
Ο ΠΣΑΤ «έθαψε» ηον Παπαλοςκά και βπάβεςζε ηον εαςηό ηος (Sportday / 

Φίλιππορ Σςπίγορ) 

Πεξηθιήο Ηαθσβάθεο: πξώηνο ζηνπο Παλεπξσπατθνύο ζηίβνπ ζην αγώληζκα ησλ 400 

κ. κε εκπόδηα –1.850 ςήθνη. Γεκήηξεο Γηακαληίδεο: δεπηεξαζιεηήο ζην Παγθόζκην 

Πξσηάζιεκα κπάζθεη, πξσηαζιεηήο θαη θππειινύρνο Διιάδαο κε ηνλ Παλαζελατθό 

–1.035 ςήθνη. Θνδσξήο Παπαινπθάο: πξσηαζιεηήο Δπξώπεο κε ηελ ΣΚΑ ζε 

ζπιινγηθό επίπεδν, MVP ζην θάηλαι θνξ ηεο Πξάγαο, δεπηεξαζιεηήο ζην 

Παγθόζκην Πξσηάζιεκα κπάζθεη κε ηελ Δζληθή νκάδα, κέινο ηεο θαιύηεξεο 

πεληάδαο ηνπ Παγθνζκίνπ Πξσηαζιήκαηνο κπάζθεη, πξσηαζιεηήο θαη θππειινύρνο 

Ρσζίαο κε ηελ ΣΚΑ, θαιύηεξνο μέλνο αζιεηήο ζηε Ρσζία –ςήθνη 869.  

 

Καη κόλν από ηελ παξάζεζε ησλ παξαπάλσ επηηεπγκάησλ θαη ςήθσλ πξνθύπηεη 

αβίαζηα όηη νη αζιεηηθνί ζπληάθηεο ηεο ρώξαο δελ αλέδεημαλ σο θνξπθαίν Έιιελα 

αζιεηή ηεο ρξνληάο ηνλ πξαγκαηηθά θαιύηεξν, ηνλ νπνίν θαηέηαμαλ ηξίην, κε πεξίπνπ 

1.000 ςήθνπο δηαθνξά από ηνλ πξώην θαη πεξίπνπ 200 από ηνλ δεύηεξν!  

 

Σν γεγνλόο όηη ν Ηαθσβάθεο πξώηεπζε ζε αηνκηθό άζιεκα θαη ίζσο γη' απηό 

πξνηηκήζεθε από ηνπο εθιέθηνξεο δελ έρεη θαη ηόζν ηζρπξή βάζε. Γηόηη ν 

Παπαινπθάο δελ πεξηνξίζηεθε ζε απνθιεηζηηθά ζπιινγηθέο δηαθξίζεηο, αιιά 

μερώξηζε θαη σο άηνκν, ηόζν κέζα από ηελ πξσηαζιήηξηα Δπξώπεο ΣΚΑ όζν θαη 

κέζα από ηε δεπηεξαζιήηξηα θόζκνπ Δζληθή νκάδα ηεο Διιάδαο. Ο ηίηινο ηνπ MVP 

πνπ θαηέθηεζε ζηελ Πξάγα ηζνδπλακεί κε απηόλ ηνπ θνξπθαίνπ κπαζθεηκπνιίζηα 

πνπ αγσλίδεηαη ζηελ Δπξώπε. Ζ δε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξώηε πεληάδα ηνπ 

Παγθνζκίνπ Πξσηαζιήκαηνο ηνλ θαηαηάζζεη αλάκεζα ζηνπο θαιύηεξνπο πιέη κέηθεξ 

ηνπ θόζκνπ!  

