
Ο Μισέλ Πλατινί αποτελούσε πάντοτε για μένα ένα ποδοσφαιρικό ίνδαλμα. 
Λάτρευα τον τρόπο που έβλεπε το παιχνίδι και το πώς κατηύθυνε την ομάδα του 
μέσα στο γήπεδο.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2005 είχα την απίστευτη τύχη να 
συνταξιδεύσω μαζί του στο ίδιο αεροπλάνο από την Αθήνα 
στο Παρίσι, στη διπλανή ακριβώς θέση! Την προηγούμενη 
μέρα ήταν στο Καζακστάν για το ματς της Εθνικής Ελλάδος, 
γύρισε με το charter της ομάδας μας και μετά επιβιβάστηκε 
στην πτήση AF 1233 για Παρίσι. Ακριβώς δίπλα μου!

Μετά το αρχικό ευχάριστο σοκ είπα στον εαυτό μου ότι δε θα 
αφήσω αυτήν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Και του άνοιξα 
την κουβέντα, με πρόθεση να μην πω και πολλά επειδή ο 
άνθρωπος φαινόταν ήδη καταπονημένος και δεν ήθελα να 
τον κουράσω.

Ξαφνιάστηκα ευχάριστα, γιατί είδα ότι μου άνοιγε ο ίδιος κουβέντα, όταν εγώ 
σταματούσα! Και αυτό κράτησε 3 ώρες, όσο κι εκείνη η αξέχαστη πτήση!

Το συμπέρασμα που έβγαλα είναι ότι ο άνθρωπος έχει άποψη για το ποδόσφαιρο! 
Και ότι σε έναν χρόνο θα το διοικεί!

Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτήν μας τη συζήτηση, σίγουρος ότι θα βρείτε σε 
αυτήν πολλά από τα ψήγματα της προσωπικότητας που τον έκαναν τόσο αγαπητό 
παγκοσμίως.

Γ.: Καλημέρα!
Μ.Π.: Καλημέρα…

Γ.: Έχετε ξαναέρθει στην Ελλάδα; (Ερώτηση τρακ αυτή... Δεν είμαι και 
δημοσιογράφος, έτσι; Με το μαλακό...)
Μ.Π.: Ναι βέβαια...

Γ.: Πέρσι ήρθατε στους Ολυμπιακούς Αγώνες;
Μ.Π.: Όχι…

Γ.: Μάλλον προτιμάτε τις διοργανώσεις ποδοσφαίρου, έτσι;
Μ.Π.: Όχι-όχι, απλά ήταν πολύ ζεστά για μένα... (γέλια)

Γ.: Κρίμα που δεν πήρε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 το Παρίσι. Θα 
έδινε αρκετά στον ολυμπισμό... Ήταν έκπληξη για μας. Τι έγινε;
Μ.Π.: Ήταν έκπληξη που κέρδισε το Λονδίνο! Έγιναν λάθη...

Γ.: Εννοείτε πολιτικά;
Μ.Π.: Και πολιτικά...

Γ. (κρατώντας μια εφημερίδα με εξώφυλλο αφιερωμένο στη νίκη της 
Εθνικής μας 1-2 στο Καζακστάν): Αγχωθήκαμε πολύ χθες το βράδυ...
Μ.Π.: Εσείς αγχωθήκατε, όχι εγώ! Η ομάδα σας ήταν ... (ακολουθεί ο μορφασμός 
ενός ανθρώπου που ταξίδευσε άπειρα μίλια για να δει εκείνο το θέαμα που όλοι 
προσπαθούμε να ξεχάσουμε)

Γ.: Αυτήν την ομάδα εγώ την εκτιμώ πολύ, γιατί ήμουν στον Τελικό της 
Λισαβώνας.
Μ.Π.: Κι εγώ ήμουν! (γέλια)



Γ.: Πώς σας φάνηκε η Εθνική Ελλάδος στο EURO 2004;
Μ.Π.: Ήταν πολύ καλή. Ήταν ομάδα! Οι παίκτες ήταν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι 
και απέδωσαν πολύ καλά.

Γ.: Η εφημερίδα γράφει εδώ ότι πανηγυρίσατε το γκολ της Ελλάδας στο 
τέλος...
Μ.Π.: Όχι βέβαια! Δε μου επιτρέπεται εμένα να κάνω κάτι τέτοιο...

Γ.: Στο EURO 1984 όλοι θυμόμαστε ότι είχατε σκοράρει με κάθε δυνατό 
τρόπο...
Μ.Π.: Ναι, ήταν μια φοβερή εμπειρία! Είχα βάλει 9 γκολ, αξεπέραστο ρεκόρ ακόμη 
και σήμερα...

