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ήξερα ακριβώς πώς είναι. Όταν δουλεύ-
εις για κάτι, η επιτυχία αποτελείται από 
τόνους αποτυχίας. Αποτυγχάνεις πολύ πε-
ρισσότερο παρά πετυχαίνεις. Οι άνθρω-
ποι απλώς εφησυχάζουν μερικές φορές, 
όταν σου κάνουν ερωτήσεις: «Πώς νιώ-
θεις να αποτυγχάνεις;». Δεν υπάρχουν 
λάθη. Υπάρχουν μόνο μαθήματα, λέω 
συνέχεια. Δεν μπορείς πάντα να κερδί-
ζεις. Δεν είναι πώς πέφτεις, αλλά πώς 
σηκώνεσαι ξανά. Πώς πηγαίνεις, μέρα με 
τη μέρα, για να προπονηθείς, για να συ-
νεχίσεις να προσπαθείς να φτάσεις, όπου 
κι αν προσπαθείς να φτάσεις. Νόμιζα ότι 
ήταν πραγματικά εμπνευσμένο, μιλούσε 
πολύ καλά, ήταν πολύ κομψό» πρόσθεσε 
ο Βρετανός «πιλότος» της Φόρμουλα Ένα.
«Το συναισθηματικό άγχος που περνάς 
όταν είσαι με μια ομάδα; Τα συναισθήμα-
τα, η σωματική φθορά. Πρέπει συνεχώς 
να προσπαθείς με όλες τις δυνάμεις σου. 
Όλοι οι αθλητές και οι αθλήτριες θα ξέ-
ρουν πώς είναι. Είναι δύσκολο για τους 
ανθρώπους να καταλάβουν» συμπλήρωσε 
ο Λιούις Χάμιλτον.

Ο 
επτάκις παγκόσμιος πρωταθλη-
τής της Φόρμουλα Ένα, Λιούις 
Χάμιλτον, προστέθηκε στη μα-
κρά λίστα επωνύμων -ανάμε-

σά στους οποίους οι Κάρλο Αντσελότι, 
Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, Στιβ Κερ, Τσαρλς 
Μπάρκλεϊ, Ντάρβιν Χαμ, Πάου Γκασόλ 
και Μαρία Σάκκαρη- που επικροτούν τον 
Γιάννη Αντετοκούνμπο για την απάντησή 
του στα περί «αποτυχίας» στη φετινή σε-
ζόν.
«Ήμουν και εγώ σε αυτή τη θέση» και 
«σίγουρα ναι, δεν μπορείς πάντα να κερ-
δίζεις», δήλωσε ο πιλότος της Mercedes, 
λίγο πριν το γκραν πρι του Μαϊάμι, στη 
Φλόριντα.
Όταν ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλ-
γουόκι Μπακς ρωτήθηκε εάν θεωρεί τη 
φετινή σεζόν του ήταν αποτυχημένη, λί-
γες στιγμές μετά την ήττα-αποκλεισμό από 
τους Μαϊάμι Χιτ στα πλέι οφ του ΝΒΑ, 
έδωσε μία απάντηση που διαδόθηκε δι-
εθνώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: « 
Ω Θεέ μου. Με ρώτησες το ίδιο και πέρυ-
σι. Παίρνεις προαγωγή κάθε χρόνο στην 
δουλειά σου; (Όχι) Οπότε, κάθε χρονιά 
σου είναι αποτυχημένη; Κάθε χρόνο δου-
λεύεις προς έναν στόχο: Για να πάρεις 
προαγωγή, να φροντίσεις την οικογένειά 
σου, να φροντίσεις για το σπίτι σου. Δεν 
είναι αποτυχία, αλλά ένα βήμα προς την 
επιτυχία. Δεν θέλω να το κάνω προσωπι-
κό με σένα, μιλάω γενικά», είπε απευθυ-
νόμενος στον δημοσιογράφο.
«Πάντα υπάρχουν βήματα. Ο Μάικλ Τζόρ-
νταν έπαιξε 15 χρόνια και κατέκτησε 6 
πρωταθλήματα. Τα άλλα 9 χρόνια απέ-
τυχε; Αυτό μου λες; Σε ρωτάω. Γιατί με 
ρωτάς κάτι τέτοιο; Είναι λάθος ερώτηση. 
Δεν υπάρχει αποτυχία στον αθλητισμό. 
Υπάρχουν καλές και κακές μέρες. Κά-
ποιες φορές είσαι μπορείς να πετύχεις, 
κάποιες όχι. Κάποιες φορές είναι η σειρά 
σου και κάποιες όχι. Αυτό είναι ο αθλητι-
σμός. Δεν νικάς πάντα. Φέτος θα νικήσει 
κάποιος άλλος. Θέλουμε να επιστρέψουμε 
την επόμενη χρόνια και να κατακτήσουμε 
το πρωτάθλημα. Είχαμε 50 χρόνια χρόνια 
να κατακτήσουμε πρωτάθλημα στο Μιλ-
γουόκι. Ήταν 50 χρόνια αποτυχίας; Όχι, 
απλώς ήταν βήματα προς την επιτυχία. 
Κερδίσαμε ένα πρωτάθλημα, ελπίζω να 
κερδίσουμε άλλο ένα. Συγγνώμη δεν ήθε-
λα να το κάνω προσωπικό. Πέρυσι δεν 
είχα το μυαλό να απαντήσω σωστά, αλλά 
θυμάμαι ότι με είχες ρωτήσει το ίδιο».
Ο Λιούις Χάμιλτον συνέκρινε τη δήλω-
ση του “Giannis” με τη δική του θέση, εν 
μέσω των προσπαθειών της Mercedes να 
ανταγωνιστεί τη Red Bull.
«Την αναδημοσίευσα (σ.σ: την απάντη-
ση του Αντετοκούνμπο) γιατί ένιωθα ότι 
ήμουν σε αυτή τη θέση» δήλωσε στο ESPN 
ενόψει ενός δικού του αγώνα.
«Μπορούσα να νιώσω την απογοήτευση, 
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Ο Χάμιλτον μοιράστηκε την 
απάντηση του Αντετοκούνμπο 
για την αποτυχία: «Εμπνευσμένη»

