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Μια ευγενική προσφορά του ΠΑ.Σ.Α.Π. 
(ΠΑνελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών)

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν 
στον Οργανισμό “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

H παρούσα έκδοση αφιερώνεται στη μνήμη του “αδελφού”, συμπαίκτη, 
“αντιπάλου” και πάνω από όλα πατέρα και συζύγου, Νίκου Σαμαρά. Στον 
«αετό» του ελληνικού βόλεϊ, που άνοιξε πρόωρα τα φτερά του για την 
«αιωνιότητα» και έκανε το άθλημά μας φτωχότερο με την απουσία του. 
Στον εκ των κορυφαίων Ελλήνων πετοσφαιριστών, που με το ήθος και την 
αξία του έφερε τα μικρά παιδιά στο γήπεδο, τα έκανε να αγαπήσουν το 
βόλεϊ και έκανε όλους εμάς τους φίλους του αθλήματος να υποκλιθούμε 
στο αθλητικό του μεγαλείο. Να ανατριχιάσουμε από περηφάνια, όταν πριν 
μερικά χρόνια το κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης Φιλίας σείονταν συθέμελα 
στο άκουσμα της ιαχής «Ελλάς, Ελλάς, Νίκος Σαμαράς». 
Ο Σαμ ο “Αετός”, αυτός ο μεγάλος Έλληνας αθλητής και αληθινό ίνδαλμα 
χιλιάδων φίλων του αθλητισμού, θα παραμείνει στην καρδιά μας, όπως 
εμείς τον γνωρίσαμε εντός και εκτός γηπέδων... 
Ελεύθερος, περήφανος και δυνατός! Ετσι και η μορφή του Νίκου θα μείνει 
για πάντα ζωντανή στα μάτια του μικρού Στρατή και άσβηστη φλόγα η 
λάμψη της, θα φωτίζει το δρόμο της ζωής του...  

Αθανάσιος Ψάρρας, Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Α.Π.
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Βιογραφικό Νίκος Σαμαράς

Ο Νίκος Σαμαράς (2.02μ) γεννήθηκε στη Στουτγάρδη την 1η Ιουλίου 1970 και στα 42 του 
χρόνια έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή στις 4 Ιανουαρίου 2013 από ανεύρυσμα εγκεφάλου. 
Πρότυπο αθλητή, ήταν ένας από τους κορυφαίους Έλληνες βολεϊμπολίστες και ο μοναδικός 
που αγωνίστηκε σε πρωταθλήματα 4 διαφορετικών χωρών (Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, Ελβετία). 
Ο διεθνής ακραίος ήταν 263 φορές διεθνής. Ένας πραγματικός θρύλος του ελληνικού βόλεϊ, 
γνωστός για τα δυνατά του χτυπήματα και την καταπληκτική τεχνική του, αλλά και γιατί  χάρις 
σε αυτόν πολλοί νέοι άνθρωποι αγάπησαν το βόλεϊ στη δεκαετία του 1990. Αυτός είναι και ο 
λόγος που τον αποκάλεσαν «Γκάλη του βόλεϊ». Παράλληλα ο μοναδικός πανηγυρισμός του 
με τα ανοιχτά του χέρια του χάρισε το παρατσούκλι «Αετός» του ελληνικού βόλεϊ.
Ήταν πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
και παντρεμένος με την Έλενα Δούκα, με την οποία απέκτησαν τον, πεντάχρονο σήμερα, 
Στρατή.

ΜΙΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑ
Ξεκίνησε την καριέρα του στην ομάδα της Ορεστιάδας (1986-1998), την οποία ανέδειξε ως 
μία από τις κορυφαίες ελληνικές ομάδες τη δεκαετία του ‘90, ενώ το 1988 αναδείχθηκε με 
τους «πράσινους» του Έβρου Πρωταθλητής Ελλάδας Εφήβων. 
Ως παίκτης της ανδρικής ομάδας ήταν Φιναλίστ κυπέλλου Ελλάδος το 1993, επί δύο 
συνεχόμενες χρονιές 1997, 1998 ήταν φιναλίστ του πρωταθλήματος, ενώ κατέκτησε την 3η 
θέση στο πρωτάθλημα επί τρεις συνεχόμενες χρονιές: 1994, 1995, 1996. 

Με την Ορεστιάδα αγωνίστηκε τρεις συνεχόμενες χρονιές (1994, 1995, 1996) σε φάιναλ φορ 
ευρωπαϊκών Κυπέλλων εκ των οποίων η κορυφαία παρουσία ήταν στον τελικό Κυπέλλου 
Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας του 1995, όπου οι ακρίτες ηττήθηκαν από την πανίσχυρη 
ιταλική «οικοδέσποινα» Cariparma Parma με 3-0 σετ.

Το 1998 «μαγεμένος από τις σειρήνες» του μαγικού κόσμου του καμπιονάτο, αποχώρησε 
από την Ορεστιάδα, με προορισμό μια μικρή πόλη της Αδριατικής στη γειτονική Ιταλία, τη 
Φαλκονάρα Μαρίτιμα, όπου αγωνίστηκε στην Sira Cucine Falconara. Ένα χρόνο αργότερα 
επέστρεψε στην Ελλάδα για χάρη του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, με τον οποίο κατέκτησε 
το Κύπελλο Ελλάδας το 2000. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, πήρε μεταγραφή στον 
Παναθηναϊκό, όπου με το τριφύλλι στο στήθος αγωνίστηκε έως το 2002. 

Το 2003-2004 αγωνίστηκε στην ΑΕΚ και στα μέσα της χρονιάς μεταπήδησε στην τουρκική 
Fenerbahce. Τη σεζόν 2004-05 επέστρεψε και πάλι στον Έβρο, όπου αγωνίστηκε για πρώτη 
φορά με τη φανέλα του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, ενώ την περίοδο 2005-2006 για ένα μικρό 
χρονικό διάστημα, ενίσχυσε στην Α2 Ανδρών την προσπάθεια του ΟΠΕ Ρεθύμνου για την 
άνοδο, χωρίς όμως να βγάλει ολόκληρη τη σεζόν. Τον Ιανουάριο θα συμμετάσχει με την 
ομάδα του Μπαχρέιν, Αl Najma (Αστέρι) στην διοργάνωση του Παναραβικού πρωταθλήματος 
«Prince Faisal Bin Fahd Cup», που φιλοξενήθηκε στη Δαμασκό της Συρίας. Τη σεζόν 2007-
2008, υπήρξε μία προφορική συμφωνία με ομάδα από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά τελικά δεν 
ολοκληρώθηκε, με αποτέλεσμα να μείνει περίπου ένα χρόνο εκτός αγωνιστικής δράσης. 
Μετά λοιπόν από την μικρή διακοπή των αγωνιστικών του υποχρεώσεων, τη σεζόν 2008-2009 
επιστρέφει για τα καλά στην δράση! Επανέρχεται για δεύτερη φορά στην Αλεξανδρούπολη, 
όπου αγωνίστηκε για κάποιους μήνες με τον τοπικό Εθνικό, αλλά μετά από λίγο διάστημα, 
παρά το έντονο ενδιαφέρον της ισπανικής Σεβίλλης για την απόκτησή του, αποδέχθηκε τελικά 
την πρόταση της ελβετικής Chenois Geneve και αγωνίστηκε στην ομάδα του συμπατριώτη 
μας, Μιχάλη Γεωργίου. 
Στην ακριτική έδρα όμως, η χρονιά δεν είχε εξελιχθεί καλά για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, 

που υποβιβάστηκε στην Α2 Ανδρών κι έτσι τη χρονιά 2009-2010 ο Σαμαράς, επιστρέφει στην 
πόλη του Έβρου όπου, βρίσκεται αντιμέτωπος με μία νέα πρόκληση. Έτσι στην τελευταία 
του αγωνιστική παρουσία στην πόλη, ο Εθνικός πανηγυρίζει την κατάκτηση του τίτλου και την 
άνοδο στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ. 

Το 2010 ο Μίλωνας (Α2 Ανδρών) φαντάζει ως νέα πρόκληση στην καριέρα του έμπειρου 
άσου, ο οποίος βοήθησε την ιστορική ομάδα της Νέας Σμύρνης να επιστρέψει το 2012 στα 
«σαλόνια» του ελληνικού βόλεϊ. 

Μ’ ΈΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΤΡΕΛΟ…
Παράλληλα με τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο Μίλωνα το 2010 στη Μύρινα της Λήμνου, 
τόπο καταγωγής της συζύγου του, ο Νίκος Σαμαράς έπειτα από δική του πρωτοβουλία ιδρύει 
το Σύλλογο Πετοσφαίρισης “Λήμνος Sport Club”. Το κλειστό γυμναστήριο της Μύρινας, που 
το 2013, όπως και το αντίστοιχο της Ορεστιάδας  μετονομάζεται σε Κλειστό Γυμναστήριο 
«Νίκος Σαμαράς», πλημμυρίζει από τις παιδικές φωνές των τμημάτων υποδομής αγοριών-
κοριτσιών, που σπεύδουν να μάθουν βόλεϊ υπό τις οδηγίες του σπουδαίου προπονητή τους.

Ο Νίκος Σαμαράς  ιδρύει το 2012 το αθλητικό σωματείο Attica Beach Volley Club  με σκοπό 
την ανάπτυξη του αθλήματος του beach volley, ενώ εκτελεί χρέη παίκτη και προπονητή στην 
ανδρική ομάδα του συλλόγου της Λήμνου με στόχο τη δημιουργία μίας ανταγωνιστικής 
ομάδας και τη διεκδίκηση της ανόδου στην Α2 Ανδρών. 
Οι δύο τελευταίοι επίσημοι αγώνες που έλαβε μέρος ο Σαμαράς ήταν για το Κύπελλο Ελλάδας 
2012-13, με αντίπαλο το Μακεδονικό.

Ο «Σαμ» δεν ευτύχησε το 2013 να δει το όνειρό του να παίρνει σάρκα και οστά! Η ομάδα της 
Λήμνου, υπό τις οδηγίες του τεχνικού, Άκη Φλαούνα έφτασε στην ιστορική κατάκτηση του 
τίτλου στο 10ο όμιλο της Β΄ φάσης του Περιφερειακού Πρωταθλήματος, που «σφράγισε» για 
τη «Λήμνος Sports Club» την άνοδο στην Α2 Εθνική κατηγορία. 

ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ
Με την Εθνική Ελλάδας των ανδρών, όπου διετέλεσε και αρχηγός, αγωνίσθηκε 263 φορές 
(12ος στη σχετική λίστα της ΕΟΠΕ) και το 1994 κατέκτησε την 6η θέση στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα, που έγινε στο ΣΕΦ. Υπήρξε και 160 φορές διεθνής με την Εθνική Εφήβων, με την 
οποία κατέκτησε την 6η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αθήνας το 1989. Παράλληλα 
αγωνίστηκε και σε άλλες διοργανώσεις όπως World League, Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και 
Μεσογειακούς Αγώνες. 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
Πρωτάθλημα Ελλάδας εφήβων 1988 (Ορεστιάδα): 1η θέση με τον Α.Ο. Ορεστιάδας
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων 1989 (Αθήνα): 6η θέση.
Κύπελλο Ελλάδας 1993 (Θεσσαλονίκη): 2η θέση με τον Α.Ο. Ορεστιάδας.
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών 1994 (Αθήνα): 6η θέση.
Κύπελλο Κυπελλούχων 1994 (Γενεύη): 4η θέση με τον Α.Ο. Ορεστιάδας
Κύπελλο Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας 1995 (Πάρμα): 2η θέση με τον Α.Ο. Ορεστιάδας
Κύπελλο Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας 1996 (Παρίσι): 4η θέση με τον Α.Ο. Ορεστιάδας
Πρωτάθλημα Ελλάδας 1997 (Θεσσαλονίκη): 2η θέση με τον Α.Ο. Ορεστιάδας.
Πρωτάθλημα Ελλάδας 1998 (Ορεστιάδα): 2η θέση με τον Α.Ο. Ορεστιάδας.
Κύπελλο Ελλάδας 2000 (Πάτρα): 1η θέση με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης.
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Ο Νίκος εν έτη 1978 

Το πρώτο δελτίο 
του Νίκου Σαμαρά

Τα πρώτα χρόνια 
του ονείρου 
άφηναν ήδη 
πολλές υποσχέσεις...

Ο Νίκος μαθητής του 2ου Γυμνασίου 
στην παρέλαση της 28/10/1984
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Με τον παιδικό του φίλο 
Αντώνη Τσακιρόπουλο
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Πανηγυρισμοί μετά από ακόμη μία νίκη
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Υποδοχή με άριστη τεχνική
στο παλιό γήπεδο της Ορεστιάδας
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Ιστορικές στιγμές από την κατάκτηση της 2ης θέσης 
στο Κύπελλο Συνομοσπονδιών στην Πάρμα το 1995
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Η πλατεία της Ορεστιάδας 
"βούλιαξε" από την αποθεωτική 
υποδοχή που επεφύλαξε ο κόσμος 
στους "ήρωες' της Πάρμας!
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Ο Νίκος γεμάτος υπερηφάνεια, απολαμβάνει την υποδοχή των συμπολιτών του

Η επιτυχία αυτή στάθηκε η αφορμή για να χτιστεί 
το καινούργιο κλειστό γυμναστήριο της Ορεστιάδας
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Σεζόν 1996 - 1997.
Όταν η Ορεστιάδα συναντά 
στον τελικό του πρωταθλήματος 
τον Άρη Θεσαλονίκης
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Οι πανηγυρισμοί από 
τους τελικούς με τον 
Άρη  της σεζόν 
1996-1997
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Η αρχή ενός 
ιστορικού παιχνιδιού!
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Η αναγνώριση του αντιπάλου

Οι πανηγυρισμοί 
άρχισαν από νωρίς
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Ο Νίκος Σαμαράς, ως πραγματικός σταρ, έστρεφε πάντα πάνω του 
το ενδιαφέρον των εκπροσώπων του Τύπου
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Εμφανώς απογοητευμένος κοιτάζει τους αθλητές του Ολυμπιακού να πανηγυρίζουν

Ο τελευταίος πόντος του 5ου και τελευταίου τελικού, που ανέδειξε πρωταθλητή Ελλάδος τον 
Ολυμπιακό προς απογοήτευση των φιλάθλων και των αθλητών της Ορεστιάδας

