
• ∆ιάβασα σε ρεπορτάζ ότι πριν τον αγώνα µε την ΑΕΚ πήγε ο Μαρινάκης

και είπε στους παίκτες του Ολυµπιακού µια ιστορία για τον Αστέρα

Εξαρχείων. Αυτά που έλεγα εγώ δηλαδή και µε έλεγαν γραφικό...

• Ο Μαρινάκης είπε στους παίκτες να δώσουν την ψυχή τους, ότι ο κόσµος

θα το εκτιµήσει, και τους διηγήθηκε µια ιστορία µε τον Αστέρα Εξαρχείων

που παρ’ ότι υποβιβάστηκε, επειδή οι παίκτες τα είχαν δώσει όλα, 2.500

οπαδοί τους χειροκρότησαν. Παρ’ ότι ήταν παιδιά των Εξαρχείων. Τα ξέρω

τα Εξάρχεια, είµαι γέννηµα θρέµµα των Εξαρχείων και του Αστέρα, έζησα

τόσα πράγµατα εκεί µε τον µακαρίτη τον Λώλο.

• ∆εν φτάνει µόνο η καλή προπόνηση και οι καλοί παίκτες. Το ποδόσφαιρο

θέλει ψυχάρα, θέλει δύναµη. Ούτε φτάνει µόνο η ψυχή. Θέλει και τακτική,

θέλει καλή προπόνηση. Εγώ προσπαθούσα να συνδυάζω και τα δύο.

Πήγαινα στο εξωτερικό να βλέπω πώς προπονούν οι µεγάλοι προπονητές,

αλλά δεν ήθελα στις οµάδες µου φλόρικα πράγµατα.

• Μου ζητάτε να πω καµία ιστορία. Θυµάµαι µια φορά στον Ηρακλή που

είχαµε κάνει εκπληκτική σεζόν, είχαµε βγει τρίτοι, είχαµε ρίξει 3-1 στον

Παναθηναϊκό και 3-0 στον Ολυµπιακό, τους έκλεινα στο δωµάτιο και τους

έλεγα ιστορίες από τους πολέµους της Ελλάδας. Είχαν πωρωθεί τόσο τα

παιδιά που µου έλεγαν «κυρ Νίκο άσε να βγούµε τώρα να παίξουµε, να

βγούµε τώρα», δεν κρατιόντουσαν. Ο Βακαλόπουλος µόνο που δεν έβγαζε

αφρούς από το στόµα. «Πού γεννήθηκες εσύ» του έλεγα και µου απαντούσε

σε µια πόλη του Βορρά- δεν θυµάµαι ποια ήταν. «Ρε πάνε ρώτα τη µάνα

σου και τον πατέρα σου πού έχουν καταγωγή» τον ρώταγα, «πρέπει να έχεις

ρίζα από τη Σπάρτη εσύ! Τέτοια σωµατική κατασκευή και τέτοιο κρανίο

µόνο η Σπάρτη έβγαζε µε τους πολεµιστές που πολεµούσαν 24 ώρες χωρίς

φαϊ, µόνο µε νερό, εσύ είσαι ο Σπαρτιάτης πολεµιστής του Ηρακλέως».

• Σήµερα θα ολοκληρώσω την καλύτερη 11άδα όλων των εποχών του

Ολυµπιακού- κατά τη γνώµη µου. Στο αρχείο δεξιά υπάρχει ο καλύτερος

τερµατοφύλακας, η καλύτερη άµυνα και τα καλύτερα χαφ για εµένα.

Έχοντας και επιλογές για αναπληρωµατικούς σε κάθε θέση. Πάµε τώρα

στην µπροστινή γραµµή:

• Έξω αριστερά Τζόρτζεβιτς. Τον έχετε προλάβει, τα πρώτα χρόνια ήταν

παίκτης ορχήστρα. ∆εύτερη επιλογή θα βάλω τον Μποτίνο, φοβερός

παίκτης. Γρήγορος, άλµα στο ταβάνι, θεαµατικός,

δυνατός. Και µετά θα βάλω τον Καστίγιο όταν ήταν

στα ντουζένια του ή τον Μπάµπη τον ∆ρόσο.

• ∆εξιά ∆αρίβας. Παικταράς ήταν, «Λορέντζι» τον

έλεγαν, απίθανος, γρήγορος, ντριµπλέρ, γκολτζής,

ήταν το κάτι άλλο. Πίσω από τον ∆αρίβα θα βάλω τον

Γκαλέτι. Και τρίτη επιλογή τον Λοσάντα.

• Πάµε τώρα στους σέντερ φορ. Μου λένε κάτι φίλοι ότι

θα δυσκολευτώ εδώ. Καµία δυσκολία, ούτε να το συζητάτε,

Τζιοβάνι! Τι να περιγράψω τώρα, τον Τζιοβάνι; Αυτός ο

παίκτης αν ήταν γρήγορος, δεν θα έπαιζε µόνο στην Μπαρτσελόνα, θα ήταν

στην πρώτη γραµµή της Ευρώπης µόνιµα.

• Πίσω από τον Τζιοβάνι βάζω τον Σιδέρη. ∆εν ήξερε πολλή µπάλα, αλλά

ήταν οδοστρωτήρας. Γρήγορος, πολύ δυνατό παιδί, όταν έφευγε δεν

µπορούσε αµυντικός να τον αντιµετωπίσει. Θυµάµαι µια εποχή ο πιο ταύρος

σέντερ µπακ, ο πιο παιδαράς, ήταν ο Τάκης ο Παπουλίδης που έπαιζε στον

Πανιώνιο και µετά πήγε στον Παναθηναϊκό. Ε, σε αυτόν ο Σιδέρης σ’ ένα

µατς στο Καραϊσκάκη του είχε βάλει 4 γκολ µόνος του!

