ΠΩ ΜΠΟΡΕΙ

ΝΑ ΕΙΑΙ

ΠΕΡΗΦΑΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΤ

ΑΠΟΣΤΥΙΑ.
«Πήγαινε όζο πιο μακπιά μποπείρ να δειρ. Όηαν θηάζειρ εκεί, θα
μποπέζειρ να δειρ μακπύηεπα».
Thomas Carlyle 1795-1881
ηελ αθεηεξία ηνπ Οιύκπηνπ δξόκνπ είρα βξεζεί ζην παξειζόλ δύν
θνξέο , ην 2013 θαη ην 2014 ζηνλ αγώλα ησλ 62 ρηιηνκέηξσλ. ηνλ κεγάιν
αγώλα όκσο ησλ 180 ρηιηνκέηξσλ ήηαλ ε πξώηε θνξά ηνλ Μάην ηνπ 2016.
Πξηλ ρξόληα ν αγώλαο απηόο κνπ θάληαδε ηόζν κεγάινο γηα ηελ
απόζηαζε θαη ηελ δηάξθεηά ηνπ θαη ηόζν έμσ από ηηο δπλαηόηεηέο κνπ, πνπ
νύηε ηνλ ζθεπηόκνπλ, ηνλ ζεσξνύζα αθαηόξζσην. Έθξπβε όκσο ζηνλ
ηεξκαηηζκό ηνπ ζηηο 28 ώξεο, ην εηζηηήξην γηα ην κεγάιν κνπ όλεηξν, ηνλ
δξόκν γηα ηελ πάξηε, ην «πάξηαζινλ», πνπ γηα ρξόληα θαη εγώ ην έθξπβα
ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινύ κνπ ζαλ έλα άπηαζην όλεηξν, όπσο θαη θάζε
δξνκέαο κεγάισλ απνζηάζεσλ. Έπξεπε ινηπόλ λα θηάζσ ζηελ Αξραία
Οιπκπία, πνιύ δύζθνιν!
Γηα ην κπαιό όκσο δελ ππάξρνπλ όξηα. Πάληα βξίζθεη ηνλ ηξόπν λα
πείζεη ην ζώκα λα θαηαθέξεη ην αδηαλόεην. Η δύλακε ηεο ςπρήο θαη ηνπ
πλεύκαηνο έρεη αζύιιεπηεο δηαζηάζεηο . ηαλ επηδηώθεηο θάηη κε όιε ζνπ ηελ
θαξδηά θαη όιε ζνπ ηελ ςπρή κπνξείο λα ην πεηύρεηο. Σίπνηα δελ είλαη
αθαηόξζσην! Σν ζώκα κπνξεί λα αληέμεη πνιύ κεγαιύηεξε ηαιαηπσξία θαη
πόλν απ΄ όζν λνκίδεη θαλείο.
Βεβαίσο ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα αλαθαιύςεηο ηνλ εαπηό ζνπ, είλαη
λα ηνλ πξνθαιέζεηο. Να αθνινπζείο ηα όλεηξά ζνπ θαη λα κελ αθήλεηο ηνπο
θόβνπο λα νξίδνπλ ηελ δσή ζνπ. Σόηε ζα δεηο έλαλ δηαθνξεηηθό θαη άγλσζην
θαηλνύξγην δξόκν λα αλνίγεηαη κπξνζηά ζνπ. Αλαξσηηόκνπλ, ηη θάλεηο εδώ
ζηελ κηθξόηεηά ζνπ θαη δελ πεγαίλεηο εθεί έμσ λα αθνινπζήζεηο ηα όλεηξά
ζνπ; Γηαηί δηζηάδεηο; Γηαηί θνβάζαη; Γηαηί δελ ηνικάο; Έηζη θη αιιηώο ζηνλ
αζιεηηζκό θαη ηδηαίηεξα ζηηο ππεξαπνζηάζεηο δελ ζνπ ραξίδεηαη ηίπνηα, ηίπνηα
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δελ έξρεηαη ηπραία, νύηε είλαη νπξαλόπεκπην. Υξεηάδεηαη ππνκνλή, επηκνλή,
ηδξώηαο θαη δάθξπα γηα λα πεηύρεηο. Πάλσ απ΄όια όκσο πξέπεη λα ζέβεζαη θαη
λα ηηκάο ηελ απόζηαζε, λα κελ ηελ ππνηηκάο όπνηα θη αλ είλαη απηή, γηαηί αλά
πάζα ζηηγκή κπνξεί λα ζε ηαπεηλώζεη. Θπκάκαη, όηαλ έηξεμα πξώηε θνξά ζε
αγώλα 100 ρηιηνκέηξσλ αηζζάλζεθα ζηελ αθεηεξία ηόζν, κα ηόζν κηθξόο
κπξνζηά ηεο. Αζήκαληνο!
Έηζη ινηπόλ, κε ζπλέπεηα, πεηζαξρεία, ππνκνλή θαη επηκνλή, εγώ ν
ηαπεηλόο θαη άζεκνο καξαζσλνδξόκνο, έρηηδα ζηγά – ζηγά ηνλ δξνκέα ησλ
κεγάισλ απνζηάζεσλ.
- Πξνπόλεζε ρξόλσλ κε βάζε ηα πνιιά ρηιηόκεηξα.
- Υξνληθέο θαη ζσκαηηθέο ππεξβάζεηο.
- Ξέθιεκα ρξόλνπ από παληνύ.
- Βάξβαξα μππλήκαηα ζηηο 4 ην πξσί, 4-5 θνξέο ηελ εβδνκάδα, γηα λα βγνπλ
ηα ηξίσξα ηξεμίκαηα ή αιιηώο 25-27 ρηιηόκεηξα.
(ζηηο 10 ην πξσί έπξεπε λα είκαη ζηε δνπιεηά κνπ).
Έηζη θξόληηδα λα καδεύσ έλαλ όγθν από 120-150 ρηιηόκεηξα ηελ εβδνκάδα
πνπ ρξεηαδόκνπλ, εάλ ήζεια λα ιέσ όηη αζρνινύκαη ζνβαξά κε ηηο
ππεξαπνζηάζεηο. Σα πνιιά αεξόβηα ρηιηόκεηξα γηα κέλα, είλαη ε βάζε ηεο
πξνπόλεζεο, πνπ αλ ηα έρεηο, κπνξείο λα ρηίζεηο επάλσ ηνπο όια ηα ππόινηπα:
δηαιεηκκαηηθέο, tempo run, αλεθόξεο, θιπ. Υσξίο απηά, κάιινλ δελ γίλεηαη
ηίπνηα. Μεγάιν επίζεο θαη ζεκαληηθό ξόιν παίδνπλ ε δηαηξνθή θαη ε
ελδπλάκσζε. Παλίζρπξνο ζύκκαρνο ζ΄απηή ηελ πξνζπάζεηα, ήηαλ ε ζέιεζή
κνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ νλείξνπ κνπ, απηή θαηεύζπλε ηα βήκαηά κνπ.
Σηάδιο Απσαίαρ Νεμέαρ λίγο ππιν ηην
εκκίνηζη, με ζςναθληηέρ από ηο Φαλάνδπι.
(από απιζηεπά).
1. Ελένη Τζοςποςνάκη
2. Άννη Κοςπάζη
3. Ανηώνηρ Διαμανηόποςλορ
4. και ο Σπαπηαθληηήρ Μάπιορ Μισόποςλορ
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Να ινηπόλ πνπ ήξζε ε ώξα λα ζεσξήζσ όηη ζα κπνξνύζα λα δνθηκάζσ
ην αδηαλόεην θαη λα θαηαθέξσ ην αθαηόξζσην, θαηαθηώληαο ηνλ άγλσζην
Οιύκπην δξόκν ησλ 4 ½ καξαζώλησλ.
Ήηαλ κεγάιε ηηκή γηα κέλα λα ζηαζώ πίζσ από ηε γξακκή εθθίλεζεο,
δίπια ζε κεγάια νλόκαηα ησλ ππεξαπνζηάζεσλ. Σν επίπεδν ησλ ζπκκεηνρώλ
πνιύ πςειό, θαη κόλν απηό από κόλν ηνπ ήηαλ κηα κεγάιε πξόθιεζε.
Βξηζθόκνπλ δίπια ηνπο, ζηνλ ίδην αγώλα. Έλαλ αγώλα κε ζπκκεηέρνληεο
αζιεηέο αμίαο θαη επηπέδνπ «πάξηαζινλ». Έιιελεο ινηπόλ θαη μέλνη
παξηαζιεηέο γπλαίθεο θαη άλδξεο, αξθεηνί θίινη δξνκείο πίζσ απ΄ην παλό κε
ηελ νλνκαζία ηνπ αγώλα θαη ηελ ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε ησλ 180 ρηιηνκέηξσλ
πνπ κνπ πξνθαινύζε δένο.
Να ινηπόλ ε πξώηε επηηπρία θαη ν πξώηνο ζηόρνο. Σν λα κπνξείο
δειαδή λα έρεηο έλα απ΄ηα δύζθνια θξηηήξηα πνπ λα επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή
ζνπ ζηνλ αγώλα θαη ηαπηόρξνλα λα ζε θάλνπλ κέινο απηήο ηεο δηάζεκεο
δηεζλνύο παξέαο.
Ήμεξα βέβαηα ηη κε πεξίκελε. ρη ηόζν γηαηί γλώξηδα ην αλάγιπθν ηεο
δηαδξνκήο έσο ην Λεβίδη ζην 62ν ρηιηόκεηξν θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο, αιιά γηαηί
από πεξηγξαθέο ηνπ κεγάινπ αγώλα άιισλ ζπλαζιεηώλ ηηο δύν πξνεγνύκελεο
θνξέο, θαηαιάβαηλα όηη ζα ηνικνύζα όηη πην δύζθνιν είρα δνθηκάζεη κέρξη
ηώξα. Απηή όκσο ήηαλ ε αηηία θαη ν ιόγνο πνπ κε σζνύζε λα πξνζπαζήζσ.
Θα είρα – έιεγα – κηα αθόκα επθαηξία λα γλσξίζσ θαιύηεξα ηνλ εαπηό κνπ.
Παζηάδνκαη κε ην αλέθηθην, κε ην δύζθνιν, ην απξόζηην, θαη ην ηνικεξό.
Θεσξώ ζεκαληηθά, όζα νη πνιινί ζεσξνύλ αζήκαληα.
Θεσξώ αζήκαληα, όζα νη πνιινί ζεσξνύλ ζεκαληηθά.
Με πξνθαιεί λα αιιάμσ απηό πνπ μέξσ όηη δελ αιιάδεη.
Πείηε κε εγσηζηή. Ίζσο λα ην δερηώ. Πηζηεύσ όκσο, όηη ν εγσηζκόο ζε
ειεγρόκελν επίπεδν θαη κνξθή , είλαη πεγή ελέξγεηαο.
Γλώξηδα επίζεο ηελ αμία ηεο ππνζηήξημεο ηνπ αζιεηή (support) θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Ιδηαίηεξα όηαλ πξόθεηηαη γηα αγώλεο πάλσ από 100
ρηιηόκεηξα. Σν έλησζα ζηνλ αγώλα ησλ 100 ρηιηνκέηξσλ Φάζα – Αιεπνρώξη ην
2015. Θεσξώ όηη ε παξνπζία ησλ αλζξώπσλ κνπ ζηελ Φάζα θαη ζην
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Αιεπνρώξη αληίζηνηρα θαη ε βνήζεηά ηνπο εθεί, έπαημε αλαληίξξεηα
θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ επηηπρία καο. ια ήηαλ έηνηκα ζηνλ ρξόλν πνπ είρεο
πξνγξακκαηίζεη λα πεξάζεηο, έηξσγεο θαη έπαηξλεο καδί ζνπ όηη είρεο επηιέμεη
ρσξίο λα θαζπζηεξείο, ρσξίο λα ςάρλεηο γηα ηα πξάγκαηά ζνπ, ρσξίο άγρνο. Σν
θπξηόηεξν όκσο θαη ίζσο ην πην νπζηώδεο ήηαλ πσο ήμεξεο όηη έλαο δηθόο ζνπ
άλζξσπνο ζα ήηαλ εθεί λα ζε πεξηκέλεη γηα λα ζε λνηαζηεί, πξάγκα πνιύ
ζεκαληηθό, ηδηαίηεξα όζν πεξλνύλ ηα ρηιηόκεηξα.
Παξ’ όια απηά όκσο μεθίλεζα ηνλ αγώλα ρσξίο support. Λάζνο! Θα
πάσ είπα θαη ζα ηα θαηαθέξσ. Αιιά δπζηπρώο ηα πξάγκαηα δελ είλαη έηζη, δελ
είλαη ηόζν απιά. Ο αγώλαο είλαη πνιύ απαηηεηηθόο θαη ζα πξέπεη λα ηνλ
αληηκεησπίδεη θαλείο κε κεγάιε ζνβαξόηεηα.
Από ηελ αξρή ν θαηξόο έδεημε μεθάζαξα όηη δελ ζα ήηαλ κε ην κέξνο
καο. Η απεηιή ηεο βξνρήο ήηαλ κόληκα πάλσ από ηα θεθάιηα καο, από ην πξσί
ζην μελνδνρείν ζην Καιακάθη έσο θαη αξγόηεξα ζηελ Αξραία Νεκέα ζηελ
αθεηεξία, είρε κία πεξίεξγε δέζηε κε πνιύ πγξαζία πνπ κύξηδε βξνρή ε νπνία
όκσο εξρόηαλ δελ εξρόηαλ. Σα δειηία θαηξνύ ήηαλ απνγνεηεπηηθά, κηινύζαλ
γηα βξνρέο θαη θαηαηγίδεο, αθόκα θαη γηα αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα ζηελ
επξύηεξε πεξηνρή ηεο νξεηλήο Αξθαδίαο κε θέληξν ην όξνο Μαίλαιν θαη γύξσ
απ΄απηό. Γεληθόηεξα δειαδή ζηελ πεξηνρή πνπ ζα εμειηζζόηαλ ην κεγαιύηεξν
κέξνο ηνπ αγώλα. Τπήξρε έληνλε αλεζπρία γηα ηηο ηπρόλ δπζθνιίεο πνπ ζα
ζπλαληνύζακε ην βξάδπ ζην βνπλό (Μαίλαιν). Ίζσο λα βξεζνύκε ζην θέληξν
ηεο θαθνθαηξίαο ζθεπηόκαζηε. Με ιίγα ιόγηα κηινύζαλ γηα πνιύ θαθό θαηξό,
ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα θαη βειηίσζε κόλν από ην απόγεπκα ηνπ
αββάηνπ (ηελ επόκελε εκέξα) ζηηο 19.00, δειαδή κεηά ηε ιήμε ηνπ.
Απίζηεπην!
Παξ’όια απηά όκσο ε εθθίλεζε δόζεθε θαλνληθά ζηηο 14.30 ηεο
Παξαζθεπήο 20-5-2016. Σα πξώηα 13,5 ρηιηόκεηξα, ηζηώκαηα έσο ηνπο
ζηαζκνύο Νεκέα θαη Αεδόληα θύιηζαλ απξνβιεκάηηζηα, πεξλώληαο από
παλέκνξθα ηνπία, δίπια ζε εθαηνληάδεο ζηξέκκαηα ακπειώλεο. Αξθεηέο
αλεθόξεο δύζθνιεο κεηά ηνλ ζηαζκό Αεδόληα έσο ηνλ ζηαζκό Πιαηάλη ζην
20,5 ρηιηόκεηξν, αιιά κε έλα ξπζκό 6,30-6,40 έθζαζα ζηνλ ζηαζκό κε άλεζε
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Έηξερα από ηελ Αξραία Νεκέα παξέα κε δύν θαινύο κνπ θίινπο θαη
ζπλαζιεηέο από ην Υαιάλδξη, ηνλ Αληώλε Γηακαληόπνπιν θαη ηνλ
παξηαζιεηή Γεκήηξε Υξόλε. Λίγν κεηά ήξζε ζηελ παξέα καο θαη ε Διέλε
Λπγεξνύ, 3ε γπλαίθα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2016 ζηνλ αγώλα ησλ 100
ρηιηνκέηξσλ Φάζα – Αιεπνρώξη. Μία αζιήηξηα κε πνιιέο extreme
δξαζηεξηόηεηεο. Κάλεη αγώλεο κεγάισλ απνζηάζεσλ βνπλνύ, δξόκνπ θαη
πνδειαζίαο, κε θνξπθαίν επίηεπγκά ηεο ηνλ “ΑΘΛΟ” ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2014.
Από ην αθξηηηθό Οξκέλην ηνπ Έβξνπ έσο ηελ Γαύδν, ην λνηηόηεξν ζεκείν ηεο
Δπξώπεο, δηαλύνληαο κε ην πνδήιαηό ηεο θαη άιινπο δύν θίινπο ηεο κέζα ζε
11 εκέξεο κία απόζηαζε 1.609 ρηιηνκέηξσλ. Σν επηρείξεκα απηό ήηαλ
αθηεξσκέλν ζηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά κε λενπιαζκαηηθή αζζέλεηα θαη ζηνλ
ζύιινγν «ΦΛΟΓΑ». Γηα όια απηά θαη πξνο ηηκήλ ηεο δελ καο είπε ηίπνηα.
Γεηά ζνπ Διελίηζα!

