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Μένει σε ένα ψιλοχαλασμένο φορτηγάκι στο πάρκινγκ ενός 
Wall Mart (αμερικάνικο πολυκατάστημα). Χώρισε την κοπέλα 
του, γιατί ήθελε περισσότερο χρόνο για να μπορεί να ταξιδεύ-
ει μόνος του. Μόλις του έβαλαν 2 εκατομμύρια δολάρια στον 
λογαριασμό, εκείνος το μόνο που έκανε, ήταν να αγοράσει ένα 
T-Shirt αξίας 14 δολαρίων από τις εκπτώσεις. Όχι, δεν πρόκει-
ται για τον πρωταγωνιστή του «Into the Wild», αλλά για τον 
Ντάνιελ Νόρις, ένα από τα μεγαλύτερα, αυτή τη στιγμή, τα-
λέντα του αμερικανικού μπέιζμπολ.
Μπορεί να μην ξέρουμε πολλά από μπέιζμπολ, αλλά η ιστο-
ρία ενός τύπου όπως ο παραπάνω, αν μη τι άλλο έχει ενδια-
φέρον. Το θέμα που έκανε το ESPN για πάρτη του ξεκινάει με 
τον ίδιο και τη δημοσιογράφο στο φορτηγάκι του που είναι 
εδώ και μέρες αραγμένο στο πάρκινγκ ενός Wall Mart στα 
προάστια της Φλόριντα:
«Το αστέρι των Τορόντο Μπλου Τζέιζ ξυπνάει σε ένα VW 
φορτηγάκι του 1978 δίπλα σε ένα Wall Mart και αναρωτιέται 
αν έχει κάτι να φάει . Ψάχνει μέσα σε ένα μισοάδειο ψυγείο 
μέχρι που βρίσκει μια ντουζίνα αυγά. “Ίσως είναι χαλασμένα”, 
λέει και βγάζει τρία από την καρτέλα. Αφού τα μυρίζει, το 
σκέφτεται για λίγο και τελικά αποφασίζει πως μπορεί να τα 
φάει. Όσο μαγειρεύει τα αυγά σε ένα φορητό φουρνάκι, ξε-
κινάει το καθιερωμένο τελετουργικό της ημέρας. Αδειάζει όλα 
του τα υπάρχοντα στο πάρκινγκ για να καθαρίσει το φορτη-
γάκι. Μεταξύ άλλων, βγάζει μια σανίδα του σερφ, ένα σλίπινγκ 
μπαγκ, το μοναδικό του τζιν και το ημερολόγιο του. Ένας 
πελάτης των Wall Mart σταματάει και τον κοιτάζει. Ο Ντάνιελ 
χαιρετάει τον πελάτη και ρίχνει μια ματιά στα αυγά του. “Έχω 
συνηθίσει να με κοιτάνε περίεργα οι άνθρωποι”, δηλώνει.
Σε αυτό το ψιλοχαλασμένο φορτηγάκι που είναι παρκαρισμέ-
νο πλάι σε ένα Wall Mart στα προάστια της Φλόριντα, έχει 
επιλέξει να μένει ο Νόρις. Εκεί, γυμνάζεται κάθε μέρα χρησι-
μοποιώντας καροτσάκια του πολυκαταστήματος. Εκεί, πίνει 
το γαλλικό καφέ του, μαγειρεύει οργανικά προϊόντα και δια-

βάζει Κερουάκ. Φτιάχνει ο ίδιος το φορτηγάκι του όταν χαλά-
ει και αντί να βγαίνει με τους συμπαίκτες του τα βράδια, 
γράφει στο ημερολόγιο του.
Μένει τόσο καιρό στο συγκεκριμένο πάρκινγκ, που οι άνθρω-
ποι που εργάζονται στο διπλανό πολυκα-
τάστημα τον έχουν μάθει και τον αποκαλούν 
“Van Man”. 
Οι υποθέσεις που κάνει ο κόσμος για τον 
Νόρις, απέχουν παρασάγγας από το τι 
συμβαίνει πραγματικά με τον συγκεκριμέ-
νο νεαρό. Ο “Van Man”, όχι μόνο δεν είναι 
ένας τυχαίος άστεγος, αλλά πρόκειται για 
ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα αυτή τη 
στιγμή στο μπέιζμπολ, ο οποίος έχει πάρει 
2 εκατομμύρια μπόνους για να υπογράψει 
στους Τορόντο Μπλου Τζέιζ, έχει συμβόλαιο 
με την Nike, ενώ διαθέτει και το δικό του 
φαν κλαμπ. Παρόλα αυτά, ο ίδιος θεωρεί 
πως η καλύτερη προετοιμασία για μια 
σεζόν που περιλαμβάνει 162 παιχνίδια, 
είναι να μένει σε αυτό το φορτηγάκι, το 
οποίο αποτελεί την απόδρασή του από την 
πίεση του πρωταθλήματος και τον ιδανικό τρόπο να χαλαρώ-
σει πλήρως πριν από την νέα αθλητική σεζόν.
“Δεν πρόκειται να αλλάξω τον εαυτό μου, επειδή κάποιοι άν-
θρωποι θεωρούν περίεργο τον τρόπο που ζω. Ο μόνος τρόπος 
για να έχω μια καλή σεζόν είναι να την ξεκινήσω όντας χαρούμε-
νος, ισορροπημένος και πάνω από όλα ο εαυτός μου».
Ο Νόρις αγόρασε το φορτηγάκι το 2011, λίγες εβδομάδες 
αφότου υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο 
με τους Μπλου Τζέιζ και από τότε αποτελεί τον καλύτερο του 
φίλο. Του χει βγάλει μάλιστα και όνομα. Το φωνάζει “Σάγκι”, 
εμπνευσμένος από το “Σκούμπι Ντου”. Του τραγουδάει, του 
γράφει ποιήματα και του αγοράζει κάρτες του Αγίου Βαλεντί-

