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Σ

ε λίγες μέρες έρχονται τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά.
Μας το θυμίζει το ημερολόγιο,
το χριστουγεννάτικο δέντρο και
ο στολισμός της πόλης και των
καταστημάτων. Πόσοι από
εμάς θα γιορτάσουν τις γιορτές
σε ακριβοπληρωμένα α λα
καρτ ρεβεγιόν;
Πόσοι θα πάνε σε κάποια χιονισμένη πλαγιά ενός ορεινού θέρετρου στο εξωτερικό; Πόσοι
θα χρησιμοποιήσουμε τον 13
μισθό (αν έρθει) για να κάνουμε ακριβά δώρα στα αγαπημένα μας πρόσωπα; Λίγοι.
Όλο και λιγότεροι. Με 160.000
νέους ανέργους το 2010 και με
συζητήσεις για περικοπές μισθών, συντάξεων, απολύσεων,
νέων φόρων, ΦΠΑ και εισφορών μας βλέπω στο σπίτι με
την οικογένεια. Πριν έρθουν
όμως και αυτές οι γιορτές, εμείς
εδώ, πιστοί στο ραντεβού μας
σας ετοιμάσαμε το «Αθλητικό
Πανόραμα» για να σας κρατήσει συντροφιά. Την ετήσια έκδοσή μας, προσφορά του
εκδότη, στην οποία καταγράφουμε τοπικά, πανελλήνια και
διεθνή γεγονότα που έγιναν το

2010 ενώ δεν λείπουν τα ρεπορτάζ. Στο πλούσιο αυτό ένθετο, που κρατάτε στα χέρια
σας, μπορείτε να διαβάσετε για
την οριστική μεταβίβαση των
μετοχών της ΠΑΕ – ΟΦΗ, για
την πορεία του Εργοτέλη, για
την άνοδο του μπασκετικού
Εργοτέλη στην Γ’ Εθνική και
του βόλεϊ της ΑΘΛΕΣΗ στην Α2
γυναικών, για τις επιτυχίες
Ηρακλειωτών στον στίβο. Φυσικά υπάρχουν έξτρα ρεπορτάζ
για την Εθνική ποδοσφαίρου
στο Μουντιάλ, την Εθνική
μπάσκετ στο Μουντομπάσκετ,
για το «μήλο που πέφτει κάτω
από την μηλιά», ευχές παραγόντων και πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Σίγουρα μια έκδοση
που πρέπει να μην λείπει από
το αρχείο σας. Η έκδοση αυτή,
αλλά και οι προηγούμενες δεν
θα υπήρχαν χωρίς τη δική σας
συμπαράσταση και για αυτό
σας ευχαριστούμε.

Καλή χρονιά
με υγεία
Το αθλητικό τμήμα
της «Π»
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Για πρώτη φορά Μουντιάλ σε χώρα της Αφρικής

Έχασε το θέαμα, νίκησαν οι βουβουζέλες

O

θόρυβος από τις βουβουζέλες
κάλυψε τα πάντα στο Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου που
έγινε πέρυσι το καλοκαίρι στη
Νότιο Αφρική. Η πρώτη διοργάνωση που έγινε επί Αφρικανικού εδάφους ήταν φτωχή σε
ποιότητα, δεν ανέδειξε νέους
πρωταγωνιστές και οι περισσότερες από τις παραδοσιακές
«μεγάλες» δυνάμεις του αθλήματος απογοήτευσαν. Αν η
συγκεκριμένη διοργάνωση πέρασε για κάτι στην ιστορία ήταν
το γεγονός ότι για πρώτη
φορά ομάδα της Ευρώπης
κατέκτησε το τρόπαιο εκτός
της «γηραιάς ηπείρου». Η
Ισπανία πήρε άξια το κύπελλο
παρατάσσοντας μια ομάδα που
συνδύασε ορθολογιστικό και
επιθετικό ποδόσφαιρο σε έναν
«αμιγώς» Ευρωπαϊκό τελικό
απέναντι στην Ολλανδία που
για 3η φορά μετά το 1974 και
το 1978 έμεινε με τις «δάφνες»
τις φιναλίστ. Το ποδόσφαιρο
που παίχτηκε ήταν κάτω του μετρίου πλην ελάχιστων εξαιρέσεων από το ξεκίνημα έως το
τέλος, και οι εκπλήξεις που σημειώθηκαν τόσο στη φάση των

ομίλων όσο και στη μετέπειτα
πορεία του Μουντιάλ δεν επαρκούσαν για να σώσουν το γόητρο της διοργάνωσης.
Η «προδομένη» από τον ίδιο της
τον εαυτό Βραζιλία που έπεσε
θύμα της κάποτε αντιπαθητικής
για την ίδια κυνικότητας και
αμυντικής τακτικής, η αγνώριστη πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια
Ιταλία
που
δε
«φόβισε» κανέναν, η «ρηχή»
Αργεντινή που «ξεφούσκωσε»
μόλις βρήκε τα δύσκολα, η Αγγλία για μια ακόμα φορά έμεινε
στα λόγια παρά το ότι αδικήθηκε και η Γαλλία που δεν κατάφερε να «σταυρώσει» νίκη
αποτέλεσαν τους αρνητικούς
πρωταγωνιστές.
Αντίθετα οι ομάδες που τα
πήγαν καλά εκτός από την
Ισπανία και την Ολλανδία
ήταν η Γερμανία που παρουσίασε ένα ανανεωμένο σύνολο
αν και με αλλαγμένη νοοτροπία
τερματίζοντας 3η, η Ουρουγουάη που ακολούθησε στην
4η θέση και μπήκε έπειτα από
40 χρόνια στην τετράδα, αλλά
και η Παραγουάη με τη Γκάνα
που κέρδισαν αρκετές συμπά-

θειες.
Το Μουντιάλ του 2010 είχε και
Ελληνικό ενδιαφέρον με τη συμμετοχή της Εθνικής μας ομάδας
που κατάφερε την πρώτη της

νίκη στη διοργάνωση αν και ο
αποκλεισμός από τη φάση των
«16» άφησε γλυκόπικρη γεύση.
Σε γενικές γραμμές ωστόσο το
Παγκόσμιο κύπελλο της Νοτίου

Αφρικής θα ξεχαστεί γρήγορα
και σε κάθε περίπτωση θα μείνει
λιγότερο στην οπτική και περισσότερο στην ηχητική μας μνήμη
λόγω της ….βουβουζέλας.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2010

TΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

4

MOYNTIAΛ: ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

Νωρίς κούνησαν μαντίλι Ιταλία και Γαλλία
ε δυο μεγάλες εκπλήξεις συνοδεύτηκε η
διεξαγωγή της φάσης των ομίλων στο
Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Γαλλία στον 1ο
όμιλο και η Ιταλία στον 6ο πήραν από νωρίς το
εισιτήριο της επιστροφής για τα πάτρια εδάφη.
Ολλανδία και Αργεντινή ήταν οι δυο ομάδες που
έκαναν το «τρία στα τρία» χωρίς όμως να
ενθουσιάσουν με την απόδοση τους. Το
αποτέλεσμα που προκάλεσε τη μεγαλύτερη
έκπληξη ήταν η ήττα της Ισπανίας από την
Ελβετία στην πρεμιέρα των δυο ομάδων στη
διοργάνωση, ενώ μεγαλύτερο σκορ σημείωσε η
Πορτογαλία απέναντι στη Βόρειο Κορέα την
οποία συνέτριψε με 7 – 0. Τα «ξαδέρφια»
Ουρουγουάη και Παραγουάη έδειξαν από
νωρίς τα «δόντια» τους φανερώνοντας ότι είχαν τη
διάθεση και τα «κότσια» για να πάνε ψηλότερα απ’
ότι συνήθως. Ας θυμηθούμε τι έγινε το
προηγούμενο καλοκαίρι στη φάση των ομίλων.

Μ

Aπογοήτευσε
στο Μουντιάλ
η κάτοχος
του τροπαίου,
Ιταλία

Α’ ΟΜΙΛΟΣ:
Νότιος Αφρική, Γαλλία,
Μεξικό, Ουρουγουάη.
Στον πρώτο όμιλο βρέθηκαν μαζί μια αποκάλυψη
και αντίστοιχα μια απογοήτευση της διοργάνωσης.
Από τη μια πλευρά η Ουρουγουάη που έκανε την
καλύτερη της εμφάνιση τα τελευταία 40 χρόνια και
από την άλλη η προηγούμενη φιναλίστ Γαλλία
που αποκλείστηκε χωρίς να καταφέρει να σημειώσει ούτε νίκη. Το πρώτο ματς του Μουντιάλ έγινε
στις 11 Ιουνίου με τη διοργανώτρια χώρα να αντιμετωπίζει το Μεξικό. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Τσαμπαλάλα όμως οι Μεξικανοί
ανταπέδωσαν με τον Μάρκες και το ματς της πρεμιέρας έληξε ισόπαλο. Ισοπαλία χωρίς τέρματα είχαμε και στο άλλο ματς του ομίλου ανάμεσα στη
Γαλλία και την Ουρουγουάη.
Στην δεύτερη αγωνιστική τα πράγματα άρχισαν
να ξεκαθαρίζουν καθώς το Μεξικό κέρδισε 2 – 0
τη Γαλλία με σκόρερ τους Ερνάντες και
Μπλάνκο, ενώ η Ουρουγουάη κατατρόπωσε τη
Νότιο Αφρική με 3 – 0 χάρις σε 2 τέρματα του
Φορλάν και 1 του Περέιρα. Η αυλαία του ομίλου
έπεσε με την Ουρουγουάη να παίρνει την πρώτη
θέση επικρατώντας του Μεξικού με 1 – 0 με γκολ
του Σουάρες. Παρά την ήττα τους ωστόσο οι Κεντροαμερικανοί προκρίθηκαν στο δεύτερο γύρο
καθώς είχαν καλύτερη διαφορά τερμάτων από την
Νότιο Αφρική με την οποία ισοβάθμησαν. Οι
Νοτιοαφρικανοί σημείωσαν νίκη χωρίς αντίκρισμα
2 – 1 απέναντι στη Γαλλία με σκόρερ τους Κουμαλό και Μπέλα και αποχώρησαν πρόωρα από
τη διοργάνωση. Το μοναδικό γκολ της Γαλλίας
στο Μουντιάλ πέτυχε ο Μαλουντά.
Βαθμολογία Α’ Oμίλου
1. .........................Ουρουγουάη .......................7
2. ..............................Μεξικό ............................4
3. ............................Ν.Αφρική ..........................4
4................................Γαλλία..............................1
Β’ ΟΜΙΛΟΣ:
Αργεντινή, Νιγηρία,
Νότιος Κορέα, Ελλάδα
Στην πρώτη αγωνιστική του 2ου ομίλου η Ελλάδα
γνώρισε την ήττα με 2 – 0 από τη Νότιο Κορέα
που πολύ βιαστικά είχε χαρακτηριστεί ως η ασθενέστερη ομάδα του γκρουπ. Τα γκολ για τη Νότιο
Κορέα που σκόραρε στις αρχές των δυο ημιχρόνων σημείωσαν οι Λι και Παρκ. Στο άλλο παιχνίδι
της πρώτης αγωνιστικής η Αργεντινή υπερίσχυσε
με 1 – 0 της Νιγηρίας με γκολ του Χάιντζε. Η κατάσταση στη βαθμολογία μπερδεύτηκε τη δεύτερη
αγωνιστική όταν η Αργεντινή συνέτριψε με 4 – 1
τη Ν. Κορέα με τον Ιγκουαΐν να κάνει «πάρτι»
σημειώνοντας χατ – τρικ και το κερασάκι στην
τούρτα για τους νικητές να το βάζει με …αυτογκόλ
ο Πάρκ. Για τους Νοτιοκορεάτες απλώς μείωσε
ο Λι. Στο άλλο παιχνίδι η Ελλάδα έκανε την καλύτερη της εμφάνιση και νίκησε με 2 – 1 τη Νιγηρία
ανατρέποντας το εις βάρος της σκορ. Η Αφρικανική ομάδα προηγήθηκε με φάουλ του Ούτσε
αλλά Σαλπιγγίδης και Τοροσίδης βρήκαν δίχτυα

χαρίζοντας στην Εθνική την πρώτη της επιτυχία σε
τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο επόμενο
παιχνίδι της όμως η Ελλάδα θα γνωρίσει την ήττα
με 2 – 0 από την Αργεντινή και θα μείνει εκτός συνέχειας του θεσμού. Για τους Αργεντίνους που έκαναν το «τρία στα τρία» και πήραν την πρώτη θέση
του ομίλου σκόραραν οι Ντεμικέλις και Παλέρμο. Μαζί τους συνέχισε και η Νότια Κορέα
που πήρε πολύτιμη ισοπαλία 2 – 2 από τη Νιγηρία. Σκόρερ των Ασιατών οι Λι και Πάρκ, ενώ για
τους Αφρικάνους οι Ούτσε και Γιακούμπου.
Βαθμολογία Β’ Ομίλου
1.............................Αργεντινή ...........................9
2..............................Ν.Κορέα ............................4
3. ..............................Ελλάδα .............................3
4. .............................Νιγηρία.............................1
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ: Aγγλία, Η.Π.Α, Σλοβενία, Αλγερία
Παιχνίδια με σασπένς επεφύλασσε ο 3ος όμιλος
του Μουντιάλ που ξεκίνησε με την ισοπαλία 1 – 1
της Αγγλίας με τις ΗΠΑ. Τα «λιοντάρια» ξεκίνησαν
με γρήγορο γκολ του Τζέραρντ, όμως οι Αμερικανοί ανταπέδωσαν με τον Ντέμπσι λίγο πριν τη
λήξη του ημιχρόνου. Στο άλλο παιχνίδι της 1ης
αγωνιστικής η Σλοβενία πήρε το τρίποντο απέναντι στην Αλγερία με γκολ του Κόρεν. Στη δεύτερη αγωνιστική η Σλοβενία αντιμετώπισε τις
ΗΠΑ και φάνηκε ότι επρόκειτο να πάρει μια άνετη
νίκη καθώς προηγήθηκε 2 – 0. Η αντίδραση όμως
των Αμερικανών ήταν επιτυχημένη καθώς η πίεση
που άσκησαν στο δεύτερο ημίχρονο έπιασε τόπο
ισοφαρίζοντας σε 2 – 2 με τους Ντόνοβαν και
Μπράντλι. Η Αγγλία απογοήτευσε στο άλλο παιχνίδι καθώς δε μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση
της Αλγερίας που απέσπασε το μοναδικό της
βαθμό στην τριπλή σειρά των αγώνων της.
Τα δυο τελευταία παιχνίδια του ομίλου έκριναν και
την πρόκριση. Η Αγγλία πήρε τη νίκη που ήθελε
απέναντι στη Σλοβενία με σκόρερ τον Ντεφόε,
ενώ με το ίδιο σκορ επικράτησαν και οι ΗΠΑ της
Αλγερίας με τον Ντόνοβαν να σημειώνει το
χρυσό γκολ στις καθυστερήσεις και να αναδεικνύεται σε ήρωα για την ομάδα του.
Βαθμολογία Γ’ Ομίλου
1. ...............................Η.Π.Α ..............................5
2................................Αγγλία..............................5
3..............................Σλοβενία............................4
4...............................Αλγερία.............................1

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ: Γερμανία, Γκάνα, Σερβία,
Αυστραλία
Όχι αδικαιολόγητα χαρακτηρίστηκε ως ο όμιλος
του «θανάτου» καθώς η πρόκριση ακροβατούσε
σε μια «κλωστή» μέχρι τέλους. Η Γερμανία έδειξε
από την 1η αγωνιστική ότι επρόκειτο για μια ακόμα
φορά να αποτελέσει ένα από τα γερά «χαρτιά» του
Μουντιάλ συντρίβοντας 4 – 0 την Αυστραλία με
σκόρερ τους Ποντόλσκι, Κλόζε, Μίλερ και Κακάου. Η Γκάνα «λυγίζει» την «ανθεκτική» Σερβία
στο άλλο παιχνίδι χάρις σε γκολ του Γκαγιάν. Η
δεύτερη αγωνιστική αναδεικνύει πρωταγωνιστές
τους Σέρβους που επιβάλλονται των Γερμανών 1
– 0 με τέρμα του Γιοβάνοβιτς. Στο άλλο παιχνίδι
Γκάνα και Αυστραλία μένουν στο 1 – 1. Η ομάδα
της Ωκεανίας προηγήθηκε με τον Χόλμαν αλλά οι
Αφρικανοί ανταπέδωσαν ξανά με τον Γκαγιάν.
Την 3η αγωνιστική η Γερμανία «καθαρίζει» την
πρόκριση κερδίζοντας 1 - 0 με γκολ του Οζίλ τη
Γκάνα, η οποία ωστόσο θα περάσει στην επόμενη
φάση καθώς η Αυστραλία θα επικρατήσει 2 – 1 της
Σερβίας που έμεινε απλώς με τις «δάφνες» της
νίκης επί των Γερμανών. Για τα «καγκουρό» σκόραραν οι Κέιχιλ και Χόλμαν ενώ για τους Σέρβους μείωσε ο Πάντελιτς.
Βαθμολογία Δ’ Ομίλου
1. ............................Γερμανία............................6
2. ...............................Γκάνα ..............................4
3. ...........................Αυστραλία ..........................4
4. ..............................Σερβία..............................3
Συνέχεια στη σελίδα 6

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2010

TΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

6

MOYNTIΑΛ: ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

Νωρίς κούνησαν μαντίλι Ιταλία και Γαλλία
Συνέχεια από τη σελίδα 4
Ε’ ΟΜΙΛΟΣ: Ολλανδία,
Δανία, Ιαπωνία, Καμερούν
Η Ολλανδία έδειξε με το καλημέρα ότι ήταν για μεγάλα πράγματα στη διοργάνωση καθώς
κέρδισε και τα 3 παιχνίδια του
5ου ομίλου. Πρώτα «καθάρισε»
τους Δανούς με 2 – 0 με τέρμα
του Κάουτ και αυτογκόλ του
Πόουλσεν. Σειρά πήρε στη συνέχεια η Ιαπωνία η οποία «υποτάχθηκε» με τη σειρά της με
γκολ του Σνάιντερ, ενώ το «τρία
στα τρία» έγινε απέναντι στο
Καμερούν με σκορ 2 – 1 από
γκολ των Φαν Πέρσι και Χούντελαρ. Για το Καμερούν είχε
ισοφαρίσει
ο
Ετό.
Η «μάχη» για την πρόκριση
έγινε μεταξύ της Ιαπωνίας και
της Δανίας που διεκδίκησαν τη
2η θέση. Οι δυο ομάδες επικράτησαν απέναντι στο Καμερούν
που δεν κατάφερε να συγκεντρώσει βαθμό στη διοργάνωση.
Η Δανία κέρδισε με 2 – 1 με
γκολ των Μπέντνερ και Ρόμενταλ, ενώ η Ιαπωνία πήρε τη νίκη
με 1 – 0 χάρις σε τέρμα του
Χόντα. Έτσι η πρόκριση καθορίστηκε από το μεταξύ τους παι-

χνίδι στο οποίο οι Ασιάτες έπαιξαν πολύ καλύτερα από τους Ευρωπαίους κερδίζοντας δίκαια με
3 – 1. Η νίκη για την Ιαπωνία
ήρθε από γκολ των Χόντα,
Έντο και Οκαζάκι, ενώ η
Δανία σκόραρε με τον Τόμασον.
Βαθμολογία Ε’ Ομίλου
1.................Ολλανδία............9
2. .................Ιαπωνία .............6
3....................Δανία...............3
4. ...............Καμερούν ...........0
ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ:
Ιταλία, Παραγουάη,
Σλοβακία,
Νέα Ζηλανδία
Καταποντίστηκαν οι τροπαιούχοι Ιταλοί στον 6ο όμιλο. Οι
«ατζούρι» που στα χαρτιά έδειχναν το μεγάλο φαβορί όχι μόνο
για την πρόκριση αλλά και για
την κατάκτηση της πρώτης
θέσης τερμάτισαν στην τελευταία θέση και αποχαιρέτησαν με
κατεβασμένο το κεφάλι τη Νότιο
Αφρική μη καταφέρνοντας να
πάρουν νίκη. Οι μεγάλοι νικητές
του ομίλου ήταν οι Παραγουάη και Σλοβακία με την
πρώτη να παρατάσσει μια

πραγματικά σκληροτράχηλη
ομάδα και τη δεύτερη να δείχνει
όποτε
αποφασιστικότητα
έπρεπε. Την πρώτη αγωνιστική
Ιταλία και Παραγουάη αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1 – 1 με τέρματα των Ντε Ρόσσι και
Αλκάραζ αντίστοιχα. Το ίδιο
σκορ ήρθε και στο άλλο παιχνίδι
του ομίλου ανάμεσα σε Σλοβακία και Νέα Ζηλανδία με τη
Σλοβακία να προηγείται με τον
Βίτεκ και την ομάδα της Ωκεανίας να ανταποδίδει στις καθυστερήσεις. Ένα ακόμα …
ανέλπιστο 1 – 1 έρχεται τη 2η
αγωνιστική στο ματς της Ιταλίας με τη Νέα Ζηλανδία που
προηγήθηκε με γκολ του
Σμελτς. Οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές ίσα που κατάφεραν να
σώσουν το βαθμό της ισοπαλίας
με πέναλτι του Ιακουΐντα. Στο
άλλο παιχνίδι η Παραγουάη
κέρδισε με 2-0 την Σλοβακία και
πήρε κεφάλι στη βαθμολογία
από τα γκολ των Βέρα και Ριβέρος. Στο κλείσιμο της αυλαίας
του ομίλου η Παραγουάη αναδείχθηκε ισόπαλη 0 – 0 με τη
Νέα Ζηλανδία και πήρε την
πρόκριση. Το δεύτερο εισιτήριο
παίχτηκε μεταξύ Ιταλίας και

Σλοβακίας η οποία πήρε προβάδισμα δυο τερμάτων με το
Βίτεκ. Οι «ατζούρι» μείωσαν με
το Ντι Νατάλε, όμως η χαριστική βολή δόθηκε από τον Κόπουνκεκ, με τους Ιταλούς να
μειώνουν στις καθυστερήσεις με
τον Κουαλιαρέλα.
Βαθμολογία ΣΤ’ Oμίλου
1...............Παραγουάη ..........5
2. ................Σλοβακία.............4
3. ............Νέα Ζηλανδία.........3
4....................Ιταλία ...............2
Ζ’
ΟΜΙΛΟΣ:
Βραζιλία,
Πορτογαλία,
Ακτή
Ελεφαντοστού,
Βόρεια
Κορέα
Η Βραζιλία επιβεβαίωσε ότι
ήταν το φαβορί του ομίλου όχι
όμως και του …Μουντιάλ καθώς
δεν έδειξε όσο άτρωτη περίμενε
ο πολύς κόσμος. Στην πρεμιέρα
κέρδισε πιο δύσκολα απ’ ότι
αναμενόταν τη Βόρειο Κορέα
με τους Μαϊκόν και Ελάνο ενώ
οι Ασιάτες κατάφεραν να σκοράρουν με το Ναμ, ενώ στον
άλλο αγώνα Πορτογαλία και
Ακτή Ελεφαντοστού έμειναν
στο 0 – 0. Στα παιχνίδια της 2ης
αγωνιστικής Βραζιλιάνοι και
Πορτογάλοι έκαναν επίδειξη δύναμης. Η Βραζιλία επικράτησε
3 – 1 την Ακτή Ελεφαντοστού
προσφέροντας και θέαμα με 2

γκολ του Φαμπιάνο και 1 του
Ελάνο ενώ οι Ιβοριανοί μείωσαν
με το Ντρογκμπά. Πραγματικό
πολυβόλο ήταν η Πορτογαλία
που σάρωσε τους Βορειοκορεάτες με 7 – 0 με τον Κριστιάνο
Ρονάλντο να δίνει σόου. Σκόρερ των Πορτογάλων ήταν οι
Μεϊρέλες, Σιμάο, Αλμέιδα,
Λίετσον, Ρονάλτο και ο
Ντιάγκο που σκόρερε δύο
φορές. Την τελευταία αγωνιστική Βραζιλία και Πορτογαλία έμειναν στο 0 – 0 ενώ η
Ακτή Ελεφαντοστού σημείωσε
νίκη γοήτρου 3 – 0 επί της Κορέας έχοντας σκόρερ τους Γιάγια Τουρέ, Ρομαρίκ και
Καλού.
Βαθμολογία Ζ’ Ομίλου
1..................Βραζιλία .............7
2. ..............Πορτογαλία ..........5
3.........Ακτή Ελεφαντοστού ....4
4..................Β.Κορέα .............0
Η’ ΟΜΙΛΟΣ:
Ισπανία, Χιλή, Ελβετία,
Ονδούρα
Τα πράγματα στον 8ο όμιλο ξεκίνησαν κάθε άλλο παρά ειδυλλιακά για την πρωταθλήτρια
Ευρώπης και μετέπειτα τροπαιούχο του Μουντιάλ Ισπανία
που έχασε με 1 – 0 από την Ελβετία στη μεγαλύτερη έκπληξη

της φάσης των ομίλων. Το γκολ
της νίκης των Ελβετών σημείωσε
ο
Φερνάντες.
Στο άλλο παιχνίδι η Χιλή κέρδισε με το ίδιο σκορ την Ονδούρα
με
σκόρερ
το
Μπεουστζιόρ. Στη 2η αγωνιστική η Ισπανία σταμάτησε τα
δώρα σημειώνοντας την πρώτη
της νίκη στη διοργάνωση με 2 –
0 απέναντι στην Ονδούρα με
το Βίγια να σκοράρει και τα
δυο τέρματα. Η Χιλή συνέχισε
νικηφόρα κερδίζοντας ξανά με
1 – 0 αυτή τη φορά την Ελβετία
με γκολ του Γκονζάλες. Την 3η
αγωνιστική η Ισπανία κέρδισε
τη μέχρι τότε πρωτοπόρο Χιλή
με 2 – 1 από τα γκολ των Βίγια
και Ινιέστα, ενώ για τη Χιλή
σκόραρε ο Μίλαρ. Στο τελευταίο της παιχνίδι η Ελβετία που
είχε κατακτήσει έως τότε το μεγαλύτερο αποτέλεσμα της διοργάνωσης δεν κατάφερε να
υπερισχύσει της Ονδούρας μένοντας στο 0 – 0 και τερμάτισε
έτσι στην 3η θέση του ομίλου.
Βαθμολογία
Η’ Ομίλου
1. .................Ισπανία..............6
2. ....................Χιλή.................6
3...................Ελβετία ..............4
4.................Ονδούρα ............1

H Βραζιλία ξεκίνησε εντυπωσιακά, αλλά έμεινε γρήγορα εκτός “νύμφωνος” στη Ν. Αφρική
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Η ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ Ν. ΚΟΡΕΑ ΚΟΣΤΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΣΕ ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Η «κατάρα» έσπασε αλλά η πρόκριση δεν ήρθε

Γ

λυκόπικρη γεύση άφησε για την Εθνική Ελλάδας η παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αφρικής. Έχοντας για τελευταία
φορά στον πάγκο της τον Ότο Ρεχάγκελ το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν μπόρεσε να κάνει
την υπέρβαση που στην προκειμένη περίπτωση θεωρούνταν το πέρασμα στη φάση των «16». Η Ελλάδα κατάφερε να κάνει τα εύκολα δύσκολα και το
αντίστροφο καθώς σε έναν όμιλο που η Αργεντινή
ήταν το μεγάλο φαβορί, κέρδισε τη Νιγηρία και
έχασε από τη Νότιο Κορέα μένοντας έτσι εκτός
συνέχειας του θεσμού. Στη Νότιο Αφρική ωστόσο
έσπασε η «κατάρα» των ΗΠΑ καθώς η Εθνική όχι
μόνο κατάφερε να σκοράρει για πρώτη φορά,
αλλά πήρε και τους πρώτους πόντους της σε Μουντιάλ.

12/6 ΓΗΠΕΔΟ: ΝΕΛΣΟΝ ΜΑΝΤΕΛΑ ΜΠΕΪ
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Η ήττα που κόστισε
Μνήμες από το Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ το
’94 ξύπνησε η Εθνική Ελλάδας στην πρεμιέρα της
στο Μουντιάλ της Αφρικής, καθώς γνώρισε την
ήττα με 2 – 0 από τη Νότιο Κορέα. Σε ένα παιχνίδι
που είχε χαρακτηριστεί κομβικό για την πορεία του
στη διοργάνωση το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα παρουσιάστηκε κατώτερο των περιστάσεων
και δεν κατάφερε να αποσπάσει έστω το βαθμό της
ισοπαλίας από τον αντίπαλο που (κακώς) είχε χαρακτηριστεί ως ο «αδύναμος κρίκος» του ομίλου.
Η ομάδα του Ρεχάγκελ βρέθηκε από νωρίς με την

πλάτη στον τοίχο τόσο στη διάρκεια του αγώνα
καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 7ο λεπτό,
όσο και στην προσπάθεια της για διάκριση καθώς
έπρεπε να αποκομίσει βαθμολογικά οφέλη και από
τα δυο παιχνίδια που υπολείπονταν απέναντι σε
Νιγηρία και Αργεντινή. Κλειδί του αγώνα ήταν τα
δυο γρήγορα γκολ που σημείωσαν σε κάθε ημίχρονο οι Νοτιοκορεάτες και η αδυναμία που έδειξαν οι Έλληνες παίκτες στις στημένες φάσεις που
είχαν χαρακτηριστεί ως το μεγάλο όπλο τους στην
προσπάθεια για την κατάκτηση της νίκης. Το σκορ
για τους Ασιάτες άνοιξε μόλις στο 7 με το Λι Γιουνγκ Πίο. Η αντίδραση της Εθνικής στη συνέχεια
ήταν υποτονική. Με εμφανή προβλήματα στην
ανάπτυξη και στη δημιουργία δε μπόρεσε να γίνει
απειλητική για τους αντιπάλους της που με άνεση
κρατούσαν το σκορ. Όταν μάλιστα ο Γι Σουνγκ
Παρκ έκανε το 2 – 0 στο 52’ εκμεταλλευόμενος το
λάθος του Βύντρα, τα πράγματα έγιναν «βουνό»
για την Ελλάδα που προσπάθησε να ρισκάρει περισσότερο στην επίθεση για να σκοράρει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Το γκολ όμως δεν ήρθε, η
Εθνική μπήκε με το αριστερό στη μεγάλη γιορτή
του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου, και ουσιαστικά
«υποθήκευσε» το μέλλον της στη διοργάνωση.
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ: Γιουνγκ Σουνγκ-Ριονγκ, Τσα Ντου
Ρι, Λι Γιουνγκ-Πιου, Τσο Γιονγκ-Χουνγκ, Λι ΤσουνγκΣου, Λι Τσονγκ-Γιουνγκ (92’ Κιμ Ζάε-Σουνγκ), Παρκ
Γι-Σουνγκ, Κιμ Γιουνγκ-Βου, Κι Σουνγκ-Βενγκ (74΄
Κιμ Ναμ), Παρκ Τσου-Γιονγκ (87΄ Λι ΣουνγκΓιουλ), Γιομ Κι-Χουν.
ΕΛΛΑΔΑ: Τζόρβας, Σεϊταρίδης, Τοροσίδης, Βύντρα, Παπαδόπουλος, Τζιόλης, Κατσουράνης, Κα-

O Παπασταθόπουλος με το Μέσι στο παιχνίδι με την Αργεντινή
ραγκούνης (46΄ Πατσατζόγλου), Χαριστέας (61’
Καπετάνος), Γκέκας, Σαμαράς (59’ Σαλπιγγίδης).

Σίτου, Γιόμπο, Καϊτά, Οντεμβίγκιε (46΄ Ομπάσι),
Αρούνα Λούκμαν, Ετούχου, Αγεγκμπένι, Ούτσε.

