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Ασ! και να 'ξεπερ!  

 

Χρσσοί Ολσμπιονίκες 

 

 Μια αγκαλιά σαν τοσ Ιακώβοσ, μια στέγη σαν τοσ 

Καλατράβα 

 
ηεο Ληάλαο Αιεμαλδξή 
Γηεπζύληξηαο ηεο Φηινδσηθήο  
 
 
Αρ θαη λα’ μεξεο ηη ηξαβάκε γηα λα βξνύκε έλαλ άλζξσπν 
λα πεη “λαη ζέισ λα ην πάξσ”! Σνπ ηειεθσλνύκε, ηνλ 
μεςαρλίδνπκε λα δνύκε ηη πηζηεύεη γηα ηα δώα, ηη ζέιεη, ηη 
κπνξεί, αλ ιέεη ηελ αιήζεηα, αλ…αλ… 
 
Αθνύ πεξάζεη ν “πξνθξηκαηηθόο” αγώλαο επηηπρώο, 
πξνρσξάκε ζηνλ θαλνληθό. Σνλ θέξλνπκε ζην “ζηίβν” 
θαη ηνπ δείρλνπκε ηνλ “Oιπκπηνλίθε”. Απηό ην ζθπιί ζα 
ηηκήζεη ην ζπίηη ζνπ, ην θαί πνπ ηξώεη, ηελ εκπηζηνζύλε 
πνπ ηνπ έδεημεο! Μεηά, αθνύ ηνπ πεηο θη άιια θη αθνύζεηο 
λα ζνπ ιέεη πνιιά, ηνλ παο ζην ζεκείν, πνπ ν “αζιεηήο” 
 πεξηκέλεη κε ηελ ΓΛΩΑ ΔΞΩ θαη ηελ ΟΤΡΑ ΚΑΣΩ ΑΠ’ 
ΣΑ ΚΔΛΙΑ, λα δεη ζα ηνλ δερηεί απηόο πνπ θνηηάεη ε ζα 
ζεθσζεί θαη ζα θύγεη γηα άιια θαιύηεξα, πην θνπλησηά, 
πην αιιηώο ηέινο πάλησλ. 
 
Άκα δεηο θαη ν θαιόο απηόο άλζξσπνο αλνίμεη ηελ πόξηα 
ηεο “αλακνλήο”, ηνπ πεη ην πξώην “θαιώο ηνλ κνπ!”, 
ζθαο ην πξώην ρακόγειν λίθεο. Λεο πιεζηάδσ ζην ηέινο 
ηνπ δξόκνπ, ληθάσ όπνπ λάλαη! Κη εγώ θη ν αζιεηήο κνπ. 
Ο κεγάινο απηόο δξνκέαο έρεη θάλεη καξαζώληνπο, πνπ 
δελ θαληάδεζαη! Πεηλαζκέλνο, δηςαζκέλνο θαη κόλνο. 
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Άληε λα ηξέρνπλ θαη θάηη ίδηνη κ’ απηόλ, όζν θαηξό ςάρλεη 
έλαλ “αζιεηηθό ρώξν”, έλα ζπίηη θαιώλ δξνκέσλ, κ’ 
έλαλ “πξνπνλεηή”, πνπ ηνλ θαζέλα, πνπ παίξλεη θνληά 
ηνπ, ηνλ αγαπά θαη ηνλ ζέβεηαη. Γηαηί θάζε ηέηνηνο αζιεηήο 
πξέπεη λα έρεη θαη ηνλ “Ιαθώβνπ” ηνπ! 
 
Όζν ηνλ κειεηάεη ν ππνςήθηνο, ηόζν θσλάδσ από κέζα 
κνπ ζ’ απηόλ, πνπ πεξηκέλεη κέζα απ’ ηα θάγθεια, “ΚΑΣΩ 
ΑΠ’ ΣΗ ΜΠΑΡΑ ΑΓΟΡΙ ΜΟΤ!”, “ ΘΑ ΝΙΚΗΔΙ!” 
 