 

Με πνηα ινγηθή, ινηπόλ, νη αζιεηηθνί ζπληάθηεο ηεο ρώξαο θαηέηαμαλ ηνλ 

Παπαινπθά ηξίην, πίζσ από ηνλ Ηαθσβάθε θαη ηνλ Γηακαληίδε; Κάπνηνη είπαλ όηη νη 

δύν κπαζθεηκπνιίζηεο αιιεινεμνληώζεθαλ θαηά ηελ ςεθνθνξία θαη όηη από απηόλ 

ηνλ «εκθύιην» επσθειήζεθε ν Ηαθσβάθεο, ν νπνίνο είρε ηελ ηύρε λα κε κνηξαζηεί 

ςήθνπο κε θάπνηνλ άιινλ αζιεηή ηνπ ζηίβνπ. Ζ άπνςε απηή έρεη ινγηθή, αιιά δελ 

εμεγεί ην θαηλόκελν, επεηδή ε δηαθνξά κε ηελ νπνία επηθξάηεζε ν Ηαθσβάθεο ήηαλ 

πάξα πνιύ κεγάιε. Κάηη άιιν έρεη ζπκβεί, ινηπόλ, πνπ πηζαλόηαηα έρεη ζρέζε κε ηε 

δπζθνξία πνπ πξνθάιεζε ζε πάξα πνιινύο ε ηεξάζηηα επηηπρία ηεο Δζληθήο κπάζθεη 

ζην Παγθόζκην Πξσηάζιεκα. Μηα δπζθνξία πνπ εθδειώζεθε κε ηξόπν 

απξνθάιππην θαη ηαπηόρξνλα ρπδαίν θαη ε νπνία πηζαλόηαηα εθδειώζεθε θαη ηώξα 

κέζσ ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ηνπ ΠΑΣ.  

 

Δλα άιιν παξάδνμν, πάλησο, είλαη όηη ν Παπαινπθάο δελ έραζε κόλν από ηνλ 

Ηαθσβάθε, αιιά θαη από ηνλ ζπκπαίθηε ηνπ ζηελ Δζληθή Γηακαληίδε, γεγνλόο πνπ 

πξέπεη λα νθείιεηαη ζην όηη, ελώ ν έλαο παίδεη ζηε Ρσζία θαη δελ δηαζέηεη ζπιινγηθή 

βάζε ςήθσλ, ν άιινο αγσλίδεηαη ζηελ Διιάδα, όπνπ αλαπόθεπθηα θαη απόιπηα 

δηθαηνινγεκέλα πξνβάιιεηαη πνιύ πεξηζζόηεξν από ηα Μέζα Δλεκέξσζεο θαη, 

παξάιιεια, σο παίθηεο ηνπ Παλαζελατθνύ ζίγνπξα πξηκνδνηήζεθε από ηνπο 

αζιεηηθνύο ζπληάθηεο πνπ δηάθεηληαη επκελώο πξνο ηνλ ηζρπξό απηόλ ζύιινγν.  

 

Με ιίγα ιόγηα, ν Παπαινπθάο πήγε ζαλ ηελ θαιακηά ζηνλ θάκπν, γεγνλόο πνπ ηζρύεη 

αθόκα πεξηζζόηεξν αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη δελ έρεη ηδηαίηεξεο ζπκπάζεηεο θαη ζηνλ 

άιιν κεγάιν ειιεληθό ζύιινγν, ηνλ Οιπκπηαθό, παξ'όηη ε απνρώξεζή ηνπ από 
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απηόλ, πξηλ πάεη ζηε Μόζρα, δελ έγηλε κε δηθή ηνπ επζύλε. Γειαδή, αλ ην ςάμνπκε 

ιίγν αθόκα, δελ απνθιείεηαη λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη, κε βάζε ηα 

δεδνκέλα, θαλνληθά ζα έπξεπε λα είλαη θαη επραξηζηεκέλνο κε ηηο ςήθνπο πνπ 

ζπγθέληξσζε θαη ηε ζέζε πνπ θαηέιαβε!  

