
Ο Μάριος Γκόμες μίλησε στη ΔΡΤ 
 
Ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης Μάριο Γκόμες μίλησε σήμερα το απόγευμα για 
όλα, στην αθλητική εκπομπή της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης «Μέσα σε όλα» 
και τον Σταύρο Κουκάκη. 
 
Ο Αργεντινός προπονητής μίλησε για όλα όσα ενδιαφέρουν τους φίλους του 
ποδοσφαίρου, για την μέχρι τώρα πορεία της ομάδας, το παιχνίδι του Σάββατου με 
τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Καραισκάκη, αλλά δεν περιορίστηκε εκεί. Αναφέρθηκε 
στη φιλοσοφία του, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, αποκαλύπτοντας τα όνειρα 
του για τον Αστέρα. 
 
Να ποια είναι τα σημαντικότερα κομμάτια από τη σημερινή συνέντευξη: 
 
ΕΡ- Είναι έτοιμος ο Αστέρας για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο 
Καραισκάκη; Αντιμετωπίζει προβλήματα; 

- Η ομάδα είναι καλά, είναι έτοιμη, έχουμε δουλέψει για αυτό το παιχνίδι. Δεν 
παίζει ο Καρέρα λόγω τραυματισμού, ενώ αύριο θα γνωρίζουμε τι θα γίνει με 
το Ρίος. Σεβόμαστε όλες τις ομάδες που αντιμετωπίζουμε, πόσο μάλλον τον 
Ολυμπιακό που είναι πρωταθλητής τα τελευταία χρόνια. Δε νιώθουμε φόβο, 
αλλά σεβασμό. Γνωρίζουμε πώς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο 
γήπεδο, γιατί αν μπούμε όπως μπήκαμε στα πρώτα τριάντα λεπτά με τον 
Εργοτέλη θα έχουμε πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός μπαίνει δυνατά από την αρχή, 
για να τελειώνει νωρίς την υπόθεση-νίκη. 

 
ΕΡ- Έκανε καλό στον Αστέρα η διακοπή του πρωταθλήματος; 

- Ναι μας έκανε καλό, γιατί είχαμε παίκτες με μικροτραυματισμούς. Είχαμε το 
χρόνο να μπούν στο πρόγραμμα και να δουλέψουμε καλά. 

 
ΕΡ- Πόσο «χωνέψατε» την ήττα από τον Εργοτέλη; Σε μία πρόσφατη συνέντευξη 
ο Σωκράτης Φυτανίδης δήλωσε πώς θα ήθελε να ξαναπαίξει το παιχνίδι γιατί 
δεν μπόρεσε να χωνέψει την ήττα… 

- Κάθε παιχνίδι είναι ένα στοίχημα. Η αλήθεια είναι πώς κάναμε μεγάλη 
προσπάθεια και ισοφαρίσαμε σε 2-2 από το 0-2. Είχαμε ευκαιρίες να κάνουμε 
ολοκληρωτική ανατροπή και να κερδίσουμε το παιχνίδι. 

 
ΕΡ- Τις τελευταίες ημέρες ο Αργεντίνικος Τύπος ασχολήθηκε μαζί σας, 
γράφοντας ότι δεχτήκατε πρόταση από την Ρασίγκ Κλάμπ. Ισχύουν αυτά τα 
δημοσιεύματα; 

- Ναι ισχύουν. Με πήρε άνθρωπος της Ρασίγκ και μου ζήτησε να αναλάβω την 
τεχνική ηγεσία της ομάδας, αλλά του απάντησα ότι είμαι καλά στον Αστέρα, 
έχουμε ένα όραμα με τον Αστέρα και δε θα φύγω. Η Ρασίγκ είναι ένα από 
τους μεγάλους συλλόγους στην Αργεντινή, αλλά προτιμώ να μείνω εδώ και να 
συνεχίσω με τον Αστέρα. 

 
ΕΡ- Ρωτάνε οι φίλαθλοι της ομάδας. Θα γίνουν μεταγραφές τον Ιανουάριο. 
Έχετε σκεφτεί κάτι να προτείνετε; 

- Προς στιγμήν όχι. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τους παίκτες που 
έχουμε. Είμαστε στην 3η θέση της βαθμολογίας. Προσπαθούμε να 
βελτιωθούμε, να εξελιχθούμε. Μέχρι τότε βλέπουμε. 



 
ΕΡ- Ο Αστέρας είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας. Περιμένατε κάτι καλύτερο 
ή κάτι χειρότερο, όταν στην αρχή κάνατε τους υπολογισμούς σας… 

- Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα να ήμασταν τόσο ψηλά στη βαθμολογία, 
γιατί έχουμε επτά-οκτώ καινούργιους παίκτες που παίζουν μαζί για πρώτη 
φορά. Οι παίκτες έχουν οργάνωση, δουλεύουν καλά και έχουμε φτάσει σε 
αυτό το επίπεδο. Η 3η θέση όμως οφείλεται και σε όλους τους ανθρώπους που 
δουλεύουν πίσω από τους παίκτες. Τους βοηθούς, τους γιατρούς, τους 
φυσιοθεραπευτές, όλα τα στελέχη του Αστέρα. Έτσι έχουμε φτάσει σε αυτό το 
σημείο. 