Τπέσονηαρ ππορ ηον ζηαθμό Αηδόνια
με ηην Ελένη Λςγεπού.

Μεηά ηνλ ζηαζκό Πιαηάλη όκσο ηα πξάγκαηα αξρίδνπλ λα γίλνληαη
δύζθνια. Ννκίδσ όηη από εδώ θαη κεηά μεθηλά ν αγώλαο. ε 700 πεξίπνπ
αλεθνξηθά αζθάιηηλα κέηξα από ηνλ ζηαζκό, αξρίδεη ην δύζθνιν αλεθνξηθό
θαξδύ ρσκάηηλν κνλνπάηη κε κεγάιε θιίζε (ην GARMIN κνπ έγξαςε +5%)
γηα πεξίπνπ 2,5 ρηιηόκεηξα, κε θπηεκέλε πέηξα ζηελ αξρή, όρη πνιύ παηεκέλν,
όρη όκσο θαη αζαθέο. Γπζθνιόηεξε ζπλέρεηα ζε πην ζηελό κνλνπάηη γηα άιια
2,5 ρηιηόκεηξα πεξίπνπ, κε θιίζε όκσο +6% ζρεδόλ «όξζην». Λίγν ηξέμηκν θαη
πνιύ πεξπάηεκα ην νπνίν ζε θάπνηα ζεκεία αθόκε θαη απηό ήηαλ πνιύ
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δύζθνιν. Ο ζθειεηόο δνθηκάδεηαη βάλαπζα ζην αδπζώπεην κνλνπάηη, ηα
πόδηα δηακαξηύξνληαη, αιιά πεηζαξρεκέλα αθνινπζνύλ ηηο πξνζηαγέο ηνπ
κπαινύ. Σν ηέινο ηεο αλεθόξαο θαη ε ιύηξσζε επηηέινπο ήξζε. Παξ΄όια απηά
ζηελ πεξηγξαθή ηνπ αγώλα ην κνλνπάηη ραξαθηεξίδεηαη σο «κέηξηαο
δπζθνιίαο». Μνπ θάλεθε δπζθνιόηεξν. ηε ζπλέρεηα ν δξόκνο ηζηώλεη πηα,
είλαη όκσο ζ’ έλα κεγάιν ηνπ θνκκάηη ζηξσκέλνο κε ραιίθη (πηζαλόλ γηα λα
είλαη βαηόο ηνλ ρεηκώλα κε ηηο βξνρέο). Σειεηώλνληαο κε ην ραιίθη ν ρσκάηηλνο
δξόκνο ζπλερίδεη θαη γίλεηαη αλζξώπηλνο γηα έλα πεξίπνπ ρηιηόκεηξν
πεξλώληαο κπξνζηά από ην γξαθηθό εμσθθιήζη ηεο Αγίαο Άλλαο, όπνπ θαη ν
πξόρεηξνο ζηαζκόο πδξνδνζίαο. Παίξλσ λεξό θαη δπν-ηξεηο αλάζεο θαη
ζπλερίδσ γηα ιίγν ζε ρσκάηηλν ίζησκα. Ακέζσο κεηά έλαο θνληθόο
θαθνηξάραινο θαηήθνξνο κε κεγάια λεξνθαγώκαηα (ραξάδξεο) θαηεβαίλεη ην
ύςσκα ζε θνξδέιεο γηα 2 πεξίπνπ ρηιηόκεηξα, πνπ όκσο αλ παο λα βγάιεηο ηα
ζπαζκέλα από πξνεγνύκελεο αλεθόξεο θηλδπλεύεηο κε άζρεκε πηώζε θαη όηη
άιιν. Δδώ κνπ ρξεηάζηεθε ε γλώζε πνπ είρα απνθηήζεη γηα ην θνκκάηη απηό
από ηηο δύν πξνεγνύκελεο θνξέο πνπ είρα ηξέμεη ζην ζεκείν. Η ζέα από ςειά
πξνο ηνλ θάκπν ηεο θνηεηλήο, θαηαπιεθηηθή. βέιηα θαη πξνζεθηηθά
ηειείσζα ηελ θαηεθόξα ρσξίο θαλέλα πξόβιεκα. Μεηά από 4 πεξίπνπ ίζηα
ρηιηόκεηξα ζε ρώκα θαη άζθαιην έθηαζα ζηελ θνηεηλή ζην 33,5ν ρηιηόκεηξν,
πξώην κεγάιν ζηαζκό ηνπ αγώλα θαη κάιηζηα κε θαιύηεξν ρξόλν από ηηο δύν
πξνεγνύκελεο θνξέο.
Δδώ όκσο ε έιιεηςε ηεο ππνζηήξημεο (support) έδεημε γηα πξώηε θνξά
ηα δόληηα ηεο. Δδώ θαηάιαβα θαη είδα ηε δηαθνξά ηνπ λα έρεηο ή όρη support.
Γύξσ από ηελ θνηεηλή ζε θνληηλή απόζηαζε από ηνλ θπξίσο ζηαζκό ηα
απηνθίλεηα ησλ ζπλνδώλ ήηαλ ζηακαηεκέλα θαη ηα πιεξώκαηα ηνπο
πξόζθεξαλ ηελ βνήζεηά ηνπο ζηνπο αζιεηέο ηνπο. Δγώ έηξερα καγθνύθεο πξνο
ηνλ ζηαζκό γηα λα βξσ ηα πξάγκαηά κνπ. Πξαγκαηηθά ηνπο δήιεςα.
Σαιαηπσξεκέλνο όρη ηόζν από ηα 33,5 ρηιηόκεηξα, όζν από ην αλάγιπθν ηεο
δηαδξνκήο έσο εδώ, έπξεπε λα ηα θάλσ όια κόλνο κνπ. Δάλ είρα ππνζηήξημε
όια ζα ήηαλ έηνηκα. Έπξεπε ινηπόλ λα γίλνπλ όια ζσζηά κε ηελ ζεηξά ηνπο
θαη όζν πην γξήγνξα γηλόηαλ. Γειαδή κέζα ζην άγρνο θαη ηελ πίεζε. Άιιν λα
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θάλεηο ην πξόγξακκα ηεο ηξνθνδνζίαο ζνπ θαζηζκέλνο ζηνλ θαλαπέ ζην
ζπηηάθη ζνπ θαη άιιν λα ην βηώλεηο κέζα ζηνλ αγώλα.
 αζιεηήο πξέπεη λα ζθέπηεηαη θαη λα δηαρεηξίδεηαη απεξίζπαζηα ηα
πεξί ηνπ ηξεμίκαηόο ηνπ θαη ηνπ αγώλα ηνπ κόλν, ηίπνηα άιιν. ζα άιια
θνξηώλεηαη ηνλ πάλε πίζσ κε όιεο ηηο πξνεθηάζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο. Οη
κεγάινη ρηιηνκεηξηθά αγώλεο, θαη ηδηαίηεξα νη πάλσ από 100 ρηιηόκεηξα, δελ
είλαη καξαζώληνη, έρνπλ άιιε ινγηθή, άιιε δνκή, άιιν ζηήζηκν θαη άιιν
ηξόπν δηαρείξηζεο, απεπζύλνληαη δε ζε δξνκείο κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ζθέςεο.
Δίλαη κε ιίγα ιόγηα άιιν άζιεκα θαη πξέπεη λα έρνπλ από ην κέξνο ηνπ
αζιεηή ηελ αλάινγε αληηκεηώπηζε, αιιηώο βιέπε παξαθάησ. Η ππεξαπόζηαζε
δελ είλαη κόλν ηξέμηκν. Δίλαη ζθέςε, είλαη δηαλόεζε, δηαινγηζκόο, θαη
θαηάζεζε ςπρήο. Γελ κπνξεί έλαο θαιόο καξαζσλνδξόκνο λα γίλεη απαξαίηεηα
έλαο θαιόο δξνκέαο κεγάισλ απνζηάζεσλ. Μπνξεί λα ηνπ ην επηηξέπεη ην
ζώκα, λα κελ ηνπ ην επηηξέπεη όκσο (ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ) ην
κπαιό θαη ν ηξόπνο πνπ ζθέπηεηαη ην ηξέμηκν.
Έπξεπε ινηπόλ λα ηα θάλσ όια κόλνο κνπ. Να ςάμσ λα βξσ ηελ θνύηα
πνπ είρα ζηείιεη ζηνλ ζηαζκό, λα ηελ αλνίμσ, λα βγάισ από κέζα ηελ λάηινλ
ζαθνύια κε ηα ζηεγλά, ηνλ θαθό θεθαιήο, θαη ην αο πνύκε αδηάβξνρν ( ν
θαθόο θαηξόο Μάην κήλα καο έπηαζε αδηάβαζηνπο), λα αιιάμσ, λα θνξέζσ ηα
ζηεγλά, λα βάισ ηα βξεγκέλα θαη ηδξσκέλα ζηελ ίδηα ζαθνύια, λα ηελ βάισ
ζηελ θνύηα, θαη λα ηελ θιείζσ κε ηαηλία πνπ από πξηλ είρα πξνλνήζεη λα έρσ
κέζα γηα λα κελ ραζνύλ ηα πξάγκαηα ζηε κεηαθνξά. Μεηά λα ςάμσ γηα
θαγεηό γηαηί είρα αξρίζεη ήδε λα πεηλάσ. Γελ κπνξώ λα πσ όηη εθείλε ηελ
ρξνληθή ζηηγκή βξήθα εύθνια ηα ηξαπέδηα κε ην θαγεηό. Φέηνο ήηαλ ζε άιιν
ζεκείν από ην ζπλεζηζκέλν, θνληά δειαδή ζηνλ ηάπεηα ρξνλνκέηξεζεο θαη ηα
πξάγκαηα ησλ αζιεηώλ. Απ’ όηη είρε απνκείλεη επέιεμα θάηη ζηα γξήγνξα,
κεηά έβγαια ηηο απαξαίηεηεο θσηνγξαθίεο κε ην fun club κνπ θαη δξόκν γηα
ηνλ επόκελν Γνιγνζά. Καζπζηέξεζε ζηνλ ζηαζκό πεξίπνπ 15 ιεπηά κε
support ιηγόηεξν από 3 ιεπηά θαη θπξίσο ρσξίο άγρνο.
Η ρσκάηηλε αλεθόξα από ηελ θνηεηλή έσο ηελ άζθαιην θαη ηνλ
απρέλα ηνπ όξνπο Οιίγπξηνο είλαη 7-8 ρηιηόκεηξα πεξίπνπ. Αξρίδεη κεηά 800
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αλεθνξηθά κέηξα απ΄ηελ θνηεηλή θαη ηελ ρσξίδεη έλαο αζθάιηηλνο δξόκνο
ζε δύν θνκκάηηα. Σν πξώην θνκκάηη είλαη πεξίπνπ 2,5 ρηιηόκεηξα θαη ζηελ
πεξηγξαθή ε νξγάλσζε ιέεη: «ην έρνπλ πεη δύζθνιν». Φαληαζηείηε ηη είλαη. Σν
ζεώξεζα πνιύ δύζθνιν ίζσο επεηδή είρε ζπζζσξεπηεί ε θνύξαζε από ηα
πξνεγνύκελα. Σν θαξδύ ινηπόλ ρσκάηηλν κνλνπάηη είλαη έληνλα αλεθνξηθό,