Πρωταθλητής 
ο Παναθηναϊκός

Π
ρωταθλητής Ελλάδας στην Α1 γυ-
ναικών για τη σεζόν 2022/2023 
αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός. 
Μετά από ένα τρίτο τελικό, πραγ-

ματικό θρίλερ με τον Ολυμπιακό, οι «πρά-
σινες» επικράτησαν στο τάι μπρέικ με 15-10 
και με 3-2 σετ «σκούπισαν» τη σειρά με 3-0 
και πανηγύρισαν το δεύτερο σερί τίτλο και 
25ο στην Ιστορία του συλλόγου.
Να σημειωθεί ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι 
στην ιστορία του γυναικείου βόλεϊ που διε-
ξήχθη στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκατα-
στάσεων «Νίκος Γκάλης». Μπροστά στο κοι-
νό τους τα κορίτσια του Παναθηναϊκού δεν 
τους απογοήτευσαν, παρότι βρέθηκαν να 
χάνουν με 1-0 στα σετ και 10-17 στο δεύτε-
ρο, ωστόσο, βρήκαν το σθένος ν΄ αντιδρά-
σουν, να προηγηθούν με 2-1 και παρότι ο 
Ολυμπιακός ισοφάρισε, στο τάι μπρέικ με τη 
δύναμη της εξέδρας πήραν τη νίκη και τον 
τίτλο στην Α1.
Ο Γιάννης Καλμαζίδης έγινε ο πρώτος Έλ-
ληνας προπονητής, ο οποίος πανηγύρισε 
τίτλο πρωταθλητή, τόσο στο ανδρικό, αλλά 
και στο γυναικείο βόλεϊ.
Οι «ερυθρόλευκες» πάλεψαν με όλες τις δυ-
νάμεις τους για να μειώσουν σε 2-1 και να 
ξαναδώσουν νέο ενδιαφέρον στη σειρά των 
τελικών, αλλά καθοριστικό ρόλο στην εξέλι-
ξη του ματς έπαιξε το δεύτερο σετ. Εκεί που 
προηγήθηκαν με 17-10 και 22-19, αλλά 
με απανωτά λάθη έδωσαν την ευκαιρία στο 
«τριφύλλι» να ισοφαρίσει σε 24-24 και να 
κλείσει το σετ με 26-24 και να κάνει το 1-1.
Τα σετ (πρώτος ο γηπεδούχος Παναθηνα-
ϊκός): 21-25, 26-24, 25-17, 20-25, 15-10
*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν 
από 5 άσσους, 60 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 
28 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού 
προήλθαν από 6 άσσους, 62 επιθέσεις, 13 
μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.
Οι συνθέσεις:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Γιάννης Καλμαζί-
δης): Ανάε 15 (14/37 επ., 1 μπλοκ, 38% 
υπ. - 17% άριστες), Γκρότους 12 (8/25 επ., 
2 άσσοι, 2 μπλοκ, 67% υπ. - 39% άριστες), 
Παπαφωτίου 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Ανθού-
λη 26 (24/73 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κρος 
11 (6/11 επ., 5 μπλοκ), Μέντιτς 2 (1/4 επ., 
1 μπλοκ) / Ρόγκα (λ, 37% υπ. - 15% άρι-
στες), Χατζηευστρατιάδου 11 (7/11 επ., 1 
άσσος, 3 μπλοκ), Νικολογιάννη, Μεταξά.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Λορέντζο Μιτσέ-
λι): Εμμανουηλίδου 9 (6/14 επ., 3 μπλοκ), 
Γουίντερς 13 (13/37 επ., 54% υπ. - 25% 
άριστες), Λαμπρούση 8 (2/9 επ., 3 άσσοι, 
3 μπλοκ), Σάλας 26 (20/47 επ., 1 άσσος, 5 
μπλοκ, 39% υπ. - 9% άριστες), Κούμπουρα 
18 (15/42 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Καράρο 
3 (2/4 επ., 1 μπλοκ) / Κοσμά (λ, 58% υπ. 
- 17% άριστες), Τσιτσιγιάννη 4 (4/9 επ.), 
Χριστοδούλου.
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ØÕÃÅÉÁ 
CWS-CON’S

