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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 
Θα θέλαμε να ευαρεστήσουμε τον επιβλέπων καθηγητή μας Δημήτριο 

Σπηλιωτόπουλο για την στήριξη και την συνεισφορά του στην επίτευξη 

αυτής της εργασίας. Επίσης, ευχαριστούμε την διεύθυνση του σχολείου 

μας για τις ανέσεις που μας προσέφερε έτσι ώστε να έχουμε μέγιστη 

παροχή πληροφοριών.  
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Πρόλογος 

Από την αρχή της χρονιάς το θέμα το οποίο αναλάβαμε ήταν ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον για μας, μιας και είμαστε ομάδα που αποτελείται 

αποκλειστικά από αγόρια Συνεπώς οποιοδήποτε θέμα το οποίο έχει 

ανάμειξη με τον αθλητισμό θα ήταν για μας ευχαρίστηση να 

ασχοληθούμε. Επιλέξαμε τρείς αθλητές ,εμβλήματα για τον παγκόσμιο 

αθλητισμό. Τον μεγαλύτερο κατά πολλούς ,Έλληνα αθλητή ,τον Νίκο 

Γκάλη, έναν τεράστιο ποδοσφαιριστή ο οποίος αργότερα έγινε σύμβολο 

κύρους στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αθλητισμού (UEFA),τον Μισέλ 

Πλατινί και φυσικά έναν από τους καλύτερους ποδηλάτες που πέρασαν 

ποτέ από τον χώρο του αθλητισμού ο οποίος «αποκαθηλώθηκε» ξαφνικά 

καθώς βρέθηκε να έχει ανάμειξη με απαγορευμένες ουσίες, τον Λάνς 

Άρμστρονγκ. Σας καλούμε λοιπόν να μας ακολουθήσετε από τα παρκέ 

της Α1 και τα Ευρωπαϊκά γήπεδα ,μέχρι το «Tour de France» και τα 

σκοτεινά μονοπάτια του ντόπινγκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Power Rangers  Αθλητισμός και προσωπικότητα 

 4  

 

Νίκος Γκάλης: Ο θρύλος του Ελληνικού μπάσκετ 

  
 

Πρόλογος 

 

Νίκος Γκάλης, ο θρύλος του Ελληνικού μπάσκετ. Πολλά μας έρχονται 

στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε ,ακούμε ,λέμε ή διαβάζουμε το όνομα του. 

Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έθεσε γερά θεμέλια για την 

ανάπτυξη του Ελληνικού μπάσκετ .Ο κάθε Έλληνας ακόμη και στο πιο 

απομακρυσμένο χωριό γνωρίζει έστω και το ελάχιστο γι'αυτόν τον 

παίκτη .Οι περισσότεροι θυμόμαστε τις τέλειες κινήσεις του στο παρκέ 

αλλά και στον αέρα ,τα άλματά του αλλά και τα σπασίματα της μέσης 

του όπου έκανα πολλές φορές την αντίπαλη ομάδα να απελπίζεται και να 

κρέμεται κυριολεκτικά από πάνω του. Μάταια όμως ,το σούτ έμπαινε! Ας 

προσπαθήσουμε λοιπόν να τον “μαρκάρουμε” εξωαγωνιστικά μιας που 

μέσα στο γήπεδο κανείς δεν μπορούσε να το κάνε ι. Θα πάρουμε λοιπόν 

την ιστορία από την αρχή ,θα φτάσουμε στα ένδοξα χρόνια από το 1980 

και μετά και θα καταλήξουμε σε μια ταπεινή αποχώρηση το 

1995.Ακολουθήστε μας... 
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1)Γέννηση και παιδικά χρόνια. 

 

Ο Νίκος Γκάλης (Νικόλαος Γεωργαλής) γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου 1957 

Στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ και είναι γιός Ελλήνων μεταναστών. 

Κατάγεται από την Ρόδο ενώ μεγάλωσε στην Αμερική. Εκεί αρχικά 

ασχολήθηκε με την πυγμαχία ενώ λίγο αργότερα τον “κέρδισε” το 

μπάσκετ. Το 1975 εισήχθη στο καθολικό πανεπιστήμιο του Σίτον Χολ 

του οποίου η ομάδα μπάσκετ είναι αρκετά φημισμένη για τις διακρίσεις 

της. Σκόραρε με μεγάλη ποικιλία κινήσεων και έγινε πολύ γρήγορα ένας 

από τους καλύτερους παίκτες του Αμερικανικού Κολεγιακού 

Πρωταθλήματος (NCAA). Αγαπημένες του κινήσεις ήταν το jump shoot 

από οποιαδήποτε απόσταση ενώ το σήμα κατατεθέν του ήταν το lay up 

κατά το οποίο ενώ “πετούσε” έκανε διάφορες κινήσεις και σπασίματα της 

μέσης για να αποφύγει -πολλές φορές- όλη την αντίπαλη ομάδα η οποία 

ήταν κρεμασμένη επάνω του. Παρά το μικρό του ύψος (183 cm) ήταν 

εξαιρετικός παίκτης και την σεζόν 1978-79 αναδείχθηκε τρίτος σκόρερ 

στο κολεγιακό πρωτάθλημα με 27,5 πόντους μ.ο. Πίσω από τον αργότερα 

θρύλο του ΝΒΑ και του παγκοσμίου μπάσκετ Λάρι Μπέρντ. Την περίοδο 

εκείνη επιλέχθηκε στον τρίτο γύρο του NBA Draft από την ομάδα των 

Boston Celtics στην 68η θέση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα i: Ο Νίκος Γκάλης κατά την θητεία του 

στην ομάδα του Σίτον Χολ 
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2)Καριέρα 

 

I] Η καταξίωση στην Ελλάδα 1979-1984. 

 

Ο Ολυμπιακός αλλά και ο Παναθηναϊκός εκδήλωσαν το 

ενδιαφέρον τους την χρονιά του 1979 για την απόκτηση του 

Έλληνα shooting guard .Παρ 'όλα αυτά ο ίδιος προτίμησε να 

ενταχθεί στην ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης ο οποίος ήταν 

Πρωταθλητής Ελλάδας .Την πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα 

αναδείχθηκε 3ος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα .Από την 

επόμενη χρονιά όμως άρχισε να κατακτά την πρώτη θέση για 

έντεκα συναπτά έτη. Ολοκλήρωσε την περίοδο 1980-81 με 44 

πόντους μ.ο. σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση σε συγκομιδή 

πόντων σε μέσο όρο στην καριέρα του. Την περίοδο 1981-82 ο 

Γκάλης αγωνίστηκε με τον Άρη εναντίον του Ιωνικού Νικαίας που 

έληξε με σκορ 114-113 υπέρ του Άρη και υπήρξε ένας από τα πιο 

αξιομνημόνευτους αγώνες της εποχής. Ο Νίκος Γκάλης σημείωσε 

63 πόντους για τον Άρη και ο Παναγιώτης Γιαννάκης 72 για 

τον Ιωνικό Νικαίας. Τα τρία πρώτα του χρόνια στην Ελλάδα δεν 

κατάφερε να γνωρίσει επιτυχίες σε συλλογικό επίπεδο καθώς η 

ομάδα του Παναθηναϊκού διατηρούσε την πρώτη θέση όμως 

το 1983 αναδείχθηκε για πρώτη φορά πρωταθλητής Ελλάδας με 

την ομάδα του Άρη. Με την εθνική Ελλάδος συμμετείχε 

στο Ευρωμπάσκετ 1983 και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της 

διοργάνωσης. Την επόμενη χρονιά ο Άρης ήταν φαβορί για να 

κατακτήσει το πρωτάθλημα όμως το έχασε από τον Παναθηναϊκό, 

στον αγώνα μπαράζ της Κέρκυρας ενώ εξίσου οδυνηρή για το 

σύλλογο ήταν και η απώλεια του κυπέλλου στον τελικό των 

ξυρισμένων 

κεφαλιών[Π.Α.Ο.Κ.-

ΑΡΗΣ 74-70]Το 

καλοκαίρι του 1984 ο 

Άρης προχώρησε σε μια 

μεταγραφή που θα 

άλλαζε τις ισορροπίες 

στο ελληνικό μπάσκετ 

και θα έκανε την ομάδα 

πρωταγωνίστρια. Με 

την απόκτηση 

του Παναγιώτη 

Γιαννάκη ο Νίκος 

Γκάλης μπορούσε πλέον 
Εικόνα 2: Γκάλης και Γιαννάκης πανηγυρίζουν το ντάμπλ 

του 1985 



Power Rangers  Αθλητισμός και προσωπικότητα 

 7  

 

να οδηγήσει τον Άρη σε μεγαλύτερες διακρίσεις. Το 1985 ο Άρης 

κατέκτησε το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας που ήταν και 

το πρώτο νταμπλ του συλλόγου. Στην Ευρώπη σημειώθηκε η 

μεγαλύτερη διάκριση του συλλόγου έως τότε με τη συμμετοχή 

στον ημιτελικό του Κυπέλλου Κόρατς εναντίον της Ciao Crem 

Varese. Το 1986 ο Γκάλης κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας και 

αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο Μουντομπάσκετ της Ισπανίας με 

την Ελλάδα να τερματίζει 10η συμμετέχοντας για πρώτη φορά 

στην ιστορία της σε τελική φάση Μουντομπάσκετ 
 

 

 

 

ΙΙ] Ευρωμπάσκετ 1987. 

 

Πολλές μνήμες ξυπνούν όταν ακούει κανείς για το Ευρωμπάσκετ του 

87'.Από τον Εθνικό ύμνο να ακούγεται μέσα από τα στόματα χιλιάδων 

Ελλήνων θεατών κατά τον τελικό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ,μέχρι 

την φωνή του αείμνηστου Φίλιππου Συρίγου και τα φοβερά του λόγια τα 

οποία μένουν χαραγμένα βαθειά στις καρδιές των Ελλήνων. Τίποτα, 

τίποτα δεν μας σταματά!” έλεγε τότε ο Συρίγος και είχε απόλυτο δίκιο. 