 
ΕΡ- Ποια η γνώμη σας για τους δύο ιδιοκτήτες του Αστέρα, τους κ.κ. Δημήτρη 
Μπάκο, Γιάννη Καυμενάκη… 
- Στην αρχή ήταν ένα θέμα γνωριμίας. Δεν ήξερα πώς σκέφτονται σε κάποια 
πράγματα και αυτοί δεν ήξεραν τις δικές μου σκέψεις. Περπατάμε μαζί στον ίδιο 
δρόμο, έχουμε γνωριστεί, έχουμε τους ίδιους στόχους και κοιτάμε πώς να τους 
υλοποιήσουμε. Ξέρω πώς έχουν κάνει πολλά πράγματα για την ομάδα με σύμμαχο 
τους την αγάπη για αυτήν. Το θέμα βέβαια δεν είναι μόνο να φτάσεις στην κορυφή, 
αλλά πώς να διατηρηθείς εκεί ψηλά. 
 
ΕΡ-  Να αποκαλύψουμε στους ακροατές μας, πώς πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή 
λέγατε, ότι ενώ ήσασταν στη Κόρντομπα κάτι σας έλεγε πώς θα έρθετε στην 
Ελλάδα… 

- Όταν συζητάγαμε με τη γυναίκα μου, με την οικογένειά μου, γύριζε στο 
μυαλό μου η ιδέα της Ελλάδας, χωρίς να ξέρω από πού προερχόταν. Όταν 
ήρθα με τη Βαλένθια και την Ίντερ, πήγα να δω τον Παρθενώνα και την 
Ακρόπολη, όπου είχα εντυπωσιαστεί. 

 
ΕΡ- Από όσο γνωρίζω, σας αρέσει να επισκέπτεστε αρχαιολογικούς χώρους… 

- Ναι, έτσι είναι. Έχω πάει με τη γυναίκα μου σε αρκετούς. Ξεκινήσαμε από 
την Αρχαία Αγορά στην Αθήνα, την Ακρόπολη και συνεχίσαμε στην Αρχαία 
Ολυμπία, στη Μονεμβασιά, στο Μυστρά, στον Αρχαίο Ορχομενό. Μας αρέσει 
να γνωρίζουμε την κουλτούρα, τον πολιτισμό κάθε τόπου. 

 
ΕΡ- Είστε λάτρης της αρχαίας Ελλάδας και της ιστορίας της. Δανείζεστε 
στοιχεία τακτικής από την αρχαιότητα; 

- Υπάρχουν στοιχεία που δανείζεσαι. Οι Σπαρτιάτες είχαν πειθαρχία και 
οργάνωση. Είναι στοιχεία που τα ζητάω από τους παίκτες μου την ώρα του 
αγώνα. Από τους Αθηναίους έχω δανειστεί την επικοινωνία. Την ικανότητα 
και ελευθερία του λόγου που είχαν. Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνεί μία 
ομάδα. 

 
ΕΡ- Είστε ικανοποιημένος από αυτά τα στοιχεία στον Αστέρα; Από την 
πειθαρχία, την οργάνωση και την επικοινωνία; 
- Ναι. Είμαι ευχαριστημένος από τους παίκτες του Αστέρα. Έχουμε πειθαρχία και 
καλή οργάνωση στο παιχνίδι μας. Ο παίκτης που δεν έχει την μπάλα, πρέπει να 
τρέχει, πρέπει να έχει αλληλεγγύη και να συμπληρώνει αυτόν που την έχει. 
 



ΕΡ- Έχετε περάσει από μεγάλα κλάμπ της Ευρώπης, όπως είναι η Μαγιόρκα, η 
Βαλένθια, η Ίντερ. Ήταν η Ελλάδα, η Τρίπολη και ο Αστέρας όπως τα 
περιμένατε; 

- Νιώθω πολύ όμορφα και πολύ άνετα στην Τρίπολη και τον Αστέρα. 
Πρόκειται για μία ομάδα Α’ Εθνικής κατηγορίας. Ο κόσμος μου 
συμπεριφέρεται άψογα. Μου αρέσουν πόλεις όπως η Τρίπολη και το Κόμο 
στην Ιταλία. Δεν αντέχω τις μεγάλες πόλεις όπως είναι το Μπουένος Αυρες. 
Μου αρέσει πολύ εδώ. Αν είμαι κάπου και δεν μου αρέσει εργασιακά, όπως 
στην Ιταλία. Δεν άρεσε στην οικογένεια μου και φύγαμε. Είχα άλλα δύο 
χρόνια συμβόλαιο. 

 
ΕΡ- Πώς βλέπετε το ελληνικό πρωτάθλημα; 

- Είναι πολύ δυνατό και δύσκολο πρωτάθλημα. Έχουν ρυθμό οι αγώνες του 
ελληνικού πρωταθλήματος, έχουν καλούς παίκτες όλες οι ομάδες. Αν είσαι 
ανοργάνωτος ή για μία στιγμή χάσεις την αυτοσυγκέντρωσή του το 
πληρώνεις. 

