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Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξό  

ζηα ρξόληα ηα παιηά, 

ζηελ Αξραία Ειιάδα  

πνπ ιέηε παηδηά, 

γηα άιιε κηα θνξά ζα γηλόηαλ νη 

Οιπκπηαθνί Αγώλεο. 
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Μεγάινη θαη κηθξνί  

πεξίκελαλ κε αγσλία πνιύ,  

ην κεγάιν απηό γεγνλόο  

γηα λα αλαδεηρζεί ν πην ηθαλόο. 

 

Με ην  έπαζιν πάλσ ζηα καιιηά  

ηνλ «θόηηλνλ», ην ζηεθάλη από αγξηειηά. 
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Αιιά θαη κε άιιεο ηηκέο θαη απνδνρέο  

απνζεώλνληαλ – αλαθεξύζζνληαλ 

ηζόζενη! 

Έλαο ηηκεηηθόο αλδξηάληαο ζηήλνληαλ γηα 

απηόλ 

πξνο ηηκήλ ηεο αλδξείαο ηνπ  θαη ησλ 

αξεηώλ. 
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Όινη νη αζιεηέο έπξεπε λα πξνπνλεζνύλ 

ζσζηά  

θαη ηνπο θαλόλεο λα ηεξήζνπλ επιαβηθά.  

Μεγάιεο πνηλέο ηνπο πεξίκελαλ 

δηαθνξεηηθά  

κέρξη θαη απνθιεηζκό από ηνλ 

αγώλα……… 
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«Εγώ είκαη ν Κιεόβνπινο 

πνπ θαηνηθώ ζηε κεγάιε πνιηηεία. 

Θα ιάβσ κέξνο ζηνπο Οιπκπηαθνύο 

αγώλεο 

θαη όια ζα ηα θάλσ ζσζηά  

γηαηί είκαη επηλνεηηθόηαηνο 

όπσο αθξηβώο ζεκαίλεη θαη ην όλνκα 

κνπ». 
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«Νενθιή κε ιέλε εκέλα,  

ην όλνκα κνπ ζεκαίλεη ε λέα δόμα. 

Γηα απηό θαη εγώ ζα ιάβσ κέξνο  

ζηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο,  

ζα πάσ ζηε κεγάιε πνιηηεία λα αγσληζηώ  

θαη αο ηαμηδεύσ πνιιέο κέξεο γηα λα 

θηάζσ. 

Θα ηα θαηαθέξσ, λαη κπνξώ». 
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Ξεθίλεζε ν Κιεόβνπινο ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπ. 

Κάζε κέξα ζην κεγάιν ζηάδην πεγαίλεη,  

δίπια ζην ζπίηη ηνπ βξίζθεηαη ιεο θαη ηνλ 

πεξηκέλεη. 

Αγσλίδεηαη ζσζηά, θάλεη ηα πάληα όπσο 

πξέπεη. 

Μέζα ζην κπαιό ηνπ, ηνπο θαλόλεο δελ 

μερλά  

γηα λα κελ απνθιεηζηεί από ηνπο αγώλεο 

παηδηά. 

Κάζε κέξα ηξέρεη, ηξέρεη θαη δελ ζηακαηά  

είλαη ζίγνπξνο πσο ζα πάεη κπξνζηά. 

 

Πξώηνο ζα βγεη από όινπο  

θαη ζα ηνλ ρεηξνθξνηεί ν θόζκνο όινο. 
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Ο Νενθιήο πνπ βξίζθεηαη καθξηά  

ζ’ έλα ρσκαηόδξνκν πξνπνλείηαη 

θαζεκεξηλά. 

Αγσλίδεηαη ζσζηά, θάλεη ηα πάληα όπσο 

πξέπεη. 

Μέζα ζην κπαιό ηνπ, ηνπο θαλόλεο δελ 

μερλά  

γηα λα κελ απνθιεηζηεί από ηνπο αγώλεο 

παηδηά. 

Άιιν έλα ζέκα πνπ ηνλ απαζρνιεί  

είλαη ην ηαμίδη πνπ πξέπεη λα θάλεη.  

Πξέπεη ζηε κεγάιε πνιηηεία λα βξεζεί 

θαη ηελ παξνπζία ηνπ λα θάλεη αηζζεηή. 

Να θεξδίζεη, πξώηνο ζην ηξέμηκν λα βγεη 

θαη ζην πην ςειό βάζξν λα αλεβεί. 