Γ.: Ποιος ήταν τότε ο τερματοφύλακας της Εθνικής Γαλλίας;
Μ.Π.: Ο Μπατς! Εξαιρετικός goalkeeper. Δεν μπορείς ποτέ να φτιάξεις καλή ομάδα 
χωρίς ικανό τερματοφύλακα!

Γ.: Τι κάνει ένας προπονητής Εθνικής Ομάδας, τι λέει στους παίκτες του; 
Καθορίζει την περιοχή στην οποία να κινείται ο καθένας; Πώς να αλλάζουν 
την μπάλα;
Μ.Π.: Όχι, όχι... Αυτά τα κάνουν οι παίκτες μόνοι τους. Πρέπει να έχουν το μυαλό 
να τα κάνουν. Ο προπονητής μιας Εθνικής Ομάδας πρέπει κυρίως να φτιάχνει 
ομάδα. Μαζεύει 20-22 παίκτες από διαφορετικές ομάδες και είναι όλοι μαζί μόνο 
για λίγες μέρες. Πρέπει λοιπόν να δημιουργεί ομαδικό πνεύμα για να αποδίδει μετά 
καλά η ομάδα μέσα στο γήπεδο!

Γ.: Εσείς αλήθεια πώς και δε γίνατε προπονητής ποδοσφαίρου;
Μ.Π.: Μα, ήμουν προπονητής της Εθνικής Γαλλίας για τέσσερα χρόνια!

(Τραγική στιγμή της κουβέντας, έτσι; Ένιωσα όντως ντροπή... Αλλά δεν 
πτοήθηκα!)

Γ.: Α, μάλιστα. Έτσι εξηγείται το πώς βρέθηκαν όλοι αυτοί οι μεγάλοι 
παίκτες που αποτέλεσαν τη χρυσή φουρνιά της Εθνικής Γαλλίας το 1998 
και το 2000! Η επιτυχία σε μια ομάδα δεν είναι ποτέ στιγμιαίο αποτέλεσμα.
Μ.Π.: Ναι, είχαμε ψάξει πάρα πολύ και παντού για να βρούμε παίκτες όπως ο 
Βιεϊρά και ο Ζιντάν. Χάρηκα πολύ με τη μετέπειτα εξέλιξή τους!

Γ.: Τώρα με τι ασχολείστε;
Μ.Π.: Έχω μια εκπομπή στο Canal+ τις βραδιές του Champions League. Εκεί 
συνήθως συζητάω με τους προπονητές των Γαλλικών ομάδων μετά από τους 
αγώνες των ομάδων τους. Δεν είμαι όμως αρεστός, γιατί εγώ λέω ό,τι βλέπω. 
Όταν λοιπόν αρχίζω να κάνω κριτική «γιατί έβαλες αυτόν τον παίκτη» ή «γιατί 
έπαιξες με αυτό το σύστημα», τους βλέπω και δυσανασχετούν. Έτσι έχουν αρχίσει 
να μου στέλνουν τους βοηθούς τους... (γέλια)

Γ.: Είστε και υποψήφιος για πρόεδρος της UEFA...
Μ.Π.: Ναι, θέλω να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι έχω κάτι να πω.

Γ.: Τι έχετε θέσει ως πρώτη προτεραιότητα της UEFA;
Μ.Π.: Εγώ θέλω πρώτα να είναι το ποδόσφαιρο και μετά οι business. Σήμερα έχει 
καταντήσει πρώτα να είναι οι business και μετά το ποδόσφαιρο... Επίσης, θεωρώ 
σημαντικό να μην πουλάει μια ομάδα έναν παίκτη της πριν αυτός φτάσει το 23ο - 
24ο έτος της ηλικίας του! Γιατί έτσι χάνονται πολλοί νέοι παίκτες που πάνε ως 
ταλέντα σε μεγάλες ομάδες και επειδή δεν παίζουν και δεν εξελίσσονται... Ένας 
ποδοσφαιριστής πρέπει να παίξει παιχνίδια για να γίνει ολοκληρωμένος παίκτης, 
δεν αρκεί να είναι ταλέντο!



Γ.: Βλέπετε το ποδόσφαιρο κυρίως από την πλευρά του ποδοσφαιριστή;
Μ.Π.: Εγώ βλέπω ότι το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι. Θέλω να είναι ένα παιχνίδι 
όπου όλα μπορεί να συμβούν. Να μπορεί η Ελλάδα, για παράδειγμα, να κερδίσει 
μέσα στην Πορτογαλία την Πορτογαλία και να μπορεί το Καζακστάν να κερδίσει 
την Ελλάδα! Το ποδόσφαιρο θέλω να είναι ένα απρόβλεπτο παιχνίδι!

Γ.: Τον Γιόχανσον πώς τον βλέπετε;
Μ.Π.: Είναι ένας καλός πρόεδρος! Μπορεί να είναι πολλά χρόνια πρόεδρος, αλλά 
έχει κάνει πολλά πράγματα για το ποδόσφαιρο.