Η απογοήτευση ζωγραφισμένη στα πρόσωπα 
των αθλητών του Α.Ο. Ορεστιάδας μετά το τέλος του 5ου τελικού
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Η σεζόν 1997-1998 ήταν η τελευταία για τον Νίκο Σαμαρά στην Ορεστιάδα. 
Το καλοκαίρι του 1998 μετακόμισε στο “Καμπιονάτο” για να ντυθεί 
στα χρώματα της Φαλκονάρα
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4/1/1987
ΝΤΙΜΙΤΡΟΒΓΚΡΑΝΤ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
Εθνική Ομάδα Νέων Βόλεϊ
με τον αδικοχαμένο Νίκο Σαμαρά
(17 χρονών) στην 1η επίσημη συμμετοχή του 
με με τη γαλανόλευκη στο στήθος
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O γνωστός πανηγυρισμός 
ήταν στο αίμα του από 
τη μικρή ηλικία

Η Εθνική Εφήβων που κατέκτησε την 6η θέση στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα του 1989, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 
Ο Σαμαράς, με το γνώριμο Νο 9, όρθιος δεξιά
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Στιγμές από το Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Εφήβων που έγινε 
στο Στάδιο Ειρήνης 
και Φιλίας το 1989

Τα πρώτα χρόνια που στελέχωσε την 
Εθνική Ανδρών στην φωτογραφία με τον 

αριθμό 11 κάτω δεξιά

Η απαρχή μιας παρουσίας με την 
Εθνική Ανδρών που κράτησε μέχρι 
το 2000
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Vs Καναδά...
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Καρφί με αντίπαλο τον Ν.Grbic Μπλοκ στον Iταλό κεντρικό Gravina
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Φωτογραφία από το κατάμεστο Σ.Ε.Φ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1994 
στο παιχνίδι vs της Ρωσίας όπου η Εθνική με κορυφαίο το Νίκο Σαμαρά κέρδισε με 3-2
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Επάνω: επίθεση κόντρα στους Τζιάνι, Γκραβίνα 
της Ιταλίας και Φόμιν, Ολικβερ της Ρωσίας

Ο Νίκος ήταν ασταμάτητος απέναντι στα “μεγαθήρια“ της ρώσικης ομάδας 
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Ως πραγματικός ηγέτης εμψύχωνε τους συμπαίκτες του
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Ο Νίκος Σαμαράς έτοιμος να εξαπωλύσει στους Ρώσους, ένα ακόμα “κεραυνό” από τη θέση του σερβίς
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Ποτέ δεν δίσταζε να λέει τη γνώμη του!
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Στο Παλαί Ντε Σπορ vs στη Βουλγαρία
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Ο Νίκος Σαμαράς αποτελούσε... ”Πρώτο θέμα” ακόμα 
για τα lifestyle περιοδικά της εποχής
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Ακούγοντας τον Εθνικό Ύμνο 
με το βλέμμα στη “γαλανόλευκη”

Στην τελευταία του “παράσταση“ με την Εθνική ομάδα στο προ-Ολυμπιακό 
τουρνουά της Αθήνας (2000) για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϋ
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ΦΑΛΚΟΝΑΡΑ   / 1998-1999 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ   / 1999-2000
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Κατακτώντας με τα χρώματα του Ηρακλή 
τον πρώτο και μοναδικό του τίτλο
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο.   / 2000-2002
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ΑΕΚ  / 2003-2004



Λοιπές Ομάδες
1998 - 2013

Ν
ίκ
ο
ς
 Σ

α
μ
α
ρ
ά
ς

Λοιπές Ομάδες
1998 - 2013

Ν
ίκο

ς
 Σ

α
μ
α
ρ
ά
ς

164 165



Λοιπές Ομάδες
1998 - 2013

Ν
ίκ
ο
ς
 Σ

α
μ
α
ρ
ά
ς

Λοιπές Ομάδες
1998 - 2013

Ν
ίκο

ς
 Σ

α
μ
α
ρ
ά
ς

166 167

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ   / 2003-2004 ΕΘΝΙΚΟΣ   / 2004-2005 & 2008-2010
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Ο.Π.Ε.Ρ.   / 2005-2006
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ΣΕΝΟΥΑ ΓΕΝΕΥΗΣ   / 2008-2009AL NAJMA  / 2005-2006
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Η Chenois Γενεύης θυμάται τον αξέχαστο Νίκο Σαμαρά.

Θυμάμαι το έτος 1994, σχεδόν είκοσι χρόνια πριν, όταν ο φίλος μου Μιχάλης Γεωργαντής με 
προσκάλεσε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ στην Αθήνα, δεν δίστασα ούτε μια στιγμή. 
Εκεί είναι που πρωτοείδα τον Νίκο και είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω, ένας εξαιρετικός 
παίκτης, ένα καταπληκτικό ταλέντο, μια πολλά υποσχόμενη ελπίδα για το βόλεϊ στη χώρα 
μας.

Θυμάμαι τι αισθάνθηκα όταν ανακάλυψα τον Μιχάλη Γεωργαντή, 16 χρόνια πριν το 1994, στο 
Λονδίνο στο Κύπελλο της Δύσης το 1978, εγώ αρχηγός της Ελβετίας, εκείνος αρχηγός της 
Ελλάδας. Ένα μεγάλο θαυμασμό για την αγωνιστικότητά του, ένα μεγάλο σεβασμό για την 
προσωπικότητά του και τη γέννηση μιας πολύ όμορφης φιλίας. Στη συνέχεια ονειρεύτηκα 
να τον φέρω στη Γενεύη για να παίξει στην ομάδα μου, την Chenois, και έξι μήνες μετά ήταν 
μαζί μου!

Θυμάμαι στην Ελλάδα το 1994, ένιωσα τον ίδιο σεβασμό, ακόμα και θαυμασμό για τον Νίκο, 
το ανερχόμενο αστέρι του ελληνικού βόλεϊ. Φυσικά, δεν θα μπορούσα να ονειρευτώ να τον 
δω μια μέρα στην ομάδα μου στη Γενεύη, ωστόσο, σε μια γωνιά του μυαλού μου και της 
καρδιάς μου, σκάλισα το όνομα του Σαμαρά με χρυσά γράμματα.

Θυμάμαι μία ημέρα του Δεκεμβρίου 2008, όταν ένας από τους παίκτες στην ομάδα μας, μας 
εγκατέλειψε, υπήρξε η σκέψη να ενισχυθούμε. Είναι σε αυτό το σημείο που το μυαλό μου 
φώναξε «Νίκο» και η καρδιά μου άρχισε να χτυπά όλο και πιο δυνατά!

Θυμάμαι την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μου με τον Νίκο, που ήταν να πάει στην Ισπανία 
να παίξει για μερικούς μήνες και με άκουσε με προσοχή και μεγάλη ευγένεια. Θυμάμαι τη 
χαρά μου όταν μου ανακοίνωσε ότι συμφωνεί να έρθει να μας ενισχύσει, εγκαταλείποντας την 
Ισπανία που είχε πρόβλημα να εμπιστευθεί.

Θυμάμαι μία ημέρα τον Ιανουάριο του 2009 όταν τον συνάντησα στο αεροδρόμιο, πάντα να 
χαμογελά, ένας γίγαντας και νέος παρά τα 37 του χρόνια. Η επαφή ήταν άμεση και η φιλία 
που μου πρόσφερε δε θα με εγκαταλείψει ποτέ.

Θυμάμαι την ικανότητα προσαρμογής του μέσα στην ομάδα, τη φανταστική του απόδοση, την 
εξυπνάδα του παιχνιδιού του, την ευγένεια και την διαθεσιμότητα του σε όλους τους άλλους 
παίκτες της Chenois. Εμείς δεν είχαμε τότε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά η συμβολή του 
Νίκου ήταν τόσο θετική που καταφέραμε να τερματίσουμε στην πολύ καλή 4η θέση που μας 
έδινε την πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο. 

Θυμάμαι τη διαμονή του στη Γενεύη και την ανάμνηση που άφησε σ’ όλους, παίκτες, 
παράγοντες, διαιτητές, χορηγούς, Έλληνες φίλους και στους θεατές όλων των εθνικοτήτων 
της πόλης μας, που δεν θα σβήσει ποτέ.

Σε θυμάμαι Νίκο, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Θα παραμείνεις πάντα για μένα το απόλυτo στον 
κόσμο του βόλεϊ και τον αθλητισμού γενικότερα . Είσαι μέλος των γιγάντων, των αξιοσημείωτων 
ανθρώπων που σπανίζουν στις μέρες μας, αυτών που στιγματίζουν την εποχή τους,  που 
αφήνουν το αποτύπωμά τους σε χιλιάδες καρδιές. Μας λείπεις, Νίκο, θα μας λείπεις πάντα. 
Θα είσαι με το Μιχάλη Γεωργαντή και τον Νίκο Αντωνιάδη, ένας από τους τρεις παίκτες της 
Chenois που με έχουν εντυπωσιάσει περισσότερο και θα μείνουν για πάντα χαραγμένοι στη 
μνήμη μου.

Θυμάμαι και παρ’ ότι κλαίω μερικές φορές, αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής και ευγνώμων που 
είχα την ευκαιρία να μοιραστώ ένα κομμάτι της ζωής μου μαζί σου.
Ευχαριστώ Νίκο, θυμάμαι.                                                              
                                                                                                        Μιχάλης Γεωργίου  
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ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ   / 2006 - 2007 & 2010-2011
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Από νωρίς είχε το όνειρο να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του στα μικρά παιδιά, 
κάτι που τον ώθησε να αποφοιτήσει από τα ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής
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Το “μικρόβιο” του beach volley δεν έφυγε 
ποτέ από μέσα του, γι’ αυτό ο Νίκος Σαμαράς 
ίδρυσε το Attica Beach Volley Club με σκοπό 
την ανάπτυξη του  αθλήματος
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Στη Λήμνο ίδρυσε το Limnos Sports Club με 
σκοπό να μεταδώσει τα μυστικά του volley και 

του beach volley στην νεολαία του νησιού
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Μάθε βόλεϊ στην Ορεστιάδα παρέα με το Νίκο Σαμαρά

Βλέποντας φωτογραφίες του Νίκου Σαμαρά με τεχνικές σε υποδοχή, σερβίς και επίθεση τα 
200 περίπου παιδάκια στην ακαδημία του Α.Ο.Ορεστιάδας κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο 
βόλεϊ.
Επικεφαλής του προγράμματος είναι ο Στέλιος Κεμανετζής  ο οποίος δίνει άλλη λάμψη στις 
προπονήσεις των μικρών βολεϊμπολιστών, που μαθαίνουν βέβαια τα πρώτα τους βήματα. 
Σε μεγάλες πινακίδες υπάρχουν φωτογραφίες του Νίκου Σαμαράς στις βασικές τεχνικές 
του βόλεϊ. Αξίζει να σημειωθεί πως όλοι οι προπονητές έχουν παραστάσεις από τμήματα 
υποδομής της εθνικής Ελλάδος και αυτό ανεβάζει πολύ ψηλά τον πήχη και κάνει τις ακαδημίες 
της Ορεστιάδας να είναι από τις καλύτερες στις μικρές ηλικίες στην Ελλάδα.
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Η αφίσα “δώρο” που είχαν ετοιμάσει τα κορίτσια του Limnos Sports Club, σε ανύποπτο χρόνο, ως ένδειξη 
ευγνωμοσύνης για όσα τους είχε προσφέρει απλόχερα ο Νίκος Σαμαράς

Τ’ όνομά του Νίκου Σαμαρά ήταν συνυφασμένο με τη νίκη



Το Φτερούγισμα του Αετού



Νίκος Σαμαράς Νίκος Σαμαράς
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Σοκ! Απεβίωσε ο Νίκος Σαμαράς!
Σοκ και οδύνη. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του volleynews.gr ο Νίκος Σαμαράς «έφυγε» από ζωή 
πριν από λίγη ώρα. Ο «θρύλος» του ελληνικού βόλεϊ έσβησε στα 42 του χρόνια από ανεύρισμα στον εγκέφαλο. 
Πριν λίγο οι γιατροί στο Λαϊκό νοσοκομείο επιβεβαίωσαν τον θανάτο του βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό 
βόλεί και όχι μόνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Σαμαράς γύρω στις 15.00 αισθάνθηκε αδιαθεσία και έντονο πονοκέφαλο. 
Λίγο αργότερα έχασε τις αισθήσεις του ενώ στο μεταξύ είχε κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αμέσως έγιναν 
προσπάθειες ανάνηψης αλλά μέσα στο ασθενοφόρο υπέκυψε. Στο Λαϊκό Νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος 
του που κατ΄εκτίμηση είναι από ανεύρισμα στον εγκέφαλο. Τραγική φιγούρα η σύζυγος του Έλενα που το 
Σάββατο θα κληθεί να αναγνωρίσει τη σωρό και να δώσει εντολή για νεκροψία, νεκροτομή. Ο Νίκος Σαμαράς 
ήταν γεννημένος την 1η Ιουνίου 1970, με περισσότερες από 500 διεθνείς συμμετοχές σε Εθνική Ανδρών και 
Εφήβων, ενώ αγωνίστηκε σε Ορεστιάδα, Ηρακλή, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Εθνικό Αλεξανδρούπολης, Μίλωνα και 
Λήμνο Sports Club. Στο εξωτερικό αγωνίστηκε στην ιταλική Φαλκονάρα και στην τουρκική Φενερμπαχτσέ. 
Αφήνει ορφανό τον 5χρονο Στράτο. Ο χαμός του έχει σοκάρει την οικογένεια του βόλεϊ και ειδικά τους παλιούς 
του συμπαίκτες, προπονητές αλλά και τους συγγενείς και φίλους στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Ορεστιάδα 
αλλά και στη Λήμνο απ΄όπου κατάγονταν η σύζυγος του Έλενα και ο ίδιος έμενε τα τελευταία χρόνια. Ο Νίκος 
Σαμαράς ήρθε από τη Λήμνο στην Αθήνα την Πέμπτη το απόγευμα. Την Παρασκευή το μεσημέρι βρέθηκε σε 
φιλικό σπίτι στην Αθήνα όπου μετά το γεύμα αισθάνθηκε αδιαθεσία και έντονο πονοκέφαλο και λίγα λεπτά 
αργότερα έχασε τις αισθήσεις του.
Το κορυφαίο ιταλικό website του βόλεϊ, το volleyball.it εδώ και λίγη ώρα έχει πρώτη είδηση τον θάνατο του Νίκου 
Σαμαρά συνοδευόμενο από το βιογραφικό του και το video με τον πόντο που άσσο κόντρα στη Ρωσία.