Refrigeration 
& Fittings

Ãéá êáéíïýñãéï
ìáãáæß êáé óÝñâéò

Ôçëåöùíåßóôå 
9790 7366

0418 218 039
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Åíçìåñùôéêüò ïäçãüò ÁãïñÜò,  ÅðáããåëìÜôùí êáé Õðçñåóéþí
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Constantine Savell
Accountants & Advisors

164 Parramatta Road
Camperdown NSW 2050

GPO BOX 4391
Sydney Nsw 2001

Telephone: 02 9557 9133
Fax: 02 9557 9111
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KUBURLIS CATERING
Peter Kuburlis

www.kuburliscatering.com.au

6 Stoney Creek Road, Bexley NSW 2207
Telephone:  02 9554 9333
Fax:        02 9554 9579
mobile:     0418 643 555

email: pkuburlis@kuburliscatering.com.au

Corporate & VIP Functions
Wedding & Private Functions

Cocktail Parties
Special Events & Themes

Unique Venues
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T 9553 9166
F 9588 3233

M 0419 401 783
E jj@jordandjundja.com.au

23Á Regent Street, KOGARAH 2217
PO Box 309 KOGARAH NSW 1485

Äéêçãïñéêü ãñáöåßï

JAMES JORDAN
P A R T N E R
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4/322 Homer St., Earlwood 
Ôçë.: 9559 1193

WARATAH FLORISTWARATAH FLORIST

Ãéá Üíèç 
óå êÜèå ðåñßóôáóç BLINDS

ÁÐ’ ÅÕÈÅÉÁÓ ÁÐÏ ÔÏ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ

ÐñïóôáôåõôéêÜ çëßïõ êáé Blockout
Rollers, Vertical, Aluminium
Venetiansìå åìöÜíéóç îýëïõ 

Þ îýëéíá Venetians 

Èá ìåéþóïõìå ïðïéáäÞðïôå
ðñïóöïñÜ ôéìÞò áíôéðÜëïõ 

êáôÜ 10%
ÔçëåöùíÞóôå ôþñá ãéá äùñåÜí
ìÝôñçóç êáé ðñïóöïñÜ ôéìÞò

21/365 West Botany Street, Rockdale
phone: 9556 1728

www.dialablind.com 12734

ÔÔÔÔ ÇÇÇÇ ÓÓÓÓ     ÏÏÏÏ ÉÉÉÉ ÊÊÊÊ ÏÏÏÏ ÃÃÃÃ ÅÅÅÅ ÍÍÍÍ ÅÅÅÅ ÉÉÉÉ ÁÁÁÁ ÓÓÓÓ
ÌÌÌÌ ÐÐÐÐ ÅÅÅÅ ÑÑÑÑ ÔÔÔÔ ÏÏÏÏ ÕÕÕÕ ÔÔÔÔ ÓÓÓÓ ÉÉÉÉ

* ÁíèïäÝóìåò 
* ÓôåöÜíéá 
* Áíèïóôïëéóìïß

14028

ÖÉËÉÊÇ 
ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇ
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ÅÉÄÉÊÅÕÏÌÁÓÔÅ
ÓÔÏÕÓ ÔÅÑÌÉÔÅÓ 

(ÁÓÐÑÁ ÌÕÑÌÉÃÊÉÁ 
- WHITE ANTS)
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