Στον τελικό επί της Σοβιετικής Ένωσης όπου και επικρατήσαμε με 103-

101 το μάτς κρίθηκε στις δύο εύστοχες βολές του Αργύρη Καμπούρη 

κατά την εκπνοή του αγώνα .Ο “Τίμιος Γίγαντας” όπως τον αποκάλεσε ο 

Συρίγος κρατούσε στα χέρια του την τύχη της Ελληνικής ομάδας. Ο 

Γκάλης όμως ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τουρνουά καθώς μετά 

το ντάμπλ του 87' με τον Άρη ,ο Νίκ αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του 

τουρνουά με 37 πόντους μ.ο. Και καλύτερος Ευρωπαίος 

καλαθοσφαιριστής για το 1987.Δικαίως καθώς πήρε από το “χέρι” την 

Εθνική υπό την καθοδήγηση του προπονητή του Κώστα Πολίτη και την 

πολύτιμη βοήθεια των συμπαικτών του:Νίκου Σταυρόπουλου 

,Παναγιώτη Γιαννάκη ,Αργύρη Καμπούρη,Νίκου Λινάρδου ,Παναγιώτη 

Καρατζά ,Μιχάλη Ρωμανίδη ,Νίκου Φιλίππου ,Λιβέρη Ανδρίτσου 

,Παναγιώτη Φασούλα ,Μέμου Ιωάννου και Φάνη Χριστοδούλου και 

κατέρριψε κάθε προγνωστικό καθώς κανείς δεν περίμενε πως η Εθνική 

Ελλάδος θα κατακτούσε το Ευρωπαϊκό. 
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Μια χαρακτηριστική 

εικόνα που 

αναμφισβήτητα 

θυμούνται σχεδόν όλοι 

οι Έλληνες είναι αυτή 

όπου ο Νίκος Γκάλης 

επιχειρεί την γνωστή του 

αγαπημένη κίνηση του 

λέι-άπ με όλη την 

αντίπαλη ομάδα 

κρεμασμένη πάνω του. 

Παρ'όλα αυτά ο Γκάλης 

σηκωνόταν στον 

ανασηκωνόταν η 

αντίπαλη ομάδα για να 

τον κόψει, στεκόταν 

στον αέρα και όταν οι 

αντίπαλοί του 

ακουμπούσαν στο 

έδαφος εκείνος ξεχνούσε 

για λίγο τον Νόμο της 

Βαρύτητας και 

πετύχαινε το καλάθι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Οι Έλληνες πανηγυρίζουν την κατάκτηση του 

κυπέλλου. 

Εικόνα 4: Ο Νίκος Γκάλης απέναντι στον γίγαντα 

Τσατσένκο της Σοβιετικής Ένωσης 
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ΙΙΙ]Ο Γκάλης στην ελίτ του Παγκοσμίου Μπάσκετ. 

 

Οι επόμενες τρεις σεζόν αποτέλεσαν μια περίοδο που ο Άρης ήταν 

κυρίαρχος του αθλήματος στην Ελλάδα αλλά και μια από τις κορυφαίες 

ομάδες της Ευρώπης. Το 1988, 1989, 1990 ο Άρης κατέκτησε το νταμπλ 

στην Ελλάδα και συμμετείχε σε τρία διαδοχικά φάιναλ φορ τουΚυπέλλου 

Πρωταθλητριών Ευρώπης με το Γκάλη να ηγείται της ομάδας. 

Το 1989 στο φάιναλ φορ του Μονάχου ο Άρης κατέκτησε την 3η θέση 

στο Κύπελλο Πρωταθλητριών και αυτή είναι η καλύτερη επίδοση στην 

ιστορία του συλλόγου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το 

καλοκαίρι του 1989 ο Γκάλης αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο 

Ευρωμπάσκετ 1989 και οδήγησε την εθνική Ελλάδος στην κατάκτηση 

του ασημένιου μεταλλίου. Η διάκριση θεωρήθηκε ανάλογης αξίας με την 

κατάκτηση της πρώτης θέση του 1987 καθώς οι αντίπαλοι υπήρξαν 

ακόμα πιο ισχυροί και το επίπεδο πιο δύσκολο. Στον ημιτελικό απέναντι 

στη Σοβιετική Ένωση ο Γκάλης σημείωσε 45 πόντους, εξασφαλίζοντας 

το ασημένιο μετάλλιο και αποδεικνύοντας ότι η Εθνική Ελλάδος ανήκε 

πλέον στις κορυφαίες εθνικές ομάδες της Ευρώπης. Το 1991 ο Γκάλης 

κατέκτησε το τελευταίο του πρωτάθλημα Ελλάδας και αναδείχθηκε 

πρώτος σκόρερ του Ευρωπαϊκού 

Πρωταθλήματος σημειώνοντας 

την 3η καλύτερη επίδοση στην 

ιστορία του θεσμού με 46 πόντους 

ενάντια στη Λιμόζ. Με την εθνική 

Ελλάδος ο Γκάλης αναδείχθηκε 

πρώτος σκόρερ στο Ευρωμπάσκετ 

1991 για τέταρτη φορά στην 

καριέρα του. Την ίδια χρονιά 

ψηφίστηκε μέσα στους 50 

κορυφαίους καλαθοσφαιριστές 

στην ιστορία της ΦΙΜΠΑ από το 

επίσημο περιοδικό της FIBA 

Magazine. Το 1992 αναδείχθηκε 

κυπελλούχος Ελλάδας και για 

πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια 

δεν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ 

απουσιάζοντας και από την πρώτη 

πεντάδα των πρώτων σκόρερ. Στο 

τέλος της χρονιάς αποχώρησε από 

τον Άρη καθώς το συμβόλαιο του 

δεν ανανεώθηκε. 

Εικόνα 5: Ο Νίκος Γκάλης στην γνώριμη 

κίνησή του 

http://el.wikipedia.org/wiki/1987
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Η θητεία του στον Παναθηναϊκό και η αναγέννηση της αθηναϊκής 

ομάδας. 

 

Το 1992 αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε τερματίσει 

στην 8η θέση που αποτέλεσε την πιο άσχημη επίδοση στην ιστορία του. 

Ο Νίκος Γκάλης υπήρξε ο ηγέτης στην ανάκαμψη του Παναθηναϊκού και 

η άφιξή του τερμάτισε την περίοδο αγωνιστικής κρίσης και ο σύλλογος 

επέστρεψε σε πορεία πρωταθλητισμού. Το 193 με 36 πόντους στον τελικό 

ενάντια στον Άρη ο Γκάλης οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση 

του Κυπέλλου Ελλάδας μετά από 7 έτη. Οδήγησε τον Παναθηναϊκό στον 

τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος με πλεονέκτημα έδρας όμως μετά 

από απόφαση του Παύλου Γιαννακόπουλου η ομάδα αποχώρησε 

διαμαρτυρόμενη για τη διαιτησία. Την περίοδο 1992-93 επανήλθε στην 

πρώτη τριάδα των σκόρερ και αυτό συνέβη και την επόμενη σεζόν .Τη 

χρονιά της άφιξής του ο Παναθηναϊκός είχε μείνει εκτός Ευρώπης μετά 

από 24 χρόνια, με την άφιξη του Γκάλη ο Παναθηναϊκός απέκτησε και 

πάλι δικαίωμα συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά από 9 

χρόνια απουσίας και σημείωσε τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επιτυχία στην 

ιστορία του έως τότε. Την περίοδο 1993-94 ο Γκάλης αναδείχθηκε με τον 

Παναθηναϊκό κορυφαίος σκόρερ και πασέρ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 

οδηγώντας το σύλλογο στο φάιναλ φορ του Τελ Αβίβ. Με 30 πόντους του 

ενάντια στην Μπαρτσελόνα ο Παναθηναϊκός κατέκτησε την τρίτη θέση 

στην Ευρώπη ενώ ο Γκάλης για δεύτερη φορά στην καριέρα του 

αναδείχθηκε τριταθλητής Ευρώπης μετά το 1989 με τον Άρη. Επίσης με 

τη συγκομιδή των πόντων που σημείωσε στο φάιναλ φορ του Τελ Αβίβ 

έφτασε τους 231 πόντους σε φάιναλ φορ, επίδοση που τον κατατάσσει 

πρώτο έως σήμερα .Με την έναρξη της περιόδου 1994-95 ο 

Παναθηναϊκός απέκτησε τον Παναγιώτη Γιαννάκη και έθεσε ως στόχο 

την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ο Γκάλης 

εξακολουθούσε να είναι ο κορυφαίος σε επιδόσεις όμως η ομαδική 

λειτουργία παρουσίασε αδυναμίες σε μια περίοδο που ο Παναθηναϊκός 

έπρεπε να διεκδικήσει προκρίσεις από πολύ νωρίς σε αγώνες νοκ άουτ. 

Χρειάστηκαν 2 μεγάλες εμφανίσεις του Νίκου Γκάλη στα προκριματικά 

των ομίλων για να αποφύγει τον αποκλεισμό από τη Μπουντιβέλνικ 

Κιέβου ενώ στα προκριματικά του Κυπέλλου ο Νίκος Γκάλης ήταν ο 

κορυφαίος του Παναθηναϊκού στην πρόκριση επί του Ολυμπιακού. Ο 

προπονητής Κώστας Πολίτης αποφάσισε να περιορίσει το χρόνο 

συμμετοχής του Νίκου Γκάλη και ο Γκάλης θεώρησε ότι δεν είχε δίκαιη 

αντιμετώπιση καθώς ο ίδιος εξακολουθούσε να έχει αξιόλογη απόδοση. 

Στις 18 Οκτωβρίου 1994 σε αγώνα με τους Αμπελόκηπους ο Γκάλης δεν 

http://el.wikipedia.org/wiki/1994
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ξεκίνησε ως βασικός και θεωρώντας άδικη τη συμπεριφορά του 

προπονητή λέγεται ότι αποχώρησε από το γήπεδο με ταξί. Παρ’όλα αυτά 

δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο καθώς σε συνέντευξή του απάντησε 

πως δεν θυμάται τι είχε γίνει εκείνο το βράδυ. 

