
 

Το όνομά του είναι συνυφασμένο με το δρομικό κίνημα. Ο Γιάννης Κούρος έσπασε όλα τα ρεκόρ τρέχοντας σε μαραθωνίους 

και υπερμαραθωνίους αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινα όρια. 

Η αθλητική του καριέρα είναι ακόμα και σήμερα ανυπέρβλητη, κατέρριψε τουλάχιστον 160 παγκόσμια ρεκόρ και κατάφερε 

να γράψει το όνομά του στο βιβλίο Γκίνες. 

Γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου του 1956 στην Τρίπολη Αρκαδίας και ο αθλητισμός αποτέλεσε διέξοδο γι’ αυτόν καθώς 

μεγάλωνε σε ένα βίαιο οικογενειακό περιβάλλον. Ο αθλητισμός και η τέχνη (άρχισε να γράφει ποιήματα και μελωδίες σε 

ηλικία 12 ετών, ενώ μετέπειτα ασχολήθηκε με τη μουσική, τη λογοτεχνία, την ποίηση και το τραγούδι όντας συνθέτης και 
ερμηνευτής) τον βοήθησαν να σταθεί όρθιος και να γράψει τη δική του μοναδική ιστορία. 

 
 

   

 

 

Τη Δευτέρα, 23 Μαίου 2022, έχουμε τη 
χαρά και την τιμή να υποδεχθούμε τον 
κο Γιάννη Κούρο, τον υπεραθλητή, το 
μουσικό, το συνθέτη, τον ποιητή στα 
πλαίσια της δράσης του Ομίλου μας: 
«Από τη Ραψωδία στη ....ραπ. Από 
τον Όμηρο έως σήμερα.» Στην 
προσωπικότητα του Γιάννη Κούρου 
συναιρείται ολόκληρη η ελληνική 
ιθαγένεια με τη σύγχρονη ελληνική 
ιστορία και  τις υπέρτερες δυνάμεις που 
αναπτύσσει το άτομο, όταν 
προσηλώνεται σε έναν ανώτερο σκοπό. 
Η εμβληματική του φυσιογνωμία 
αποτελεί πρότυπο για τη νέα γενιά, 
πηγή έμπνευσης για κάθε έθνος, που 
αγωνίζεται για τα δίκαιά του, για κάθε 
λαό που γκρεμίζει τα τείχη της 
μισσαλοδοξίας, του πολέμου, του 

  

Οι μαθητές του Ομίλου  υποβάλλουν ερωτήσεις 
για τη ζωή και τον κόσμο που μας περιβάλλει,   
αναζητούν απαντήσεις στα διλήμματα και τις 

προκλήσεις που αναδύονται καθημερινά μπροστά τους  
συνθέτοντας  ένα φασματικό σκηνικό τρόμου, το οποίο 

απειλεί την αθωότητα της ηλικίας τους.  
 

Ο Κος Γιάννης Κούρος, από τη θέση του Δασκάλου, με 
τις εμπειρίες, τα βιώματά του  θα εμφυσήσει στη νεαρή 
εύπλαστη προσωπικότητα υψηλές για τη ζωή Ιδέες και 
όπως ο Σωκράτης θα την καθοδηγήσει στη θέαση του 
Απόλυτου Αγαθού, της Αρετής, της Ηθικής, που όλοι 

έχουμε εν δυνάμει μέσα μας.  



ρατσισμού, του φανατισμού και της 
βίας, όταν προτάσσει αθλητές-
αγωνιστές-ήρωες ως πρεσβευτές της 
ειρήνης και της συναδέλφωσης των 
λαών. Ανυπέρβλητο πρότυπο 
αγωνιστικότητας, θέλησης και πίστης 
αποτελεί ο Γιάννης Κούρος για τη 
νεολαία σε όλα τα μήκη και πλάτη της 
γης και σε όλες τις εποχές.  

«Εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ 
πάτρης.»  Μ( στιχ.243) Ιλιάδα: 

  Δεν υπάρχει καλύτερο θεΪκό σημάδι, 
δεν υπάρχει καλύτερο σημάδι τύχης από 
το να αγωνίζεται κάποιος για την 
πατρώα γη, για τα ιδανικά της και να 
υπηρετεί το σκοπό αυτό  αδιάλειπτα και 
αταλάντευτα με όλη τη δύναμη της 
ψυχής του. Δεν υπάρχει πιο εύγλωττος 
στίχος από αυτόν ,που λέγεται από τον 
Έκτορα στην Ιλιάδα του Ομήρου για να 
συμπυκνώσει τη βιοθεωρία και τη 
Φιλοσοφική προσέγγιση του 
ξεχωριστού προσκεκλημένου μας. 

 

                Οι Μαθητές:  •Αργυροπούλου Βασιλική, Α2 
                                             • Σταυρόπουλος Γιάννης ,Α3 
                                             • Παναγιώταρος Κων/νος, Α4 
                                             • Καρδαρά Έλενα, Α3 
                                             •  Καρδαρά Μαρία, Α4 
                                             • Λυμπεράκη Μιράντα, Α3 
                                             • Νικολόπουλος Κων/νος, Β2 
                                             • Βουδούρης Δημήτρης, Β2 
                                             •Αχμετάι Ρενάτο, Β2 
                                             •Δέμου Ειρήνη, Γ2 
 
    Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαντζουράνη Ν. Ελένη,  
                                                  Φιλόλογος, 2ο Πρότυπο  
                                                   Γυμνάσιο Τρίπολης 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