 



 
11 

Η ώξα ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ 

πιεζηάδεη. 

Οη «ζπνλδνθόξνη» άληξεο ζηεθαλσκέλνη 

κε θιαδί ειηάο θαη θξαηώληαο ην ξαβδί 

ηνπ θήξπθα  

πεγαίλνπλ από πόιε ζε πόιε  

θαη ελεκεξώλνπλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ 

Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ. 

Επίζεο ελεκεξώλνπλ όηη πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ νη ερζξνπξαμίεο γηα ηξεηο 

κήλεο. 

Να κπνξέζνπλ νη αζιεηέο λα πάλε λα 

αγσληζηνύλ θαη λα γπξίζνπλ κε αζθάιεηα 

θαη λα μεθνπξαζηνύλ. 

 

Κάπνηνη αζιεηέο έξρνληαη από ηελ μεξά  

πάλσ ζε άξκα γηαηί είλαη από καθξηά. 

 



 
12 

Άιινη πάιη αζιεηέο δελ ζα πάξνπλε ην 

άξκα  

αιιά κε ίππν ζα ηαμηδέςνπλε  

γηα λα δήζνπλε ην ζαύκα! 

 

 

Όινη νη αζιεηέο θαηαθζάλνπλ κε ραξά 

έλα κήλα πξηλ γηα λα πξνπνλεζνύλ 

ζσζηά. 

Αλάκεζα ηνπο είλαη θαη ν Κιεόβνπινο 

από ηε κεγάιε πνιηηεία 

αιιά θαη ν Νενθιήο, πνπ ήξζε από 

καθξηά. 

Καη νη δπν πξνπνλνύληαη ζσζηά  

γηα λα ηξέμνπλ θαη λα έρνπλ ηελ πξσηεηά! 
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Έθηαζε ε ζηηγκή 

πνπ μεθηλάεη ε όκνξθε γηνξηή! 

Πξώηε κέξα ησλ αγώλσλ όινη νη αζιεηέο  

κπξνζηά ζην βσκό ηνπ Δία  

δίλνπλ ηνλ όξθν όηη ζα αθνινπζήζνπλ 

ηνπο θαλόλεο  

ρσξίο θακία αγγαξεία  

αιιά κε επιάβεηα θαη αλδξεία! 

Ο Κιεόβνπινο θαη ν Νενθιήο 

γεκάηνη ππεξεθάλεηα αιιά θαη αγσλία  

αλάκεζα ζηνπο αζιεηέο ζηέθνληαη 

θακαξσηνί  

θαη πεξηκέλνπλ ηε κέξα ηελ απξηαλή. 

Ο θαζέλαο ζεσξεί ηνλ εαπηό ηνπ ληθεηή 

κηαο θαη έρεη ζσζηά πξνπνλεζεί. 

Η θαξδηά ηνπο ρηππάεη δπλαηά  

πάεη λα ζπάζεη από ηελ αγσλία 

κηαο θαη ν θαζέλαο ηε λίθε επηδεηά!  
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Η επόκελε κέξα, ε κεγάιε κέξα ησλ 

Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ μεκεξώλεη 

ππνζρόκελε αθόκα πεξηζζόηεξεο 

εθπιήμεηο! 

Ο ζηόρνο μεθάζαξνο ζήκεξα ζα θαλεί 

πνηνο ζα είλαη ν ληθεηήο. 

«Αγώλεο δξόκνπ» νλνκάδεηαη ην 

αγώληζκα, 

όινη νη αζιεηέο έρνπλ πάξεη ζέζε 

θαη πεξηκέλνπλ ην ζύλζεκα γηα λα 

μεθηλήζνπλ κε κεγάιε δέζε! 

Οη δξνκείο μεθίλεζαλ λα ηξέρνπλ  

ν θόζκνο ηνπο ελζαξξύλεη γηα λα 

αληέρνπλ. 
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Ο Κιεόβνπινο θαη ν Νενθιήο  

έρνπλ κείλεη πίζσ  

ιεο θαη είλαη αλαζθαιείο. 

Καη λα ζηε ζηξνθή  

ν Κιεόβνπινο πεξλάεη κπξνζηά,  

ζε ιίγα κέηξα όκσο ν Νενθιήο ηνλ 

πξνζπεξλά. 

Έρνπλ θύγεη πνιύ κπξνζηά  

από ηνπο άιινπο δξνκείο παηδηά  

θαη δηθή ηνπο ζα είλαη ε πξσηηά. 