Ήταν πολύ στεναχωρημένος και πικραμένος 

που δεν θυμάται τίποτα. Οι τότε συμπαίκτες 

του ισχυρίζονται πως ο Νίκος Γκάλης όντως 

αποχώρησε από το γήπεδο με ταξί. Ο 

Προπονητής του Νίκος Πολίτης είναι η αιτία 

μιας τόσο πολυσυζητημένης αποχώρησης 

ενός από τους μεγαλύτερους 

μπασκετμπολίστες όλων των εποχών... Ο 

πρόεδρος της ομάδας Παύλος 

Γιαννακόπουλος επιχείρησε να γεφυρώσει το 

χάσμα χωρίς επιτυχία. Στη συνέχεια 

προχώρησε σε αλλαγή προπονητή με σκοπό 

την επιστροφή του Γκάλη. Παρά τις αρνήσεις 

του Γκάλη ο Γιαννακόπουλος εξακολουθούσε 

να δεσμεύει και να πληρώνει το συμβόλαιο 

του με σκοπό να επανενταχθεί την επόμενη 

χρονιά στην ομάδα πλάι στον Ντομινίκ Ουΐλκινς, κίνηση που συνάντησε 

την άρνηση του Μάλκοβιτς. Προτάθηκε επίσης από το Γιαννακόπουλο 

στο Γκάλη να επιστρέψει στον Άρη αλλά αρνήθηκε ο προπονητής 

του Λευτέρης Σούμποτιτς και ο ίδιος ο Γκάλης που προτιμούσε να 

μεταγραφεί στην ΑΕΚ. Συνέπεια του αδιεξόδου υπήρξε η απόφαση υ 

Νίκου Γκάλη να ανακοινώσει στις 29 Σεπτεμβρίου 1995 το τέλος της 

καριέρας του. Στις 21 Οκτωβρίου 1999 οι σχέσεις των αδελφών 

Γιαννακόπουλων και του Γκάλη αποκαταστάθηκαν και επίσημα καθώς 

βραβεύτηκε από τον Παναθηναϊκό στο ημίχρονο αγώνα της Ευρωλίγκα 

απέναντι στη Ρεάλ. 

 

 

 

Τα χρόνια μετά την αποχώρησή του έως και σήμερα. 

Μετά την απόσυρσή του από το άθλημα, ασχολήθηκε με τη δημιουργία 

αθλητικής κατασκήνωσης για παιδιά στη Χαλκιδική έως το 2006. 

Το 2004 μετέφερε την Ολυμπιακή Φλόγα ως πρώτος λαμπαδηδρόμος 

μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο για την τελετή έναρξης της διοργάνωσης. 

Το 2007 τιμήθηκε με το μετάλλιο τιμής στην Ευρωλίγκα και έγινε μέλος 

του ευρωπαϊκού Hall of Fame της ΦΙΜΠΑ κατά την πρώτη επιλογή του 

θεσμού. Το 2013 έγινε υποψήφιος για να ενταχθεί στην παρέα του Hall of 

http://el.wikipedia.org/wiki/1995
http://el.wikipedia.org/wiki/1999
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Fame μαζί με ονόματα όπως του Μάτζικ Τζόνσον ,του Μάικλ Τζόρνταν 

,του Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και του Ντράζεν Πέτροβιτς .Παρ'όλα 

αυτά την θέση του πήρε -άδικα- ο Βραζιλιάνος πρώην άσσος Όσκαρ 

Σμίντ. Την ίδια χρονιά το γήπεδο του Άρη στην Θεσσαλονίκη 

μετονομάστηκε από Αλεξάνδρειο σε “Nikos Galis Hall”.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διακρίσεις 

Τίτλοι 

• 8 Πρωταθλήματα Ελλάδας: 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 

1990, 1991 

• 7 Κύπελλα Ελλάδας: 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993 

 

Μετάλλια 

• 1 Χρυσό μετάλλιο Ευρωμπάσκετ: 1987 

• 1 Αργυρό μετάλλιο Ευρωμπάσκετ: 1989 

 

MVP 

• 1 MVP Ευρωμπάσκετ: 1987 

• 5 MVP Πρωταθλήματος Ελλάδας: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 

 

1ος Σκόρερ 

• 11 φορές Πρώτος σκόρερ Ελληνικού πρωταθλήματος: 1981, 1982, 

1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 

• 2 φορές πρώτος σκόρερ Κυπέλλου Πρωταθλητριών: 1992, 1994 

• 4 φορές Πρώτος σκόρερ Ευρωμπάσκετ: 1983, 1987, 1989, 1991 

• 1 φορά Πρώτος σκόρερ Μουντομπάσκετ: 1986 

Εικόνα 7: Ο Νίκος Γκάλης στην τελετή 

μετονομασίας του γηπέδου του Άρη 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Προσπαθήσαμε να εξετάσουμε μια-μια τις πτυχές της αγωνιστικής ζωής 

του Νίκου Γκάλη ενός παίκτη του οποίου χρωστάμε πολλά .Ενδεχομένως 

αν δεν υπήρχε αυτός και η χρυσή γενιά του 1987 δεν θα υπήρχε ούτε η 

χρυσή γενιά του 2005 και οι υπόλοιπες που να είστε σίγουροι ότι θα 

ακολουθήσουν .Παρ'όλα αυτά ο Νίκος Γκάλης δεν είναι και το πιο 

εύκολο άτομο για να εξετάσει ή να σκιαγραφήσει κανείς αφού απέφευγε 

να κάνει δημόσιες εμφανίσεις μετά την απόσυρσή του από τα γήπεδα και 

έτσι δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για την εξωαγωνιστική του ζωή .Είναι 

αναμφισβήτητα ένας από τους πιο αγαπητούς ανθρώπους στην χώρα μας 

,ο οποίος έχει κάνει την Ελλάδα περήφανη με τα κατορθώματά του. 

Μπορεί η αποχώρησή του να μην ήταν αυτή που του άξιζε αλλά καλό θα 

είναι να τον θυμόμαστε όλοι να “πετάει” και να σημειώνει το καλάθι και 

να παίρνουμε θάρρος και δύναμη απ'αυτόν .Γιατί, πού ξέρετε όλοι μας 

μπορεί να κρύβουμε έναν Νίκο Γκάλη μέσα μας. Ευχαριστούμε... 
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Λάνς Άρμστρονγκ: Ο υπέρτατος ποδηλάτης-αθλητής. 

Πρόλογος 

Ο Λάνς Άρμστρογκ αποτελεί σίγουρα έναν από τους μεγαλύτερους και 

πιο πολυσυζητημένους αθλητές στον κόσμο .Και για τις επιδόσεις του, 

αλλά και για το σκάνδαλο που δημιουργήθηκε όσον αφορά 

απαγορευμένες ουσίες τις οποίες όπως φαίνεται χρησιμοποιούσε και ήταν 

πραγματικά «εκτός συναγωνισμού» .Αναμφισβήτητα αποτέλεσε είδωλο 

για πολλούς αθλητές καθώς κατά τα πρώτα χρόνια της καριέρας του ήταν 

ο υπέρτατος ποδηλάτης-αθλητής .Μέσα από αυτή την εργασία θα 

προσπαθήσουμε να εξετάσουμε μερικές από τις πτυχές της αθλητικής 

αλλά και της προσωπικής του ζωής. Καλείστε να ανέβετε κι εσείς στο 

ποδήλατο και να μας ακολουθήσετε... 
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1)Η καταγωγή και η αφετηρία του στην μεγάλη πορεία της καριέρας 

του. 

Ο Λανς Άρμστρονγκ (Lance Edward Armstrong, πραγματικό όνομα 

Lance Gunderson) γεννήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 1971. Είναι 

Αμερικανός ποδηλάτης, που κάνοντας χρήση αναβολικών και 

ψευδόμενος επ'αυτού, κατάφερε να ανακηρυχθεί επτά διαδοχικές φορές 

(1999-2005) νικητής του γύρου της Γαλλίας (Tour De France), του 

μεγαλύτερου αγώνα ποδηλασίας στον κόσμο και ενός από τους πιο 

εξαντλητικούς αγώνες σε όλο τον αθλητισμό. Αυτό αρχικά 

αναγνωρίστηκε ως ρεκόρ για την ποδηλασία. Υπάρχουν 4 άλλοι 

ποδηλάτες με πέντε νίκες στο γύρο της Γαλλίας (Miguel Indurain, 

Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil). 

Υποκρινόμενος τον ταλαντούχο ποδηλάτη, ο Άρμστρονγκ με τη χρήση 

αναβολικών κατάφερνε να υπερέχει στις αναβάσεις βουνού αλλά και στις 

μεμονωμένες χρονικές δοκιμές (trials). 

Παραδέχθηκε ότι έπαιρνε αναβολικά και το 2012 του επιβλήθηκε ισόβιος 

αποκλεισμός από το άθλημα και η αφαίρεση και των 7 τίτλων του. 

Ο Άρμστρονγκ γεννήθηκε στο Πλάνο του Τέξας το 1971 και τον 

μεγάλωσε η μητέρα του, Λίντα Μούνιχαμ. Η μητέρα του χώρισε από τον 

πατέρα του και παντρεύτηκε τον Τέρι Κιθ Άρμστρονγκ, που τον 

υιοθέτησε. Άρχισε με το τρίαθλο (αγώνες όπου οι συμμετέχοντες 

αγωνίζονται στην κολύμβηση, στην ποδηλασία και το τρέξιμο) από την 

ηλικία 13 και κέρδιζε αγώνες. Στο γυμνάσιο ο Άρμστρονγκ άρχισε να 

εστιάζει στην ποδηλασία, που ήταν το καλύτερο αντικείμενο του, και το 

1990 κλήθηκε να δοκιμαστεί για την εθνική ομάδα των ΗΠΑ. Με λίγη 

προετοιμασία τελείωσε 11ος στο παγκόσμιο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα 

ποδηλασίας του 1990 στην Ιαπωνία. 

