
Το Ζούμπαρα 

του 1ου Rigas’ Athletics summer camp 

 

Στο Ρήγα κάθε τρέλα μας από έγκριση περνάει  

κι έτσι το «Rigas’ summer camp» εφέτος ξεκινάει. 
 

Ζούμπαρα, ζούμπαρα ζουμπαραραρέο 

Ζούμπαρα, ζούμπαρα, ζουμπαραραρό 
 

Από Αυγούστου εικοσιεννιά ως δύο Σεπτεμβρίου 

κι οι άλλοι ας ετοιμάζουνε τις τσάντες του σχολείου… 
 

Ζούμπαρα… 
 

Να πείτε στον Σεπτέμβριο καλά για να το ξέρει 

πως φέτος τόσο εύκολα δε διώχνει Καλοκαίρι! 
 

Ζούμπαρα… 
 

Το «λεωφορείο της χαράς» μαζί με την «καντίνα» 

να ταξιδεύουν θα ‘θελαν ακόμα κανα μήνα. 
 

Ζούμπαρα… 
 

Βουνό, πισίνα, θάλασσα, παντού έχουμε πάει, 

μα πες μου πως σε πρόγραμμα η τρέλα μας χωράει; 
 

Ζούμπαρα… 
 

Τρέξιμο και μονόζυγα, επί κοντώ στην άμμο, 

απ’ την πολύ την κούραση θαρρώ θα πέσω χάμω. 
 

Ζούμπαρα… 
 

Παιχνίδια ξεφυτρώνουνε εκεί που δε τα σπέρνουν 

χαμόγελα μας φέρνουνε και τα μυαλά μας παίρνουν. 
 

Ζούμπαρα… 
 

Η Χριστινούλα ολημερίς ατάκες μας πετάει 

σας το καλάσνικοφ θαρρείς πως μας πυροβολάει. 
 

Ζούμπαρα… 
 

Δεν ξέρω πότε πέρασε αυτή η εβδομάδα 

ξέρω όμως ότι γίναμε 10 φορές ομάδα! 
 

Ζούμπαρα… 
 

Τώρα που η παρέα μας στο στάδιο γυρίζει 

αλήθεια λέω στην καρδιά η γλύκα ξεχειλίζει. 
 

Ζούμπαρα… 
 

Γιατί μαζί όλοι ζήσαμε στιγμές ονειρεμένες 

που θα ‘ναι μέσα στην καρδιά για πάντα χαραγμένες. 
 

Ζούμπαρα… 
 

Κι όσο κι αν μεγαλώσουμε, κι όσο μακριά κι αν πάμε 

το Ρήγα θα σκεφτόμαστε που τόσο αγαπάμε! 

 

 

Λεξιλόγιο 
Λεωφορείο της χαράς= Το επταθέσιο αυτοκίνητο της κυρίας Σοφίας που κατάφερε να «λιώσει» 

ένα cd μέσα σε 5 μέρες βάζοντας το να παίζει μόνο όταν οι επιβάτες του «ξεκούραζαν τις φωνές 

τους»! (Θανασάκη ευχαριστούμε για το όνομα που έδωσες στο όχημά μας!) 



Καντίνα= Το αμάξι του κυρίου Κοσμά που κουβαλούσε τα πεντανόστιμα σάντουιτς πάντα σε 

περίοπτη θέση! 

Στίχος 6= Καθημερινή προπόνηση σε βουνό, παραλία, στάδιο + ένα πρόγραμμα που ξεχειλίζει 

από δραστηριότητες και παιχνίδια. Μα τι έγινε και ξαφνικά τα «αστέρια» μας πάνε για ύπνο «με 

της κότες»;  

Παιχνίδια ξεφυτρώνουνε= Αυτό ήταν το συμπέρασμα των παιδιών μας μετά τις πρώτες δύο 

μέρες αφού σε κάθε «βήμα» μας εκεί που δεν το περίμεναν ξεκινούσε κι ένα ακόμη παιχνίδι! Τι 

θέλετε να πείτε; Ότι ήταν γεμάτο το πρόγραμμα; Την τελευταία μέρα είχατε και 2΄ελεύθερο 

χρόνο…! Άντε πάλι! Τυχεροί!!! 

Οι ατάκες της Χριστινούλας= Τόσα χρόνια προπονητές και όχι μόνο… ξέρουμε ότι ένας 

δάσκαλος μπορεί να γεμίσει ολόκληρο βιβλίο με τις επικές ατάκες των παιδιών. Αλλά σαν της 

Χριστινούλας δεν έχει…! 

10 φορές ομάδα= Αν στην προπόνηση τα παιδιά μπορούν να δεθούν και να γίνουν ομάδα μια 

φορά τότε στην «κατασκήνωση» (ακόμη και σε αυτήν την υποτυπώδη κατασκήνωση) μπορούν να 

γίνουν 10 φορές ομάδα! 

Τελευταίος στίχος: Σε όσους δεν έζησαν στον Α.Σ. ΡΗΓΑ δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε….!  

 

 

 


