


Η μέρα της δόξας γι’ αυτόν τον εικο-
σιτριάχρονο δρομέα, νεροκουβαλητή το 
επάγγελμα, ήρθε όταν έτρεξε στον μαραθώ-
νιο των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, 
τους πρώτους της σύγχρονης εποχής. Ενώ 
δεν ήταν φαβορί, παίρνει την κεφαλή της 
κούρσας τέσσερα χιλιόμετρα πριν από τον 
τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο και 
κερδίζει τον αγώνα (38 χλμ. εκείνη τη χρο-
νιά), με πάνω από εφτά λεπτά μπροστά από 
τους άλλους. Τα παιδιά της βασιλικής οικο-
γένειας, ο πρίγκιπας διάδοχος Κωνσταντί-
νος και ο αδελφός του Γεώργιος, τρέχουν 
μαζί του τον τελευταίο γύρο του σταδίου. Οι 
100.000 θεατές πανηγυρίζουν: το βάθρο των 
νικητών έχει μονάχα Έλληνες!

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Βερολίνου, το 1936, ο Σπύ-
ρος Λούης επιλέχθηκε να είναι 
ο σημαιοφόρος της ελληνικής 
αποστολής, σαράντα χρόνια 
μετά το κατόρθωμά του. Πρό-
σφερε στον Χίτλερ ένα κλαδί 
ελιάς.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΔΩΡΑ
Για ανταμοιβή, ο Σπύρος Λούης 
λαμβάνει ένα τρόπαιο αλλά και 
ένα αρχαίο αγγείο, ένα κάρο για 
γάιδαρο και δωρεάν ξύρισμα… 
διά βίου.

ΚΑΙ ΜΕΤΑ
Έγινε αγρότης 

και μετά 
αστυνομικός.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

1873-1940

Έλληνας

Στίβος

Μαραθώνιος

Βασικός 
αντίπαλος: 
Χαρίλαος 
Βασιλάκος, 
Έλληνας

«Εκείνη η στιγμή ήταν κάτι  
το απίστευτο και τη θυμάμαι 

ακόμη σαν όνειρο…»
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Ο ΗΡΩΑΣ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΛΑΟΥ

ΡΕΚΟΡ
Κερδίζει αυτόν 
τον μαραθώνιο 

των 38 χλμ. σε 2 
ώρες 58 λεπτά 
και 50 δεύτερα.

ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

Τα παπούτσια του τα 
πρόσφεραν οι κάτοικοι 

του χωριού του.

ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ

Τρέχει χωρίς 
κασκέτο παρά την 
αποπνικτική ζέστη.

Η ΜΟΔΑ ΤΟΤΕ

Το σορτς είναι 
μακρύ.

ΣΠΥΡΟΣ 
ΛΟΥΗΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΑ

1896
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Διάσημη για το πολύ επιθετικό παι-
χνίδι της, αυτή η Αγγλίδα τενίστρια πηγαί-
νει στους Ολυμπιακούς του 1900 με τον 
αέρα του φαβορί μετά τις νίκες της στο πε-
ρίφημο τουρνουά του Γουίμπλεντον το 1895, 
το 1896 και το 1898. Στο Παρίσι, η Σάρλοτ 
Κούπερ κερδίζει όπως αναμενόταν τους τε-
λικούς του διπλού μεικτού, έπειτα του απλού, 
στα χωμάτινα γήπεδα του νησιού Πιτό, στη 
μέση του Σηκουάνα. Κερδίζει όλους αυτούς 
τους αγώνες σε δύο σετ και γίνεται η πρώτη 
γυναίκα που εντάσσεται στο παλμαρέ των 
ολυμπιονικών σε ατομικό αγώνισμα! Και όλα 
αυτά με ένα στιλ so british, πολύ βρετανικό. 

ΣΑΡΛΟΤ 
ΚΟΥΠΕΡ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ
Η Σάρλοτ Κούπερ κερδίζει ξανά 
στο Γουίμπλεντον το 1901 και 
το 1908. Στην τελευταία της νίκη 
ήταν 37 χρονών και 296 ημερών. 
Δεν έφτασε ποτέ κανείς αυτό 
το ρεκόρ!

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ  
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ;

Αν και απούσες το 1896, το 
1900 οι γυναίκες συμμετέχουν 
στα αγωνίσματα της σκοποβο-
λής, της ιστιοπλοΐας, της ιππα-
σίας, του γκολφ και του τένις. 
Λαμβάνουν επίσης μέρος στους 
παράξενους αγώνες κροκέ και 
στους αγώνες αλιείας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΤΟΥ 1900

Λαμβάνουν χώρα 
από τα μέσα 

Μαΐου μέχρι τα 
τέλη Οκτωβρίου 

του 1900, στο 
πλαίσιο της 
Παγκόσμιας 
Έκθεσης του 

Παρισιού. Αλλά 
οι περισσότεροι 
Παριζιάνοι δεν 
το γνωρίζουν! ΜΙΑ ΧΡΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

1870-1966

Αγγλίδα

Τένις

Βασική αντίπαλος: 
Ελέν Πρεβό, 
Γαλλίδα

ΦΥΣΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ

Χρησιμοποιεί 
ξύλινη ρακέτα 
με χορδές από 

έντερα βοδιού ή 
αρνιού.

ΚΑΛΟ ΣΕΡΒΙΣ

Η Σάρλοτ Κούπερ είναι από 
τις λίγες παίκτριες εκείνη 

την εποχή που κάνει σερβίς 
πετώντας την μπάλα ψηλά 

πριν τη χτυπήσει.

ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ

Παίζει με μακριά 
φούστα όπως 
όλες οι άλλες 

πρωταθλήτριες.

ΡΕΚΟΡ
Κερδίζει 5 φορές 
στον τελικό του 
Γουίμπλεντον.

11
Από το 1895 
έως το 1912, 

η Σάρλοτ 
Κούπερ 

αγωνίζεται 
σε έντεκα 

τελικούς στο 
Γουίμπλεντον!

ΜΕΤΑΛΛΙΑ 

1900




