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TOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 

 

∆εκάξι µέρες. Τόσο κράτησε. Ελάχιστος ύπνος, λιωµένες  
σόλες, φθαρµένες πατούσες  από τον  καταναγκασµό της  
επανάληψης. Ο Νικήτας Νοµικός είχε λίγο παραπάνω από δύο 
εβδοµάδες στη  διάθεσή του για να καλύψει 1.000 µίλια.  
Έπρεπε  να κατανείµει σωστά γεύµατα και ξεκούραση.  
Να παρακολουθεί  τους συναθλητές, αλλά και το σώµα του. 
 Οι µεγάλες αποστάσεις  είναι πάντα απρόβλεπτες. Όσο αυξάνεται 
 η διάρκεια τόσο πιο αναπάντεχη  είναι η έκβασή τους.  
Ένας ηµεροδρόµος το    γνωρίζει καλά. 

 
 
 

Νικήτας Νοµικός δεν ήταν αθλητικός τύπος. Του άρεσε όπως λέει απλώς 
 να περπατάει.  Ένα τροχαίο ατύχηµα όµως δεκαεπτά χρόνια πριν του άλλαξε 
 τη ζωή. Αφού ανάρρωσε αποφάσισε να ασχοληθεί µε το τρέξιµο. ∆εν ήταν  
υπόδειξη του φυσιοθεραπευτή  του, αλλά δική του επιλογή. Συµµετείχε  
στην  αρχή  στον Γύρο της Αθήνας. 

Έτρεξε και τον πρώτο του µαραθώνιο  το 2002. Σειρά είχαν τώρα οι µεγαλύτερες  
αποστάσεις. Πήρε µέρος σε ένα 12ωρο που διοργάνωσε ο σύλλογος Απόλλων ∆υτικής  
Αττικής. Έπειτα έτρεξε  σε 24ωρο  στο Λουτράκι, το πρώτο ∆ιεθνές Φεστιβάλ  
Υπεραποστάσεων, µε διοργανωτή  τον Κώστα Μπαξεβάνη. Όταν η µέρα έκλεισε τον κύκλο  
της ο Νικήτας Νοµικός είχε συµπληρώσει  172 χιλιόµετρα. Απόσταση που καλύπτουν όχι σε  
µία, αλλά σε επτά προπονητικές ηµέρες οι  έµπειροι µαραθωνοδρόµοι. Έκτοτε ο Κώστας 
Μπαξεβάνης διοργάνωσε 6 ακόµα ∆ιεθνή Φεστιβάλ Υπεραποστάσεων στην Αθήνα, όπου ο 
Νικήτας Νοµικός έλαβε µέρος µε επιτυχία. Πρόσφατα, έγινε ο δεύτερος Έλληνας µετά τον  
Γιάννη Κούρο που τερµατίζει αγώνα 1.000 µιλίων  (1.609,34 χιλιόµετρα) σε χρόνο 15 µέρες  
22 ώρες 41 λεπτά. . ∆ιόλου άσχηµα για έναν ερασιτέχνη αθλητή. 
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   ΤΟ ΑΕΡΟΒΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ    
ΜΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΟΣΟ 
Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΣΟ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ 
ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΣΟΥ. 

 
 
 
 