17/6 ΓΗΠΕΔΟ: ΦΡΙ ΣΤΕΙΤ
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Η πρώτη νίκη

Έφυγε με ψηλά
το κεφάλι

Η 17η Ιουνίου καταχωρήθηκε μεταξύ των σπουδαίων ημερομηνιών στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας καθώς το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα
πήρε την πρώτη του νίκη σε τελική φάση Παγκοσμίου κυπέλλου υπερισχύοντας με 2 – 1 της Νιγηρίας. Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι υπερβολή να
γραφτεί ότι πανηγυρίστηκε περισσότερο για το
«σπάσιμο» μιας σειράς αρνητικών παραδόσεων
παρά για τις ελπίδες πρόκρισης που άφηνε για την
επόμενη φάση. Η Ελλάδα που έως τότε δεν είχε
πάρει βαθμό και δεν είχε σημειώσει γκολ σε Μουντιάλ κατάφερε με άκρως πειστικό μάλιστα τρόπο
να κερδίσει τη Νιγηρία που είχε καταφέρει να
προηγηθεί στο σκορ. Η εμφάνιση της Εθνικής
ήρθε σε πλήρη αντίθεση μ’ αυτήν της πρεμιέρας.
Κι όμως το ξεκίνημα κάθε άλλο παρά σε χαμόγελα
παρέπεμπε καθώς οι Αφρικανοί άνοιξαν το σκορ
με τέρμα του Ούτσε στο 15’ με φάουλ κι ενώ ο
Τζόρβας είχε κάνει λανθασμένη εκτίμηση της
μπάλας. «Κομβικό» σημείο στην εξέλιξη του αγώνα
στάθηκε η αποβολή του Καϊτά που κέρδισε έξυπνα ο Τοροσίδης στο 32’ δίνοντας το έναυσμα
για την αντεπίθεση. Η Ελλάδα πίεσε ασφυκτικά
και κατάφερε να ισοφαρίσει με το Σαλπιγγίδη στο
44’ να σημειώνει το πρώτο γκολ σε Μουντιάλ. Το
σκηνικό στην επανάληψη επεφύλασσε ακόμα πιο
επιθετικό ποδόσφαιρο για την ομάδα του Ρεχάγκελ που έκανε ότι ήθελε στο γήπεδο κλείνοντας
τους Νιγηριανούς στα καρέ τους. Οι αντίπαλοι μας
έχασαν ευκαιρία για να σκοράρουν στο 58’ με τον
Ομπάσι, ωστόσο η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά
στην Ελλάδα που αξιοποίησε την αριθμητική της
υπεροχή και βρίσκονταν συνεχώς στο προσκήνιο.
Ότι δεν κατάφεραν οι Γκέκας στο 67’ και Σαμαράς στο 68’, μπόρεσε να τελειώσει ο Τοροσίδης
στο 70’ «γράφοντας» το 2 – 1 με κοντινή προβολή.
Το σκορ θα μπορούσε να γίνει μεγαλύτερο
ωστόσο τα σουτ των Καραγκούνη στο 76’ και
Κυργιάκου στο 80’ δεν είχαν ευτυχή κατάληξη
και το 2 – 1 παρέμεινε δίνοντας στην Ελλάδα την
πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, αφήνοντας παράλληλα ελπίδες πρόκρισης για την επόμενη
φάση.
ΕΛΛΑΔΑ: Τζόρβας, Βύντρα, Τοροσίδης, Παπαδόπουλος, Κυργιάκος, Παπασταθόπουλος (36΄ Σαμαράς), Τζιόλης, Κατσουράνης, Καραγκούνης,
Σαλπιγγίδης, Γκέκας (79΄ Νίνης).
ΝΙΓΗΡΙΑ: Ενγεάμα, Όντια, Ταϊβο (56΄ Ετσετζίλε),

Το θαύμα δεν έγινε στο γήπεδο «Πίτερ Μοκάμπα»
καθώς παρά τη σθεναρή αντίσταση που κράτησε
σε όλο σχεδόν το παιχνίδι η Εθνική γνώρισε την
ήττα με 2 – 0 από την Αργεντινή αποχαιρετώντας
τη διοργάνωση. Τα πράγματα ήταν βέβαια εξαιρετικά δύσκολα καθώς η πρόκριση στη δεύτερη
φάση προϋπέθετε καλύτερο αποτέλεσμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα από αυτό που θα
έφερνε η Νότιος Κορέα στο άλλο παιχνίδι του ομίλου απέναντι στη Νιγηρία. Η Ελλάδα στηρίχτηκε
στην καλή αμυντική της λειτουργία προσπαθώντας
να κρατήσει τους βαθμολογικά αδιάφορους Αργεντινούς που είχαν ήδη προκριθεί στους 16. Η ανωτερότητα όμως των αντιπάλων μας που
αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στο γήπεδο, δικαιώθηκε
έστω και στο τελευταίο τέταρτο οπότε και σημειώθηκαν τα δυο γκολ της ομάδας του Μαραντόνα.
Η Εθνική πάλεψε όσο μπορούσε και μάλιστα για
26 λεπτά έζησε το όνειρο καθώς από το 11’ έως το
37’ του αγώνα προκρίνονταν στο δεύτερο γύρο.
Ήταν το χρονικό διάστημα που ενώ διατηρούνταν
το 0 – 0, η Νιγηρία είχε ανοίξει το σκορ και προηγούνταν απέναντι στη Νότιο Κορέα σ’ ένα παιχνίδι που τελικά ολοκληρώθηκε ισόπαλο 2-2.
Χωρίς να αμφισβητείται το δίκαιο της επικράτησης
της Αργεντινής η Εθνική δικαιούται πάντως να τα
βάλει με την τύχη της, αφού ο Ρεχάγκελ υποχρεώθηκε να κάνει τρεις αναγκαστικές αλλαγές. Καραγκούνης, Κατσουράνης και Τοροσίδης
τραυματίστηκαν στη διάρκεια του αγώνα και αντικαταστάθηκαν. Οι ελάχιστες αντεπιθέσεις που εκδηλώθηκαν από την Ελληνική πλευρά είχαν ως
κορυφαία τους στιγμή την ευκαιρία του Σαμαρά
στο 48’ με το διεθνή επιθετικό να σουτάρει άουτ
μέσα από την περιοχή του Ρομέρο. Η υπεροχή της
Αργεντινής καρποφόρησε τελικά στο 77’ όταν από
κόρνερ του Μέσι ο Ντεμικέλις άνοιξε το σκορ, με
τον Παλέρμο να βάζει απλά την τελευταία «πινελιά» στο 89’. ΕΛΛΑΔΑ: Τζόρβας, Βύντρα, Τοροσίδης (54΄ Πατσατζόγλου), Κυργιάκος, Μόρας,
Παπασταθόπουλος, Παπαδόπουλος, Κατσουράνης
(54΄ Νίνης), Τζιόλης, Καραγκούνης (46΄ Σπυρόπουλος), Σαμαράς.
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Ρομέρο, Οταμέντι, Κλεμέντε Ροντρίγκες, Ντεμικέλις, Μπουρντίσο, Μπολάτι, Μάξι Ροντρίγκες (63΄ Ντι Μαρία), Βερόν, Μέσι, Αγουέρο
(77΄ Παστόρε), Μιλίτο (80΄ Παλέρμο).
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Ό

πως συμβαίνει σε κάθε διοργάνωση
Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τη
φάση των ομίλων οι ομάδες
άρχισαν
να
…προσέχουν
περισσότερο τα νώτα τους. Η
σκοπιμότητα που είχε ήδη προλάβει
να κάνει αισθητή την παρουσία της
θριάμβευε. Η τελική οχτάδα που
προέκυψε αποτελούνταν κατά το
ήμιση από ομάδες της Λατινικής
Αμερικής,
ενώ
η
Ευρώπη
εκπροσωπήθηκε από τρεις ομάδες
και η Αφρική από μια. Στο τέλος
όμως η Ευρώπη ήταν η ήπειρος που
ποδοσφαιρικά κυριάρχησε με τους
δυο φιναλίστ του τελικού Ισπανία
και Ολλανδία και την 3η θέση της
Γερμανίας.
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»
Στην πρεμιέρα της φάσης των «16»
η Ουρουγουάη έγινε η πρώτη
ομάδα από τη Λατινική Αμερική που
πήρε το εισιτήριο για την
προημιτελική φάση με νίκη 2-1
απέναντι στη Νότιο Κορέα.
Πρωταγωνιστής για τους «σελέστε»
ήταν ο Σουάρες που σημείωσε και
τα δυο τέρματα της ομάδας του στο
8’ και το 80’ ενώ ενδιάμεσα οι
Ασιάτες είχαν ισοφαρίσει στο 68’ με
το Λι.
Στο δεύτερο παιχνίδι η Γκάνα

έβγαλε ασπροπρόσωπη την Αφρική
επικρατώντας με 2 – 1 στην
παράταση των ΗΠΑ. Το σκορ για τα
«μαύρα διαμάντια» άνοιξε ο
Μπόατενγκ στο 5’, με τους
Αμερικανούς να ισοφαρίζουν με
πέναλτι του Ντόνοβαν στο 62’
στέλνοντας το ματς στην παράταση.
Εκεί τη λύση για τη Γκάνα έδωσε ο
Γκαγιάν στο 3ο λεπτό του πρώτου
ημιχρόνου δίνοντας την πρόκριση
στην ομάδα του.
Το πρόγραμμα της δεύτερης μέρας
επεφύλασσε το μεγάλο Ευρωπαϊκό
ντέρμπι της Γερμανίας με την
Αγγλία. Το τελικό σκορ ήταν
συντριπτικό υπέρ των «πάντσερ»
που απέκλεισαν τα «λιοντάρια» με 41 σε μια αναμέτρηση που
στιγματίστηκε από το λάθος του
διαιτητή Λαριόντα που δε μέτρησε
κανονικό γκολ του Λάμπαρντ ενώ το
σκορ ήταν 2-1. Η Γερμανία είχε
προηγηθεί 2-0 με τους Κλόζε στο
20’ και Ποντόλσκι στο 32’, ενώ οι
Άγγλοι είχαν μειώσει με τον Άπσον
στο 37’. Ένα λεπτό αργότερα η
μπάλα πέρασε καθαρά τη γραμμή
του τέρματος του Νόιερ χωρίς όμως
το γκολ να κατακυρωθεί. Η
«παράσταση» έλαβε τέλος μέσα σ’
ένα τρίλεπτο με τους Γερμανούς να

Το γκολ του Καβάνι στο μικρό τελικό Γερμανίας-Ουρουγουάης

σκοράρουν άλλες δυο φορές στο
67’ και το 70’ με το Μίλερ
παίρνοντας πανηγυρική πρόκριση
με το τελικό σκορ να μην
ανταποκρίνεται ωστόσο στην εικόνα
του αγώνα.
Στην τέταρτη συνάντηση της φάσης
των 16 η Αργεντινή καθάρισε εύκολα το Μεξικό με 3-1. Το επτάλεπτο
26’ - 33’ ήταν καθοριστικό καθώς η
ομάδα του Μαραντόνα κατάφερε
να σκοράρει δυο φορές με τους Τέ-

βες και Ιγκουαΐν δρομολογώντας
την εξέλιξη του ματς. Στο δεύτερο
ημίχρονο ακολούθησε ακόμα ένα
γκολ του Τέβες στο 52’, ενώ το μόνο
που κατάφερε το Μεξικό ήταν να
μειώσει με τον Ερνάντεζ στο 71’.
Η Ολλανδία έγινε η δεύτερη ομάδα
από την Ευρώπη που σφράγισε το
εισιτήριο για τον προημιτελικό γύρο
επικρατώντας πιο άνετα από το τελικό 2-1 της Σλοβακίας. Οι δύο σκόρερ των «οράνιε» Ρόμπεν στο 18’

και Σνάιντερ στο 84’ ήταν και οι φυσιογνωμίες της αναμέτρησης οδηγώντας την ομάδα τους στους «8»
της διοργάνωσης. Η Σλοβακία είπε
την τελευταία λέξη στο παιχνίδι σκοράροντας στο 94’ με πέναλτι του Βίτεκ που δεν έφτανε όμως για μια
ακόμα υπέρβαση.
Με πειστικό τρόπο πέρασε στους
«8» η Βραζιλία που δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στον αγώνα
με τη Χιλή κερδίζοντας με το «καθαρό» 3-0. Οι «καριόκας» έκαναν
επίδειξη δύναμης η οποία ωστόσο
δεν είχε συνέχεια στην επόμενη
φάση. Ζουάν στο 35’ και Φαμπιάνο
στο 38’ έθεσαν τέρμα στα ερωτηματικά για το νικητή του αγώνα από το
ημίχρονο με το Ρομπίνιο να βάζει το
«κερασάκι στην τούρτα» στο 59’.
Ίσως στο χειρότερο παιχνίδι της φάσης των «16» Παραγουάη και Ιαπωνία έμειναν στο «μηδέν» στα …
πάντα. Χωρίς συγκινήσεις μπροστά
από τις δυο εστίες ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση όπου τα πράγματα δεν άλλαξαν. Στη διαδικασία
των πέναλτι οι έμπειροι Παραγουανοί δεν έχασαν …χτύπημα και πήραν την πρόκριση για την οχτάδα
επικρατώντας με 5-3.
Συνέχεια στη σελίδα 10
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Η μάχη της Ιβηρικής Χερσονήσου ανάμεσα σε Ισπανία και
Πορτογαλία ήταν η τελευταία
συνάντηση για τη φάση των
«16». Νικητές αναδείχθηκαν
τελικά οι Ισπανοί που επικράτησαν ολοκληρωτικά με το
φτωχό 1-0 να μην αποδίδει
την εικόνα υπεροχής των
«φούριος ρόχας» στη διάρκεια
του αγώνα. Το «χρυσό» γκολ
για την Ισπανία σημείωσε ο Βίγια στο 63’ ενώ αξιοσημείωτο
ήταν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο
που ήταν μια από τις ατραξιόν
του Μουντιάλ πέρασε απαρατήρητος.
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Το ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο
της Νοτίου Αφρικής επρόκειτο
να αποτελέσει Ευρωπαϊκή υπόθεση φάνηκε από την κατάληξη των προημιτελικών. Ισπανία, Ολλανδία και Γερμανία
πήραν την πρόκριση για την
τετράδα με την Ουρουγουάη
να κρατάει τα προσχήματα για
τη Λατινική Αμερική.
Η αυλαία της προημιτελικής
φάσης ξεκίνησε με το μεγάλο
παιχνίδι ανάμεσα στην Ολλανδία και τη Βραζιλία που όχι
άδικα είχε χαρακτηριστεί ως
πρόωρος τελικός. Στο πρώτο
μέρος οι «γιοι της μπάλας» δείχνουν ότι έχουν το πάνω χέρι,
καθώς κυριαρχούν στο γήπεδο
και καταφέρνουν να προηγηθούν στο 10’ με το Ρομπίνιο.
Οι αγωνιστικές παραστάσεις
άλλαξαν όμως ριζικά στην επανάληψη. Η Ολλανδία ανέλαβε
την πρωτοβουλία των κινήσεων αν και η τύχη τη βοήθησε στη φάση της ισοφάρισης που καταγράφηκε στο 53’
και προήλθε από αυτογκόλ του
Σέζαρ. Η ανατροπή επήλθε
στο 68’ όταν ο Σνάιντερ έδωσε
προβάδισμα στην ομάδα του
που έμελλε να διατηρηθεί μέχρι το τέλος του αγώνα κι ενώ
η αντίδραση της Βραζιλίας
ήταν υποτονική. Σ’ αυτό «βοήθησε» και η αποβολή του
Μέλο στο 73’ που άφησε τους
«καριόκας» με 10 παίκτες και
μετέτρεψε σε εύκολη υπόθεση
τη νίκη για την Ολλανδία.
Το δεύτερο εισιτήριο για την τετράδα προέκυψε με δραματικό
τρόπο μεταξύ Ουρουγουάης
και Γκάνας. Με τη συνδρομή
της εξέδρας που ήταν αναφανδόν με το μέρος της η Γκάνα
πήρε το προβάδισμα με την εκπνοή του ημιχρόνου χάρις σε
γκολ του Μουντάρι. Η Ουρουγουάη έκανε το 1-1 στο 55’ με
φάουλ του Φορλάν, αποτέλεσμα που διατηρήθηκε μέχρι το
τέλος. Στις καθυστερήσεις της
παράτασης η Γκάνα είχε τη μεγάλη ευκαιρία να πάρει τη νίκη
και την πρόκριση καθώς κέρδισε

πέναλτι το οποίο δεν αξιοποίησε
ο Γκίαν στέλνοντας τη μπάλα
στο οριζόντιο δοκάρι. Έτσι το
ματς πήγε στα …πέναλτι με τους
Λατινοαμερικάνους να ευστοχούν 4 φορές έναντι 2 των
Αφρικανών και να προκρίνονται
στα ημιτελικά.
Στο δεύτερο μεγάλο παιχνίδι
των προημιτελικών η Γερμανία
έκανε «φύλλο και φτερό» την
Αργεντινή κερδίζοντας αυτή τη
φορά χωρίς ενστάσεις για τη
διαιτησία με 4-0. Το ματς ήταν
μια πραγματική παράσταση
για την ομάδα του Λεβ, ενώ η
Αργεντινή απογοήτευσε μη
προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση. Η εικόνα που επρόκειτο να πάρει το παιχνίδι φάνηκε μόλις από το 3’ με το
Μίλλερ να ανοίγει το σκορ.
Μέχρι το 68’ που σημειώθηκε
το 2-0 από τον Κλόζε οι Αργεντινοί είχαν «εγκλωβιστεί» με το
Μέσι να μη μπορεί να πάρει
ανάσα. Ο Φρίντριχ έκανε το 30 στο 74’ ενώ το σκορ πήρε
μεγαλύτερες διαστάσεις από
το γκολ του Κλόζε στο 89’.
Το τελευταίο παιχνίδι για τα
προημιτελικά συνοδεύτηκε με
την πρόκριση της Ισπανίας με
1-0 απέναντι στην Παραγουάη. Το ματς ήταν γεμάτο
από συγκινήσεις καθώς οι ηττημένοι έχασαν ευκαιρία για
να μπουν μπροστά στο σκορ
στο 58’ με τον Κασίγιας να
αποκρούει το πέναλτι του
Καρντόσο. Τέσσερα λεπτά αργότερα ήταν η σειρά των Ισπανών να αστοχήσουν από τα 11
βήματα με το Βίγιαρ να λέει όχι
στο χτύπημα του Τσάμπι
Αλόνσο. Η παράταση φαινόταν κοντινό ενδεχόμενο που
απέτρεψε όμως ο Βίγια ο
οποίος έκρινε το ματς για την
Ισπανία στο 83’.
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Ισπανία και Ολλανδία ήταν οι
ομάδες που πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του 19ου
Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς
προσπέρασαν άξια τα εμπόδια
των ημιτελικών.
Εκπληκτικός ήταν ο πρώτος
ημιτελικός της διοργάνωσης
ανάμεσα σε Ολλανδία και Ουρουγουάη με τους «πορτοκαλί» να παίρνουν για τρίτη
φορά την πρόκριση σε τελικό
Παγκοσμίου κυπέλου καθώς
επικράτησαν με 3-2. Με γκολ
του Φαν Μπρόνχορστ στο 18’
οι «οράνιε» πήραν το προβάδισμα. Η απάντηση της Ουρουγουάης ήρθε στο 41’ με σουτ
του σούπερ - σταρ της ομάδας
Ντιέγκο Φορλάν. Στο δεύτερο
ημίχρονο η Ολλανδία έκανε το
2-1 με το Σνάιντερ στο 70’ ενώ
τρία λεπτά αργότερα ο Ρόμπεν
έδωσε προβάδισμα δυο τερμάτων για την ομάδα του. Η
Ουρουγουάη προσπάθησε να

πετύχει το γκολ που θα την ξαναέβαζε στη διεκδίκηση της
πρόκρισης αλλά το πέτυχε
πολύ αργά, στις καθυστερήσεις με τον Περέιρα όταν τα
πράγματα δε μπορούσαν να
αλλάξουν, κι έτσι η Ολλανδία
προκρίθηκε στον τελικό για
πρώτη φορά μετά το Μουντιάλ του 1978 στην Αργεντινή.
Στο δεύτερο ζευγάρι οι εκτιμήσεις που παρέπεμπαν σε
ντέρμπι μεταξύ Ισπανίας και
Γερμανίας δεν επιβεβαιώθηκαν καθώς το τελικό 1-0 για
την ομάδα του Ντελ Μπόσκε
ήλθε πολύ πιο εύκολα από ότι
αποτυπώθηκε στο τελικό
σκορ. Η Ισπανία ήταν καταφανώς ανώτερη από τους αντιπάλους της παίρνοντας μια δίκαιη πρόκριση για πρώτη
φορά στην ιστορία της σε τελικό Παγκοσμίου κυπέλλου. Το
γκολ που την πήγε στον τελικό
σημειώθηκε όχι από τον συνήθη ύποπτο Βίγια αλλά από
τον Πουγιόλ στο 73’ ενώ πρωτύτερα είχαν χαθεί αρκετές ευκαιρίες μπροστά στην εστία
του Νόιερ.
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
Από τα πιο θεαματικά παιχνίδια της διοργάνωσης ήταν ο
μικρός τελικός Γερμανίας –
Ουρουγουάης με τους Γερμανούς να κατακτούν τελικά την
3η θέση επικρατώντας με 3-2.
Απαλλαγμένες από το άγχος οι
δυο ομάδες έπαιξαν ανοιχτό
ποδόσφαιρο και δικαίωσαν τις
υψηλές θέσεις που πήραν. Οι
Γερμανοί προηγήθηκαν με το
Μίλερ στο 19’ όμως οι Ουρουγουανοί αφού ανταπέδωσαν
με τον Καβάνι στο 28’, προηγήθηκαν στο 51’ με το Φορλάν. Το 2-2 έγινε στο 56’ με το
Γιάνσεν και οι Γερμανοί πήραν
για δεύτερο συνεχόμενο
Μουντιάλ την 3η θέση με γκολ
του Κεντίρα στο 82’.
ΤΕΛΙΚΟΣ
Στον Παγκόσμιο θρόνο βρέθηκε για πρώτη φορά στην
ιστορία της η Ισπανία κερδίζοντας στην παράταση με 1 –
0 την Ολλανδία στο μεγάλο
τελικό της 12ης Ιουλίου. Την
πρώτη φορά που δυο ομάδες
από την Ευρώπη ήταν φιναλίστ σε τελικό που γινόταν
εκτός Ευρώπης η Ισπανία
πήρε το μεγάλο τρόπαιο δίκαιη ολοκληρώνοντας με τον
καλύτερο τρόπο μια ονειρεμένη γι’ αυτή διετία στην
οποία μετά την κορυφή της
Ευρώπης κατακτούσε και την
Παγκόσμια πρωτιά. Οι νικητές
επικράτησαν δίκαια καθώς είχαν την υπεροχή στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα,
ενώ οι Ολλανδοί είχαν κύρια
μέριμνα τους να περιορίσουν
την επιθετική δραστηριότητα
των Ισπανών ακόμα και στο

Στιγμές θριάμβου για την Παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία

χρονικό διάστημα που κατάφεραν να απειλήσουν τα αντίπαλα καρέ. Έμειναν έτσι με
την πίκρα του τρίτου χαμένου
τελικού μετά το 1974 και το
1978, ενώ οι Ισπανοί στο
πρώτο τους μεγάλο ραντεβού
ήταν συνεπείς σηκώνοντας το

κύπελλο. Το γκολ του τελικού
σημείωσε στο 116’ ο Αντρές
Ινιέστα, ενώ από το 109’ η
Ολλανδία έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Χάιτινγκα. Το σφύριγμα της λήξης που «έκλεισε» τη
διοργάνωση σηματοδοτή-

θηκε από την ανάδειξη μιας
νέας παγκόσμιας πρωταθλήτριας που προστέθηκε στο
πάνθεον των νικητών και επιβραβεύτηκε για το επιθετικό
στιλ παιχνιδιού που διατήρησε σε όλη τη διάρκεια των
αγώνων.
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Οι αριθμοί του Μουντιάλ
ήταν οι εθελοντές
της διοργάνωσης
που έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην οργανωτική της επιτυχία. Από αυτούς ο μεγαλύτερος σε ηλικία ήταν 80 ετών

18449

λεπτά αγωνίστηκαν οι Ολλανδοί Φαν Μπόμελ και
Στέκελνμπουργκ, οι Ισπανοί Κασίγιας,
Καπντεβίγια και Πικέ και οι Ουρουγουανοί Αρβελάο, Περέιρα και Μουσλέρα που ήταν οι 8 παίκτες που δεν
έγιναν αλλαγή στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

660

ήταν τα γκολ που συνολικά
σημειώθηκαν, τα λιγότερα
δηλαδή στα 12 χρόνια που η διοργάνωση διεξάγεται σε 64 παιχνίδια. Το
1998 στη Γαλλία είχαν σημειωθεί 171
τέρματα, το 2002 σε Κορέα/ Ιαπωνία
161 και το 2006 στη Γερμανία 147.

145

Η Ιστορία
των
Τελικών

λεπτά
χρειάστηκαν να περάσουν για να μπει γκολ
στον τελικό του θεσμού. Σ’
αυτό το χρονικό διάστημα, 3
λεπτά πριν τη λήξη της παράτασης ο Ισπανός Άντρες
Ινιέστα έβαλε το τέρμα που
χάρισε στην ομάδα του το
τρόπαιο.

117

χρόνων και 330
ημερών ήταν η ηλικία του Άγγλου Ντέιβιντ
Τζέιμς που αποτέλεσε το γηραιότερο παίκτη που συμμετείχε στο Μουντιάλ. Στον
αντίποδα ο Δανός Κρίστιαν
Έρικσεν ήταν ο νεότερος
παίκτης που έπαιξε στη διοργάνωση σε ηλικία 18 χρόνων και 120 ημερών.

39

ατομικές
προσπάθειες
πραγματοποίησε ο Ισπανός
Σέρχιο Ράμος που ήταν ο πιο παραγωγικός ντριμπλέρ, ενώ ακολούθησαν οι Ποντόλσκι (Γερμανία),
Ινιέστα (Ισπανία), Βίγια (Ισπανία)
και Μέσι (Αργεντινή) με 25.

31

παίκτες τους περισσότερους από κάθε άλλη ομάδα
χρησιμοποίησε η Γερμανία στη
διάρκεια της διοργάνωσης. Τους λιγότερους (μόλις 15) χρησιμοποίησαν οι Σλοβενία, Νέα Ζηλανδία
και Βόρειος Κορέα.

22

φάουλ τα περισσότερα
από κάθε άλλον παίκτη
έκανε ο Ιάπωνας Χόντα, ενώ ακολούθησαν οι Ράμος (Ουρουγουάη)
και
Φαν
Μπόμελ
(Ολλανδία) με 17.

19

14

γκολ έφτασε ο Γερμανός Μίροσλαβ Κλόζε με τα 4 που
σημείωσε. Έτσι απέχει μόλις ένα από
τον κορυφαίο σκόρερ των Μουντιάλ
Ρονάλντο ενώ ισοφάρισε το ρεκόρ
του επίσης Γερμανού Γκερντ Μίλερ.

3.18

γκολ σημείωσαν παίκτες της
Μπάγερν Μονάχου στη
Νότιο Αφρική. Η Γερμανική ομάδα …
έβαλε τα περισσότερα γκολ στη διοργάνωση. Ακολούθησε η πρωταθλήτρια
Ευρώπης Ίντερ με 9 και η Ατλέτικο
Μαδρίτης με 8.

3

12

ομάδες έχουν κατακτήσει πλέον
το Παγκόσμιο κύπελλο, με την
Ισπανία να αναδεικνύεται για πρώτη
φορά πρωταθλήτρια. Οι υπόλοιπες 7
είναι οι Βραζιλία, Ιταλία, Γερμανία,
Αργεντινή, Ουρουγουάη, Αγγλία,
Γαλλία.

8

εκατομμύρια φίλαθλοι παρακολούθησαν τους 64
αγώνες της Νότιας Αφρικής του 2010,
πολύ κοντά στο ρεκόρ των 3.54 εκατομμυρίων φιλάθλων που κατέγραψε το
Μουντιάλ των ΗΠΑ το 1994.

αδέλφια αγωνίστηκαν στην Εθνική
Ονδούρας. Πρόκειται για τους
Τζέρι, Τζόνι και Γουίλσον Παλάσιος.

λεπτά και 39 δευτερόλεπτα ήταν ο
χρόνος που σημειώθηκε το γρηγορότερο γκολ του Μουντιάλ που σημείωσε ο
Γερμανός Τόμας Μίλερ στη νίκη της ομάδας του με 4 – 0 επί της Αργεντινής.

2

ομάδα τέλειωσε τη διοργάνωση αήττητη. Ήταν η Νέα Ζηλανδία που
πήρε 3 ισοπαλίες σε ισάριθμα παιχνίδια
στον 6ο όμιλο αλλά δεν τις έφτασαν για να
περάσει στη φάση των 16.

1

Έτος------Διοργ.------------------- Χώρα ...................................Τελικός

Έτος------Διοργ.------------------- Χώρα ...................................Τελικός

1930 -------Ουρουγουάη ------------Ουρουγουάη – Αργεντινή ..............4 – 2

1966 -------Αγγλία -----------------------Αγγλία – Δυτ. Γερμανία ............4 – 2 (παρ.)

1974 -------Δυτ. Γερμανία ------------Δυτ. Γερμανία – Ολλανδία ..............2 – 1
1978 -------Αργεντινή ------------------Αργεντινή – Ολλανδία ..............3 – 1 (παρ.)
1982 -------Ισπανία ---------------------Ιταλία – Δυτ. Γερμανία ...................3 – 1
1986 -------Μεξικό ----------------------Αργεντινή – Δυτ. Γερμανία .............3 – 2
1990 -------Ιταλία ------------------------ Γερμανία – Αργεντινή ....................1 – 0
1994 -------Η.Π.Α. -----------------------Βραζιλία – Ιταλία ...................0 – 0 (3 – 2 πεν.)
1998 -------Γαλλία ----------------------Γαλλία – Βραζιλία ............................3 – 0
2002 -------Ν. Κορέα& Ιαπωνία ----Βραζιλία – Γερμανία .......................2 – 0
2006 -------Γερμανία -------------------Ιταλία – Γαλλία ......................1 – 1 (5 – 3 πεν.)

1970 -------Μεξικό ---------------------- Βραζιλία – Ιταλία ...........................4 – 1

2010 -------Ν. Αφρική------------------ Ισπανία – Ολλανδία .......................1 – 0

1934 -------Ιταλία ------------------------Ιταλία – Τσεχοσλοβακία ............2 – 1 (παρ.)
1938 ------Ιταλία ------------------------ Ιταλία – Ουγγαρία .........................4 – 2
1950 -------Βραζιλία --------------------Ουρουγουάη – Βραζιλία ................2 – 1
1954 -------Ελβετία ---------------------Δυτ. Γερμανία – Ουγγαρία .............3 – 2
1958 -------Σουηδία --------------------Βραζιλία – Σουηδία ........................5 – 2
1962 -------Χιλή -------------------------- Βραζιλία – Τσεχοσλοβακία ............3 – 1
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Ότο – στοπ στη ζωή του

ίτλοι τέλους στη συνεργασία της Εθνικής μας ομάδας με τον Ότο Ρεχάγκελ. Πρόκειται ίσως για τον
πιο αγαπητό Γερμανό στη χώρα μας, σίγουρα
πάντως υπήρξε θεόσταλτος στο ελληνικό ποδόσφαιρο!
Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι απλά ένας προπονητής. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσωπικόττητα, μεγάλος ψυχολόγος, ακόμα πιο μεγάλο…
«ατακαδόρο» και άνθρωπο των ρεκόρ σε Γερμανία και Ελλάδα.
«Τα αποδυτήρια είναι η όασή μας. Ξένοι μπορούν
να μπουν μόνο έπειτα από κατάκτηση τίτλου».
«Τα αγάλματα των προπονητών τα φτιάχνουν από
χαρτόνι, για να μπορούν να τα κάψουν γρήγορα».
«Η Μπεάτε γνωρίζει μέχρι που φτάνουν τα όριά
μου και εγκαίρως θα με ειδοποιήσει να αποσυρθώ».
«Με την Μπεάτε συζητώ ακόμα και για αγωνιστικά θέματα. Άλλωστε, όπως λέει κι η ίδια., «Εγώ
παρακολουθούσα μπάλα πολύ πριν να γνωρίσω
τον Ότο».
«Δεν θα με εξουσιάζει εμένα η δικτατορία των μίντια».
«Κάποτε κυκλοφορούσα με τζιν. Τώρα δεν διανοούμαι να το φορέσω».
«Γελάω με τους επικριτές μου που λένε ότι δεν
κάνω καλή προπόνηση».
«Ο Ντέμης με τον Τσιάρτα μπορεί να μην είναι
φίλοι, αλλά έχετε ακουστά περί “συναισθηματικής

Οι ατάκες που έγραψαν ιστορία
νοημοσύνης;”».
«Σε μένα ο καθένας μπορεί να κάνει ότι θέλει.
Αρκεί να κάνει αυτό που θέλω εγώ».
«Τα χρήματα δεν βάζουν γκολ».
«Ευτυχώς που πέρασα από την Μπάγερν Μονάχου κι είδα και την άλλη όψη του νομίσματος. Ήμουν ιδεαλιστής. Τώρα είναι
ρεαλιστής».
«Δεν μ’ ενδιαφέρει αν οι παίκτες τρώνε
χάμπουργκερ ή πίνουν κόκα κόλα,. Αρκεί
να κερδίζουν».
«Βασιλιάς Ότο»; Δεν μ’ ενοχλεί αυτή
η προσφώνηση. Όμως δεν είμαι βασιλιάς. Ούτε ο Μπεκενμπάουερ είναι
αυτοκράτορας».
«Πριν απ’ το Euro 2004 οι ταξιτζήδες με αντιμετώπιζαν σαν ένα
απλό επιβάτη. Έκτοτε δεν μ’
έχουν αφήσει να πληρώσω».
«Αν βάλω πέντε ταλέντα στην
εντεκάδα και χάσω σερί αγώνες, οι φίλαθλοι θα μου πετάνε
λουλούδια μαζί με τα βάζα!».
«Δεν υπάρχει δίκαιο ή άδικο,
σωστό ή λάθος. Υπάρχει το
τελικό αποτέλεσμα».

12

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2010

TΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

13

ΕΧΑΣΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 12-0!

