
Σε έναν ιστορικό τελικό που 
κράτησε περίπου 6 ώρες, ο 
Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτη-

σε 3-2 σετ του Ράφα Ναδάλ στον 
τελικό του Australian Open της 
Μελβούρνης και διατήρησε τον 
τίτλο του. Ο Σέρβος Νο1 του κό-
σµου σε έναν επικό αγώνα στην 
Μελβούρνη κράτησε τον τίτλο που 
είχε κατακτήσει πριν 12 µήνες επι-
κρατώντας του Ισπανού αντιπάλου 
του σε έβδοµο σερί τελικό, αυτή τη 
φορά µε 5-7 6-4 6-2 6-7 (5) 7-5. 
Για τον Νόλε αυτή ήταν η κούπα 
Νο5 σε τουρνουά Grand Slam, που 
τον έβαλε σε ένα κλειστό γκρουπ 
παικτών που έχει κατακτήσει τρεις 
φορές το αυστραλιανό Open. Ο 
Ναδάλ έχασε από τον Τζόκοβιτς σε 
τρίτο σερί τελικό σε major διοργά-
νωση, καθώς είχαν προηγηθεί το 
Wimbledon και το US Open (και 
στα δύο ήττα µε 3-1 σετ). Οι δύο 
παίκτες έδωσαν ό,τι είχαν στο κε-
ντρικό κορτ, σπάζοντας το ρεκόρ 
διάρκειας αγώνα στη διοργάνωση 
µε 5 ώρες και 53 λεπτά, το οποίο 
ήταν 5 ώρες και 14 λεπτά από τον 
ηµιτελικό του Ναδάλ µε τον Βερ-
ντάσκο το 2009.

1Ο ΣΕΤ Από την αρχή του αγώνα οι 
δύο παίκτες έδωσαν στο κοινό να 
καταλάβει το τι πρόκειται να ακο-
λουθήσει σε µία µάχη περισσότερο 
από αντάξια των δύο καλύτερων 
αυτή τη στιγµή στον κόσµο. Με το 

σκορ στο 2-2 game ο Ναδάλ έσπα-
σε το σερβίς του Τζόκοβιτς, ο οποί-
ος έκανε σοβαρό λάθος στον τελευ-
ταίο πόντο και κράτησε το σερβίς 
του για το 4-2. Ο Νόλε είχε όµως 
την απάντηση καθώς µε τη δεύτερη 
ευκαιρία και το σκορ στο 4-3 κάτω, 
πήρε πίσω το break και έκανε το 
4-4 στο σετ. Στη συνέχεια και οι 
δύο κράτησαν το σερβίς τους για το 
5-5, όµως ο Ναδάλ είχε ένα ακόµα 
break και αφού έκανε το σκορ 6-5 
µε το τρίτο του set point έκανε το 
1-0 µε 7-5 game µετά από 80 λεπτά 
αγώνα!

2Ο ΣΕΤ Μετά από δύο κρατήµατα, ο 
Τζόκοβιτς µε το σκορ στο 2-1 game 
υπέρ του χρειάστηκε µόλις ένα 
break point για να πάρει το σερβίς 
του Ναδάλ και να προηγηθεί µε 
3-1. Στη συνέχεια έκανε το 4-1 και 
το 5-2 και µε τις µπάλες στα χέρια 
του Ισπανού είχε break point-set 
point όµως ο αριστερόχειρας από 
την Μαγιόρκα το έσωσε και µείωσε 
σε 5-3. Η συνέχεια δεν ήταν καθό-
λου εύκολη για τον 24χρονο Σέρβο 
ο οποίος σέρβιρε για το 1-1 σετ και 
είχε δύο set point, όµως ο Ναδάλ 
τα έσβησε και τα δύο και µάλιστα 
πήρε πίσω το break µειώνοντας σε 
5-4. Ο Νο2 του κόσµου είχε την 
ευκαιρία να κρατήσει το σερβίς του 
και να ολοκληρώσει µε 5-5 την 
ανατροπή αφού είχε βρεθεί να χά-
νει µε 5-2, όµως ο Νόλε µε ψυχή 

και µετά από 4 set point κατάφερε 
να πάρει το δεύτερο σετ και να κά-
νει τελικά το 1-1.