Ψάχνοντας... εικόνες 
Ο Νικήτας Νοµικός εργάζεται ως χηµικός στο 
Γενικό Χηµείο  του  Κράτους  και  ξεκλέβει  
χρόνο  για προπονήσεις  από τις 
επαγγελµατικές και οικογενειακές του 
υποχρεώσεις. Στο ραντεβού µας στο 
Ζάππειο ήρθε περπατώντας από το 
Βύρωνα. Αν και βρίσκεται στη φάση της απο- 
κατάστασης από τον τελευταίο του αγώνα, µε- 
τακινείται µε τα πόδια στην Αθήνα. 
Παρά  τη µεγάλη επιτυχία  του  στο  τελευταίο 
Φεστιβάλ   Υπεραποστάσεων   είναι   σεµνός. 
Όπως λέει είναι πιο εύκολο λόγω ηλικίας να  
συναγωνίζεται άλλους δροµείς  σε  
αγώνες υπεραντοχής παρά σε µαραθωνίους 
ή µικρότερες αποστάσεις, αν και συµµετέχει 
και σε τέτοιους αγώνες. Επενδύει στο 
χρόνο,  στην υποµονή, στο πείσµα - στοιχεία 
που διαθέτει ο ίδιος όπως κάθε καλός 
ηµεροδρόµος - και όχι στην ταχύτητα. H 
επιλογή του όµως δεν µειώνει την 
προσπάθεια ή τα κατορθώµατά του. Και εδώ 
παίζει ρόλο το χρονόµετρο. Μετράει η 
επίδοση. Και αυξάνονται οι πιθανότητες µιας 
άτυχης στιγµής (κράµπα, θλάση, αφυδάτωση, 
τενοντίτιδα) σε σχέση µε τις... πιο συµβατικές 
αποστάσεις. Άλλωστε, όσο µεγαλύτερη είναι  
η  διάρκεια  τόσο πιο απρόβλεπτος είναι και ο 
αγώνας.  «Το αερόβιο µεγάλης διάρκειας µου 
ταιριάζει γιατί µετράει τόσο η φυσική 
κατάσταση, όσο και το πώς χρησιµοποιείς τη 
σκέψη σου. Όταν είσαι εξουθενωµένος 
σωµατικά παίζει ρόλο το ψυχικό σθένος. Το 
παραµικρό ερέθισµα που κανονικά περνάει 
απαρατήρητο µπορεί να σε εµπνεύσει. Αρκεί 
ένα χαµόγελο. Ένα νεύµα. Ένας ήχος», λέει ο 
55χρονος δροµέας. 
Στον  αγώνα των 1.000 µιλίων στο  Ελληνικό 
έψαχνε για αντίστοιχες εικόνες. ∆εν είναι και 
εύκολο να καλύπτεις ξανά και ξανά και ξανά 
την ίδια διαδροµή.  Να µην αλλάζει τίποτα πέρα 
από τις ανάσες σου, τα παπούτσια σου, τη θέση 
του  ήλιου  στον  ουρανό.   Οι αθλητές έπρεπε 
να επαναλάβουν έναν κύκλο  649 µέτρων 
αντί 1000 µέτρων τα προηγούµενα χρόνια, 
πράγµα που ανέβασε  το βαθµό δυσκολίας  
για τους συµµετέχοντες. Η   διοργάνωση  
ξεκίνησε στις 19 
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ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑ ΠΟΥ ΚΑ- 
ΝΟΝΙΚΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΟ ΣΕ 
ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ 
ΕΜΠΝΕΥΣΕΙ. ΑΡΚΕΙ ΕΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΟ. 
ΕΝΑ ΝΕΥΜΑ. ΕΝΑΣ ΗΧΟΣ. 

 
Μαρτίου και ολοκληρώθηκε  στις 4 Απριλίου, 16 µέρες µετά, µε τον Νι- 
κήτα Νοµικό να γίνεται ο µόνος αθλητής που ολοκλήρωσε τα 1.000 µίλια 
πάνω στο όριο ηµερών που είχαν θέσει οι αρµόδιοι. «Για έναν εξωτερικό 
παρατηρητή είναι µονότονη η διαδροµή. Οι εξωτερικές παραστάσεις 
µοιάζουν όµοιες και οι ώρες ατελείωτες. Για τον δροµέα  όµως που βιώ- 
νει αυτή την πρόκληση  όλα είναι διαφορετικά. Πρέπει να είναι συνέχεια σε 
εγρήγορση, να προσέχει  το σώµα του, τις κινήσεις του για να µην 
τραυµατιστεί και εγκαταλείψει», λέει ο νικητής. Στην πρώτη του συµµε- 
τοχή στον αγώνα 1.000 µιλίων το 2010 δεν ήταν το ίδιο προσεκτικός. Μια 
τενοντίτιδα στην ποδοκνηµική τού στέρησε τη δυνατότητα να τερµατίσει. 
Επέστρεψε όµως στην ίδια αναµέτρηση πιο σοφός. 
Το  24ωρο ενός ηµεροδρόµου περιλαµβάνει ύπνο το  πολύ  τέσσερις 
ώρες, δύο κανονικά γεύµατα (συνήθως ρύζι ή µακαρόνια), ενδιάµεσα 
σνακ, σταθερή ενυδάτωση µε νερό και ισοτονικά. Στη διάρκεια των δε- 
κάξι ηµερών ένας δροµέας µπορεί να αλλάξει µέχρι και οκτώ ζευγάρια 
παπούτσια. Πέρα από τη µονοτονία όµως ο αγωνιζόµενος πρέπει να συ- 
νηθίσει και στον πόνο. «Μετά την πέµπτη µέρα όταν ξεκινάς να τρέξεις 
νιώθεις σαν να πατάς σε καρφιά. Πρέπει να το υποµείνεις για δέκα λε- 
πτά µέχρι να περάσεις το κατώφλι του πόνου. Μετά συνηθίζεις. Ίσως και οι 
ενδορφίνες που παράγονται µε το τρέξιµο βοηθούν  να το ξεπεράσεις έστω 
και λίγο», λέει ο Νικήτας Νοµικός.  Πιο δύσκολη  µέρα για τον ίδιο ήταν η 
14η. Όταν πλησίαζε  προς  το τέλος και έπρεπε να καλύψει χαµένο έδαφος.  
«Όσο περνούν  οι µέρες και λιγοστεύει ο ύπνος τόσο πιο δύσκολα 
γίνονται τα πράγµατα. Για να βγάλεις χίλια µίλια σε δεκάξι µέρες πρέπει να 
καλύπτεις 100 και πάνω χιλιόµετρα τη µέρα. Την πρώτη µέρα µπορεί να 
βγάλω 100 χιλιόµετρα σε  11 ώρες, αλλά τις επόµενες δεν θα µπορώ να 
καλύψω εύκολα την ίδια απόσταση».  Στο σηµείο αυτό ο Νικήτας Νοµικός 
εκφράζει τις ευχαριστίες του για την βοήθειά τους  στον διοργανωτή του 
αγώνα, στους υποστηρικτές, στους συναθλητές του, στην οικογένειά του 
και στο δάσκαλο Παναγιώτη Σκουλή. 
 