 

Γελ ήηαλ, πάλησο, ην κόλν πξάγκα πνπ πήγε ζηξαβά ζηελ πξνρζεζηλή ενξηαζηηθή 

εθδήισζε, ε νπνία ήηαλ θαηά πνιύ ππνβαζκηζκέλε ζε ζρέζε κε πξόζθαηεο 

πξνεγνύκελεο. Πξώηα πξώηα επεηδή έιακςε δηά ηεο απνπζίαο ηνπ ν Πξόεδξνο ηεο 

Γεκνθξαηίαο, ν νπνίνο ήηαλ θαλεξό πσο δελ είρε θάπνην πξόβιεκα ηεο ηειεπηαίαο 

ζηηγκήο, όπσο αηπρώο ηζρπξίζηεθαλ νη δηνξγαλσηέο. Καη θαηόπηλ δηόηη ήηαλ επίζεο 

απώλ ν πξόεδξνο ηεο ΔΟΔ. Σέινο, ε επηδεηθηηθή απνπζία ηνπ Εαγνξάθε νινθιήξσζε 

ηηο απώιεηεο κηαο εθδήισζεο ε νπνία ζε ζεκαληηθό βαζκό ππεξέβε ην κέηξν θαη ηνπο 

ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαζηεξσζεί.  

 

Με απηό ην εηήζην δεκνςήθηζκα, ινηπόλ, νη αζιεηηθνί ζπληάθηεο αλαδεηθλύνπλ θαη 

βξαβεύνπλ ηνπο θνξπθαίνπο αζιεηέο ηεο ρξνληάο θαη παξάιιεια απνλέκνπλ θαη κηα 

ζεηξά από άιια βξαβεία, ηα νπνία ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηά ηνπο είλαη θη απηά 

αζιεηηθά.  

 

ηελ εθδήισζε ηεο Γεπηέξαο, όκσο, απνλεκήζεθαλ θαη δύν βξαβεία ηα νπνία δελ 

ήηαλ αζιεηηθά θαη ηα νπνία είλαη θαλεξό όηη δελ εμππεξέηεζαλ ηίπνηα πεξηζζόηεξν 

από ην «πάξε-δώζε» πνπ γίλεηαη εδώ θαη ρξόληα αλάκεζα ζε πνιύ ζπγθεθξηκέλα 

πξόζσπα, πάληα ζε βάξνο ηεο ελεκέξσζεο θαη ηνπ δεκνζηνγξαθηθνύ επαγγέικαηνο 

θαη ζπλήζσο ππέξ ησλ ζπκθεξόλησλ απηώλ ησλ θπξίσλ. 

 

Θαπκάζηε, ινηπόλ, ινγηθή θαη αιιεινπρία: ν ΠΑΣ βξάβεπζε ηνλ ππεύζπλν ησλ 

ππεξεζηώλ Σύπνπ ηνπ 2004 (αιήζεηα, ηόζε αλάγθε ην είραλ ύζηεξα από δπόκηζη 

ρξόληα;), ν νπνίνο δώξηζε, κε ηε ζεηξά ηνπ, ην βξαβείν ζηνλ ΠΑΣ θαη ν πξόεδξνο 

ηνπ ηειεπηαίνπ ην ύςσζε σο άιιν... ηηκεκέλν, παλεγπξίδσλ παλεπηπρήο. Να 

ζεκεησζεί όηη ν πξόεδξνο ηνπ ΠΑΣ είλαη ν ίδηνο δεκνζηνγξάθνο πνπ ην 1997 

ιηπνζύκεζε από ζπγθίλεζε όηαλ ε Αζήλα αλέιαβε ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 

2004!  

 

Δπίζεο, ν ΠΑΣ βξάβεπζε θαη ηελ ΔΡΣ «γηα ηελ θάιπςε ησλ κεγαιύηεξσλ 

αζιεηηθώλ γεγνλόησλ», αιιά θαη γηα ηελ θαινζύλε ηεο λα κεηαδίδεη ζε δσληαλή 

ηειενπηηθή κεηάδνζε ηελ πεξί εο ν ιόγνο ενξηαζηηθή εθδήισζε!  

Καη ηώξα πάκε ζηηο ζπκπηώζεηο: ν πξόεδξνο ηνπ ΠΑΣ εξγάδεηαη ζηελ ΔΡΣ θαη ήηαλ 

ζηέιερνο ησλ ππεξεζηώλ Σύπνπ ηνπ 2004. Σν ίδην θαη ν αληηπξόεδξόο ηνπ. Ο 

επηθεθαιήο ησλ ππεξεζηώλ Σύπνπ ηνπ 2004 είλαη πςειόβαζκν ζηέιερνο ηεο 

αζιεηηθήο δηεύζπλζεο ηεο ΔΡΣ, ελώ ν πξντζηάκελόο ηνπ ζηελ ΔΡΣ ήηαλ πθηζηάκελόο 

ηνπ ζην 2004!  

