
" …Iφικλής ο ραψωδός από τη Σµύρνη
∆ιαγόρας ο αυλητής από την Kέρο
Mύρων ο κιθαρωδός από τη Λέσβο:
ασηµένια και χρυσά τα στεφάνια που θα πάρουν, 
χρήµατα και δόξα.
80 αγγεία εκλεκτά για το αγώνισµα του σταδίου
θα πάρει ο Πραξιτέλης ο Aθηναίος,
60 αµφορείς για τον έφηβο Eυκλή
και 50 για τον παίδα Iπποµένη.
Tόσα τα βραβεία και για το δίαυλο, το δόλιχο, τον ίππιο 
και τα άλλα γυµνικά αθλήµατα.
70 αµφορείς για τον οπλιτοδρόµο Kαλλικράτη
και 60 για τον πενταθλητή Φιλόστρατο
Σπουδαία η νίκη του Ξανθία στο αγώνισµα της πάλης
και του Iππία στην πυγµή, που ήρθε απ' την Kαρία
Έπαθλο 70 αµφορέων στο νικητή του παγκρατίου,
το φηµισµένο Aριστοκλή από το Άργος, 
για τη δύναµη, το θάρρος και την καρτερία του
140 παναθηναϊκούς αµφορείς, τους περισσότερους απ' όλα τα αθλήµατα,
απονέµουµε στον Ιππόµαχο για την αρµατοδροµία.
Περήφανα τα άλογά του τού χάρισαν τη νίκη.
Aποβάτης αγώνας, ανθιππασία
και έφιππος στοχαστικός ακοντισµός έγιναν κι αυτά.
Iππόλυτος, Iππόδαµος, Mελάνιππος και Φιλιππίδης
τα ονόµατα των νικητών.
Σαγήνευσε τους θεατές κι έδωσε έµπνευση στους καλλιτέχνες
η περήφανη κορµοστασιά των αλόγων και των αθλητών
Στον αγώνα οµορφιάς και δύναµης, την ευανδρία,
τα κάλλη του Kαλλία χάρισαν τη νίκη στην Aντιοχίδα φυλή.

O πυρρίχειος χορός, παίδων, εφήβων και ανδρών
θέαµα χάρισε στους Aθηναίους και τιµές στους χορευτές.
Oι έφηβοι της πόλης µας αγωνίστηκαν στη θάλασσα
και νίκησε η Kεκροπίδα φυλή.
Tέλος, οι λαµπαδηδρόµοι τίµησαν τη γιορτή σου, Aθηνά
Nικήτρια η Aκαµαντίδα φυλή
µε τον Oλυµπιόδωρο να έχει την τιµή
να ανάψει τη φωτιά στο βωµό της θυσίας".
Έτσι ο ∆ίας, ως υπέρτατη θεότητα, άρα αµερόληπτος κριτής, απένειµε τα άθλα
στους νικητές των αγώνων στα Mεγάλα Παναθήναια του 434 π.X.

Σ' αυτούς τους αγώνες προσκαλέσαµε τους µαθητές του Ιταλικού σχολείου
Scuola Media Statale "Via T. Mommsen" στη Pώµη και τους Έλληνες γονείς 
και µαθητές-µέλη της Ελληνικής Κοινότητας Pώµης και Λατίου, καθώς και τα 
ελληνόπουλα απ' όλες τις γειτονιές της Ρώµης, που κάθε Σάββατο κάνουν 
µάθηµα Ελληνικών σ' αυτό το σχολείο, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής εκδρο-
µής που πραγµατοποίησαν 42 µαθητές του σχολείου µας στη Ρώµη, στα τέλη 
Mαρτίου 2004. 

Tο πρόγραµµα που είχαµε ετοιµάσει στο πλαίσιο της Oλυµπιακής Παιδείας,
από την οποία και χρηµατοδοτηθήκαµε, είχε τίτλο: "28η µηνός Eκατοµβαιώνος
- 5ος αιώνας π.X. - TΩN AΘHNΗΘEN AΘΛΩN Aύγουστος 2004 - 
28οι Oλυµπιακοί Aγώνες - AΘHNA". Περιελάµβανε κυρίως µία 40λεπτη 
θεατρική παράσταση (µέρος από το σενάριο της οποίας προηγήθηκε) ανα-
παράσταση της ανατολικής Zωφόρου του Παρθενώνα. Η παράσταση παίχτηκε
επίσης στο 5ο Γυµνάσιο Π. Φαλήρου αλλά και στο υπαίθριο θέατρο του 
Άλσους Ν. Σµύρνης µεταξύ άλλων σχολικών εκδηλώσεων.

Παράλληλο κοµµάτι της εκδήλωσης ήταν και η έκθεση µε έργα ζωγραφικής 
και κολλάζ που είχαµε πάρει στο ταξίδι µας στην Iταλία, εµπνευσµένα από τους
αρχαίους και τους σύγχρονους αθλητικούς αγώνες και το Ολυµπιακό ιδεώδες.
Σε δύο από αυτές τις µαθητικές "δηµιουργίες" µεταµορφώθηκαν δύο λίθοι 
της Zωφόρου, δουλεµένοι µε το πρόγραµµα photo-shop στον υπολογιστή.
Πρόκειται για ιππείς µε στολή σηµερινών jockey και τους θεούς από την ανα-
τολική Zωφόρο.
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