Στόχοι για το µέλλον 
Πού σταµατά όµως ένας ηµεροδρόµος; Πού θέτει ο ίδιος τα όρια της 
αντοχής και της αφοσίωσής του; Παρά τις επιτυχίες του ο Νικήτας Νο- 
µικός δεν έχει ξετυλίξει ακόµα όλο το κουβάρι των χιλιοµέτρων του. 
«Οι προκλήσεις δεν σταµατούν. ∆εν υπάρχουν όρια. Πάντα θα υπάρχει 
διάθεση για κάτι περισσότερο», λέει. Φέτος τον Ιούλιο στοχεύει να 
τερµατίσει τον Φιλιππίδειο άθλο Αθήνα-Σπάρτη-Αθήνα σε 100 ώρες. 
Μεγάλος του στόχος παραµένει να τερµατίσει στο Σπάρταθλο. Εµπόδιο 
εκεί δεν είναι η απόσταση, αλλά το σώµα του. Το τροχαίο ατύχηµα που 
παραλίγο να τον σκοτώσει το 1995 του φόρτωσε µιαν αναπηρία. 
Ηµιανοψία. ∆εν µπορεί να δει στο πλάι. Φανταστείτε τη νεκρή γωνία στον 
καθρέπτη του αυτοκινήτου. Ή καλύτερα τοποθετήστε τις παλάµες σας 
πλάι στα µάτια και κοιτάξτε µπροστά. Σε αυτό το περιορισµένο οπτικό 
πεδίο κινείται ο Νικήτας Νοµικός.  Τα πράγµατα δυσκολεύουν στο 
σκοτάδι. Και είναι νύχτα κάθε φορά που στο Σπάρταθλο οι δροµείς 
καλούνται να διασχίσουν ένα ορεινό µονοπάτι. «Είναι στενά και 
επικίνδυνα», λέει ο 55χρονος δροµέας. «Σε εκείνο το σηµείο 
αναγκαστικά κινούµαι  στα τέσσερα. Πιάνοµαι από θάµνους, πηγαίνω 
πολύ σιγά γιατί δεν βλέπω πού πατάω και πού βρίσκεται ο γκρεµός. 
Μου παίρνει πολύ χρόνο να καλύψω το κοµµάτι - παραπάνω από όσο 
δίνουν οι διοργανωτές. Γι’ αυτό πρέπει να πάρω προβάδισµα µιας 
ώρας στο πρώτο µέρος, να ρισκάρω να βγω κουρασµένος µετά για 
να περάσω το βουνό». Μέχρι τώρα δεν το έχει καταφέρει. Θα είναι µια 
τρελή κούρσα.  Κόντρα στη συνηθισµένη τακτική των δροµέων που 
ξεκινούν συντηρητικά πιάνουν ρυθµό και αν έχουν αποθέµατα ξεδίνουν  
στο φινάλε. Ο Νικήτας Νοµικός θα πρέπει να τα ανατρέψει όλα γ ια   ν  
να  πετύχει  το στόχο του. Να ξεβολευτεί στην αρχή, να βαδίσει στα 
τυφλά, να αντέξει στην επιπλέον κούραση. Θέλει στρατηγική, όπως 
κάθε αγώνας ηµεροδρόµου. 

54 | R M  
 
 