Σαμ ...Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ
Πέταξε ψηλά ο «αετός» του Εβριτικού, του ελληνικού, του παγκόσμιου 
βόλεϊ, ο Νίκος Σαμαράς
Του Γιώργου Πανταζίδη

Είναι κάποια μαντάτα που τα ακούς αλλά δεν θες να πιστέψεις. Δεν μπορείς να τα πιστέψεις. Αρνείσαι να 
τα δεχθείς. Λες, σου κάνουν πλάκα. Και όταν ακόμη … νιώθεις ότι …κάτι δεν πάει καλά, είναι δύσκολο να το 
συνειδητοποιήσεις να δεχθείς την πραγματικότητα. Όσες ώρες κι αν περάσουν …
Ο «Σαμ» δεν είναι πια ανάμεσά μας. Ο μεγάλο Νίκος Σαμαράς. Το σύμβολο του εβρίτικου, του ελληνικού 
βόλει, ένας από τους λόγους που αγαπήσαμε το βόλει, αυτή τη φορά «κάρφωσε άουτ». Ο «αετός» – ένα από 
τα προσωνύμιά του – πέταξε ψηλά, για αλλού. Το μεσημέρι της Παρασκευής έφυγε για αλλού . Να διδάξει τα 
μυστικά του αθλήματος κάπου εκεί, ψηλά. Η απώλεια, μεγάλη, το κενό δυσαναπλήρωτο. Το πένθος μεγάλο για 

το ελληνικό βόλεϊ, τον ελληνικό αθλητισμό.
Το άθλημα έχασε έναν από τους κορυφαίους που έχει αναδείξει. Η φήμη του ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, η 
είδηση του χαμού του έκανε το γύρο του κόσμου.
Ήταν ένας ηγέτης που οδήγησε την Ορεστιάδα στους κορυφαίους της Ευρώπης, την Εθνική στην παγκόσμια 
ελίτ. Είχε πάνω από 400 διεθνείς συμμετοχές. Έκανε γενιές να αγαπήσουν το βόλεϊ. Τον θαύμαζαν για το πάθος 
του, την αγωνιστικότητά του, την τρέλα του, την αφοσίωσή του, την απίστευτη κορμοστασιά του και τις φοβερές 
του ικανότητες. 
Είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι δεν θα ξανααντικρίσουμε την μορφή του - που εντυπωσίαζε - να περνά από 
μπροστά μας, να πηγαίνει για προπόνηση, να χαιρετά ευγενικά… Πιο δύσκολο είναι για τους ανθρώπους που 
έζησαν μαζί του, που τον ακολούθησαν στην λαμπρή του διαδρομή. Από το παλιό κλειστό γυμναστήριο της 
Ορεστιάδας και τις ατέλειωτες ώρες που περνούσε εκεί, έως τον «Τάφο του Ινδού», το Κατσάνειο, τα γήπεδα 
της Ιταλίας, της Τουρκίας, και βέβαια της Αλεξανδρούπολης, του Μίλωνα στη νέα Σμύρνη, της Λήμνου … 
Γαμώτο όμως, ήταν μόλις 42 χρονών. Και είχε πολλά να δώσει ακόμη.

Τα κακά μαντάτα
Απόγευμα Παρασκευής , κλειστό γυμναστήριο Αλεξανδρούπολης, τελευταία προπόνηση του Εθνικού πριν 
τον προγραμματισμένο αγώνα με τον Παναθηναϊκό, τον πρώτο για το 2013. Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα και 
μια διάχυτη.. νεκρική σιγή σκεπάζει την ατμόσφαιρα. Κλείνω αμέσως το τηλέφωνο διακόπτοντας άγαρμπα τη 
συνομιλία που είχα. Κατάλαβα αμέσως ότι κάτι κακό είχε συμβεί. Κάτι πολύ κακό. Τρόμαξα. Ανατριχιαστικό το 
αίσθημα της νεκρικής σιγής. Κυριαρχούσε στην ατμόσφαιρα. Και μετά; Αντίκρισα τα πρόσωπα των αθλητών μας 
και των προπονητών.
Άλλοι έκλαιγαν, άλλοι με τα κεφάλια σκυμμένα, άλλοι απλά ακίνητοι και αποσβολωμένοι. «Τι έγινε βρε παιδιά;» 
Ψέλλισα χαμηλόφωνα. «Πάει ο Νίκος ο Σαμαράς, πέθανε» κατάφερε να μου πει ο Γιάννης Τζίμας. Πάγωσα. 
«Πλάκα μου κάνετε» … Προφανώς και δεν γίνονται τέτοια αστεία. Προφανώς και δεν ήταν πλάκα. Ρητορικό το 
ερώτημα, δεν περίμενα απάντηση.  Μέσα όλοι βουβοί … η προπόνηση είχε «πάει περίπατο» … Βγήκα για λίγο 
έξω και τα τηλέφωνα άρχισαν να χτυπάνε ακατάπαυστα. Οι πρώτες συνομιλίες με την Αθήνα απλά επιβεβαίωσαν 
τα τραγικά μαντάτα.  «Ναι Γιώργο, είναι αλήθεια». Κανείς δεν μπορούσε να το πιστέψει …

Η μοιραία στιγμή
Σοκ και οδύνη. Η είδηση απλώθηκε αστραπιαία παντού. Στον Έβρο, και σε όλη την Ελλάδα. Ο Νίκος Σαμαράς 
«έφυγε» από ζωή. Ο «θρύλος» του ελληνικού βόλεϊ έσβησε στα 42 του χρόνια από ανεύρυσμα στον εγκέφαλο. 
Οι γιατροί στο Λαϊκό νοσοκομείο επιβεβαίωσαν τον θάνατό του βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό βόλεί και όχι 
μόνο.
Ο Νίκος Σαμαράς που βρισκόταν στην Αθήνα σε φιλικό σπίτι, γύρω στις 15.00 αισθάνθηκε αδιαθεσία και 
έντονο πονοκέφαλο. Λίγο αργότερα έχασε τις αισθήσεις του ενώ στο μεταξύ είχε κληθεί ασθενοφόρο του 
ΕΚΑΒ. Αμέσως έγιναν προσπάθειες ανάνηψης αλλά μέσα στο ασθενοφόρο υπέκυψε. Στο Λαϊκό Νοσοκομείο 
διαπιστώθηκε ο θάνατος του που κατ΄εκτίμηση είναι από ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.

Και το εξοργιστικό
Ο κόσμος του βόλεϊ πάγωσε. Κανείς δεν είχε κέφι και διάθεση για παιχνίδι. Η αποστολή του Παναθηναϊκού μόλις 
είχε φτάσει μετά από πολύωρο ταξίδι. Αλλά πώς μπορούσε να γίνει παιχνίδι λίγες ώρες μετά; Πως μπορούσε 
να διεξαχθεί αγωνιστική; Τα αιτήματα να καταφθάνουν από παντού στη διοργανώτρια αρχή … Και να όμως 
που η αρνητική έκπληξη ήρθε … Οι αγώνες θα γίνουν κανονικά. Ακολούθησε γενική κατακραυγή. Οργή και 
θυμός. «Δε σεβάστηκαν τη μνήμη του «Γκάλη του ελληνικού βόλεϊ». «Ντροπή τους, δεν στέκονται στο ύψος των 
περιστάσεων», ήταν ορισμένες από τις αντιδράσεις.
Τελικά αποφασίστηκε μετά από αλλεπάλληλες πιέσεις , το πρωί του Σαββάτου, η αναβολή μόνο του αγώνα 
της Αλεξανδρούπολη μεταξύ του Εθνικού και του Παναθηναϊκού, είχε φορέσει τις φανέλες και των δυο και η 
ψυχολογική φόρτιση ήταν μεγάλη.. Όχι όμως και των υπολοίπων… Κάτι που εξόργισε και στεναχώρησε … Ο Σαμ 
δεν το άξιζε αυτό… έπρεπε να τον τιμήσει ο κόσμος του βόλεϊ. Όχι όμως με αυτό τον τρόπο.

Λίγα λόγια
Πρόκειται για έναν παίκτη-σύμβολο του ελληνικού βόλεϊ, που έφτασε μέχρι την 6η θέση του παγκοσμίου 
πρωταθλήματος το 1994, ενώ μετρούσε 25 χρόνια καριέρας σε μερικές από τις μεγαλύτερες ομάδες της 
Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, το όνομά του συνδέθηκε με την Ορεστιάδα, όπου άρχισε να δημιουργεί το... μύθο του, ενώ 
ακολούθησαν ο Ηρακλής, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης και ο Μίλων, τον οποίο βοήθησε 
πέρυσι να επιστρέψει στην Α1. Εκτός Ελλάδος, φόρεσε τη φανέλα της ιταλικής Φαλκονάρα και της τουρκικής 

Η ΕΙΔΗΣΗ
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Φενέρμπαχτσε.
Πάντως, ο μοναδικός τίτλος που κατέκτησε στην -πλούσια κατά τ’ άλλα- καριέρα του είναι το Κύπελλο Ελλάδος 
του 2000 με τη φανέλα του Ηρακλή, ενώ αξιοσημείωτη είναι η παρουσία του στον τελικό του CEV Cup το 1995 
ως παίκτης της Ορεστιάδας, όταν οι “ακρίτες” είχαν ηττηθεί από την πανίσχυρη Πάρμα με 0-3.
Τη φετινή σεζόν είχε αποσυρθεί στη Λήμνο, όπου ήταν παίκτης της ομάδας Λήμνος Sports Club, αλλά και 
προπονητής των τμημάτων υποδομής, καθώς αν και 42 ετών, δεν μπορούσε να εγκαταλείψει το αγαπημένο του 
άθλημα.

Η πορεία του στο φιλέ... 
- Μέλος Ενικής ομάδας Πετοσφαίρισης Εφήβων - 160 συμμετοχές
- Μέλος Εθνικής ομάδας Πετοσφαίρισης Ανδρών - 300 συμμετοχές
- 6η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων Αθήνα 1989
- 6η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών Αθήνα 1994
- 2η θέση στο κύπελλο συνομοσπονδίας (SEV) Ευρώπης με την Ορεστιάδα
- Κυπελλούχος Ελλάδος με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης 2000

Ο αετός πεθαίvει στov αέρα.. 

Ο ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΦΗΣΕ ΟΡΦΑΝΟ ΤΟ ΒΟΛΕΪ
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΩΚΟΥ

Ένα ολόκληρο άθλημα ψάχνει μια γωνιά να «τρυπώσει» στις αθλητικές εφημερίδες, ελπίζει να ακουστεί σε 
κάποιο ραδιόφωνο, παρακαλά να εμφανιστεί στην τηλεόραση και χαίρεται όταν τα σάιτ του δίνουν χώρο.
Από εχθές πάντως, που το βόλεϊ έγινε πρώτο θέμα παντού, κανείς δεν το ευχαριστήθηκε. Η είδηση του θανάτου 
του Νίκου Σαμαρά σόκαρε τους πάντες και σκόρπισε απέραντη θλίψη.
Ο αθλητής σύμβολο του ελληνικού βόλεϊ, με τον οποίο μεγάλωσε μια ολόκληρη γενιά αθλητών, δημοσιογράφων 
και οπαδών, θα σερβίρει από σήμερα, με το απαράμιλλο στιλ του, στον… παράδεισο. Αν υπάρχει τέτοιος, 
ο Νίκος Σαμαράς θα είναι σίγουρα εκεί, αλλά παράλληλα θα τριγυρνά στο μυαλό και την καρδιά χιλιάδων 
ανθρώπων.

Σε ηλικία 42 ετών έφυγε από τη ζωή τόσο απροσδόκητα, καθώς το ανεύρυσμα εγκεφάλου τον έβγαλε νοκ άουτ 
μέσα σε λίγα λεπτά. Και μετά άρχισαν τα τηλεφωνήματα… «Πέθανε ο Νίκος Σαμαράς» ακουγόταν από τη μία 
γραμμή, «Πλάκα μου κάνεις» απαντούσαν από την άλλη.
Δεν ήταν πλάκα όμως. Ο αθλητής και προπονητής της Λήμνου, που μέχρι χθες έπαιζε και μπιτς βόλεϊ, άφησε 
ορφανό το ελληνικό βόλεϊ και τον 5χρονο γιο του (σ.σ. ήταν στο νησί με την μητέρα του).
Ο Νίκος Σαμαράς ταύτισε την καριέρα του με την μεγάλη Ορεστιάδα. Μαζί της έφτασε ως την δεύτερη θέση 
του Κυπέλλου Συνομοσπονδίας το 1995 και είχε γίνει και τότε πρωτοσέλιδο στον αθλητικό Τύπο. Δεν κατάφερε 
ωστόσο να πανηγυρίσει πρωτάθλημα (δύο φορές φιναλίστ με τους «πράσινους»). Ποτέ λοιπόν δεν έγινε… τυπικά 
Βασιλιάς, αλλά ήταν «Αυτοκράτορας» για όλους!
Χόρτασε επίσης διακρίσεις παίζοντας σε Ιταλία, Τουρκία, Ισπανία και Ελβετία, ενώ το 2000, έχοντας επιστρέψει 
στο ελληνικό πρωτάθλημα, οδηγεί τον Ηρακλή στον πρώτο του τίτλο, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας!
Ακολούθησε ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, πέρυσι ο Μίλωνας, τον οποίο «ανέβασε» 
στην Α1 ανδρών και φέτος η Λήμνος, όπου έπαιζε μέχρι… χθες! Μόλις πριν από 20 ημέρες άλλωστε είχε 
αγωνιστεί με την ομάδα του στο Κύπελλο Ελλάδας, κόντρα στον Μακεδονικό στη Θεσσαλονίκη και είχε τιμηθεί 
για την προσφορά του στο άθλημα.
Στη Λήμνο λοιπόν ίδρυσε σχεδόν μόνος του την ομάδα ΑΕ Λήμνου Sports Club, στην οποία ήταν παίκτης-
προπονητής, ενώ παράλληλα ασχολιόταν και με το μπιτς βόλεϊ και για αυτό άλλωστε ήταν σήμερα στην Αθήνα.

Grecia: E’ morto Nikolaos Samaras
GRECIA - Lutto nel mondo della pallavolo ellenica. E’ morto nel pomeriggio di ieri a soli 42 anni, a causa di un 
aneurisma al cervello, l’ex-schiacciatore della nazionale Nikolaos Samaras.
Nato a Stoccarda il 1/9/1970, in carriera ha anche giocato nella nostra serie A1 e precismente a Falconara nella 
stagione 1998-’99 realizzando 419 punti in campionato e 15 in Coppa Italia.
Nel suo palmares sono da citare il 6° posto al Campionato Mondiale Junior di Atene 1989, il 6 ° posto ai Campi-
onato del mondo di Atene 1994, il 2 ° posto nella Coppa CEV 1994-’95 con l’Orestiada ed una Coppa di Grecia 
vinta con l’Iraklis nel 2000.
Lascia la moglie ed un figlio di 5 anni.