 
ΕΡ- Τι στόχους έχετε βάλει με τον Αστέρα; 

- Βλέπουμε την πορεία μας παιχνίδι με παιχνίδι και θα δούμε τον Μάιο μέχρι 
που καταφέραμε να φτάσουμε. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον Ολυμπιακό, στη 
συνέχεια θα ασχοληθούμε με τον Ατρόμητο κοκ. 

 
ΕΡ- Ποιο είναι το σύνθημα στη ζωή σας; Έχετε κάποιο μοτό που ακολουθείτε; 

- Βλέπω τον άνθρωπο, χωρίς την ιδιότητα που έχει ο καθένας από μας. Όπως 
λέμε και στην Αργεντινή, βλέπουμε τι τύπος, τι χαρακτήρας είναι. Ένας 
καθηγητής μου έλεγε πώς η ζωή είναι ένας κύκλος. Όταν είσαι πάνω, θα 
έρθεις και κάτω. Όταν είσαι κάτω θα έρθεις και πάνω. Όταν είσαι στην 
κορυφή να θυμάσαι ότι υπάρχει και το κάτω, αλλά και το αντίθετο. Το 
σημαντικότερο από όλα είναι να κρατάς ισορροπία. Να ξέρεις πώς όταν είσαι 
επάνω, δεν είσαι ο καλύτερος και όταν είσαι κάτω, δεν είσαι ο χειρότερος. Η 
αλήθεια είναι κάπου στη μέση, όμως το σημαντικό είναι να έχεις ισορροπία. 

 
ΕΡ- Πόσο σημαντικό είναι το θέμα οικογένειας για έναν ποδοσφαιριστή ή έναν 
προπονητή που κάνει διεθνή καριέρα; 

- Είναι πολύ σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή, ειδικά όταν βγαίνει από τη 
χώρα του. Με την ομάδα είσαι δύο ώρες την ημέρα σε μία προπόνηση, τις 
υπόλοιπες ώρες είσαι με την οικογένειά σου, με τη γυναίκα σου. Ο 
ποδοσφαιριστής που είναι με αγαπημένα του πρόσωπα και περνάνε καλά στον 
τόπο που βρίσκονται, τότε μπορεί να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. 

 
ΕΡ- Έχετε κάνει μία μεγάλη διεθνή καριέρα, από τη χώρα σας την Αργεντινή, 
την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα τώρα. Αν κάνατε έναν απολογισμό, τι 
κερδίσατε σαν άνθρωπος… 

- Έχω κερδίσει πολλά πράγματα σαν άνθρωπος. Είχα την τύχη να μάθω την 
κουλτούρα τριών χωρών. Δουλεύω με ποδοσφαιριστές από άλλες χώρες και 
έχω αποκτήσει μία κουλτούρα σαν άνθρωπος, αλλά και σαν προπονητής. 

 
ΕΡ- Σίγουρα έχετε κερδίσει το σεβασμό. Είδα την αγάπη και τη θέρμη όταν στη 
Νέα Σμύρνη, ο Αλβάρο Ρεκόμπα σας χαιρέτισε μετά τη λήξη του παιχνιδιού… 



- Πρέπει να ξέρει κανείς να κρατάει ισορροπίες. Όσο μαθαίνεις, εξελίσσεσαι. 
Εκείνη την εποχή στην Ίντερ είχαμε Ρεκόμπα, Κρέσπο, Ρονάλντο, Βιέρι, 
Βέντολα, Μπατιστούτα, Καλόν. Από όλους αυτούς έπαιζαν μόνο οι δύο. Οι 
υπόλοιποι έπρεπε να μείνουν έξω. Έπρεπε να ξέρεις πώς να διαχειριστείς την 
κατάσταση αυτή. Να ξέρεις πώς να διατηρήσεις σε καλό επίπεδο τους παίκτες 
που δεν θα αγωνίζονταν. Αυτό ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα. 

 
ΕΡ- Αν ξέρατε πώς το όνειρο σας θα γινόταν πραγματικότητα, τι θα ζητάγατε; 
Αυτή τη στιγμή τα όνειρα μου συμβαδίζουν με αυτά του Αστέρα. Να φτάσουμε όσο 
ψηλότερα γίνεται με τον Αστέρα και αν γίνεται να πάρουμε έναν τίτλο. Αν 
κοιτάξουμε μπροστά όμως, στα επόμενα 2-3 χρόνια, αν μπορούμε να πάρουμε ένα 
πρωτάθλημα.  
 
ΕΡ- Το κλείσιμο δικό σας… 
-  
 
Στη μετάφραση της συνέντευξης βοήθησε ο γυμναστής του Αστέρα και άμεσος 
συνεργάτης του Αργεντινού τεχνικού Στάικος Βεργέτης, τον οποίο ευχαριστούμε και 
δημόσια. 
 
 


