
Μαρία Κουνέλη 

Αγγειηθή Βαξειιά 

Η λίθε ηνπ Σπύξνπ Λνύε   

 

 Τν θείκελν είλαη απόζπαζκα από ην κπζηζηόξεκα ηεο Αγγειηθήο Βαξειιά, 

Καιεκέξα, Διπίδα (2003). Η ππόζεζε ηνπ έξγνπ αλαθέξεηαη ζε δύν λεαξέο 

θνπέιεο, ζπκκαζήηξηεο ζην Αξζάθεην Γηδαζθαιείν, νη νπνίεο δέλνληαη κε 

ζηελή θηιία θαη βηώλνπλ εκπεηξίεο ιίγν πξηλ από ην 1896, ηελ επνρή δειαδή 

ηεο ηζηνξηθήο αλαβίσζεο ησλ Oιπκπηαθώλ Αγώλσλ. Σην ζπγθεθξηκέλν 

απόζπαζκα πεξηγξάθεηαη ν αγώλαο θαη ε λίθε ηνπ καξαζσλνδξόκνπ Σπύξνπ 

Λνύε. 

    

 

 Σην ράλη ηνπ Μηιηηάδε, ζην Μαξαζώλα, ην κεζεκέξη, ήηαλ όινη παξόληεο. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή, ν 

αθέηεο, πνπ είρε ην γεληθό πξόζηαγκα, θόζκνο ζθαξθαισκέλνο αθόκε θαη ζηε ζηέγε, θη ν παπα-Βειηώηεο 

—ν ηνπηθόο ηεξέαο—, πνπ έπηλε ην θξαζάθη ηνπ θη έιεγε επρέο: «Τνπ Κπξίνπ δεεζώκελ, Κύξηε Ιεζνύ 

Χξηζηέ, ν Θεόο εκώλ, αγαζέ θαη θηιάλζξσπε…».  

 O Παπαδηακαληόπνπινο κε δπλαηή θσλή έδηλε νδεγίεο ζε όινπο. Έξημε έλα βιέκκα ζην Λνύε γηα λα ηνλ 

ηνλώζεη θαη λα ηνλ ελζαξξύλεη. Φαηλόηαλ ςύρξαηκνο, αιιά κέζα ηνπ, εθείλν ην αίζζεκα ηνπ ρξένπο ήηαλ 

βαξύ θη αζήθσην θαη δελ ήμεξε αλ ζα ην άληερε.  

 Δθηόο απ’ απηόλ, θη άιινη Έιιελεο είραλ πεξάζεη ζηνπο πξνθξηκαηηθνύο. O Βαζηιάθνο, ζπνπδαίν 

παιηθάξη, ν Μπειόθαο, ν Χξηζηόπνπινο, ν Γξεγνξίνπ, ν Γεξαθάθεο θαη κεξηθνί αθόκε Μαξνπζηώηεο.  

 Αθνύγνληαο όκσο γιώζζεο δηάθνξεο γύξσ ηνπ, αγγιηθά, νπγγξηθά, γαιιηθά, θαη νλόκαηα όπσο 

Lermiseaux, Flack, Burke, Kelner, έλησζε άβνια ζηελ ίδηα ηνπ ηελ παηξίδα. Τνπο ραηξεηνύζε κε κηα 

ακήραλε θίλεζε ηνπ θεθαιηνύ. Τνπο ζαύκαδε απηνύο ηνπο αληηπάινπο ηνπ πνπ είραλ έξζεη από καθξηά λα 

δηεθδηθήζνπλ ηε λίθε.  

 Καη ζθεθηόηαλ: «Απηόο ν Γάιινο, ν Μπξεάι, ζα ηνπο έθαλε όινπο θαξδηαθνύο κε ηελ ειιελνιαηξία ηνπ, 

ην εηδηθό έπαζιν γηα ην δξόκν αληνρήο, ην ζξύιν, πνπ θιόγηζε ηε θαληαζία όισλ, θαη γη’ απηό δόζεθε ζ’ 

απηό ην αγώληζκα παλεγπξηθόο ηόλνο».  

— Να πξνζέμεηο ην Λεξκηδό. Δίλαη κεγάιν όλνκα ηνπ παξηζηλνύ αζιεηηζκνύ, είλαη επηθίλδπλνο, ηνπ 

ςηζύξηζε ν Βαζηιάθνο. 

 Μπξνζηά ηνπο μαλνίγνληαλ 40 επίπνλα θαη ζθιεξά ρηιηόκεηξα. 