Τα ακατάρριπτα ρεκόρ του Ρεχάγκελ...
4 Το 1996 ως τεχνικός της Μπάγερν, πριν από το ματς με τη Χάνσα
Ρόστακ, είπε στους παίκτες: «Προσοχή στον Ακπομπόρι. Ξέρετε, άλλωστε, ότι οι μαύροι θέλουν να πάρουν
τις δουλειές μας». Ο Νιγηριανός επιθετικός της Χάνσα πήρε την εκδίκησή του, όταν πέτυχε το μοναδικό
γκολ κι ανάγκασε την Μπάγερν να
λύσει τη συνεργασία της με τον
Ότο.
4 Ο Οτο Ρεχάγκελ έχει 201 συμμετοχές και 21 γκολ στην Μπουντεσλίγκα (Πρωτάθλημα Γερμανίας).
4 Ως προπονητής έχει κατακτήσει
ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (2004,
Ελλάδα), ένα Κύπελλο ΟΥΕΦΑ
(1996, Μπάγερν Μονάχου), ένα Κύπελλο Κυπελλούχων (1992, Βέρντερ
Βρέμης), τρία Κύπελλα Γερμανίας
(1980, Φορτούνα Ντίσελντορφ,
1991 και 1994 Βέρντερ Βρέμης) και
τρία Πρωταθλήματος Γερμανίας
(1998 και 1993 Βέρντερ Βρέμης,
1998 ΚαΪζερσλάουτερν).
4 Έχει καθίσει σε πάγκο 820 φορές
σε αγώνες της Μπουντεσλίγκα..
4 Είναι ο μοναδικός που ως προπονητής και ως ποδοσφαιριστής με-

τράει περισσότερα από χίλια παιχνίδια στην Μπουντεσλίγκα.
4 Πρώτη του ομάδα ήταν οι Κίκερς
Οφενμπαχ το 1974.
4 Στην Ελλάδα το παρατσούκλι του
είναι «βασιλιάς Οτο», ενώ στη Γερμανία «Rehakles», που σημαίνει
Ηρακλής. Στον ίδιο αρέσει να τον
αποκαλούν “Kind den Bundesliga”,
ήτοι «παιδί της Μπουντεσλίγκα».
4 Τη δεκαετία του 80 όταν είχε απανωτές αποτυχίες, του «κόλλησαν» το
παρατσούκλι «αντιναύαρχος».
4 Στην Μπουντεσλίγκα έχει ρεκόρ
με τις περισσότερες νίκες (387), τις
περισσότερες ισοπαλίες (205) και τις
περισσότερες ήττες (228). Επίσης, οι
ομάδες του έχουν σκοράρει τα περισσότερα γκολ (1.473).
4 Το 1988 η ομάδα του, η μεγάλη
Βέρντερ Βρέμης, είχε μόλις 22 γκολ
παθητικό, αριθμός – ρεκόρ στην
Μπουντεσλίγκα.
4 Το 1978 ως προπονητής της
Ντόρτμουντ γνώρισε το διασυρμό
12-0! Από τη μεγάλη Γκλάντμπαχ
των Σίμονσεν και Μπόνοφ. Στο ημί-

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

χρονο το σκορ ήταν 6-0. Στην ανάπαυλα, εν εξάλλω, στα αποδυτήρια
ο Ρεχάγκελ…. Έκραξε τους παίκτες
του: «Ντροπιάζετε τον εαυτό σας!
Βγείτε έξω και παίξτε ποδόσφαιρο!
Το πολύ να φάτε άλλα τόσα». Πράγματι, δέχτηκαν άλλα τόσα… Ο Τύπος
του κόλλησε αμέσως το παρατσούκλι «Ταρχάγκελ» όπου «tor», γκολ και
“hagel”… χαλαζοθύελλα!
Ο Οτο έχει και το εξής απίθανο: είναι
ο μοναδικός προπονητής που ανέβασε αμάδα από τη Β’ κατηγορία
στην Α’ και πήρε αμέσως πρωτάθλημα! Συνέβη το σωτήριο έτος
1998, με την Καϊζερσλάουτερν.
4 Στο Euro 2008 ο Ρεχάγκελ ήταν 70
ετών, αλλά όχι και ο μεγαλύτερος σε
ηλικία. Ο Ισπανός Λουίς Αραγονιές
ήταν μεγαλύτερος κατά έντεκα
μέρες!
4 Στα 72 του χρόνια δεν έχει ούτε
μια άσπρη τρίχα στα μαλλιά του. Σε
κάποια προπόνηση, λοιπόν, μια
κυρία τον ειρωνεύτηκε. Και της είπε
«ελάτε να το διαπιστώσετε». Πράγματι έτσι έγινε, κι η κυρία έφυγε
ντροπιασμένη…

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΦΗΒΩΝ

Οι πρωτιές
του Ότο
4 Για πρώτη φορά η εθνική
μας είχε επί τόσο πολλά χρόνια
τον ίδιο προπονητή στον πάγκο
της.
4 Για πρώτη φορά η εθνική μας
κατέκτησε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματος (2004, Πορτογαλία).
4 Για πρώτη φορά με τον Ότο Ρεχάγκελ στον πάγκο, η εθνική μας
είχε δύο σερί εμφανίσεις σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (2004, 2008).
4 Για πρώτη φορά η εθνική μας κέρδισε – δις, μάλιστα! –
την Πορτογαλία (2004).
4 Για πρώτη φορά κέρδισε την Τσεχία (1-0, ημιτελικός Euro
2004).
4 Για πρώτη φορά κέρδισε την Ισπανία (1-0, προκριματικά
Euro 2004).
4 Για πρώτη φορά έπειτα από 55 χρόνια κέρδισε την Τουρκία (1-0, προκριματικά Euro 2008).
4 Για πρώτη φορά κέρδισε εκτός έδρας τη Ρουμανία (1-0,
σε φιλικό 2002).
4 Για πρώτη φορά κέρδισε εκτός έδρας τη Σουηδία (1-2 σε
φιλικό 2003).
4 Για πρώτη φορά ο ίδιος προκρίνεται σε τελικά Μουντιάλ.
4 Για πρώτη φορά σκόραρε η εθνική μας σε Μουντιάλ.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ «Π»,

O

ι γιορτές των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς εκτός
από κάλεσμα χαράς για
όλες τις ηλικίες, έχουν έντονα μέσα τους τα στοιχεία του απολογισμού για
το χρόνο που φεύγει και
της νοσταλγίας για το παρελθόν, όταν τα πράγματα

για τον καθένα ήταν
απλούστερα και πιο ανέμελα. Οι ευχές για τον καινούριο
χρόνο
στις
δύσκολες περιόδους που
βιώνουμε, περισσότερο
από την εθιμοτυπία που
τις περιβάλλει γίνονται
ανάγκη έκφρασης. Και
τότε η νοσταλγία για τα

«Ήταν οι καλύτερες
χρόνια που προηγήθηκαν
ξεχειλίζει...
Η «Π» ζήτησε και φέτος
από ανθρώπους του τοπι-

κού αθλητικού χώρου να
εκφράσουν τις ευχές τους
για το 2011, και να θυμηθούν τις καλύτερες γιορτές

4 «Εύχομαι το 2011 να είναι καλύτερο από το
2010. Πάνω απ’ όλα υγεία. Αυτό είναι το βασικότερο. Όλα τ’ άλλα είναι στο μυαλό, τα χέρια και τα
πόδια μας να τα φτιάξουμε. Επίσης εύχομαι σε
κάθε άνθρωπο να πετύχει στις φιλοδοξίες που έχει
θέσει, και εμείς σαν ΟΦΗ να πετύχουμε το στόχο
μας».

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Προπονητής ΟΦΗ)

4 «Είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου συνεπώς
όλες οι γιορτές που έχω περάσει είναι συνδεδεμένες με το ποδόσφαιρο. Μου έχει μείνει όμως στο
μυαλό η πρώτη μου χρονιά στον Πανιώνιο το
1977, όταν με όλη την ομάδα είχαμε περάσει την
παραμονή των Χριστουγέννων στο ξενοδοχείο».

4 «Εύχομαι υγεία και ευτυχία στον κόσμο. Να ξεπεράσει τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα με
την οικονομική κρίση. Για την ομάδα μου εύχομαι
να ανέβουμε το γρηγορότερο όσο πιο ψηλά γίνεται στη βαθμολογία τη νέα χρονιά».

MIXAΛΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ

4 «Αν έχεις υγεία περνάς καλά κάθε χρόνο. Μου
μένουν πάντως στη μνήμη μου οι οικογενειακές
συγκεντρώσεις όταν ήμουν παιδί στο χωριό μου
το Δραπέτι όπου μαζευόμασταν όλοι για να γιορτάσουμε».

(Ποδοσφαιριστής Εργοτέλη)

4 «Υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Να ξεπεράσουμε την κρίση που βρισκόμαστε. Εύχομαι
καλή πορεία σε όλα τα σωματεία του νησιού μας
και στους φίλους ΑΟΧ και Πλατανιά που είμαστε
στην ίδια κατηγορία. Επίσης στους αθλητικούς
συντάκτες οι οποίοι με ορθό λόγο και ισορροπημένη γραφή μας έχουν βοηθήσει στον αγώνα
που δίνουμε»

4 «Ξεχωριστές γιορτές για μένα ήταν πριν από
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΑΡΑΚΗΣ
(Πρόεδρος Χερσονήσου)

22 χρόνια όταν γεννήθηκε το πρώτο μου παιδί.
Η γέννηση της κόρης μου στις 20 Δεκεμβρίου
1988 ήταν το καλύτερο δώρο για μένα. Δε θα το
ξεχάσω ποτέ».

4 «Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και να
βρεθούν πιο πολλά γήπεδα για να μπουν
μέσα τα παιδιά που θέλουν να αθληθούν».
4 «Αξέχαστες θα μου μείνουν οι προπερσινές γιορτές, όταν γεννήθηκε η κόρη μου.
Ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς του 2008
και έτσι κάναμε ρεβεγιόν στο νοσοκομείο».
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΥΛΛΟΣ
(Γ. Γραμματέας ΕΣΠΕΚ)

που έχουν περάσει μέχρι
τώρα. Με τη δική μας ευχή
οι φετινές γιορτές να αποτελέσουν για όλους ένα

διάλειμμα από τη «μαυρίλα» που βλέπουμε παντού μπροστά μας, ας
δούμε τι μας απάντησαν:

4 «Εύχομαι πρώτα απ’ όλα να μπορέσει
ο λαός να αντιμετωπίσει την οικονομική
κρίση που βιώνει και να βγούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα από αυτή. Σε δεύτερο
βαθμό εύχομαι οι ομάδες να μπορέσουν
να παλέψουν με επιτυχία την κατάσταση
και να ξεπεράσουν τα προβλήματα που
βρίσκουν μπροστά τους».
4 «Τα παιδικά χρόνια σίγουρα κατέχουν
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΕΜΠΟΥΜΠΑΣ
(Πρόεδρος ΠΟΑ)

ιδιαίτερη θέση στις αναμνήσεις καθενός,
καθώς τότε βλέπεις τις γιορτές και τον
Άγιο Βασίλη με το μυαλό ενός μικρού παιδιού. Μου έχει μείνει πάντως αξέχαστη η
Πρωτοχρονιά του 1996 καθώς τότε ήταν
η ημέρα που έμαθα ότι η σύζυγός μου
ήταν έγκυος στην κόρη μας».
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μας γιορτές...»
4 «Εύχομαι να έρθουν καλύτερες
μέρες για όλους. Περισσότερη αισιοδοξία για όλους τους Έλληνες
γιατί υπάρχει απογοήτευση από
την οικονομική κρίση που επικρατεί. Τα σωματεία να έχουν υπομονή και δύναμη για να αντέξουν
γιατί έρχονται δύσκολες μέρες».

4 «Εύχομαι υγεία, ειρήνη, και

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ
(Πρόεδρος Ηροδότου)

αγάπη σε όλο τον κόσμο, και να
μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την
κρίση που βρισκόμαστε. Εύχομαι
επίσης ο Ηρόδοτος να φτάσει ψηλά
εκεί που του αξίζει στηριζόμενος στις
δικές του δυνάμεις».
4 «Θυμάμαι με νοσταλγία τα «παιδικά» μου Χριστούγεννα όταν δεν
υπήρχαν έννοιες και σκοτούρες. Αξέχαστες μου έχουν μείνει και οι περυσινές γιορτές όταν περίμενα τον
τρίτο μου γιο που τελικά ήρθε στις 3
Ιανουαρίου 2010».

MAIΡΗ ΜΗΝΑΔΑΚΗ
(Έφορος κολύμβησης “Δελφινιών”)

4 «Εύχομαι Υγεία για όλους.
Σωματική και πνευματική.
Αυτό είναι που μετράει. Δεν
υπάρχει κάτι περισσότερο να
ευχηθείς. Εύχομαι επίσης
«υγεία» αλλά με εισαγωγικά
και στον αθλητικό χώρο. Καθαρά μυαλά και καθαρές
πράξεις».
4 «Κάτι μου λέει ότι οι φετινές γιορτές θα είναι οι καλύτερες γιατί παντρεύω το γιο
μου».

ΣΩΤΗΡΗΣ
ΣΟΥΡΗΣ
(Πρόεδρος
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
Κρήτης)

4 «Χρόνια πολλά και κυρίως χρόνια
καλά σ’ όλο τον κόσμο. Εύχομαι επίσης στους ανθρώπους που βρίσκονται
στα υψηλά κλιμάκια του να καταλάβουν ότι αθλητισμός σημαίνει ζωή.
«Σκοτώνοντας» τον αθλητισμό «σκοτώνουν» και τη ζωή. Υπάρχει πρωτόγνωρη κρίση. Ουσιαστικά μιλάμε για
αγώνα επιβίωσης. Εύχομαι επίσης σε
όλους τους αθλητές και προπονητές
καλές επιδόσεις»
4 «Η πιο έντονη εορταστική θύμηση
μου ήταν το 1958 στον Πειραιά όταν
σε ηλικία 6 ετών ο πατέρας μου, μού
έφερε μια δερμάτινη μπάλα από το
εξωτερικό. Δεν υπήρχε άλλη δερμάτινη μπάλα στη γειτονιά και όλα τα
παιδιά είχαν έρθει στο σπίτι για να τη
δουν και να παίξουμε μ’ αυτή».

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΕΒΑΣΤΟΣ
(Προπονητής ΑΕΚ)

4 «Εύχομαι υγεία,
χαρά και ευτυχία σε όλο
τον κόσμο. Ποδοσφαιρικά να γίνουν καλύτερα πρωταθλήματα σε
όλες τις κατηγορίες, ειδικά στο Ηράκλειο, και
να ασχοληθούν περισσότεροι άνθρωποι με το
χώρο. Εύχομαι επίσης
υγεία στους παίκτες και
τη διοίκηση της ΑΕΚ και
να καταφέρουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα».
4 «Κάθε φορά οι γιορτές είναι ξεχωριστές. Τα
τελευταία χρόνια πάντως που έχουν μεγαλώσει τα παιδιά μου και
καταλαβαίνουν τις γιορτές περισσότερο περνάω κι εγώ πιο καλά
μαζί τους».

MIXAΛΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
(Πρόεδρος ΕΚΑΣΚ)

4 «Έχω ζήσει πολλές γιορτές ως
προπονητής στο γήπεδο. Καλύτερες ήταν αυτές που το τελευταίο
παιχνίδι της χρονιάς τέλειωνε νικηφόρα. Το ίδιο ευχάριστο συναίσθημα αισθάνεσαι κι όταν ξεκινάς
με νίκη τη νέα χρονιά».
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ΣΤΟ ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΟΙ ΗΠΑ

Απέτυχε παταγωδώς η Εθνική
Τ

ο 16ο Παγκόσμιο
πρωτάθλημα μπάσκετ
που πραγματοποιήθηκε
στα γήπεδα της Τουρκίας
έφερε τις ΗΠΑ μετά από 16
χρόνια (!) στην κορυφή .
Κι
αυτό
το
πέτυχαν
εμφανίζοντας για πρώτη φορά
στην ιστορία τους κάτι που
έμοιαζε σε ομάδα καθώς είχαν
έναν
προπονητή
(Μάικ

Σιζέφσκι) που ήξερε τι θα
αντιμετωπίσει και πως θα πάρει
το καλύτερο από τους παίκτες
του, έναν σούπερ σταρ (Κέβιν
Ντουράντ), ο οποίος δίκαια
τιμήθηκε με το βραβείο του
πολυτιμότερου παίκτη στο
τουρνουά και αθλητές που
μετέφεραν
με
απόλυτη
συνέπεια τις εντολές του
προπονητή τους στο παρκέ με

μοναδικό στόχο, τι άλλο παρά
τη νίκη και το τρόπαιο.
Για την Εθνική μας ότι και να
πούμε μάλλον είναι λίγο.
Εμφανίστηκε χωρίς φλόγα και
διάθεση, έμεινε σε ένα
σύστημα με τρεις κοντούς που
μπορεί να λειτούργησε για
τους Αμερικανούς όχι όμως και
για μας. Τα σοβαρά επεισόδια
που έγιναν στο «Ακρόπολις»
με τη Σερβία, χάλασαν το καλό
κλίμα από τις εντυπωσιακές
εμφανίσεις στα φιλικά αλλά
σίγουρα δεν έφταιγε μόνο
αυτό.
Ο Καζλάουσκας δέχτηκε –
αδίκως ίσως- όλα τα πυρά
όπως και η ομοσπονδία για την
εν γένει παρουσία της, ενώ και
η απόφαση του Διαμαντίδη να
αποχωρήσει μετά την ήττα από
την Ισπανία που μας άφησε
εκτός οκτάδας, προκάλεσε
πολλά σχόλια, τα περισσότερα
αρνητικά. Για την ιστορία η
ελληνική ομάδα κατέλαβε την
11η θέση, τη χειρότερη στην
ιστορία της σε Μουντομπάσκετ
ενώ
το
ίματζ
της
«χαρακώθηκε»
ακόμα
περισσότερο στο ματς του
ομίλου με τη Ρωσία όπου μόνο
να κερδίσει δεν προσπάθησε
για να ...πέσει τελικά πάνω
στους Ισπανούς. Τον κακό μας
δαίμονα δηλαδή που απέτυχε
στην Τουρκία αλλά πρόλαβε
πριν αποκλειστεί, να μας
πετάξει έξω...
Η οικοδέσποινα Τουρκία είχε
ένα ιδιαίτερα
ευνοϊκό
πρόγραμμα
που έφτασε
στα όρια της
πρόκλησης, οι
διαιτητές την
προστάτευσαν όταν
κινδύνευσε να χάσει τα
πάντα, ενώ οι «άρχοντες με
τα γκρι» έδωσαν δικαίωμα
σε όλους να τους
αμφισβητήσουν για την
αντικειμενικότητά τους.
Ποια ήταν όμως η δεύτερη
καλύτερη ομάδα του
τουρνουά; Η μάχη ανάμεσα
σε Τουρκία και Σερβία
έφερε την ομάδα του
Τάνιεβιτς σε θέση ισχύος
αλλά οι… ουδέτεροι θεατές
σίγουρα θα θυμούνται ότι οι
Σέρβοι ήταν καλύτεροι.
Οι
διαιτητές
έπαιξαν
σημαντικό ρόλο όμως είναι
άδικο να μείνουμε σ’ αυτές τις
φάσεις όταν κρίνουμε την
παρουσία τους σε ένα
τουρνουά.
Οι Τούρκοι του Τάνιεβιτς
παρουσίασαν μία ομάδα που
έπαιξε καταπληκτική άμυνα
(βασισμένη στα ψηλά κορμιά
και την ζώνη σε όλες τις
παραλλαγές της) αλλά ήταν
και ιδιαίτερα εύστοχη στα

σουτ τριών πόντων (43%)
Αλλωστε ήταν το τουρνουά
της ζώνης και των τριπόντων.
Όποια ομάδα ήταν καλή σ’
αυτούς τους τομείς έκανε
βήματα προς τα εμπρός…

Η Σερβία για δεύτερο μεγάλο
τουρνουά είναι ανάμεσα στις
κορυφαίες. Ο Ντούσαν
Ιβκοβιτς κάνει πολύ καλή
δουλειά αλλά όσο κι εάν
γκρινιάζει έχει τα δίκια του.
Επιθετικά έπαιξε πολύ καλά με
πολλούς εκκολαπτόμενους
σταρ που έχουν τσαμπουκά
και τσαγανό. Οι Βελίσκοβιτς,
Κέσελι και Σαβάνοβιτς αυτοί
που έκαναν τη διαφορά σε
ένα σύνολο όπου ο καθένας
ξέρει άριστα το ρόλο του ενώ
ο Τεόντοσιτς κέρδισε τα
εύσημα για το τρίποντο που
έγραψε ιστορία στον
προημιτελικό με την Ισπανία.
Η Ισπανία είναι μία από τις
ομάδες που σίγουρα όλοι
περίμεναν κάτι περισσότερο. Η
απουσία όμως της τελευταίας
στιγμής
του
Καλντερόν
δημιούργησε
τεράστια
προβλήματα. Ακόμη κι αυτή
του Πάου Γκασόλ πήγε
περίπατο με δεδομένο ότι λύση
για τον μεγάλο αδελφό υπήρχε.
Όχι όμως και για τον άσο των
Ράπτορς. Οι Σκαριόλο Ρούμπιο βρέθηκαν στο
επίκεντρο της κριτικής και όλοι
θέλουν
στην
Ιβηρική
χερσόνησο το κεφάλι τους επί
πίνακι ενώ μετά από έξι χρόνια

εμφανίστηκαν χωρίς διάθεση
για πάλη και ουσιαστικά
παραδόθηκαν στις ορέξεις των
αντιπάλων τους… Μπορεί να
έχασαν από ένα τρίποντο που
μπαίνει κάθε δεκαετία στον
προημιτελικό αλλά κανείς όμως
δεν πόνταρε πάνω τους ότι θα
έφταναν έως το χρυσό
μετάλλιο.
Από τις υπόλοιπες ομάδες σίγουρα
θα θυμόμαστε τους Ρώσους των
Μοζγκόφ και Βορόντσεβιτς, τη
Βραζιλία του Χουέρτας (ίσως
του καλύτερου πόιντ γκαρντ του
τουρνουά) και την Αργεντινή του
Σκόλα (του κορυφαίου σκόρερ
στη διοργάνωση).
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ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ
1oς ΟΜΙΛΟΣ
Αυστραλία – Ιορδανία.................................................76-75
Αγκόλα – Σερβία..........................................................44-94
Γερμανία – Αργεντινή .................................................74-78
Ιορδανία – Αγκόλα .....................................................65+79
Σερβία – Γερμανία...........................................81-82 (παρ.)
Αργεντινή – Αυστραλία ...............................................74-72
Ιορδανία – Σερβία.....................................................69-112
Αυστραλία – Γερμανία ................................................78-43
Αγκόλα – Αργεντινή.....................................................70-91
Σερβία – Αυστραλία ....................................................94-79
Γερμανία – Αγκόλα ..........................................88-92 (παρ.)
Αργεντινή – Ιορδανία..................................................88-79
Αγκόλα – Αυστραλία ...................................................55-76
Αργεντινή – Σερβία .....................................................80-82
Ιορδανία – Γερμανία...................................................73-91
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) Σερβία ..............................465-356 ..............................9
2) Αργεντινή ..........................413-379 ..............................9
3) Αυστραλία .........................381-341 ..............................8
4) Αγκόλα...............................340-414 ..............................7
5) Γερμανία............................378-402 ..............................7
6) Ιορδανία............................361-446 ..............................5

2ος ΟΜΙΛΟΣ
Τυνησία – Σλοβενία.....................................................56-80
ΗΠΑ – Κροατία..........................................................106-78
Ιράν – Βραζιλία ...........................................................65-81
Σλοβενία – ΗΠΑ ..........................................................77-99
Κροατία – Ιράν............................................................75-54
Βραζιλία – Τυνησία .....................................................80-65
Σλοβενία – Κροατία.....................................................91-84
Τυνησία – Ιράν............................................................58-71
ΗΠΑ – Βραζιλία ...........................................................70-68
Κροατία – Τυνησία ......................................................84-64
Ιράν – ΗΠΑ..................................................................51-88
Βραζιλία – Σλοβενία ....................................................77-80
ΗΠΑ – Τυνησία............................................................57-92
Σλοβενία – Ιράν...........................................................65-60
Βραζιλία – Κροατία .....................................................92-74
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) ΗΠΑ...................................455-331 ............................10
2) Σλοβενία ............................393-376 ..............................9
3) Βραζιλία.............................398-354 ..............................8
4) Κροατία .............................395-407 ..............................7
5) Ιράν ...................................301-367 ..............................6
6) Τυνησία .............................300-407 ..............................5

3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ελλάδα – Κίνα..............................................................89-81
Ρωσία – Πουέρτο Ρίκο.................................................75-66
Ακτή Ελεφαντοστού – Τουρκία....................................47-86
Κίνα – Ακτή Ελεφαντοστού..........................................83-73
Ελλάδα – Πουέρτο Ρίκο...............................................83-80
Τουρκία – Ρωσία .........................................................65-56
Ρωσία – Ακτή Ελεφαντοστού.......................................72-66
Πουέρτο Ρίκο – Κίνα ...................................................84-76
Ελλάδα – Τουρκία........................................................65-76
Κίνα – Ρωσία ...............................................................80-89
Ακτή Ελεφαντοστού – Ελλάδα .....................................60-97
Τουρκία – Πουέρτο Ρίκο .............................................79-77
Πουέρτο Ρίκο – Ακτή Ελεφαντοστού...........................79-88
Ελλάδα – Ρωσία...........................................................69-73
Τουρκία – Κίνα ............................................................87-40
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) Τουρκία .............................393-285 ............................10
2) Ρωσία ................................365-346 ..............................9
3) Ελλάδα...............................403-370 ..............................8
4) Κίνα ...................................360-422 ..............................6
5) Πουέρτο Ρίκο.....................386-401 ..............................6
6) Ακτή Ελεφαντοστού...........334-417 ..............................6
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Νέα Ζηλανδία – Λιθουανία .........................................79-92
Καναδάς – Λίβανος .....................................................71-81
Γαλλία – Ισπανία .........................................................72-66
Λιθουανία – Καναδάς..................................................70-68
Λίβανος – Γαλλία .........................................................59-86
Ισπανία – Νέα Ζηλανδία ...........................................101-84
Νέα Ζηλανδία – Λίβανος...........................................108-76
Γαλλία - Καναδάς .......................................................68-63
Ισπανία – Λιθουανία ...................................................73-76
Καναδάς – Νέα Ζηλανδία ...........................................61-71
Λίβανος – Ισπανία.......................................................57-91
Λιθουανία – Γαλλία .....................................................69-55
Ισπανία – Καναδάς......................................................80-67
Λίβανος – Λιθουανία...................................................66-84
Νέα Ζηλανδία – Γαλλία ...............................................82-70
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) Λιθουανία..........................391-341 ............................10
2) Ισπανία..............................420-356 ..............................8
3) Ν. Ζηλανδία.......................424-400 ..............................8
4) Γαλλία ................................351-339 ..............................8
5) Λίβανος .............................339-440 ..............................6
6) Καναδάς ............................330-379 ..............................5
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»
Σερβία – Κροατία .......................................................73-72
Ελλάδα – Ισπανία.......................................................72-80
Σλοβενία – Αυστραλία................................................87-58
Τουρκία – Γαλλία .......................................................95-77
ΗΠΑ – Ανγκόλα.........................................................121-66
Ρωσία – Ν. Ζηλανδία .................................................78-56
Λιθουανία – Κίνα.......................................................78-67
Αργεντινή – Βραζιλία.................................................93-89
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Σερβία – Ισπανία.............92-89
Σλοβενία – Τουρκία ........68-95
ΗΠΑ – Ρωσία ...................89-79
Λιθουανία – Αργεντινή...104-85
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
ΗΠΑ – Λιθουανία ..89-74
Σερβία – Τουρκία ..82-83

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
Λιθουανία – Σερβία........99-88

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΠΑ – Τουρκία ..............81-64
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ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ 2011 ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΡΟΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ

Στη Λιθουανία οι προβολείς

Μ

ετά
το
Παγκόσμιο
Κύπελλο, το ενδιαφέρον
των φίλων του μπάσκετ
στρέφεται
στο
Ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα που θα φιλοξενηθεί
στα γήπεδα της Λιθουανίας τον
Σεπτέμβριο του 2011.
Πρόκειται για την 37η διοργάνωση
που για δεύτερη φορά θα διεξαχθεί
στη Λιθουανία, καθώς είχαν
προηγηθεί οι αγώνες του μακρινού

1939.Το σύστημα διεξαγωγής θα
είναι το ίδιο όπως ίσχυσε στις δύο
τελευταίες διοργανώσεις.
Στο 37ο Ευρωμπάσκετ θα
συμμετάσχουν 16 ομάδες, μεταξύ
των οποίων φυσικά και η Εθνική
μας. Με νέο προπονητή μάλιστα ο
οποίος πιθανότατα θα είναι ο
Αμερικανός Ντέιβιντ Μπλατ.
Στόχος του αντιπροσωπευτικού μας
συγκροτήματος είναι βέβαια να

σβήσει τις κακές εντυπώσεις από τις
εμφανίσεις της Τουρκίας και αν
μπορέσει να διεκδικήσει ένα
μετάλλιο όπως έκανε στις τελευταίες
διοργανώσεις. Ολα αυτά χωρίς τον
Δημήτρη Διαμαντίδη που έθεσε
εαυτόν εκτός Εθνικής μετά το
Μουντομπάσκετ.
Ο προκριματικός γύρος από τον
οποίο θα αναδειχθεί η 16η ομάδα,
ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2010. Οι

ομάδες που θα διεκδικήσουν το
τρόπαιο είναι οι εξής:
Λιθουανία, Ισπανία, Σερβία,
Ελλάδα, Σλοβενία, Γαλλία,
Κροατία, Ρωσία, Τουρκία,
Γερμανία, Σκόπια,
Μαυροβούνιο, Ισραήλ,
Αγγλία, Βέλγιο.
Στο Βίλνιους, οι αγώνες θα λάβουν
χώρα στη “Siemens Arena”. Στο
Κάουνας χτίστηκε το μεγαλύτερο γή-

πεδο της Λιθουανίας χωρητικότητας
14.000 θεατών. Το γήπεδο της Κλιπέντα έχει χωρητικότητα 5.000 θεατών, όπως και της Αλίτους στο οποίο
έγιναν βελτιωτικά έργα. Το 2006
ολοκληρώθηκε το κλειστό μπάσκετ
χωρητικότητας 6.000 θεατών στη Σιαουλάι, ενώ το κλειστό Σίντο Αρένα
Πανιεβέζις είναι ολοκαίνουριο,
αφού δόθηκε προς χρήση πριν ένα
χρόνο.
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Βαδίζοντας
«Τ
στα χνάρια
του…μπαμπά

ο μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά» λέει η παροιμία
θέλοντας να περιγράψει τις ομοιότητες που παρουσιάζουν τα νεότερα μέλη μιας οικογένειας σε σύγκριση με
τους δημιουργούς τους. Ομοιότητες που έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα, τις συνήθειες, και ενίοτε με τη χάραξη κοινής πορείας και
στα επαγγελματικά βήματα. Στην προκειμένη περίπτωση ο επαγγελματικός χώρος είναι η …μπάλα. Αρκετές είναι οι περιπτώσεις στο Κρητικό ποδόσφαιρο όπου οι …γιοι βάδισαν στα χνάρια του μπαμπά
καταφέρνοντας μάλιστα να ..ξεπεράσουν το «πατρικό» πρότυπο.
Άλλοι είναι μόλις τώρα στα ξεκινήματα και δουλεύουν πάνω σ’ αυτό.
Ας δούμε χαρακτηριστικά ορισμένες απ’ αυτές.

Κώστας και Μανώλης
Πετράκης
Διαφορετικό στιλ
και θέση μέσα στο
γήπεδο καταγράφουν την περίπτωση του Κώστα
και του Μανώλη
Πετράκη.
Ο Κώστας Πετράκης ξεκίνησε και
τερμάτισε την καριέρα του με σκοπό
να …βάζει γκολ ως
επιθετικός, ενώ αντίθετη πορεία έχει χαράξει ο Μανώλης που δουλειά του είναι να …αποκρούει τις επιθέσεις των αντιπάλων ως κεντρικός αμυντικός. Ο
πρώτος ξεκίνησε την καριέρα του σε ηλικία 15 ετών
από τον Αστέρα Περάματος, ενώ ακολούθησαν οι
Αστέρας και Άρης Ρεθύμνου πριν τον Εργοτέλη
στον οποίο μεταπήδησε το 1978 παραμένοντας ως
το 1981 όταν τερμάτισε την ποδοσφαιρική του καριέρα σε ηλικία μόλις 25 ετών.
Ο Μανώλης Πετράκης μπήκε στο χώρο όταν ήταν
9 ετών ξεκινώντας από τις Ακαδημίες του ΟΦΗ, συνεχίζοντας στον ΟΦΗ ’94 μέχρι το 2002. Ακολούθησαν τρία χρόνια στην ΑΕΚ και ακόμα μια τριετία
στον ΠΟΑ. Πρόπερσι αγωνίστηκε στο Γιούχτα και
φέτος σε ηλικία 26 ετών συνεχίζει στην Επισκοπή
αποτελώντας έναν από τους καλύτερους στόπερ στο
περιφερειακό πρωτάθλημα.

Μανώλης και Δημήτρης
Ρωμανάκης
Στα χνάρια του πατέρα του βαδίζει ο
Δημήτρης Ρωμανάκης ο οποίος
αγωνίζεται στον Κεραυνό. Ο Ρωμανάκης
ο
«πρεσβύτερος» άρχισε να παίζει
μπάλα στα 13 του
στον ΠΟΑ. Μετά
από 1 χρόνο στο
Δαίδαλο σταμάτησε για λίγο λόγω σπουδών και
επανεντάχθηκε στον ΠΟΑ το 1986 παραμένοντας
στην ομάδα μέχρι το 2004 δεσπόζοντας στο κέντρο
της άμυνας της ομάδας. Διακρίθηκε για τη σωματική
του δύναμη που του επέτρεπε να «καθαρίζει» τις επικίνδυνες φάσεις.
Αντίθετα ο 18χρονος Δημήτρης είναι περισσότερο
τεχνίτης από τον πατέρα του και παίζει ως αμυντικό
χαφ όπου διακρίνεται για την πειθαρχία και το καθαρό μυαλό.
Ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του ΠΟΑ το 2002 ενώ
τα 3 τελευταία χρόνια παίζει στον Κεραυνό, έχοντας
περάσει παράλληλα από τις Μικτές της ΕΠΣΗ

Κώστας και Νίκος Καρέλης
Κοινό σημείο αναφοράς και για τους
δυο ο Εργοτέλης.
Ο Κώστας Καρέλης ξεκίνησε σε
ηλικία 12 ετών
στους «κιτρινόμαυρους» παραμένοντας εκεί μέχρι το
1991 όταν σε ηλικία 29 ετών συνέχισε
στο Ασήμι για να κλείσει τελικά την καριέρα του στο Ραύκο.
Ο γιος του Νίκος άρχισε τα πρώτα του
βήματα στον Εργοτέλη όταν ήταν 7 ετών
και σταδιακά πέρασε απ’ όλα τα στάδια
μέχρι να επιλεγεί για την πρώτη ομάδα
στην οποία βρίσκεται τώρα αποτελώντας
μια «χρυσή» ελπίδα για το μέλλον. Έχει
κληθεί σε όλα τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα εκτός από την Εθνική ανδρών
που αποτελεί τον επόμενο μεγάλο στόχο.
Ο Κώστας Καρέλης υπήρξε στην εποχή
του σπουδαίο αμυντικό χαφ παρά το γεγονός ότι δεν έκανε το «παραπάνω»
βήμα, το οποίο θέλει να κάνει ο Νίκος
που αγωνίζεται ως σέντερ φορ και είναι
πιο εκρηκτικός στο παιχνίδι του με το
όνομα του να έχει ήδη ακουστεί ως υποψήφιος μεταγραφικός στόχος μεγάλων
ομάδων. Οι ικανότητες του έκαναν άλλωστε τον Εργοτέλη να βάλει ρήτρα
3.000.000 ευρώ στο συμβόλαιο που
υπέγραψε πέρυσι με την ομάδα.