νου. Πηγαίνει μαζί του για αναρρίχηση στο Τενεσί 
και για σέρφινγκ στις ακτές της Καρολάινα. Πηγαί-
νει μαζί του κάθε άνοιξη για προπονήσεις στη 
Φλόριντα, αλλά φέτος διεύρυνε το ταξίδι του για 
μερικές εβδομάδες. Πριν καταλήξει στο πάρκινγκ 
των Wall Mart, είχε παρκάρει παράνομα σε μια 
παραλία στην Φλόριντα, μέχρι που τον έδιωξε η 
αστυνομία.
Φεύγει από το πάρκινγκ του Wall Mart και οδηγεί 
τρία μίλια μέχρι το Ντούνεντιν, όπου κάνει προπό-
νηση η ομάδα του. Παρκάρει το φορτηγάκι ανάμε-
σα στα χλιδάτα αυτοκίνητα των συμπαικτών του, 
πηγαίνει στο πίσω μέρος του οχήματος του και 
βάζει νερό να βράσει για να φτιάξει τον καφέ του. 

Μερικοί συμπαίκτες του περνούν και τον κοιτάνε, ενώ το 
μάτι από το φουρνάκι φαίνεται να έχει χαλάσει και το νερό 
παραμένει κρύο. “Γιατί ρε Ντάνιελ δεν παίρνεις καφέ από 

μέσα”, λέει στον Νόρις ένας συμπαίκτης 
του, θυμίζοντας του πως στο προπονη-
τήριο σερβίρεται δωρεάν καφές. “Δεν 
νομίζεις πως αυτό που κάνεις είναι λίγο 
τρελό”; συνεχίζει και πάει για προπό-
νηση. “Για μένα, αυτός είναι ο μόνος 
λογικός τρόπος”, απαντάει ο Νόρις.
Μην νομίζετε ότι η τρέλα με το φορ-
τηγάκι του ήρθε, αφού υπέγραψε το 
πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. 
Ο Νόρις ζούσε πάντα με τον δικό του 
ιδιαίτερο τρόπο. Στο λύκειο ξεχώριζε 
στο τρίαθλο και τα σαββατοκύριακα 
έκανε μόνος του κάμπινγκ. Δεν έχει δο-
κιμάσει ποτέ ναρκωτικά και η πρώτη του 
δουλειά ήταν για ένα οργανισμό για το 
περιβάλλον που λεγόταν “1% για τον 
πλανήτη”. Είναι 21 ετών και λέει πως δεν 

έχει δοκιμάσει ποτέ αλκοόλ. Είχε μια σοβαρή σχέση με μια 
κοπέλα στο λύκειο, αλλά χώρισε, γιατί χρειαζόταν περισσότερο 
χρόνο για να ταξιδεύει μόνος του!
“Αιρετικός”, γράφει μια ταμπέλα στο φορτηγάκι του. Ωστό-
σο, όλοι οι αθλητές ομαδικών σπορ είναι κομφορμιστές, αφού 
πρόκειται για ανθρώπους που θυσιάζουν την ατομικότητα για 
την ομάδα, ενώ η προβλέψιμη συμπεριφορά τους, φέρνει 
προβλέψιμα αποτελέσματα. Στο μπέιζμπολ, παραδοσιακά η 
ταυτότητα των ομάδων είναι πολύ πάνω από αυτή των παικτών. 
Με βάση έναν άγραφο κανόνα του μπέιζμπολ, η προσπάθεια 
να τραβήξει κάποιος την προσοχή πάνω του θεωρείται του-
λάχιστον απρεπής.