3Ο ΣΕΤ Το... µεσαίο σετ του αγώ-
να ήταν και αυτό µε τη µικρότερη 
κόντρα αλλά και διάρκεια, αφού 
ο Τζόκοβιτς το έκανε προσωπική 
υπόθεση. Οπως και στο δεύτερο 
σετ, ο Σέρβος ενώ ήταν µπροστά 
µε 2-1 game έκανε break στον 
Ναδάλ και προηγήθηκε µε 3-1. 
Παίρνοντας τα ηνία του µατς και µε 
τροµερή ψυχολογική κατάσταση, ο 
24χρονος έκανε πάρτι στο κορτ µε 
αλάνθαστα backhand και forehand 
και δεν επέστρεψε στον µεγάλο 
αντίπαλό του να επιστρέψει αυτή 
τη φορά. Ο Νόλε προηγήθηκε µε 
4-1 και 5-2 (ακριβώς όπως και στο 
πρώτο σετ) και ενώ ο Ναδάλ σέρβι-
ρε για να παραµείνει στο µατς, του 
έκανε νέο break και µε 6-2 και 2-1 
σετ µπήκε σε θέση οδηγού για την 
κατάκτηση του τουρνουά.
4Ο ΣΕΤ Σε εκείνο το σηµείο ήρθε η 
ανάκαµψη του γενηµένου µαχητή, 
Ναδάλ. Ο Τζόκοβιτς για τέταρτο 
σερί σετ πήρε τις µπάλες πρώτος 
και αφού οι δύο παίκτες είχαν 
κρατήσει το σερβίς τους σε όλα τα 
game, το σκορ ήταν 4-3 υπέρ του 
Σέρβου. Ο Νόλε είχε τότε µεγάλη 
ευκαιρία να κάνει το 5-3 µε break 
και να πάρει τις µπάλες για να τε-
λειώσει το µατς, όµως µίλησε η 
κλάση του µεγάλου Ισπανού, κα-

τόχου 10 τίτλων grand slam. Με 
το σκορ στο 0-40, ο πρωταθλητής 
από το Μανακόρ γύρισε το µατς 
µε 5 σερί πόντους και ανάγκασε 
τον Τζόκοβιτς να δει τριπλό break 
point που έµοιαζε µε match point 
να χάνεται από τα χέρια του κάνο-
ντας το 4-4. Στα τέσσερα επόµενα 
games είχαµε ισάριθµα κρατήµατα 
στο σερβίς και έτσι πήγαµε στο tie 
break. Εκεί υπήρξαν µεγάλες ανα-
τροπές και εκπληκτικό παιχνίδι. Ο 
Ναδάλ προηγήθηκε 3-2 µε mini 
break και πήρε τις µπάλες για να 
δηµιουργήσει σαφές προβάδισµα, 
όµως ο Τζόκοβιτς είχε την απάντη-
ση. Ο Σέρβος µε δύο απάνωτά mini 
break γύρισε στην πλευρά του το 
πλεονέκτηµα και µετά το 4-3 πήρε 
πόντο στο σερβίς του κάνοντας 
το σκορ 5-3! Εκεί µίλησε η προ-
σωπικότητα του Ναδάλ, ο οποίος 
έκανε mini break για να µειώσει 
σε 5-4, πήρε πόντο στο δικό του 
σερβίς για το 5-5 και στη συνέχεια 
µε άσο έφτασε σε set point σε αυτό 
του Νόλε. Ο κάτοχος του τίτλου σε 
εκείνο το σηµείο υπέπεσε σε λάθος 
για να κάνει ο Ράφα το 2-2 και να 
στείλει το µατς στο πέµπτο σετ.

5Ο ΣΕΤ Το µατς ξεκίνησε από την 
αρχή και οι δυνάµεις που είχαν οι 
δύο τους ήταν αυτό που φάνηκε 
ότι θα παίξει µεγαλύτερο ρόλο. Ο 
ατσάλινος Ναδάλ, που είχε χάσει 
µόλις 3 µατς στα 5 σετ στην καριέ-

ρα του ήταν λογικό να έχει το προ-
βάδισµα και έτσι έδειξε να πηγαίνει 
το µατς καθώς στο 3-2 game υπέρ 
του χρειάστηκε µόλις µία ευκαιρία 
για να κάνει break και µε το 4-2 
ήθελε απλά δύο δικά του service 
game για να πάρει τον τίτλο. Ο 
Νόλε όµως είχε άλλη γνώµη και µε 
καρδιά µεγάλου πρωταθλητή πήρε 
στο επόµενο game πίσω το break 
και µε κράτηµα στο σερβίς έφερε 
το µατς ξανά σε ισορροπία µε 4-4. 
Ειδικότερα σε εκείνο το σηµείο ο 
Σέρβος έδειξε πως δεν έχει άλλα 
αποθέµατα δυνάµεων καθώς µετά 
από ένα ράλι µε πάνω από 30 χτυ-
πήµατα έπεσε στο έδαφος εντελώς 
εξαντληµένος. 
Ο Ναδάλ κράτησε το σερβίς του 
για το 5-4 και το ίδιο έκανε ο Τζό-
κοβιτς για το 5-5. Η συνέχεια και 
το φινάλε ήταν... Νόλε, ο οποίος 
εκµεταλλεύτηκε το δεύτερο break 
point που του παρουσιάστηκε, έκα-
νε το 6-5 και πήρε τις µπάλες για 
να κερδίσει το τουρνουά. Ο 24χρο-
νος έκανε το 30-0 και όλα έδειξαν 
να παίρνουν τον δρόµο τους, όµως 
ήταν τόσο απλό. Ο Ναδάλ µετά από 
µαγική άµυνα και λάθος του Σέρ-
βου σε smash έκανε το 30-30 και 
είχε και break point για το 6-6 (!), 
όµως ο Νο1 του κόσµου το έσβη-
σε µε καλό σερβίς και στον πρώ-
το championship point που βρήκε 
έκανε το 7-5 και κατέκτησε το Open 
της Αυστραλίας.

Έπος Νόλε 
στην Αυστραλία! 