(Πρωτοφανές να το ακούει αυτό ένας Έλληνας που ΠΟΤΕ δεν έχει ακούσει 
συνυποψήφιο να μη λοιδωρεί τον αντίπαλό του!)

Γ.: Ειδικά με τη διοργάνωση του CHL, έτσι; Με το marketing που έκανε 
έχει καταφέρει να μαγνητίσει το ενδιαφέρον όλων των φιλάθλων της 
Ευρώπης!
Μ.Π.: Όχι, εγώ εκεί διαφωνώ! Το CHL κατάντησε πια να είναι μια διοργάνωση με 
τις ίδιες και τις ίδιες ομάδες! Παίζουν 4-5 ομάδες από την Ισπανία, την Αγγλία, την 
Ιταλία, τη Γερμανία και 2-3 από άλλες χώρες όπως η Ελλάδα και η Γαλλία. Αυτό 
έκανε κακό στον ανταγωνισμό και στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη! 
Από τη μία έχουμε 4-5 ομάδες που πρωταγωνιστούν μονίμως και συνέχεια 
γιγαντώνονται και από την άλλη έχουμε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Πολωνία 
να μη συμμετάσχουν πια στον θεσμό και να μην μπορούν να ακολουθήσουν. Αυτό 
είναι κακό για το ποδόσφαιρο, γιατί πρέπει να βγαίνουν και Πολωνοί 
ποδοσφαιριστές π.χ. για να αναπτύσσεται το άθλημα. Κάποτε υπήρχε η CSKA 
Σόφιας που μας δυσκόλευε, όταν πηγαίναμε με τη Γιουβέντους. Τώρα δεν έχει 
δύναμη... Επίσης, σκέψου πόσες φορές τα τελευταία χρόνια έχεις δει το ματς 
Ολυμπιακός-Ρεάλ ή Ολυμπιακός-Λυών. Καταντάει βαρετό...

Γ.: Πώς βλέπετε φέτος τον Ολυμπιακό στον όμιλο του CHL;
Μ.Π.: Με Λυόν και Ρεάλ; Πολύ δύσκολα τα πράγματα... Είναι και οι δυο πολύ 
ισχυρές. Η Λυόν είναι καλή και γρήγορη ομάδα.

Γ.: Ναι, ειδικά πέρσι η Λυόν έπαιξε φανταστικό ποδόσφαιρο. Τι απέγινε ο 
Πολ Λε Γκεν; Πέρσι είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό.
Μ.Π.: Α, ο Λε Γκεν είναι αυτήν την εποχή στο Κίεβο. Δεν ξέρω αν συζητάει με τη 
Δυναμό Κιέβου ή τι θα κάνει. Έξω από το Γαλλικό Πρωτάθλημα δε θα είναι το ίδιο 
γι’ αυτόν. Πάντως όσον αφορά τον Ολυμπιακό, είχα ακούσει ότι του είπαν να έχει 
συνεργάτη τον Καρεμπέ, ενώ ο Λε Γκεν ζήτησε να διαλέξει ο ίδιος τους συνεργάτες 
του...

Γ.: Γενικά, το φετινό CHL πώς το βλέπετε; Εγώ βλέπω πολύ δυνατή την 
Μπάγερν.
Μ.Π.: Α, ναι; (μορφασμός δυσπιστίας) Στη Γερμανία είναι καλή, αλλά το 
πρωτάθλημα της Γερμανίας δεν είναι και τόσο ισχυρό...

Γ.: Ποια ομάδα σας αρέσει στο σημερινό ποδόσφαιρο;
Μ.Π.: Η Μπαρτσελόνα! Παίζει όμορφο ποδόσφαιρο, έχει φαντασία!

Γ.: Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει από παλαιότερα;
Μ.Π.: Ναι, αρκετά. Παλαιότερα υπήρχαν μέσοι που είχαν επιθετικούς 
προσανατολισμούς, ενώ τώρα οι μέσοι περισσότερο κόβουν.



Γ.: Και για να τρέχουν όλοι τόσο πολύ το ντόπινγκ είναι πιο διαδεδομένο 
τώρα, ε;
Μ.Π.: Όχι, τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Γίνονται συχνοί έλεγχοι και οι 
ομάδες φοβούνται. Επίσης, γίνονται και πιο πολλές μεταγραφές. Έτσι είναι 
δύσκολο μια ομάδα να επιχειρήσει να ντοπάρει τους παίκτες της, γιατί αν πάει π.χ. 
ένας παίκτης από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό θα τα πει όλα!

Γ.: Εσείς έχετε κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1985, ε;
Μ.Π.: Ναι...