όκσο πην ήπηαο κνξθνινγίαο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα. Γιηζηεξό από ην
ςηιόβξνρν πνπ είρε πηάζεη εδώ θαη ώξα ή από πξνεγνύκελε πην έληνλε βξνρή
ζην ζεκείν. Με ιαζπσκέλν αλεθνξηθό ηεξέλ ηα πξάγκαηα γίλνληαη
δπζθνιόηεξα, γηαηί ηα παπνύηζηα κνπ δελ ήηαλ θαηάιιεια γη΄απηέο ηηο
ζπλζήθεο. πκβνπιή: ρξεηάδνληαη παπνύηζηα trial γηα θαιύηεξε αληηκεηώπηζε
ησλ ρσκάηηλσλ κνλνπαηηώλ, ζε όπνηα θαηάζηαζε θαη λα βξίζθνληαη (ζηεγλά ή
βξεγκέλα). Καη ζην πξνεγνύκελν κνλνπάηη Πιαηάλη – θνηεηλή θαη ζε απηό
θνηεηλή – απρέλαο Οιίγπξηνπ. Σα βάδσ ζην Πιαηάλη, ηα βγάδσ ζηνλ απρέλα
ηνπ Οιίγπξηνπ, πνπ ζεκαίλεη έρσ support. Έςαρλα λα παηήζσ ζε ζθιεξή
επηθάλεηα, π.ρ. πέηξεο, ρόξηα, γηα λα έρσ θαιύηεξε πξόζθπζε θαη λα απνθύγσ
ηελ πηώζε κε όπνην θαθό απνηέιεζκα. Έηζη θαηαιάβαηλα εθείλε ηε ζηηγκή.
Αθόκε θαη ην πεξπάηεκα ήηαλ δύζθνιν θαη πνπ θαη πνπ επηθίλδπλν. Μεηά
θόβνπ Θενύ ρσξίο επηπρώο λα έρσ θάπνηα πηώζε, θαηάθεξα λα ηειεηώζσ θαη
απηό ην δύζθνιν θνκκάηη θαη λα βγσ γηα ιίγν ζηελ άζθαιην πνπ όπσο είπακε
ρώξηδε ηα 2 ρσκάηηλα κνλνπάηηα. Μεηά από 150 κέηξα – ηα θεθάιηα κέζα –
μαλά ζε κνλνπάηη θαη ζε ιαζπσκέλν ρώκα πνπ επηπρώο ζε απηό ην ζεκείν δελ
ήηαλ πνιύ αλεθνξηθό. Πεξπαηώληαο θαη ηξέρνληαο άξρηζαλ λα πεξλνύλ εθείλα
ηα αηειείσηα 4,5 ρηιηόκεηξα, ώζπνπ ζε θάπνην ζεκείν ακθηβνιίαο γηα ην πνπ
πάεη ν δξόκνο (παξ’ όηη ε ζήκαλζε ηνπ κνλνπαηηνύ ήηαλ άςνγε ζε όιν ηνπ ην
κήθνο) ζπλάληεζα ηνλ ηέιην, έλαλ δξνκέα πνπ έηξερε ηνλ αγώλα ησλ 62
ρηιηνκέηξσλ έσο ην Λεβίδη. Μαδί ζπλερίζακε ηελ κεγάιε πξνζπάζεηα έσο ηνλ
απρέλα. Δίρακε θαη νη δύν αλάγθε από ιίγε ζπληξνθηά. Η κεγάιε ηειεπηαία
αλεθόξα πνπ βξίζθεηαη ζην ηέινο απηήο ηεο κεγάιεο πξνζπάζεηαο, ιύλεη
επηηέινπο ην πξόβιεκα ηεο γιίηζαο ηνπ ηεξέλ, γηαηί έρεη γηα νδόζηξσκα
ζπαζκέλε πέηξα (ζάξεο) πνπ ηελ ζεσξώ γηα ην πάηεκα πην ζίγνπξε ( ζε ζρέζε
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κε ηελ γιίηζα) θαη ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ησλ trial θνκκαηηώλ ηνπιάρηζηνλ
πξνζσξηλά.
Έρνπκε θηάζεη πηα ζηελ άζθαιην θαη ζηνλ απρέλα ηνπ όξνπο
Οιίγπξηνο, ζε πςόκεηξν 1.250 κέηξα. Η νκίριε, έρεη αξρίζεη λα θάλεη αηζζεηή
ηελ παξνπζία ηεο. Σν ζέακα κνλαδηθό. Ο θαηξόο όκσο θιείλεη επηθίλδπλα.
Παίξλνπκε δύν αλάζεο, λεξό ζηα παγνύξηα θαη αξρίδνπκε λα ηξέρνπκε πξνο
ηνλ επηηέινπο θαηεθνξηθό αζθάιηηλν θαξδύ δξόκν κε ηηο θνξδέιεο πνπ νδεγεί
ζηνλ ζηαζκό Καλδήια. Έρνπκε θάλεη κόιηο ηνλ πξώην καξαζώλην. Σξέρνπκε
ραιαξά ζηνλ θαηήθνξν γηα λα ζπλεζίζνπκε ηελ άζθαιην. Έρεη πηα
ζνπξνππώζεη. ε ιίγν αξρίδεη λα βξέρεη, ιίγν ζηελ αξρή, πεξηζζόηεξν ιίγν
κεηά. Σν έρσ πάξεη απόθαζε, ζα γίλνπκε κνύζθεκα, δελ κε ελνριεί θαζόινπ.
Αξγόηεξα θαη ελώ ζπλερίδεη λα βξέρεη έληνλα πηα, αλάβνπκε ηα θόθθηλα led
πίζσ ζηε δώλε πδξνδνζίαο γηα λα είκαζηε νξαηνί ζην νκηριώδεο πεξηβάιινλ
θαη ν ηέιηνο ην θαθό θεθαιήο ηνπ. Δγώ είπα λα κελ ηνλ αλάςσ αθόκα γηα
νηθνλνκία κηαο θαη πήγαηλα πην καθξηά. Σνλ άλαςα ιίγν κεηά. Ο ζηαζκόο ηεο
Καλδήιαο απείρε πεξίπνπ 7 ρηιηόκεηξα από ην ζεκείν απηό, ε βξνρή ζπλέρηδε
αζηακάηεηα. Πξαγκαηηθά μέραζα όιε ηελ πξνεγνύκελε ηαιαηπσξία θαη
απνιάκβαλα ηε ζηηγκή. Σν ηξέμηκν ην βξάδπ κε βξνρή θαη ηνλ θαθό θεθαιήο
αλακκέλν είλαη πξαγκαηηθά κία απόιαπζε. Θπκήζεθα ηελ πξώηε θνξά πξηλ
πνιιά ρξόληα όηαλ παξαθνινπζώληαο ην «πάξηαζινλ» βξάδπ, είρα
εληππσζηαζηεί κε ηελ εηθόλα ησλ αζιεηώλ πνπ έξρνληαλ από καθξηά κε ηνπο
θαθνύο θεθαιήο αλακκέλνπο κέζα ζην ζθνηάδη. Να ηώξα πνπ είκαη θαη εγώ
έλαο ζαλ απηνύο.
Η θνύξαζε όκσο δελ θεύγεη, ζηγά – ζηγά ζπζζσξεύεηαη. Η θνπβέληα κε
ηνλ ζπλαζιεηή κνπ κε θάλεη λα κελ ηελ ζθέθηνκαη πξνο ζηηγκή, αιιά ππάξρεη.
ε θάπνηεο ζηηγκέο ζησπήο αλάκεζά καο, πνπ όζν πεξλνύλ ηα ρηιηόκεηξα
γίλνληαη πεξηζζόηεξεο, θαη ελώ αθνύγεηαη κόλν ε βξνρή πνπ πέθηεη θαη ν ήρνο
από ηα παηήκαηα ησλ παπνπηζηώλ καο πάλσ ζηε βξεγκέλε άζθαιην, ην κπαιό
αξρίδεη λα θάλεη θάπνηεο πεξίεξγεο ζθέςεηο ηηο νπνίεο πξνζπαζνύζα λα δηώμσ
γηαηί ηηο μέξσ πνιύ θαιά. Δίλαη ε θσλή ηεο ηαιαηπσξεκέλεο ζάξθαο πξνο ην
θπξίαξρν κπαιό λα ην πείζεη γηα θάηη, ηε ιύηξσζε. Λίγν κεηά ζηακαηήζακε
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αξηζηεξά ζηε γλσζηή πεγή ηεο δηαδξνκήο γηα λα πάξνπκε λεξάθη θαη λα
θάλνπκε θακηά δηάηαζε. Η βξνρή εμαθνινπζνύζε. Φαληαζηηθά. Η Καλδήια
απείρε πεξίπνπ 3 ρηιηόκεηξα. Άξρηζα λα δειεύσ ηνλ ηέιην πνπ ζα ηεξκάηηδε
16 ρηιηόκεηξα πην θάησ ζην Λεβίδη. Οη ζθέςεηο μαλαγύξηζαλ. Ο δηάινγνο
ζώκαηνο θαη κπαινύ άξρηζε, ηειηθά δελ ηνλ απέθπγα.
«Ση ζέιεηο λα απνδείμεηο;
«ε πνηόλ»;
«Γηαηί κε ηαιαηπσξείο»;
«Δίκαζηε έλα, γηαηί»;
Δθείλν δελ απαληνύζε, ζαλ λα κελ άθνπγε.
«Έια, θάλακε ηόζα κέρξη εδώ».
«Έια θαη ην 2018 ζα πξνεηνηκαζηνύκε θαιύηεξα θαη ζα πξνζπαζήζνπκε πάιη,
ζην ππόζρνκαη».
«Δληάμεη, όρη ζηελ Καλδήια ζην 48ν ρηιηόκεηξν, νύηε ζην Κεθαιόβξπζν ζην
54ν , αιιά έσο ην Λεβίδη ζην 62ν ςάμε λα βξεηο κία δηθαηνινγία, έλα άιινζη.
Απάιιαμέ κε απ’ απηό ην καξηύξην, είλαη πνιιά ηα 130 ρηιηόκεηξα κέρξη ηελ
Αξραία Οιπκπία, κέζα ζηε λύρηα, δελ βιέπεηο πσο βξέρεη; Καη ύζηεξα νη
ζηαζκνί, ζα ηνπο πξνιάβνπκε όινπο κε απηέο ηηο ζπλζήθεο; Σν βνπλό ζηα
1.500 κέηξα; Πσο ζα είλαη ν δξόκνο»;
«Καιά άζε κε λα ην ζθεθηώ, ηώξα όκσο ηξέρα».
Φηάζακε ζηελ Καλδήια, έλαλ πνιύ ζεκαληηθό ζηαζκό. σξηάζηεθα ζε
κία πιαζηηθή θαξέθια. Γλώξηδα όηη δελ πξέπεη λα θάζεζαη ζηνπο ζηαζκνύο
γηαηί κεηά δελ κπνξείο λα επαλέιζεηο θαη λα βξεηο ην ξπζκό ζνπ εύθνια. κσο
δελ κπόξεζα λα αληηζηαζώ ζηνλ πεηξαζκό. Φάγακε καθαξόληα ζθέηα κε αιάηη
– λνζηηκόηαηα – ιίγα κπηζθόηα πνπ ππήξραλ εθεί θαη 2-3 γνπιηέο δεζηό ηζάη.
Αθνύζακε από ηα παηδηά ηνπ ζηαζκνύ ρίιηα δπν θαιά ιόγηα θαη ζε ιίγν
θύγακε γεκάηνη δηάζεζε.