Ένας από τους κορυφαίους ερασιτέχνες στον κόσμο, ο Άρμστρονγκ ήταν 

ένα από τα φαβορί στο στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 

στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Τερμάτισε όμως 14ος. 

Το 1993 έγινε ένας από τους κορυφαίους ποδηλάτες στον κόσμο, αφού 

έγινε ο νεώτερος ποδηλάτης που κέρδισε το παγκόσμιο πρωταθλήματα 

ποδηλασίας και νίκησε σε άλλους μεγάλους αγώνες. Πήρε μέρος επίσης 

στο πρώτο γύρο της Γαλλία και κέρδισε ένα τμήμα, ή στάδιο, αν και δεν 

προσπάθησε να ολοκληρώσει την ολόκληρη πορεία με περισσότερα από 

3.200 χλμ (περισσότερα από 2.000 μίλια). 
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Το 1995 Άρμστρονγκ κέρδισε το Classico San Sebastian καθώς επίσης 

και το γύρο Dupont, το μεγαλύτερο επαγγελματικό αγώνα στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Το επανέλαβε το 1996, αλλά τον Οκτώβριο εκείνου του έτους 

εντοπίστηκε με προχωρημένο ορχικό καρκίνο, ο οποίος είχε κάνει 

μεταστάσεις στους πνεύμονες και τον εγκέφαλό του. Είχε πιθανότητα 

50% για επιβίωση και υποβλήθηκε σε άμεση χειρουργική επέμβαση και 

χημειοθεραπεία. Ο Άρμστρονγκ απαλλάχθηκε εντελώς από τον καρκίνο 

ένα χρόνο αργότερα. Επέστρεψε στην επαγγελματική ποδηλασία στα 

μέσα του 1998. 

Ο Άρμστρονγκ ανήγγειλε την αποχώρησή του από το επαγγελματικό 

αθλητισμό μετά την έβδομη διαδοχική νίκη του στο γύρο της Γαλλίας το 

2005, αλλά τον Σεπτέμβριο του 2008 είπε ότι θα έβγαινε από την 

σύνταξη για να πάρει μέρος στο Γύρο της Γαλλίας το 2009 και θα 

προσπαθούσε να κερδίσει τον όγδοο Γύρο της Γαλλίας για να βοηθήσει 

και τις αντικαρκινικές οργανώσεις που υποστηρίζει. 

Ο Άρμστρονγκ έχει επίσης τρέξει μαραθώνιους μετά την απόσυρση του 

και έχει καλύτερο χρόνο το 2:46:43, το οποίο είναι σχεδόν σε κλάση 

επαγγελματία μαραθωνοδρόμου. 

Ο Άρμστρονγκ έχει επίσης γράψει ένα πολύ επιτυχημένο βιβλίο, το: "It's 

Not About the Bike: My Journey Back to Life (2000)". 

 

2)Το σκάνδαλο των απαγορευμένων ουσιών και η άποψη του στα 

ΜΜΕ. 

Από το 2006 άρχιζαν να μαζεύονται τα πρώτα «σύννεφα» πάνω από το 

όνομα και την καρριέρα του Λάνς Άρμστρογκ.Πιο συγκεκριμένα το 2006 

η εφημερίδα «Sunday Times» είχε αναγκαστεί να καταβάλει 300.000 

λίρες στον Άρμστρονγκ για να τερματίσει τη δικαστική διαμάχη που είχε 

ξεκινήσει δύο χρόνια νωρίτερα, όταν με άρθρο της αμφισβητούσε τις 

νίκες του Αμερικανού στον ποδηλατικό Γύρο της Γαλλίας. 

Όμως, από τη στιγμή που ο 41χρονος Αμερικανός τιμωρήθηκε το 2012 

με διά βίου αποκλεισμό και αφαιρέθηκαν από το παλμαρέ του και οι επτά 

νίκες του στον «Γύρο της Γαλλίας», μετά την παραδοχή του πως έκανε 

χρήση απαγορευμένων ουσιών, η εφημερίδα απαίτησε την έντοκη 

επιστροφή του ποσού που είχε καταβάλει στον Άρμστρονγκ, καθώς και 

της δαπάνης για τα δικαστικά έξοδα .Συνέταιρος αποτέλεσε και η 

σύζυγος του καθώς όπως αποδείχθηκε το 1998 η , Κρίστιν Ρίτσαρντ 

χορηγούσε στην ομάδα χάπια κορτιζόνης τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο . 
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Ακόμη Το 1999, ο Τάιλερ Χάμιλτον, ισχυρίστηκε πως ο Άρμστρονγκ του 

έδωσε ένα μείγμα τεστοστερόνης και ελαιόλαδου, μετά από ετάπ του 

Γύρου της Γαλλίας.Τον Ιούνιο του 2000, κατηγορείται πως ταξίδεψε μαζί 

με δύο συναθλητές του στη Βαλένθια, ώστε να υποβληθούν σε μετάγγιση 

αίματος .Η διαδικασία έλαβε χώρα σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου δύο 

γιατροί και ο διευθυντής της ομάδας έβλεπαν το αίμα των αθλητών να 

στάζει σε πλαστικές σακούλες .Το 2000, σε αγώνα στην Ισπανία, ο 

Άρμστρονγκ είχε κάνει χρήση τεστοστερόνης και συναθλητής του τον 

προειδοποίησε ότι στο ξενοδοχείο βρίσκονταν ελεγκτές. Έτσι 

προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο είχε πτώση! Ο Άρμστρονγκ, σε 

συνέντευξη που παραχώρησε στην Όπρα Γουίνφρι, ομολόγησε ότι έχει 

χρησιμοποιήσει την ορμόνη EPO, έχει κάνει μεταγγίσεις αίματος και 

χρήση άλλων απαγορευμένων ουσιών ώστε να καταφέρει να κερδίσει 

επτά τίτλους στο Tour de France.  

 

«Θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση είναι ένα μεγάλο ψέμα, το οποίο 

επανέλαβα πολλές φορές», είπε. Συνέχισε λέγοντας ότι κατά τη γνώμη 

του θα ήταν αδύνατο να κερδίσει τον αγώνα χωρίς να κάνει χρήση 

παράνομων ουσιών. Χαρακτηριστικά μάλιστα ανέφερε ότι «ήταν 

αδύνατο να κερδίσω επτά Γύρους Γαλλίας χωρίς να ντοπάρομαι». 

«Το "κοκτέιλ" μου ήταν η EPO, οι μεταγγίσεις αίματος και η 

τεστοστερόνη», δήλωσε ο Άρμστρονγκ συντετριμμένος και υποστήριξε 

ότι σταμάτησε το ντόπινγκ μετά την τελευταία νίκη του Tour de France 

το 2005. Τόνισε ότι η τρίτη θέση που κέρδισε το 2009 δεν οφειλόταν στη 

χρήση ουσιών. Ο Άρμστρονγκ δεν έριξε την ευθύνη για τις πράξεις του 

σε κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό του. «Πήρα μόνος μου τις 

αποφάσεις μου. Το λάθος είναι δικό μου. Και βρίσκομαι εδώ σήμερα για 

να το αναγνωρίσω και να ζητήσω συγνώμη», σημείωσε χαρακτηριστικά. 

 

Εντύπωση προκαλεί ακόμη η ομολογία του ότι «δεν αισθανόμουνα ότι 

έκανα κάποια απάτη, το να ντοπάρομαι ήταν μέρος της δουλειάς μου. 

Έτσι το έβλεπα». Επιπλέον ο Άρμστρονγκ επισήμανε ότι «θα περάσω το 

υπόλοιπο της ζωής προσπαθώντας να επανορθώσω και ζητώντας 

συγνώμη». 

 

Σε μια αποκαλυπτική αποστροφή του λόγου του ο 41χρονος ποδηλάτης 

αποδόμησε το σύστημα ελέγχων ντόπινγκ λέγοντας. «Έχω περάσει 

εκατοντάδες αντιντόπινγκ ελέγχους αλλά ποτέ δεν πιάστηκα θετικός. Και 

ξέφευγα από τους ελέγχους ντόπινγκ γιατί δεν υπήρχε τίποτα στον 

οργανισμό μου» σημείωσε προσθέτοντας ότι δεν πληρώθηκε ποτέ κανένα 

εργαστήριο αντιντόπινγκ για να κρύψει θετικό δείγμα του στον Γύρο της 

Ελβετίας. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής ποδηλασίας, Λανς Άρμστρονγκ, 
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παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι είχε στο παρελθόν χρησιμοποιήσει 

απαγορευμένες ουσίες για την ενίσχυση της απόδοσής του. «Θεωρώ ότι 

αυτή η κατάσταση είναι ένα μεγάλο ψέμα, το οποίο επανέλαβα πολλές 

φορές», είπε. Συνέχισε λέγοντας ότι κατά τη γνώμη του θα ήταν αδύνατο 

να κερδίσει τον αγώνα χωρίς να κάνει χρήση παράνομων ουσιών. 

Χαρακτηριστικά μάλιστα ανέφερε ότι «ήταν αδύνατο να κερδίσω επτά 

Γύρους Γαλλίας χωρίς να ντοπάρομαι»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Power Rangers  Αθλητισμός και προσωπικότητα 

 19  

 

3)Η γνώμη του παγκόσμιου πρωταθλητή για το ντόπινγκ και την 

αθλητική του συμπεριφορά. 

Σε ερώτηση για το αν είναι δυνατόν να νικήσει κανείς σε αγώνα 

ποδηλασίας χωρίς αναβολικά, ο ίδιος απαντά: «Εξαρτάται σε ποιους 

αγώνες θέλεις να νικήσεις. Στον Γύρο της Γαλλίας; Αδύνατον να 

νικήσεις χωρίς αναβολικά. Ο γύρος είναι ένας αγώνας αντοχής, στον 

οποίο το οξυγόνο είναι καθοριστικός παράγοντας». 