Huzurla Uyu Nikos Samaras
Erkek Voleybol Takımımızın Türkiye Ligi 2.’si olarak ivme kazandığı 2003-2004 sezonu kadrosunda yer alan çok 
değerli bir isim; Nikos Samaras’ın vefat haberini öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
42 yaşında aramızdan ayrılan Samaras’a Tanrı’dan rahmet; ailesine, spor camiasına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Huzurla Uyu Nikos Samaras...
Fenerbahçe Spor Kulübü

Greece mourns the death of Nikos Samaras at 42
Lausanne, Switzerland, January 5, 2012 – Greek volleyball is mourning the premature death of Nikos Samaras, a 
former captain of the national team, who died on Friday, aged 42, after suffering a brain aneurysm. 

Samaras played in Greece for teams such as Orestiada, Iraklis and Panathinaikos before moving abroad and rep-
resenting Falconara (Italy), Sevilla (Spain), Fenerbahce (Turkey) and Chênois (Switzerland). 

He returned to Greece for the final years of his career, playing for Ethnikos Alexandropoulis, Milon and Lemnos, 
where he also coached.

He earned 300 caps for the senior national team and 160 for the juniors. 

In 1989, he was on the team that finished sixth at the Junior World Championships in Athens. After moving up to 
the senior division, he celebrated another sixth place when Athens hosted the World Championship in 1994. 

With Orestiada he finished second in the CEV Cup and won Greece’s national cup in 2000 with Iraklis Thessaloniki. 

Πηγή: FIVB.ORG 5/1/2013  
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Kάποιο λάθος έγινε... Κύριε
Ο Κώστας Ασημακοπουλος γράφει στο gazzetta.gr για τον αιφνίδιο θάνατο του Νίκου Σαμαρά που συγκλόνισε 
τον χώρο του ελληνικού αθλητισμού.
Δεν τελειώνει με τίποτα αυτό το τάι μπρέικ. Δεν θα φύγει κανείς από το γήπεδο. Θα παιχτεί μέχρι τέλους. Εδώ, 
μέχρι να βγάλει ο ήλιος κέρατα. Πως να κοιμηθείς; Τι να πρωτοθυμηθείς; Πως να αντέξεις τέτοια... αδικία; Μας 
«έσφαξε» ο... Πρώτος. Μας απέβαλε τον καλύτερο παίκτη μας χωρίς να γίνει τίποτα στο γήπεδο. Στα ξαφνικά. 
Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Του έδειξε κόκκινη, κίτρινη. Χωρίς λόγο. Κύριος ήταν μια ζωή. Και κανείς δε μιλάει 
όρε παλικάρια; Τόσο κότες είστε όλοι; Κιχ, όλοι ακίνητοι μπροστά στη μεγάλη προκήρυξη ενός πρωταθλήματος 
που δεν έχει ποτέ νικητή; Θα μπούμε μέσα... Κύριε και ας τιμωρηθούμε με αφαίρεση δελτίων και αιώνιο λουκέτο 
έδρας.
Κάποιο λάθος έγινε... Κύριε. Άλλαξε σε παρακαλώ απόφαση εδώ και τώρα. Κάνε το θαύμα σου. Βγάλε τον 
Σαμ από τα αποδυτήρια αλλιώς δεν φεύγουμε με τίποτα. Δεν ησυχάζουμε, ούτε κοιμόμαστε. Τι νόμιζες; Θα 
αποβάλεις όποιον θέλεις; Όχι, Κύριε. Υπάρχουν και όρια. Άσε μας να χαρούμε κι εμείς λιγάκι. Κάνε λίγο τα 
στραβά μάτια. Παίξε λίγο έδρα να γουστάρουμε κι εμείς. Τι ζητήσαμε, δηλαδή; Ένα σφυριγματάκι ζητήσαμε. Με 
τα θηρία παλεύουμε κάθε μέρα. Βόηθα λίγο του κοινούς θνητούς. «Προστάτεψε» λίγο τη «σημαία» μας.
Ένα βολεάκι μας έμεινε, Κύριε. Τα υπόλοιπα μας τα πήραν. Ένας άσσος του Σαμ μας έμεινε, μία ιστορία να 
έχουμε να λέμε. Θα μας το πάρεις κι αυτό; Μόνοι μας στα τοπικά θα μείνουμε πάλι; Γιατί; Για ποιο λόγο;
Να ξέρεις, πάντως, Κύριε πως ο Σαμ τη δουλειά του την έκανε. Βγήκαν Σαμαράκια και θα βγαίνουν μια ζωή 
Σαμαράκια που θα τον θυμούνται και θα τον τιμούν.
Νιώθω ότι γέρασα σε ένα βράδυ. Μου έρχονται εικόνες. Μια ζωή ολόκληρη. Θέλω να γράψω πολλά και τίποτα. 
Κοιτάω κάτι φωτογραφίες. Την πρώτη φορά πριν από 20 χρόνια που ταξίδεψα στην Ορεστιάδα για να δω από 
κοντά το παιδί «θαύμα» και την παρέα του. Μέχρι και οι φαντάροι ήταν ευτυχισμένοι πριν και μετά τους αγώνες 
της Ορεστιάδας.
Νιώθω άσχημα που τον τελευταίο καιρό δεν είχαμε μιλήσει καθόλου. Το καλοκαίρι του ζήτησα μια συνέντευξη 
για τη Λήμνο και για το γήπεδο του μπιτς βόλεϊ στο ΣΕΦ που πάλευε μαζί με τον Πανούσο να το στήσει από την 
αρχή. Το απέφυγε επειδή δεν είχε ξεκαθαρίσει η κατάσταση με το ΣΕΦ και την ΕΟΠΕ. Δε μιλούσε συχνά. Δεν 
παραπονιόταν, δεν γκρίνιαζε.
Ξέρω, όμως, ότι ήταν καλά, περνούσε καλά και είχε ηρεμήσει στη Λήμνο. Είχε φτιάξει οικογένεια με την 
αγαπημένη του Έλενα, είχε τον υιό του, τον Στρατή, έφτιαξε τον δικό του σύλλογο, φορούσε πάντα τη φανέλα 
με το «Νο 9» και μιλούσε πάντα για βόλεϊ και για υποβρύχιο ψάρεμα.
Περίμενε να μεγαλώσει ο Στρατής, να του μάθει πράγματα... Αυτό είναι που με τρελένει περισσότερο απόψε...
Είναι η δεύτερη φορά που μισώ και λατρεύω τη δουλειά μου. Πρέπει να γράφεις τη στιγμή του σοκ, του 
απόλυτου κενού. Η δεύτερη ήταν με την περίπτωση του Χρήστου Παπαδόπουλου. Μιλάγαμε την Πρωτοχρονιά 
του 2006 και μετά από 5΄με πήρε η κόρη του κλαίγοντας και μου είπε πως «ο μπαμπάς έφυγε». Σταματάει το 
μυαλό. Ξεχνάς πως σε λένε, τι γράφεις, για ποιον γράφεις... Τα ίδια και τώρα...
Αυτό που λίγοι θυμούνται είναι ότι ο Χρήστος Παπαδόπουλος ήταν προπονητής στο ξεκίνημα του Νίκου Σαμαρά 
στην Ορεστιάδα και από απόψε θα είναι παρέα.
Δεν μπορείς να γράψεις σε ένα blog για τη ζωή του «Σαμ». Δε γίνεται. Είναι σαν να θέλεις να κάνεις μαραθώνιο 
σε ένα λεπτό. Δεν χωράει.
Ο «Σαμ» αν και απόμακρος και παράλληλα το παιδί όλων των ανθρώπων του βόλεϊ. Στο μυαλό όλων ήταν ο 
τέλειος βολεϊμπολίστας. Αυτό μετρούσε. Εμβληματική μορφή σε όλα του. Σώμα λαμπάδα, κοιλιακούς «φέτες», 
μυώδη και μακρυά χέρια που άνοιγαν σαν αετός μετά από κάθε πανηγυρισμό. Οι ειδήμονες πάντα του 
γκρίνιαζαν να βελτιώσει την τεχνική του αλλά τους έλεγε «ότι μάθαμε, μάθαμε».
Από την ακριτική Ορεστιάδα έγινε η σημαία ενός ολόκληρου αθλήματος, πέρασε από 7 ελληνικές ομάδες 
(Ορεστιάδα, Ηρακλή, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Εθνικό Αλεξανδρούπολης, Μίλωνα, Λήμνο Sports Club) και αγωνίστηκε 
στα πρωταθλήματα της Ιταλίας (Φαλκονάρα – Α1) και της Τουρκίας (Φενερμπαχτσέ – Α1), κατέκτησε ένα 
κύπελλο Ελλάδας και φόρεσε το Εθνόσημο σε Ανδρών και Εφήβων περισσότερες από 500 φορές.
Οι επιτυχίες σταθμός για την καριέρα του ήταν η κατάκτηση της 6ης θέσης στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 
Εφήβων που έγινε στο κατάμεστο ΣΕΦ το 1989 αλλά και η 6η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών που 
έγινε επίσης στο ΣΕΦ το 1994.
Ο άσσος του Νικόλα στο 14-13 του τάι μπρέικ με την Ρωσία την 1η Οκτωβρίου 1994 έγραψε ιστορία καθώς 
έκανε το 15-13 και με νίκη 3-2 σετ η ελληνική ομάδα προκρίθηκε στην 8αδα της διοργάνωσης. Μάλιστα λέγεται 
πως ο προπονητής του Χιλμπέρο Ερέρα του είχε ζητήσει να κάνει «φλοτ» σέρβις αλλά ο Νικόλας δεν τον άκουσε 
και έγραψε ιστορία με το «Ελλάς, Ελλάδας, Νίκος Σαμαράς».
Ο Σαμ δεν έμπαινε σε καλούπια. Δεν είχε ταίρι. Ήταν μοναδικός σε όλα του. Είχε τα χαρακτηριστικά του 
μοναχικού καουμπόι. Ακόμα και στις αντιδράσεις του.

Αξέχαστη είχε μείνει και η αντίδραση του στο σερβίς του βραζιλιάνου Τάντε (όχι του Ντάντε του Παναθηναϊκού) 
στο Παγκόσμιο Λιγκ του 1998 στο αχανές Μαρακαϊζίνιο των 30.000 θέσεων. Ο Τάντε σέρβιρε με το περίφημο 
σερβίς «μπανάνα». Η μπάλα από τα χέρια του βραζιλιάνου έφυγε τόσο ψηλά που κόντεψε να αγγίξει τους 
προβολείς στην τεράστια κορυφή του μεγαλυτέρου γυμναστηρίου στον κόσμο. Μέχρι η μπάλα να ανέβει και να 
κατέβει ο Σαμ βαρέθηκε να περιμένει σε στάση υποδοχής και άφησε τη μπάλα να σκάσει στο ελληνικό τερέν 
λέγοντας με απάθεια «βαρέθηκα να περιμένω».
Μακρυά από τα φώτα της δημοσιότητας ο «Σαμ» είχε πάντα ευρηματικές ατάκες, εξιστορούσε ανέκδοτα, όμως, 
δε μιλούσε για τις επιτυχίες του και το παρελθόν του, απέφευγε τις βαρύγδουπες δηλώσεις, αποστρέφονταν την 
«φασαρία» και την «πίεση» και αντιμετώπιζε με ιδιαίτερη φιλοσοφία τις δύσκολες καταστάσεις.
Πρόσεχε πάντα τον εαυτό του, δεν κάπνιζε, δεν έκανε καταχρήσεις και η χρονική διάρκεια των διατάσεων των 
μυών του μετά από κάθε αγώνα έχει γίνει αιτία για να χαθούν πτήσεις σε αεροπλάνα.
Η αλήθεια είναι πως ο «Σαμ» κλήθηκε να σηκώσει μεγαλύτερο βάρος απ΄ ότι του αναλογούσε με δεδομένο 
το επίπεδο του ελληνικού βόλεϊ και την έλλειψη πλάνου δράσης και διαχείρισης του έμψυχου δυναμικού. Τα 
περισσότερα που κατάφερε ήταν από ένστικτο. Δεν συμβιβάστηκε με πολλούς προπονητές και δεν πήρε και 
τους ανάλογους τίτλους, ούτε και ρίζωσε σε άλλη ομάδα εκτός από την Ορεστιάδα. Μετά από 27 χρόνια στα 
γήπεδα πήρε μόνο ένα Κύπελλο, το 2000 με τον Ηρακλή κερδίζοντας τον Ολυμπιακό στην Πάτρα.
Σταθμός στην καριέρα του ήταν ο 5ος τελικός του πρωταθλήματος της σεζόν 1997-98. Η Ορεστιάδα είχε 
πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Στον 5ο τελικό στην Ορεστιάδα όλος ο Έβρος περίμενε 
να πάρει τον τίτλο αλλά ο Ολυμπιακός του Τζιαμπάολο Μοντάλι έκανε την ανατροπή και πήρε τον τίτλο. Στα 
αποδυτήρια της Ορεστιάδας ειπώθηκαν σκληρές κουβέντες από τους παράγοντες της τότε διοίκησης και από 
τότε ο Σαμ πήρε την απόφαση να φύγει. Η είδηση του διαζυγίου έπεσε σαν κεραυνός στην πόλη. Αποφάσισε να 
φύγει από την Ορεστιάδα και ουσιαστικά να μην ξαναγυρίσει ποτέ.
Λίγα χρόνια αργότερα έχασε και τον αγαπημένο του ανιψιό σε τροχαίο που έγινε στην Ορεστιάδα. Η πανέμορφη 
αδελφή του Πέπη και ο σύζυγος της Σταύρος μετά την απώλεια του γιου υους αφιερώθηκαν στον «Σαμ» τον 
οποίο είχαν πάντα σαν παιδί τους αλλά αυτός δεν γύρισε ποτέ πίσω. Είχε προηγηθεί άλλο ένα χτύπημα της 
μοίρας. Ο θάνατος του υιού του τότε πανίσχυρου προέδρου της Ορεστιάδας Σάκη Κούμπη. Η Ορεστιάδα 
κόντευε να στοιχειώσει στο πένθος και τώρα θρηνεί το χαμό του ανθρώπου που την έκανε γνωστή σε όλη την 
Ευρώπη.
Η πρόκριση της Ορεστιάδα στον τελικό του Κυπέλλου Συνομοσπονδίας και μάλιστα νικώντας την Τάλι Μιλάνο 
στον ημιτελικό του φάιναλ-4 δεν είχε προηγούμενο. Η Ορεστιάδα παρότι έχανε 2-0 σετ με πρωταγωνιστή τον 
Σαμαρά έκανε την ανατροπή στον ημιτελικό και πήρε τη νίκη με 3-2 απέναντι στην ομάδα του Μιλάνο που είχε 
στη σύνθεση της τους Στορκ, Κόντε, Ζλατάνοφ, Ποτσχούμα, Καζόλι.
Στον τελικό η Ορεστιάδα ηττήθηκε από την γηπεδούχο Πάρμα των Τζιάνι, Μπλανζέ με 3-0 και πάλι τότε ο 
Σαμαράς άκουσε παράπονα διότι μετά το 16-14 του 1ου σετ (με το παλιό σύστημα) στα υπόλοιπα δύο σετ η 
Ορεστιάδα δεν άντεξε, πήρε 4 και 5 πόντους αντίστοιχα. Τα τείχη έπεσαν στην ακριτική πόλη και όλοι οι νέοι της 
περιοχής ήθελαν να γίνουν το ομοίωμα του Σαμαρά.
Ο Σαμαράς γεννήθηκε την 1η Ιουνίου 1970 στην Στουτγκάρδη και μαζί με τη μητέρα του και την αδελφή του 
μεγάλωσαν πολύ πολύ δύσκολα στην Ορεστιάδα. Μέχρι τα 15 του χρόνια ασχολούνταν με πολεμικές τέχνες, 
μέχρι που τον ανακάλυψε ο Γιώργος Καμπερίδης και τον έπεισε μεταξύ άλλων να ασχοληθεί με το βόλεϊ.
Όταν τον έπιασε τη μπάλα του βόλεϊ τα πάντα άλλαξαν στην Ορεστιάδα και στο ελληνικό βόλεϊ. Μαζί με 
τους Αντώνη Τσακιρόπουλο, Θεόδωρο Μποζίδη, Γιώργο Παπάζογλου, Στέφανο Αμαξόπουλου αλλά και τους 
Μοσχοφίδη, Μητούση, Κυλίτση, Κωνσταντινίδη, Κεμανετζή, Πολυλογίδη, Χαρίση και τα υπόλοιπα παιδιά 
απογείωσαν την Ορεστιάδα στις καρδιές όλων των Ελλήνων. Χαρακτηριστικό του το δυνατό σερβίς με άλμα 
όπου ενίοτε χτυπούσε τη μπάλα με σφιγμένη γροθιά, αλλά και ο πανηγυρισμός με την προέκταση των χεριών 
του σα να ετοιμάζεται να πετάξει.
Δεν έχουν τέλος οι ιστορίες με τον Νικόλα. Δεν έχει τέλος και η προίκα που μας άφησε. Σαν το τάι μπρέικ δύο 
ισοδύναμων ομάδων. Δεν τελειώνει ποτέ...
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Κάρολος Παπούλιας: «Θα τον αναζητάμε στα γήπεδα και θα τον 
νοσταλγούμε»