Αξρίζακε λα ηξέρνπκε πάιη κεο ηε βξνρή

Φνβόκνπλ λα κελ μαλαξρίζεη πάιη απηόο ν δηάινγνο. Πξνο ην παξόλ είρε
εμαθαληζηεί. ηνλ ηέιην δελ είρα πεη ηίπνηα γηα όια απηά, αιιά πξαγκαηηθά
ηνλ δήιεπα. ε ιίγν κνπ ιέεη:
« Ρε Θαλάζε λα ζνπ πσ θάηη».
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«Γηα ιέγε» ηνπ είπα».
«Ξέξεηο θάηη ξε θίιε, ζε δειεύσ»
«Με δειεύεηο; Με δειεύεηο ηέιην κνπ γηαηί ζε 14 ρηιηόκεηξα ζα ηεξκαηίζεηο
θαη ζα παο ζην θξεβαηάθη ζνπ ζην μελνδνρείν».
«ρη ξε θίιε γη’ απηό. Γηαηί δελ μέξσ πνπ βξίζθεηο ην θνπξάγην θαη ηελ δύλακε
έζησ θαη ζαλ ζθέςε λα θάλεηο όινλ απηόλ ηνλ άζιν, γηαηί γηα άζιν πξόθεηηαη,
αιιά 130 ρηιηόκεηξα παξαείλαη πνιιά».
Σα ιόγηα ηνπ έθξπβαλ ηε δύλακε πνπ ρξεηαδόκνπλ.
Η βξνρή δελ ζηακάηαγε αιιά δελ κε ελνρινύζε θαζόινπ. Λίγν πην
θάησ, ζην 51ν ρηιηόκεηξν πεξίπνπ, θηάλνπκε δύν δξνκείο πνπ έηξεραλ
κπξνζηά καο. Μέζα ζηε λύρηα θαη ηελ βξνρή δελ ηνπο είδα θαιά. Πεξλώληαο
όκσο δίπια ηνπο κε θώλαμαλ κε ην όλνκά κνπ.
«Υξήζην, Βαζίιε, ηη θάλεηε;» είπα.
Γίλακε ηέζζεξηο. ινη καδί πηα ηξέρακε γηα ην ζηαζκό Κεθαιόβξπζν. Ο
Υξήζηνο πξηλ ρξόληα είρε ηεξκαηίζεη ηνλ αγώλα κε επηηπρία. Σν ζεώξεζα
κεγάιε ηύρε πνπ ηνλ ζπλάληεζα. ίγνπξα είλαη θαιύηεξα λα ηξέρεηο κε
θάπνηνλ πνπ λα γλσξίδεη ηελ δηαδξνκή, παξά κόλνο ζην άγλσζην κέζα ζηελ
λύρηα. Με ηνλ Βαζίιε είρακε ηξέμεη καδί αξθεηνύο αγώλεο ππεξαπόζηαζεο
παιηόηεξα. Σνπο εμνκνινγήζεθα ηηο ζθέςεηο κνπ πεξί εγθαηάιεηςεο ζην
Λεβίδη θαη νη δύν κε έλα ζηόκα κνπ είπαλ όηη δελ ζα κε αθήζνπλ λα ην θάλσ.
Σνλώζεθε ην εζηθό κνπ. Γελ ήζεια θαη πνιύ λα αιιάμσ γλώκε. Γώζακε ηα
ρέξηα θαη είπακε όηη ζα θάλνπκε όηη είλαη δπλαηόλ λα θηάζνπκε ζηελ Αξραία
Οιπκπία.
Ήηαλ θαίλεηαη απηό πνπ ρξεηαδόκνπλ, ήδε έλησζα θαιύηεξα. Σν άγρνο
πνπ είρα γηα ην άγλσζην ηεο δηαδξνκήο κέζα ζηε λύρηα, έθπγε. Ίζσο απηό λα
ήηαλ όηη κε θόβηδε. Γηθαηνινγεκέλα αηζζαλόκνπλ ζηγνπξηά θαη εμ’ αηηίαο
απηήο, κεγάιε απηνπεπνίζεζε. Έηζη ζπκβαίλεη ζηηο ππεξαπνζηάζεηο, κία κηθξή
αιιαγή ζηνλ ηξόπν πνπ ζθέθηεζαη, είλαη ηθαλή λα ζε θάλεη λα αηζζαλζείο από
ηε κία ζηηγκή ζηελ άιιε θαιύηεξα. ηαλ ηα πξάγκαηα δελ πεγαίλνπλ θαιά,
ζέιεη εξεκία θαη απηνζπγθέληξσζε, ηαθηνπνίεζε ησλ ζθέςεσλ ζην κπαιό θαη
ζε ιίγν ην ζώκα ζε ζπλεξγαζία κε απηό επαλέξρεηαη. Γελ ζέιεη παληθό. Απηά