Ο Νενθιήο πξώηνο ηξέρεη κε θακάξη 

θαη θνπζθώλεη όιν ράξε. 

Ο Κιεόβνπινο δεύηεξνο θαη 

θαηατδξσκέλνο 

ζθέθηεηαη ν θαεκέλνο   

«αρ λα κπνξνύζα λα πεξάζσ κπξνζηά». 
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Εθεί πνπ ηξέραλε μαθληθά 

κία πέηξα από ην πνπζελά 

αλάκεζα ζηα πόδηα ηνπ Νενθιή 

ζα εκθαληζηεί  

θαη ζα ηνλ ξίμεη θάησ ζηε γε. 

Από ην πόδη ηνπ ην αίκα ηξέρεη  

θαη εθείλνο δελ κπνξεί λα ζεθσζεί. 
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Ο Κιεόβνπινο ηνλ θηάλεη 

θαη ρσξίο θαλ λα ζθεθηεί,  

ην γεγνλόο λα εθκεηαιιεπηεί 

θαη πξώηνο λα βγεη, 

ηνλ πιεζηάδεη  

ζηνπο ώκνπο ηνλ βάδεη  

θαη νη δύν καδί  

ηεξκαηίδνπλ ζηε ζηηγκή! 

Απηό πνηέ δελ έρεη μαλαζπκβεί. 

Ο θόζκνο αξρίδεη λα  ρεηξνθξνηεί ! ! !  
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Ο αγώλαο ηειεηώλεη  

θαη νη θξηηέο ζπλεδξηάδνπλ  

πνηνλ ληθεηή ζα βγάινπλ. 

Επεηδή απηό πνπ ζπλέβεη 

δελ είλαη κέζα ζηνπο θαλόλεο  

θαη ηνπο δύν ηνπο απνξξίπηνπλ  

από ηνπο αγώλεο.  

Φύγαλε θαη νη δύν  

γηα ηηο πόιεηο ηνπο. 

Καη νη δύν είλαη ζαζηηζκέλνη 

αιιά όρη ιππεκέλνη. 

 

Είλαη ζθεπηηθνί  

γηα απηό πνπ ηνπο ζπλέβεη ζηε δσή! 
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Όηαλ έθηαζε ν Νενθιήο ζηελ παηξίδα ηνπ 

ηνπο δηεγήζεθε όιν ην πεξηζηαηηθό. 

Ο θόζκνο ζαύκαζε πνιύ  

ην ηη έθαλε έλαο μέλνο  

θαη πσο ε αλζξσπηά δελ έρεη ραζεί! 

Απνθάζηζαλ ινηπόλ 

εθείλνη λα ηηκήζνπλ ηνλ Κιεόβνπιν  

θαη λα ηνλ αλαθεξύμνπλ ηζόζεν! 

Τίηινο πνπ δίλεηαη ζε Οιπκπηνλίθεο! 

Έλα ηηκεηηθό αλδξηάληα έζηεζαλ  

πξνο ηηκήλ ηνπ 

γηα λα έρνπλ πάληα ζην κπαιό ηνπο ηε 

ζύκεζε ηνπ! ! !  
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Παπαγεφργίοσ Κσριάκος   e-mail: papageok@hotmail.com    site:  https://kpapageorgiou.blogspot.com/  

 

Γελλεκέλνο ζηε Λάξηζα, ζε κηα επνρή πνπ νη παππνύδεο έιεγαλ παξακύζηα ζηα εγγόληα ηνπο γηα πξίγθηπεο θαη 

δξάθνπο γηα πνιεκηζηέο θαη ήξσεο, θαληαζηηθέο ηζηνξίεο, θηηαγκέλεο κε λόεκα. 

Αξγόηεξα, κε ζπνπδέο θαη βηώκαηα ζηνλ αζιεηηζκό, δσληάλεςε ηελ αλάκλεζε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ην 

θαληαζηηθό κε ην ηδεαηό. Τν παξακύζη είλαη ε πξώηε απόπεηξα λα μππλήζνπλ ζύκεζεο πνπ ζα βνεζήζνπλ λα 

αιιάμνπκε ζήκεξα ηνλ ηξόπν ζθέςεο καο. Ο αζιεηηζκόο άιισζηε πάληνηε ιεηηνπξγνύζε ζαλ θαηαιύηεο 

θνηλσληθήο ηζόηεηαο θαη κέζν ζπκθηιίσζεο γηα θάζε άλζξσπν γηα θάζε ιαό. 
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