 

«Για παράδειγμα η ερυθροποιητίνη (EPO) δεν βοηθάει τον σπρίντερ των 

100 μέτρων, αλλά θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά για έναν δρομέα 

των 10 χιλιομέτρων. Είναι προφανές αυτό» σχολιάζει ο ποδηλάτης και 

ιδρυτής του ιδρύματος κατά του καρκίνου Livestrong. Σε συνέντευξή του 

στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, ο αμερικάνος ποδηλάτης επιστρέφει 

στο ζήτημα της χρήσης αναβολικών. Λίγους μήνες μετά τη δημόσια 

ομολογία του στην εκπομπή της Οπρα Γουίνφρι ότι έχει κάνει χρήση 

διάφορων απαγορευμένων ουσιών και την τιμωρία του με ισόβιο 

αποκλεισμό από την ποδηλασία. 

Κάνει λόγο για τον κύκλο του ντόπινγκ που δεν κλείνει. «Δεν εφηύρα 

εγώ το ντόπινγκ. Ούτε το σταμάτησα. Απλώς συμμετείχα σε ένα 

σύστημα που προϋπήρχε. Είμαι άνθρωπος. Το ντόπινγκ υπήρχε από την 

αρχαιότητα και θα υπάρχει πάντα. Το ξέρω ότι δεν είναι καλό που το λέω 

αλλά αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια» λέει. 
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4) Οι επιπτώσεις στην καριέρα του και οι κινήσεις του ΔΟΕ. 

ΜακΚουέιντ αναφέρει: «Κάνει λάθος και τα σχόλιά του δεν βοηθούν 

καθόλου την ποδηλασία. Όλα άλλαξαν μετά τον Άρμστρονγκ και είναι 

πλέον δυνατόν να αγωνιστεί κάποιος Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος της 

παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδηλασίας Πάτρικ καθαρός και να νικήσει» 

Το χάλκινο μετάλλιο που είχε κατακτήσει ο Λανς Αρμστρονγκ στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ τον Σεπτέμβριο του 2000, βρίσκεται 

πλέον στα γραφεία της ΔΟΕ στη Λοζάνη. Η ΔΟΕ έχει αποφασίσει να μην 

δοθεί το μετάλλιο στον 4ο ολυμπιονίκη της ποδηλασίας δρόμου, του 

Σίδνεϊ, τον Ισπανό Αμπραχαμ Ολάνο Μανζάνο και η θέση θα παραμείνει 

κενή στα αρχεία της ΔΟΕ όσον αφορά το χάλκινο μετάλλιο του 

αγωνίσματος. 

Θυμίζουμε ότι πέρυσι η ΔΟΕ είχε αφαιρέσει το χρυσό μετάλλιο από τον 

πρώην συναθλητή του Άρμστρονγκ, Τάιλερ Χάμιλτον, ο οποίος το είχε 

κατακτήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, αλλά 

αρκετά χρόνια αργότερα αποδείχθηκε ότι ήταν ντοπέ. 

Από την πλευρά του ο Άρμστρονγκ που επέμενε εδώ και χρόνια πως δεν 

ήταν ντοπαρισμένος, τον περασμένο Ιανουάριο αναγκάστηκε να το 

παραδεχτεί σε τηλεοπτική συνέντευξή του στην Οπρα Γουίνφρεϊ. Φυσικά 

του αφαιρέθηκαν και όλοι οι τίτλοι (επτά στο σύνολο) που είχε 

κατακτήσει στον Γύρο της Γαλλίας (1999-2005) 
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5)Η ψυχολογία του και το αντίκτυπο στην κοινωνία μετά το 

σκάνδαλο. 

"Θανατική ποινή" χαρακτήρισε ο Λανς 'Αρμστρονγκ τον ισόβιο 

αποκλεισμό του από την ποδηλασία εξαιτίας της χρήσης αναβολικών... 

ωστόσο ο αμερικανός ποδηλάτης εξακολουθεί να έχει έντονη επιθυμία να 

αγωνιστεί εκ νέου και ελπίζει ότι ο ισόβιος αποκλεισμός του θα αρθεί 

κάποια ημέρα .Το σκάνδαλο που ξέσπασε δημιούργησε προβλήματα και 

στις προσωπικές του σχέσεις. Ο 'Αρμστρονγκ, ο οποίος με δυσκολία 

προσπάθησε αρκετές φορές να συγκρατήσει τα δάκρυά του, θυμήθηκε τη 

στιγμή που είπε στα παιδιά του ότι οι κατηγορίες εναντίον του είναι 

βάσιμες και τόνισε ότι η υπόθεση αυτή έχει καταστήσει τη μητέρα του 

"ερείπιο".'Εβλεπα το γιο μου, Λουκ, να με υπερασπίζεται και να λέει 'δεν 

είναι αλήθεια'. Τότε κατάλαβα ότι έπρεπε να του το πω. Ποτέ δε με 

ρώτησε "μπαμπά είναι αλήθεια;'. Με εμπιστεύεται", είπε ο 'Αρμστρονγκ. 

"Τού είπα:'Ακου πολλοί ρωτούν για τον μπαμπά σου αν έκανε ή όχι 

χρήση αναβολικών'. Θέλω να σου πω ότι είναι αλήθεια", είπε ο 

'Αρμστρονγκ στο γιο του. 

"Είπα στον Λουκ να μη με υπερασπίζεται πια και ότι εάν κάποιος πει 

κάτι σε βάρος μου να μην υπερασπιστεί τον μπαμπά του, αλλά να πει ότι 

ο μπαμπάς του έχει δηλώσει ότι λυπάται για όλα αυτά", πρόσθεσε. 

Ο 'Αρμστρονγκ είπε ακόμα ότι έχασε 75 εκατομμύρια δολάρια όταν 

πέρυσι οι χορηγοί του τον εγκατέλειψαν. 

 

΄Ολα χάθηκαν. Έχασα κάθε πιθανό μελλοντικό έσοδο", είπε .Αν και 

διαγράφηκε από κάθε επίσημο αγώνα του παρελθόντος  εξακολουθεί, 

παρά την κατρακύλα του, να είναι στην επικαιρότητα  και ταυτόχρονα να 

είναι και αισιόδοξος. Ο 41χρονος ποδηλάτης πρόσθεσε ότι φιλοδοξεί να 

επιστρέψει στην επαγγελματική ποδηλασία αν και γνωρίζει ότι οι 

πιθανότητες είναι ελάχιστες. Σύμφωνα με το ίδρυμα Livestrong που 

λειτουργεί από το 1997 χάρη στον Λανς Αρμστρονγκ, ο οποίος βγήκε 

νικητής από τη μάχη του με τον καρκίνο στα γεννητικά όργανα, έχουν 

γίνει δωρεές που συνολικά ξεπερνούν τα 500 εκατ. δολάρια και τα οποία 

έχουν διατεθεί στην έρευνα για την καταπολέμηση της ασθένειας αλλά 

και σε θεραπείες και υποστήριξη περισσότερων των 2,5 εκατομμυρίων 

συνανθρώπων μας. Διεξάγονται περισσότερες από χίλιες ημερίδες και 

εκδηλώσεις σε 65 χώρες σε όλον τον κόσμο ετησίως - όλες στο μέτωπο 

κατά του καρκίνου. Για τους ανθρώπους που έχουν βοηθηθεί από το 

ίδρυμα, τη στιγμή που οι ασφαλιστικές εταιρείες έκλειναν τα μάτια στο 

πρόβλημά τους, δεν έχει καμία σημασία αν ο Άρμστρονγκ ήταν 
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ντοπαρισμένος ή όχι. Αν και έκλεψε και είπε ψέματα, οι Αμερικανοί δεν 

φαίνεται να ξέχασαν τον αγώνα του κατά του καρκίνου. 

Ο πρώην πρωταθλητής του Γύρου της Γαλλίας είπε ότι η πιο ταπεινωτική 

στιγμή ήταν όταν έπρεπε να αποχωρήσει από το ίδρυμα για την έρευνα 

και την καταπολέμηση του καρκίνου, Livestrong, το οποίο ίδρυσε ο ίδιος. 

 

Ο 'Αρμστρονγκ παραδέχθηκε ότι τού αξίζει να τιμωρηθεί για όλα αυτά τα 

χρόνια που έκανε χρήση αναβολικών και τα οποία των βοήθησαν να 

κερδίσει τους επτά τίτλους του Γύρου της Γαλλίας. 

 

Ωστόσο, υποστήριξε ότι η ποινή που τού επέβαλε η USADA, η 

Αμερικανική Υπηρεσία Αντι-Ντόπινγκ, είναι πολύ βαριά σε σχέση με τις 

ποινές που έχουν επιβληθεί σε άλλους αθλητές που ομολόγησαν ότι 

έκαναν χρήση αναβολικών. 

 

"Δε λέω ότι αυτό είναι άδικο, λέω ότι είναι διαφορετικό. Αξίζω την 

τιμωρία, όμως δεν είμαι σίγουρος ότι αξίζω τη θανατική ποινή", είπε. 

 

"Αν θα ήθελα να τρέξω στο Μαραθώνιο στο Σικάγο όταν θα είμαι 50       

χρονών; Θα το ήθελα, αλλά δεν θα μπορέσω. Δεν πιστεύω ότι αυτό θα 

συμβεί και πρέπει να ζήσω μ΄αυτό", τόνισε. 

 

Ο Άρμστρονγκ, ο οποίος αρνείται ότι έκανε χρήση αναβολικών ως τη 

στιγμή που το παραδέχθηκε στη συνέντευξή του στη Γουίνφρι, και πάλι 

αρνήθηκε ορισμένες από τις κατηγορίες εναντίον του στο 1.000 σελίδων 

πόρισμα της USADA που οδήγησε στον ισόβιο αποκλεισμό του και την 

αφαίρεση των επτά τίτλων του Γύρου της Γαλλίας. 

 

Ο αμερικανός ποδηλάτης απέρριψε τις κατηγορίες ότι εξακολουθούσε να 

κάνει χρήση αναβολικών κατά την επιστροφή του το 2009 και 

υποστήριξε ότι δεν αληθεύουν οι ισχυρισμοί ότι προσπάθησε να 

δωροδοκήσει την USADA για να σταματήσει την έρευνα σε βάρος του. 