11

έκαζα ζηα ρξόληα πνπ πέξαζαλ ζηα κεγάια ηξεμίκαηα, αγώλεο θαη
πξνπνλήζεηο.
Φηάζακε ζηνλ ζηαζκό Κεθαιόβξπζν, ζην 54ν ρηιηόκεηξν ηνπ αγώλα, ηα
παηδηά εθεί καο θαισζόξηζαλ κε ρακόγεια. ηακαηήζακε, αληαιιάμακε δύν
θνπβέληεο καδί ηνπο, πήξακε θάηη ζην ρέξη γξήγνξα θαη θύγακε. Η βξνρή
εμαθνινπζνύζε. Σν Λεβίδη ηώξα πηα θαηλόηαλ καθξηά. Σα θώηα ηνπ
ηξεκόζβελαλ από ηελ απόζηαζε, απείρε ζρεδόλ 8 ρηιηόκεηξα. Ο Υξήζηνο,
ήηαλ πηα ε κεγάιε κνπ ειπίδα. Ήμεξα όηη γλώξηδε ηε δηαδξνκή από ην Λεβίδη
θαη κεηά, θάηη πνπ δελ γλώξηδα εγώ, είρα ζπλέιζεη ήκνπλ θαιά. Με
θνπβεληνύια δξνκηθή πιεζηάδακε.
Θπκόκνπλ θαιά όηη πξηλ ηνλ ζηαζκό ζην Λεβίδη ππάξρεη κηα αλεθόξα
θνληάο

πεξίπνπ 2 ρηιηόκεηξα, δελ ηελ θνβήζεθα, είπα ζα ηελ πάσ όπσο

κπνξώ, δελ ζα ην παίμσ ήξσαο, ήζεια λα θξαηήζσ ηηο δπλάκεηο κνπ γηα
αξγόηεξα. Φηάζακε ζην Λεβίδη, ηνλ κεγαιύηεξν ζηαζκό ηνπ αγώλα ζην 62ν
ρηιηόκεηξν. Έβξερε ιηγόηεξν αιιά έβξερε. Ο ηέιηνο ηεξκάηηζε ηνλ αγώλα ηνπ,
πήξε ην κεηάιιηό ηνπ, καο θίιεζε θαη καο επρήζεθε θαιό ηεξκαηηζκό. Μαο
είπε όηη καο δήιεπε πνπ ζα ζπλερίδακε (λα πσ ηελ αιήζεηα δελ ηνλ πίζηεςα).
Κη εγώ ζε δειεύσ ηνπ είπα (από κέζα κνπ), απηή ηε θνξά όκσο δελ ην
ελλννύζα, ην κπαιό κνπ (ιόγσ Υξήζηνπ) ήηαλ ζηνλ ηεξκαηηζκό ζηελ Αξραία
Οιπκπία. κσο ε έιιεηςε support έδεημε ηα δόληηα ηεο γηα δεύηεξε θνξά.

Φηάνονηαρ ζηον ζηαθμό Λεβίδι.

Μία από ηα ίδηα ινηπόλ. Απηή ηε θνξά όκσο λύρηα κε βξνρή, θξύν θαη
πνιιή πγξαζία. 20 Μαΐνπ. Να είκαη θαηάθνπνο απ΄όια ηα πξνεγνύκελα,
λεζηηθόο,

λα

θξπώλσ,

λα

είκαη

βξεγκέλνο

κέρξη

ην

θόθθαιν,

ζρεδόλ λα ηξέκσ. Παξ’ όια απηά λα πξέπεη λα ηα θάλσ πάιη όια κόλνο κνπ.
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Να ςάμσ ηα ζηεγλά ξνύρα, θάιηζεο, παπνύηζηα, ζαθίδην. Πνπ λα είλαη ε θνύηα
πνπ είρα ζηείιεη ζηνλ ζηαζκό; Α! Να ηελ βξήθα. Να ηελ αλνίμσ κε έλα
καραηξάθη (αλ βξσ) θαη κε δάρηπια πνπ δελ θαινθιείλνπλ από ην θξύν θαη ηελ
πγξαζία, λα βγάισ ηηο λάηινλ ζαθνύιεο κε ηα ζηεγλά ξνύρα , λα ηηο αλνίμσ, λα
βγάισ ηα ξνύρα, λα μεληπζώ, λα ηα θνξέζσ, λα βάισ ζηηο ίδηεο ηα βξεγκέλα
πνπ θνξνύζα, λα ηηο βάισ ζηελ θνύηα θαη λα ηελ θιείζσ κε ηνλ γλσζηό ηξόπν
(ηαηλία από πξηλ κέζα ) γηα λα ηελ βξσ ζηνλ ηεξκαηηζκό ή ζην μελνδνρείν θαη
λα κελ ηελ ράζσ. Να θνξέζσ ην ζαθίδην πδξνδνζίαο κε όια ηα θαινύδηα πνπ
ήηαλ κέζα έηνηκα από πξηλ γηα ηνλ ππόινηπν αγώλα. Να βγάισ από ηελ άιιε
θνύηα ζηεγλέο θάιηζεο θαη παπνύηζηα ½ λνύκεξν κεγαιύηεξα (θαθώο, δελ ηα
ρξεηάζηεθα ηνπιάρηζηνλ ζ’ απηό ην ζεκείν), λα βάισ ηηο βξεγκέλεο θάιηζεο
θαη ηα παπνύηζηα πνπ θόξαγα σο εδώ κέζα ζηελ θνύηα, λα ηελ θιείζσ κε ηνλ
γλσζηό ηξόπν, λα ηελ αθήζσ ζην ίδην ζεκείν κε ηελ άιιε πνπ είρε ηα ξνύρα
γηα λα ηα πάξσ όια καδί ζην ηέινο ηνπ αγώλα. Καη ηώξα αο πνύκε ζηεγλόο λα
ςάμσ γηα θαγεηό. Η βξνρή δελ ζηακαηνύζε ιεπηό. Σελ ώξα όκσο εθείλε δελ
ππήξραλ καθαξόληα πνπ ήζεια (ηα έθεξαλ ηελ ώξα πνπ θεύγακε). Κάησ από
κία ηέληα βξήθα δεζηή θνηόζνππα, έθαλα ηελ ππέξβαζε θαη έθαγα ιίγε δεζηή
θνηόζνππα (βάιζακν) θαη ιέσ ππέξβαζε γηαηί εδώ θαη 10 ρξόληα είκαη
ρνξηνθάγνο. Έθιεηζα ηα κάηηα, ηελ βάθηηζα ρνξηόζνππα θαη ελέδσζα.
Δπηβίσζε γαξ. Έλησζα πξαγκαηηθά ηε γεύζε μέλε γηα εκέλα, ηέηνηεο γεύζεηο
ηηο είρα μεράζεη. Ώζπνπ, γπξίδνληαο λα βξσ ηνπο άιινπο δύν γηαηί ήδε είρακε
θαζπζηεξήζεη, βιέπσ δίπια κνπ αθεκέλν έλα πηάην θαη έλα πηξνύλη πιαζηηθά
κε ιίγα καθαξόληα. Υσξίο δεύηεξε ζθέςε πήξα ην παξαηεκέλν πηάην θαη
έθαγα ηα καθαξόληα ιαίκαξγα κέρξη ελόο. Ξάθλνπ ζαλ από κεραλήο Θεόο,
εκθαλίζηεθε εκπξόο κνπ ν ηξάηνο, έλαο δξνκέαο από ην Υαιάλδξη ηνπ
νπνίνπ ε γπλαίθα θαη πνιύ θαιή κνπ θίιε Διέλε είρε ηεξκαηίζεη πξηλ ιίγν θη’
απηή ηνλ αγώλα ησλ 62 ρηιηνκέηξσλ θαη κάιηζηα ζε πνιύ θαιό ρξόλν.
Κξάηαγε έλα πηάην καθαξόληα, δελ έρσ ηδέα πνπ ηα βξήθε θαη πνπ ηα πήγαηλε,
όκσο ην παηδί κόιηο κε είδε (πνηνο λα μέξεη ηη αθξηβώο θαηάιαβε, ηη αληίθξηζε
θαη ηη ζθέθηεθε), κνπ ηα έδσζε. Γελ άθεζα ηίπνηα, αο είλαη θαιά.
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Καζπζηέξεζε ζηνλ ζηαζκό ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά, κε support ιηγόηεξν
από 5 ιεπηά. Καη κεηά απ’ όια απηά πνπ ζ’ έρνπλ θνπξάζεη κέζα ζηελ
θνύξαζή ζνπ, κέζα ζην άγρνο λα ηα θάλεηο όια θαιά θαη όζν πην γξήγνξα
γίλεηαη, λα βξεηο ηελ δύλακε θαη ην θνπξάγην λα ζπλερίζεηο γηα όιε ηε λύρηα
πξνο ηνλ ζηαζκό Βπηίλα, κηα απόζηαζε 23 ρηιηνκέηξσλ, ρσξίο ελδηάκεζν
ζηαζκό, πεξλώληαο από ηελ ςειόηεξε θνξπθή ηνπ όξνπο Μαίλαιν ζε
πςόκεηξν 1500 κέηξσλ κε βξνρή θαη όρη κόλν θαη γηα άιια 118 ρηιηόκεηξα
έσο ηελ Αξραία Οιπκπία.
Φύγακε ινηπόλ από ην Λεβίδη θαη ηε γηνξηή πνπ γηλόηαλε εθεί, κε
κεγάιε δηάζεζε έρνληαο πάξεη δπλάκεηο, θάκπνζεο αλάζεο θαη πνιύ ελέξγεηα.
Η ζηγνπξηά όηη ν Υξήζηνο μέξεη θαιά ηε δηαδξνκή θαη ζα ηξέρακε καδί, κνπ
έδηλε μαλαιέσ άιινλ αέξα θαη όξεμε, κε έθαλε λα ληώζσ θαιά, ήκνπλ
αηζηόδνμνο κε απηνπεπνίζεζε, ζάξξνο θαη πίζηε πνπ ήηαλ νη αηηίεο λα
ζθέπηνκαη