Γιώργος και Γιάννης Βλάχος
Ο Γιώργος Βλάχος κατέχει ένα
ξεχωριστό «προνόμιο»
μεταξύ
των Ελλήνων ποδοσφαιριστών
καθώς σε ηλικία
23 ετών έπαιξε
στον τελικό του
κυπέλλου πρωταθλητριών με τον Πανα-

θηναϊκό στο Γουέμπλει κόντρα στον
Άγιαξ. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον
Όλυμπο Κέρκυρας ως επιθετικός
ωστόσο το πέρασμα των χρόνων τον καθιέρωσε ως αμυντικό. Συνέχισε στην
Αγία Παρασκευή, στον Παναθηναϊκό
στον οποίο έμεινε για 8 χρόνια πριν καταλήξει στον ΟΦΗ το 1976. Εκεί έμεινε
μέχρι το 1983 ενώ τα τελευταία 2 χρόνια
του ως ποδοσφαιριστής τα πέρασε στον
Άγιο Νικόλαο. Πολυσύνθετος παίκτης
με πολύ δουλειά στο γήπεδο.
Ο 22χρονος Γιάννης Βλάχος βαδίζει επίσης στα «χνάρια» του πατέρα του αν και
αγωνίζεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Έκανε τα πρώτα του βήματα στην
Ακαδημία του ΟΦΗ για να ακολουθήσει
το Λίντο, το Καλτσέτο, ο ΕΓΟΗ, ο Ηρόδοτος, η Α.Ε. Χίου, ο Γιούχτας και τα
δυο τελευταία χρόνια η Χερσόνησος
στην οποία βρίσκεται τώρα από την
οποία θέλει να κάνει το παραπάνω βήμα
στον ποδοσφαιρικό χώρο.

Γιώργος και Αλέκος Βλαστός
Από τους μεγαλύτερους σκόρερ της
ιστορίας του ΟΦΗ
είναι ο Γιώργος
Βλαστός ο οποίος
αν και ξεκίνησε σε
ηλικία 9 ετών την
καριέρα του στον
Εργοτέλη στα 18
του μεταπήδησε στους «ασπρόμαυρους»
στους οποίους έκανε μεγάλη καριέρα κατακτώντας το κύπελλο του 1987 και παίζοντας στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Έχει σκοράρει μάλιστα το πρώτο γκολ
του ΟΦΗ στην Ευρώπη στο παιχνίδι με
τη Χάιντουκ Σπλιτ το 1986. Στον ΟΦΗ
έμεινε μέχρι το 1992. Επόμενοι σταθμοί
ήταν η Καλαμάτα, η ΕΑΡ και ο ΑΟΑΝ
στον οποίο τερμάτισε την ποδοσφαιρική
του καριέρα.
Ο γιος του Αλέκος είναι λιγότερο σκόρερ
και περισσότερο δημιουργικός παίκτης.

Ξεκίνησε από τους «μικρούς» του ΟΦΗ
σε ηλικία 12 ετών και σταδιακά μεταπήδησε στην πρώτη ομάδα. Το 2005 έπαιξε
ως δανεικός στη Θύελλα Πατρών, επέστρεψε όμως μετά από 6 μήνες στην Κρητική ομάδα, και το 2006 έφυγε για τον
Παναιγιάλειο μένοντας εκεί έως το
2009. Πλέον αγωνίζεται στον Πανηλειακό στον οποίο μέχρι πρότινος είχε προπονητή τον πατέρα του πριν αυτός
αναχωρήσει για την Καλλιθέα.

Σωτήρης και Αργύρης
Συνάνης
Διαφορετική πορεία στο χώρο
αλλά με κοινό σημείο αναφοράς τον
ΠΟΑ έχουν οι Σωτήρης και Αργύρης Συνάνης. Ο
Σωτήρης Συνάνης ξεκίνησε το
ποδόσφαιρο στον ΠΟΑ το 1977 σε ηλικία 17 ετών και είναι από τους λίγους παίκτες που δεν άλλαξαν φανέλα στη
διάρκεια της καριέρας τους που ολοκληρώθηκε το 1988 λόγω τραυματισμού.
Αμυντικός χαφ ο οποίος διακρινόταν για
την ευχέρεια στο σκοράρισμα είχε αγωνιστεί στον τελικό κυπέλλου Ερασιτεχνών το 1984 στο ΟΑΚΑ με τη Νίκη
Διοικητηρίου όταν ο ΠΟΑ έχασε στα
πέναλτι με 4 – 2.
Ο Αργύρης ξεκίνησε το ποδόσφαιρο
όταν ήταν 8 ετών επιλέγοντας όμως τη
θέση του τερματοφύλακα. Στα 12 πήγε
στην Ακαδημία του ΟΦΗ παραμένοντας
έως τα 18. Στη συνέχεια πήγε στον ΠΟΑ
όπου συνεχίζει να αγωνίζεται μέχρι σήμερα στα 22 του αποτελώντας ελπίδα για
το σωματείο καθώς εκτός των προσόντων
του διακρίνεται για την ψυχραιμία του και
το σωστό τρόπο καθοδήγησης της άμυνας. Με το αθλητικό σχολείο έχει συμμετάσχει
στο
Παγκόσμιο
σχολικό
πρωτάθλημα το 2005.

Γιάννης και Γιώργος Πετράκης
Το άλλο σκέλος της οικογένειας Πετράκη αποτελείται από τον πατέρα Γιάννη και το γιο Γιώργο
που συνεχίζει στα ίδια βήματα. Ο Γιάννης Πετράκης άφησε το στίγμα του στο Κρητικό ποδόσφαιρο ενώ το ίδιο προσπαθεί τώρα και ο Γιώργος. Ο πρώτος ξεκίνησε από τον Αστέρα Περάματος και το 1978 σε ηλικία 19 ετών μεταπήδησε στον Εργοτέλη. Το 1981 πήγε στον ΟΦΗ
στον οποίο παρέμεινε μια τετραετία, επιστρέφοντας στη συνέχεια στους «κιτρινόμαυρους». Το
1988 συνέχισε στην ΕΑΡ ενώ τερμάτισε την πορεία του το 1991 στον Ποσειδώνα. Ο Γιώργος
άρχισε τα πρώτα του βήματα όταν ήταν 11 ετών στις Ακαδημίες του ΟΦΗ. Μετά από μια πενταετία πήγε στον Αστέρα Τρίπολης για να επιστρέψει στην Κρήτη μέσω της ΑΕΚ στα 17. Ακολούθησε μια τριετία στον Αστέρα Ρεθύμνου. Επόμενοι σταθμοί ήταν η Χερσόνησος και ο
Πατούχας ενώ από φέτος αγωνίζεται στον ΠΟΑ. Ο «πατήρ» Πετράκης διακρινόταν για την
ταχύτητα και την άριστη τεχνική του κατάρτιση. Ξεκίνησε ως κεντρώος αλλά καταξιώθηκε ως
ακραίος μπακ. Από την άλλη ο Γιώργος αγωνίζεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Είναι «εγκεφαλικός» παίκτης γνωρίζοντας πώς να διαχειριστεί το παιχνίδι και στα 22 του έχει συλλέξει αρκετές γνώσεις που θα του φανούν χρήσιμες στο μέλλον.
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Γιάννης και Γιώργος
Σαμαράς
Σόι πάει το …βασίλειο στην οικογένεια Σαμαρά
που έχει αναδείξει δυο σπουδαίους επιθετικούς
με το Γιάννη να
αποτελεί σημείο
αναφοράς για
τη γραμμή κρούσης του ΟΦΗ στα χρόνια της μεγάλης ακμής της Κρητικής
ομάδας, και το γιο του Γιώργο να έχει
ξεπεράσει τα Ελληνικά σύνορα εδώ και
χρόνια κάνοντας διεθνή καριέρα και
αποτελώντας βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδας. Ο Γιάννης Σαμαράς
ήρθε στον ΟΦΗ το 1985 και μέχρι το
1989 «βομβάρδιζε» τις αντίπαλες εστίες
με γκολ. Τότε τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός με τον οποίο έκανε επίσης λαμπρή καριέρα για τρία χρόνια πριν
επιστρέψει στην Κρητική ομάδα που
δεν έκρυψε ποτέ ότι αποτελεί τη μεγάλη του αγάπη.
Ο Γιώργος Σαμαράς ξεκίνησε τα
πρώτα του βήματα στις Ακαδημίες του
ΟΦΗ, όμως πριν «χτυπήσει την πόρτα»
της πρώτης ομάδας πήγε στην Ολλανδική Χέρενφεν όπου μέσα σε ένα
χρόνο μεταπήδησε από το εφηβικό στο
ανδρικό τμήμα. Εκεί σκόραρε διαρκώς
και το 2005 πήρε μεταγραφή στη
Μάντσεστερ Σίτι αντί 8,5 εκ. ευρώ. Η
νέα πρόκληση ήρθε το 2008 όταν μετακόμισε στη Σκωτία και τη Σέλτικ στην
οποία παραμένει, ενώ στα 25 του αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής και
έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να
συνεχίσει μια εντυπωσιακή καριέρα.

Μιχάλης και Τάσος
Τζιράκης
Παράδοση στο
ποδόσφαιρο δημιουργεί και η
οικογένεια Τζιράκη με τον πατέρα
να
δεσπόζει στην
άμυνα του ΟΦΗ
για χρόνια παρά
το γεγονός ότι τα πρώτα του βήματα τα
έκανε ως επιθετικός. Στον ΟΦΗ πήγε το
1970 όταν ήταν ακόμα 16 ετών. Εκεί
έμεινε για 10 χρόνια καθώς το 1980
τον απέκτησε η ΑΕΚ με την οποία
έκανε επίσης σπουδαία καριέρα μέχρι

το 1984 οπότε πήρε το δρόμο της επιστροφής για την Κρήτη και τον ΟΦΗ,
στον οποίο έμεινε για ένα ακόμα χρόνο
πριν σταματήσει το 1985.
Ο Τζιράκης ο ..νεότερος ξεκίνησε το
1997 σε ηλικία 5 χρονών να κλωτσάει
το τόπι από τις Ακαδημίες του ΟΦΗ.
Πρώτη του θέση ήταν στο κέντρο, στη
συνέχεια γύρισε σέντερ μπακ. Ανέβηκε
γρήγορα τα επόμενα επίπεδα και το
2009 έγινε επαγγελματίας, ενώ από
φέτος αγωνίζεται στη Χερσόνησο καλύπτοντας την αριστερή πλευρά.
Δυναμικοί και γρήγοροι ποδοσφαιριστές και οι δύο με τον Τάσο να είναι
καλύτερος στο ψηλό παιχνίδι και στην
τεχνική κατάρτιση.

Μύρος και Μιχάλης
Σηφάκης
Δυο πραγματικά
μεγάλοι τερματοφύλακες που
έκαναν αισθητή
την παρουσία
τους στο Ελληνικό
ποδόσφαιρο με το
Μιχάλη να αναδεικνύεται σε άξιο συνεχιστή της παράδοσης ξεπερνώντας μάλιστα τον
πατέρα του, καθώς έχει φτάσει μέχρι
την Εθνική ομάδα. Ο Μύρος Σηφάκης έχει συνδέσει το όνομα του με τη
μεγαλύτερη στιγμή του ΟΦΗ καθώς
ήταν πρωταγωνιστής με δυο αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι, στον
τελικό του κυπέλλου Ελλάδας στις 21
Ιουνίου του 1987. Η Κρητική ομάδα
πήρε τον τίτλο «δια χειρός» Σηφάκη
που πέρασε έτσι στην ιστορία. Αγωνίστηκε επίσης στον ΠΟΑ από τον οποίο
ξεκίνησε την καριέρα του, στον Πιερικό, τον Παναιτωλικό και τον
ΑΟΑΝ.
Ο Μιχάλης Σηφάκης ήταν ακόμα ένα
«άξιο τέκνο» του ΟΦΗ’ 94 ενώ σε ηλικία 17 ετών εντάχθηκε στην ανδρική
ομάδα. Την περίοδο 2002 – 03 «γράφει» τις πρώτες του συμμετοχές, ενώ η
εξέλιξη του ήταν ραγδαία τα επόμενα
χρόνια με αποκορύφωμα τη διετία
2005 – 07 που δε χάνει παιχνίδι με
την ομάδα και αναδεικνύεται σε «ατραξιόν» του πρωταθλήματος προκαλώντας το ενδιαφέρον ομάδων του
εξωτερικού. Τελικά η μεγάλη μεταγραφή έρχεται από το εσωτερικό και
τον Ολυμπιακό στον οποίο πηγαίνει
το 2007. Στον ένα χρόνο που θα πα-
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ραμείνει εκεί θα κατακτήσει τρεις τίτλους παρά το γεγονός ότι δεν έχει πολλές συμμετοχές ελέω …Νικοπολίδη.
Από το 2008 βρίσκεται στον Άρη έχοντας κερδίσει πλέον την καταξίωση,
καθώς οι συνεχόμενες θετικές εμφανίσεις του έδωσαν το εισιτήριο για την
Εθνική ομάδα.

Κώστας και Μηνάς
Πίτσος
«Δυνατό» δίδυμο αμυντικών
θα
συγκροτούσαν
Κώστας
και
Μηνάς Πίτσος
με τον ένα να
συμπληρώνει
τον άλλο καθώς
ο πατέρας Κώστας υπερείχε στη δύναμη με το Μηνά να είναι καλύτερος
στην τεχνική. Και οι δυο έκαναν καριέρα στη θέση του ακραίου αμυντικού με τον Κώστα να αγωνίζεται και
στα δυο άκρα, ενώ ο 30χρονος μπακ
του ΟΦΗ παίζει από την αριστερή
πτέρυγα.
Ο Κώστας Πίτσος ξεκίνησε από τη
Μινωική σε ηλικία 15 ετών. Ένα
χρόνο αργότερα πήγε στον ΠΟΑ, και
ακολούθησε η μεταγραφή στον ΟΦΗ
στον οποίο έπαιξε από το 1971 έως
το 1976. Στη συνέχεια επέστρεψε
στον ΠΟΑ μέχρι το 1982. Η καριέρα
του επεφύλασσε ακόμα τρεις σταθμούς. Τους Ποσειδώνα, Ολυμπιακό
Ηρακλείου και Μοίρες που «κρέμασε» τα παπούτσια του. Η καριέρα
του Μηνά Πίτσου είναι γεμάτη από
…ΟΦΗ, με ένα «σταθμό» δυο ετών
στον Παναθηναϊκό με τον οποίο
έκανε καλά παιχνίδια αλλά δεν τον
βοήθησε η τύχη και η γενικότερη κατάσταση που επικρατούσε στα «πράσινα» αποδυτήρια για να κάνει
σπουδαιότερη καριέρα. Ξεκίνησε από
τους «μικρούς» του ΟΦΗ για να μεταπηδήσει στον ΟΦΗ’ 94. Σε ηλικία
19 χρονών το 1999 παίρνει «προαγωγή» για τη μεγάλη ομάδα στην
οποία γρήγορα δείχνει την αξία του.
Ο Παναθηναϊκός τον αποκτά τον Ιανουάριο του 2002 και συμμετέχει
στη μεγάλη πορεία των «πρασίνων»
μέχρι τους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ
εκείνη τη χρονιά. Στον ΟΦΗ θα επιστρέψει το καλοκαίρι του 2003, παραμένοντας μέχρι σήμερα έχοντας
πλέον το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Κώστας και Γιώργος Χανιωτάκης
Η παροιμία ότι το «μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά» επιβεβαιώνεται πλήρως στην περίπτωση των Κώστα και Γιώργου Χανιωτάκη. Όχι μόνο γιατί ο γιος ακολουθεί ποδοσφαιρική καριέρα όπως ο πατέρας του αλλά γιατί βαδίζει ακριβώς πάνω στα χνάρια του
επιλέγοντας να πορευτεί σ’ αυτά από τη θέση του τερματοφύλακα στην οποία ο Κώστας
διέπρεψε κάνοντας διεθνή καριέρα. Το ξεκίνημα έγινε πάντως από τον Ηρόδοτο, ενώ η
καταξίωση ήρθε στη συνέχεια με τον ΟΦΗ του οποίου για πολλά χρόνια υπερασπίστηκε
τα γκολπόστ. Το 1998 ήρθε το κάλεσμα από το εξωτερικό με την Ολλανδική Βίτεσε, ενώ
επαναπατρίστηκε μέσω του Πανηλειακού και το 2001 επέστρεψε στον ΟΦΗ, για να
τελειώσει την καριέρα του στον Εργοτέλη. Ο Γιώργος Χανιωτάκης είναι μόλις 15 ετών
και αγωνίζεται στο Αθλόπολις έχοντας όλο το μέλλον μπροστά του. Στη σύντομη έως
τώρα παρουσία του στο χώρο δείχνει ότι έχει τα στοιχεία για να πραγματοποιήσει
καριέρα ανάλογη μ’ αυτή του πατέρα του με τον οποίο παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες στο στιλ κάτω από τα γκολπόστ. Είναι στέλεχος της Μικτής ομάδας Νέων της
ΕΠΣΗ κάνοντας με επιτυχία τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο.
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Στη «σκιά» του πατέρα
Το Παγκόσμιο ποδόσφαιρο «βρίθει» από περιπτώσεις παικτών που
πήραν την οικογενειακή σκυτάλη από τον πατέρα τους και ρίχτηκαν
στα γήπεδα. Οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές ωστόσο που έγραψαν ιστορία στο χώρο, ελάχιστες φορές βγήκαν «ασπροπρόσωποι» από τους
γόνους τους που θέλησαν είτε να τους μιμηθούν είτε να δημιουργήσουν τη δική τους προσωπικότητα στο γήπεδο χωρίς πάντως να αποφύγουν τη διαδικασία της σύγκρισης.
Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αποτελούν βέβαια τα …βλαστάρια των δυο καλύτερων ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.
Ο γιος του κατά του μεγάλου Πελέ, Εντίνιο φάνηκε από την πρώτη
στιγμή ότι δε γινόταν να συγκριθεί με τον πατέρα του καθώς επέλεξε
τη θέση του τερματοφύλακα παίζοντας στη Σάντος με την οποία δεν
έκανε τίποτα το ξεχωριστό, ενώ μετά το τέλος της καριέρας του κατηγορήθηκε για διακίνηση ναρκωτικών.
Το αντίπαλο δέος ο γιος του Ντιέγκο Μαραντόνα, Ντιέγκο Σινάγκρα δεν τα πήγε όμως καλύτερα καθώς απέτυχε να καθιερωθεί στη
Νάπολι και στη συνέχεια στράφηκε στο …μπιτς σόκερ.
Πολύ καλύτερα και από τους δυο τα κατάφερε ο Τζόρντι Κρόιφ
γόνος του μεγάλου «Νουρέγιεφ» του Ολλανδικού ποδοσφαίρου Γιόχαν Κρόιφ ο οποίος αγωνίστηκε στη Μπαρτσελόνα, και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κερδίζοντας τίτλους ενώ έπαιξε και τελικό
κυπέλλου ΟΥΕΦΑ με την Αλαβές.
Ελάχιστα πράγματα έκανε ο Στέφαν Μπεκενμπάουερ γιος του κορυφαίου Γερμανού παίκτη όλων των εποχών Φραντς ο οποίος κέρδισε τα πάντα. Ο Στέφαν δεν κέρδισε τίποτα και μετά από ένα
σύντομο πέρασμα αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο.
Στην αφάνεια πέρασε και ο Πολ Νταγκλίς που δεν κατάφερε να συνεχίσει το μεγάλο όνομα του πατέρα του Κένι που έγραψε ιστορία
στο Βρετανικό και Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με τη Λίβερπουλ.
Κάπως καλύτερα τα κατάφερε ο Νάιτζελ Κλαφ γιος του Μπράιαν
που έγινε γνωστός από την προπονητική του θητεία αλλά ήταν μεγάλο ταλέντο στα νιάτα του. Ο νεότερος Κλαφ ξεκίνησε με όνειρα
χίλια σε Νότιγχαμ και Λίβερπουλ αλλά γρήγορα πήρε την κατιούσα.
Αντίθετα το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα γιου που ξεπέρασε τα
κατορθώματα του …μπαμπά του ήταν ο Πάολο Μαλντίνι γιος του
άλλοτε αρχηγού της Εθνικής Ιταλίας και της Μίλαν Τσέζαρε. Ο
Πάολο Μαλντίνι ξεπέρασε τον πατέρα του καθώς πήρε τα πάντα με
τη Μίλαν της οποίας αποτελεί εμβληματική φυσιογνωμία έχοντας
αποκαλεστεί ως ισόβιος αρχηγός των «ροσσονέρι».

Η γενιά που έρχεται…
Η νέα γενιά παικτών που θέλουν να ακολουθήσουν τα χνάρια του
πατέρα τους βρίσκεται σε εξέλιξη. Όλος ο κόσμος παρακολουθεί την
πορεία του γιου του Ζινεντίν Ζιντάν Έντσο, ο οποίος αγωνίζεται
στις Ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης δείχνοντας καλά στοιχεία που
έχουν κάνει Ισπανία και Γαλλία να δίνουν μάχη για να τον πείσουν
να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής τους ομάδας.
Τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν επίσης στον γιο του παλαίμαχου
Άγγλου διεθνή Πολ Ινς, Τόμας ο οποίος πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο του με τη Λίβερπουλ σε ηλικία 18 ετών.
Στη Λιντς αγωνίζεται ο Άλεξ Μπρους γιος του Στιβ, επιδιώκοντας
να κάνει την καριέρα του πατέρα του που διέπρεψε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Ο Τομ Χέιτλι είναι 21 ετών και παίζει στη Μάδεργουελ αποτελώντας την 3η γενιά επαγγελματιών παικτών της οικογένειας με τον πατέρα του Μαρκ να έχει γράψει σπουδαία ιστορία σε Σέλτικ και
Άρσεναλ. Στα 15 του ο γιος του Άντι Κόουλ Ντεβάντε αγωνίζεται
στα εφηβικά τμήματα
της Μάντσεστερ Σίτι,
ενώ ο Κάσπερ Σμάιχελ
αποτελεί πρώτη επιλογή
της Λιντς για τη θέση
του τερματοφύλακα θέλοντας να ξεπεράσει τον
πατέρα του Πίτερ ο
οποίος δοξάστηκε με τη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και εξέλιξη της
καριέρας του Μπρούκλιν Μπέκαμ γιου του
«σούπερ σταρ»
Ντέιβιντ.
Ο μόλις 11 ετών
Μπρούκλιν προπονείται
στη Ρεάλ Σόου Καλ
στην Καλιφόρνια θέλοντας τα επόμενα χρόνια
να κάνει αισθητή την παρουσία του στο χώρο
όπως ο πατέρας του.
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Ανεπανάληπτο θέαμα στο All Star Game

Μ

ε μία φαντασμαγορική εκδήλωση
που όμοιά της δεν έχει ξαναδεί το
Ηράκλειο, έγιναν ουσιαστικά τον
περασμένο Μάρτιο τα εγκαίνια του
υπερσύγχρονου
νεότευκτου
κλειστού γυμναστηρίου στην
περιοχή Δύο Αοράκια.
Ο λόγος φυσικά για το 18ο All
Star Game του ΕΣΑΚΕ, το οποίο
απόλαυσαν 5.500 άτομα που
κατέκλυσαν κάθε γωνιά του νέου
στολιδιού της πόλης μας. Θέαμα,
σόου, η Ελλη Κοκκίνου να εξιτάρει το κοινό και ο Σχορτσιανίτης
να χορεύει R’n’b παρασύροντας
και τον Τζος Τσίλντρες. Χάπενινγκς και άλλες εκπλήξεις που
λόγω της γεμάτης εξέδρας, απέκτησαν ουσία και ενθουσίασαν ακόμα
και το κοινό που παρακολούθησε
τη γιορτή του μπάσκετ από τον τηλεοπτικό του δέκτη. Μαγευτικές
ήταν και οι εμφανίσεις των τσιρλίντερς από τη Σλοβενία σε κάθε τάιμ
άουτ. Οι εκδηλώσεις στο “Basket
Village” που λειτούργησε στο βοηθητικό του κλειστού πέτυχαν απόλυτα, με τους Έλληνες και ξένους
σταρ να υπογράφουν αυτόγραφα
και να φωτογραφίζονται με τους μικρούς και... μεγάλους τους φίλους.

Έλαμψε ο Big Sofo
Με τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη να δίνει σόου εντός και εκτός
παρκέ, οι Greek Stars επιβλήθηκαν των Rest Of The World με
147-114 στην παραδοσιακή αναμέτρηση Ελλήνων και ξένων παικτών. Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού και νυν της Μακάμπι τελείωσε το παιχνίδι με 42 πόντους, κάνοντας νέο ρεκόρ αφού
ξεπέρασε και τον Ζόραν Σάβιτς, ο οποίος είχε σκοράρει 31 στο αντίστοιχο παιχνίδι του 1994. Ρεκόρ πόντων επίσης από τους Greek
Stars. Το προηγούμενο κρατούσε από το 1991, όταν η ομάδα των
Αμερικανών είχε πετύχει 133.Ο «Σόφο» (αναδείχθηκε φυσικά MVP)
έβαζε το ένα καλάθι μετά το άλλο και έτσι η ελληνική ομάδα πήρε
γρήγορα το προβάδισμα .Στο ημίχρονο έφθασε τους 30 πόντους με
13/13 δίποντα, γκρεμίζοντας το tendex (2.640). Το τρίτο δεκάλεπτο
άνηκε ολοκληρωτικά στους Greek Stars. Μέσα σε αυτό το διάστημα
ανέβασαν τη διαφορά στο +21 και ουσιαστικά «κλείδωσαν» τη νίκη.
Τα 10λεπτα: 28-25, 68-58, 104-83, 147-114.
GREEK STARS (Μπαρτζώκας - Ζούρος): Παπαλουκάς 13 (1), Παπαμακάριος 15 (5), Χαραλαμπίδης 8 (2), Βουγιούκας 9, Πελεκάνος
16 (2), Παπαδόπουλος 8, Καϊμακόγλου 13 (1), Νικολαΐδης 13 (4),
Φώτσης 10 (2), Καλαμπόκης, Σχορτσανίτης 42 (3).
REST OF THE WORLD (Μπλατ - Μάρκοβιτς): Έρτσεγκ 6, Χάρις
2, Χάισλιπ 4, Λούκας 13 (3), Φράνσις 15, Γκρέγκορι 16, Τσίλντρες 8, Νίκολας 16 (4), Μάιλς, Μπατίστ 17 (1), Τεόντοσιτς 7 (1),
Κάρτερ 10.
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Κάρφωσε
καλύτερα
ο Χάρις
Ο Λανς Χάρις του Κολοσσού ήταν ο νικητής
στον διαγωνισμό καρφωμάτων. Ο Αμερικανός
άσος έκανε εντυπωσιακά καρφώματα και ενθουσίασε το κοινό. Στον τελικό λόγω κυρίως των κανονισμών (κάθε διαγωνιζόμενος είχε τη
δυνατότητα για δύο προσπάθειες και σε περίπτωση αποτυχίας δεν έπαιρνε βαθμούς, ούτε είχε
την ευκαιρία για άλλη προσπάθεια) πέρασαν ο
Χάρις και ο Ψαθάς του Ρεθύμνου. Ετσι έμειναν
έξω τα ... φαβορί, ο Τσίλντρες του Ολυμπιακού
και ο Χέισλιπ του Παναθηναϊκού.
Ο Ψαθάς είχε καλές ιδέες όμως οι δύο αποτυχημένες του προσπάθειες στον τελικό,
παρά τη βοήθεια
του Παπαλουκά,
του στέρησαν την
πρώτη θέση από
τον εντυπωσιακό
Χάρις που συγκέντρωσε 90 βαθμούς. Ο Ψαθάς
πήρε 44 ενώ στον
πρώτο γύρο ο
Τζος Τσίλντρες
είχε 49, ο Χέισλιπ
45, ο Κάρτερ 38
όσους και ο
Γκόρντον.
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Νίχλος εναντίον “Big Sofo”
στο παιχνίδι των Ελπίδων
Στο Ηράκλειο έγινε το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι των Ελπίδων στην ιστορία των all star
game… Τρία λεπτά πριν από
την ολοκλήρωση του αγώνα
έκανε την εμφάνιση του ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης με
την ομάδα των under 20 προκειμένου να τους βοηθήσει να
ισοφαρίσουν. Στον αντίποδα,
οι προπονητές των under 22
χρησιμοποίησαν τον βραχύσωμο Μανόλη Νίχλο του
Ηροδότου για να μπλοκάρει
τον πολύ ψηλότερό του Σοφοκλή. Το παιχνίδι πήγαινε
για παράταση αλλά ο Κώστας
Παπανικολάου είχε αντίθετη
άποψη αφού έγραψε το τελικό
91-89. MVP αναδείχθηκε ο
Τσαϊρέλης.
Τα 10λεπτα: 18-29, 35-54, 6367, 91-89
UNDER 20: Παπανικολάου 32, Χρυσικόπουλος 8, Αντωνάκης, Σλούκας 5, Παπαδάκης, Κασελάκης 3 (1), Παπαντωνίου 7, Μάντζαρης, Γιάνκοβιτς 12 (3), Παππάς 12 (1)
UNDER 22: Μούρτος 12 (2), Μαρούλιας, Γιαννόπουλος 17 (1), Γιαννακίδης 8 (1), Καραγκιολίδης, Σακελλαρίου 2, Καλάθης 9 (1), Τσαϊρέλης 22, Αθηναίου 3 (1), Τσακαλέρης 4, Μπόγρης 16, Μαρίνος 2, Θεοδωράκος 6 (2).
Στο ημίχρονο του ματς έγινε ο διαγωνισμός τριπόντων, με τον Σλούκα να νικά τον Χρυσικόπουλο στον τελικό,παίρνοντας την πρόκριση για τον διαγωνισμό των «μεγάλων». Στον διαγωνισμό πήρε μέρος και ο Νίχλος του ΓΕΛ Αλικαρνασσού που πέτυχε 8 πόντους.
Η αυλαία του 18ου All Star Game άνοιξε με τον αγώνα μπάσκετ με καρότσι, στον οποίο οι
αθλητές που βρέθηκαν στο παρκέ πρόσφεραν πλούσιο θέαμα στο φίλαθλο κοινό της Κρήτης.
Για την ιστορία, ο Θησέας κέρδισε τον Μινώταυρο με 60-49.
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Πρώτος
«μπόμπερ»
ο Νίκολας
Τον τίτλο του καλύτερου σουτέρ στα τρίποντα κέρδισε ο Ντρου Νίκολας, ο οποίος
επιβεβαίωσε τα προγνωστικά στον σχετικό διαγωνισμό .
Ο Αμερικανός άσος του Παναθηναϊκού
έκανε την καλύτερη επίδοση στον προκριματικό και στον τελικό με 13 βαθμούς νίκησε τον Μάικ Μπράμος του
Περιστερίου, που έμεινε στους 8.
Οι συμμετοχές στον φετινό διαγωνισμό
ήταν ιδιαίτερα δυνατές. Εκτός του Νίκολας και τους Μπράμος συμμετείχαν
ακόμη οι Τεόντοσιτς
(16), Νικολαϊδης (13),
Χαραλαμπίδης
(16),
Κακλαμάνος
(13), Βασιλόπουλος
(15), Καραδολάμης
(12) και ο νικητής του
διαγωνισμού
των εφήβων,
Σλούκας
(12) .
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Έφερε γούρι το Ηράκλειο
ρεις νίκες σημείωσε η
Εθνική ομάδα βόλεϊ στους
ισάριθμους αγώνες που
έδωσε στο Ηράκλειο για τα
προκριματικά του Ευρωπαϊκού
πρωταθλήματος.
Τα παιχνίδια του ομίλου όπου
πήραν μέρος ακόμα η Φινλανδία,
η Λετονία και η Μ. Φινλανδία ήταν
τα πρώτα επίσημα ματς που
έγιναν στο εξαιρετικό κλειστό στα
Δύο Αοράκια ( είχε προηγηθεί δύο
μήνες πριν το All Star Game του
ΕΣΑΚΕ).
Η Εθνική ομάδα που δεν τα είχε
πάει καλά στους αγώνες του πρώτου γύρου οι οποίοι έγιναν στη Λετονία, χρειαζόταν τουλάχιστον
δύο νίκες για να πάρει τη δεύτερη
θέση και να οδηγηθεί στα μπαράζ
όπου την περίμενε η Τουρκία.
Αν και η προετοιμασία των διεθνών μας ήταν ελλιπής, ο κόσμος
του Ηρακλείου τους έδωσε ώθηση
για την πρώτη νίκη επί της Λετονίας.
Στο δεύτερο ματς κόντρα στους
αδύναμους Άγγλους, η ελληνική
ομάδα δεν ήταν σοβαρή αλλά
έστω και με δυσκολία επικράτησε
στο τάι μπρέικ.
Έτσι όπως εξελίχθηκε ο όμιλος, το

Τ

τελευταίο ματς με τη Φινλανδία
δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε τη νίκη γόητρου και
ανανέωσε το ραντεβού με τους φιλάθλους του Ηρακλείου για το
ματς με την Τουρκία ( με τη γνωστή κατάληξη).
Τα αποτελέσματα του δεύτερου
τουρνουά του Β’ προκριματικού
ομίλου του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανδρών 2011 που φιλοξένησε το Ηράκλειο έχουν ως εξής:
1η αγωνιστική
Φινλανδία- Μ. Βρετανία........3-0
Ελλάδα – Λετονία...................3-0
2η αγωνιστική
Λετονία - Φινλανδία ..............2-3
Μ. Βρετανία - Ελλάδα ...........2-3
3η αγωνιστική
Λετονία - Μ. Βρετανία...........3-1
Φινλανδία - Ελλάδα ...............1-3
Βαθμολογία
1) Φινλανδία..........11.......(16-6)
2) Ελλάδα ..............10.......(14-9)
3) Λετονία...............9......(12-13)
4) Μ. Βρετανία .......6........(4-18)
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Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΕΚΛΕΙΣΕ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩBΟΛΕΪ

Ο κόσμος προκρίθηκε αλλά η Εθνική έμεινε εκτός
Καλύτεροι οι Τούρκοι

το Ηράκλειο έδωσε τα πιο σημαντικά παιχνίδια
της χρονιάς η Εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών που προσπάθησε να πάρει την πρόκριση
για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 2011. Το νέο κλειστό στα Δύο Αοράκια έφερε
γούρι αρχικά στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα
που πέτυχε το απόλυτο των νικών στα προκριματικά
του Μαΐου, ωστόσο το εμπόδιο της Τουρκίας στο καθοριστικό μπαράζ του Σεπτεμβρίου αποδείχθηκε πολύ
υψηλό.
Σε κάθε περίπτωση, οι φίλαθλοι του Ηρακλείου είχαν
την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά την Εθνική
ομάδα στην πόλη μας, τις προσπάθειες της οποίας
υποστήριξαν με θέρμη. Στον οργανωτικό τομέα, ο
Δήμος Ηρακλείου που ανέλαβε τη διοργάνωση (συνεργάστηκαν οι αθλητικοί οργανισμοί Ηρακλείου και

Σ

Αλικαρνασσού) τα κατάφερε περίφημα. Ολα κύλησαν
ομαλά, με τους επισκέπτες να μένουν απόλυτα ικανοποιημένοι από το επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Άλλωστε η επιτυχημένη διεξαγωγή του προκριματικού
γύρου, ήταν αυτή που ώθησε την ΕΟΠΕ να επιλέξει
την πόλη μας και για το μπαράζ με την Τουρκία, ανοίγοντας έτσι έναν δίαυλο συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς.

