εξσηεκαηνιφγην δελ είρε θαλέλα θαλεξφ ή 

ππνθξππηφκελν δηαδεπθηηθφ ραξαθηήξα. Δθθξάζηεθαλ φκσο θαη κέζσ ησλ νκνηφκνξθσλ 

θαη ζπζζσξεπκέλσλ πξνηηκήζεσλ δεχηεξεο πφιεο θαη κέζσ ησλ απνξξίςεσλ. Οη 

αλακελφκελεο απαληήζεηο ζα κπνξνχζαλ, ρσξίο λα εθπιήμνπλ θαλέλα, λα είλαη ηνπ ηχπνπ: 

«Πξνηηκψ ην Μπνπέλνο Άηξεο επεηδή αγαπψ ην ηαγθφ», ή «γηα λα ηηκεζεί ε παηξίδα ηνπ 

Che Guevara» ή «επεηδή κε ζπγθηλεί ν Borges», ή –last but not least – «επεηδή κνπ άξεζε ε 

ηαηλία Δβίηα». Αο ζεκεηψζνπκε φηη ε γλσζηή θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία είρε πξάγκαηη 

πξνβιεζεί ζηελ Διιάδα ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία γίλνληαλ νη ζπδεηήζεηο γηα ηελ 

ππνςεθηφηεηα ηεο Αζήλαο θαη είρε ζπγθηλήζεη κέρξηο δαθξχσλ πνιιέο λεαληθέο ςπρέο
16

... 

Κπξίσο φκσο ζέζεηο κε εζλνθεληξηθή γεσπνιηηηθή ηδενινγία δηαπηζηψλνληαη ζηηο 

πνιπάξηζκεο κεηαθνξέο ηνπ ηχπνπ «Αζήλα = Διιάδα = Μεηέξα ησλ Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ».
17

 Η Αζήλα σο πξσηεχνπζα ηνπ ζχγρξνλνπ θξαηηθνχ εδάθνπο ζην νπνίν ππάγεηαη 

θαη ν ρψξνο ηεο αξραίαο Οιπκπίαο εθπξνζσπεί απηφκαηα θαη ηνλ αξραίν ειιεληθφ θφζκν 

σο θαληαζηαθή ζπλέρεηά ηνπ.  

ε κηα ζπλέληεπμή ηνπ ν Έξηθ Υφκπζκπνκ ππνζηήξηδε ζρεηηθά: «[...Ι]ζρχνπλ αθφκα 

ζεσξίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε κπζνινγία, θαη ζα παξαζέζσ εδψ [...] ηελ πεξίπησζε ηεο 

ζχγρξνλεο Διιάδαο [...]. Η αξραία Διιάδα δελ ππήξμε σο εζληθφ-εδαθηθφ θξάηνο· νη 

Έιιελεο είραλ μεράζεη ηα πάληα απφ ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα»
18

. ηελ ειιεληθή θνηλσλία 

παξάγεηαη έλαο πνιχεδξνο γεσγξαθηθφο, γεσπνιηηηθφο, ηδενινγηθφο ιφγνο πνπ φκσο δελ 

έρεη θαλέλα ζρνιηθφ αληίβαξν ζην επίπεδν ηεο πξνζέγγηζεο ησλ άιισλ γεσγξαθηθψλ 

νληνηήησλ, πνπ απηφκαηα θαζίζηαληαη αζήκαληεο. 

Γε ζα πεξηκέλακε βέβαηα λα αθνπζηεί απφ θάπνην ειιελφπνπιν ν ιφγνο ηνπ 

αξγεληηλνχ εζληθνχ πνηεηή πνπ βξίζθεηαη ζε έμεξγν ζην κέξνο απηφ θαη εθζεηάδεη ηελ 

πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο ηνπ, ην Μπνπέλνο Άπξεο. Αιιά ζα κπνξνχζακε λα πεξηκέλνπκε  εθ 

κέξνπο ησλ δηθψλ καο παηδηψλ θάπνηα δηάρπηε «πνιενθηιία». Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ 

αλακελφκελν εάλ ζηελ παηδαγσγηθή καο ιακβαλφηαλ ζνβαξά ππφςε ν δηθφο καο εζληθφο 

πνηεηήο Κσζηήο Παιακάο, πνπ έγξαθε ζηνπο πξψηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, ηνπ 1896: 

 

 «Αη ζθηαί ησλ πξνγφλσλ εγέλλεζαλ ηελ εζληθήλ πησρναιαδνλείαλ θαη 

εθνξχθσζαλ ηελ αζπλεηδεζίαλ εκψλ εηο ην κε πεξαηηέξσ. Τπφ ηελ ζθέπελ ησλ 

                                                           

  16  ε κηα επηθπιιίδα ηνπ ν Παλαγηώηεο Ννύηζνο θάλεη κηα όκνξθε πεξηγξαθή ηνπ ηνπ Μπνπέλνο 
Άηξεο. Καη καο ζπκίδεη αθόκα δπν επηθαλείο θαηνίθνπο ηεο πόιεο απηήο, ηνλ Μαξαληόλα θαη ηνλ 
Αξηζηνηέιε Ωλάζε. Βι. Π. Ννύηζνπ, «Γηα ηνλ ηόπν θαη ηνλ ρξόλν», Τν Βήκα, 23.1.2005, ζει. 
Α40. 

17 Τπεξβνιέο ησλ εθθξάζεσλ ηνπ «κεγαιντδεαηηθνύ ςώληνπ» ηεο λενειιεληθήο ηδενινγίαο ζηνπο 
Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 2004 θαηαγξάθεη θαη ζηειηηεύεη ν Ζιίαο Καλέιιεο ζην:  Ζιίαο 
Καλέιιεο, Εζλνρνπιηγθαληζκόο, Ομύ, 2005, π.ρ. ζει. 74-79.    

18 Μάξζα Πύιηα [Δπηκέιεηα, ζπλέληεπμε], «Έξηθ Υόκπζκπνκ - Ο ηζηνξηθόο θαη ην έξγν ηνπ», Ο 
Πνιίηεο, 100/Μάηνο 2002, ζει. 27.   



ζθηψλ απηψλ θαηεθξνλήζακελ φινπο ηνπο άιινπο ιανχο, ππεζξέςακελ άγνλα θαη 

αζχκθνξα κίζε, εμεπέζακελ εηο θελνδφμνπο θαη ζξαζπδείινπο».
19

 

                                                           
19 Μαο ην ζπκίδεη ν Μαλώιεο Βαζηιάθεο ζην Ζιίαο Καλέιιεο, Εζλνρνπιηγθαληζκόο, όπ. π. ζει. 9-

10.   



 