ηεξκαηηζκό

μερλώληαο

ηηο

πξνεγνύκελεο

ζθέςεηο

πεξί

εγθαηάιεηςεο. Με ιίγα ιόγηα κεηά από 62 ρηιηόκεηξα ήκνπλ θαηλνύξγηνο.
Φεύγνληαο από ηελ πιαηεία ηνπ Λεβηδίνπ πξνο ην Μαίλαιν (ζηε
δηάιεθην ηνπ αγώλα πξνο ην βνπλό) αζιεηέο πνπ είραλ εγθαηαιείςεη ηα 180
ρηιηόκεηξα ή ηεξκαηίζεη ηα 62 ρηιηόκεηξα, καο έδηλαλ ην ρέξη ηνπο ηεληώλνληάο
ην πξνο ην κέξνο καο θαη καο εύρνληαλ θαιό ηεξκαηηζκό. Η λύρηα είρε πηα
πξνρσξήζεη, ήηαλ 11 θαη, ελώ δελ έβξερε ιίγν.
ε 800 πεξίπνπ κέηξα αζθάιηηλεο αλεθόξαο, άξρηζε έλαο αλεθνξηθόο
ρσκαηόδξνκνο θαη ζε ιίγν κπήθακε ζην θπξίσο βνπλό θαη ζηνλ θαξδύ
ρσκάηηλν δαζηθό δξόκν πνπ ην δηέζρηδε. Ο δξόκνο ήηαλ κόληκα ειαθξά
αλεθνξηθόο όκσο κε πνιύ θαιή ζεκαηνδόηεζε. Φσηεηλά ζηηθάθηα
θξεκαζκέλα ζηα έιαηα, καο έδεηρλαλ ηνλ δξόκν κε κεγάιε αθξίβεηα.
(πγραξεηήξηα ζηελ νξγάλσζε). Καλέλα πξόβιεκα, θακία ακθηβνιία γηα ην
πξνο ηα πνύ έπξεπε λα παο. Γελ ραλόζνπλ πνπζελά, πνπζελά όκσο θαη ν
δξόκνο δελ ίζησλε. Πξηλ ηελ θνξπθή θάζε ζηξνθήο πνπ έθζαλεο, λνκίδνληαο
όηη ην κεηά θνκκάηη ζα ήηαλ ιίγν πην ίζην από ην πξνεγνύκελν, γειηόζνπλ.
Απνγνήηεπζε. Καη μαλά ην ίδην θαη μαλά θαη μαλά…. Δδώ ζα ηζηώζεη εθεί ζα
ηζηώζεη, δελ ίζησλε πνπζελά. Η θιίζε όπσο είπακε δελ ήηαλ κεγάιε αιιά

14

κόληκε. Η βξνρή πνπ είρε πηάζεη ώξεο ηώξα, δελ έιεγε λα ζηακαηήζεη. Δμ’
αηηίαο ηεο ν δξόκνο ήηαλ πνιύ ιαζπσκέλνο θαη ιόγσ ηεο αλεθόξαο γιηζηεξόο.
Ξαλαιέσ ρξεηάδνληαη παπνύηζηα trail ζηα ρσκάηηλα θνκκάηηα. ε πνιιά
ζεκεία νη ιαθθνύβεο ήηαλ γεκάηεο κε ιαζπσκέλν λεξό ρσξίο θαλείο λα μέξεη
ην βάζνο ηνπο. Άζηξαθηε θαη βξνληνύζε κέρξη θαη ρηνλόλεξν, 21 Μαΐνπ. Οη
θαθνί θεθαιήο ήηαλ θαη νη ηξεηο κόληκα αλακκέλνη, πξνζπαζώληαο λα καο
βνεζήζνπλ λα βξνύκε ιύζεηο γη’ απηό πνπ αληηκεησπίδακε. Από πνύ ζα
πεξάζνπκε, πνπ ζα παηήζνπκε, πνπ ζα ηξέμνπκε, πνπ ζα πεξπαηήζνπκε. Οη
κεηεσξνιόγνη είραλ θάλεη πνιύ θαιά ηε δνπιεηά ηνπο, ηηο όρη ιίγεο θνξέο πνπ
πξνζπαζήζακε λα ηξέμνπκε, ε θαηάιεμε ήηαλ ζε ιίγν, λα βξεζνύκε κέζα ζε
κία απ΄ηηο ιαθθνύβεο κε ην ιαζπόλεξν. Κάπνπ - θάπνπ άθνπγα ή λόκηδα πσο
άθνπγα, ζόξπβν από απηνθίλεηα πνπ θηλνύληαλ ζε άζθαιην. Γελ μέξσ αλ
θνληά καο πέξλαγε θάπνηνο αζθαιηόδξνκνο, κάιινλ όρη, όκσο εγώ ηνλ
άθνπγα, ίζσο λα ήηαλ από ηελ κεγάιε κνπ επηζπκία λα ζπλαληήζσ θαη λα
παηήζσ ζε δξόκν κε άζθαιην θαη λα ηειεηώλσ επηηέινπο κε απηόλ ηνλ βάιην.
Με ρίιηνπο ηξόπνπο πξνζπαζνύζακε λα δηαζθεδάζνπκε απηό πνπ πεξλάγακε.
Γελ πηζηεύακε απηό πνπ δνύζακε, κέρξη πνπ γειάγακε κε ηελ ηύρε καο.
Έθιεηλα ηα κάηηα κνπ πηζηεύνληαο όηη όηαλ ηα αλνίμσ ην θαθό απηό όλεηξν ζα
έρεη πεξάζεη. Ο θαθόο θεθαιήο θώηηδε κόλν εκπξόο, ηα πάληα γύξσ κνπ
καύξα. Σα 23 ρηιηόκεηξα ζ’ απηό ην ηεξέλ κ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο, πνιιά κέρξη
ηε Βπηίλα. Σα ρηιηόκεηξα πεξλνύζαλ πνιύ αξγά θαη πνιύ δύζθνια. 62 – 65
– 68 – 70 – 74 – 78 – 80. ην ξνιόη κνπ, ν ρξόλνο πνπ ρξεηαδόηαλ γηα ηελ
αιιαγή από ην έλα ρηιηόκεηξν ζην άιιν, κνπ θαηλόηαλ αηώλαο.
Βξνρή θαη θξύν, αέξαο θαη ππθλό ζθνηάδη, αηειείσηα κνλαρηθά
ρηιηόκεηξα κεο’ ην απόιπην καύξν.
Καη κέζα ζε απηό ην απίζηεπην θαη καύξν ζθεληθό, ε απόιπηε εξεκία
θαη ην ππεξζέακα. ηαλ ζήθσλεο ην θεθάιη ν θαθόο θεθαιήο θώηηδε κε ην
παλίζρπξν led θσο ηνπ ηα παρληαζκέλα έιαηα πνπ έζηαδαλ ρηιηάδεο ζηαγόλεο
από ην λεξό ηεο βξνρήο πνπ είραλ επάλσ ηνπο θαη ηηο έθαλε λα ηξηδίδνπλ
γελλώληαο ρηιηάδεο ρξώκαηα, πξηλ πέζνπλ θαη ραζνύλ ζην βξεγκέλν ρώκα.
Απηό ήηαλ θάηη πνπ δελ ην είρα μαλαδεί. Γελ ζα ην μεράζσ πνηέ ζηε δσή κνπ.
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Μεηά ιίγν βξεζήθακε ζε έλα μέθσην, ζηακαηήζακε, θνηηαρηήθακε θαη
βάιακε ηα γέιηα. Γώζακε ηα ρέξηα θαη είπακε όηη θαη λα’ λαη απηό πνπ
πεξλάκε πξέπεη λα ην ηειεηώλνπκε. Κάπνπ κπξνζηά καο θάηη ζαλ έλα
εξγνηάμην θαη έλα ζπηηάθη, ίζσο γηα ηνπο εξγάηεο, κέζα ζηελ λύρηα δελ
κπόξεζα λα θαηαιάβσ ηη ήηαλ αθξηβώο. Καζίζακε ζε έλα πάγθν πνπ ππήξρε
εθεί θαη ηεληώζακε ηα πόδηα. Σα πάληα ζην θνξκί κνπ πνλνύζαλ. Η βξνρή είρε
ιηγνζηέςεη. ε ιίγν μαλά όξζηνη θύγακε θαη εθεί πνπ πξνζπαζνύζακε λα
ηξέμνπκε ζε έλα επηηέινπο ίζησκα, ίζσο θαη ςηινθαηεθόξα ζα ηελ έιεγα,
βιέπσ κπξνζηά κνπ ζηα 500 πεξίπνπ κέηξα, ηόζα ηα ππνιόγηζα κέζα ζηε
λύρηα, θάηη ζαλ κία ζπειηά κε θσηηζκέλν εζσηεξηθό. Δδώ είκαζηε ιέσ,
ήξζαλε θαη νη παξαηζζήζεηο, απηό όκσο ην βιέπσ, δελ ην αθνύσ. Σζηκπηέκαη,
είκαη μύπληνο. Ρσηάσ ηνπο άιινπο δύν ηη λα είλαη απηό πνπ βιέπσ, αλ ην
βιέπνπλ θη εθείλνη, δελ κνπ απαληνύλ κε ζηγνπξηά. Ση ήηαλ; Πιεζηάδνληαο,
είδα όηη ήηαλ έλαο πξόρεηξνο ζηαζκόο πδξνδνζίαο. Οη εζεινληέο θάζνληαλ
κέζα ζην απηνθίλεην γηα λα πξνθπιαρζνύλ από ηε βξνρή κε αλακκέλα ηα
θώηα ηεο θακπίλαο. Απηή ήηαλ ε «ζπειηά». Ο ζηαζκόο δελ ήηαλ ζην
πξόγξακκα. Δπηπρώο απηνί νη ππέξνρνη άλζξσπνη ηνπ αγώλα, πέξα από ηα
ηεηξαθίλεηα απηνθίλεηά ηεο επνπηείαο πνπ