 «Άξαγε», αλαξσηήζεθε ν Σπύξνο, «ν Μπξεάι ήμεξε πόζν κεγάιε ήηαλ ε απόζηαζε από ην Μαξαζώλα σο 

ηελ Αζήλα όηαλ αγσλνζέηεζε ην καξαζώλην;».  

 Σηηο δύν αθξηβώο δόζεθε ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο. 

 Σαλ ζαΐηα πεηάρηεθε νδεγώληαο ηελ θνύξζα ν Γάιινο. Πίζσ ηνπ πήγαηλε ν Απζηξαιόο Φιαθ θαη 

παξαπίζσ νη Έιιελεο, κηα παξέα. 

 «Γηαηί έρνπλ πάξεη ηόζε θόξα;», αλαξσηηόηαλ ν Λνύεο ηξέρνληαο καιαθά. «Έρνπκε αθόκε ηόζε 
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απόζηαζε». 

 Μπξνζηά ηνπο ν δξόκνο άδεηνο, αιιά θαη από ηηο δπν κεξηέο ζηα ξείζξα ζηξηκσρλόηαλ θόζκνο πνιύο, πνπ 

έθαλε ην ηνπίν ρξσκαηηζηό θαη ελδηαθέξνλ. Κη ελώ ην γύξηδε πξνο ηε βξνρή, μαθληθά ν αέξαο ήξζε λα ηνλ 

ηπιίμεη επσδηαζηόο, ιεο θη έβγαηλε απ' ηα ζγνπξά καιιηά ηεο άλνημεο. Μεγαιείν θαη θόβνο γέκηζαλ ηελ 

ςπρή ηνπ. Oη ήρνη έθηαλαλ ζη' απηηά ηνπ παξάμελνη, ήρνη από πέηαια αιόγσλ, βήκαηα, θσλέο, έλα θνηζύθη 

θειαεδνύζε, δνύζε ζε όλεηξν θαη μαθληθά ζπλεηδεηνπνίεζε όηη είρε δήζεη 24 ρξόληα γηα λα ηξέμεη απηή ηε 

δηαδξνκή. Απηόο ν δξόκνο, απηή ε ηξεράια, αλ πξνζπαζνύζε, ζα ηνπ ράξηδε ηελ αζαλαζία. Η ζηηγκή απηή 

ζα ππήξρε αηώληα θάπνπ γξακκέλε. Ωο ηόηε δελ ην είρε ζθεθηεί θαζόινπ απηό.  

 Ωο ην Χαξβάηη, ν Γάιινο πήγαηλε πξώηνο κε ην Φιαθ, ηνλ Απζηξαιό, μνπίζσ ηνπ. 

 Δθεί ηνπ έδσζαλ λα πηεη έλα πνηήξη θξαζί. Τν ήπηε ζαλ λα ήηαλ ην λέθηαξ ησλ ζεώλ. Έβξεμε κε ιαρηάξα 

ηνλ νπξαλίζθν ηνπ. Η ξεηζίλα ππξνδόηεζε ηηο δπλάκεηο ηνπ. Χαηξέηεζε ην πιήζνο κε ην πιαηύ ηνπ 

ρακόγειν.  

 O Λνύεο έλησζε δίπια ηνπ ηελ αλάζα ηνπ θόζκνπ, ηνλ παικό ηνπ. Καη ηα πεύθα θαη πέξα νη ειηέο, ηα 

θππαξίζζηα έηξεραλ θη απηά καδί ηνπ. Τα ηνπία ελαιιάζζνληαλ, ηα ηνπία ηεο παηξίδαο ηνπ, όιε ε Διιάδα 

έηξερε καδί ηνπ. Μα είρε κηα ηέηνηα αλαζηάησζε ζηελ ςπρή, πνπ δελ κπνξνύζε λα ραξεί απηήλ ηε θπζηθή 

νκνξθηά.  

 Μέζα ηνπ θπζνύζε έλαο δπλαηόο άλεκνο, θαη ην ζηεξέσκα ηεο ςπρήο ηνπ ην δνλνύζαλ απαλσηνί θεξαπλνί. 

 «Δίζαη θαιόο δξνκέαο, κε κεγάιν δηαζθειηζκό», μαλάξρνληαλ ζην κπαιό ηνπ ηα ιόγηα ηνπ 

Παπαδηακαληόπνπινπ. 

 Άιιν όκσο είλαη λα ηξέρεηο γηα ην θέθη ζνπ ζηα δάζε θαη ζηα ιαγθάδηα, λα ζηξίβεηο εμνρηθέο γσληέο κε ην 

παρληαζκέλν γξαζίδη ηεο απγήο θαη ηα πνπιηά ζηνλ αέξα λα ζε ζπλνδεύνπλ ηξαγνπδηζηά, θη άιιν λα βαζηάο 

ζηνπο ώκνπο ζνπ ηηο ειπίδεο ελόο έζλνπο, νη ειπίδεο ελόο έζλνπο λα βαζίδνληαη ζηηο παηνύζεο ζνπ.  