Γ.: Δύσκολη στιγμή τότε στο Χέιζελ...
Μ.Π.: Ναι, πολύ δύσκολη...

Γ.: Σας θυμόμαστε πέρσι με τον Ίαν Ρας να δίνετε μήνυμα φιλίας στα 
παιχνίδια Λίβερπουλ - Γιουβέντους...
Μ.Π.: Ναι, ήθελα κάτι να κάνω γι’ αυτό... Είχα κι έναν χαμένο τελικό στην Αθήνα, 
το 1983 με το Αμβούργο!

(Το έπιασα το παρασύνθημα. Ήθελε να αλλάξουμε κουβέντα. Όπερ και εγένετο!)

Γ.: Πρέπει να ταξιδεύετε πολύ...
Μ.Π.: Ναι, χθες ήμουν στο Καζακστάν και έχω ξυπνήσει από τις 5 το πρωί... Αύριο 
πάω στο Μαρόκο. Έχουμε τη σύνοδο της FIFA.

Γ.: Τι συζητάτε σε αυτές τις συνόδους;
Μ.Π.: Σχετικά με κανονισμούς για να προστατεύσουμε το ποδόσφαιρο. Αύριο θα 
προτείνω να μην μπορεί μια Εθνική Ομάδα να έχει πάνω από 6 παίκτες από ένα 
συγκεκριμένο club, γιατί το ποδόσφαιρο έτσι δεν αναπτύσσεται ισόρροπα.

Γ.: Συζητάτε και επί συγκεκριμένων κανονισμών; Για παράδειγμα, εμένα 
με εκνευρίζει αφάνταστα το να προσποιείται κάποιος τον τραυματία και 
μόλις φάει χρόνο να σηκώνεται και να τρέχει. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να 
γίνει...
Μ.Π.: Και τι να γίνει;

Γ.: Να υποχρεώνεται π.χ. να βγαίνει τουλάχιστον για δυο λεπτά εκτός 
αγωνιστικού χώρου, όποιος πέφτει κάτω. Ο τέταρτος διαιτητής μπορεί να 
κρατάει τον χρόνο.
Μ.Π.: Και αν είναι όντως τραυματίας;

Γ.: Αν είναι τραυματίας, ας κάτσει και παραπάνω. Ας μεταφερθεί αμέσως 
εκτός αγωνιστικού χώρου με το φορείο. Πάντως να μην του επιτρέπεται να 
μπει νωρίτερα στο γήπεδο!
Μ.Π.: ... (σκεφτικός)

Το αεροπλάνο πλησιάζει το Παρίσι. Η πόλη από ψηλά φαίνεται αχανής! 10 
εκατομμύρια άνθρωποι ζουν εκεί. Ο Μισέλ Πλατινί με ξεναγεί ευγενικός και 
απλός...

Σε λίγο περνάμε πάνω από την πόλη. Ο Πύργος του Άιφελ είναι από την άλλη 
πλευρά του αεροπλάνου. «Μην ανησυχείς, σε λίγο θα γυρίσει το αεροπλάνο και θα 
τον έχουμε από εδώ». Όντως!

Κάνει πίσω για να δω από το παράθυρο τον Πύργο του Άιφελ! Μου μιλάει για το 
Stade de France το οποίο κατασκευάστηκε για το Μουντιάλ του 1998 και βρίσκεται 
κοντά στο σπίτι του. Εκεί θα γίνει ο φετινός Τελικός του Champions League.



Μου μεταφράζει τα γαλλικά της αεροσυνοδού για το πού θα πάω να βρω την 
πτήση ανταπόκρισης για να συνεχίσω το ταξίδι μου.

Το αεροπλάνο προσγειώνεται στο Charles de Gaul. Ο Μισέλ Πλατινί ανοίγει κρυφά 
το κινητό του για να μην τον δουν οι αεροσυνοδοί. Με μια γκριμάτσα παιδικής 
ικανοποίησης που τα κατάφερε μιλάει στο κινητό του. Φινετσάτος και απλός, όπως 
όταν ήταν ποδοσφαιριστής και μας μάγευε.

Γ.: Έχετε αρκετή φήμη, στη Γαλλία είστε κάτι σαν εθνικός ήρωας έτσι;
Μ.Π.: Πιο πολύ στην Ιταλία θα έλεγα.

Γ.: Έχετε σκεφτεί ποτέ να ασχοληθείτε με την πολιτική;
Μ.Π.: Ναι. Με την πολιτική του ποδοσφαίρου όμως! Νομίζω ότι εκεί έχω κάτι να 
προσφέρω.

Γ.: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα κύριε Πλατινί. Ήταν τιμή 
μου που σας γνώρισα!
Μ.Π.: Χάρηκα κι εγώ. Καλό ταξίδι!

Γιάννης Κοτζαμπασάκης