Αναφορά στην αξία του Νίκου Σαμαρά έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας ο 
οποίος υπήρξε και ο ίδιος βολεϊμπολίστας και μάλιστα με πολλές συμμετοχές στην Εθνική Ανδρών. Με επιστολή 
του εκφράζει την βαθιά του θλίψη για τον χαμό του έλληνα αθλητή.
Αναλυτικά:
«Ο ξαφνικός θάνατος του Νίκου Σαμαρά είναι σκληρό χτύπημα για τον ελληνικό αθλητισμό. Ο διεθνούς 
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φήμης βολεϊμπολίστας, που μας χάρισε μεγάλες συγκινήσεις και στιγμές εθνικής περηφάνιας, έφυγε νωρίς 
και απροσδόκητα προκαλώντας βαθιά θλίψη σε όσους τον είχαν δει να παίζει, σε όσους αγαπούν το άθλημα 
στο οποίο ο ίδιος διέπρεψε. Θα τον αναζητάμε στα γήπεδα και θα τον νοσταλγούμε. Θέλω να εκφράσω τα 
συλλυπητήριά μου και την αλληλεγγύη μου στους δικούς του ανθρώπους».

ΠΑΣΑΠ: «Καλό ταξίδι αδελφέ...»
Πόνο και θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Νίκου Σαμαρά στην κοινότητα των βολεϊμπολιστών που 
γίνεται πιο «φτωχή» με την απώλεια του.
«Ο ΠΑ.Σ.Α.Π. εκφράζει την βαθιά του οδύνη για το χαμό του ινδάλματος, “αδελφού”, συμπαίκτη, “αντιπάλου” και 
πάνω από όλα πατέρα και συζύγου, Νίκου Σαμαρά.
Νίκο μας άφησες νωρίς, η μνήμη σου όμως θα παραμείνει αιώνια σε όλους εμάς που σε γνωρίσαμε, 
αγωνιστήκαμε στο πλάι σου, σε θαυμάσαμε ως αντίπαλοί σου, παίξαμε βόλεϊ εξαιτίας σου. Ο Σαμ ο “Αετός”, 
αυτός ο μεγάλος Έλληνας αθλητής, θα παραμείνει στην καρδιά μας, όπως εμείς τον γνωρίσαμε εντός και εκτός 
γηπέδων... Ελεύθερος, περήφανος και δυνατός! Καλό ταξίδι αδελφέ...”

Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Α.Π. ομόφωνα αποφάσισε :
- Να σταθεί ηθικά και υλικά στο πλευρό της οικογένειας του εκλιπόντος, αν παραστεί  οποιαδήποτε ανάγκη
- Αντί στεφάνου, ως ύστατο φόρο τιμής, να ανοιχτεί λογαριασμός στον όνομα της συζύγου του Νίκου Σαμαρά.
- Να παραστεί αντιπροσωπεία του Συνδέσμου στην κηδεία.

Τέλος, μεταφέρουμε τα δεκάδες  συλλυπητήρια μηνύματα απ’ όλη την Ευρώπη, που λαμβάνουμε για το χαμό 
του μεγάλου Έλληνα αθλητή, Νίκου Σαμαρά.

Η ΕΟΠΕ αποφάσισε -μετά την είδηση του θανάτου του Νίκου Σαμαρά
«Από σήμερα το μεσημέρι το ελληνικό βόλεϊ είναι κατά πολύ φτωχότερο αφού έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή 
ο Νίκος Σαμαράς, πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας. Η ΕΟΠΕ μόλις πληροφορήθηκε το απροσδόκητο και 
σοκαριστικό γεγονός της απώλειας του Νίκου Σαμαρά αποφάσισε τα παρακάτω:
- Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
- Να παραβρεθεί στην κηδεία αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες που θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο μέχρι και 6 
Ιανουαρίου.
- Να ζητήσει από τη CEV να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και στους αγώνες των εθνικών ομάδων Παίδων και 
Κορασίδων.
- Να γίνει συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ της ομοσπονδίας για λήψη περαιτέρω αποφάσεων για τον 
τρόπο με τον οποίο θα τιμηθεί η μνήμη του αθλητή και προπονητή Νίκου Σαμαρά με την τεράστια προσφορά 
στο ελληνικό βόλεϊ».

Ανακοίνωση της ΕΣΑΠ
«Συγκλονισμένη η οικογένεια του βόλεϊ από την οδυνηρή είδηση της αιφνίδιας απώλειας του 42χρονου 
εβρίτη άσου Νίκου Σαμαρά, από ανεύρυσμα. Η ΕΣΑΠ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια και την αμέριστη 
συμπαράστασή της στην οικογένεια του εκλιπόντος. Στη μνήμη του διεθνούς άσου η ΕΣΑΠ αποφάσισε να 
τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες της 12ης αγωνιστικής της Volleyleague ΟΠΑΠ».

Τιμές από την Ορεστιάδα στον Νίκο Σαμαρά
Την τίμησε με τον ιδρώτα του και αυτοί δεν πρόκειται να τον ξεχάσουν ποτέ. Η διοίκηση της Ορεστιάδας 
αποφάσισε να τιμήσει όπως πρέπει τον μεγάλο της ηγέτη που τόσο άδικα έφυγε χθες το απόγευμα από τη ζωή. 
Οι Εβρίτες θα δώσουν το όνομα του Νίκου Σαμαρά στο κλειστό της πόλης και θα κατασκευαστεί προτομή του 
εκλιπόντος στο κέντρο της πόλης. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Α.Ο. Ορεστιάδας:
«Το Δ.Σ. του Α.Ο.Ορεστιάδας σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 05 Ιανουαρίου 2013 λόγω του 
αιφνίδιου θανάτου του αθλητή της Νίκου Σαμαρά, αποφάσισε τα παρακάτω:
Α. Την απόσυρση της φανέλας με το Νο 9 που φορούσε ο αθλητής.

Β. Την θεσμοθέτηση ετήσιου τουρνουά στην μνήμη του.
Γ. Να παρευρεθεί αντιπροσωπεία του Δ.Σ. στην κηδεία του.
Δ. Να πραγματοποιηθεί την ημέρα της κηδείας του τέλεση τρισάγιου στην Λέσχη του Α.Ο.Ορεστιάδας.
Να προταθεί στο Δήμο Ορεστιάδας
Α. Να ονομαστεί το Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ορεστιάδας «Σαμαράς Νίκος»
Β. Να αλλάξει η ονομασία της Βασ. Κων/νου σε Νίκου Σαμαρά
Γ. Να κατασκευαστεί προτομή του εκλιπόντος στην Κεντρική Πλατεία

Στην γειτονιά των αγγέλων ο Νίκος
Είναι από τις ειδήσεις που δεν μπορείς, όσο και αν θέλεις να τις πιστέψεις. Ο Νίκος Σαμαράς δεν υπάρχει 
πια. Η τελευταία του μεταγραφή είναι στην γειτονιά των αγγέλων. Εκεί θα καρφώνει πια, μόλις στα 42 του 
χρόνια. Απίστευτο αλλά δυστυχώς αληθινό. Ένας από τους μεγαλύτερους σταρ που γέννησε ποτέ το ελληνικό 
βόλεϊ, το «σώμα», ο «Σαμ», όπως ήταν μερικά από τα προσωνύμια που του είχαν προσάψει στην διάρκεια της 
λαμπερής καριέρας του, δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Έφυγε το μεσημέρι δίπλα στον στενό του φίλο και 
συνεργάτη Θανάση Πανούσο. Διατηρούσαν μαζί ακαδημία Beach Volley στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκεί 
περνούσε τις περισσότερες μέρες τις εβδομάδες όταν άφηνε τη Λήμνο όπου κατοικούσε μόνιμα μαζί του με 
την σύζυγό του Ελένη και τον 5χρονο γιο τους. Μόλις σηκώθηκε από τον μεσημεριανό ύπνο, ένιωσε φοβερό 
πονοκέφαλο. Πήγε να γευματίσει αλλά δεν πρόλαβε. Άρχισε ξαφνικά να ιδρώνει και ξαφνικά μπροστά στα μάτια 
του συνεργάτη του σωριάστηκε στο έδαφος. Στο Λαϊκό νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε απλά διαπιστώθηκε ότι 
ο θάνατος του οφειλόταν σε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο. Συντετριμμένοι φίλοι και παλιοί του συμπαίκτες δεν 
μπορούσαν να αρθρώσουν λέξη στο άκουσμα της είδησης. «Τρελάθηκα, δεν μπορεί να έχει γίνει αυτό» ψέλλιζε 
ο Μάριος Γκιούρδας ο οποίος ήταν συμπαίκτης με τον Σαμαρά στην Εθνική από το 1990 και μετά ενώ πέρσι 
ήταν συμπαίκτες στον Μίλωνα. «Τα πόδια μου κόπηκαν» μας είπε με τρεμάμενη φωνή ο συμπαίκτης του Σαμαρά 
στην Ορεστιάδα την δεκαετία του 1990 Θοδωρής Μποζίδης. Ο χαμός του Νίκου Σαμαρά συγκλονίζει το ελληνικό 
βόλεϊ. Καλό ταξίδι Νικόλα…
Πηγή: Novasports.gr 4/1

Ορεστιάδα: «Ζωντανός στην καρδιά μας»
Ο Νίκος Σαμαράς έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομα του στην ιστορία της Ορεστιάδας, στην οποία ξεκίνησε 
την καριέρα του. Στην ακριτική πόλη το σοκ είναι μεγάλο. Δεκάδες ξενύχτησαν στα συγγενικά σπίτια του αθλητή 
και στα γραφεία του συλλόγου. Η ακριτική ομάδα με ανακοίνωση της εκφράζει τη θλίψη της για τον χαμό του 
μεγάλου αυτού αθλητή.
Αναλυτικά:
«O Α.Ο.Ορεστιάδας σοκαρισμένος από τον αιφνίδιο θάνατο του Σαμαρά Νικόλαου, θρηνεί τον άδικο χαμό 
ενός αθλητή γέννημα θρέμμα της Ορεστιάδας οποίος ξεκίνησε από τις ακαδημίες του συλλόγου και ήταν 
ο στυλοβάτης της ένδοξης πορείας του ομίλου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είχε 263 συμμετοχές με την 
Εθνική ομάδα, ενώ φόρεσε τις φανέλες του Ηρακλή, του Παναθηναϊκού, της Φαλκονάρα, της Σεβίλλης, της 
Φενερμπαχτσέ, της Σενουά, του Εθνικού Αλεξανδρούπολης και του Μίλωνα.

Η Διοίκηση και οι αθλητές του ομίλου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νίκου, ενός 
αθλητή ο οποίος θα είναι πάντα ζωντανός στην καρδιά μας.»

Σοκ στο ελληνικό βόλεϊ με την απώλεια του Νίκου Σαμαρά
Από σήμερα το μεσημέρι το ελληνικό βόλεϊ είναι κατά πολύ φτωχότερο αφού έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή ο 
Νίκος Σαμαράς, πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας.

Η ΕΟΠΕ μόλις πληροφορήθηκε το απροσδόκητο και σοκαριστικό γεγονός της απώλειας του Νίκου Σαμαρά 
αποφάσισε τα παρακάτω:

- Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
- Να παραβρεθεί στην κηδεία αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες που θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο μέχρι και 6 
Ιανουαρίου.
- Να ζητήσει από τη CEV να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και στους αγώνες των εθνικών ομάδων Παίδων και 
Κορασίδων.
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- Να γίνει συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ της ομοσπονδίας για λήψη περαιτέρω αποφάσεων για τον 
τρόπο με τον οποίο θα τιμηθεί η μνήμη του αθλητή και προπονητή Νίκου Σαμαρά με την τεράστια προσφορά 
στο ελληνικό βόλεϊ.
Πηγή: volleyball.gr

ΣΠΑΚ: «Αντίο Νίκο»
Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον απρόσμενο θάνατο του Νίκου Σαμαρά εξέδωσε ο ΣΠΑ Καρδίτσας.
Αναλυτικά το κείμενο:
«To διοικητικό συμβούλιο  οι προπονητές και οι παίχτες του ΣΠΑ Καρδίτσας εκφράζουν την βαθιά τους θλίψη 
για το χαμό του Νίκου Σαμαρά. Σαν άσχημο πρωταπριλιάτικο αστείο είναι η απώλεια του μεγάλου αθλητή όπου 
είχαμε την τιμή να τον αντιμετωπίσουμε τα τελευταία τρία χρόνια στην Α2. Πρόκειται ίσως για τον κορυφαίο 
παίκτη του Ελληνικού βόλεϊ με διεθνή καριέρα, παίζοντας σε ομάδες όπως: Ορεστιάδα, Φαλκονάρα, Ηρακλή, 
Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Φενερμπαχτσέ, Εθνικό Αλεξανδρούπολης, Μίλωνα και Λήμνο Sports Club, ενώ είχε 263 
συμμετοχές στην Εθνική Ανδρών με μεγαλύτερη διάκριση την 6η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της 
Αθήνας».