 Oη Μαξνπζηώηηζζεο, όιεο, πνπ θαηέβεθαλ από ην ρσξηό, θη είραλ καδί ηηο θαηζίθεο ηνπο, ζηέθνληαλ ζηελ 

άθξε ηνπ ζθνληζκέλνπ δξόκνπ ζ' όιε ηε δηαδξνκή θαη ζθνύπηδαλ ηα δάθξπα κε ηηο καληίιεο ηνπο.  

 — Σπύξν! Σπύξν! Άληε, παηδί κνπ! Με ην θαιό!, ηνλ επεπθεκνύζαλ. 

 Παξόιν πνπ έλησζε απεξίγξαπηε κνλαμηά, ρακνγεινύζε ζπλερώο ζ' απηή ηελ Διιάδα πνπ ηνλ ζπλόδεπε. Κη 

ν πόζνο λα ραξνπνηήζεη απηό ηνλ θόζκν ζξνληάζηεθε ζηελ θαξδηά ηνπ.  

 Έβαιε θόξα λα πξνιάβεη ην Γάιιν θαη ηνλ Απζηξαιό. Η θσηηά, ε ειπίδα ηεο λίθεο, θνύλησζε κέζα ηνπ 

θαη θόληεπε λα ηνλ θάςεη. Μεηά ην 32ν ρηιηόκεηξν όια εμειίρζεθαλ επλντθά γη' απηόλ. O έλαο κεηά ηνλ 

άιινλ νη αληίπαινί ηνπ θνπξάδνληαλ θαη απνζύξνληαλ. Έβαιε ηα δπλαηά ηνπ θαη πέξαζε πξώηνο, αθκαίνο 

θαη θεθάηνο. Ήηαλ βέβαηνο πηα γηα ηε λίθε ηνπ, αθνύ ιπηξώζεθε από ηνπο επηθίλδπλνπο αληηπάινπο ηνπ.  

Όζν πιεζίαδε πξνο ηνπο Ακπεινθήπνπο, ν ελζνπζηαζκόο ηνπ θόζκνπ εθδεισλόηαλ κε ρίιηνπο δύν ηξόπνπο 

ιαηξείαο: κε ινπινύδηα, κε ζηεθάληα, κε ιπγκνύο, κε ζπγθίλεζε. Δθείλνο, θάηαζπξνο από ηε ζθόλε ηνπ 

δξόκνπ, κε κάηηα ιακπεξά, πνπ γπάιηδαλ ζαλ λα είρε ππξεηό, ηνπο άθνπγε, ηνπο έβιεπε, ηνπο αγαπνύζε 

όινπο, απνηύπσλε ρξώκαηα, θπζηνγλσκίεο γηα λα ηηο ζπκάηαη κηα νιόθιεξε δσή. Μέζα ζηελ ππεξέληαζή 

ηνπ ζπκόηαλ πνύ θαη πνύ λα ζθνππίδεη ην κνπζηάθη ηνπ από ηνλ ηδξώηα.  

 — Κνπξάγην! Κνπξάγην! Λίγν αθόκα!, ηνλ παξόηξπλε ν θόζκνο παξαιεξώληαο. 

 Γελ αηζζαλόηαλ θνπξαζκέλνο, αιιά κόλνο, παξάμελα κόλνο, θη αο ηνλ ζπλόδεπε ε ςπρή ηνπ θόζκνπ, πνπ 

ιαρηαξνύζε κηα λίθε, πνπ ζα ηνπο ελίζρπε ηελ πεξεθάληα, πνπ ην είραλ ηόζν αλάγθε.  
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 O Λνύεο πεηάεη πξνο ην ζηάδην. Ηιηνθακέλνο, κε ηηο πνδάξεο ηνπ λ' αθξνπαηνύλ ζην ρώκα, λα παίξλνπλ 

δύλακε θαη λα ηηλάδνληαη ςειά γηα ην επόκελν βήκα, ην βήκα ηνπ ζξηάκβνπ.  

 O Λνύεο πεηάεη πξνο ην ζηάδην, πνπ πεξηκέλεη λα ηνλ ππνδερηεί ληπκέλν ζηα άζπξα ηνπ κάξκαξα. 