 

Ο ιαόο όια απηά ζπλήζσο ηα απνθαιεί «αιιαμνθσιηέο». Δκείο πώο, άξαγε, λα ηα 

πνύκε; Κνπκπαξηέο κήπσο;  

  

 

 

 

 

 



Δεύηεπορ και ηπίηορ μεηαξύ ππώηων (Sportday / Νίκορ Παπαδογιάννηρ) 
  

Ήηαλ θάπσο παξάμελν ην ζέακα πξνρζέο ην βξάδπ ζην παιθνζέληθν ηνπ ηαδίνπ 

Δηξήλεο θαη Φηιίαο. Οη εθιεθηνί ηεο ςεθνθνξίαο ησλ αζιεηηθώλ ζπληαθηώλ 

πξνέξρνληαλ θαηά ην ήκηζπ από ην κπάζθεη (Δζληθή Αλδξώλ, Παλαγηώηεο 

Γηαλλάθεο) θαη θαηά ην άιιν ήκηζπ από ηνλ ζηίβν (Πεξηθιήο Ηαθσβάθεο, Πεγή 

Γεβεηδή). Να ηα βιέπεη ν αλππνςίαζηνο θαη λα λνκίδεη όηη ε Διιάδα έρεη –εθηόο από 

κπάζθεη– αθκαίν θιαζηθό αζιεηηζκό!  

 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηα ζηάδηα, Οιπκπηαθά θαη κε, ξεκάδνπλ. Πίζσ από ηε βηηξίλα, 

βαζηιεύεη ζηα θνπινπάξ ε παξαθκή. Ο απόερνο από ην ζνύπεξ ζθάλδαιν Κεληέξε, 

Θάλνπ κεηέηξεςε ηνλ ειιεληθό αζιεηηζκό ζε δηεζλέο αλέθδνην, ελώ ε όδνπζα 

ππόζεζε Παπαθώζηα πνιιαπιαζίαζε ηνπο θαγραζκνύο. Μόιηο κπεη ην λέν έηνο, ν 

Βαζίιεο εβαζηήο ζα θαζίζεη ζην εδώιην ηεο Δπηηξνπήο Φηιάζινπ Πλεύκαηνο γηα λα 

εμεγήζεη ηα δπζεμήγεηα. 

 

Οη αζιεηέο πνπ αλαδείρζεθαλ θαη απνζεώζεθαλ κέζα ζην 2006 λαη κελ πέηπραλ 

ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο, αιιά πάλσ απ' όια δηαθξίλνληαη γηα ην θαζαξό βιέκκα ηνπο. 

Οηαλ θεκηζκέλνη ζπλάδειθνί ηνπο απνθεύγνπλ ηα κίηηλγθ ηνπ θαινθαηξηνύ όπσο ν 

δηάνινο ην ιηβάλη (ή ππνθέξνπλ επί κήλεο ή ρξόληα από πεξίεξγνπο ηξαπκαηηζκνύο), 

ν Ηαθσβάθεο κε ηε Γεβεηδή γπξίδνπλ ηνλ θόζκν θαη ιαλζάξνπλ ην ηαιέλην ηνπο. Σν 

θξπθηνύιη είλαη γηα άιινπο.  

 

Αλ ε Γεβεηδή επηθξάηεζε ζηελ ςεθνθνξία ησλ θνξηηζηώλ ειιείςεη ζνβαξνύ 

αληαγσληζκνύ, ν Ηαθσβάθεο ρξεηάζηεθε λα απνηηλάμεη ην ζπξηλη δύν δηθώλ καο ζηελ 

ηειηθή επζεία, όπσο έθαλε ηνλ Αύγνπζην ζην Γθέηεκπνξγθ. Πέξπζη ζηελ πεληάδα 

ήηαλ κόλν ν Γηακαληίδεο, θέηνο όκσο ηνπ έθαλε παξέα ν ζπλνδνηπόξνο ηνπ ζηελ 

Δζληθή νκάδα Θνδσξήο Παπαινπθάο: δεύηεξνο ν «Μίκεο», ηξίηνο ν «Σεό».  

