
Βραβεύτηκε ο Ράγιος για το Best Goal 
 

Το βραβείο του καλύτερου γκολ της 22
ης

 αγωνιστικής απονεµήθηκε 

σήµερα στον Ισπανό ποδοσφαιριστή Ρούµπεν Ράγιος του Αστέρα 

Τρίπολης, νικητή του διαγωνισµού που διοργανώνουν η Super League, ο 

Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αµειβοµένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ) και η 

NOVA.  

 

Η βράβευση πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα Τύπου στο γήπεδο του 

Αστέρα, από τον αναπληρωτή πρόεδρο της Super League και πρόεδρο 

του Αστέρα Γιώργο Μποροβήλο. 

 

Ο Ρούµπεν Ράγιος συγκέντρωσε ποσοστό ψήφων 57,41% και έγινε ο 

δεύτερος ποδοσφαιριστής του Αστέρα που κέρδισε το αντίστοιχο 

βραβείο, µετά τον Φερνάντο Ουσέρο που είχε πετύχει το καλύτερο γκολ 

της 9
ης

 αγωνιστικής. 

 

Ταυτόχρονα όµως, ο Ράγιος είναι από τους λίγους ποδοσφαιριστές στο 

φετινό πρωτάθληµα της Σούπερ Λιγκ, που έχουν βραβευτεί τόσο ως 

πολυτιµότερος παίκτης αγωνιστικής (MVP), όσο και ως  ο παίκτης που 

σηµείωσε το καλύτερο γκολ αγωνιστικής. 

 

Στις δηλώσεις του ο Ισπανός ποδοσφαιριστής του Αστέρα είπε: «Είµαι 

χαρούµενος για αυτό το βραβείο και θέλω να ευχαριστήσω τον κόσµο 

που µε ψήφισε. Μου δίνει δύναµη να συνεχίσω την δουλειά που 

κάνω. Αυτό είναι ένα βραβείο για την οµάδα, αφού όλοι δούλεψαν για 

να το πάρουµε. 

 

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ηµιχρόνου έγινε σέντρα από τα 

δεξιά, σηµάδεψα την απέναντι γωνία, ήµουν σε θέση για γκολ και όλα 

πήγαν καλά στο τελείωµα της φάσης. 

 

Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βραβείο στους συµπαίκτες µου πάνω 

από όλα, γιατί είναι απόρροια της δουλειάς που κάνουµε στο γήπεδο 

και στην οικογένεια µου στην Ισπανία, που µε βλέπει και µε 

υποστηρίζει από µακρινή απόσταση και σε όλο τον φίλαθλο κόσµο 

της Ελλάδας. 

 

Για κάθε ποδοσφαιριστή είναι πολύ σηµαντικό το κάθε γκολ που 

βάζει. Την τελευταία αγωνιστική του περσινού πρωταθλήµατος είχα 

σηµειώσει ένα πιο όµορφο γκολ, αλλά δεν ψηφίστηκε. Μακάρι να 

έρθουν και άλλες βραβεύσεις και άλλα γκολ όµορφα, που να 



βοηθήσουν πολύ την οµάδα µου. Ήταν οµαδική δουλειά, βοήθησε 

όλη η οµάδα και ήρθε αυτό το ωραίο και σηµαντικό γκολ. 

 

Η πορεία που κάνει η οµάδα εδώ και δύο χρόνια είναι πολύ καλή. 

Μέχρι τότε η οµάδα κυνηγούσε την παραµονή στην κατηγορία. Ο 

κόσµος χαίρεται πολύ µε αυτό που συµβαίνει, αλλά είναι µεγάλο 

πράγµα να υπάρχουν τέτοιοι σύλλογοι στην Ελλάδα» 

 

Στο περσινό πρωτάθληµα της Σούπερ Λιγκ είχαν βραβευτεί επίσης, ο 

Εµµάνουελ Περόνε, που κέρδισε και τον τίτλο του πολυτιµότερου 

παίκτη, αλλά και του καλύτερου γκολ της αγωνιστικής, ενώ ο Σανθ 

Χακόµπο είχε κερδίσει τον τίτλο του πολυτιµότερου παίκτη. 
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