7.800 30.925 5 
15 Τσεχία 4.100 3.500 5.250 8.500 
8.000 29.350 4 
UEFA Country Ranking 2015 
# country 10/11 11/12 12/13 13/14 
14/15 ranking teams 
11 Ελβετία 5.900 6.000 8.375 7.200 
6.900 34.375 1/ 5 
12 Τουρκία 4.600 5.100 10.200 6.700 
6.000 32.600 1/ 5 
13 Ελλάδα 7.600 7.600 4.400 6.100 
6.200 31.900 5 
14 Τσεχία 3.500 5.250 8.500 8.000 
3.875 29.125 4 
15 Ρουμανία 3.166 4.333 6.800 6.875 
5.125 26.299 4 
UEFA Country Ranking 2016 
# country 11/12 12/13 13/14 14/15 
15/16 ranking teams 
11 Ελβετία 6.000 8.375 7.200 6.900 
0.000 28.475 0 
12 Τουρκία 5.100 10.200 6.700 6.000 
0.000 28.000 0 
13 Τσεχία 5.250 8.500 8.000 3.875 
0.000 25.625 0 
14 Ελλάδα 7.600 4.400 6.100 6.200 
0.000 24.300 0 
15 Ρουμανία 4.333 6.800 6.875 5.125 
0.000 23.133 0 
*Οι βαθμολογίες για τις χώρες 
προκύπτουν από την συνολική 

συγκομιδή των ομάδων τους, διαι-
ρώντας με τον αριθμό των εκπρο-
σώπων τους στις ευρωπαϊκές διορ-
γανώσεις. 
Τι έχουν κάνει οι ομάδες μας 
Τσεκάροντας το Team Ranking 
των ομάδων το 2015, ο Ολυμπιακός 
είναι η κορυφαία ελληνική ομάδα 
και βρίσκεται στην 27η θέση, έχο-
ντας την τελευταία πενταετία 
(2010-11 ως το 2014-15) 62.380 
βαθμούς. Φέτος, οι Πειραιώτες 
μάζεψαν 12.2400 βαθμούς και έχουν 
ως κορυφαίες του το 11-12 (17.5200 
βαθμοί) και 13-14 (19.2200 βαθμοί). 
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην 50η θέση, 
φέτος συγκέντρωσε 6.2400 βαθμούς 
και συνολικά την πενταετία έχει 
40.880 βαθμούς, ενώ ο Παναθηνα-
ϊκός είναι 99ος με 19.880 βαθμούς. 
Την σεζόν 2014-15, οι «πράσινοι» 
μάζεψαν 3.2400 βαθμούς. Πολύ 
καλή η φετινή συγκομιδή του Αστέ-
ρα Τρίπολης 
(6.2400 βαθμοί), ενώ ο Ατρόμητος 
αποκλείστηκε πρόωρα και είχε 
μόλις 2.2400 βαθμούς φέτος. 
Πίνακας με την συγκομιδή των 
εκπροσώπων μας την τελευταία 
πενταετία: 
UEFA Team Ranking 2015 
27 Ολυμπιακός 2.5200 17.5200 
10.8800 19.2200 12.2400 62.380 
50 ΠΑΟΚ 10.5200 11.5200 2.3800 
10.2200 6.2400 40.880 

99 Παναθηναϊκός 7.5200 3.0200 
4.8800 1.2200 3.2400 19.880 
129 Άρης 9.5200 1.5200 0.8800 
1.2200 1.2400 14.380 
133 Αστέρας Τρίπολης 1.5200 
1.5200 1.8800 2.2200 6.2400 13.380 
134 AEK 6.5200 3.5200 0.8800 1.2200 
1.2400 13.380 
161 Ατρόμητος 1.5200 1.5200 
2.3800 2.7200 2.2400 10.380 
211 Ξάνθη 1.5200 1.5200 0.8800 
2.2200 1.2400 7.380 
212 Ολυμπιακός Βόλου 1.5200 
2.5200 0.8800 1.2200 1.2400 7.380 
* H βαθμολογία αφορά τις σεζόν 
2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 
2013-2014 και 2014-2015 και στο 
τέλος είναι η συγκεντρωτική συ-
γκομιδή της πενταετίας. Οι ομάδες, 
ανάλογα με την χώρα προέλευσης, 
έχουν βαθμούς ακόμα και αν δεν 
αγωνίζονται στην Ευρώπη. 
Τι έχουν κάνει οι βασικοί 
αντίπαλοί μας 
Εξετάζοντας τις κορυφαίες ομάδες 
από τις χώρες που συναγωνίζονται 
με την Ελλάδα, η Βασιλεία είναι 
ψηλότερα απ’ όλες. Φιγουράρει 
στην 18η θέση της λίστας, μετρώντας 
84.875 βαθμούς στο σύνολο της 
πενταετίας και φέτος έχει ήδη 
16.3800, με δυνατότητα για περισ-
σότερους αν αποκλείσει και την 
Πόρτο και περάσει στους «8» του 
Champions League.  Η Γαλατάσα-