ΟΧΕ: «Ο Νίκος Σαμαράς ήταν παίκτης ορόσημο»
Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Ομοσπονδία Χάντμπολ για τον πρόωρο θάνατο του Νίκου Σαμαρά. 
 
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Πρόεδρος, Παντελής Χατζηιωάννου, και το Δ.Σ. της ΟΧΕ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην 
οικογένεια του Νίκου Σαμαρά που έφυγε πρόωρα και άδικα από την ζωή. Ο Νίκος Σαμαράς ήταν παίκτης- 
ορόσημο για τον ελληνικό αθλητισμό και παράδειγμα προς μίμηση για τους νέους αθλητές του βόλεϊ και όχι 
μόνο. Στην μνήμη του η ΟΧΕ θα καταθέσει αντί στεφάνου ένα ποσό στο Χαμόγελο του Παιδιού».

Συλλυπητήρια από ΠΣΑΚ, ΠΣΑΠ για το Νίκο
Τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου Νίκου Σαμαρά, ο θάνατος του οποίου βύθισε 
στο πένθος ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό, εξέφρασαν με ανακοινώσεις τους οι διοικήσεις και τα μέλη του 
Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών (ΠΣΑΚ) και του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ).

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:

Καλό ταξίδι Νίκο… 
“Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών και τα μέλη του εκφράζουν την βαθιά οδύνη τους 
για τον χαμό του Νίκου Σαμαρά. Σύσσωμη η οικογένεια του ΠΣΑΚ θρηνεί που ένας άνθρωπος σαν τον Νίκο δεν 
είναι πια κοντά μας βυθίζοντας στο πένθος όλο τον ελληνικό αθλητισμό. Οι στιγμές όμως είναι τέτοιες που τα 
λόγια είναι περιττά. Το διοικητικό συμβούλιο του ΠΣΑΚ θέλει να εκφράσει τη βαθιά του θλίψη και να συλλυπηθεί 
τους οικείους του για την άδικη απώλεια του δικού τους ανθρώπου.

Ο ΠΣΑΠ συμμετέχει στο πένθος για τον Νίκο Σαμαρά
«Η Διοίκηση και τα μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ).συμμετέχουν 
στο πανελλήνιο πένθος για τον αδόκητο, πρόωρο και άδικο χαμό του Νίκου Σαμαρά, του σπουδαίου Έλληνα 
βολεϊμπολίστα που έσβησε σε ηλικία, μόλις, 42 ετών.

Ο θάνατος του Νίκου Σαμαρά βύθισε στο πένθος όχι μόνο την οικογένεια του βόλεϊ, αλλά, όλη την αθλητική 
Ελλάδα.

Είναι, άλλωστε, γεγονός ότι εκτός από εξαιρετικός αθλητής ήταν και ένας θαυμάσιος άνθρωπος που, 
δικαιολογημένα, αποτελούσε πρότυπο για όσους τον
ακολούθησαν, εκτιμώντας την αξία και την ποιότητα του.

Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη τους για τον θάνατο του Νίκου Σαμαρά, που 

είχε πολλά ακόμα να δώσει στο ελληνικό βόλεϊ,
αλλά, πρόλαβε να ανοίξει δρόμους, να εμπνεύσει, να ξεχωρίσει τόσο, ώστε να θεωρείται δεδομένο ότι κανείς 
δεν πρόκειται να τον ξεχάσει.

Ο ΠΣΑΠ εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήρια του προς την οικογένεια του Νίκου Σαμαρά, όπως και προς το 
σύνολο των φίλων του ελληνικού βόλεϊ και πρωτίστως
ασφαλώς στο Σύνδεσμο των Ελλήνων βολεϊμπολιστών, ΠΑΣΑΠ, για τον θάνατο του
συναδέλφου τους».

Ελαφρύ να είναι το χώμα που θα τον σκεπάσει και κυρίως να τον θυμόμαστε, όλοι, πάντα...”

Συλλυπητήρια και από την ΕΟΚ
Η ΕΟΚ μέσω ανακοίνωσης εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νίκου Σαμαρά και στην 
ΕΟΠΕ.
“Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια 
στην οικογένεια του Νίκου Σαμαρά και στην ΕΟΠΕ. Ο απρόσμενος χαμός του πρώην διεθνή αθλητή σκόρπισε 
θλίψη σε όλο τον ελληνικό αθλητισμό που έχασε ένα από τα πιο επίλεκτα στελέχη του”.

Παναθηναϊκός: Καλό ταξίδι Νίκο...

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον άδικο χαμό του Νίκου Σαμαρά εξέδωσε ο Παναθηναϊκός, του οποίου ο 
εκλιπών φόρεσε τη φανέλα την διετία 2000-2002.
Αναλυτικά:
«Το ΤΑΑ Παναθηναϊκός αλλά και ολόκληρη η οικογένεια του Παναθηναϊκού Α.Ο εκφράζουν θερμά συλληπητήρια 
στην οικογένεια και τους οικείους του Νίκου Σαμαρά, που έφυγε τόσο ξαφνικά και άδικα από κοντά μας.»
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Ολυμπιακός: «βαθύτατη θλίψη»

«Ο  Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. και το Τ.Α.Α. Ολυμπιακός εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για τον απροσδόκητο 
θάνατο του Νίκου Σαμαρά και τα  θερμά συλλυπητήριά τους  στην οικογένεια  του σπουδαίου βολεϊμπολίστα.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. »

Εθνικός Αλεξανδρούπολης: 
«Το σοκ είναι μεγάλο. Η Αλεξανδρούπολη θρηνεί»
Συγκλονισμένοι είναι στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης από την ξαφνική απώλεια του Νίκου Σαμαρά και εξέδωσαν 
συγκινητική ανακοίνωση .
«Το ΤΑΑ του ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης εκφράζει την οδύνη του για τον αδόκητο χαμό του Νίκου 
Σαμαρά, ενός εκ των κορυφαίων αθλητών που γνώρισε το ελληνικό βόλεϊ. Ενός αθλητή που τίμησε την ένδοξη 
φανέλα του συλλόγου μας και αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση για τους νεότερους. Το σοκ είναι μεγάλο. 
Η Αλεξανδρούπολη θρηνεί. Στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του 

αγαπημένου μας Νίκου. Καλό σου ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Ελλάς, Ελλάς, Νίκος Σαμαράς

Στους νεότερους ή μη γνώστες του βόλεϊ ίσως ακούγεται περίεργο πως υπήρχαν εποχές που το ΣΕΦ γέμιζε 
για αγώνα της εθνικής ομάδας και 15.000 και πλέον οπαδοί φώναζαν «Ελλάς, Ελλάς, Νίκος Σαμαράς», αλλά και 
«Νικόλα, Νικόλα γ… τα όλα» όταν ο «αετός», όπως τον αποκαλούσαν, πήγαινε στη θέση του σερβίς και έπαιρνε 
άσους.
Το 1994 «πέταξε» με την εθνική ως την 6η θέση του κόσμου (με δικό του άσο έγινε το 3-2 επί της Ρωσίας), ενώ 
την ίδια διάκριση είχε και με την εθνική εφήβων (1989). Το σερβίς με άλμα ήταν σαν να εφευρέθηκε για αυτόν, 
ενώ όσοι μπασκετόφιλοι έγιναν Άρης λόγω του Νίκου Γκάλη, άλλοι τόσοι έγιναν Ορεστιάδα λόγω του Νίκου 
Σαμαρά!

Είπαν για αυτόν…

«Όλοι μιλούσαν για ένα ψηλό παληκάρι και άρχισα να τον ψάχνω, χωρίς όμως επιτυχία. Τελικά τον είδα 
συμπτωματικά μπροστά μου στο περίπτερο έξω από το Δημοτικό Σχολείο. Ήταν Νοέμβριος του 1985 κι εκεί του 
είπα χωρίς περιστροφές `Εσύ θα έρθεις να παίξεις βόλεϊ’ και τον πήρα και πήγαμε στο γήπεδο. Στην αρχή μου 
ξέφυγε και δεν ήθελε να συνεχίσει, με αποτέλεσμα να αναγκαστώ να πάω σπίτι του. Εκεί τον παρότρυνε η γιαγιά 
του κι έτσι ξεκίνησε» είπε στο volleyball.gr ο πρώτος του προπονητής στην Ορεστιάδα, Γιώργος Καμπερίδης.
«Τι ήταν ο Νίκος Σαμαράς για την Ορεστιάδα; Σαμαράς=Ορεστιάδα και Ορεστιάδα=Σαμαράς», συμπλήρωσε 

ο επί χρόνια πρόεδρος της ομάδας, Αθηνόδωρος Χατζηπαναγιώτου. «Ο Νίκος ήταν ένα παιδί μάλαμα, ένας 
πραγματικός αετός. Ήταν ο Γκάλης του ελληνικού βόλεϊ», σχολίασε ο αρχηγός της Ορεστιάδας Στέλιος 
Κεμανετζής, ο οποίος μεγάλωσε στον ΑΟ μαζί με τον “Sam”.

Μηνύματα αθλητών για τον «αετό» τους

«Καλό σου ταξιδι αδερφέ Νικόλα...» έγραψε στο facebook ο Νίκος Ρουμελιώτης. «Καλό ταξίδι Νικόλα. Σαν 
ΑΕΤΟΣ έζησες… Σαν ΑΕΤΟΣ θα γυρνάς στις καρδιές και στην σκέψη μας» σημείωσε ο Γιώργος Πετρέας.
«Έχει άραγε κέφι κανείς να παίξει αύριο αγώνα;» αναρωτιέται ο Θανάσης Πανούσος, ο οποίος ήταν μαζί του 
σήμερα το πρωί! «Θα είσαι πάντα στο μυαλό μου και στην καρδιά μου. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ» το σχόλιο του 
τελευταίου σταρ που «γέννησε» το βόλεϊ, Μίταρ Τζούριτς.
Το να πει κανείς πως ο Νίκος Σαμαράς «γέμισε» τα γήπεδα του βόλεϊ με αθλητές δεν είναι υπερβολή, με την 
Αρετή Τέζα να επιβεβαιώνει: «Ήταν 1994 όταν τον πρωτοείδα από κοντά στο ΣΕΦ να παίζει βόλεϊ... Τον θαύμαζα 
για το ήθος του και το τεράστιο ταλέντο του. Ήταν 2012 όταν τον ξανασυνάντησα στο ΣΕΦ να με προπονεί...Η 
συνεχεια;;; Μου ειναι δύσκολο να το πιστέψω...»!
«Καλό ταξίδι ΤΕΡΑΣΤΙΕ ΝΙΚΟ ΣΑΜΑΡΑ...» έγραψε η Ξανθή Μυλωνά, ενώ ο Ντίμα Φιλίποφ σχολίασε: «Ό,τι και να 
πεις είναι λίγα… ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ… Μεγάλωσε βλέποντάς τον να αγωνίζεται στο παρκέ και ήμουν τυχερός 
που έπαιξα και αντίπαλος».
«Απίστευτο.... Μόλις εχθές μας έδινε συμβουλές και προσπαθούσε να μας μάθει κάτι από αυτά που τόσο καλά 
έκανε… Αξιοσέβαστος, πειθαρχημένος και πολλά πολλά άλλα… Τυχερή που έστω και για λίγο ήταν προπονητής 
μου!» ήταν η ανάρτηση της Φραντσέσκα Φυλακτού, αθλήτριας από τη Λήμνο.

Είδηση και στο εξωτερικό

Ο Νικόλας του ελληνικού βόλεϊ ήταν από τους αθλητές που όχι μόνο τον ήξερε η… μάνα του, αλλά και όλος ο 
κόσμος. Ακόμα και μπασκετικά σάιτ, ελληνικά και ξένα, έγραψαν για τον χαμό του, ενώ η είδηση κυκλοφορεί σε 
πολλά πρακτορεία ειδήσεων του εξωτερικού και ειδικότερα της Ιταλίας όπου ο Σαμαράς άφησε το στίγμα του.
«R.I.P. Nikos Samaras, legend of Greek volleyball tragically taken from us far too soon. You will be missed sorely», 
είναι ένα ακόμα σχόλιο που έρχεται από την Ευρώπη για τον άτυχο αθλητή-σταρ.  

Σοκαρισμένοι επώνυμοι και ανώνυμοι

Ο Νίκος Σαμαράς ήταν αγαπητός σε όλους και η είδηση του χαμού του ένωσε τους πάντες. Οι διεθνείς της 
εθνικής Κορασίδων αφιέρωσαν τη νίκη επί του Αζερμπαϊτζάν στα προκριματικά για το Euro, στη μνήμη του, ενώ 
στην Αλεξανδρούπολη, οι παίκτες του Εθνικού μόλις έμαθαν τα νέα ξέσπασαν σε κλάματα διακόπτοντας την 
προπόνηση!
Και στο SentraGoal τα μηνύματα ήρθαν «βροχή». «Καλό ταξίδι φίλε Νίκο! Ο χαμός σου ήταν όπως και τα καρφιά 
σου! Κεραυνός!!!» έγραψε κάποιος. «Μόλις το άκουσα στην τηλεόραση απλά πάγωσα. Μου ήρθαν στο μυαλό 
κατευθείαν περιγραφές του Αλευρόπουλου όταν ο Σαμαράς έκανε τρομερά πράγματα τη δεκατεία του 90 με την 
Ορεστιάδα», θυμήθηκε κάποιος άλλος.
«Στο άκουσμα της είδησης παγώνεις και νομίζεις ότι σου κάνουν πλάκα. Κοιτάς αυθόρμητα την ημερομηνία 
ελπίζοντας να είναι πρωταπριλιά. Όμως είναι 4 Ιανουαρίου 2013, η μέρα που δάκρυσε όλο το ελληνικό βόλεϊ» 
συγκλονίζει ένα ακόμα σχόλιο.
«Επειδή το όνομα Σαμαράς μπορεί να μας κάνει και υπερήφανους. Καλό ταξίδι σε έναν ΠΑΙΚΤΑΡΑ που έφυγε 
δυστυχώς νωρίς», ξεχωρίζει ένα ακόμη.
Για επίλογο, το σχόλιο του «μεγάλου» Θανάση Μαργαρίτη… «Το ελληνικό βόλεϊ σιωπά!»