 

Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του ο 'Αρμστρονγκ επικεντρώθηκε 

περισσότερο στον προσωπικό του εφιάλτη παρά στις αμαρτίες του. 

 

Παραδέχθηκε ότι ντρέπεται για όσα έκανε και προσπάθησε να 

συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν θυμήθηκε τη στιγμή που είπε στα 

παιδιά του ότι αληθεύουν οι κατηγορίες σε βάρος του. 
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6)Καταρρέει ο μύθος του Λανς Άρμστρονγκ 

Συνεχίζεται το «ξήλωμα» του παγκοσμίου θρύλου της ποδηλασίας μετά 

και την απόφαση της Διεθνούς Ποδηλατικής Ομοσπονδίας να του 

αφαιρέσει τους επτά τίτλους του νικητή στον Ποδηλατικό Γύρο της 

Γαλλίας. 

  

Έπειτα από τις αποκαλύψεις της αμερικανικής υπηρεσίας αντιντόπινγκ 

(USADA)  για συστηματική χρήση αναβολικών ουσιών από τον 

Αμερικανό, η απόφαση της ΔΠΟ ήρθε να βάλει «ταφόπλακα» στην 

υστεροφημία του σημαντικότερου ποδηλάτη στην ιστορία του 

αθλήματος. 

  

«Ο Λανς Αρμστρονγκ δεν έχει θέση στην ποδηλασία. Του αξίζει να 

ξεχαστεί» δήλωσε ο Πατ ΜακΚουέιντ, πρόεδρος της UCI. 

Όπως  ανακοίνωσε, καμία επίδοση του Άρμστρονγκ από την 1η 

Αυγούστου 1998 δεν αναγνωρίζεται πλέον όπως επίσης ότι 41χρονος 

Τεξανός αποβάλλεται ισοβίως από τους κόλπους της ποδηλασίας. 

  

Ο Λανς Άρμστρονκγ είχε αναδειχτεί νικητής επτά συνεχόμενες φορές 

από το 1999 έως το 2005 στον ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας και σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι την τελευταία φορά κέρδισε έχοντας 

παλέψει με τον καρκίνο των όρχεων τον είχε αναδείξει σε άνθρωπο 

θρύλο για την ποδηλασία και τον παγκόσμιο αθλητισμό. Ο Αμερικανός 

αθλητής απομυθοποιήθηκε πλήρως μετά τον πόρισμα της επιτροπής 

αντιντόπινγκ στις ΗΠΑ. 

Όπως αποκαλύπτεται, ο Άρμστρονγκ ήταν ειδικός στο ντόπινγκ, 

χρησιμοποιούσε αναβολικά, ενώ έκανε μεταγγίσεις αίματος 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο με τις σακούλες.  

Από τον 41χρονο αφαιρέθηκαν όλα τα μετάλλια που κατέκτησε από τον 

Αύγουστο του 1998 καθώς σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή της 

USADA, Τράβις Τίγκαρτ, υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία για χρήση 

απαγορευμένων ουσιών αλλά και ένα κύκλωμα ντόπινγκ στην ομάδα του 

Άρμστρονγκ. 

Όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά, πρόκειται για: "το πιο εκλεπτυσμένο 

πρόγραμμα ντόπινγκ που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος του αθλητισμού. Η 

USADA έχει αποδείξεις πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο Λανς 

Άρμστρονγκ συμμετείχε σε κατά συρροή απάτη με τη χρήση, διαχείριση 

και κυκλοφορία αναβολικών ουσιών και μεθόδων. 
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Ενεργούσε με τη βοήθεια ενός μικρού στρατού υποστήριξης, που 

περιλαμβάνει γιατρούς ντόπινγκ, λαθρεμπόρους ουσιών και άλλους μέσα 

και έξω από το άθλημα και την ομάδα του. 

7)ΟΙ δικαιολογίες του για τις παράνομες πράξεις του και ο ατίμασή 

του. 

Ο Λανς Άρμστρονγκ θέλοντας να... ελαφρύνει τη θέση του μετά την 

ομολογία του για κατ’ εξακολούθηση χρήση ντόπινγκ, υποστήριξε σε 

συνέντευξή του πως αναβολικά έπαιρναν μέχρι και οι αρχαίοι Έλληνες. 

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα προσπαθεί ο Λανς Άρμστρονγκ και 

συνεχίζει τα… ολισθήματα. Ο ατιμασμένος Αμερικανός ποδηλάτης, που 

έχασε τους τίτλους και τις διακρίσεις του μετά την ομολογία πως έκανε 

χρήση απαγορευμένων ουσιών επί σειρά ετών, δεν δίστασε νε ισχυριστεί 

πως ντόπινγκ υπήρχε από αρχαιοτάτων χρόνων, ενώ μίλησε για άλλα 

μέτρα κι άλλα σταθμά στην αντιμετώπιση που είχαν οι παραβάτες του 

κώδικα ντόπινγκ από τις αρμόδιες αρχές. 

 

«Βοηθήματα για τη βελτίωση της απόδοσης των αθλητών υπήρχαν από 

την αρχαία Ελλάδα και πάντα θα υπάρχει αυτό στον αθλητισμό. Η 

WADA έχει πολύ δύσκολο έργο λόγω της εξέλιξης της επιστήμης», 

δήλωσε σε συνέντευξή του στο BBC ο Τεξανός αθλητής. 

 

«Το παράπονό μου είναι πως ενώ άλλοι πήραν συγχωροχάρτι, άλλοι, 

όπως εγώ δεχτήκαμε θανατική ποινή. Να δεχτώ μία τέτοια ποινή, αν όλοι 

με ανάλογα παραπτώματα δεχτούν. Αλλά κι αν όλοι έχουν 

συγχωροχάρτι, τότε κι εγώ να έχω συγχωροχάρτι», πρόσθεσε. 
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8) Το ντόπινγκ σε σχέση με τους συνέταιρούς του και οι κατηγορίες 

που του προσέπιπταν. 

  

Η πρώην σύζυγος του, Κρίστιν Ρίτσαρντ χορηγούσε στην ομάδα χάπια 

κορτιζόνης τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο. 

Το 1999, ο Τάιλερ Χάμιλτον, ισχυρίστηκε πως ο Άρμστρονγκ του έδωσε 

ένα μείγμα τεστοστερόνης και ελαιόλαδου, μετά από ετάπ του Γύρου της 

Γαλλίας. 

Τον Ιούνιο του 2000, κατηγορείται πως ταξίδεψε μαζί με δύο συναθλητές 

του στη Βαλένθια, ώστε να υποβληθούν σε μετάγγιση αίματος. 

Η διαδικασία έλαβε χώρα σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου δύο γιατροί και 

ο διευθυντής της ομάδας έβλεπαν το αίμα των αθλητών να στάζει σε 

πλαστικές σακούλες. 

Το 2000, σε αγώνα στην Ισπανία, ο Άρμστρονγκ είχε κάνει χρήση 

τεστοστερόνης και συναθλητής του τον προειδοποίησε ότι στο 

ξενοδοχείο βρίσκονταν ελεγκτές. Έτσι προκειμένου να αποφύγει τον 

έλεγχο είχε πτώση! 

Ο Αμερικανός αθλητής απομυθοποιήθηκε πλήρως μετά τον πόρισμα της 

επιτροπής αντιντόπινγκ στις ΗΠΑ. Όπως αποκαλύπτεται, ο Άρμστρονγκ 

ήταν ειδικός στο ντόπινγκ, χρησιμοποιούσε αναβολικά, ενώ έκανε 

μεταγγίσεις αίματος χρησιμοποιώντας την μέθοδο με τις σακούλες.  

Από τον 41χρονο αφαιρέθηκαν όλα τα μετάλλια που κατέκτησε από τον 

Αύγουστο του 1998 καθώς σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή της 

USADA, Τράβις Τίγκαρτ, υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία για χρήση 

απαγορευμένων ουσιών αλλά και ένα κύκλωμα ντόπινγκ στην ομάδα του 

Άρμστρονγκ. 

Όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά, πρόκειται για: "το πιο εκλεπτυσμένο 

πρόγραμμα ντόπινγκ που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος του αθλητισμού. Η 

USADA έχει αποδείξεις πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο Λανς 

Άρμστρονγκ συμμετείχε σε κατά συρροή απάτη με τη χρήση, διαχείριση 

και κυκλοφορία αναβολικών ουσιών και μεθόδων. 

Ενεργούσε με τη βοήθεια ενός μικρού στρατού υποστήριξης, που 

περιλαμβάνει γιατρούς ντόπινγκ, λαθρεμπόρους ουσιών και άλλους μέσα 

και έξω από το άθλημα και την ομάδα του". Με καθυστέρηση αρκετών 

μηνών ο τεξανός ποδηλάτης που είχε βρεθεί να έχει κάνει συστηματική 

χρήση αναβολικών ουσιών (ουσιαστικά είχε δημιουργήσει μια ολόκληρη 

ομάδα ντόπινγκ) επέστρεψε το μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιακή 
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Επιτροπή, με τον εκπρόσωπο Τύπου της, Μάρκ Ανταμς να το 

επιβεβαιώνει «Ναι το έχουμε» και να προσθέτει: «Αυτό είναι το τέλος 

ενός θλιβερού κεφαλαίου για τα σπόρ». 
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9)Η παρουσίαση της ζωής του μέσα από τον κινηματογράφο. 