Μετά την ήττα με 3-1 στην Άγκυρα, η
ελληνική ομάδα είχε δύσκολο έργο στη
ρεβάνς του Ηρακλείου. Οι γείτονες φάνηκαν πιο έτοιμοι και αποφασιστικοί με
αποτέλεσμα να μην αφήσουν πολλά περιθώρια στους παίκτες του Γκόρντον
Μέιφορθ.
Οι Τούρκοι με 14 μπλοκ, έναντι 7 της
Ελλάδας, κυριάρχησαν σε όλο το παιχνίδι και θα δώσουν το παρών για μία
ακόμα χρονιά στο μεγάλο ραντεβού της
Ευρώπης (Αυστρία και Τσεχία) σε αντίθεση με την ελληνική ομάδα που δεν θα
πάει σε Euro μετά από τέσσερις συνεχόμενες παρουσίες (2003 - 9η θέση, 2005
- 6η, 2007 - 13η και 2009 - 8η).
Το ζητούμενο μετά το αρχικό 0-2 ήταν
μόνο το γόητρο απέναντι στην τουρκική
ομάδα, η οποία είχε πετύχει απρόσμενα εύκολα τον σκοπό της. Η Εθνική μας κατάφερε να κερδίσει τα δυο επόμενα σετ αλλά στο τάι μπρέικ η Τουρκία πήρε και
πάλι το πάνω χέρι και μαζί τη νίκη φεύγοντας αήττητη από την διπλή αναμέτρηση
με την Εθνική μας ομάδα.
Τα σετ (με πρώτη την Τουρκία): 25-15, 25-21, 20-25, 18-25, 15-11.
Η Τουρκία μαζί με την Εσθονία συμπλήρωσαν το παζλ των φιναλίστ του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος .Εκτός από την Ελλάδα αποκλείστηκαν η πρωταθλήτρια
του 2007 Ισπανία, αλλά και η πρωταθλήτρια του 1997 Ολλανδία. Οι 16 που
προκρίθηκαν είναι οι: Τσεχία, Αυστρία, Πολωνία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ρωσία,
Σερβία, Γερμανία, Σλοβενία, Φινλανδία, Σλοβακία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Εσθονία και Τουρκία.
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Παιχ

γυνα
στην έ
ανδ

Η 17χρονη Ερι Γιοσίντα,
παίκτρια μπέιζμπολ σε σχολείο
της Ιαπωνίας, επιλέχθηκε
από την ανδρική ομάδα
Κόμπι 9 Κρουζ για την
ανεξάρτητη λίγκα Κανσάι!

Ερι Γιοσίντα

Με «όπλο» το... μπαστούνι!
Το παράδειγμα της Ερι Γιοσίντα είναι μεν το πιο πρόσφατο,
δύσκολα όμως θα είναι το τελευταίο της γυναικείας «απαίτησης». Η
17χρονη παίκτρια μπέιζμπολ σε σχολείο της Ιαπωνίας, επιλέχθηκε τον
προπερασμένο Νοέμβρη από την ανδρική ομάδα Κόμπι 9 Κρούιζ για την
ανεξάρτητη λίγκα Κανσάι! Οσο οι συνομήλικές της κάθονται μπροστά σε έναν
καθρέφτη, προβάροντας λαμπερά μέικ απ, η ίδια προτιμά να ευελπιστεί πως
«θα λάμψω στο άθλημα που αγαπάω». Αποκαλύπτοντας, παράλληλα, πως η
αγαπημένη κίνησή της στο πέταγμα της μπάλας, είναι «κόπια» των μελών
του Hall Of Fame, Χούιτ Βίλχελμ, Φιλ Νιέκρο και του ινδάλματός της, Τιμ
Ουέκφιλντ των Μπόστον Ρεντ Σοξ.
Αρκετά νωρίτερα, πάντως, οι Τόνι Στόουν, Κόνι Μόργκαν, Μάμι
Τζόνσον αγωνίστηκαν σε Λίγκες (έγχρωμων) ανδρών στα τέλη της
δεκαετίας του ‘50. Η τελευταία, μάλιστα, πίτσερ των Ιντιανάπολις
Κλάουνς, επιλέχθηκε συμβολικά στο περσινό ντραφτ του MLB,
ως φόρο τιμής για την προσφορά της στη μαύρη
αμερικανική κοινότητα. Μεγαλύτερη ήταν η
δραστηριότητα της Aϊλα Μπόρντερς, που, όπως...
υποδηλώνει το επώνυμό της (borders=σύνορα)
«έριξε» το «φράγμα» το 1997, παίζοντας για
4η σεζόν στους Σεντ Πολ’ς Σεντς, ομάδα
χαμηλότερης κατηγορίας.

Αν και ομοφυλόφιλος, ο Βρετα
απεφάνθη πως «ο «πόλεμο
μοναδικός στον οποίο αμφότε
Η προαιώνια διαμάχη ανδ
ισοτιμία, υπόληψη, αξι
Πολύ αργότερα, όλα τ
σφετερίζονται και αθλ
μονάχα της συμμετοχή
Αλλά και της φιλο
για άλλους- ανταγ
σε ίδια α
ή αθ

Μπίλι Τζιν Κινγκ

Νικήτρια στη Μάχη των Φύλων
Πολλές γυναίκες είχαν αποφασίσει να πολεμήσουν τον αθλητικό... φαλλοκρατισμό,
κυρίως στο γκολφ. Το οποίο, πάντως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ανταγωνιστικό, καθώς
δεν απαιτεί τεράστια σωματική ικανότητα ή επαφή. Η «Μπέιμπ» Ντίντρικσον Ζαχάριας,
μία εκ των πιο πολυτάλαντων αθλητριών της ιστορίας κέρδισε άνδρες στο χορτάρι του
γκολφ. Ομως, ο «αγώνας» χρειαζόταν μια αληθινή «μάχη». Σαν την περίφημη «Μάχη
των Φύλων», το 1973. Η τενίστρια Μπίλι Τζιν Κινγκ όχι μόνο βάστηξε το «λάβαρο της
επανάστασης», αλλά το σήκωσε ψηλότερα απ’ όλες τις «συντρόφισσές» της. Νικώντας
3-0 σετ στις 20 Σεπτεμβρίου 1973 τον Μπόμπι Ριγκς στο «Αστροντομ» του Χιούστον!
Η Κινγκ, θριαμβεύτρια σε έξι Ουίμπλεντον, τέσσερα Οπεν των ΗΠΑ, και Νο1
της παγκόσμιας κατάταξης για 5 χρόνια, πήρε τη ρεβάνς από τον 55χρονο,
άλλοτε πρωταθλητή, Ριγκς. Η Κινγκ, έπειτα από πολλές «επερωτήσεις», για
εξίσωση των αμοιβών των νικητών και των δύο φύλων, τον έπεισε να
αναμετρηθούν, φτάνοντας στο γήπεδο ντυμένη? Κλεοπάτρα.
Παραδεχόμενη πως «αν δεν τον νικήσω, θα γυρίσουμε ως γυναίκες
50 χρόνια πίσω». Ο Ριγκς, από την άλλη, εισήλθε στον αγωνιστικό
χώρο περικυκλωμένος από μοντέλα με στενές φορεσιές, αλλά είδε την
Κινγκ να φωνάζει στις κάμερες πως «εμείς δεν είμαστε εδώ μόνο για να
γεννάμε»! Η 66χρονη σήμερα Μπίλι ήταν η πρώτη επαγγελματίας αθλήτρια
που παραδέχθηκε πως είναι ομοφυλόφιλη και ανακηρύχθηκε από το περιοδικό
«Life» ως μία από τις «100 προσωπικότητες που επηρέασαν τον 20ό αιώνα».

Μαρία ντε Λούρδες Μο

Τι ήθελε να πει ο..

Η τενίστρια
Μπίλι Τζιν Κινγκ

Ο φεμινιστικός αγώνας της στους αθλη
Αλλά έμοιαζε με μονόδρομο. Αφού είχε
κατέκτησε στα 800μ.. Το όνειρο της Μαρία
Στο Μαπούτο, γενέτειρά της, όμως, δεν υπ
αγοριών να τη δεχθεί στο ρόστερ της, ο
Τσαμανκούλο! Μέχρι που σε έναν τελικό, ο
συμμετοχή της. Η ίδια απογοητεύτηκε που το
ένας ποιητής τής άλλαξε τη ζωή. Ο Ζοζέ Κραβε
στίχων του και θεώρησε πως το ταλέντο της Μού
να γυμναστεί υπό τις οδηγίες του γιου του, Στ
Μοζαμβίκης να της δώσει άδεια να προπονείται σ
έλαβε υποτροφία από τη Δ.Ο.Ε. για το πανεπισ
αναζήτησαν η Σουηδέζα Χανς Λιούνγκμπεργκ και
του 2003 βρέθηκαν στο στόχαστρο της Περούτζια
στην Καραϊβική(!!!) για το «σκάνδαλο Μότζι»- Λο
αποτυγχάνοντας, ωστόσο, να πείσει τη διοργανώτρ
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H Mάνον
Ρόαμ

χνίδια

αικών
έδρα...
δρών

ανός συγγραφέας Κουεντίν Κρισπ
ος» μεταξύ των φύλων είναι ο
τεροι κοιμούνται με τον εχθρό!».
δρών - γυναικών διεκδίκησε
ιοπρέπεια και δικαιώματα.
τα παραπάνω άρχισαν να
λητική υστεροφημία. Οχι
ής των γυναικών στα σπορ.
οδοξίας -ματαιοδοξίας
γωνισμού των ανδρών
αγωνίσματα
θλήματα!

Η “Μπέιμπι” Ντίντρικσον Ζαχάριας

Η Χάιλι Βίκενχαϊσερ

Μάνον Ρόαμ - Χάιλι Βίκενχαϊσερ

Γυναίκες (με) «δηλητήριο»...
Τον πάγο είχαν καταφέρει να «σπάσουν» και οι Καναδές Μάνον Ρόαμ και Χάιλι
Βίκενχαϊσερ, οι οποίες αγωνίστηκαν εναντίον ανδρών στο χόκεϊ επί πάγου! Η
πρώτη, τερματοφύλακας, έπαιξε για λίγο το 1992 στην Τάμπα Μπέι,
παραδεχόμενη πως «με επέλεξαν για διαφημιστικούς λόγους και το γνωρίζω,
αλλά το απολαμβάνω». Η Βίκενχαϊσερ, MVP των Χειμερινών Ολυμπιακών
Αγώνων του 2006 και του προπέρσινου παγκοσμίου πρωταθλήματος, έγινε
μέλος της φινλανδικής Κιρκονούμι το 2003, αλλά δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί
σκληρά το άλλο φύλο. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα αγωνίζεται περιστασιακά στη
σουηδική ανδρική ομάδα Εσκιλστούνα.

Αν Μέγιερς - Νάνσι Λίμπερμαν

Χτύπησαν την πόρτα του NBA
Την μπασκετική «φεμινιστική» αρχή πραγματοποίησε η Αν Μέγιερς, θρύλος
του πανεπιστημίου UCLA, η οποία στις 18/9/1979 πήρε μέρος σε δοκιμαστικά
(ανδρών) της Ιντιάνα για το ΝΒΑ!!! Λίγο παραπέρα έφτασε η Νάνσι
Λίμπερμαν, η οποία το 1986 αγωνίστηκε στην ανδρική λίγκα μπάσκετ του USBL
με τους Σπρίνγκφιλντ Φέιμ! Η αργυρή Ολυμπιονίκης του 1976 στο Μόντρεαλ,
μάλιστα, την ίδια περίοδο γύριζε μια προφητική ταινία με τίτλο «Perfect Profile»
(προβλήθηκε το 1989), όπου υποδυόταν την πρώτη γυναίκα που... έπαιξε στο
ΝΒΑ! Η απόφοιτος - θρύλος του πανεπιστημίου Ολντ Ντομίνιον -και μέλος
του Hall Of Fame- αποσύρθηκε σε ηλικία 28 ετών, εκτελώντας χρέη
γυμνάστριας της τενίστριας Μαρτίνα Ναβρατίλοβα. Ομως επανήλθε στην
ενεργό δράση στα 38 της, για το νεοσύστατο WNBA το 1997, με τις
Φοίνιξ Μέρκιουρι. Ρεκόρ, πάντως, που κατέρριψε πέρυσι, όταν
αγωνίστηκε για μερικά λεπτά με τη γυναικεία ομάδα του Ντιτρόιτ, με
την ταυτότητά της να δείχνει 50 χρονών! Η Λίμπερμαν, πάντως, είχε
απολυθεί πριν από 11 χρόνια ως τεχνικός της ίδιας ομάδας,
κατηγορούμενη για σεξουαλική σχέση με τη ρούκι γκαρντ, Ανα
ΝτεΦορτζ. Ενώ αγωνίστηκε και στην ανδρική ομάδα
Ουάσιγκτον Τζένεραλς, που αποτελούσε τον συνήθη αντίπαλο
των θρυλικών Χάρλεμ Γκλόουμπτροτερς. Στους οποίους
πρόλαβαν να αγωνιστούν για λίγο οι (μοναδικές γυναίκες)
Λινέτ Γούντουορντ, Τζάκι Ουάιτ!

ούτολα

Ελενα Μπαράνοβα

.. ποιητής;

Το... ρωσικό μουστάκι

ητικούς στίβους δεν ήταν εύκολος στη Μοζαμβίκη.
ε άλλα όνειρα πριν από τα Ολυμπιακά μετάλλια που
α Ντε Λούρδες Μούτολα ήταν να παίξει ποδόσφαιρο.
υπήρχαν ομάδες για κορίτσια και έπεισε μια ομάδα
οδηγώντας την σε τοπικούς τίτλους στο προάστιο
οι αντίπαλοι υπέβαλλαν ένσταση και ακύρωσαν τη
ο σπορ «μυθιστόρημά» της δεν θα είχε χάπι εντ. Αλλά
ερίνια άφησε για λίγο κατά μέρος την έμπνευση των
ύτολα κάνει ομοιοκαταληξία με τον στίβο. Την έπεισε
τέλιο, ενώ, παρά την άρνηση της κυβέρνησης της
στην ομάδα στίβου της Μπενφίκα στην Πορτογαλία,
στήμιο του Ορεγκον. Την καταξίωση στο χορτάρι
αι η Γερμανίδα Μπίργκιτ Πριντζ, οι οποίες τον Ιούνιο
α. Ο τότε πρόεδρος της ιταλικής ομάδας -φυγόδικος
ουτσιάνο Γκαούτσι τις ήθελε για λόγους διαφήμισης,
ρια αρχή της Serie A.

Οι συμμαθήτριές της την κορόιδευαν μικρή,
όχι για αισθητικούς λόγους. Αν και εκείνη θα
ήθελε να έχει μουστάκι! Οπως το πρότυπό
της, Λάρι Μπερντ. Η Ελενα Μπαράνοβα, όμως,
μεγάλωσε στο Φρούνζε της Ρωσίας με μοναδικό
«μπούσουλα» την εργατικότητα του θρύλου των
Μπόστον Σέλτικς. Η άλλοτε αρχηγός της Εθνικής δεν
πτοήθηκε από τα (αντίθετα) γονίδια. Αφού πριν
αγωνιστεί σε Νέα Υόρκη, Γιούτα, Μαϊάμι στο WNBA,
έπαιξε 4 ματς εναντίον ανδρών, στη Μιτίσι Μπισόν,
που συμμετείχε στη «Regional League» της Μόσχας, το
1999! Η ίδια, μάλιστα, είχε εκμυστηρευθεί στο
«ΕΘΝΟΣΠΟΡ» της 16ης Αυγούστου 2004, κατά τη
διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, ότι «το να αντιμετωπίζεις αντιπάλους του άλλου
φύλου είναι σαν... αναρρίχηση σε βουνό».

Μπιλ Μέι

Ακολούθησε
την αντίθετη
διαδρομή...
Διαφορετική ήταν η προσέγγιση
από τον Μπιλ Μέι. Ο Αμερικανός
κολυμβητής επέλεξε τη δικαστική
οδό, φτάνοντας στα δικαστήρια
με την παγκόσμια ομοσπονδία
(FINA), θέλοντας να «γκρεμίσει»
το άβατο της (γυναικείας)
συγχρονισμένης κολύμβησης.
Αρχικά φάνηκε να πείθει με τα
επιχειρήματά του, λέγοντας πως
έχει θετικές ενδείξεις, και
προανήγγειλε πως ξεκινούσε το
2000 την προετοιμασία του για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες της
Αθήνας. Ο Μέι, που είχε
κατακτήσει ένα ασημένιο
μετάλλιο το 1998 με την
Κριστίνα Λουμ, σε Αγώνες Καλής
Θέλησης, πάντως, δεν το πέτυχε
ποτέ. Ενώ η Ολυμπιακή Επιτροπή
των ΗΠΑ του στέρησε οριστικά
το όνειρο να ανταγωνίζεται
γυναίκες, το 2006. Αρνούμενη
να δεχθεί το αίτημά του, έπειτα
από αντίστοιχη απαίτηση
ομάδας ομοφυλοφίλων
να αγωνιστεί
σε μίτινγκ
συγχρονισμένης
κολύμβησης στο
πανεπιστήμιο
του Στάνφορντ.
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Αρχίζει το παιχνίδι
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

E ANTIΔΡΑ

E ΕΝΤΥΠΩΝΕΙ

E ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

όπως όταν προετοιμάζεται για μια μάχη

καλύτερα στη μνήμη τις
επιτυχίες της ομάδας
(γκολ στο ποδόσφαιρο,
καλάθια στο μπάσκετ)

E ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ

η αδρεναλίνη και
η πίεση του αίματος

E ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ

E ΣΥΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ

πιο εύκολα τις αποτυχίες
(χαμένα καλάθια)

E ΦΟΒΟΣ

για την ήττα
E ΤΑΥΤΙΣΗ

με τους παίκτες
της ομάδας μας

τα αιμοφόρα αγγεία

ΘΥΣΙΕΣ
που θα ζητούσαν οι ειδικοί από τους
οπαδούς σε ένα Μουντιάλ
E ΠΙΝΟΥΜΕ και ΚΑΠΝΙΖΟΥΜΕ

λιγότερο
E ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΕ
περισσότερο
E ΑΓΝΟΟΥΜΕ
τους διαιτητές

ΥπερεντατικA δοΥλεYει ο εγκEφαλος των οπαδων οταν βλεποΥν ματς

Τα γκολ τους κάνουν… Αϊνστάιν

Α

πό πολλές απόψεις οι οπαδοί είναι μια κλινική περίπτωση. οι πρώτοι που απασχολήθηκαν διεξοδικά μαζί τους ήταν οι
καρδιολόγοι. ςτην συνέχεια ανέλαβαν οι
νευρολόγοι για να εξηγήσουν τι ακριβώς
συμβαίνει μέσα στο κεφάλι ενός ανθρώπου
όταν παθιάζεται με την ομάδα του.
οι ερευνητές του πανεπιστημίου του ντιουκ επιχείρησαν να κατανοήσουν τις διεργασίες που συντελούνται στον εγκέφαλο
κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, υποβάλλοντας μια ομάδα αμερικανών οπαδών του
μπάσκετ σε μαγνητική τομογραφία. το
πρώτο συμπέρασμα της έρευνα η οποία
δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Journal
of neuroscience» είναι ότι κανένας αϊνστάιν
εν ώρα εργασίας δεν απασχολεί τόσο πολύ
τον εγκέφαλό του όσο ένας οπαδός της
ώρα που παρακολουθεί την αγαπημένη
του ομάδα. το δεύτερο συμπέρασμα είναι
ότι τα γκολ που μπαίνουν εντυπώνονται
πολύ καλύτερα στη μνήμη από τα γκολ που
χάνονται. ευτυχώς, για πολλούς αστέρες
των δημοφιλών αθλημάτων αλλά και τους
οπαδούς που τους παρακολουθούν, μια θε-

αματική ενέργεια των πρώτων καρφώνεται
στο μυαλό των δεύτερων, αντίθετα με την
«πατάτα» που προτιμάμε να ξεχνάμε.

Καρδιολόγοι και νευρολόγοι
οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με τους οπαδούς ήταν οι καρδιολόγοι και όχι άνευ
λόγου. το 2002 ελβετοί ερευνητές κατέγραψαν μια απότομη αύξηση κατά 60% σε
εμφράγματα στη διάρκεια του παγκόσμιου
κυπέλλου ποδοσφαίρου που συνδιοργάνωσαν η ιαπωνία με τη νότια κορέα. ανάλογα φαινόμενα παρατηρήθηκαν στη
γερμανία όταν φιλοξένησε το μουντιάλ το
2006 και στις Ηνωμένες πολιτείες στον τελικό του Super Bowl to 2008. οι συμβουλές
προς τους οπαδούς σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα είναι σαφείς: καπνίζουμε και πίνουμε λιγότερο, κοιμόμαστε περισσότερο
και προσπαθούμε να αγνοήσουμε τους διαιτητές.
ο λόγος που οι ερευνητές του πανεπιστημίου του ντιουκ αποφάσισαν να αφιερωθούν στη μελέτη της νευρολογίας των
οπαδών είναι διαφορετικός: «δεν υπάρ-

χουν συναισθηματικές διεγέρσεις, ανάμεσα
σε αυτές που μπορούν να αναπαραχθούν
στο εργαστήριο, τόσο έντονες όσο αυτές
που βιώνει ένας οπαδός στη διάρκεια ενός
αγώνα», εξηγεί ο ντέιβιντ ράμπιν, καθηγητής νευρολογίας στο πανεπιστήμιο του
ντιουκ και επικεφαλής της έρευνας. είκοσι
νεαροί υποβλήθηκαν αρχικά στο «τεστ του
οπαδού» απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά
με τη σύνθεση της ομάδας του, τη βαθμολογία, το ύψος των παικτών και άλλα στοιχεία που κάθε σωστός οπαδός οφείλει να
γνωρίζει. ςτη συνέχεια ο αγώνας δεν επιλέχθηκε καθόλου τυχαία ήταν ο τελικός του
πανεπιστημιακού πρωταθλήματος ανάμεσα στους… «αιώνιους αντιπάλους» του
ντιουκ και της βόρειας καρολίνας. το αποτέλεσμα δικαίωσε τον τίτλο του ντέρμπι:
έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, το
ντιουκ επικράτησε με 90-86 στην παράταση.

Την επομένη του αγώνα
Η μελέτη του εγκεφάλου άρχισε την επο-

μένη του αγώνα. ςτο εσωτερικό του μαγνητικού τομογράφου οι είκοσι οπαδοί
παρακολουθούσαν φάσεις από το παιχνίδι, οι οποίες πάγωναν τη στιγμή που ο
παίκτης ετοιμαζόταν να σουτάρει. οι νεαροί έπρεπε να πουν εάν το σουτ είχε ευτυχή κατάληξη για την ομάδα τους ή αν
«βρήκε στεφάνι». Όπως διαπιστώθηκε οι
περισσότεροι θυμούνταν με ευκολία τα
καρφώματα, τα δίποντα και τρίποντα ενώ
είχαν διαγράψει τα άστοχα σουτ. αυτό
όπως που εντυπωσίασε ακόμη περισσότερο τους ερευνητές ήταν οι περιοχές του
εγκεφάλου που ενεργοποιούνται την ώρα
του αγώνα. αυτές οι περιοχές είναι η αμυγδαλή που σχετίζεται με το συναίσθημα,
ο ιππόκαμπος που διαδραματίζει ζωτικό
ρόλο σε διάφορες μορφές μνήμης και ο
προμετωπιαίος φλοιός που μας κάνει να
συμπάσχουμε και να ταυτιζόμαστε με
τους άλλους. με άλλα λόγια, όταν σφυρίξει για το εναρκτήριο λάκτισμα ο διαιτητής, ο εγκέφαλος αρχίζει να δουλεύει στο
φουλ – πολύ περισσότερο απ’ ό,τι σε πολλές άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες.
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Τα νέα ήθη επικοινωνίας
των φιλάθλων μέσω facebook
α νέα ήθη της νέας γενιάς οπαδών ή φιλάθλων, όσον αφορά στις επιθυμίες τους ή στις
διαμαρτυρίες τους, δεν είναι, πλέον, ο κλασικός τρόπος της επιστολής προς τις εφημερίδες ή
της τηλεφωνικής παρέμβασης. Είναι η δημιουργία
γκρουπ στο facebook!
Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ενδεχομένως να έχουν
πλήρη άγνοια του συγκεκριμένου είδους – ας το
χαρακτηρίσουμε site στο internet-, αλλά οι νεολαίοι εκεί βρήκαν καταφύγιο. Άλλωστε, είμαστε
στην εποχή των υπολογιστών, μέσα από αυτούς γίνται η κάθε είδους επικοινωνία. Έχουμε
και λέμε λοιπόν: στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.facebook.com κάθε οπαδός μπορεί να
σχηματίσει ένα γκρουπ, να το ονομάσει όπως
αυτός θέλει και να ζητήσει από τους χρήστες
να ενταχθούν σ’ αυτό. Για παράδειγμα:
Ένας χρήστης σχηματίζει ένα γκρουπ με
την επωνυμία «Αντώνης ο Κηπουρός»
και το εκθέτει στη front page του facebook καλώντας τους χρήστες να ενταχθούν. Όπως γίνεται
αντιληπτό, πρόκειται για τη γνωστή υπόθεση, που ο Αντώνης Νικοπολίδης διορίστηκε κηπουρός στο Δήμο Κηφισιάς. Μέσα σε δέκα
μέρες, έγιναν «μέλη» του συγκεκριμένου γκρουπ 231 άτομα. Κάθε
χρήστης που γίνεται μέλος του γκρουπ μπορεί να γράψει και το σχόλιό του, να βγάλει τα απωθημένα του. Ένα άλλο γκρουπ είναι αυτό
του… Νίκου Αλέφαντου. «Δώστε την Εθνική στον Νίκο Αλέφαντο».
Αυτό αριθμεί μόλις 45 μέλη. Εκεί, ο καθένας γράφει τους λόγους για
τους οποίους ο Σάντος πρέπει να δώσει… επειγόντως τη θέση του
στον Νικόλα. Δημιουργείται, έτσι, μια ευχάριστη διάθεση σε όσους
το διαβάζουν…
Βέβαια, υπάρχουν και διάφορα γκρουπ τα οποία στάζουν φαρμάκι,
όπως αυτό που αναφέρεται στον Άγγελο Χαριστέα: «Αν αγαπάς το
ποδόσφαιρο, σταμάτα», κι αναφέρει μια σειρά από λόγους για τους

Τ

οποίους ο άλλοτε «εθνικός ήρωας» της Πορτογαλίας πρέπει να σταματήσει το ποδόσφαιρο.
Επίσης, οι Ολυμπιακοί δημιούργησαν ένα γκρουπ με την επωνυμία
«Ημουν κι εγώ στο κότερο» και γράφουν χλευαστικά σχόλια για
εκείνη την περίφημη βραδιά, κατά την οποία ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Νίκος Πατέρας, είχε προσκαλέσει στο κότερό του τους παίκτες της ομάδας και είδαν μαζί το 3-0 της Ανόρθωσης κόντρα στον
Ολυμπιακό.

Βέβαια, υπάρχουν και σοβαρά γκρουπ, όπως «Οι προπονητές της
εξέδρας», όπου οι διάφοροι «προπονητές» αμφισβητούν τα
πάντα και τους πάντες και φτιάχνουν αυτοί τις
11άδες και τα συστήματα. Άλλα γκρουπ είναι
«Έρανος για να πάρει ο Ριβάλντο το πριμ», «Φιμώστε επιτέλους αυτό το νούμερο τον Αλέφαντο», «Απαιτώ ο γαύρος στους ομίλους, με τι
θα γελάμε το χειμώνα», «Γελάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκος», «Συμπαράσταση στη Χαλκιά», κλπ.
Εκείνο το οποίο θα πρέπει να καταδείξουμε είναι
η τεράστια αντίθεση των χρηστών του πολιτικού
στίβου με τον ποδοσφαιρικό. Ενώ παρατηρείται
μείωση της κυκλοφορίας των πολιτικών εφημερίδων
και στροφή της νεολαίας προς τα διάφορα blog στο
ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό γενικότερα παρατηρείται άνοδος της κυκλοφορίας των εφημερίδων
αλλά και της συμμετοχής της νεολαίας στα διάφορα
γκρουπ του facebook. Η συμμετοχή της νεολαίας είναι
μεγαλύτερη στα ποδοσφαιρικά πράγματα (έστω και
αναλογικά) παρά στα πολιτικά.
Μία, ακόμη, διαφορά είναι ότι στα πολιτικά blog δεν υπάρχουν υπογραφές. Στο facebook η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών δίνει
το πραγματικό της όνομα. Εστω κι αν οι «προχωρημένοι» στο Διαδίκτυο αναφέρουν πως πρόκειται για «φακέλωμα».
Εκείνο, όμως, το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι η νέα κουλτούρα της ανταλλαγής, ιδεών, προστριβών, διαμαρτυρίας, φιλονικίας, πλάκας και χλευασμού που έχει ως βάση τους υπολογιστές. Αυτό
δεν είναι κατ’ ανάγκη καλό, καθότι εξαφανίζεται κάθε είδους «κλασική» επαφή των ανθρώπων και όλα γίνονται μέσω ενός άψυχου
πράγματος. Όμως, ουδείς μπορεί να το παραβλέψει. Βέβαια, στην
Ελλάδα δεν έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε να κλείνονται ραντεβού θανάτου μεταξύ των οπαδών των ομάδων, όπως γινόταν παλιά
στην Ολλανδία, κυρίως, αλλά και σήμερα στη Ρωσία και τις άλλες
χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Το απευχόμαστε.
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«Σικέ»
αντίπαλοι
α ζει κανείς ή να μην
ζει στο Μουντομπάσκετ της Τουρκίας
«Ντροπή! Κάτσατε και χάσατε»! είπε ο Αμερικανός
κόουτς της Εθνικής Ρωσίας
Μπλατ. Σε μας το είπε. «Λέει
βλακείες ο Μπλατ», απάντησε
ο Λιθουανός προπονητής μας
Γιόνας Καζλάουσκας. Και μετά
η Γαλλία έχασε από τη Νέα
Ζηλανδία, κι έτσι βρέθηκε
μπροστά μας η Ισπανία στους
«έξι».
Μήπως, τελικά, το όλο σύστημα του Μουντομπάσκετ
είναι έτσι δομημένος, ώστε δίνεται η δυνατότητα σε κάθε
ομάδα να επιλέγει αντίπαλο;
Διότι, κατά τον Μπλατ, εμείς
χάσαμε «επίτηδες» από τη
Ρωσία (του). Για να μην
βρούμε μπροστά μας τους
Αμερικανούς κλπ. Κλπ. Ας εί-
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Μήπως, τελικά, το όλο σύστημα του Μουντομπάσκετ
είναι έτσι δομημένο, ώστε δίνεται η δυνατότητα
σε κάθε ομάδα να επιλέγει αντίπαλο;…

Ν

μαστε ειλικρινείς: Το μπάσκετ,
και ο αθλητισμός γενικότερα,
ούτε πιο… φίλους κάνει τους

λαούς ούτε συνεισφέρει στα
«υψηλά ιδεώδη». Ο καθένας
κοιτάζει το συμφέρον του.