Μ’ αθνύεη, θαη γίλεηαη ν θαιύηεξνο “Πύξξνο” ηεο γεο! 
Οξκάεη από θάησ απ’ ηε κπάξα πάλσ ζηελ αγθαιηά ηνπ 
“Ιαθώβνπ” ηνπ θαη ηνλ θηιάεη κε πάζνο. Ο άιινο ιπγίδεη 
κπξνζηά ζε ηέηνην βάξνο αγάπεο. “Θα ζε πάξσ ζπίηη λα 
κε βνεζήζεηο λα ζεθώζσ ηα βάξε ηεο νηθνγέλεηαο. Αγάπα 
ηνλ έλαλ, αγάπα ηνλ άιινλ θνπξάζηεθα κόλνο κνπ. Έια 
λα ηνπο αγαπήζνπκε καδί.” 
 
Ο “κηθξόο” παίξλεη ηε κπάξα-θόθθαιν ζην ζηόκα, θάλεη 
κηα κηθξή επίδεημε θαη ηνλ αθνινπζεί. Οξκάεη κε θόξα 
ζην απηνθίλεην θαη θνπξληάδεη ήζπρα κήπσο θη ν Υξεζηά- 
ξαο Ιαθώβνπ αιιάμεη γλώκε. 
 
-”Να πξνζέρεηο ζην γήπεδν!”, ηνπ ιέσ. “Όρη καγθηέο θαη 
μεκεζηαζηείο! Να ηνπο αγαπάο, αιιά κε κέηξν”. “Δληάμεη”, 
κνπ γλέθεη βηαζηηθά θαη κπξίδεη ηα θαζίζκαηα. 
 
Γπξίδεη ν “πξνπνλεηήο” θαη θξαηάεη αληίγξαθν ηεο ζύκ- 
βαζεο γηα θαινύο θαη επαίζζεηνπο πξνπνλεηέο πξνο 
θαινύο θαη επαίζζεηνπο Oιπκπηνλίθεο. 
 
Υακνγειάσ, ηνλ απνραηξεηώ δεζηά θαη ηνπ εύρνκαη “Να 
κείλεη θάησ απ’ ηε ζηέγε ηνπ γηα πάληα!” 
 
Σνλ μεπξνβνδίδσ, θαη παίξλσ απ’ ην ρέξη ηνλ επόκελν λα 
δεη ηνλ άιιν θαθνκνίξε, πνπ πεξηκέλεη αδηακαξηύξεηα. 
Σνλ νδεγώ ζην ρώξν ηεο γλώζεο. Πξέπεη λα κάζεη θη απ- 
ηόο ηη γίλεηαη κε ηνπο παξαπεηακέλνπο δξνκείο ησλ δξό- 
κσλ. Μέρξη λα δηαβώ ηελ πόξηα, αθνύσ από καθξηά ην 
γιπθό γαύγηζκα ραξάο θη απνραηξεηηζκνύ. ε ιίγεο κέξεο, 
ζα πάσ λα ηνλ επηζθεθζώ ζηηο λέεο ηνπ “εγθαηαζηάζεηο” 
αγάπεο. 
 
Μαθάξη λα’ κνπλ ν “Καιαηξάβα”! Να θάλσ κηα κεγάιε 
 ζηέγε λα ηα ρσξέζεη ΟΛΑ! Πξνο ην παξόλ, απηή εδώ πνπ 

έρεη θάλεη ε Φηινδστθή, κπνξεί λα κελ είλαη απνιύησο 
“θαιαηξαβηθή”, είλαη πάλησο κία ζηέγε αμηνπξεπώο 
ζπαξηηάηηθε. Όπσο θαη νη αδέζπνηνη ζακώλεο πνπ πεξη- 
κέλνπλ κε κάηηα γεκάηα αγσλία λ’ ΑΝΔΒΟΤΝ ΣΟ ΒΑΘΡΟ 
ΣΗ ΝΙΚΗ ΣΟΤ, γηα ηελ αγάπε πνπ ζα πάξνπλ θαη ζα 



δώζνπλ θάησ από κία ζηέγε, πνπ δελ ηνπο πεηξάδεη αλ 
είλαη κεγάιε ε κηθξή… 
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