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 ΠΑΛΑΙΌΣ ΈΡΩΤΑΣ είναι ο Τάσος Δουβίκας για την ΑΕΚ. Από τότε που 
ο νυν επιθετικός της Ουτρέχτης αγωνιζόταν στην Ελλάδα με τα χρώματα 
του Βόλου. Αλλά και το όνειρο του 23χρονου φορ ήταν εξαρχής να αγωνι-
στεί στο εξωτερικό, όμως οι απαιτήσεις των Θεσσαλών για τον ποδοσφαι-
ριστή τους κρίθηκαν υπέρογκες. Με τους Ολλανδούς να σπεύδουν την 
άνοιξη του 2021 να τον ντύσουν στα χρώματά τους, προσφέροντάς του 
τετραετές συμβόλαιο με ανταγωνιστικό πακέτο παροχών. 

Φέτος, ωστόσο, η Ενωση επανήλθε, βολιδοσκοπώντας τις προθέσεις της 
ομάδας του. Σε ένα εγχείρημα εκ προοιμίου δύσκολο, που άμεσα απο-
δείχθηκε αδύνατο. Λέγεται ότι η πρόταση της ΑΕΚ θα προσέγγιζε τα 1,8 
εκατ. ευρώ, συν υψηλό ποσοστό μεταπώλησης, άνω του 25%. Ο Ματίας 
Αλμέιδα, στον οποίο η περίπτωση του νεαρού διεθνούς τέθηκε υπόψη, 

ήταν απολύτως θετικός και σύμφωνος, πλην όμως η Ουτρέχτη αξίωσε πε-
ρίπου τα διπλά της παραπάνω προσφοράς χρήματα και κάπου εκεί η... 
σεμνή τελετή έλαβε τέλος.

Δεδομένο, πάντως, είναι ότι οι «κιτρινόμαυροι» θα εντείνουν την 
προσπάθειά τους μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, ακόμη 
και στο επιπλέον διάστημα για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές, 
προκειμένου να εντάξουν στο δυναμικό τους τόσο έναν επιθετικό 
με κίνηση και ευχέρεια στη μεγάλη περιοχή, όσο και έναν εξτρέμ 
που θα μπορεί να παίζει και δεξιά και αριστερά. Αποτελεί θερμή 
εισήγηση του Αργεντινού προπονητή και η διοίκηση θα καταβά-
λει την προσπάθειά της για την απόκτηση ποδοσφαιριστών από 
το λεγόμενο πάνω ράφι.

ΑΕΚ

«Οχι» της Ουτρέχτης για Δουβίκα

«Εμαθα 
να παλεύω 
μόνη μου»

Μια από καρδιάς συζήτηση με 
τη «χρυσή» αθλήτρια του βάδην 

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη για 
τους αγώνες, τους στόχους, τις 
συγκυρίες και τη δικαίωσή της

Μ
ιλώντας μαζί της καταλαβαίνεις γρήγο-
ρα ότι είναι μια περίπτωση αθλήτριας 
που δικαιώνεται μετά από χρόνια. Απο-

τελεί, ίσως, την επιτομή του ανθρώπου εκείνου 
που νίκησε όσα και όποια εμπόδια εμφανίστη-
καν στο διάβα του σε βάθος χρόνων, ξεπερνώ-
ντας συχνά τον ίδιο του τον εαυτό. Το «χρυσό» 
κορίτσι της Ελλάδας στα 35 χιλιόμετρα βάδην, η 
Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, ανοίγει την καρδιά της 
στη Realnews, με αναφορές στο χθες, στο σή-
μερα και στο αύριο της ζωής της.

 Κλισέ ερώτημα, αλλά πόσο πολύ περίμενες 
το χρυσό;

Με αυτόν τον στόχο μπήκα στην κούρσα. Εί-
χα τον καλύτερο χρόνο και ήθελα την πρω-
τιά. Και παρότι ήταν αργή συγκριτικά με του 
Ορεγκον, εντούτοις ξεχώρισα από νωρίς. Με 
την Ισπανίδα Γκονζάλες θα παιζόταν η πρώ-
τη θέση και πράγματι τα πήγα καλά, όπως το 
σχεδιάζαμε με τον προπονητή μου.
 Δικαίωση ή και κάτι άλλο;
Δικαίωση σίγουρα. Εδειξα ότι ακόμη μπορώ, 
το ήξερα ότι μπορώ και ότι περνάει η μπογιά 

μου. Είμαι πεισματάρα και θεωρώ πως και ηλικιακά είμαι στην ιδανική κα-
τάσταση για να βελτιώνω τις επιδόσεις μου.
 Τα 38 χρόνια, βιολογικά, δεν είναι μεγάλη ηλικία για έναν αθλητή στο βάδην;
Το αντίθετο, είμαι ακριβώς στην ηλικία που πρέπει, ώριμη και σίγουρη για 
τον αγώνα μου. Είναι γνωστό πως ειδικά οι μεγάλες αποστάσεις προϋπο-
θέτουν σωστή διαχείριση του μυαλού, εκτός βεβαίως της φυσικής κατά-
στασης, που και αυτή είναι απαραίτητη.
 Έμεινες οκτώ χρόνια μακριά από το άθλημα και επανήλθες δριμύτερη. 