Ύστερα από αρκετές αναβολές και αλλαγές πρωταγωνιστών (με πιο 

διάσημο όνομα εκείνο του περυσινού υποψηφίου για ΄Οσκαρ Μπράντλεϊ 

Κούπερ) ξεκίνησαν προχθές τα γυρίσματα της ταινίας για τη ζωή, την 

άνοδο και την πτώση του αμερικανού ποδηλάτη Λανς Άρμστρονγκ, με 

τον Στίβεν Φρίαρς πίσω από τις κάμερες και τον Μπεν Φόστερ (γνωστό 

από τις ταινίες «Στα όρια», «Το τελικό χτύπημα») στον πρωταγωνιστικό 

ρόλο. Τίτλο δεν έχει ακόμη η ταινία, αλλά η προετοιμασία της πήγε πολύ 

καλά και σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, «ο Φόστερ εκτός από πολύ καλός 

ηθοποιός τώρα είναι και εξαιρετικός ποδηλάτης». Στον ρόλο του 

δημοσιογράφου Ντέιβιντ Γουόλς που αποκάλυψε το σκάνδαλο ντόπινγκ 

εμφανίζεται ο Κρις Ο'Ντάουντ («Το μυστικό της Βέρα Ντρέικ»).  

 

 

 

Μισέλ Πλατινί 

Πρόλογος 

Ο Μισέλ Πλατινί είναι ένας παλαίμαχος Γάλλος ποδοσφαιριστής και 

Πρόεδρος της UEFA από το 2007. Γεννήθηκε στο Ζεφ στις 21 Ιουνίου 

1955. Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο ξεκίνησε από τον πατέρα του. Ο 

Άλντο Πλατινί αγωνιζόταν στην Νανσί και έτσι ο Πλατινί τζούνιορ δεν 

μπορούσε να μην κολλήσει το μικρόβιο. Ξεκίνησε την καριέρα του στην 

Νανσί, συνέχισε στην Σεντ Ετιεν στην Γαλλία, ενώ έπαιξε και στην 

Ιταλία με την Γιουβέντους από το 1982 έως το τέλος της καριέρας του, 

πέντε χρόνια αργότερα.Με την Γιουβέντους κέρδισε 2 πρωταθλήματα, 

εννα Κύπελλο Πρωταθλητριών και ενα Κύπελλο Κυπελλούχων 

Ευρώπης. Με την Εθνική Γαλλίας κέρδισε το 1984 το Ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα. Όταν αποσύρθηκε από τα γήπεδα, έγινε αθλητικός 

παράγοντας και απέκτησε μεγάλα αξιώματα στην Διεθνή Ομοσπονδία 

(FIFA). 
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Ψηφίστηκε ως ο Ευρωπαίος παίκτης της χρονιάς (Χρυσή Μπάλα, Ballon 

d'or) για τρεις συνεχόμενες χρονιές 1983, 1984 και 1985 – ρεκόρ χωρίς 

προηγούμενο. 

Το 1992 άναψε μαζί με τον Francois-Cyrille Grange την Ολυμπιακή 

φλόγα στη Χειμερινή Ολυμπιάδα στην Αλμπερβίλ της Γαλλίας. 

 Στις 26 Ιανουαρίου 2007 εξελέγη με 27 ψήφους Πρόεδρος της UEFA 

και διαδέχθηκε στο αξίωμα το Λέναρτ Γιόχανσον, ο οποίος είχε πάρει 

στην ψηφοφορία 23 ψήφους. 

 

Ομάδες 

Σε όμαδες Νεων: 

ΑΣ Ζεφ, Γαλλία (1966–1972) 

 

Σε επαγγελματική καριέρα: 

Νανσί, Γαλλία (1973–1979). Σε 181 συμμετοχές πέτυχε 98 Γκολ 
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Σεντ Ετιέν, Γαλλία (1979–1982). Σε 104 συμμετοχές πέτυχε 58 Γκολ 

Γιουβέντους, Ιταλία (1982-1987). Σε 147 συμμετοχές πέτυχε 68 Γκολ 

 

Οι τίτλοι του 

Σε επίπεδο συλλόγων: 

1978 Κύπελλο Γαλλίας(Νανσί) 

1981 Πρωτάθλημα Γαλλίας(Σεντ Ετιέν) 

1983 Κύπελλο Ιταλίας(Γιουβέντους) 

1983 Κύπελλο Ευρώπης (Γιουβέντους) 

1983 Πρώτος σκόρερ στη Serie A (16 γκολ) 

1983 Χρυσή Μπάλα 

1984 Πρωτάθλημα Ιταλίας(Γιουβέντους) 

1984 Κύπελλο Πρωταθλητριών UEFA (Γιουβέντους) 

1984 Super Cup Ευρώπης (Γιουβέντους) 

1984 Πρώτος σκόρερ στη Serie A (20 γκολ) 

1984 Χρυσή Μπάλα 

1985 Κύπελλο Ευρώπης(Γιουβέντους) 

1985 Διηπειρωτικό Κύπελλο(Γιουβέντους) 

1985 Πρώτος σκόρερ στη Serie A (18 γκολ) 

1985 Χρυσή Μπάλα 

1986 Πρωτάθλημα Ιταλίας(Γιουβέντους) 

Σε διεθνείς διοργανώσεις: 

1978 Παγκόσμιο Κύπελλο Αργεντινής: Πρώτος γύρος 

1982 Παγκόσμιο Κύπελλο Ισπανίας: 4η θέση 

1984 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Γαλλία: Νικήτρια χώρα η Γαλλία 

1985 Διηπειρωτικό Κύπελλο: Νικήτρια χώρα η Γαλλία 
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1986 Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μεξικό: 3η θέση 

 

Πήρε μέρος συνολικά σε 72 διεθνείς αγώνες και ήταν αρχηγός της 

εθνικής Γαλλίας 49 φορές. Πέτυχε συνολικά 41 γκολ και είναι ο 

μεγαλύτερος Γάλλος σκόρερ όλων των εποχών. 

 

 

Οι ομάδες Νέων 

Σε ηλικία 11 χρονών γράφεται στις ακαδημίες της τοπικής Ζοέφ. Η 

πρώτη στιγμή που έκανε τον κόσμο να ασχοληθεί μαζί του ήταν το 1969 

σε έναν αγώνα νέων ανάμεσα στην Ζοέφ και την Μετς. Τότε ο Πλατινί 

αγωνιζόταν ως επιτελικός μέσος, μια θέση που αργότερα θα έγραφε 

ιστορία με χρυσά γράμματα. Το προπονητικό τιμ της Μετς 

εντυπωσιάστηκε από την απόδοση του νεαρού απ” το Ζοέφ που τον 

κάλεσε για δοκιμαστικό. Η ευκαιρία όμως πήγε χαμένη, καθώς ο Πλατινί 

τραυματίζεται και οι ιθύνοντες της Μετς δεν τον καλούν για άλλο 

δοκιμαστικό. Έτσι επιστρέφει στην Ζοέφ όπου έμεινε μέχρι το 1972 όταν 

και έκανε το μεγάλο βήμα για την Νανσί. 
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Η πορεία του στην Νανσί 

Ένας από τους πλέον γνωστούς παίχτες της Νανσύ είναι ο Μισέλ 

Πλατινί. Από εκεί, ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία σε 

ηλικία 17 ετών. Το 1972 η Νανσύ τον κάνει δικό της και του δίνει την 

ευκαιρία να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Αγωνίστηκε στην Νανσύ επί 8 

ολόκληρα χρόνια .Στην πρώτη του εμφάνιση με την δεύτερη ομάδα της 

Νανσύ, ο Πλατινί σημειώνει χατ-τρικ δείχνοντας πως αξίζει προσοχής. 

Από εκείνη την στιγμή έδειξε τις ικανότητες του και την αξία του μιας 

και διακρίθηκε σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο .Ντεμπούτο με 

την πρώτη ομάδα έκανε στις 3 Μαΐου του 1973 σε ένα παιχνίδι κόντρα 

στη Νιμ. Αναδείχθηκε επί 2 συνεχόμενες χρονιές Γάλλος παίχτης της 

χρονιάς κατά την περίοδο που βρισκόταν στην Νανσύ. Πλέον, θεωρείται 

ένας από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους παίχτες στην ιστορία 

αυτού του συλλόγου και δέχεται τιμητικές διακρίσεις από το σύλλογο 

μέχρι και σήμερα .Συνολικά στην ομάδα της Λωρραίνης είχε 181 

συμμετοχές και 98 τέρματα. Παράλληλα, βοήθησε την ομάδα του να 

τερματίσει πρώτη στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας το 1975 (και 

παράλληλα να ανέβει κατηγορία) αλλά και να σηκώσει το Κύπελλο 

Γαλλίας την σεζόν 1978 κόντρα στην Σεντ Ετιέν. 

 

Η πορεία του στην Σεντ-Ετιέν 

 

Μέτα από τις εξαιρετικές σεζόν που είχε στην Νανσύ, δεν θα μπορούσε 

να τραβήξει τα βλέμματα άλλων συλλόγων. Έτσι, το καλοκαίρι του 1979 

ο Πλατινί πηγαίνει στην Σεντ-Ετιέν. Εκεί έπαιξε για 3 χρόνια μέχρι το 

1982 με μεγάλη επιτυχία και μεγάλη συνεισφορά στην σύλλογο. Η ομάδα 

εκείνα τα χρόνια αγωνίστηκε στο Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης στο 

οποίο απέσπασε ορισμένα εξαιρετικά αποτελέσματα όπως το 6-0 με 

αντίπαλο την ολλανδική PSV και 5-0 ενάντια της γερμανικής Hamburg. 

Το 1979 μάλιστα έφτασε και στον τελικό της διοργάνωσης. Ο Μισέλ 

Πλατινί μαζί με την Σεντ-Ετιέν κέρδισε το πρωτάθλημα Γαλλίας το 

1981.Ακόμα, κατάφερε να φτάσει σε 2 τελικούς κυπέλων. Ο τελευταίος 

αγώνας του με την φανέλα της γαλλικής ομάδας ήταν με αντίπαλο την 

Παρί Σεν Ζερμέν (PSG) στον τελικό κυπέλου Γαλλίας οπού τελικά 

ηττήθηκε. 
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Διακρίσεις σε προσωπικό επίπεδο 

Κάθε χρονιά, ο Πλατινί κατόρθωνε και κέρδισε κάποιο βραβείο 

αντίστοιχο της συνεισφοράς του. Τις σεζόν 1976-77 ο Πλατινί 

αναδεικνύεται ποδοσφαιριστής της χρονιάς στην Γαλλία ενώ το 1977 η 

L’Equipe τον βραβεύει ως τον πρωταθλητή των πρωταθλητών. Το 1979 ο 

Πλατινί συμπεριλαμβάνεται στους 11 καλύτερους παίκτες στον κόσμο 

σύμφωνα με την FIFA και για τον λόγο αυτό θα αγωνιστεί σε φιλικό 

φιλανθρωπικού χαρακτήρα στην Αργεντινή. Το 1982 συμπεριλαμβάνεται 

στους 11 καλύτερους Ευρωπαίους παίκτες και δίνει φιλικό του οποίου τα 

έσοδα πηγαίνουν στην UNICEF κόντρα στην επίλεκτη κόσμου. 