Θυμηθείτε τι έγινε στο Μουντομπάσκετ του Καναδά, πριν
από δεκαέξι χρόνια. Η Εθνική
μας, με προπονητή τον Μάκη
Δενδρινό, έπαιζε κόντρα στο
Πουέρτο Ρίκο. Στην τελευταία
φάση του αγώνα, ο Γιώργος
Σιγάλας εκτελούσε βολές. «Στο
σίδερο, Γιώργο, στο σίδερο»
έκραζε ο Δενδρινός από τον
πάγκο. Να μην το έβαζε, δηλαδή. Αυτός, όμως ευστόχησε. Δεν θέλαμε να χάσουμε
με λιγότερο από οκτώ πόντους! Για ποιο «ευ αγωνίζεσθαι» μιλάμε;
Άλλη περίπτωση πέρσι
«έπρεπε» να χάσουμε και
πάλι, από τη Γαλλία αυτή τη
φορά, για να αποφύγουμε
τους Ισπανούς. Ο Σπανούλης
έβαλε τρίποντο, αλλά τελικά,
μας… έσωσε ο Ντε Κολό, που
έβαλε το πιο αχρείαστο καλάθι της ζωής του, οι Γάλλοι
έπαιξαν με τους Ισπανούς,
αποκλείστηκαν κι εμείς πήραμε μετάλλιο. Αυτή είναι η
μία όψη του νομίσματος.
Η άλλη είναι αυτή στο Ολυμπιακό Τουρνουά του 2004,
όπου ο Παναγιώτης Γιαννάκης
ούτε καν σκέφτηκε να μην νικήσουμε με περισσότερους
από δεκατρείς πόντους το
Πουέρτο Ρίκο. Έτσι, όμως,
διασταυρωθήκαμε με την Αργεντινή και χάσαμε το μετάλλιο. Θα μπορούσαμε να το
είχαμε αποφύγει, αλλά δεν το
κάναμε. Στο ποδόσφαιρο, από
τη στιγμή που οι διασταυρώσεις είναι προκαθορισμένες,
δεν γίνονται τέτοια; Φυσικά
και γίνονται. Θυμηθείτε στο
Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής

το ματς της Ισπανίας με τη
Χιλή, 2-1 αποτέλεσμα που βόλευε και τους δύο. Για να μην
ανατρέξουμε στο Μουντιάλ
του 1982 στην Ισπανία, όπου
Γερμανοί και Αυστρικοί συνωμότησαν εναντίον της…
Αλγερίας και την πέταξαν έξω
από την επόμενη φάση. Φώναζαν οι Αλγερινοί, αλλά
ποιος τους άκουγε;… Ή
μήπως διαγράφηκε από τη
μνήμη τι έγινε στο Μουντιάλ
του 1974 όταν η οικοδέσποινα Δυτική Γερμανία
έχασε 1-0 από την «αδελφή»
της, Ανατολική Γερμανία,
μόνο και μόνο για να μην
βρει τους Ολλανδούς στην
επόμενη φάση, παρά να τους
αντιμετωπίσει μια και καλή
στον τελικό, όπερ και εγένετο,
όπου τους κέρδισε 2-1;

Έλλειμμα πολιτικής
Συνεπώς, το Μουντομπάσκετ
της Τουρκίας απλά επιβεβαίωσε το κυνισμό που υπάρχει
στον αθλητισμό του χρήματος
και το αχαρακτήριστο πλην εμπεδωμένο πια δόγμα των Αμερικανών «Ο πρώτος είναι
πρώτος και ο δεύτερος τίποτα». Ωστόσο, όσον αφορά
στους Έλληνες, υπήρχε έλλειμμα πολιτικής στο Μουντομπάσκετ της Τουρκίας. Στις
δύσκολες εποχές που περνά η
χώρα, κάποιος έπρεπε να έχει
το πολιτικό ένστικτο να δηλώσει και μάλιστα επισήμως σε
συνέντευξη Τύπου «Επειδή
πολλά ακούγονται ότι η Εθνική
μας θα χάσει από τη Ρωσία
προκειμένου να ωφεληθεί από
τις «διασταυρώσεις» σας υπεν-

θυμίζουμε ότι η Ελλάδα είναι
το λίκνο του πολιτισμού το «fair
play» είναι ελληνική ρήση.
Εμείς, ως λαός, δεν μπορούμε
να υπερβούμε αυτό τον κανόνα, εμείς διδάξαμε πολιτισμό και αθλητισμό». Και τέλος.
Η Ελλάδα τουλάχιστον σε επίπεδο εντυπώσεων θα έβγαινε
πολλαπλά κερδισμένη. Όμως,
που μυαλό; …
Η Ελλάδα, μετά την επίθεση
του Μπλατ και του Τάνιεβιτς
(προπονητή της Τουρκίας)
είναι πλέον στη γωνία. Αντί να
παίζει από θέση ισχύος σε
ηθικό επίπεδο, τη «χτυπούν»
όλοι. Και στο μπάσκετ υποτίθεται ότι με την παρουσία του
Βασιλακόπουλου στα πράγματα επί σειρά ετών έπρεπε
να αναπτύξουμε μια τέτοια
πολιτική. Και το γεγονός αυτό
ήρθε ως συνέχεια ενός άλλου,
πολύ σημαντικού. Όταν ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τρόπαιο στο Ευρωμπάσκετ του
Βερολίνου, ο Θανάσης Γιαννακόπουλος ανέμιζε κάτι… ευρώπουλα προς ένα διαιτητή.
Αυτό, κατά τους «ειδήμονες»
έπαιξε ρόλος τη μη παρουσία
του Παναθηναϊκού στο περσινό Ευρωμπάσκετ… Όλα
παίζουν το ρόλο τους. «Προς
παραδειγματισμό»,
που
λένε…
Επί της ουσίας, θα φανείς ο
αντίκτυπος της ήττας από τη
Ρωσία. Μην μας διαφεύγει
πως είχαμε διαβεβαιώσεις ότι
για τα επεισόδια στο «φιλικό»
με τη Σερβία κανένας παίκτης
μας δεν θα τιμωρούνταν. Τιμωρήθηκαν και ο Σχορτσιανίτης και ο Φώτσης…
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«ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ» ΣΤΗΝ... ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,
ΕΝΩ Η ΠΛΕΟΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ» ΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΡΚΥΡΑ

Ο αφελληνισμός του ελληνικού πρωταθλήματος
συνεχίζεται και φέτος
ι ο αφελληνισμός του
ελληνικού πρωταθλήματος καλά κρατεί και
φέτος. Στη χώρα του «να ζει
κανείς ή να μην ζει» το ποσοστό των ξένων ποδοσφαιριστών, όπως βλέπετε και στους
σχετικούς πίνακες, είναι ακριβώς στο μισό. Μισοί αυτοί,
μισοί εμείς! Πού είναι οι Έλληνες παίκτες; Είπαμε ότι μας παρέσυρε η παγκοσμιοποίηση,
αλλά προς τι οι αγορές αμφιβόλου ποιότητας ξένων ποδοσφαιριστών που φτάνουν
στην Ελλάδα; Προς τι η αποστροφή στο ελληνικό ταλέντο;
Μήπως μειώνεται σταδιακά η
συναισθηματική συμμετοχή
των φιλάθλων, όταν βλέπουν
μόνο ξένους στην ομάδα τους;
Αυτό είναι ένα ζητούμενο.
Ο Ολυμπιακός άλλοτε αμιγώς
ομάδα του λιμανιού, με παίκτες που ενσάρκωναν αξίες
του μόχθου, του μεροκάμα-
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του, της λεβεντιάς και της μπάσας, σήμερα έχει αποχρωματιστεί πλήρως! Σε ποσοστό περί
το 68% οι παίκτες του είναι
ξένοι. «Παικταράδες» μεν,
αλλά ξένοι., Και είναι προς
τιμήν του Μαρινάκη που κάλεσε στο γραφείο τα παιδιά
της Ακαδημίας του Ολυμπια-

κού (Σοϊλέδη, Κατσικογιάννη,
Νικλητσιώτη) στο κατευόδιο
για τον ΟΦΗ, λέγοντας: «Ονειρεύομαι έναν Ολυμπιακό που
θα έχει τους μισούς παίκτες
από την Ακαδημία». Η Μπαρτσελόνα, δηλαδή, έχασε από
την πρακτική να προωθεί στην
πρώτη ομάδα τα «φιντάνια»

της; Μέσι, Φάμπρεγας, Τσάβι,
Ινιέστα, Κρίκιτς, Πουγιόλ,
Βαλντέζ, Πικέ, Πέδρο, Μπουσκετς είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Αμέσως μετά τον
Ολυμπιακό, η ξενομανία
βρήκε στέγης τον Πανιώνιο και
στη Λάρισα.
Ο μεν Πανιώνιος τα περασμένα χρόνια είχε μια ιδιαίτερη
συναισθηματική αξία για το
λαό του. Ήταν η ομάδα του ξεριζωμού. Είχε παίκτες από την
ευρύτερη περιοχή, μπολιασμένους με τέτοιες ιδέες. Σήμερα,
οι Έλληνες είναι μετρημένοι.
Το ίδιο και στη Λάρισα. Κάποτε το «Αλκαζάρ» πλημμύριζε
από τους χωρικούς που ήθελαν να δουν ένα παιδί του χωριού τους να αγωνίζεται στην
ΑΕΛ. Αυτό εξαλείφθηκε. Πλέον,
η Λάρισα είναι η ομάδα όλων
των ηπείρων, τη στιγμή που ο
τεράστιος κάμπος της συνεχίζει να παράγει ταλέντα, τα
οποία είτε μένουν ανεκμετάλλευτα είτε φεύγουν.
Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ως Σύλλογος είναι επίσης συνδεδεμένος
με ιστορίες κατατρεγμού, ακολούθησε κι αυτός τα «κελεύσματα»
της
παγκοσμιοποίησης, με μετρημένους Έλληνες ποδοσφαιριστές στο ρόστερ του. Αυτή η
ομάδα, που κάποτε ήταν
100% Ελλάδα, με τον Κούδα,
τον Σαράφη, τον Ασλανίδη,
τον Παρίδη και τόσους άλλους.
Η Κέρκυρα είναι…. Ελληνική!
Αυτή μετρά τους λιγότερους
ξένους από κάθε άλλη ομάδα
της Super League. Μόλις επτά,
ποσοστό 30,4% Ακολουθεί ο
Παναθηναϊκός με ποσοστό
38,7% και την τριάδα συμπληρώνει η Καβάλα η οποία φτάνει το 40,7%.
Από κει και πέρα, ξένοι, ξένοι,
ξένοι…. Πάντως, ο πρόεδρος
της UEFA Μισέλ Πλατινί αποφάσισε ότι από τη μεταπροσεχή σεζόν οι ομάδες σε όλο
τον κόσμο θα πρέπει να έχουν
παίκτες από τις Ακαδημίες στο
ρόστερ τους. Είναι… αισθηματίας; Όχι βέβαια. Απλά, όταν
υποχρεώσουν την όποια
ομάδα να βγάζει παιδιά από
τις Ακαδημίες και να προωθεί
στην πρώτη ομάδα, αυτόματα
την απαλλάσσουν από έξοδα.
Διότι, όταν μια ομάδα ξοδεύει
και δεν εισπράττει, είναι μαθηματικά καταδικασμένη σε
αφανισμό. Γι αυτό και ο Πλατινί έψεξε τη Ρεάλ που έδωσε
πέρσι του κόσμου τα λεφτά.

Διότι, αν σταματήσει κάποτε
να δίνει ο πρόεδρος, η Ρεάλ
θα κινδυνεύσει με πτώχευση.
Κι αν κινδυνεύσει τότε θα απειληθεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο…. Αλλά και η τσέπη
της UEFA.
Ετσι λοιπόν ο Πλατινί για αρχή
σύστησε μια οικονομική επιτροπή στην UEFA η οποία θα
ελέγχει τα οικονομικά των Συλλόγων που θα λαμβάνουν
μέρος στα ευρωπαϊκά Κύπελλα. Αν ο ισολογισμός έχει
αρνητικό πρόσημο, η ομάδα
αυτόματα θα αποκλείεται
όπως συνέβη με τη Μαγιόρκα,
ενώ παρόμοιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν η Πορτσμουθ, η

Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ και η
Κορκ Σίτι. Μάλιστα, αυτής της
επιτροφής λέγεται ότι θα ηγηθεί πρώην πρωθυπουργός του
Βελγίου. Η Ελλάδα, λοιπόν,
μαζί με την Αγγλία και την
Πορτογαλία θα έχουν πρόβλημα αν δεν περιορίσουν τον
αριθμό των ξένων και δεν τους
αντικαταστήσουν με ντόπιους
παίκτες αλλά και παιδιά των
Ακαδημιών. Παρόλες τις μεγάλες και πολυέξοδες μεταγραφές του Ολυμπιακού, ο
Παναθηναϊκός εξακολουθεί να
προηγείται. Όλο το έμψυχο
δυναμικό του κοστίζει 98 εκατ.
ευρώ, ενώ του Ολυμπιακού 91
εκατ. ευρώ.

ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΧΩΡΑ
ΞΕΝΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΛΛΑΔΑ --------------------------------217--------------------------50%
ΙΣΠΑΝΙΑ -------------------------------184 ------------------------37,1%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-----------------------------245 ------------------------49,4%
ΑΓΓΛΙΑ----------------------------------344 ------------------------62,5%
ΙΤΑΛΙΑ ----------------------------------275 ------------------------42,9%
ΓΑΛΛΙΑ ---------------------------------221 ------------------------40,3%
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-------------------------268 ------------------------57,4%
ΤΟΥΡΚΙΑ -------------------------------164 ------------------------32,3%

ΤΟ “ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ” ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ...........31 ............26,3 ..............98,950,000
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ................28 ............26,5 ..............91,350,000
ΠΑΟΚ ..............................29 ............27,5 ..............57,250,000
ΑΕΚ..................................28 ............26,0 ..............43,450,000
ΑΡΗΣ ...............................28 ............26,6 ..............29,600,000
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ....................31 ............24,1 ..............21,475,000
ΛΑΡΙΣΑ ............................22 ............28,1 ..............20,850,000
ΗΡΑΚΛΗΣ ........................27 ............26,6 ..............20,100,000
ΞΑΝΘΗ............................29 ............27,4 ..............18,700,000
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ..................25 ............27,1 ..............15,950,000
ΑΣΤΕΡΑΣ..........................30 ............25,1 ..............15,775,000
ΚΑΒΑΛΑ...........................27 ............27,3 ..............14,350,000
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ.....................26 ............26,4 ..............12,450,000
ΚΕΡΚΥΡΑ..........................28 ............26,0 ..............10,350,000
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. ............28 ............26,0 ..............10,350,000
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ..............22 ............23,8 ..............9,450,000

ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΜΑΔΑ
ΞΕΝΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ------------------------19 -------------------------67,9%
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ--------------------12 -------------------------38,7%
ΠΑΟΚ ------------------------------------17 -------------------------58,7%
ΑΕΚ ---------------------------------------12 -------------------------42,9%
ΑΡΗΣ -------------------------------------16 -------------------------57,1%
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ---------------------------19 -------------------------61,3%
ΛΑΡΙΣΑ ----------------------------------14 -------------------------63,6%
ΗΡΑΚΛΗΣ-------------------------------13 -------------------------48,1%
ΞΑΝΘΗ----------------------------------16 -------------------------55,2%
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ--------------------------11---------------------------44%
ΑΣΤΕΡΑΣ --------------------------------16 -------------------------53,3%
ΚΑΒΑΛΑ ---------------------------------11 -------------------------40,7%
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ----------------------------11 -------------------------42,3%
ΚΕΡΚΥΡΑ ---------------------------------7 --------------------------30,4%
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. --------------------12 -------------------------42,9%
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ----------------------11---------------------------50%
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«Καυτά σπιρούνια» στην κατάψυξη

Η προετοιμασία για τη θεραπεία απαιτεί κάλυψη των άκρων και πολύ κουράγιο,
το οποίο προσπαθεί να μαζέψει ο Ραφαέλ Φαν Ντερ Φάαρτ

αυτά σπιρούνια» σε πολικές θερμοκρασίες. Σε «αίθουσες ψύχους» όπου
επικρατούν θερμοκρασίες -140
βαθ ών Κελσίου, οι ποδοσφαιριστές της Τότενα
χαλαρώνουν σωματικά και «καθαρίζουν» το
μυαλό τους, επισπεύδοντας ταυτόχρονα την ανάρρωσή τους από τραυματισμούς!
Στο σαλόνι του ινστιτούτου υγείας Champneys στοΧερτφορντσάιρ ακούγονται νευρικά γέλια και πειράγ ατα. Οι ποδοσφαιριστές της Τότενα
ετοιμάζονται να εισέλθουν στην «αίθουσα ψύχους»
για να ξεκουραστούν και να ανακτήσουν γρηγορότερα δυνά εις. Σε μια γωνιά κάθονται έντρομοι οι
Κροάτες Νίκο Κράνιτσαρ και Λούκα Μόντριτς, ενώ
αμήχανα χα ογελά ο Ολλανδός Φαντ Ντερ Φάαρτ
που ταλαιπωρείται από θλάση.
«Αν δεν πάθουμε τώρα καρδιακή προσβολή, δεν
θα πάθουμε ποτέ», λέει χαριτολογώντας ο Ολλανδός. Ενας-ένας οι παίκτες ετοιμάζονται. Καλύπτουν
τα αυτιά τους, τα χέρια τους, το σώμα τους κάτω
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από τη μέση, ενώ φορούν ειδικές μάσκες στο
πρόσωπο για να καλύπτονται η μύτη και το στόμα.
Το υπόλοιπο κορμί τους παραμένει γυμνό και
έτοιμο για το μεγάλο σοκ.
Η διαδικασία ονομάζεται «κρυοθεραπεία» και στον
ειδικό θάλα ο των εννέα τετραγωνικών που εισέρχονται οι παίκτες επικρατούν θερμοκρασίες από 130 ώς -140 βαθμούς Κελσίου!
Η επικεφαλής του Champneys Ρενάτα Ζέγιερ οδηγεί τους ποδοσφαιριστές στον προθάλαμο, όπου η
θερμοκρασία είναι -60 βαθμούς Κελσίου, για «ζέσταμα». « εν είναιτίποτε αυτό», δηλώνει γελώντας.
Στη συνέχεια οι παίκτες της Τότενα μπαίνουν στην
«αίθουσα ψύχους», η οποία είναι συνδεδεμένη με
μια δεξαμενή που περιέχει 6.000 λίτρα υγρού αζώτου.
Ο χρόνος που θεωρείται ιδανικός για τους αθλητές
για να παραμείνουν στον ειδικό θάλαμο είναι τα
τρία λεπτά. Πριν από δύο χρόνια οτζόκεϊ Τόνι
ΜΑΚΚΌΙ επισκεπτόταν το ινστιτούτο δύο φορές

Ο Ζερμέν Ντεφόε και οι συμπαίκτες του στην Τότεναμ με... κρύα χαμόγελα
ετοιμάζονται για την κρυοθεραπεία τους σε θερμοκρασία -140 βαθμών Κελσίου!

την εβδομάδα και παρέ ενεκάθε φορά τέσσερα
λεπτά στον θάλαμο, σε θερμοκρασία -149 βαθμούς Κελσίου, για να επισπευτεί η ανάρρωσή του
από τραυματισμό στα πλευρά.

τέσσερις φορές περισσότερο και η παροχή αίματος
επιταχύνεται μεταφέροντας περισσότερο οξυγόνο
στην τραυματισμένη περιοχή. Ταυτόχρονα αισθάνεσαι μεγαλύτερη ενέργεια για να προπονηθείς».

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Η Ρενάτα Ζέγιερ εξηγεί πώς λειτουργεί η κρυοθεραπεία: «Καλό θα ήταν να βλέπω τον αθλητή όσο
πιο σύντομα γίνεται από τον τραυματισμό του. Αν
υποστεί για παράδειγμα διάστρεμα, η παροχή αίματος ύστερα από κρυοθεραπεία γίνεται πιο γρήγορα. Ετσι εκδηλώνεται ο μηχανισμός λειτουργίας
του σώματος. Οταν μπαίνεις στον θάλαμο ψύξης,
το κρύο διεγείρει τους υποδοχείς στο δέρμα σου
και τα μηνύματα εισέρχονται στον εγκέφαλό σου.
Λειτουργώντας σαν ένας υπολογιστής, ο εγκέφαλός
σου διεγείρει όλα τα συστήματα για να τα διατηρήσει ζεστά.
Οταν εξέρχεσαι – και εξαρτάται από το πόσο γυμνασμένος είσαι οι φλέβες ανοίγουν κατά τρεις με

Η ΑΡΧΗ
Τη μέθοδο της κρυοθεραπείας ανέπτυξε το 1978
ο Ιάπωνας Τοσίρο Για αούκι καιαρκετοί παίκτες,
όπως ο Ζερμέν Ντεφόε, υποβάλλονται σ’αυτήν
κάθε εβδομάδα για να ανακτούν πιο γρήγορα τις
δυνάμεις τους, αλλά και να ξεπερνούν τα προβλήματα τραυματισμών. Η κρυοθεραπεία μπορεί να
προκαλέσει την απελευθέρωση ενδορφινών που
βοηθούν στην καταπολέμηση του στρες.
Ωφελεί επίσης το δέρμα, βοηθά στην οστεοπόρωση, ενώ αυξάνει τα επίπεδα τεστοστερόνης
στους άντρες. Ο Φαν ΝτερΦάαρτ δήλωσε μετά
την εμπειρία πως «το μεγαλύτερο μέρος του κορμιού μου συρρικνώθηκε. Αλλά το πόδι μου το αισθάνομαι καλύτερα».
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ΓιατI Eχουν αυτH την τοποθEτηση τα ΓρAμματα

Τα γράμματα που
ίναι πρωί Κυριακής. Κάθεστε στον υπολογιστή σας και
ετοιμάζεστε να γράψετε ένα e-mail. αφού… φορτώσει, ξεκινάτε να πληκτρολογείτε. αυτομάτως τα δάχτυλά σας πηγαίνουν στις προκαθορισμένες θέσεις των
γραμμάτων και με άνεση «χτυπάτε» την πρώτη σας λέξη.
το «άλφα» τέρμα αριστερά, το «γάμα» λίγο πιο δεξιά και
τα υπόλοιπα στοιχεία… εκεί που πρέπει… εδώ και πολλά
χρόνια. ιδια και απαράλλαχτα και απόλυτα μπερδεμένα
μεταξύ τους! σας απασχόλησε άραγε ποτέ το γιατί;
ποιος τοποθέτησε τα γράμματα του πληκτρολογίου εκεί
όπου είναι σήμερα; με ποιο σκεπτικό; Γιατί το «άλφα» είναι
αριστερά και το «λάμδα» δεξιά; υπολόγισε αυτός ο άνθρωπος το «σχεδιασμό» των δαχτύλων των δύο χεριών και των
ατελείωτων λημμάτων στο λεξικό κάθε χώρας ώστε να δημιουργήσει τον ιδανικό συνδυασμό; Είναι κάτι απλό ή… μια
παγκόσμια συνωμοσία, από αυτές που ανά μερικά χρόνια
περιγράφονται τελικά σε κάποιο underground βίντεο που
κυκλοφορεί στο Διαδίκτυo; με κίνδυνο να απογοητευτείτε,
πρέπει να μάθετε – αν σας απασχολεί – ότι η εξήγηση είναι
πολύ πιο απλή και ενταγμένη στην καθημερινότητα.
η σημερινή διάταξη των κουμπιών στα πληκτρολόγια των
γραφομηχανών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλο
τον κόσμο είναι απόρροια μιας τεχνικής δυσκολίας που αντιμετώπισε το 1868 ο Κρίστοφερ Λέιθαμ σόουλς, δημιουργός
της πρώτης γραφομηχανής. το πληκτρολόγιο ονομάζεται
QWERTY (προφέρεται «κιούερτι») και παίρνει το όνομά του
από τα πρώτα πέντε κουμπιά στο πάνω μέρος του, κάτω από

Ε

τον αριθμό 1. η ιδέα ήρθε στον Κρίστοφερ Λέιθαμ σόουλς,
ο οποίος ήταν τοπικός «φιλόσοφος» του μιλγουόκι των ηπα
και εργαζόταν ως διοθρωτής κειμένων και τυπογράφος. σύμφωνα με άρθρο του “Scientific American” της εποχής, ο σό-

ουλς ήθελε να μπει στο πνεύμα της εποχής και να δημιουργήσει μια εφεύρεση που θα άλλαζε τον κόσμο. παράλληλα,
προσπαθώντας να απλοποιήσει και την εργασία του,
οραματίστηκε ένα μηχάνημα που θα τύπωνε τα γράμματα και θα ήταν προσιτό στο ευρύ κοινό. Για να πραγματοποιήσει την εφεύρεσή του, πήρε το κουμπί από
έναν τηλέγραφο και πάνω του προσάρμοσε ένα μεταλλικό στοιχείο (γράμμα) από αυτά που παλαιότερα χρησιμοποιούσαν οι τυπογράφοι. το πάτημα του πλήκτρου
έστελνε το μεταλλικό βραχίονα πάνω σε μία ταινία καρμπόν με ένα χαρτί από πίσω. η ιδέα λειτουργούσε!
η διάταξη των γραμμάτων στην πρώτη γραφομηχανή
ήταν σε δύο μόνο αράδες, με την εξής σειρά:
3579 NOPQRSTUVWXYZ
2468 ABCDEFGHIJKLM
Δοκιμάζοντας την εφεύρεσή του, ανακάλυψε ότι τα μεταλλικά στοιχεία με τα γράμματα μπλόκαραν μεταξύ τους είτε
όταν χρησιμοποιούνταν συγχρόνως δύο κοντινά γράμματα
είτε απλά όταν η δακτυλογράφηση γινόταν με γρήγορο
ρυθμό. ο σόουλς πέρασε τα έξι επόμενα χρόνια της ζωής
του προσπαθώντας να διορθώσει το τεχνικό πρόβλημα. Δοκίμασε δεκάδες συνδυασμούς διαφορετικής τοποθέτησης
των στοιχείων. Ήταν όμως η βοήθεια του καθηγητή και
αδερφού του χρηματοδότη του, Εϊμος ντένσμορ που τον
οδήγησε στην τελική λύση. ο ντένσμορ είχε μόλις ολοκληΣυνέχεια στη σελίδα 35
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ΣΤΟ ΠΛΗΚΤρΟΛOγΙΟ ΤΟυ υΠΟΛΟγΙΣΤH

έγιναν πλήκτρα
Συνέχεια από τη σελίδα 34

ρώσει μια μελέτη που κατέγραφε τη συχνότητα εμφάνισης ζευγών γραμμάτων στις λέξεις του αγγλικού αλφαβήτου. Με όπλο τη
μελέτη αλλά και τις δικές του δοκιμές, ο Σόουλς τελειοποίησε την εφεύρεσή του και σχεδίασε – σχεδόν – το πληκτρολόγιο που
ξέρουμε μέχρι και σήμερα, με τα γράμματα
και τα νούμερα στην παρακάτω σειρά:
23456789.
QWE.TYIUOP
ZSDFGHJKLM
AX&CVBN?R
Το 1873 ο Σόουλς πούλησε τα δικαιώματα
της πατενταρισμένης εφεύρεσής του στην
εταιρία Remmington, γνωστή από τότε για
τις καραμπίνες αλλά και τις ραπτομηχανές
της. Η Remmington έκανε τις τελευταίες τροποποιήσεις, με βασικότερη αυτή της μεταφοράς του R από τη θέση της σημερινής
«τελείας» και τη δημιουργία του πληκτρολογίου QWERTY όπως το γνωρίζουμε.
Ο λόγος; Οι επικεφαλής της εταιρίας ήθελαν
οι πωλητές τους να μπορούν να εντυπωσιάζουν τους πιθανούς πελάτες γράφοντας τη
λέξη «typewriter» (γραφομηχανή) χτυπών-

τας τα πλήκτρα μίας και μόνο σειράς γραμμάτων! Λόγω της σχέσης της Remmington με
τις ραπτομηχανές, η πρώτη γραφομηχανή
τοποθετήθηκε πάνω σε έπιπλο ραπτομηχανής και το πεντάλ του ποδιού που χρησιμοποιούσαν οι γαζώτριες για να επιταχύνουν
τις στροφές της μηχανής αντικαταστήθηκε με
πεντάλ που απλώς άλλαζε την παράγραφο!
Η γραφομηχανή δεν έγινε αμέσως επιτυχία.
Το πρώτο μοντέλο, που έγραφε μόνο με κεφαλαία, πούλησε μόνο 5.000 κομμάτια. Η
επανάσταση όμως είχε ξεκινήσει και γι’
αυτόν τον λόγο το πρωτότυπο του Σόουλς
για την πρώτη του πατέντα, που κέρδισε τελικά το 1878 φυλάσσεται σήμερα στο κεντρικό χρηματοκιβώτιο του Ιδρύματος
Σμιθσόνιαν. Από τότε μέχρι σήμερα βρέθηκαν αρκετοί ανταγωνιστές, που προσπάθησαν να παρουσιάσουν έναν εναλλακτικό
τρόπο δακτυλογράφησης, αποτυγχάνοντας
πάντα. Σημαντικότερη και πιο αμφιλεγόμενη
προσπάθεια ήταν εκείνη του καθηγητή Αύγουστου Ντβόρακ από το Ιδρυμα Κάρνεγκι,
ο οποίος το 1932 παρουσίασε τη δική του
ιδέα.
Στην πρώτη σειρά της δικής του διάταξης,
αντί των γραμμάτων QWERTY υπήρχαν τα

AOEUIDHTNS.
Με τα φωνήεντα στη μία
πλευρά και τα
σύμφωνα στην
άλλη, ο Ντβόρακ υποστήριξε
ότι τα δύο χέρια θα
μπορούσαν ανεξάρτητα να πληκτρολογούν
πιο αποτελεσματικά. Μάλιστα, οι μελέτες που παρουσίασε έλεγαν ότι με το
πληκτρολόγιο Ντβόρακ ο χειριστής θα μπορούσε να γράφει 400 από τις βασικότερες
λέξεις της αγγλικής γλώσσας χωρίς να παίρνει τα χέρια του από τα βασικά γράμματα
AOEUIDHTNS ενώ το αντίστοιχο νούμερο
για το πληκτρολόγιο του Σόουλς ήταν μόλις
100. Οι ίδιες μελέτες υποστήριζαν ότι τα βασικά γράμματα στο πληκτρολόγιο του Ντβόρακ επαρκούσαν για το 70% μιας
δακτυλογράφησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη γραφομηχανή του Σόουλς ήταν
μόλις 32%. Πράγματι, το νέο πληκτρολόγιο
του κυρίου καθηγητή ακουγόταν πολύ καλά.
Ωστόσο, ένα πληκτρολόγιο δεν φτάνει μόνο

να… ακούγεται
καλό. Πρέπει και
να είναι. Και
όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, αυτό του
Ντβόρακ δεν
ήταν, αφού οι
μελέτες και τα
στατιστικά με τα
οποία υποστήριξε την
ιδέα του ήταν κατασκευασμένα από
τον ίδιο και άρα ελάχιστα αντικειμενικά…
αφού ο καθηγητής είχε επενδύσει πολλά από
τα ιδιωτικά του κεφάλαια στο μεγαλεπήβολο
σχέδιο. Πάντως, ακόμα και σήμερα υπάρχουν αρκετοί οπαδοί της μεθόδου Ντβόρακ,
αλλά και τρόποι να μετατρέψει κάποιος το
απλό του πληκτρολόγιο από αυτό που οραματίστηκε ο Σόουλς.
Το 1953 κρατική μελέτη που διεξήχθη από το
αμερικανικό Δημόσιο κατέληξε στο ότι η διάταξη των γραμμάτων δεν παίζει κανένα
ρόλος την ταχύτητα με την οποία πληκτρολογούμε. Η μελέτη έλεγε: «Ένας καλός δακτυλογράφος πληκτρολογεί γρήγορα. Ένας
κακός όχι».
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Προπονητές της Σούπερ

Π

ώς είναι ο τίτλος της αμερικανικής τηλεοπτικής
σειράς; «Νοικοκυρές σε
απόγνωση»; Ε, λοιπόν, εδώ στην
Ελλάδα έχουμε το «προπονητές
σε απόγνωση». Ή κάπως έτσι!
Σε περίοδο κρίσης και ΔΝΤ, το ταμείο ανεργίας γεμίζει από τεχνικούς.
Είτε
Ελληνες
είτε
αλλοδαπούς. Ο παχτσές έχει απ’
όλα! Προπονητές που φεύγουν
στην προετοιμασία! Αλλους που
την έκαναν μετά από μια νίκη. Και
κάποιους που αποχώρησαν επειδή
δεν άντεξαν τη συμβίωση με τους
(παντογνώστες!) παράγοντες.
Τι κάνει αυτές τις ημέρες ο Νίκος
Νιόπλιας; Παραμένει στο κλεινόν
άστυ, ίσως γιατί αναμένει να τελειώσει το σχολείο (Α’ Γυμνασίου) το
παιδί του. Μετά, στις γιορτές υποθέτουμε, ο άλλοτε κόουτς του ΠΑΟ
θα βρεθεί στο Ηράκλειο, στη ζεστασιά του σπιτιού του. Ο Νιόπλιας αποχώρησε με τις δάφνες
ενός νταμπλ, μολονότι αρκετοί
εκτιμούν εκ των υστέρων πως
υπήρχαν γερές βάσεις από τον Τεν
Κάτε.
Το αν θα δουλέψει σύντομα λίγοι

το γνωρίζουν με βεβαιότητα. Εδώ
ισχύει το «ποτέ μη λες ποτέ». Αλλά
ο Ελληνας τεχνικός, έχοντας την
πεποίθηση πως μπορεί να χτίσει
από την αρχή μια ομάδα και με
την ικανότητα να προσεγγίζει τους
νέους, θέλει να εργαστεί σε τέτοιες
συνθήκες. Ως γαλόνια της καριέρας του είναι η θαυμάσια σχέση
με τον Σισέ, η αναγνώριση από
τον Ζιλμπέρτο Σίλβα, η νίκη στο
ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αυτά
θα θυμάται.
Και κάνει delete σε όσα τον πλήγωσαν, το άδειασμα από τους Αντωνίου - Φρέιτας, τη στήριξη που O Μπάγεβιτς
έφυγε λες και τραβήχτηκε ένα χαλί
προβλήματα. Και σε μια σχέση
κάτω από τα πόδια του, ακριβώς
προβληματική, ο Μπουμπένκο
στις 15/11, κοντά έναν χρόνο μετά
έγινε παρελθόν!
την ανακήρυξή του σε άρχοντα
της Παιανίας...
Εφυγαν πριν από τον
Ο Μπουμπένκο πήρε διαζύγιο με
Νοέμβριο!
τον Ηρακλή πριν από την έναρξη
του πρωταθλήματος! Ο (αληθινός) Το πρώτο ηχηρό όνομα που είπε
λόγος; Απολύθηκε ο ατζέντης του, «αντίο, ως εδώ» ήταν ο Ντούσαν
ο οποίος ήταν και μάνατζερ του Μπάγιεβιτς. Για τα δεδομένα της
Ηρακλή! Αμέσως μετά, ο συμπα- ΑΕΚ έμοιαζε σαν να λύνει κάποιος
θής και έμπειρος Γιόζεφ άρχισε να τον γόρδιο δεσμό!
βρίσκει κουσούρια σε ξενοδοχεία, Ο Αδαμίδης δεν μπορούσε να
προετοιμασία, ρόστερ, παντού γράψει το φινάλε, οι παίκτες δεν

O Λίνεν

O Παράσχος

γούσταραν τον προπονητή, ο
Ντούσκο ήταν εγκλωβισμένος. Το
καλό είναι πως κράτησε καλές σχέσεις με τους διοικητικούς.
Το κακό είναι ότι η ΑΕΚ έμεινε
πίσω στη βαθμολογία και τώρα
φαίνεται πως συνέρχεται, πως
ανακάμπτει από μια χειμερία
νάρκη. Ο Μπάγιεβιτς έφυγε τέλη
Σεπτεμβρίου, μετά το ναυάγιο
στον Παγασητικό. Τα πήγε καλά με
τους Ελληνες – όχι τέλεια – και είχε
προβλήματα με τους ξένους. Ο
κόσμος ουδέτερος, αμέτοχος – με

εξαίρεση τους φανατικούς – σε
μια συμβίωση χωρίς ουσιαστική
προοπτική.
Και το διαζύγιο ΠΑΟΚ - Δερμιτζάκη ήταν αυτό που λένε οι δικηγόροι «κοινή συναινέσει».
Το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
(18/10) ήταν το κύκνειο άσμα του
Παύλου και στην επιστροφή στη
Σαλονίκη οι δύο καλοί φίλοι, Ζαγοράκης και Δερμιτζάκης, αποφάνθηκαν πως κάτι έπρεπε να συμβεί.
Συνέχεια στη σελίδα 39
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Λίγκα σε απόγνωση
σότερο. Εφυγε νωρίς, πήγε στον Πανιώνιο
των χιλίων προβλημάτων με στόχο μια
προσωπική ρεβάνς και δεν έμεινε καν στον
πάγκο.
Οσον αφορά τον Στόρε, λογίζεται ως πείραμα στην αγορά της Σκανδιναβίας που δεν
βγήκε. Νέος και φιλόδοξος ο Σουηδός, πλήρωσε το εκρηκτικό διοικητικό τοπίο στον
Πανιώνιο και ήδη ψάχνει τον επόμενο
σταθμό.