ραϊ είναι 37η με 50.020 βαθμούς 
την πενταετία και με μόλις 6.2000 
φέτος, ενώ έπονται Βικτόρια Πλζεν 
και Στεάουα Βουκουρεστίου. Εξαι-
ρετική φέτος η 57η του πίνακα, 
Μπεσίκτας, με 12.2000 βαθμούς και 
36.520 στο σύνολο των τελευταίων 
πέντε ετών. 
Πίνακας με την συγκομιδή κύριων 
αντιπάλων μας την τελευταία πε-
νταετία: 
UEFA Team Ranking 2015 
18 Βασιλεία Sui 10.1800 20.2000 
17.6750 20.4400 16.3800 84.875 
37 Γαλατάσαραϊ Tur 2.4200 1.0200 
24.0400 16.3400 6.2000 50.020 
45 Βικτόρια Πλζεν Cze 1.7000 
10.0500 15.7000 12.6000 1.7750 
41.825 
52 Στεάουα Βουκουρεστίου Rom 
5.6332 6.8666 13.3600 8.3750 6.0250 
40.259 
57 Μπεσίκτας Tur 9.9200 11.0200 
2.0400 1.3400 12.2000 36.520 
58 Τράμπζνοσπορ Tur 2.4200 
11.0200 3.5400 11.3400 8.2000 36.520 
66 Γιουνγκ Μπόις Sui 9.1800 2.7000 
8.6750 1.4400 9.3800 31.375 
70 Σπάρτα Πράγας Cze 8.7000 
2.5500 9.7000 2.1000 7.7750 30.825 
71 Φενέρμπαχτσε Tur 2.4200 1.0200 
24.0400 1.3400 1.2000 30.020 
84 Κλουζ Rom 7.6332 0.8666 12.3600 
1.3750 2.0250 24.259 
114 Ζυρίχη Sui 1.1800 5.2000 1.6750 

2.4400 6.3800 16.875 
117 Σλόβαν Λίμπερετς Cze 0.7000 
1.0500 3.2000 9.6000 1.7750 16.325 
137 Βασλούι Rom 2.1332 5.8666 
2.8600 1.3750 1.0250 13.259 
152 Γκρασχόπερς Sui 2.6800 1.2000 
1.6750 2.9400 2.8800 11.375 
155 Ζανκτ Γκάλεν Sui 1.1800 1.2000 
1.6750 5.4400 1.3800 10.875 
163 Τουν Sui 1.1800 2.7000 1.6750 
3.4400 1.3800 10.375 
* H βαθμολογία αφορά τις σεζόν 
2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 
2013-2014 και 2014-2015 και στο 
τέλος είναι η συγκεντρωτική συ-
γκομιδή της πενταετίας. Οι ομάδες, 
ανάλογα με την χώρα προέλευσης, 
έχουν βαθμούς ακόμα και αν δεν 
αγωνίζονται στην Ευρώπη. 
Εν κατακλείδι 
Τα πράγματα μόνο ευοίωνα δεν δεί-
χνουν για την Ελλάδα και ίσως χρειαστεί 
να περάσουν αρκετά χρόνια από την 
σεζόν 2016-17 και έπειτα, ώστε να έχει 
εξασφαλισμένη θέση στους ομίλους 
της κορυφαίας διασυλλογικής διοργά-
νωσης. Η συγκομιδή είναι φτωχή, την 
ίδια ώρα υπάρχουν χώρες που έχουν 
πιο συνεπή παρουσία και θα πρέπει 
να δούμε θεαματική αλλαγή προς το 
καλύτερο, ώστε να βρεθούμε ξανά στην 
12η θέση. Ένα δυνατό πρωτάθλημα 
και ισχυρές ομάδες είναι το «εφόδιο» 
για αξιοπρεπή παρουσία στην Ευρώπη. 
Ίδωμεν... 
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Ένας ανερχόμενος σταρ του μπέιζμπολ με 7ψήφιο λογαριασμό στην τράπεζα, μένει σε ένα φορτηγάκι 
στο πάρκινγκ ενός πολυκαταστήματος. Αν το μπέιζμπολ, σε ξενίζει, βάλε στο μυαλό σου ότι ο Ντάνιελ 
Νόρις είναι ποδοσφαιριστής -είναι υπεράνω αθλήματος έτσι και αλλιώς- και διάβασε την αντισυμβατική 
ιστορία του.

ΕΧΕΙ 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ,  
ΑΛΛΑ ΜΕΝΕΙ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ

Έτσι χάσαμε την 12η θέση 


