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ΔΕΛΤΙΟ	  ΤΥΠΟΥ	  
Συνέντευξη	  Τύπου	  του	  πρωταθλητή	  Ευρώπης	  	  

Άγγελου	  Χαριστέα	  	  
	  

Χαλαρός,	  ευδιάθετος	  και	  με	  πολλή	  όρεξη	  να	  μιλήσει	  για	  όλους	  και	  για	  όλα	  
εμφανίστηκε	  σήμερα	  ο	  Άγγελος	  Χαριστέας.	  Ο	  διεθνής	  ποδοσφαιριστής	  

επισκέφθηκε	  τις	  εγκαταστάσεις	  του	  ΙΙΕΚ	  ΔΕΛΤΑ,	  όπου	  παραχώρησε	  συνέντευξη	  
τύπου	  σε	  σπουδαστές	  της	  Αθλητικής	  και	  της	  Γενικής	  Δημοσιογραφίας.	  	  
Αναφερόμενος	  στα	  όσα	  εκτυλιχθήκαν	  το	  περασμένο	  καλοκαίρι	  με	  τα	  

δημοσιεύματα	  που	  τον	  ήθελαν	  να	  επιστρέφει	  στον	  Άρη	  και	  την	  μετέπειτα	  κακή	  
εξέλιξη,	  ο	  ίδιος	  δήλωσε	  πως	  στενοχωρήθηκε	  πάρα	  πολύ	  με	  τα	  όσα	  συνέβησαν.	  
Ξεκαθάρισε	  πως	  όντως	  υπήρχε	  επίσημη	  πρόταση	  από	  την	  ομάδα	  της	  καρδιάς	  
του,	  αλλά	  την	  απέρριψε,	  όπως	  και	  έπραξε	  και	  σε	  άλλες	  πέντε	  από	  ισάριθμες	  
ομάδες	  της	  Ελλάδας,	  γιατί	  	  απλά	  θέλει	  να	  πάει	  σε	  ομάδα	  του	  εξωτερικού.	  

Ωστόσο	  δεν	  ήταν	  οι	  μοναδικές	  προτάσεις	  που	  απέρριψε.	  
«Φέτος	  δέχτηκα	  περισσότερες	  από	  δέκα	  επίσημες	  προτάσεις.	  ΄Ηταν	  ίσως	  η	  

μοναδική	  φορά	  που	  είχα	  τόσες	  πολλές	  προτάσεις.	  Δυστυχώς	  όμως	  τις	  απέρριψα	  
όλες.	  Σε	  αυτές	  που	  μου	  έγιναν	  από	  5-‐6	  ελληνικές	  ομάδες,	  απάντησα	  αρνητικά	  
χωρίς	  καν	  να	  συζητήσω	  το	  οικονομικό	  ζήτημα.	  Αυτός	  είναι	  ο	  λόγος	  που	  δεν	  

επέλεξα	  και	  τον	  Άρη.	  Βέβαια,	  είχα	  και	  προτάσεις	  από	  ομάδες	  του	  εξωτερικού,	  τις	  
οποίες	  επίσης	  απέρριψα	  γιατί	  ψάχνω	  μια	  ομάδα	  να	  κλείσω	  την	  καριέρα	  μου.	  

Καμία,	  λοιπόν,	  από	  αυτές	  τις	  προτάσεις	  που	  είχα	  δεν	  μου	  έκανε	  το	  “κλικ”	  για	  να	  
πω	  πως	  θα	  κλείσω	  εκεί	  την	  καριέρα	  μου».	  

Ερωτηθείς	  τι	  πιστεύει	  πως	  πρέπει	  να	  αλλάξει	  στο	  ελληνικό	  ποδόσφαιρο,	  ο	  
Άγγελος	  Χαριστέας	  απάντησε:	  Είναι	  προτιμότερο	  για	  τις	  ομάδες	  μιας	  χώρας	  να	  
εξάγει	  ταλέντα	  και	  να	  λαμβάνει	  χρήματα,	  παρά	  να	  κάνει	  μεταγραφές	  ξένων	  

παικτών,	  όταν	  βρίσκεται	  σε	  δεινή	  οικονομική	  κατάσταση.	  Πιστεύω	  πως	  τώρα	  που	  
βιώνουμε	  την	  οικονομική	  κρίση,	  δίνεται	  το	  βήμα	  σε	  Έλληνες	  ποδοσφαιριστές	  και	  
σε	  πλάνο	  4ετίας,	  αυτοί	  θα	  αποδείξουν	  πως	  αξίζουν	  και	  πιθανότατα	  θα	  αλλάξει	  η	  

νοοτροπία	  που	  υπάρχει	  σήμερα».	  
Ο	  έμπειρος	  άσος	  εμφανίστηκε	  σίγουρος	  πως	  η	  εθνική	  μας	  ομάδα	  θα	  πάρει	  την	  
πρόκριση	  για	  το	  Μουντιάλ,	  ενώ	  μιλώντας	  για	  τον	  Φερνάντο	  Σάντος	  τόνισε:	  
«Αυτό	  που	  άλλαξε	  ο	  Σάντος	  είναι	  το	  γεγονός	  πως	  έδωσε	  την	  ευκαιρία	  σε	  
περισσότερους	  ποδοσφαιριστές	  να	  φορέσουν	  τη	  φανέλα	  της	  εθνικής».	  



	  Ο	  Άγγελος	  Χαριστέας	  έκανε	  ειδική	  αναφορά	  στους	  ανθρώπους	  που	  τον	  
βοήθησαν	  στην	  πορεία	  της	  καριέρας	  του,	  τόσο	  προπονητές,	  όσο	  και	  

ποδοσφαιριστές:	  «Αυτός	  που	  με	  βοήθησε	  στα	  πρώτα	  μου	  βήματα	  ήταν	  ο	  
σημερινός	  προπονητής	  της	  Βρέντερ	  Βρέμης	  Τόμας	  Σάαφ,	  ο	  Ότο	  Ρεχλάγκελ,	  τον	  
οποίο	  συμβουλευόμουν	  για	  οποιαδήποτε	  μεταγραφή	  μου	  και	  βέβαια	  ο	  Ντάνιελ	  
Μπατίστα,	  ο	  οποίος	  μου	  συμπεριφέρθηκε	  σαν	  μεγαλύτερος	  αδερφός	  και	  του	  
χρωστάω	  πολλά»,	  είπε	  ο	  διεθνής	  ποδοσφαιριστής,	  υποδεικνύοντας	  στον	  

αντίποδα,	  τον	  προπονητή	  Τεν	  Κάτε	  ως	  τον	  πιο	  δύσκολο	  χαρακτήρα	  που	  έχει	  
συναντήσει.	  

Τέλος,	  	  ο	  έμπειρος	  επιθετικός	  δήλωσε	  ανέτοιμος	  να	  ακολουθήσει	  καριέρα	  
προπονητή	  στην	  Ελλάδα,	  αφού	  κρεμάσει	  τα	  παπούτσια	  του:	  «Οι	  συνθήκες	  στην	  

Ελλάδα	  δεν	  είναι	  κατάλληλες	  για	  να	  ακολουθήσω	  την	  προπονητική».	  
	  	  
	  

	  
	  

Με	  την	  παράκληση	  για	  δημοσίευση!	  	  
Κατερίνα	  Κύρτζιαλη,	  Υπ/νη	  Γραφείου	  Τύπου,	  2310	  226	  318	  