 

Χξεηάδεηαη λα ζαο πσ όηη εγώ ηνπο ςήθηζα «1-2». Αμηέπαηλνο ν Ηαθσβάθεο θαη 

ζαπκαζηά ηα θαηνξζώκαηά ηνπ κέζα ζην 2006 (αθόκα πην ζαπκαζηά απηά ηνπ 

Κύπξηνπ Μάξθνπ Παγδαηή, αλ ζέιεηε ηελ ηαπεηλή γλώκε κνπ), αιιά ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ κνπ πξόζθεξαλ ηα παιηόπαηδα ηεο Δζληθήο κπάζθεη ζην ηέινο 

ηνπ θαινθαηξηνύ ζηελ Ηαπσλία μεπέξαζαλ νηηδήπνηε έρσ δήζεη πνηέ ζηα γήπεδα.  

 

Ζ ήηηα από ηνπο Ηζπαλνύο ζηνλ ηειηθό ηνπ Μνπληνκπάζθεη, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 

εκκνλέο πνιιώλ ζπλαδέιθσλ κνπ (ζα έρεηε αθνύζεη δα ην δόγκα "ό,ηη παίδεηαη κε ηα 

ρέξηα είλαη κ***θία"), ζηέξεζαλ ςήθνπο από ηνπο αζηέξεο ηεο «επίζεκεο 

αγαπεκέλεο», καδί θαη ηελ πξσηηά. Σελ θέξδηζαλ, βέβαηα, σο νκάδα. Αιισζηε, σο 

νκάδα πνξεύηεθαλ ζην αξαηό νμπγόλν ηεο θνξπθήο, σο νκάδα έθηαζαλ εθεί πνπ 

έθηαζαλ. Θα ήηαλ θάπσο άδηθν λα επηθεληξσζεί ε επηηπρία ηεο Δζληθήο νκάδαο ζε 

έλα πξόζσπν, πέξα από εθείλν ηνπ πξνπνλεηή ηεο. Γελ δνύκε πηα ζηελ επνρή ηνπ 

Γθάιε.  

 

Μία έλζηαζε έρσ κόλν. Ο Παπαινπθάο ζα έπξεπε λα ηεξκαηίζεη ςειόηεξα από ηνλ 

Γηακαληίδε. Έζησ δεύηεξνο, αλ όρη πξώηνο. Ο άζνο ηνπ Παλαζελατθνύ κπνξεί λα 

είλαη θαιύηεξνο παίθηεο από απηόλ ηεο ΣΚΑ Μόζραο (δηθαηώζεθε άιισζηε από 

ηε ζρεηηθή ςεθνθνξία ηεο ηζηνζειίδαο (www.eurobasket.com), κπνξεί λα είλαη ην 

«ρηαπόδη» ηνπ επξσπατθνύ κπάζθεη, σζηόζν ην 2006 αλήθε ζηνλ Θνδσξή. Ξεράζαηε 

ηη ζπλέβε ηνλ Μάην ζηελ Πξάγα; Ο «Παπ» νδήγεζε ηελ ΣΚΑ ζηε γε ηεο 
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επαγγειίαο έπεηηα από 35 ρξόληα θαη θέξδηζε ζρεδόλ πακςεθεί ηνλ ηίηιν ηνπ MVP. 

Καη ζην Μνπληνκπάζθεη, αθόκε, απηόο ήηαλ ν θνξπθαίνο ζην θνκβηθό καηο κε ηνπο 

Ακεξηθαλνύο.  

 

Έια, όκσο, πνπ δελ πήξε... νπαδηθέο ςήθνπο. Πνηνλ πηζηεύεηε όηη ςήθηζαλ όζνη 

ζπλάδειθνί κνπ βιέπνπλ ηνλ θόζκν πξάζηλν; Σνλ Λνπθά Βύληξα; 

 