Συνέχεια από τη σελίδα 38

Ο Δερμιτζάκης ανέλαβε ξαφνικά μετά τη
φυγή Μπερέτα, του Ιταλού ο οποίος έκανε
μόνο προετοιμασία! Εδωσε τη σκυτάλη
στον Χάβο, σε έναν ακόμη πρώην παίκτη
του ΠΑΟΚ. Γιατί, στην Τούμπα επιμένουν να
αναζητούν άφθαρτο τεχνικό από τα σπλάχνα της ομάδας, ζητούν δηλαδή να δημιουργήσουν έναν δικό τους κόουτς!

Σχέσεις με ημερομηνία λήξης
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ του Λίνεν είναι ιδιάζουσα!
Αλλη διοίκηση τον προσέλαβε στον Ολυμπιακό, διαφορετικά πράγματα του έταξαν,
αλλιώς προχώρησε και εν τέλει τελείωσε το
έργο.
Η σταδιοδρομία του Γερμανού στο Λιμάνι
υπήρξε βραχύβια. Αρχές Αυγούστου, μετά
τον πρόωρο αποκλεισμό από τη Μακάμπι,
ο Μαρινάκης έστειλε το μήνυμα για το
πόσο χειμαρρώδης θα ήταν στις δηλώσεις.
Το «να μη γυρίσει ο Λίνεν από το Ισραήλ»
σήμαινε αυτόματα δουλειά στους νομικούς.
Ηταν επόμενο ο Λίνεν να αποχωρήσει πάραυτα. Τον έφεραν ως λύση ανάγκης επί
Κόκκαλη, του ζήτησαν απλώς να κρατήσει
μια σταθερή ρότα, ενώ ο επόμενος ιδιοκτήτης απαιτούσε μεγαλεία στο πέλαγος. Πώς
να συνεργαστεί με τους κλασάτους παίκτες

Οι Έλληνες που δεν άντεξαν

O Νιόπλιας

O Παπακώστας

που κατέφθαναν στον Ρέντη; Αδύνατον. Ο
Βαλβέρδε ήταν ένας έρωτας του Μαρινάκη,
ένας έρωτας που δεν κρυβόταν.
Οπως δεν κρύβεται και η διάθεση του Χρυσόστομου Ψωμιάδη να μαυρίζει με τις στάχτες του πούρου τις φωτογραφίες των
προπονητών. Τους θεωρεί αναλώσιμους.
Τους στέλνει στην ανακύκλωση. Η μόνη
διαφορά ήταν πως πέρυσι είδα με ένα φεγγάρι και τον Γούτη! Τώρα, από τον Οκούκα

κατευθείαν στον Κάσπερτσακ.
Τo ρεκόρ του Παράσχου
Ο Γιώργος Παράσχος κατέχει το εξής ρεκόρ:
Εμεινε περίπου 40 ημέρες στην Ξάνθη και
ένα διήμερο στον Πανιώνιο!
Στην Ξάνθη πήγε ως επιλογή του Πανόπουλου για να δώσει ώθηση σε μια ομάδα που
δεν παράγει πλέον ταλέντα. Ηταν φυσιολογικό να έχει ένα «χαϊλάιτ» και τίποτα περισ-

Τελευταίοι στη λίστα των τεχνικών που αντίκρυσαν την πόρτα της εξόδου είναι οι Παπακώστας και Τεννές. Ο εν πρώτος άρχισε
άσχημα τη σεζόν, στην πορεία όμως κατάφερε να τιθασεύσει το αλογάκι του Κάμπου.
Η νίκη επί της Ξάνθης, οι ισοπαλίες σε Χαριλάου και ΟΑΚΑ (με ΠΑΟ) απλά ήταν το φιλί
της ζωής. Η ήττα από τον Πανιώνιο έφερε
ξανά το θέμα στην επιφάνεια και παρά τους
όρκους αιώνιας πίστης, ο Πηλαδάκης τού
είπε «άντε γεια». Το παράπονο του προπονητή; δεν θα μπει στο νέο γήπεδο της ΑΕΛ,
το κουκλί της Θεσσαλίας. Οσο για τον Τεννέ,
τα βάζει με τους παράγοντες της Κέρκυρας.
Εφαγε την προετοιμασία και την εξορία
στην Πάτρα, αλλά δεν άντεξε να βγάλει μια
σεζόν. Για ακόμη μία φορά.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2010

ταν η οικογένεια Βαρδινογιάννη, το καλοκαίρι του ’79
πρόλαβε στο νήμα την αντίστοιχη των Γιαννακοπουλέων, ελάχιστοι
ανέμεναν πως εκείνο το διάστημα έπεφταν τα θεμέλια για το χτίσιμο μιας αυτοκρατορίας.

Ο

TΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

40

ΤΟ 2010 εΙναΙ ΤΟ εΤΟς ΟρΟςημΟ με Την αλλαγη

Τέλος εποχής για
με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη για µια
µακρά περίοδο επικεφαλής, ο ΠαΟ µεγαλούργησε! είτε µε µουστάκι είτε χωρίς, ο βετεράνος
παράγοντας
εκτίναξε
την
αγαπηµένη του οµάδα. Ο θρύλος λέει πως
συµφώνησε µε τον (τότε πρόεδρο του
Ολυµπιακού) νταϊφά, να µπουν στον χώρο
και να καθαρίσουν το ποδόσφαιρο! Τριάντα
χρόνια µετά βέβαια, αναζητείται ακόµη το...
απορρυπαντικό, αλλά η οικογένεια σφράγισε
µε κινήσεις την παρουσία της.η σκυτάλη
τώρα δίδεται στους Βγενόπουλο - Πατέρα,
καθόσον οι Βαρδινογιάννηδες έκριναν πως
έφτασε η ώρα για το «αντίο». Ποια είναι τα
«συν» µιας εποχής που µεγάλωσε γενιές και
γενιές Παναθηναϊκών;
n Το αθλητικό κέντρο της Παιανίας. Ιδιοκτησίας των Βαρδινογιάννηδων, σήµα κατατεθέν της Παε και της µετάβασης από τον
ερασιτεχνισµό στον επαγγελµατισµό. εξι δισ.
δρχ. έφτασε το κόστος του έργου το 92 που
ολοκληρώθηκε. απίστευτο ύψος επένδυσης!
n Ο Παναθηναϊκός ουδέποτε αντιµετώπισε
οικονοµικά προβλήµατα. ναι µεν στο λεξικό
του ποδοσφαίρου µπορεί τον γιώργο Βαρδινογιάννη να τον βρεις και δίπλα στο παρατσούκλι «καβούριας», ωστόσο ούτε
κινδύνεψε µε χρεοκοπία η οµάδα
ούτε έφτασε στο σηµείο να ταλανίζεται από κρίσεις τύπου αεΚ,
Ολυµπιακού, αρη.
n Δηµιούργησε ρεκόρ
προσέλευσης θεατών
στο Ολυµπιακό ςτάδιο. Πολύ απλά γιατί
έφερε την οικογένεια
στο γήπεδο, πάταξε τον
χουλιγκανισµό και αντέδρασε στα αλισβερίσια
µε τους φανατικούς ή
µε διάφορες περιθωριακές οργανώσεις φιλάθλων.
n εστω και χωρίς να
προβληθεί ιδιαίτερα ως
επίτευγµα, ο ΠαΟ
αξιοποίησε τους γηγενείς ποδοσφαιριστές.
Το... σχολείο της
Παιανίας ήταν ανοιχτό για µάθηση!
Βοήθησε αρκετούς να κάνουν
καριέρα και ουδείς πρέπει να
λησµονεί πως η
«πρωταθλήτρια
ευρώπης
του
2004» αποτε-

λείτο κατά βάση από παιδιά του Παναθηναϊκού. με την ευρύτερη έννοια του όρου.
n εφερε στον Παναθηναϊκό ορισµένα τρανταχτά ονόµατα των πάγκων. Ποιον να φέρουµε στη µνήµη και ποιον να µην
ξεχάσουµε; ράµσεϊ, Κόβατς, μπένγκτσον,
Πεζάολα, γκµοχ, Ιβιτς, Οσιµ, ςενέκοβιτς,
γκόρσκι µια µικρή γεύση. Παλαιότερων εποχών.
n ςυνέβαλε ώστε ο Παναθηναϊκός σε
µεγάλα κοµµάτια των δεκαετιών της κυριαρχίας του, να µοιάζει µε γαλαξία αστέρων!
Ζάετς, λα λινγκ, ςαραβάκος, ςαργκάνης,
Βαµβακούλας, Δεληκάρης, γαλάκος, ςισέ,
Ζιλµπέρτο, ρότσα, ςόουζα, αποστολάκης,
ντορουνικολάε, ασάνοβιτς, κάποιοι από
τους παικταράδες.
n Φυσικά, σε µια «ατέλειωτη» περίοδο,
υπάρχουν και σκιές. Ή αν προτιµάτε, στόχοι
που µπορούσαν να υλοποιηθούν αλλά δεν
«περπάτησαν»:
n ςτην Παιανία «µεγάλωσαν» οι παίκτες,
αλλά ο ΠαΟ δεν εξέθρεψε µια γενιά παραγόντων, µολονότι είχε την ευκαιρία. ςε αυτό
οι ευθύνες ας αναζητηθούν στο άκρως προσωποκεντρικό σύστηµα εξουσίας, ένα µοντέλο πολύ συγκεντρωτικό.
n Υποβαθµίστηκε ο ρόλος του ερασιτέχνη.
αν και ο κόσµος ζητούσε να βελτιωθούν και
να εξελιχθούν όλα τα τµήµατα του Τριφυλλιού, δεν δόθηκε η πρέπουσα σηµασία.
Οσον αφορά τις δοµές του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν έγιναν οι ρήξεις στην εΠΟ,
στην εΠαε (ή τη λίγκα µεταγενέστερα), ούτε
ασφαλώς στον πολύπαθο χώρο της διαιτησίας.
n Κατά την παντοκρατορία των Βαρδινογιάννηδων, δεν έγιναν τα απαιτούµενα
βήµατα για τη δηµιουργία νέου γηπέδου.
Και ναι µεν ο ΠαΟ έφτασε πολύ ψηλά στην
ευρώπη µε νίκες και στιγµές αξεπέραστες
(θρίαµβοι µε γιουβέντους, κόντρες µε αγιαξ,
λίβερπουλ, επιτυχίες σε γερµανικά εδάφη
και πολλά άλλα), το σίγουρο όµως είναι πως
ένας τελικός δεν ήταν όνειρο µακρινό.
n ςτην ουσία και παρά τους προέδρους γλάστρες, ο ΠαΟ βίωσε µόνο δύο ηγέτες.
Τον γιώργο και τον γιάννη Βαρδινογιάννη.
Διαφορετικού στυλ. με τον Τζίγγερ, προσωνύµιο που λέγεται πως δόθηκε από τον αγαπηµένο σκύλο του, ως άλλος ραλίστας να
θέλει να φτάνει πάντα νικητής στον
τερµατισµό, αλλά να µην τα καταφέρνει
πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
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Βαρδινογιάννη και Κόκκαλη
Για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, ο Σωκράτης
Κόκκαλης μπαίνει στο ίδιο σκαλί με τον (αξέχαστο)
Νίκο Γουλανδρή. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, πόσο μεγάλη ήταν η προσφορά του κ. Κόκκαλη στη σύγχρονη ιστορία των Κόκκινων.
Να το πούμε απλά ύστερα από μια άνυδρη δεκαετία,
ο κ. Κόκκαλης ήρθε αρχικά ως διοίκηση Πρωτοδικείου και εξελίχθηκε σε αναμορφωτή της ΠΑΕ! Επί
των ημερών του, τα συννεφιασμένα πρόσωπα των πιτσιρικάδων έλαμψαν. Φωτίστηκαν! Με τι συνδέθηκε
ο από το 1993 και δώθε επικεφαλής της διοίκησης
του Ολυμπιακού;
Έφερε στον Πειραιά παίκτες αληθινούς όσους, κατευθείαν από ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Δεν εφείσθη εξόδων και
γέννησε τον όριο «φιέστες αεροδρομίου»! Τζιοβάνι, Ιβιτς, Ζάχοβιτς, Καρεμπέ, Γιαννακόπουλος,
Ριβάλντο, Γκαλέτι, Γεωργάτος,
Αλεξανδρής, Γεκινί, Νικοπολίδης, Τζόρτζεβιτς και ασφαλώς τόσοι και τόσοι άλλοι.
Παίκτες που έφερναν
κόσμο στο γήπεδο!
Έφτιαξε το νέο «Γ. Καραϊσκάκης». Μετρ στις επαφές
και
στην
εκμετάλλευση καταστάσεων, με συνοπτικές
διαδικασίες κατάφερε
να δημιουργήσει ένα
στολίδι στο Νέο Φάληρο. Με φόντο
τους
Ολυμπιακούς
Αγώνες,
αλλά στην ουσία
ως έδρα – φωτιά
του Ολυμπιακού!
Το νοίκιασε από
την ΕΟΕ για 49
χρόνια και αποτελεί το ορμητήριο
του Θρύλου.
Οι παίκτες ήταν καλοπληρωμένοι, οι
επενδύσεις έρχονταν η
μία μετά την άλλη και
μόνο την τελευταία τριετία δημιουργήθηκε
«μαύρη τρύπα» και αδιέξοδο. Στα περισσότερα
χρόνια του Κόκκαλη, η
ευημερία ήταν συνώνυμο
της θητείας του.
Δώδεκα τίτλοι πρωταθλήματος σε δεκατρία χρόνια.
Οι αντίπαλοι γκρίνιαζαν, μιλούσαν για τουλάχιστον περίεργες μεθόδους, αλλά στο Λιμάνι
έφτιαχναν φιέστες και έψηναν αρνιά.
Η Ευρώπη θα τον κυνηγά σαν… Ερινύα.
Ποτέ δεν αξιοποίησε τη μόνιμη παρου-

σία του Ολυμπιακού στους ομίλους του Τσάμπιονς
Λιγκ. Έρχονταν
χρήματα στα ταμεία, επενδύσεις
σε παίκτες γίνονταν πέραν
πάσης αμφιβολίας, γιατί
όμως στην πλατεία Αλεξάνδρας δεν
πανηγύριζαν συνεχείς προκρίσεις
στα ημιτελικά.;

Η πορεία που δεν έγινε πάντα θα πονά τον κ. Κόκκαλη. Ηταν στυγνός ως παράγοντας. Χωρίς τον ελάχιστο συναισθηματισμό απέναντι στους συνεργάτες
του. Άλλαζε τεχνικούς σαν τα πουκάμισα, σκούπισε
τον Μπάγιεβιτς, ήταν σκληρός με τον Ριβάλντο και
τον Βαλβέρδε στα διαζύγια, δεν άφησε να ξεπεταχθούν τα νέα παιδιά. Ούτε ο γιος του ο Πέτρος στάθηκε στο τιμόνι ούτε ο Ιβιτς.
Αφήστε που κανείς κόουτς δεν προχώρησε από τα
σπλάχνα του Ολυμπιακού.
Για τους «αντιπάλους» ο Σ. Κόκκαλης ήταν ο καλύτερος… προπονητής της ομάδας! Το υποστηρίζουν
γιατί μετέτρεψε τον Ολυμπιακό σε «one man show»,
έβαλε τον εαυτό του πάνω από παίκτες και τεχνικούς!
Δεν δίστασε να προκαλέσει όσους δεν ήταν μαζί του.
Σε δημόσια εμφάνιση – για παράδειγμα – έλεγε
«κότες της Ευρώπης» τον Παναθηναϊκό! Σούπερ σε
Ελλάδα και με υπέροχους άσους, πορεία χωρίς πυξίδα στην Ευρώπη.
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Η ποδοσφαιρική ελληνική... πυξίδα
στερα από αρκετές προσπάθειες με
...χάρακες και μοιρογνωμόνια ψάξαμε και βρήκαμε τις ομάδες οι
οποίες βρίσκονται στις τέσσερις άκρες του ελληνικού ορίζοντα. Μπορεί οι περισσότερες
από αυτές να μην είναι γνωστές ωστόσο η γεωγραφική τους θέση είναι αυτή που τις κάνει
ιδιαίτερες καθώς είναι οι ακρογωνιαίοι ποδοσφαιρικοί λίθοι της χώρας.

Ύ

ΒΟΡΡΑΣ: ΑΚΡΙΤΑΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥ
Το Ορμένιο είναι ένα χωριό που βρίσκεται
στην κορυφή του «τριγώνου» του Έβρου και
παράλληλα αποτελεί μια από τις πύλες εισόδου προς την Βουλγαρία με την οποία και συνορεύει. Οι κάτοικοι του μπορεί να είναι μόλις
807 (επίσημα εγγεγραμμένοι) ωστόσο διαθέτουν ομάδα ποδοσφαίρου τον Ακρίτα Ορμενίου ο οποίος μάλιστα έχει τον τίτλο του
«βορειότερου» συλλόγου στην Ελλάδα. Το ποδοσφαιρικό σωματείο του χωριού αγωνίζεται
στην Γ’ Κατηγορία της ΕΠΣ Έβρου και διαθέτει ένα αξιόμαχο σύνολο. Τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι ιθύνοντες της ομάδας είναι
αρκετά καθώς οι αποστάσεις είναι μακρινές
και οι οικονομικές δυσκολίες αρκετές. Ωστόσο
η αγάπη τους για το άθλημα και ο στόχος να
κρατήσουν τη νεολαία του χωριού στο μέρος,
τους δίνει δύναμη να συνεχίσουν για την συνέχεια. Το μεγάλο πρόβλημα για τους ιθύνοντες του συλλόγου δημιουργείται τον χειμώνα
καθώς οι συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες
δυνατές. Σε ό,τι αφορά την ιστορία του
Ακρίτα εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1960
και είναι επίσημα αναγνωρισμένο σωματείο
από το 1998 (Μέχρι τότε οι ποδοσφαιριστές

του χωριού αγωνίζονταν στη γειτονική ομάδα
της Δικαίας).Έκτοτε αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Β΄ και Γ’ Κατηγορίας (έχει αγωνιστεί και στην Α’) της ΕΠΣ Έβρου και συνήθως
φιγουράρει στις πρώτες θέσεις. Τέλος, το Ορμένιο έχει στείλει «εκπροσώπους» και σε μεγαλύτερες ομάδες καθώς από το 1975-1980
στην Καβάλα (Α΄Εθνική) αγωνιζόταν ο Δημοσθένης Γιαννακίδης ενώ την δεκαετία του 80΄
φορούσε την φανέλα του Πανθρακικού ο
Γιώργος Κάκαλος.

ΝΟΤΟΣ: ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ
Λίγα χιλιόμετρα πριν η νοτιότερη ακτή της
Κρήτης «ακουμπήσει» το Λιβυκό πέλαγος
στον οικισμό Πηγαϊδάκια που βρίσκεται στο
Νομό Ηρακλείου (απέχει από το Ηράκλειο 66
χιλιόμετρα). Εκεί οι 334 κάτοικοι του χωριού
(η ονομασία του προέρχεται από τα πολλά
πηγάδια που υπάρχουν στην περιοχή) έχουν
δημιουργήσει ποδοσφαιρική ομάδα με την
ονομασία του χωριού και από το 1995 συμμετέχουν κανονικά στα πρωταθλήματα της
ΕΠΣ Ηρακλείου. Φέτος αγωνίζεται στην Γ’
ΕΠΣΗ (φωτο). Ο συγκεκριμένος σύλλογος
έχει την ιδιομορφία να είναι ο νοτιότερος
στην χώρα και οι μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις είναι και εδώ ένα πρόβλημα. Από κει
και πέρα οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να μετράνε λίγα χρόνια ποδοσφαιρικής παρουσίας
ωστόσο έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους
καθώς έχουν αγωνιστεί μέχρι και την δεύτερη
κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος.

ΔΥΣΗ: ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΡΙΛΛΑ
Στο βόρειο τμήμα της Κέρκυρας συναντάμε
τον παραθαλάσσιο οικισμό Αρίλλα και το σημείο όπου βρίσκεται είναι το δυτικότερο στην
Ελλάδα. Οι τετρακόσιοι περίπου κάτοικοι
ασχολούνται κυρίως με τον τουρισμό καθώς
οι περισσότεροι έχουν επιχειρήσεις. Εκτός
από αυτή την δραστηριότητα τους , μια από
τις αγαπημένες τους ασχολίες είναι και το ποδόσφαιρο αφού έχουν ιδρύσει τον Κένταυρο
Αρίλλα προκειμένου να περνάνε πιο ευχάριστα τον...χειμώνα τους. Η ομάδα που εκπροσωπεί το συγκεκριμένο τουριστικό θέρετρο
αγωνίζεται στην Β’ Κατηγορία στον Βόρειο
όμιλο του νησιού.

ΑΝΑΤΟΛΗ: ΡΟΔΟΣ
Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιο απόμακρο χωριό και κάποιες ομάδες που αγωνίζονται στα τοπικά πρωταθλήματα αλλά για
μια ολόκληρη πόλη που έχει δύο σωματεία τα
οποία έχουν αγωνιστεί μέχρι και στα μεγάλα
«σαλόνια». Συγκεκριμένα η Ρόδος είναι η περιοχή η οποία γεωγραφικά βρίσκεται στο
ανατολικότερο σημείο της χώρας ωστόσο
αυτό κάθε άλλο παρά πτοεί τους κατοίκους
της περιοχής οι οποίοι ανέρχονται στις
55.000. Οι ομορφίες της περιοχής είναι ξακουστές καθώς η πρωτεύουσα του νησιού
των ιπποτών φιλοξενεί κάθε χρόνο χιλιάδες
τουρίστες. Στον ποδοσφαιρικό τομέα οι Ροδίτες έχουν δείξει ότι το κατέχουν το άθλημα
καθώς έχουν βγάλει αρκετούς γνωστούς ποδοσφαιριστές (Κακλαμάνος, Ζουρούδης κλπ.)
ενώ τόσο ο Διαγόρας όσο και η Ρόδος είναι
ομάδες που είναι γνωστές σε όλη την χώρα.
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Aνέβασε στροφές ο ΟΦΗ στη Β’ Εθνική
4 Με εντός έδρας νίκη 2-0 επί του Αιγάλεω, ξεκίνησε ο ΟΦΗ τις υποχρεώσεις του
στη Β’ Εθνική για το 2010. Ενθουσιασμός
για την απόκτηση του Ογκουνσότο με τη
μορφή δανεισμού από τον Εργοτέλη.
4 Εκτός έδρας νίκη για τη Χερσόνησο με
2-0 επί του Χαϊδαρίου και συντριβή 4-0
του ΠΟΑ στην Καλλιθέα στα πρώτα παιχνίδια των τοπικών ομάδων στη Γ’ Εθνική για
το νέο έτος.
4 Ανήμερα των Φώτων ο Εργοτέλης
έχασε με 4-1 από τον Παναθηναϊκό στο
ΟΑΚΑ, στην πρεμιέρα του δευτέρου γύρου
της Σούπερ Λίγκα.
4 Με κόντρα διαιτησία, ο ΟΦΗ κέρδισε 21 τον Εθνικό Αστέρα στην Καισαριανή
για τη 16η αγωνιστική της Β’ Εθνικής.
4 Με βαριά ήττα 12-3 από τον Εθνικό στο
Λίντο, ξεκίνησε ο ΟΦΗ τα παιχνίδια του
στην Α2 πόλο.
4 Στο ντεμπούτο του Βαγγέλη Βλάχου
στον πάγκο του, ο ΟΦΗ κέρδισε τον
Αμύντα με 76-73 στο ΒΑΚ για τη 12η αγωνιστική της Α2.
4 Πρώτη εκτός έδρας επιτυχία για τις γυναίκες του «Ηράκλειο» στην Α2 μπάσκετ,
επί του Πειραϊκού με 79-40.
4 Τρομοκρατική επίθεση δέχθηκε η αποστολή του Τόγκο από αντάρτες στην Αγκόλα, λίγο πριν την έναρξη του Κόπα
Αφρικα. Τρεις νεκροί ήταν ο απολογισμός
ενώ στο μοιραίο πούλμαν επέβαινε και ο
νεοαποκτηθέντας παίκτης του ΟΦΗ Ερικ
Ακότο, ο οποίος δεν έπαθε τίποτα.
4 Ο Ισπανός οδηγός Κάρλος Σάινθ έκοψε
πρώτος το νήμα στο 32ο Ράλι Ντακάρ που
έγινε στη Λ. Αμερική.
4 Στην Αλικαρνασσό έγινε το καθιερωμένο All Star Game της ΕΚΑΣΚ στο οποίο
για πρώτη φορά αγωνίστηκαν αποκλειστικά
νέοι αθλητές.
4 Μετά από 5 αγωνιστικές επέστρεψε στις
νίκες ο Εργοτέλης κερδίζοντας τον Λεβαδειακό με 1-0 στο Παγκρήτιο.
4 Ο ΠΟΑ επικράτησε με 1-0 του Πλατανιά στο Ατσαλένιο στο κρητικό ντέρμπι της
Γ’ Εθνικής.
4 Στην τρίτη θέση της Γ’ Εθνικής μπάσκετ
βρήκε το «Ηράκλειο» η λήξη του πρώτου
γύρου.
4 Για δεύτερη φορά αναβλήθηκε η Γενική
Συνέλευση της ΠΑΕ ΟΦΗ λόγω της απουσίας των αδερφών Βατσινά. Ο πρόεδρος
της ομάδας κ. Κουράκης ζήτησε την
άμεση μεταβίβαση των μετοχών και κατήγγειλε μεταξύ άλλων τον μεγαλομέτοχο για
υπεξαίρεση χρημάτων.
4 Έντεκα τρίποντα πέτυχε ο Φαρμάκης
του Κύδωνα στη νίκη επί της Μεσαράς με
93-52 για το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚ.
4 Η Αίγυπτος κατέκτησε το Κόπα Αφρικα
κερδίζοντας με 1-0 στον τελικό την Γκάνα.
4 Ήττα – σοκ για τον Εργοτέλη από τον
ουραγό Πανθρακικό με 3-2 στην Κομοτηνή για την 20 η αγωνιστική της Σούπερ
Λίγκα.
4 Την κατάταξη των αθλημάτων σε έξι κατηγορίες με την ταυτόχρονη μείωση των
επιχορηγήσεων, ανακοίνωσε η ΓΓΑ στο
πλαίσιο του Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού.

δρόμου.
4 Δεκαεπτά μετάλλια κατέκτησαν οι κολυμβητές των Ηρακλειώτικων συλλόγων στους
Χειμερινούς Αγώνες Ν.Ελλάδας.
4 Την τεχνική ηγεσία της Παναχαϊκής ανέλαβε ο Ευγένιος Γκέραρντ.
4 Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο επί πολλά χρόνια πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΟΦΗ Λευτέρης Λυγερός.
4 Η Αναστασία Παπουτσάκη του ΟΦΗ
πήρε την πρώτη θέση στα 400μ. του Πανελληνίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου.
4 Με δύο νίκες με το ίδιο σκορ (3-2), ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Ρόμα στη φάση των
«32» του Γιουρόπα Λιγκ.

Μετά από 4 παρατάσεις, η Ξάνθη κέρδισε
στο ΒΑΚ τον ΟΦΗ

4 Εντυπωσιακά έκλεισε ο ΟΦΗ τη μεταγραφική του ενίσχυση αποκτώντας τους Πόποβιτς,Μπούρμπο και Κατσικογιάννη.
4 Η Κροατία, η Λετονία, το Ισραήλ, η Γεωργία και η Μάλτα κληρώθηκαν αντίπαλοι
της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στα προκριματικά του Euro 2012.
4 Ο Μανόλης Παπαματθαιάκης επέστρεψε στον πάγκο της Χερσονήσου αντικαθιστώντας τον Άγγελο Βαρδάκη.
4 Οι Μικτές ομάδες της ΕΠΣΗ πρώτευσαν
για ακόμα μια χρονιά στους ομίλους Κρήτης
του Ενωσιακού πρωταθλήματος.
4 Στο Βανκούβερ του Καναδά έγιναν οι
21οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς
φυσικά κάποια ελληνική διάκριση.
4 Μετά από τέσσερις παρατάσεις η Ξάνθη
κέρδισε τον ΟΦΗ στο ΒΑΚ με 125-123, για
τη 17η αγωνιστική της Α2.
4 Τον σοβαρό τραυματισμό του Βασιλόπουλου της Δάφνης προκάλεσε ο Πασχάλης του Ρεθύμνου σε αγώνα της Α2, με
συνέπεια τη βαρύτατη τιμωρία του.
4 Νέα διοίκηση εξέλεξε η ΠΑΕ ΟΦΗ στη Γενική της Συνέλευση με πρόεδρο και πάλι τον
Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Κουράκη. Απόντες
ξανά οι αδερφοί Βατσινά...
4 Σπουδαίο «διπλό» για την ομάδα πόλο του
ΟΦΗ επί του Ηρακλή με 13-8 για την 6η
αγωνιστική της Α2.
4 Ο Μιχάλης Δασκάλακης αποχώρησε
από την τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του «Ηράκλειο». Στη θέση του ο
Βαγγέλης Κουκαρούδης.
4 Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας στο μπάσκετ κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό με 68-64 στον τελικό.
4 Το Ρέθυμνο επικράτησε στην έδρα του,
του ΟΦΗ με 59-58 στο Κρητικό ντέρμπι της
18ης αγωνιστικής της Α2.
4 Ισοπαλία 1-1 έφερε ο Εργοτέλης με τον
Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο για την 23η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκα.
4 Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ζωή Επιτροπάκη της ΓΕΗ στα 3000μ. κορασίδων
του Πανελληνίου πρωταθλήματος ανωμάλου

4 Φιλική ήττα με 2-0 από τη Σενεγάλη στο
Βόλο, γνώρισε η Εθνική ομάδα των ανδρών.
4 Αιφνιδιαστικά εγκατέλειψε τον ΠΟΑ ο Θανάσης Κολιτσιδάκης, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Καλαμάτας.
Τον αντικατέστησε ο Γιάννης Χατζησεβαστός.
4 Ο ΟΦΗ κέρδισε την Κέρκυρα με 3-1 στο
Γεντί Κουλέ για την 24η αγωνιστική της Γ’
Εθνικής και μείωσε την απόστασή του από
τις προνομιούχες θέσεις.
4 Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, κερδί-

Χρυσό μετάλλιο πήρε η Παπουτσάκη του ΟΦΗ
στο Πανελλήνιο κλειστού στίβου

ζοντας στον τελικό του φάιναλ φορ που έγινε
στο Ρέθυμνο τον Ολυμπιακό με 3-1.
4 Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε με δύο
ήττες από τη Σταντάρ Λιέγης, στη φάση των
Συνέχεια στη σελίδα 48
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«16» του Γιουρόπα Λιγκ.
4 Με μεγάλη επιτυχία έγινε στο νεότευκτο
κλειστό γυμναστήριο στα «Δύο Αοράκια»,
το 18ο All Star Game του ΕΣΑΚΕ. Οι Έλληνες παίκτες κέρδισαν τους ξένους αστέρες της
Α1 μπάσκετ με 147-114, έχοντας πρωταγωνιστή τον Σχορτσανίτη.
4 Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στις διπλές αναμετρήσεις με τη Μπορντό για τους
«16» του Τσάμπιονς Λιγκ, γνωρίζοντας τον
αποκλεισμό χωρίς να πετύχει νίκη.
4 Η ποδοσφαιρική ομάδα του 7ου ΕΤΑΔ
Ηρακλείου πήρε την τρίτη θέση στα τελικά
του Πανελληνίου πρωταθλήματος Λυκείων
που έγιναν στη Δράμα.
4 Τις 5 σερί νίκες στην Α2 πόλο έφθασε ο
ΟΦΗ, κερδίζοντας τον Ηλυσιακό στο Λίντο
με 8-6 για την 9η αγωνιστική.
4 Ο Εργοτέλης έκοψε πρώτος το νήμα στην
κανονική περίοδο του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ.
4 Ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για την 27η αγωνιστική
της Σούπερ Λίγκα αλλά οι «πράσινοι» διατήρησαν το πλεονέκτημα για τον τίτλο.
4 Βαριά ήττα με 3-0 γνώρισε ο ΟΦΗ στην
Ηλιούπολη από την τοπική ομάδα για την
26η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκα.
4 Η Χερσόνησος ηττήθηκε με 1-0 από τον
Πλατανιά στα Χανιά, στο Κρητικό ντέρμπι
της 26ης αγωνιστικής της Γ’ Εθνικής.
4 Η ΑΘΛΕΣΗ κατέκτησε το Παγκρήτιο πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών για 3η φορά τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο ΣΦΠ Χανίων πήρε
τον τίτλο στους άνδρες.
4 Η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού
αποκλείστηκε από τη φάση των «16» της Ευρωλίγκα σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που
πέρασε στους «8».
4 Ο Βασίλης Ξημέρης ανανέωσε τη θητεία
του στην προεδρία του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, κάνοντας σχετικά μικρή ανανέωση στη διοίκηση.
4 Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν κατέκτησε
ο Γιούχτας το Κύπελλο ΕΠΣΗ, επικρατώντας
με 1-0 του Ρούβα στον τελικό που έγινε στο
γήπεδο του ΟΦΗ.
4 Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε Κυπελ-

Mε τη νίκη επί του ΠΑΣ, ο Εργοτέλης εξασφάλισε
την παραμονή του

Για δεύτερη σερί σεζόν αναδείχθηκε Κυπελλούχος ΕΠΣΗ ο Γιούχτας

Tην κατάκτηση του Παγκρήτιου τίτλου ανδρών πανηγύρισε ο Εργοτέλης

λούχος Ελλάδας στο βόλεϊ ανδρών κερδίζοντας με 3-2 τον Ολυμπιακό στον τελικό.
4 Τους Παγκρήτιους τίτλους παίδων κατέκτησαν ο Εργοτέλης στο μπάσκετ και ο ΟΦΗ
στο βόλεϊ.
4 Η ομάδα μπάσκετ του «Ηράκλειο» κέρδισε στην παράταση με 91-90 την Κηφισιά,
στο ντέρμπι κορυφής της Γ’ Εθνικής που έγινε
στο Λίντο για την 21η αγωνιστική.
4 Με την εκτός έδρας νίκη 3-1 επί της Καβάλας, ο Εργοτέλης εξασφάλισε ουσιαστικά την
παραμονή του, δύο αγωνιστικές πριν από το
τέλος.
4 Η Μικτή ομάδα Νέων της ΕΠΣΗ ηττήθηκε
στον ημιτελικό του Πανελληνίου πρωταθλήματος από την Αθήνα με 2-1 στη Ρόδο.
4 Καταδικαστική και άδικη ελέω διαιτησίας
ήττα με 3-0, γνώρισε ο ΟΦΗ στον Βόλο από
τον τοπικό Ολυμπιακό για την 28η αγωνιστική της Β’ Εθνικής, μένοντας πολύ μακριά
από την κορυφή.