Γιατί τόση αποχή;
 Να πω κατ’ αρχάς ότι δεν δυσκολεύτηκα καθόλου να επιστρέψω. Οσο για 
την αποχή, ναι, ήταν συνειδητή επιλογή. Κάπου είχε πάψει να με γεμίζει, 
είχα και τις σπουδές μου, πίστευα ότι δεν έχω κάτι άλλο να δώσω στον α-
θλητισμό. Τα χρόνια πέρασαν, οι σπουδές ολοκληρώθηκαν και, όποτε βλέ-
παμε στίβο στην τηλεόραση, μου έλεγε ο πατέρας μου: «Και εσύ θα ήσουν 
πολύ καλή, γιατί να μην ασχοληθείς και πάλι;». Ενας φίλος με παρακίνησε ε-
πίσης και έτσι ξαφνικά το πήρα απόφαση, γύρισα. Και μέσα σε τρεις μήνες 
έκανα δέκα χιλιόμετρα και σε πέντε μήνες είκοσι. Νιώθω τυχερή, παίζουν 
και οι συγκυρίες ρόλο, όπως και το ότι δεν είχα αφήσει τον εαυτό μου ή ό-
τι δεν είχα τραυματισμούς. Συν ασφαλώς ότι συνεργάστηκα με τον κορυ-
φαίο προπονητή Ναπολέοντα Κεφαλόπουλο, τον μοναδικό, πιστεύω, που 
μπορούσε να με φτάσει σε αυτό το σημείο.
 Έπόμενος μεγάλος στόχος;
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. Μέχρι τότε, κάθε αγώνας με ενδιαφέρον.
 Ημερομηνία λήξης υπάρχει;
Ε, νομίζω το Παρίσι, θα είμαι 40 τότε. Αν και για εμένα ποτέ μη λες ποτέ, 
διότι και το 2016 έλεγα πως θα σταματήσω κι όμως είμαι ακόμη εδώ! Αλ-
λά θα ήταν όμορφο να σταματήσω τότε και με ένα μετάλλιο. Υπάρχει και 
ο σύζυγός μου, το σπίτι μας.

 Συνδυάζονται όλα, λες;
Δύσκολα. Αλλά όταν δίπλα σου έχεις έναν κα-
ταπληκτικό άνθρωπο όπως είναι ο Αγγελος, 
μπορείς να κάνεις τα πάντα. Είναι εκτός χώ-
ρου, μουσικός στο επάγγελμα, και να φαντα-
στείτε ότι, όταν εκείνος επιστρέφει στο σπίτι, 
εγώ πρέπει να πάω στην προπόνηση. Ομως, 
με αγάπη και κατανόηση κάθε πρόβλημα α-
ντιμετωπίζεται και νικιέται. 
 Μια πιο προσωπική ερώτηση. Νιώθεις α-

δικημένη;
Ναι. Και δεν μιλώ μόνο για εμένα, αλλά για 
το ίδιο το άθλημα, έστω κι αν μπορεί να προ-
σφέρει μοναδικές ανατροπές και συγκινήσεις. 
Ειδικά τα πρώτα χρόνια στήριξη δεν είχα α-
πό κανέναν. Εμαθα να παλεύω μόνη μου και 
είμαι περήφανη γι’ αυτό. Δεν έχω υποχρέω-
ση και δεν χρωστώ πουθενά. Ευτυχώς που το 
τελευταίο διάστημα η Ομοσπονδία κατάφε-
ρε να μας βοηθήσει, στέλνοντάς μας σε ένα 
καμπ για να προετοιμαστούμε καλύτερα και 
να καθαρίσει το μυαλό μας. Μέχρι εκεί. Φυ-
σικά και το θέλω στο μέλλον να στηριχθούν 
περισσότερο ο στίβος και όλα τα παιδιά, είτε 
ανέβηκαν στο βάθρο είτε όχι. Αξίζουν το χει-
ροκρότημα και τη στήριξή μας. Εχουμε δυ-
νατή ομάδα που, πιστέψτε με, θα γίνει ακό-
μη πιο δυνατή.
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