θηλνύλην ζηε δηαδξνκή

επηηεξώληαο ηελ δίλνληάο καο ηελ αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο, είραλ ζηείιεη θαη
απηνύο ηνπο ήξσεο, γηαηί γηα ήξσεο πξόθεηηαη (παληόο θαηξνύ όπσο ιέεη θαη ν
πξόεδξνο ηνπ ζπιιόγνπ ση. Μπαξαθίηεο), λα καο βνεζήζνπλ κέζα ζ’ απηόλ
ηνλ ραιαζκό, πξνζθέξνληάο καο ελεξγεηαθέο κπάξεο θαη πγξά, ην θπξηόηεξν
όκσο κε ηελ παξνπζία ηνπο λα καο δώζνπλ δύλακε θαη κε ηνλ θαιό ηνπο ιόγν
θνπξάγην γηα λα ζπλερίζνπκε. Έλα κεγάιν επραξηζηώ από όινπο ηνπο δξνκείο,
ε παξνπζία ηνπο εθεί καο γέκηζε δύλακε. Μαο είπαλ όηη ην ρώκα ηειεηώλεη ζε
2-3 ρηιηόκεηξα θαη όηη ε θαηεθνξηθή άζθαιηνο είλαη θνληά πηα. Μαο είπαλ
αθόκα όηη ήηαλ πνιύ πηζαλό ε νξγάλσζε λα δώζεη επηπιένλ ρξόλν ιόγσ ησλ
θαηξηθώλ ζπλζεθώλ – αλαζάξξεζα – κάηαηα όκσο. (λνκίδσ πξνζσπηθά όηη
ηέηνην ζα ήηαλ απαξαίηεην θαη απνδεθηό από όινπο).
Ο ρξόλνο όκσο έζθηγγε. Δθεί πνπ όηαλ θύγακε από ην Λεβίδη καο
θάλεθε ηθαλόο, γηα έλα on time πέξαζκα από ηε Βπηίλα θαη ιίγν θαιύηεξα,
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ηώξα καο πίεδε, καο πίεδε αζθπθηηθά θαη ε απόζηαζε ήηαλ ηέηνηα πνπ δελ καο
επέηξεπε λα είκαζηε αηζηόδνμνη. Πξάγκαηη κεηά από 2-3 ρηιηόκεηξα θζάζακε
επηηέινπο ζηελ θαηεθνξηθή άζθαιην γηα ηελ Βπηίλα. Σα πόδηα ζθιεξά ζαλ
ζίδεξα είραλ αληηξξήζεηο γηα ηα ζέισ ηνπ κπαινύ.
«Ση ζέιεηο λ’ απνδείμεηο»;
«ε πνηόλ»;
«Γηαηί κε ηαιαηπσξείο»;
«Δίκαζηε έλα, γηαηί»;
Ο ρξόλνο θπινύζε ακείιηθηνο. Οη ειπίδεο γηα έλαλ ηεξκαηηζκό
ειάρηζηεο έσο αλύπαξθηεο. Λεπηό – ιεπηό ην όλεηξν απνκαθξπλόηαλ. Μεηά
από πξόρεηξνπο αιιά ζσζηνύο ππνινγηζκνύο (κπνξνύζακε θαη ζθεπηόκαζηε
αθόκε) παίξλνληαο πιεξνθνξίεο από ην GARMIN κνπ, ν Υξήζηνο θη εγώ
είπακε όηη ζα ήηαλ κάηαην λα ην πηέζνπκε. Γελ βγαίλνπλ 4 ρηιηόκεηξα ζε 15
ιεπηά κεηά από 80 ρηιηόκεηξα ηέηνηνπ αγώλα. Ο Βαζίιεο δελ ην έβαιε θάησ
θαη άξρηζε λα ηξέρεη κεο ηε λύρηα θαη ηε βξνρή γηα ηε Βπηίλα. Ούηε εθείλνο
πξόιαβε, ηνπ βγάδσ όκσο ην θαπέιν.
Ο ηόπορ ηος εγκλήμαηορ…

ηαλ θηάζακε ζηε Βπηίλα είρακε ήδε απνθιεηζηεί γηα 10 ιεπηά, ην
μέξακε. Παξαδίδνληαο ηα λνύκεξα γηα ηελ εγθαηάιεηςε (δελ κνπ είρε
μαλαζπκβεί) αηζζάλζεθα αιήζεηα είλαη ιίγν πεξίεξγα. Αξρηθά έλησζα ηελ
αλαηξηρίια ηεο απνηπρίαο λα κε δηαπεξλά, αλαθαηεκέλε κε δηάθνξα αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα πνπ ηα έλησζα πνιύ βαξηά ζην κπαιό κνπ. Δπίζεο έλα
ζπλνλζύιεπκα αξλεηηθώλ ζθέςεσλ λα ζπλζιίβεη ην εγώ κνπ, όρη όκσο ληξνπή.
ε δεύηεξν ρξόλν ζπλέιαβα ην κπαιό κνπ λα ςάρλεη απεγλσζκέλα λα βξεη
άιινζη γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ απνηπρία θαη νκνινγνπκέλσο κπνξώ λα πσ
πσο εύθνια έβξηζθε αξθεηά. Η αιήζεηα όκσο είλαη άιιε. Η αιήζεηα πάληα
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είλαη πην πηθξή. Αιιά είλαη ε αιήζεηα. Καη εγώ κέζα κνπ ην ήμεξα θαιά. Γηα
όπνηνπο ιόγνπο είρα απνηύρεη. Δίρα απνηύρεη γηαηί δελ πέηπρα απηό πνπ γηα
ρξόληα πξνζπαζνύζα. Από ηελ άιιε όκσο έλησζα ηθαλνπνίεζε γηα όηη πέηπρα
έσο εδώ, ζε έλαλ ηόζν δύζθνιν θαη απαηηεηηθό αγώλα. Γελ πέηπρα όηη είρα
νλεηξεπηεί, όκσο απηή ε απνηπρία πεηζκώλνληαο κε, κνπ έδηλε ηε δύλακε λα
νλεηξεπηώ πάιη πην δπλαηά, γηα λα μαλαπξνζπαζήζσ. Θιίςε γηα ηα όλεηξα πνπ
ράζεθαλ. Υαξά γηα ηα όλεηξα πνπ κόιηο γελληνύληαλ.
Ακέζσο κεηά γπξίδνληαο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, κε πεξίκελε κηα
επράξηζηε έθπιεμε. Σν πνύικαλ «ζθνύπα» ηεο νξγάλσζεο ήηαλ εθεί,
αλεβαίλνληαο ηα ζθαινπάηηα ηεο κπξνζηηλήο πόξηαο, νη αζιεηέο πνπ είραλ
εγθαηαιείςεη λσξίηεξα ηνλ αγώλα, ζεθώζεθαλ, καο ρεηξνθξόηεζαλ, καο
έδσζαλ ζπγραξεηήξηα θαη καο επρήζεθαλ ηελ άιιε θνξά λα ηα θαηαθέξνπκε
θαιύηεξα. Σνπο επραξίζηεζα θνπλώληαο θάλα δπν θνξέο θαηαθαηηθά ην
θεθάιη κνπ, θαη ζεθώλνληαο ζπγρξόλσο ην δεμί κνπ ρέξη ηνπο ραηξέηεζα
Σξνκεξέο ζηηγκέο. Σνικώ λα ηηο ζπγθξίλσ κε ζηηγκέο ηεξκαηηζκνύ.
Καζώο