 Με ηηο κεγάιεο ηνπο ζηνιέο ηνλ πεξηκέλνπλ όινη. Βαζηιείο, επίζεκνη, αμησκαηηθνί, ηππείο, ππξνβνιεηέο κε 

αζεκέληα ζηξίηηα, ηα ακθηκαζράιηα, ηα πνιύρξσκα ινθία ηνπο. Τνλ πεξηκέλνπλ νη θπξίεο κε ηα ρξσκαηηζηά 

θνξέκαηα θαη ηα θαπέια ηνπο. Τνλ πεξηκέλεη κηα θαληαρηεξή, κηα αιεζκόλεηε εηθόλα.  

 O Λνύεο πεηάεη πξνο ην ζηάδην. Πιεζηάδεη. 

 Τν αδηαρώξεην ζ' όιν ηνπ ην κεγαιείν. Απόιπηε εζπρία. Έρεη δνζεί ε εληνιή: «Με θσλάδεηε, κε 

ρεηξνθξνηείηε, κε ζπγθηλήζεηε ην καξαζσλνδξόκν, όπνηνο θη αλ είλαη».  

 Καλείο δελ πξνζέρεη ην αγώληζκα ηνπ άικαηνο επί θνληώ πνπ δηεμάγεηαη ζην ζηίβν. Όινη έρνπλ ζηξακκέλα 

ηα κάηηα πξνο ηελ πύιε απ' όπνπ ζα κπεη ν ληθεηήο.  

 O Λνύεο πεηάεη πξνο ην ζηάδην. Δίλαη ζρεδόλ απ' έμσ. Δίλαη αδύλαην λα βξίζθεηαη έζησ θαη έλαο εθείλε ηε 

κέξα πνπ λα κε ζέιεη κε όιε ηνπ ηελ ςπρή λα ληθήζεη ζην καξαζώλην Έιιελαο. O καξαζώληνο είλαη 

ππόζεζε ειιεληθή. Έιιελαο πξέπεη λα ηνλ θεξδίζεη.  

 Πέληε θαη είθνζη αθνύγεηαη ν θξόηνο ηνπ ηειεβόινπ. Πώο αλαηξηρηάδεη ε ζάιαζζα όηαλ ηελ ηαξάδεη 

μαθληθά ν άλεκνο; Πώο γίλεηαη όηαλ ζπγθηλείζαη κε ηε ζσπεία ηεο παζραιηάηηθεο αύξαο; Πώο γίλεηαη όινο 

εθείλνο ν θόζκνο λα είλαη ελσκέλνο κ' έλαλ πόζν θαη κηα επρή;  

 Σεθώλνληαη όινη όξζηνη. Γε θσλάδνπλ. Πεξηκέλνπλ. Με αγσλία. Με κηα θαξδηά λ' αλαζαίλεη ζηνλ ίδην 

ξπζκό. Με δπν κάηηα λα βιέπνπλ πξνο ηελ είζνδν.  

— Δίλαη Έιιελ! 

 O αξηζκόο 17 πςώλεηαη ζην θνληάξη. Δίλαη ν αξηζκόο ηεο θαλέιαο ηνπ Λνύε. 

— Καη βέβαηα είλαη Έιιελ! Έιιελ! Δίλαη Έιιελ! 

 Τελ αλππνκνλεζία ηε δηαδέρεηαη ε μέθξελε ραξά, αλνίγεη ν δξόκνο λα πεξάζεη ν ληθεηήο, ν θόζκνο 

ρεηξνθξνηεί, αιαιάδεη, θνπλάεη καληίιηα, πεηάεη θαπέια, πςώλεη ζεκαηάθηα, θιαίεη θαη δίλεη θηιηά.  

 Μηα ληθεηήξηα ηαρή θπιά πάλσ ζηηο θεξθίδεο. O αληίιαινο γίλεηαη ήρνο κεγάινο, ζκίγεη κε ηνλ ήιην, πνπ 

πάεη λα βαζηιέςεη θαη βάθεη κε ρξώκαηα ην ινθάθη ηνπ Αξδεηηνύ, ύζηεξα επηζηξέθεη λα ζκίμεη κε ηηο 

κπάληεο πνπ παηαλίδνπλ.  

 Δθεί, ζην Παλαζελατθό ζηάδην, νη Έιιελεο μεθσλίδνπλ ζ' έλα ρώξν πνπ ηνπο αλήθεη από παιηά. Έλα ρώξν 

κε εζληθό παξειζόλ, έλα ρώξν πνπ απνθηά θαη εζληθό παξόλ, κ' έλα λεξνπιά από ην Μαξνύζη πνπ έηξεμε 40 

ρηιηόκεηξα ζε δύν ώξεο, 58 πξώηα θαη 50 δεπηεξόιεπηα.  

Α. Βαξειιά, Καλημέρα, Ελπίδα, Παηάθεο 
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