18% – (Σαββάτο 21 Μαΐου 2022)

Ο 79ος ποδοσφαιρικός τελικός κυπέλλου Ελλάδας διεξήχθη σήμερα ανήμερα
Κωνσταντίνου & Ελένης, στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Ο Π.Α.Ο και ο Π.Α.Ο.Κ.
διεκδίκησαν το τρόπαιο μπροστά στους οπαδούς τους που τους χώριζαν άδειες
κερκίδες. Πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση ξεκίνησαν τα επεισόδια σε μια
ηλεκτρισμένη και διχαστική ατμόσφαιρα.

Το τριφύλλι μετά από οκτώ άγονα χρόνια κατάφερε να σηκώσει το 19ο κύπελλο της
ποδοσφαιρικής του ιστορίας. Ο δικέφαλος του Βορρά, θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη με
άδεια χέρια και την πίκρα της ήττας.

Προπονητής του Π.Α.Ο. ήταν ο Σέρβος Ivan Jovanovic που θα προσθέσει στην τροπαιοθήκη
του, δίπλα στα τέσσερα Κυπριακά πρωταθλήματα, ένα κύπελλο Κύπρου και τέσσερα super
cup, όλα με το A.Π.Ο.Ε.Λ., ένα κύπελλο Ελλάδας,

Προπονητής του Π.Α.Ο.Κ. ήταν ο Ρουμάνος Răzvan Lucescu που κοντά στα δυο κύπελλα
Ρουμανίας, ένα ελληνικό πρωτάθλημα, δυο κύπελλα Ελλάδας όλα με τον Π.Α.Ο.Κ., ένα
Ασιατικό C.L. ένα πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας και ένα κύπελλο στην ίδια χώρα, δεν
μπόρεσε να αποσπάσει ένα ακόμα κύπελλο Ελλάδας.

Αρχηγός του Παναθηναϊκού ήταν ο Ισπανός Fran Velez. Αρχηγός του Π.Α.Ο.Κ. ήταν ο
Πορτογάλος Andre Vierinia. Σκόρερ του μοναδικού τέρματος ο Καταλανός Aitor
Cantalapiedra.

Από τους 22 παίκτες που παρέταξαν οι δυο αλλοδαποί προπονητές στο χορτάρι του
Ο.Α.Κ.Α., Έλληνες ήταν τέσσερις. Ένα ποσοστό της τάξης του 18%, που ασφαλώς δεν
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ισχύει για το πλήθος στις κερκίδες, καθότι ήταν αμιγώς γηγενές. Μολοντούτο όταν
ανακρούστηκε ο Ελληνικός Εθνικός Ύμνος, αρκετοί θεατές συνέχισαν το εθνικό τους σπορ,
να βομβαρδίζουν το ταρτάν με φωτοβολίδες και καπνογόνα.

Λίγο νωρίτερα οι κάμερες είχαν δείξει τους -μοιραία- γερασμένους ποδοσφαιρικούς ήρωες
του προηγούμενου αιώνα. Τον Μίμη, τον Καίσαρα, τον Ψηλό.

Άντεξα μέχρι το πέναλτι. Δεν ήταν ακριβώς ποδόσφαιρο και πολύ περισσότερο δεν ήταν
ακριβώς τελικός Κυπέλλου. Όχι πως δεν έχουν συμβεί χειρότερα, δηλαδή.

Διότι, και από τη μπαλίτσα φαίνεται τι περνά ένας λαός.

Ειρήσθω εν παρόδω, ένεκα ανήμερα Κωνσταντίνου & Ελένης, ας θυμηθούμε ότι αυτός ο
Άγιος και Μέγας, διέταξε τη δολοφονία του πρεσβύτερού του γιου Κρίσπου με δηλητήριο,
ενώ για τη σύζυγό του Φαύστα που δολοφονήθηκε κατ΄ εντολήν της μητέρας του Ελένης,
προτιμήθηκε να πνιγεί σε καυτό λουτρό.
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