Η σεζόν 1982 είναι μια απ” τις σημαντικότερες στην καριέρα του 

Πλατινί. Αρχικά, κερδίζει το βραβείο του πρώτου σκόρερ του Ιταλικού 

πρωταθλήματος χάρις τα 16 τέρματα που σημείωσε. Εν συνεχεία κερδίζει 

το βραβείο για τον καλύτερο παίκτη του θεσμού του Κυπέλλου Ιταλίας. 

Τέλος, βραβεύεται (πρώτη απ” τις τρεις συνεχόμενες φορές) με την 

Χρυσή Μπάλα, αλλά και με το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή 

στην Ευρώπη. Οι δύο επόμενες σεζόν (1984,1985) θα είναι και οι πλέον 

πετυχημένες για τον Πλατινί. 

 

Ο Γάλλος θα κερδίσει τις δύο αυτές χρονιές το βραβείο του πρώτου 

σκόρερ της σεζόν, την Χρυσή Μπάλα (μοιράζεται το ρεκόρ των τριών 

συνεχόμενων κατακτήσεων με τον Μέσι πλέον), το βραβείο του 

καλύτερου παίκτη στον κόσμο, ενώ την σεζόν 1984 θα κερδίσει τα 

βραβεία του καλύτερου παίκτη του European Cup, του πρώτου σκόρερ 

της διοργάνωσης αυτής, το βραβείο του καλύτερου Ευρωπαίου παίκτη 

της χρονιάς, ενώ και τα έντυπα Guerin Sportivo και L” Equipe θα τον 

ψηφίσουν ως τον ποδοσφαιριστή της χρονιάς. 

Όσο για το 1985, ο Πλατινί κέρδισε το βραβείο Chevron(σχετικά με τον 
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καλύτερο μέσο όρο τερμάτων ανά παιχνίδι στην Serie A), κέρδισε το 

βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του τελικού του διηπειρωτικού 

κυπέλλου ενώ του απονεμηθεί παράσημο της λεγεώνας της τιμής. Το 

παράσημο αυτό ονομάζεται Chevalier. Οι διακρίσεις δεν σταμάτησαν 

εδώ, καθώς το 1987 σε αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα στην Αγγλία 

ψηφίστηκε ως ο πολυτιμότερος του αγώνα. Το 1988 εξελέγη πρόεδρος 

της Λεγεώνας της Τιμής. Από το 1991 μέχρι σήμερα ο Πλατινί μετράει 

άλλες 7 διακρίσεις με κορυφαίες την είσοδο του στους 100 καλύτερους 

ποδοσφαιριστές της FIFA αλλά και την εκλογή του ως πρόεδρος της 

UEFA το 2007. Τέλος, σε γκάλοπ που έγινε από την αθλητική εφημερίδα 

SD της Γαλλίας ο Μισέλ Πλατινί έχει αναδειχθεί στους 50 καλύτερους 

επιθετικούς μέσους όλων των εποχών, κατόρθωμα επάξιο της κλάσης 

αυτού του μεγάλου παίχτη. 

Η εθνική ομάδα 

Σε μια τόσο λαμπρή καριέρα δε θα μπορούσε να απουσιάσει η παρουσία 

από την εθνική της χώρας του. Με τους Τρικολόρ έκανε ντεμπούτο το 

1976 και αγωνίστηκε μέχρι το 1987 συμπληρώνοντας 72 παιχνίδια στα 

οποία σκόραρε 41 φορές. Ντεμπούτο με το εθνόσημο έκανε στις 27 

Μάρτη του 1976 σε ένα φιλικό κόντρα στην Τσεχοσλοβακία που έληξε 

ισόπαλο 2-2. Μάλιστα, ο Πλατινί σκόραρε με απευθείας εκτέλεση 

φάουλ. Κορυφαία στιγμή του με το εθνόσημο η κατάκτηση του 

Ευρωπαικού Πρωταθλήματος το 1984. Με αρχηγό τον Πλατινί και με μια 

ομάδα γεμάτη από πολύ καλούς ποδοσφαιριστές όπως ήταν ο Αλεν Ζιρές 

και ο Ζαν Φερναντέζ, η Γαλλία πήγαινε με αρκετές βλέψεις στα τελικά. 

Το σύστημα διεξαγωγής ήταν ίδιο με εκείνο της προηγούμενης 

διοργάνωσης μόνο που τώρα οι 2 πρώτοι κάθε ομίλου θα τίθεντο 

αντιμέτωποι σε ημιτελικούς. Η τελική φάση διεξήχθη στην Γαλλία. Οι 

δυο όμιλοι που συγκροτήθηκαν για τα τελικά ήταν: Γαλλία, Δανία, 

Βέλγιο, Γιουγκοσλαβία από την μία και Ισπανία, Πορτογαλία, Δυτική 

Γερμανία και Ρουμανία απ” την άλλη. Την πρόκριση από τον πρώτο 

όμιλο εξασφάλισαν Γαλλία και Δανία ενώ από τον δεύτερο Ισπανία και 

Πορτογαλία. 

Τα ζευγάρια των προημιτελικών ήταν Γαλλία-Πορτογαλία και Δανία-

Ισπανία. Στον πρώτο ημιτελικό που διεξήχθη στο Βελοντρόμ και είχε 

συναρπαστική εξέλιξη, οι Γάλλοι με 2 τέρματα στα τελευταία 6 λεπτά 

της παράτασης(1 του Ντομέρζ κι 1 του Πλατινί -στο 119 χτύπησε ο 

δεύτερος) επιβλήθηκαν με 3-2 των Πορτογάλων εξασφαλίζοντας την 

πρόκριση. Στον δεύτερο εξίσου συναρπαστικό ημιτελικό, οι Ισπανοί 

αφού πήγαν στα πέναλτι χρειάστηκαν μία άστοχη εκτέλεση του Πρέμπεν 

Έλκιερ για να πάρουν την πρόκριση με 5-4 στην διαδικασία των 
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πέναλτι(1-1 η κανονική διάρκεια με τέρματα των Μάκεντα(67′) και 

Λέρμπυ(7′)). 

Μικρός τελικός δεν διεξήχθη στην διοργάνωση αυτή. Στον τελικό του -

κατάμεστου- Παρκ ντε Πρενς οι Γάλλοι τέθηκαν αντιμέτωποι με τους 

Ισπανούς. Το παιχνίδι αυτό ήταν ένας μονόλογος από πλευράς Τρικολόρ 

όπου χάρις σε τέρματα των Πλατινί και Μπελόν κατάφεραν να 

επικρατήσουν με 2-0 των Ιβήρων και να κατακτήσουν το πρώτο Euro της 

ιστορίας τους. Πρώτος σκόρερ στην διοργάνωση ήταν ο Πλατινί με 9 

τέρματα, ο οποίος κέρδισε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της 

διοργάνωσης αλλά και του πρώτου σκόρερ αυτής. 

 Τελευταία του εμφάνιση με τους Τρικολόρ ήταν στις 29 Απρίλη του 

1987 λίγες ημέρες αφ” ότου είχε ανακοινώσει την απόφαση του να 

αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Το παιχνίδι αυτό ήταν για τα 

προκριματικά του Euro κόντρα στην Ισλανδία. Ο Πλατινί είχε 49 

συμμετοχές ως αρχηγός. Τα 41 του τέρματα αποτελούσαν ως τις 17 

Οκτώβρη του 2007 ρεκόρ, μέχρι που ο Τιερί Ανρί σε ένα παιχνίδι κόντρα 

στην Λιθουανία τον προσπέρασε στην σχετική λίστα του πίνακα των 

σκόρερ. 
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Προπονητική καριέρα 

Ο Μισέλ Πλατινί δεν κατάφερε πολλά σαν προπονητής. Τουλάχιστον δεν 

κατάφερε τόσα όσα σαν ποδοσφαιριστής. Μέσα στα 5 χρόνια της 

προπονητικής καριέρας του στους "Τρικολόρ"(1988-1992), κατάφερε 

μετά από 92 εμφανίσεις στον πάγκο τους να τους οδηγήσει στο 

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Σουηδία. Εκεί κατάφερε να φτάσει μέχρι 

τον Πρώτο Γύρο. 
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Επίλογος 

Τέλος λοιπόν ,η Ερευνητική Εργασία του πρώτου Τετραμήνου ήρθε εις 

πέρας και νομίζουμε ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό .Ψάξαμε πολύ 

,διαβάσαμε πολλά και τελικά μέσα από αλλεπάλληλες συγκρούσεις 

,διαμάχες και συμβιβασμούς καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την 

εργασία .Δεν αρκεστήκαμε σε όσα λέγονται και ακούγονται αλλά 

προσπαθήσαμε να ψάξουμε βαθύτερα για πληροφορίες ,καθώς 

θυμηθήκαμε την φράση του Βίκτωρα Ουγκό «Πρέπει να γίνουμε όλοι 

“Άπιστοι Θωμάδες” για να κατακτήσουμε την γνώση και να είμαστε 

τελικά ελεύθεροι» . Πριν μας κρίνετε λοιπόν προσπαθήστε κι εσείς να 

γίνετε «Άπιστοι Θωμάδες» και μην ξεχνάτε κάτι: Οτιδήποτε είναι άξιο 

έρευνας..! 
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