θαη

έλα

ηειέθσλν

αξγόηεξα

από

ηνλ

κέληνξά

ησλ

ππεξαπνζηάζεσλ Σάθε θνπιή ζηα 80 ηνπ πηα, πνπ κνπ είπε θαλεξά
ζηελαρσξεκέλνο όηαλ ηνπ αλαθνίλσζα όηη εγθαηέιεηςα ζηε Βπηίλα ζην 85ν
ρηιηόκεηξν από ρξόλν.
«Γελ πεηξάδεη αγόξη κνπ, ιίγα είλαη ηα 85 ρηιηόκεηξα πνπ έθαλεο κε απηέο ηηο
ζπλζήθεο; Ση είλαη ηα ρηιηόκεηξα, ζηξαγάιηα»; όπσο ζπλεζίδεη λα ιέεη. Ση
άλζξσπνο Θεέ κνπ. Γηα ηνλ θάζε έλαλ έρεη κία θαιή θνπβέληα θαη έλαλ ηξόπν
λα ζε θάλεη λα αηζζάλεζαη θαιά. Πνηόο; Ο θνξπθαίνο ησλ θνξπθαίσλ. Δίλαη
ηηκή κνπ πνπ είλαη θνληά κνπ ζε θάζε βήκα θαη κε ζπκβνπιεύεη.
ρη δάζθαιε, δελ είλαη ιίγα ηα 85 ρηιηόκεηξα. Νηώζσ όκσο όηη πξόδσζα ηηο
πξνζδνθίεο ζνπ θαη ηελ ππόζρεζε πνπ ζνπ έδσζα, όηαλ κνπ είπεο ηελ ώξα πνπ
έθεπγα από ην ζηάδην Υαιαλδξίνπ ηελ παξακνλή ηνπ αγώλα, όηη θάηη ζνπ
νθείισ θαη βεβαίσο ελλννύζεο ηνλ ηεξκαηηζκό. κσο αηζζάλνκαη θαιύηεξα
όηαλ ζπκάκαη θάηη πνπ εζύ καο έκαζεο:
«Αλ θαηαθέξεηο παηδί κνπ λα ληθήζεηο ηνλ εαπηό ζνπ, κπνξείο λα έρεηο
ην θεθάιη ςειά όπνην θαη λα είλαη ην απνηέιεζκα».
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Πεξπάηεζα ζηνλ δηάδξνκν ηνπ πνύικαλ κε κάηηα πγξά, κα πεξήθαλνο
όκσο, πηζηέςηε κε. Σα ζπλαηζζήκαηα απηά ηα ληώζεη θαλείο κόλν ζηνπο
αγώλεο ππεξαπόζηαζεο. Σν λα είζαη δειαδή πεξήθαλνο αθόκα θαη όηαλ
απνηπγράλεηο. Γηαηί πηζηεύσ όηη κόλν εζύ ν ίδηνο μέξεηο, πόζν πξνζπάζεζεο
θαη πόζν κόρζεζεο, λα ληθήζεηο θαη λα μεπεξάζεηο ηνλ εαπηό ζνπ,
πεηπραίλνληαο ή όρη ηνλ ζηόρν ζνπ.
Δδώ, ηαηξηάδνπλ απόιπηα ζηίρνη από ην πνίεκα ηνπ Κσλζηαληίλνπ
Καβάθε «Σν πξώην ζθαιί», πξνζαξκνζκέλν θαη δνζκέλν ζην δξνκηθό ρώξν
θαη δεη ζηηο ππεξαπνζηάζεηο από ηνλ θίιν θαη ζπλαζιεηή Μηράιε Γεβεξάθε.
«Είναι ςτηλή και έσει πολλά ζκαλοπάηια ηηρ ςπέπβαζηρ η ζκάλα. Αλλά
και αςηοί πος μόνο ζηο ζκαλί ηο ππώηο καηάθεπαν να θηάζοςν, λίγο δεν είναι.
Τόζο πος έκαμαν μεγάλη δόξα. Κι αςηό ακόμη ηο ζκαλί ηο ππώηο, πολύ από ηον
κόζμο ηον κοινό απέσει».
ην πξώην άδεην θάζηζκα πνπ βξήθα κπξνζηά κνπ θάζηζα κόλνο κνπ.
Έηζη ήζεια. Έπηαζα ην θεθάιη κνπ κε ηα δπν κνπ ρέξηα, θαη ζθύβνληαο
αθνύκπεζα ηνπο αγθώλεο κνπ ζηα γόλαηα. Πξνζπάζεζα λα είκαη ήξεκνο.
Έθιεηζα ηα κάηηα κνπ, θαη κε κηαο, ζαλ ζε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία πέξαζαλ
όια απηά από κπξνζηά κνπ. ια απηά πνπ έδεζα ηηο ηειεπηαίεο ώξεο. Γελ
πξέπεη λα πέξαζαλ 4-5 δεπηεξόιεπηα, άλνημα ηα κάηηα θαη επέζηξεςα ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα. Δίρα εγθαηαιείςεη ζηε Βπηίλα, ζην 85 ν ρηιηόκεηξν,
θαζόκνπλα ζην πνύικαλ κε ηνπο εγθαηαιείςαληεο αζιεηέο 21/5/2016, ζηηο
4.35 ην πξσί. ε ιίγν ην πνύικαλ ζα μεθηλήζεη θαη ζα θζάζεη ζηελ Αξραία
Οιπκπία, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ αγώλα.
Μνπ ήξζαλ θαη πάιη ζην κπαιό, ιόγηα ηνπ δάζθαινπ Σάθε θνπιή:
«Η πην απζηεξή θαη πην δύζθνιε άζθεζε παηδί κνπ, είλαη ν ηξόπνο πνπ
αληηκεησπίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη θαλείο ηελ απνηπρία».
Πνιύ δύζθνιε όκσο δάζθαιε.
Σν 2018 δελ αξγεί, πηζηεύσ θαη εηνηκάδνκαη από ηώξα λα γξάςσ ηε
ζπλέρεηα, από ηε Βπηίλα έσο ηελ Αξραία Οιπκπία.
Γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ αγώλα ηη λα πσ. ηη θαιύηεξν έρσ δεη ζε αγώλεο
κέρξη ηώξα. Σελ γλώξηδα από ηνπο δύν πξνεγνύκελνπο αγώλεο κνπ. ια ζηελ
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εληέιεηα, γειαζηά πξόζσπα παληνύ, γεκάηα δηάζεζε γηα εμππεξέηεζε, από ην
μελνδνρείν ζην Καιακάθη θαη ην μελνδνρείν ζηελ Αξραία Οιπκπία κέρξη θαη
ζηα πην δύζθνια ζεκεία ζην Μαίλαιν θαη ηνπο ππόινηπνπο ζηαζκνύο. Οη
άλζξσπνη αγαπνύλ απηό πνπ θάλνπλ γη’ απηό θαη ην θάλνπλ θαιά. Γελ είλαη
ηπραίν πνπ νη μέλνη δξνκείο είλαη θάζε ρξόλν θαη πεξηζζόηεξνη, εθθξάδνληαη
δε ζε ζπδεηήζεηο καδί ηνπο κε ηα θαιύηεξα ιόγηα γη’ απηόλ. Ο αγώλαο είλαη
κία δσληαλή δηαθήκηζε γηα ηελ Διιάδα καο. Δάλ είκαζηε έηζη θαη αιινύ, δελ
ζα βξηζθόκαζηε ζ’ απηή ηελ δύζθνιε ζέζε ζαλ ρώξα. πγραξεηήξηα, καο
θάλεηε ππεξήθαλνπο. Μπνξνύκε ηνπιάρηζηνλ ζε απηό ηνλ ρώξν λα θνηηάκε
ηνπο μέλνπο ζηα κάηηα ζηα ίζηα, όπσο ζα έπξεπε θαη αιινύ. Μαο ην επηβάιεη ε
ηζηνξία απηνύ ηνπ ηόπνπ.
Ώξεο αξγόηεξα ζηα δεζηά ηνπ δσκαηίνπ 102 ζην θαηαπιεθηηθό
μελνδνρείν EUROPA ζηελ Αξραία Οιπκπία, θαη ελώ έμσ έβξερε αθόκα.
Ξαπισκέλνο ζην θξεβάηη κνπ, πξνζπαζώληαο λα απαιιαγώ από ηελ
ππεξέληαζε, ηα πάξα πνιιά πεξί ηεο εγθαηάιεηςεο ζπλαηζζήκαηα πνπ κε
θαηέθιπδαλ θαη λα κε πάξεη επηηέινπο ν ύπλνο ν νπνίνο δελ εξρόηαλ, παξόηη
είραλ ζπκβεί όια απηά ην πξνεγνύκελν βξάδπ, ζθεπηόκνπλ γηα ηελ εκπεηξία
πνπ έδεζα ζην βνπλό ηα έμεο: όηη, εάλ βγάιεη θαλείο ηνλ αγώλα από ηε κέζε
θαη ζπιινγηζηεί, όηη έλαο άλζξσπνο βξίζθεηαη ζ’ έλα βνπλό θαη ζ’ έλα δαζηθό
αλεθνξηθό ρσκαηόδξνκν από ηηο 23.00 έσο ηηο 03.30, κέζα ζηε λύρηα, ζηα
1.500 κέηξα έρνληαο δηαλύζεη ήδε κηα απόζηαζε 65 ρηιηόκεηξσλ κε κόλνπο
ζπκκάρνπο ηνπ ηα θσηεηλά ζηηθάθηα πνπ ηνπ έδεηρλαλ ην δξόκν θαη έλαλ θαθό
θεθαιήο πνπ θώηηδε κόλν εκπξόο, ηελ ζεξκνθξαζία λα είλαη θνληά ζην κεδέλ,
λα βξνληά θαη λα αζηξάθηεη, λα βξέρεη αδηάθνπα γηα ώξεο, λα ξίρλεη πνπ θαη
πνπ ρηνλόλεξν 21 Μαΐνπ, ζε έλαλ βαιησκέλν δξόκν θαη λα πξνζπαζεί λα
ηξέμεη κε πιάγηα βήκαηα γηα λα κελ πέζεη ζηηο ιαθθνύβεο κε ην ιαζπόλεξν γηα
πεξίπνπ 23 ρηιηόκεηξα είλαη ηνπιάρηζηνλ κηα ηξέια. Μεγάιε όκσο.
ε ιίγν ρηύπεζε ε πόξηα θαη κπήθαλ ζην δσκάηην νη δύν ζπγθάηνηθνη
θαη ζπλαζιεηέο κνπ. Γύν εμαηξεηηθά παηδηά θαη πνιύ θαινί αζιεηέο από ηελ
Κύπξν, ν Βαζίιεο Πεξηθιένπο θαη ν Γηώξγνο Γξεγνξίνπ, είραλ ηεξκαηίζεη ζε
πνιύ θαιέο ζέζεηο θαη νη δύν. ηα ρέξηα ηνπο θξαηνύζαλ ηα έπαζιά ηνπο, δύν
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θόηηλνπο (ζηεθάληα από αγξηειηά). Πξαγκαηηθά δελ δήιεςα θαζόινπ.
θέθηεθα όηη ν θαζέλαο καο έρεη θάλεη ην δηθό ηνπ αγώλα. Σνπο έδσζα
ζπγραξεηήξηα θαη εθείλνη κνπ ηα αληαπέδσζαλ. Μνπ είπαλ επίζεο, όηη καθάξη
θαη εθείλνη ζηελ ειηθία κνπ (είκαη 62 εηώλ) λα κπνξνύλ λα ζθέπηνληαη θαη
πνιύ πεξηζζόηεξν λα θάλνπλ ηέηνηνπο αγώλεο. αλ απάληεζή, όηαλ ηνπο είπα
όηη εγθαηέιεηςα ζηε Βπηίλα ζην 85ν ρηιηόκεηξν από ρξόλν. Ο Βαζίιεο ηνλ
επηέκβξην ηνπ 2016 πήξε κέξνο ζην «πάξηαζινλ» θαη ηεξκάηηζε ζε πνιύ
θαιό ρξόλν. Λέηε λα είλαη γνύξηθν ην δσκάηην 102 ηνπ μελνδνρείνπ EUROPA
ζηελ Αξραία Οιπκπία; Θα δνύκε.
Σειεηώλνληαο, ιίγα ιόγηα γηα ηελ ππεξβαηηθή ζπκπεξηθνξά από ηελ
«Αζθεηηθή» ηνπ αγαπεκέλνπ καο παππνύ Νίθνπ Καδαληδάθε.
- Αγάπα ηο ζώμα ζος. Μονάσα με αςηό ζηη γηρ εηούηη μποπείρ να παλέτειρ και
να πνεςμαηώζειρ ηην ύλη.
- Δεν αγαπά ο Θεόρ ηιρ αδύναμερ τςσέρ και ηιρ πλαδαπέρ ζάπκερ. Το πνεύμα
θέλει να παλέτει με δςναηή και γεμάηη ανηίζηαζη ζάπκα.
- Έναρ δπόμορ μονάσα οδηγεί ζηο Θεό, ο ανήθοπορ, ποηέ ο καηήθοπορ, ποηέ ο
δπόμορ ο ζηπυηόρ, ο ανήθοπορ μονάσα».
- Παιδί μος θηάζε όπος δεν μποπείρ.
Θαλάζεο Παπιόπνπινο
Αζήλα

2016-2017

Αθιεπυμένο ζηον γιο μος Ιζίδυπο και ηην κόπη μος Μαπία.
Για να θςμούνηαι πάνηα, όηι έναρ είναι ο δπόμορ ο ζυζηόρ, ο ανήθοπορ, ποηέ
ο καηήθοπορ, ποηέ ο δπόμορ ο ζηπυηόρ, ο ανήθοπορ μονάσα.
Επίζηρ θα ήθελα να ηο αθιεπώζυ ζηον δάζκαλο Τάκη Σκοςλή.
Υ.Γ.: Σε αςηό ηο ζημείο θέλυ να εςσαπιζηήζυ ηην Αθηνά Καπανηώνα για ηην
ςπομονή ηηρ και ηη βοήθειά ηηρ ζηην ολοκλήπυζη αςηού ηος race report.
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