4 Ο Παντελής Καμπαξής του Συλλόγου
Μαραθωνοδρόμων Κρήτης πρώτευσε στον
διεθνή μαραθώνιο της Μεσσήνης.
4 Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο φάιναλ

φορ της Ευρωλίγκα αποκλείοντας την Πρόκομ.
4 Η γυναικεία ομάδα πόλο της Βουλιαγμένης αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη περίοδο πρωταθλήτρια Ευρώπης κερδίζοντας
στην Κέρκυρα τη ρωσική Κίρισι με 10-7.
4 Σοκ στην ελληνική κωπηλασία προκάλεσε ο
θάνατος του αθλητή Διονύση Νικολούζου
από ανακοπή καρδιάς, στη διάρκεια προπόνησης για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα.
4 Ο ΣΦΠΧ στους άνδρες και ο ΟΠΕΡ στις γυναίκες αναδείχθηκαν Κυπελλούχοι Κρήτης στο
βόλεϊ.
4 Η ομάδα νεανίδων του Αρκαδίου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα μπάσκετ που έγινε στο Ρέθυμνο.
4 Ο Εργοτέλης σφράγισε την παραμονή του
με τη νίκη 3-1 επί του ΠΑΣ Γιάννινα στο
Παγκρήτιο, για την προτελευταία αγωνιστική.
4 Σημαντική συμφωνία με την ισπανική ποδηλατική ομάδα Μούρθια σύναψε το «Κάστρο» με τη νέα ημιεπαγγελματική ομάδα
που προέκυψε ,να ονομάζεται Ηράκλειο –
Κάστρο – Μούρθια.
4 Τρία μετάλλια κατέκτησε ο Βερυκοκίδης
των «Αργοναυτών» στο διεθνές γκραν πρι

κολύμβησης «Βενιζέλεια» που έγινε στα
Χανιά.
4 Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Μικτή
ομάδα Νέων της ΕΠΣΗ στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα, κερδίζοντας στον μικρό τελικό τις
Σέρρες με 2-0.
4 Η ομάδα πινγκ – πονγκ του «Ηράκλειο»
εξασφάλισε την παραμονή της στην Α1 μέσω
των μπαράζ.
4 Το Ακρωτήρι κατέκτησε το Παγκρήτιο
πρωτάθλημα μπάσκετ κορασίδων.
4 Την τέταρτη θέση στο Eurocup πήρε η
ομάδα μπάσκετ του Πανελληνίου.
4 Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του «Ηράκλειο» δε μπόρεσε να κρατηθεί στην Α2.
4 Ο ΠΟΑ επιβλήθηκε με 1-0 στο Ατσαλένιο
της Χερσονήσου, στο τοπικό ντέρμπι της Γ’
Εθνικής κάνοντας βήμα για την παραμονή
του.
4 Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας μετά από 6 χρόνια.
4 Υποβιβάστηκαν στη Β’ Εθνική Γιάννινα,
Λεβαδειακός και Πανθρακικός.
4 Ο Εργοτέλης πήρε την 11η θέση, χάνοντας με 4-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στο
τελευταίο ματς.
4 Το «Κάστρο» κατέκτησε την πρώτη θέση
στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ποδηλασίας πίστας ανδρών.
4 Ο Παναθηναϊκός έκανε το νταμπλ, κερδίζοντας στον τελικό του Κυπέλλου τον Άρη με
1-0.
4 Ο Γιώργος Παράσχος επανήλθε στον
πάγκο του ΟΦΗ διαδεχόμενος τον Νίκο
Γκουλή, μετά το 0-0 με την Καρδίτσα στο
Ηράκλειο.
4 Έγινε γνωστή η λίστα της ΟΥΕΦΑ με τα 27
«ύποπτα» ελληνικά ματς, χωρίς σε αυτά να
αναμειγνύεται ο Εργοτέλης ή ο ΟΦΗ.
4 Τα Τρίκαλα και η Ολύμπια υποβιβάστηκαν από την Α1 μπάσκετ.
4 Ο Εργοτέλης κατέκτησε για 15η φορά
στην ιστορία του το Παγκρήτιο πρωτάθλημα μπάσκετ και ανέβηκε στη Γ’ Εθνική
μετά από 8 χρόνια. Επικράτησε με 3-0 νίκες
του Κύδωνα στους τελικούς.

4 Την άνοδό της για πρώτη φορά στην Α2
βόλεϊ γυναικών πανηγύρισε η ΑΘΛΕΣΗ, παίρνοντας τη δεύτερη θέση στο τουρνουά ανόδου που έγινε στο Μέτσοβο. Παράλληλα οι
άνδρες του ΣΦΠ Χανίων ανέβηκαν στη Β’
Εθνική.
4Η Μικτή παίδων της ΕΚΑΣΚ πήρε την τέταρτη θέση στο Final Six που πραγματοποιήθηκε στη Χερσόνησο.
4Οι Ασίτες κατέκτησαν άνετα τον τίτλο στην
Α1 ΕΠΣΗ και επανήλθαν στο Περιφερειακό
πρωτάθλημα. Υποβιβάστηκαν ο Κεραυνός, η
Μινωική και ο Ραύκος.
4Οκτώ μετάλλια κατέκτησαν οι Ηρακλειώτες
αθλητές στο Πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα
στίβου που έγινε στο Σχηματάρι.
4Η ομάδα των μαθητών νίκησε με 5-3 τους
καθηγητές στον καθιερωμένο αγώνα που
διοργάνωσε το Γραφείο Φ.Α. Ηρακλείου στο
Μαρτινέγκο.
4Ο «Ελ. Βενιζέλος» στους άνδρες και η ΕΑΡ
στις γυναίκες πρώτευσαν στο Παγκρήτιο διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου ανδρών – γυΣυνέχεια στη σελίδα 49

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2010

TΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

49

Το παρασκήνιο στέρησε την άνοδο από τον ΟΦΗ
Συνέχεια από τη σελίδα 48

ναικών που έγινε στο Ηράκλειο.
4Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στον τελικό της
Ευρωλίγκα από την Μπαρτσελόνα με 86-68.
4Η ομάδα νέων ανδρών του Εργοτέλη κατέκτησε για δεύτερη σερί χρονιά το τοπικό πρωτάθλημα μπάσκετ νικώντας στον τελικό τον
Κύδωνα με 79-69.
4Με την εκτός έδρας ήττα 84-66 από τον
Αμύντα, ο ΟΦΗ υποβιβάστηκε και μαθηματικά από την Α2,τρεις αγωνιστικές πριν από το
φινάλε.
4Μετά από 10 μήνες διαπραγματεύσεων άλλαξε χέρια η ΠΑΕ ΟΦΗ, με τη μεταβίβαση
των μετοχών από τους αδερφούς Βατσινά
στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν
προσυμφωνήσει και έχουν καταβάλει χρηματικά ποσά.
4Αποχώρησαν από τον Εργοτέλη οι Τσεσνάουσκις, Γελαδάρης, Κοιλιάρας, Πόζα,
Κορδονούρης και Μπαλάφας.
4Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε μέσω των πλέι οφ τη
συμμετοχή του στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ ενώ ΑΕΚ, Άρης και Ολυμπιακός
βγήκαν στο Γιουρόπα Λιγκ.
4Η ομάδα μπάσκετ του «Ηράκλειο» κατέληξε στην τρίτη θέση της Γ’ Εθνικής χάνοντας
κάθε ελπίδα για άνοδο, μετά την άδικη και
επεισοδιακή ήττα στα Πατήσια από τον
Σπόρτιγκ με 69-67. Προτελευταία τερμάτισε
η νεανική Ιεράπετρα και φυσικά υποβιβάστηκε.
4Ο ΟΦΗ πήρε την τρίτη θέση στη Β’ Εθνική
και οδηγήθηκε στη διαδικασία των πλέι οφ. Ο
Ολυμπιακός Β. και η Κέρκυρα εξασφάλισαν την απ’ ευθείας άνοδο στη Σούπερ Λίγκα.
4Ο ΑΟΧ κατέκτησε τον τίτλο στο Περιφερειακό πρωτάθλημα και την άνοδο στη Γ’ Εθνική
ενώ υποβιβάστηκαν ο Μοχός, ο Μινώταυρος, η Ασή Γωνιά και η Ιεράπετρα.
4Μετά από 7 χρόνια ο ΠΟΑ υποβιβάστηκε
από τη Γ’ Εθνική ενώ η Χερσόνησος ολοκλήρωσε την πολύ καλή της πορεία παίρνοντας
την 6η θέση. Σώθηκε οριακά ο Πλατανιάς.
4Η Ατλέτικο Μαδρίτης κατέκτησε το
πρώτο Γιουρόπα Λιγκ, κερδίζοντας στην παράταση τη Φούλαμ στον τελικό του Αμβούργου με 2-1.
4Πρωταθλήτρια Ευρώπης ανακηρύχθηκε η
Ιντερ επικρατώντας με 2-0 της Μπάγερν στον
τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ που έγινε στη Μαδρίτη.
4Με καλές επιδόσεις έγινε στα Χανιά το διεθνές μίτινγκ στίβου «Βενιζέλεια».
4Η Εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών πήρε
την πρόκριση για τα μπαράζ του Ευρωπαϊκού
πρωταθλήματος ,σημειώνοντας τρεις νίκες
στα προκριματικά που έγιναν με μεγάλη επιτυχία στο νέο κλειστό του Ηρακλείου στα
«Δύο Αοράκια».

4Η διοίκηση του Νίκου Τζώρτζογλου επανεξελέγη στις αρχαιρεσίες της ΕΠΣΗ, στις
οποίες κανείς δεν την αμφισβήτησε.
4Από σοβαρά επεισόδια σημαδεύτηκε ο τέταρτος τελικός της Α1 μπάσκετ στο ΣΕΦ ανάμεσα
στον
Ολυμπιακό
και
τον
Παναθηναϊκό. Ο αγώνας διεκόπη τελικά
υπέρ των «πρασίνων» που αναδείχθηκαν έτσι
για όγδοη συνεχή χρονιά πρωταθλητές.

Στο Περιφερειακό πρωτάθλημα επανήλθαν
πανηγυρικά οι Ασίτες

Στα πλέι οφ έχασε ο ΟΦΗ την άνοδο
στη Σούπερ Λίγκα ελέω διαιτησίας

Για πρώτη φορά ανέβηκε η ΑΘΛΕΣΗ
στην Α2 βόλεϊ γυναικών

4Ο Ηλίας Βερυκοκίδης των «Αργοναυτών» κατέκτησε τέσσερα μετάλλια στους Βαλκανικούς αγώνες κολύμβησης εφήβων που
έγιναν στη Βουλγαρία.
4Μετά από μια σειρά διαιτητικών «εγκλημάτων» σε βάρος του ΟΦΗ, χάθηκε στα πλέι οφ
η άνοδος στη Σούπερ Λίγκα την οποία κέρδισε ο Πανσερραϊκός.
4Τριάντα μετάλλια κατέκτησαν οι κολυμβητές
της «Μεγαλονήσου» στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ΑμεΑ. Αλλα επτά μετάλλια πρόσθεσαν
στους ίδιους αγώνες οι αθλητές της «Ζωοδόχου Πηγής».
4«Ναυάγησε» τελικά η συγχώνευση του
Αμαρουσίου με την ομάδα μπάσκετ του
ΟΦΗ, μετά τις αντιρρήσεις που προέβαλε η
διοίκηση του Ερασιτέχνη της αθηναϊκής ομάδας.
4Η Παπουτσάκη του ΟΦΗ πήρε το αργυρό
μετάλλιο στα 400μ. εμπόδια των γυναικών και

η Αποστολάκη της ΓΕΗ το χάλκινο στη δισκοβολία των νέων γυναικών του Πανελληνίου πρωταθλήματος.
4Oι Λος Αντζελες Λέικερς κατέκτησαν το
πρωτάθλημα του ΝΒΑ επικρατώντας στους τελικούς των Μπόστον Σέλτικς.
4Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγινε το νέο αφεντικό της ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Σωκράτη Κόκκαλη που για 17
χρόνια είχε τον απόλυτο έλεγχο.
4Στην τρίτη θέση της Α2 πόλο τερμάτισε ο
ΟΦΗ ολοκληρώνοντας μια θαυμάσια πορεία.
4Αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση του «Ηράκλειο» με τον Παντελή Ρυακιωτάκη να διαδέχεται στη θέση του προέδρου τον Μανόλη
Λουκαδάκη.
4Η επιτροπή αδειοδότησης της ΕΠΟ άναψε
το πράσινο φως για τη συμμετοχή του Ηρακλή στο νέο πρωτάθλημα μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες κι έτσι εξανεμίστηκαν οι

τελευταίες ελπίδες του ΟΦΗ για την άνοδο.
4Η ομάδα μπάσκετ του Αρκαδίου επανήλθε
στην Α2 γυναικών μετά από ένα χρόνο.

Ο Φερνάντο Σάντος αντικατέστησε τον Οτο
Ρεχάγκελ στον πάγκο της Εθνικής ομάδας
μετά τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ της
Ν.Αφρικής.
4Τέσσερα μετάλλια κατέκτησαν οι Ηρακλειώτες αθλητές (Καλογεράκη, Ρεράκης του
ΟΦΗ, Μ.Γραμματικάκη της ΓΕΗ και Ψαράκη του Παγκρήτιου) στο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα στίβου εφήβων – νεανίδων.
4Με επιτυχία έγινε στο Ρέθυμνο το διεθνές
μίτινγκ στίβου «26α Βαρδινογιάννεια».
4Την πρώτη θέση πήρε ο Φιλαθλητικός Γ.Σ.
Συνέχεια στη σελίδα 50
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Ηρακλείου στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα
τραμπολίνου.
4Με τη συμμετοχή 13 σκαφών από εννέα
χώρες έγινε στο Ηράκλειο το 5ο Παγκόσμιο
πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας Πανεπιστημίων.
4Η Ισπανία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο που έγινε στη Ν. Αφρική κερδίζοντας
με 1-0 στον τελικό την Ολλανδία ( αναλυτικό
αφιέρωμα σε άλλες στήλες).
4Ο Γιάννης Χατζηνικολάου ανέλαβε την
τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ διαδεχόμενος τον
Γιώργο Παράσχο.
4Φτωχή η μεταγραφική ενίσχυση του Εργοτέλη που απέκτησε τους Ολίσε, Αλεξόπουλο
και Χαντί.
4Η Εθνική ομάδα μπάσκετ νέων ανδρών
πήρε το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα που έγινε στην Κροατία.
4Διεκόπη λόγω αψιμαχιών η τακτική Γενική
Συνέλευση της ΕΚΑΣΚ στην οποία διαπιστώθηκε το οικονομικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζει η Ένωση.
4Ο Αχιλλέας Μαυρομάτης ανέλαβε την
προεδρία της ΕΟΠΕ δίνοντας τέλος στις διοικητικές παλινωδίες που ταλαιπώρησαν το ελληνικό βόλεϊ.
4Ο Βασίλης Σπανούλης μεταπήδησε από
τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό που έκανε
έτσι τη σπουδαία μεταγραφική επιτυχία.

Ο Στέργιος Κουφός επέστρεψε μετά από 3,5
χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Ρεθύμνου.
4Χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν τα Ηρακλειώτικα δίδυμα Γεωργοπούλου – Λίσλεβαντ
και Κοσκινάς – Φυντριλάκης στα Πανελλήνια πρωταθλήματα μπιτς βόλεϊ νεανίδων και
εφήβων.
4Aποκλεισμός σοκ του Ολυμπιακού στη
δεύτερη προκριματική φάση του Γιουρόπα
Λιγκ από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο οποίος
προκάλεσε την αποπομπή του Λίνεν και την
επιστροφή στον πάγκο του Βαλβέρδε. Στον
πρώτο γύρο οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αποκλείσει την αλβανική Μπέσα.
4Χωρίς μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα
ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
στίβου της Βαρκελώνης.

Καλή εμφάνιση έκανε η Ψαράκη στην Ολυμπιάδα νέων

O Νίκος Μαχλάς διαδέχθηκε τον Γιάννη Κουράκη στην προεδρία της ΠΑΕ ΟΦΗ

4To μεταγραφικό μπαμ έκανε το «Ηράκλειο» με την απόκτηση του Χρήστου Χαρίση που γύρισε μετά από 8 χρόνια στην
ομάδα που τον ανέδειξε.
4Χώρισαν οι δρόμοι του Εργοτέλη με τον
Ογκουνσότο ο οποίος έμεινε ελεύθερος.
4 Ο Σωτήρης Κυργιάκος έγινε ο δεύτερος
παίκτης μετά τον Αμανάτιδη που αποχώρησε
αιφνιδιαστικά από την Εθνική ομάδα.
4 Λευκή ισοπαλία για Εργοτέλη και ΟΦΗ
στο φιλικό παιχνίδι που έγινε στο Παγκρήτιο.
4 Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης
ΑμεΑ που έγινε την Ολλανδία, πήρε μέρος ο
Ηρακλειώτης Γιώργος Καπελλάκης χωρίς να
κατακτήσει κανένα μετάλλιο.
4 Από πρωτοφανή επεισόδια μεταξύ των παικτών, σημαδεύτηκε το ματς Ελλάδα – Σερβία
για το τουρνουά μπάσκετ «Ακρόπολις».
4 Την έκτη θέση πήρε η Ευαγγελία Ψαράκη
στη δισκοβολία των πρώτων Ολυμπιακών
Αγώνων Νέων που έγιναν στη Σιγκαπούρη.
4 Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε στα προκριματικά
του Τσάμπιονς Λιγκ με δύο ισοπαλίες από
τον Αγιαξ.
4 Ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε καθήκοντα προέδρου στη Σούπερ Λίγκα.
4 Τριπλή ελληνική επιτυχία με την πρόκριση
στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ των ΑΕΚ,
ΠΑΟΚ και Άρη σε βάρος των Νταντί, Φενέρμπαχτσε και Αούστρια Β. αντίστοιχα.
4 Μια ντουζίνα μεταγραφών συμπλήρωσε ο
ΟΦΗ που απέκτησε τους Ψωμά, Βερόν,
Μπαρτζώκα, Λιαπάκη, Ρόβα, Γκουέι,
Ουκάρ, Κατσικογιάννη,
Σοϊλέδη, Νικλιτσιώτη, Χαριτωνίδη, Γιακούμπου.
Με εντός έδρας ήττα 1-0 από τον Αστέρα
Τρ. , ξεκίνησε ο Εργοτέλης τις υποχρεώσεις
του στο νέο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκα.

4 Απρόσμενη ισοπαλία 1-1 παραχώρησε η
Εθνική μας στη Γεωργία στο Καραϊσκάκη,

Το μεταγραφικό “μπαμ” έκανε το “Ηράκλειο”
με την απόκτηση του Χρήστου Χαρίση

στην πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του
Euro 2012.Θετικό αποτέλεσμα λίγες μέρες αργότερα το 0-0 στην Κροατία. Πλήγμα η ξαφνική αποχώρηση και του Γκέκα.
4 Ο Νίκος Μαχλάς ανέλαβε τα καθήκοντα
του προέδρου στην ΠΑΕ ΟΦΗ μετά την αποχώρηση του Γιάννη Κουράκη. Σημαντική η
ανανέωση στο Δ.Σ. αλλά άλυτο το οικονομικό
πρόβλημα.
4 Εκτός οκτάδας έμεινε η Εθνική ομάδα μπάσκετ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Τουρκίας, το οποίο κατέκτησαν οι ΗΠΑ (αναλυτικό
αφιέρωμα σε άλλες στήλες).
4 Απεβίωσε σε ηλικία 51 ετών ο τεχνικός διευθυντής του ΣΕΓΑΣ και αρχιπροπονητής Κώστας Σπανίδης. Απώλεια και για το ελληνικό
μπάσκετ, ο θάνατος του προέδρου της ΕΟΚ
Ανδρέα Μιαούλη τον οποίο διαδέχθηκε ο
Γιώργος Βασιλακόπουλος.
4 Ο Γιούχτας κατέκτησε το Σούπερ ΚΑΠ της

ΕΠΣΗ κερδίζοντας τις Ασίτες με 2-1.
4 Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, χάνοντας από τη
Ρωσία στον τελικό με 11-6.
4 Η Εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών ηττήθηκε στο Ηράκλειο από την Τουρκία με 3-2
,χάνοντας έτσι την πρόκριση στα τελικά του
Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (αναλυτικό ρεπορτάζ σε άλλες στήλες).
4 Ήττες για τον ΟΦΗ (1-0 στη Βέροια) και
τη Χερσόνησο (1-0 εντός από την Αγ. Παρασκευή) στην πρεμιέρα της Β’ και της Γ’ Εθνικής αντίστοιχα.
4 Με εκτός έδρας συντριβή 5-1 από τη
Μπαρτσελόνα, ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός
την πορεία του στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ.
4 Ο ΟΦΗ απέκλεισε το Ρέθυμνο στην πρώτη
φάση του Κυπέλλου μπάσκετ επικρατώντας με
96-92 στο ΒΑΚ. Στην επόμενη αποκλείστηκε
από το Παγκράτι, χάνοντας στο Ηράκλειο
με 84-82.
4 Με νίκη 2-0 επί της Χερσονήσου στο
Παγκρήτιο, προκρίθηκε ο ΟΦΗ στη δεύτερη
αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Πλατανιάς έμεινε έξω από την Ηλιούπολη ( αρχικά
είχε αποκλείσει τον Εθνικό Φιλιππιάδας) και
ο ΑΟΧ στον πρώτο γύρο από την Αγ. Παρασκευή.
4 «Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών ο
προπονητής κολύμβησης Τσέτσο Γκολομέεφ που για πολλά χρόνια δούλεψε στον
ΟΦΗ και τον ΚΟΗ.
4 Μόλις τρεις αγωνιστικές άντεξε στον πάγκο
του ΟΦΗ ο Γιάννης Χατζηνικολάου,τον
οποίο αντικατέστησε ο Νίκος Αναστόπουλος.
4 Πολλές επιτυχίες κατέγραψαν οι Ηρακλειώτες ποδηλάτες στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο δρόμου ΑμεΑ που έγινε στο Βελιγράδι.

4 Την 11η θέση κατέλαβε η Εθνική ομάδα
μπάσκετ γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Τσεχίας.
4 Ο ΟΦΗ επικράτησε με 2-1 του Ιωνικού
στη Νίκαια στο ντεμπούτο του Νίκου Αναστόπουλου στον πάγκο του ( 4η αγωνιστική).
4 Η Χερσόνησος επιβλήθηκε με 1-0 στην
έδρα της του Πλατανιά για την 4η αγωνιστική
της Γ’ Εθνικής.
4 Πέθανε σε ηλικία 29 ετών ο Βασίλης Παδουβάς που αγωνίστηκε στις ομάδες μπάσκετ του ΟΦΗ, του Ηροδότου και του
Δειλινού.
4 Αναβλήθηκαν οι εκλογές της ΕΚΑΣΚ προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση και να
υπάρξει ενιαίο ψηφοδέλτιο.
4 Εντός έδρας νίκες για την Εθνική ομάδα
με 1-0 επί της Λετονίας και με 2-1 επί του
Ισραήλ για τα προκριματικά του Euro 2012.
4 Η Εθνική ομάδα των Ελπίδων αποκλείστηκε από τα τελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, γνωρίζοντας δύο ήττες από την
Τσεχία.
4 Οι ποδηλάτες του «Κάστρο» κυριάρχησαν
στα «22α Καζαντζάκεια» που έγιναν στο
Ηράκλειο.
4 Με νίκες ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους ο
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ΟΦΗ στη Β’ Εθνική μπάσκετ (103 80 την Καλαμαριά στο ΒΑΚ) και το
«Ηράκλειο» (73-60 τον Ιωνικό Ν.Φ.
στο Λίντο) με τον Εργοτέλη (80-78
εκτός το Ψυχικό) στη Γ’ Εθνική.
4 Η γυναικεία ομάδα του Αρκαδίου
αποκλείστηκε από την Παιανία
(63-41) στην πρώτη φάση του Κυπέλλου μπάσκετ.
4 Σε παρωδία εξελίχθηκε η πρεμιέρα της Α1 μπάσκετ λόγω της
απεργίας των παικτών. Αρκετές ομάδες έπαιξαν με νέους ενώ δεν έλειψαν τα επεισόδια.
4 Στην παράταση (1-0) έχασε ο
ΟΦΗ από τον Ολυμπιακό Β. στο
Γεντί Κουλέ, την πρόκριση στην
επόμενη φάση του Κυπέλλου. Αποκλεισμός και για τον Εργοτέλη με
την ήττα 1-0 στα Γιάννινα.
4 Ο Νίκος Καμπιτάκης του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης πήρε τη δεύτερη θέση στα
10.000μ. του Πανελληνίου πρωταθλήματος δρόμου.
4 Οι Νιώρας και Κακαλής με Subaru Impreza πρώτευσαν στο 32ο
Ράλι Κρήτης που πρόσφερε και
φέτος συναρπαστικό θέαμα.
4 Μετά από τέσσερις παρατάσεις ο
ΟΦΗ κέρδισε στη Λευκάδα την τοπική Δόξα με 119-113 για την
τρίτη αγωνιστική της Β’ Εθνικής. To
«Ηράκλειο» επιβλήθηκε με 80-73
του Εργοτέλη στην παράταση στο
τοπικό ντέρμπι της Γ’ Εθνικής.
4 Δεύτερη εντός έδρας νίκη για τη
Χερσόνησο στα Κρητικά ντέρμπι,
αυτή τη φορά με 2-1 επί του ΑΟΧ
για την 8η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής.

4 Ο Αλέξανδρος Γιακούποβιτς
κατέκτησε το διεθνές τουρνουά
τένις που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις εγκαταστάσεις του «Ηράκλειο».
4Αλλαγή σελίδας μετά από 16 χρόνια στην ΕΚΑΣΚ καθώς την προεδρία της Ένωσης ανέλαβε ο
Μιχάλης Δασκαλάκης στη θέση
του Γιώργου Χαλαμπαλάκη που
παραιτήθηκε. Κατά 82% ανανεώθηκε το Δ.Σ. μετά τις αρχαιρεσίες
που έγιναν, στις οποίες δε συμμετείχαν τα περισσότερα μέλη της προηγούμενης διοίκησης.
4 Ο Γερμανός Σεμπάστιαν Φέτελ
ανέτρεψε τα προγνωστικά στο τελευταίο Γκραν Πρι της Φόρμουλα
Ένα που έγινε στο Αμπου Ντάμπι
και έγινε ο νεότερος παγκόσμιος
πρωταθλητής. Πρώτη στους κατασκευαστές η Red Bull.
4 Διεκόπη στο ημίχρονο λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου, η αναμέτρηση του Εργοτέλη με τον
Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο για τη
10η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκα.
Το ματς συνεχίστηκε μετά από δέκα

Σε δύο δόσεις, λόγω βροχής, έγινε το ματς Εργοτέλης-Ολυμπιακός

μέρες με νικητή τον Ολυμπιακό
(2-0).
4 Ούτε ένα χρόνο δεν έμεινε στον
πάγκο του Παναθηναϊκού ο Νίκος
Νιόπλιας ο οποίος έλυσε τη συνεργασία του με τους «πράσινους»
μετά το 1-1 με τη Λάρισα. Ο Πορτογάλος Ζεσουάλδο Φερέιρα τον
αντικατέστησε.
4 Έξι στα έξι για τον ΟΦΗ με τον
Νίκο Αναστόπουλο στον πάγκο
του μετά και την εντός έδρας νίκη
(2-1) επί της Δόξας.
4 Εκτός Ευρώπης έμεινε ο Παναθηναϊκός με την ήττα 3-0 από τη
Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ για την
5η αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ.
4 Απεργία διαρκείας ξεκίνησαν τα
σωματεία της ΕΠΣΗ λόγω των
χρεών της Πολιτείας που ξεπερνούν
τα 500.000 ευρώ τα τελευταία 5
χρόνια.
4 Η ΑΘΛΕΣΗ κατέκτησε τα τοπικά
πρωταθλήματα βόλεϊ νεανίδων και
εφήβων.
4 Την πρώτη του ήττα στη Β’ Εθνική
μπάσκετ (5η αγωνιστική) γνώρισε ο
ΟΦΗ από τη Φλόγα στην Πολίχνη
με 70-64.
4 Μετά από πέντε αγωνιστικές επανήλθε στις νίκες ο Εργοτέλης κερδίζοντας τη Λάρισα στο Παγκρήτιο
με 2-1.
4 Η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με

5-0 τη Ρεάλ στο παραδοσιακό
ντέρμπι της Πριμέρα Ντιβιζιόν.

4 Τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή νίκη
της ιστορίας του πέτυχε ο Άρης
που επικράτησε με 3-2 στη Μαδρίτη της κατόχου του Γιουρόπα
Λιγκ Ατλέτικο για την 5η αγωνιστική των ομίλων.
4 Στη Ρωσία ανέθεσε η FIFA το
Μουντιάλ του 2018 και στο
Κατάρ τη διοργάνωση του 2022.
Ο ΟΠΕΡ επικράτησε με 3-1 της
ΑΘΛΕΣΗ στο Κρητικό ντέρμπι της
Α2 βόλεϊ γυναικών που έγινε στο
Ηράκλειο.
4 Σε ματς – θρίλερ που κρίθηκε στις
καθυστερήσεις, ο ΟΦΗ κέρδισε τον
Πανθρακικό με 2-1 στο Γεντί
Κουλέ για τη 12η αγωνιστική της Β’
Εθνικής. Ο Βεζυρίδης απέκρουσε
πέναλτι στο 95’.
4 Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Χερσόνησος, έγιναν η αιτία για τη
σταδιακή αποχώρηση βασικών της
στελεχών.
4 Λόγω της κακοκαιρίας που
έπληξε την Κρήτη, αναβλήθηκαν οι
αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου ενώ την ίδια τύχη
είχαν και αρκετές αναμετρήσεις του

περιφερειακού, της ΕΚΑΣΚ και της Γ’
Εθνικής μπάσκετ.
4 Ο Εμμανουηλίδης της ΓΕΗ
πήρε την τρίτη θέση στο ξίφος μονομαχίας του «Κυπέλλου Χειμώνα» που έγινε στην Αθήνα.

4 Ο Λευτέρης Κοσμίδης (γυμναστική), η Αλεξάνδρα Τσιάβου
(κωπηλασία) και η γυναικεία ομάδα
πόλο της Βουλιαγμένης, πρώτευσαν στα αθλητικά βραβεία του
ΠΣΑΤ για το 2010.

O Mιχάλης Δασκαλάκης ανέλαβε την προεδρία της ΕΚΑΣΚ