• Πίσω απ’ τον Σιδέρη βάζω τον Υφαντή. Αυτός ήταν δαντελένιος,

µπαλαδόρος, γρήγορος, φαντεζί, ντριµπλέρ, σουτέρ φοβερός, είχε και ωραίο

κεφάλι , µεγάλος παίκτης. Ήταν άτυχος όµως, του έσπασαν ξανά και ξανά

τα πόδια. Θυµάµαι τον είχε αναλάβει ο Τάκης ο Βεντίκος που ήταν τότε

πρωταθλητής στίβου στα 100 µέτρα, του τον είχαν δώσει οι Χέλµηδες και

ενώ τον παρέλαβε να κάνει τα 100 µέτρα σε 12 δευτερόλεπτα, τον κατέβασε

σε 11,1! Μεγάλη επίδοση τότε. Πίσω από τον Υφαντή θα βάλω και

Αναστόπουλο ο οποίος ήταν µεγάλος γκολτζής, γρήγορος, ντριµπλέρ,

πονηρός. Αυτά είναι τα καλύτερα σέντερ φορ στην ιστορία του Ολυµπιακού

για εµένα. Ο Υβ; Έλα ρε, πολύ πίσω από αυτούς.

• Καταλήγουµε λοιπόν. Τις επιλογές στον πάγκο µπορείτε να τις δείτε στις

προηγούµενες 2 στήλες στο αρχείο µαζί µε τη σηµερινή. Για τους δεύτερους

και τρίτους παίκτες σε κάθε θέση. Η 11άδα όµως είναι: Κελεσίδης, Ρωσίδης,

Μουράτης, Στεφανάκος, Νοβοσέλατς, Καρεµπέ, Μπέµπης, Ριβάλντο,

Τζιοβάνι, Τζόρτζεβιτς, ∆αρίβας. Πω- πω να την είχα αυτήν την 11άδα και

25άδα µε αυτούς στα νιάτα τους προσαρµοσµένους σήµερα µε την ανάλογη

προπόνηση και διατροφή. Θα τους γ…..ε ο Ολυµπιακός τα πρέκια στην

Ευρώπη!

Τάδε έφη... Νίκος Αλέφαντο

Οι 11 Θρύλο που θα “έσκιζαν”
στην Ευρώπη

Ο

Μιχάλης Γιαννακίδης είχε δίκιο. Ο ΠΑΟΚ

όντως µπορεί να ανέβει επίπεδο εφόσον

τερµατίσει τρίτος στα πλέι οφ και προκριθεί

στην Ευρωλίγκα. Πρώτα από όλα έχει στον πλευρό του

τον κόσµο, ο οποίος απέδειξε ότι αγαπά την οµάδα

δίνοντας βροντερό παρών στο ντέρµπι µε το Μαρούσι

(5.000). Φανταστείτε λοιπόν τι έχει να γίνει στα

ευρωπαϊκά µατς! ∆εύτερον έχει µία οµάδα γεµάτη

µαχητές που σε ακόµα ένα παιχνίδι έδειξε χαρακτήρα

και κατέκτησε ακόµα ένα ροζ φύλλο. Οι παίκτες του

Σούλη Μαρκόπουλου κέρδισαν µε 75-72 αυτούς του

Βαγγέλη Αλεξανδρή και πλέον είναι µόνοι στην 3η

θέση, κάνοντας ένα βήµα πιο κοντά στην υλοποίηση

του στόχου τους...

Βαθµολογία Α1

Θ. ΟΜΑ∆Α ΑΓ. ΒΑΘ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

N H ΠΟΝΤΟΙ N H ΠΟΝΤΟΙ N H ΠΟΝΤΟΙ

1 Ολυµπιακός 21 42 11 0 950 - 718 10 0 826 - 638 21 0 1776 - 1356

2 Παναθηναϊκός 21 41 9 1 943 - 641 11 0 952 - 687 20 1 1895 - 1328

3 ΠΑΟΚ 22 35 8 3 825 - 757 5 6 798 - 836 13 9 1623 - 1593

4 Μαρούσι 22 34 8 3 834 - 862 4 7 770 - 874 12 10 1604 - 1736

5 Κολοσσός 22 33 7 4 789 - 742 4 7 775 - 823 11 11 1564 - 1565

6 Αρης 22 33 7 4 861 - 818 4 7 808 - 875 11 11 1669 - 1693

7 Καβάλα 22 33 9 2 876 - 730 2 9 731 - 875 11 11 1607 - 1605

8 Πανιώνιος 22 32 6 5 851 - 821 4 7 738 - 843 10 12 1589 - 1664

9 Περιστέρι 21 31 7 3 695 - 646 3 8 731 - 799 10 11 1426 - 1445

10 Πανελλήνιος 22 30 5 6 796 - 797 3 8 776 - 852 8 14 1572 - 1649

11 Ικαρος Καλλιθέας 22 30 6 5 750 - 819 2 9 765 - 870 8 14 1515 - 1689

12 Ηλυσιακός 22 28 5 6 815 - 810 1 10 809 - 895 6 16 1624 - 1705

13 ΑΕΚ 21 27 4 7 831 - 845 2 8 687 - 781 6 15 1518 - 1626

14 Ηρακλής 22 27 4 7 756 - 843 1 10 683 - 924 5 17 1439 - 1767

Αποτελέσµατα A1 

Ηρακλής - Αρης 70-86

Κολοσσός - Ικαρος Καλλιθέας 74-66

Ηλυσιακός - Πανελλήνιος 85-88

ΠΑΟΚ - Μαρούσι 75-72

Καβάλα - Πανιώνιος 84-75

ΠΑΟΚ
φουλ για.... Ευρωλίγκα!