ΑΕΚ: «Με το δικέφαλο αετό στο στήθος»
Ανακοίνωση για την απώλεια του Νίκου Σαμαρά εξέδωσε η ΑΕΚ στην οποία μάλιστα ο «θρύλος» του ελληνικού 
βόλεϊ φόρεσε τη φανέλα της. «H Aθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως εκφράζει την βαθιά θλίψη της για τον 
απροσδόκητο και άδικο χαμό του μεγάλου βολεϊμπολίστα Νίκου Σαμαρά. Η οικογένεια της ΑΕΚ που είχε την 
τιμή να φορέσει αυτός ο αθλητής - υπόδειγμα ήθους και αγωνιστικής αξίας την ένδοξη φανέλα με τον δικέφαλο 
αετό στο στήθος, θρηνεί από χθες το βράδυ...
Δικοί μας άνθρωποι δυστυχώς βρέθηκαν πολύ κοντά στην τραγική χθεσινή ημέρα που μακάρι να μην ερχόταν 
ποτέ... Ευχόμαστε στους ανθρώπους του Νίκου Σαμαρά, στην οικογένεια και τους φίλους του, σε αυτούς που 
τον αγάπησαν και τον αγαπούν να κάνουν κουράγιο και υπομονή. Ένα στολίδι του ελληνικού αθλητισμού έφυγε. 
Νικόλα θα σε θυμόμαστε για πάντα...», αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΕΚ.
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ΠΑΟΚ: «Βυθίστηκε στο πένθος το ελληνικό βόλεϊ»
Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο ΠΑΟΚ για τον χαμό του Νίκου Σαμαρά.
Αναλυτικά:
«Το ΤΑΠ ΠΑΟΚ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Νίκου Σαμαρά που 
έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό βόλεϊ.».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση Α.Σ Ελπίς Αμπελοκήπων
«Η διοίκηση του Α.Σ Ελπίς Αμπελοκήπων , οι προπονητές και οι αθλητές του συλλόγου εκφράζουν τα θερμά 
τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος  που έφυγε τόσα ξαφνικά και άδικα από 
τη ζωή σκορπίζοντας την θλίψη στο ελληνικό βόλει και στον χώρο του αθλητισμού γενικότερα».

Νίκο καλό ταξίδι
Συγκλονισμένος από τον αιφνίδιο θάνατο του Νίκου Σαμαρά ήταν ο προπονητής της Ελπίδας Αμπελοκήπων 
Γιάννης Κυλίτσης που είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον πρώην άσο του βόλεϊ. Ο Γιάννης Κυλίτσης με τον Γιώργο 
Καμπερίδη ήταν οι άνθρωποι που ανακάλυψαν τον Νίκο Σαμαρά και τον προέτρεψαν να ασχοληθεί με το βόλεϊ. 
Μάλιστα την σεζόν 1988 ο Γιάννης Κυλίτσης ως αρχηγός τότε της ομάδας βόλεϊ της Ορεστιάδας είχε συμπαίκτη 
τον Νίκο Σαμαρά.

«Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Τον Νίκο τον αγαπούσα , τον αγαπώ, γιατί ακόμα δεν το έχω 
συνειδητοποιήσει σαν δικό μου παιδί. Ήταν ίσως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού βόλεϊ. Ήταν ένα 
βασανισμένο παιδί, ένας περήφανος άνθρωπος, ασυμβίβαστος,  ένας εξαιρετικός αθλητής.  Είχε βρει την χαρά 
του στη Λήμνο έκανε τη δική του οικογένεια που ήταν το όνειρο του αλλά η μοίρα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι».

Συλλυπητήρια από την Φαλκονάρα 
«Στην οικογένεια του Σαμαρά και την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για 
τον πρόωρο θάνατο του Νίκου» αναφέρει η συλλυπητήρια επιστολή της ιταλικής ομάδας, στην οποία έπαιξε ο 
αδικοχαμένος άσος.

ΑΟΝΣ Μίλων: «Δεν λογαριάζουμε μηδενισμό και πιθανό υποβιβασμό»
Η διοίκηση του ΑΟΝΣ Μίλων διαχώρησε τη θέση της από την ΕΣΑΠ και με την απόφαση της να ζητήσει 
μονομερώς την αναβολή του αγώνα με τον Παμβοχαϊκό ήρθε σε σύγκρουση με την διοργανώτρια. Σε δύσκολη 
θέση βρέθηκε και ο εκπρόσωπος του Μίλωνα στην ΕΣΑΠ Θανάσης Μπελιγράτης ο οποίος συντάχθηκε με 
το μέρος της διοίκησης του συλλόγου της Νέας Σμύρνης. Το ΔΣ του Μίλωνα σε ανακοίνωση που εξέδωσε 
αναφέρει:
«Απορούμε πως διεξήχθη η αγωνιστική αυτή!!! Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη λύπη του για τον 
χαμό του Νίκου, ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή να μεταφερθεί η σωρός με C-130 και μια ΕΣΑΠ δεν μπόρεσε 
να αναβάλλει τον αγώνα; Ο σύλλογος δεν λογαριάζει τον μηδενισμό του και τον πιθανό υποβιβασμό στην Α2 κι 
αυτό ως ελάχιστο φόρο τιμής στο Νίκο Σαμαρά».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση Ασκληπιός Τρικάλων
Το Τ.Α.Α. Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  εκφράζει τη βαθειά του θλίψη και οδύνη για τον άδικο χαμό 
του μεγάλου αθλητή ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΑΡΑ και  ο Πρόεδρος του σωματείου  Γιάννης Τζίμας δηλώνει με μεγάλη 
στεναχώρια τη δυσαρέσκεια του γιατί παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες από πλευράς Εθνικού για την 
αναβολή κατ’ αρχήν όλης της σημερινής αγωνιστικής της Volleyleague και κατά δεύτερον την αναβολή 
τουλάχιστον του αγώνα Εθνικός – Παναθηναϊκός (μιας και ο Νίκος Σαμαράς τίμησε ως παίκτης και τις δύο 
ομάδες), προς ένδειξη τιμής στην μνήμη του μεγάλου ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΑΡΑ, αυτό δεν κατέστη δυνατόν παρά τις 
αρχικές διαβεβαιώσεις που υπήρχαν από τις ομάδες της Α1.
 Επειδή στην Αλεξανδρούπολη κάθε αγώνας βόλλευ είναι γιορτή, θεωρούμε σήμερα ότι στο γήπεδο υπάρχει 
κηδεία και δηλώνουμε για άλλη μία φορά την αντίθεση μας στη διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνα. Ελπίζουμε 
έστω και την ύστατη στιγμή ότι θα πρυτανεύσει η ανθρωπιά και όχι αυτός ο αισχρός ανταγωνισμός.

Ο ΠΑ.Σ.Α.Π ζητά αναβολή των αγώνων
Την ώρα που τα δάκρυα των φίλων, συμπαικτών και αντιπάλων αλλά και ολόκληρου του ελληνικού αθλητισμού 
έχουν στερέψει για τον απροσδόκητο χαμό του Νίκου Σαμαρά, το ΔΣ του ΠΑ.Σ.Α.Π ζητά από  τις διοργανώτριες 
αρχές ΕΟΠΕ και ΕΣΑΠ, την αναβολή της σημερινής αγωνιστικής των πρωταθλημάτων, ως ελάχιστο φόρο τιμής 
στον “αετό” του ελληνικού βόλεϊ.

Απόσυρση φανέλας, κλειστό «Νίκος Σαμαράς», δικός του δρόμος και 
προτομή στην πλατεία!
Όπως αρμόζει σε έναν τεράστιο αθλητή, θα τιμήσει η Ορεστιάδα την μνήμη του Νίκου Σαμαρά. Όπως 
αποφάσισε το Δ.Σ του συλλόγου, ανάμεσα σε άλλα, θα αποσυρθεί η φανέλα με το Νο 9, θα γίνει η προτομή του 
στην πλατεία, θα... εκτοπίσει τον βασιλιά από την πινακίδα της οδού «Βασιλέως Κων/νου»,  αλλά και θα δώσει το 
όνομα του εκλιπόντα στο κλειστό γυμναστήριο. Τα τελευταία βέβαια, αν τα αποδεχτεί ο δήμος...
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Α.Ο. Ορεστιάδας:

«Το Δ.Σ. του Α.Ο.Ορεστιάδας σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 05 Ιανουαρίου 2013 λόγω του 
αιφνίδιου θανάτου του αθλητή της Νίκου Σαμαρά, αποφάσισε τα παρακάτω:

Α. Την απόσυρση της φανέλας με το Νο 9 που φορούσε ο αθλητής.
Β. Την θεσμοθέτηση ετήσιου τουρνουά στην μνήμη του.
Γ. Να παρευρεθεί αντιπροσωπεία του Δ.Σ. στην κηδεία του.
Δ. Να πραγματοποιηθεί την ημέρα της κηδείας του τέλεση τρισάγιου στην Λέσχη του Α.Ο.Ορεστιάδας.

Να προταθεί στο Δήμο Ορεστιάδας
Α. Να ονομαστεί το Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ορεστιάδας «Σαμαράς Νίκος»
Β. Να αλλάξει η ονομασία της Βασ. Κων/νου σε Νίκου Σαμαρά
Γ. Να κατασκευαστεί προτομή του εκλιπόντος στην Κεντρική Πλατεία»
http://youtu.be/6lXsCIzz7hk

Η επιστολή ενός Oρεστιαδίτη: «Συγγνώμη Νικόλα...»
Η παρακάτω επιστολή συγκινεί και αποτυπώνει τα συναισθήματα των ανθρώπων της Ορεστιάδας που ακόμα 
δεν έχουν ξεπεράσει - όπως και όλο το ελληνικό βόλεϊ - την απώλεια του Νίκου Σαμαρά. Είναι γραμμένη από την 
ορεστιαδίτη Δημήτρη Κούρο που έζησε την άνοδο και την πτώση της μεγάλης ομάδας της Ορεστιάδας, θυμάται 
τα όσα έγιναν στις 3 Μαϊου του 1998 όταν η Ορεστιάδα έχασε τον 5ο τελικό στην έδρα της από τον Ολυμπιακό 
και ζητάει συγγνώμη εκ μέρους όσων πίκραναν τον Νίκο Σαμαρά και τον οδήγησαν στην απόφαση να φύγει και 
ουσιαστικά να μην γυρίσει ποτέ στην ακριτική πόλη.
TOY ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΡΟΥ- ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ:

ΣΥΓΝΩΜΗ ,ΣΥΓΝΩΜΗ ,ΣΥΓΝΩΜΗ ΝΙΚΟ ΣΑΜAΡΑ.ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 5ο ΤΕΛΙΚΟ ΤΟ 1998 ΜΕ ΤΟΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΚΕΦΤΗΚΑΜΕ,ΕΙΠΑΜΕ, ΥΠΟΝΟΗΣΑΜΕ ΟΤΙ ΕΦΤΑΙΓΕΣ ΕΣΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΗΡΑΜΕ 
ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕΣ ΚΑΤΙ ΣΩΣΤΑ.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΠΑΔΟΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ 
ΣΟΥ ΨΥΧΗ!!!

ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑΤΙ ΤΙΣ ΤΟΣΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕΣ ΤΙΣ ΣΒΗΣΑΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΣΧΗΜΗ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΒΡΑΔΥΑ. 
ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑΤΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΔΕΝ ΣΟΥ ΔΩΣΑΜΕ ΚΑΝ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΤΑΦΕΡΕΤΕ ΝΑ 
ΦΤΑΣΕΤΕ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ.ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΡΕ ΑΔΕΡΦΕ!!!

ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑΤΙ ΗΣΟΥΝ Η ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΠΟΥ ΛΕΓΟΤΑΝ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΕΙ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΜΠΑΙΚΤΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΤΟΠΙΟΙ,ΚΑΙ ΣΕ 
ΓΚΡΕΜΙΣΑΜΕ ΓΚΡΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΕΠΕΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!!!

ΣΥΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΞΑΜΕ ΕΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΞΑΝΑΦΕΡΝΑΤΕ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΜΑΣ.ΕΙΧΑΤΕ ΑΛΛΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΜΑΤΑ ΕΣΥ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΓΕΝΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ.
ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΑΞΙΖΕ ΑΡΑΓΕ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΙΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚ0?ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΡΕ ΦΙΛΕ?
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ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΤΗΝ ΓΚΑΤΖΟΛΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΗΞΕΡΕ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΕΙ!!!

ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΚΑΝΑΜΕ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΣ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΙΑ.
ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΜΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ 
ΣΟΥ!!!

ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΓΚΑΛΗ,ΤΟΝ ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΑΜΕ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΠΙΟ 
ΜΑΚΡΙΑ!!!

ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ ΔΑΚΡΥΣΑΜΕ.ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΜΟ ΣΟΥ ΡΑΓΙΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΙΔΕΡΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΠΟΥ ΚΑΡΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΚΑΓΕ Η ΜΠΑΛΑ ΣΤΟ ΤΑΒΑΝΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΣΟΥ ΔΩΣΑΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙΣ 
ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΣΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΣ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ 
ΓΝΩΣΤΟΥΣ!!!

ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΤΑ ΜΑΣ ΜΙΛΟΥΣΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΜΑΣΤΑΝ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΣΕ ΔΟΥΜΕ,ΔΕΝ ΕΚΑΝΕΣ ΤΗΝ 
ΦΙΡΜΑ ΑΛΛΑ ΕΛΕΓΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΣΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΣΠΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΕ 
ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΠΛΑΝΑ ΧΩΡΑΦΙΑ!!!

ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΝ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΨΙΛΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΣΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΟΥ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΑΝ ΣΕ ΕΙΧΕ ΚΑΛΕΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ.ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΘΑ 
ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΚΑΝΕΣ ΝΑ ΦΡΑΚΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ 
ΕΡΧΟΤΑΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ!!!

ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ ΣΤΟ ΣΕΦ ΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ,ΟΡΘΙΟΙ, 
ΕΛΛΑΣ,ΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ!!!

ΣΥΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΙΚΤΕΣ ΣΟΥ ΟΠΩΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΣ ΣΟΥ Ο ΗΛΙΑΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΑΚΟΜΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑ ΑΝΕΒΕΙ Η ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑΤΙ ΒΟΗΘΗΣΕΣ ΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΣΟΥ ΝΑ ΑΝΕΒΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΕ ΦΕΡΑΜΕ 
ΠΙΣΩ ΣΗΚΩΜΕΝΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙΣ ΕΜΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΙΧΕ ΤΟΝ ΑΕΤΟ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΣ ΣΟΥ ΚΟΨΑΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ.

ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥ ΤΟ ΧΩΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΓΙΓΑΝΤΑ.ΚΑΙ ΑΣ ΜΑΣ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΜΑΣ . 
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΑΣ ΟΠΑΔΟΣ ΣΟΥ,ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣ ΚΡΙΤΗΣ ΣΟΥ.(ΕΚΕΙΝΟΣ Ο ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟ 
ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΕ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ,ΣΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ)
Δ.Κ.

Το ποίημα που έγραψε ένας φίλος για το Νίκο Σαμαρά

Ο χάρος δεν λυπήθηκε
σαν ήρθε να σε πάρει

μαζί σου αναμετρήθηκε
δυο μέτρα παλικάρι.

Είχες τα μάτια σφαλιστά
μα όλους τους κοιτούσες
έβλεπες πρόσωπα γνωστά

αυτά που αγαπούσες.

Μα είχαν τα μάτια μελανά
από το πολύ το κλάμα

όλων η σκέψη μας γυρνά
γιατ’ ήσουνα ένα θαύμα

Αέρινος και αρχηγός
στον κάθε σου αγώνα

σαν αετός ήσουν γοργός
του ΑΟΟ η κολόνα

Οι πάντες σε γνωρίσανε
στην σύντομη ζωή σου

τους άθλους σου υμνήσανε
και χάρηκαν μαζί σου

Ναν’ ελαφρύ το χώμα
αυτό που θα σκεπάσει

τ’ αέρινο σου σώμα
κανείς δεν θα ξεχάσει

Αιωνία σου η μνήμη
Γερασίδης Θεόδωρος 
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Ελλάς, Ελλάς! Νίκος Σαμαράς!
του ΠΕΡΠΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Και τι να γράψεις τώρα...
 
Με τη γενιά του μεγάλωσα δημοσιογραφικά, μαζί του ταυτίστηκα, σε αυτόν πίστεψα για να μεγαλώσει ξανά το 
άθλημα. Το δικό του όνομα πρόφερα την πρώτη φορά που μετέδωσα βόλεϊ.
 
Πέθανε; Πλάκα κάνεις ρε Ασημακόπουλε! Άσε μας ήσυχους!
 
Δεν θα ξεχάσω ποτέ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το 1994 (πιτσιρικάς εγώ στην εξέδρα) την ιαχή που δονούσε 
την ατμόσφαιρα στο «Κοσμοβόλεϊ»: «Ελλάς, Ελλάς, Νίκος Σαμαράς». Κι εκείνος έπαιρνε την μπάλα, έκανε 
σέρβις και κεραυνοβολούσε τους αντιπάλους. Το τέλειο σέρβις «με άλμα»!
 
Ό,τι κι αν πεις γι’ αυτόν τον παίκτη θα είναι πολύ λίγο. Ό,τι λόγια κι αν ψάξεις για να περιγράψεις τον άνθρωπο 
θα είναι φτωχά. Αφήστε που στην πραγματικότητα δεν μπορώ να βρω τις λέξεις. Και να τις έβρισκα, δύσκολα 
πληκτρολογώ. Αυτή την ώρα νομίζω ότι όλοι τρέμουμε. Για να τιμήσουμε το Νίκο όμως... Πρέπει να τιμήσουμε 
το Νίκο!
 
Ο Σαμαράς ήταν παίκτης παγκόσμιας κλάσης και ταυτόχρονα ένας αθλητής σταρ. Αυτό ακριβώς που θέλεις για 
να χτίσεις πάνω του ένα ολόκληρο οικοδόμημα και να το... πουλήσεις. Αν γεννιόταν στην Ιταλία θα ήταν εθνικός 
ήρωας. Ο απόλυτος σταρ!!!
 
Έτσι κι αλλιώς ήταν (ΕΙΝΑΙ) ΣΥΜΒΟΛΟ! Αν δεν γεννιόταν Έλληνας, σήμερα θα έκλαιγε όλη η 
χώρα!
 
Κι όμως, αυτόν τον ξέρουν οι περισσότεροι! Κι όμως,  στην αναγγελία του θανάτου ενός εκ των κορυφαίων όλων 
των εποχών στο ελληνικό βόλεϊ της αφάνειας,  όσοι βρέθηκαν στην αίθουσα σύνταξης του Real Fm μ’ ένα στόμα 
με ρώτησαν: «Ο παιχταράς της Ορεστιάδας;»!
 
Ναι, αυτός! Της Ορεστιάδας των μεγάλων υπερβάσεων και της δημιουργίας, του Ηρακλή (στον πρώτο τίτλο της 
ιστορίας του συλλόγου και στον μοναδικό της δικής του πορείας), του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της καριέρας 
στο εξωτερικό στο πρώτο σύγχρονο μεταναστευτικό ρεύμα το 1998. Φαλκονάρα, Σεβίλλη, Φενερμπαχτσε, 
Σενουά. Και στα στερνά του ακόμα, στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και στον Μίλωνα το έλεγε η καρδούλα του. 
Πετούσε.

Αετός, πάντα αετός!
 
Κυρίως όμως ο Σαμαράς της Ελλάδας. Παράταιρος θαρρείς στο περιβάλλον του αθλήματος, γεννημένος 
για πολύ μεγάλη καριέρα. Εδώ που του ‘λαχε να γεννηθεί όμως, δεν έκανε ούτε τα μισά από αυτά που θα 
μπορούσε. Ο γνησιότερος εκφραστής της εποχής μετά το 1987, η μεγαλύτερη ελπίδα του αθλήματος. Η 
προσφορά του ανυπολόγιστη. Κι αν επενδύαμε πάνω του όπως έπρεπε, σήμερα θα μιλούσαμε για λυτρωτή!
 
Τώρα πρέπει να θυμηθώ ιστορίες και να τις μοιραστώ μαζί σας. Συγχωρήστε με, αλλά δεν θα το κάνω. Κάποια 
πράγματα τα κρατάς για σένα και τα κουβαλάς μια ζωή.

Τι να πεις άλλωστε; Είναι από αυτά που δεν θες να πιστέψεις. Ως εδώ. Δεν πάει άλλο.
 
Καλό ταξίδι «Σαμ». Ας βρεθεί κάποτε, κάποιος να... «χωρέσει» στη φανέλα με το νούμερο 9. Να σηκώσει το 
βάρος της.
 
Δύσκολο, ΤΕΡΑΣΤΙΕ ΝΙΚΟ ΣΑΜΑΡΑ!
Υ.Γ: «Νικόλα, δυστυχώς η ζωή πολλές φορές σου δίνει πολλά αλλά...στα παίρνει γρήγορα! Το ελληνικό βόλεϊ 
σιωπά!», Θανάσης Μαργαρίτης

Λύγισαν και οι Τούρκοι μπροστά στον αιφνίδιο θάνατο του Νίκου Σαμαρά! 
Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νίκου Σαμαρά, παίκτη συμβόλου του ελληνικού βόλεϊ, έστειλε η τουρκική 
ομάδα Φενέρμπαχτσε. Ο αδικοχαμένος βολεϊμπολίστας άφησε την τελευταία του πνοή πριν από δύο ημέρες, 
λόγω ανευρύσματος, σε ηλικία 42 ετών.
Η Φενέρμπαχτσε, ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Νίκος Σαμαράς την περίοδο 2003-04, μέσω της ιστοσελίδας 
της, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του αθλητή, γράφοντας μεταξύ άλλων πως, «Η είδηση του 
θανάτου σκόρπισε θλίψη. Ο Θεός να λυπηθεί την οικογένεια του και όσους τον αγαπούν. Εκφράζουμε τα θερμά 
μας συλλυπητήρια σε όλους. Να αναπαύεται η ψυχή του Νίκου Σαμαρά».

Πηγή: sposrtsun.org, 6/01/2013

Χατζηπαναγιώτου, Καμπερίδης, Κεμανετζής, Παπάζογλου λένε «αντίο» 
στον Σαμαρά 
Όλη η Ελλάδα θα ευχόταν να είναι ψέματα, αλλά δυστυχώς ο Νικος Σαμαράς από το μεσημέρι της Παρασκευής 
έχει μετακομίσει στη γειτονιά των αγγέλων.

Μία από τις κορυφαίες μορφές του ελληνικού βόλεϊ, ο αθλητής που συνέδεσε το όνομα του με τη μεγάλη 
Ορεστιάδα, ο ‘Σαμ’ που όλοι αγάπησαν, δεν είναι πια εδώ.

To www.volleyball.gr, ως ελάχιστο φόρο τιμής προς τον σπουδαίο αυτό αθλητή, μίλησε με κάποιους ανθρώπους 
που έζησαν από κοντά τον Νίκο Σαμαρά, οι οποίοι παρά το σοκ της απώλειας είπαν με το δικό τους ξεχωριστό 
τρόπο το ‘αντίο’ στον ‘Σαμ’.

Γιώργος Καμπερίδης: «Όλοι μιλούσαν γι’ αυτόν»
Γεννήθηκε στην Γερμανία, αλλά επέστρεψε μικρός στην Ορεστιάδα… Εκεί όπου έμελλε να χτίσει το δικό του 
μύθο. Από πολύ νεαρός ξεχώριζε στη μικρή κοινωνία της ακριτικής πόλης με το επιβλητικό παρουσιαστικό του, 
ενώ η πρώτη του ενασχόληση με τον αθλητισμό ήταν το καράτε.
Ποιος ξέρει, αν δεν έφτανε στην Ορεστιάδα στα μέσα της δεκαετίας του 80’ ο Γιώργος Καμπερίδης ίσως ο 
Νίκος Σαμαράς να ήταν πρωταθλητής στις πολεμικές τέχνες.
«Ο Νίκος ήταν ένας εξαιρετικός αθλητής κι ένα σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό παιδί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
θα τον σκεπάσει…», είπε στο www.volleyball.gr ο άνθρωπος που ανακάλυψε και ουσιαστικά δημιούργησε τον 
βολεϊμπολίστα Νίκο Σαμαρά.
Ο ‘Δάσκαλος’ από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τις τύχες του ΑΟΟ άκουγε όλους να μιλούν για ένα ψηλό 
παλικάρι κι αποφάσισε να τον βρει.
«Όλοι μιλούσαν γι’ αυτόν και άρχισα να τον ψάχνω, χωρίς όμως επιτυχία. Τελικά τον είδα συμπτωματικά 
μπροστά μου στο περίπτερο έξω από το Δημοτικό Σχολείο. Ήταν Νοέμβριος του 1985 κι εκεί του είπα χωρίς 
περιστροφές ‘Εσύ θα έρθεις να παίξεις βόλεϊ’ και τον πήρα και πήγαμε στο γήπεδο. Στην αρχή μου ξέφυγε και 
δεν ήθελε να συνεχίσει, με αποτέλεσμα να αναγκαστώ να πάω σπίτι του. Εκεί τον παρότρυνε η γιαγιά του κι 
έτσι ξεκίνησε», θυμήθηκε ο σπουδαίος προπονητής, με την συγκίνηση στη χροιά της φωνής του να είναι κάτι 
παραπάνω από έντονη.
Από την τελευταία τους συνάντηση έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά οι σχέσεις τους ήταν πάντα εξαιρετικές.
«Ο Νίκος ήταν ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο ταλέντο που πέρασε από τα χέρια μου. Ήταν 
αφοσιωμένος σ’ αυτό που έκανε και γι’ αυτό έπαιζε μέχρι τώρα. Πολλοί τον είχαν παρεξηγήσει, αλλά δεν ήταν ο 
άνθρωπος που παρουσίαζαν κάποιοι. Εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα μαζί του, απλά όταν λες τα πράγματα με το 
όνομα τους, τότε ακούς και… διάφορα. Κρίμα γιατί έφυγε ένας σπουδαίος αθλητής και άνθρωπος».

Αθηνόδωρος Χατζηπαναγιώτου: «Καλό ταξίδι, θα σε θυμόμαστε για πάντα»
Το τηλεφώνημα του Θανάση Μπελιγράτη, έμοιαζε με κακό όνειρο. Ο Αθηνόδωρος Χατζηπαναγιώτου, πρώην 
πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου κι ένα από τα ιστορικότερα στελέχη της ομάδας, αλλά και μέλος του ΔΣ της 
ΕΟΠΕ έχοντας ζήσει από πολύ μικρό τον Νίκο Σαμαρά δεν ήθελε να πιστέψει ότι ήταν αλήθεια, αυτό που του 
μετέφερε ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
«Τι ήταν ο Νίκος Σαμαράς για την Ορεστιάδα; Σαμαράς=Ορεστιάδα και Ορεστιάδα=Σαμαράς. Ήταν ο αθλητής 
ο οποίος ανέδειξε πάρα πολύ ψηλά την Ορεστιάδα και η Ορεστιάδα ήταν η ομάδα η οποία ανέδειξε τον Νίκο. 
Ήταν πιασμένοι χέρι-χέρι», μας είπε ο Θρακιώτης παράγοντας και συνέχισε: «Ήταν το παιδί που αγάπησε όλη η 
πόλη και ήταν ο αθλητής με τον οποίο η Ορεστιάδα είχε τις καλύτερες στιγμές της. Με τον Νίκο Σαμαρά πήραμε 
την 2η θέση Ευρώπη, με τον Νίκο συμμετείχαμε σε δύο τελικούς πρωταθλήματος. Η Ορεστιάδα με τον Νίκο 



Νίκος Σαμαράς Νίκος Σαμαράς

224 225

Σαμαρά είχε πάρα πολλές διακρίσεις και ως πρωταθλήτρια Ελλάδας σε παίδες και εφήβους. Συλλυπητήρια στην 
οικογένειά του. Καλό ταξίδι… Όλος ο κόσμος του βόλεϊ θα σε θυμάται… Η Ορεστιάδα θα σε θυμάται…»

Στέλιος Κεμανετζής: «Ο Νίκος ήταν υπεραθλητής, ήταν αετός που πετούσε ψηλά»
Στην Ορεστιάδα, στην πόλη όπου μεγάλωσε και μεγαλούργησε με τον ΑΟ, το σοκ ήταν τεράστιο. Οι αθλητές 
της ομάδας έμαθαν τα άσχημα μαντάτα την ώρα της προπόνησης, όταν τα τηλέφωνα τους άρχισαν να χτυπούν 
ασταμάτητα και λίγο αργότερα οι παράγοντες του συλλόγου βρέθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο για να τους 
επιβεβαιώσουν το χαμό του Νίκου.
Η προπόνηση διεκόπη κι ο ένα προσπαθούσε να παρηγορήσει τον άλλον.
«Ο Νίκος ήταν ένα παιδί μάλαμα, ένας πραγματικός αετός», είπε με τρεμάμενη φωνή ο αρχηγός της Ορεστιάδας 
Στέλιος Κεμανετζής, ο οποίος μεγάλωσε στον ΑΟ μαζί με τον ‘Σαμ’.
«Εμείς μέσα στο γήπεδο βλέπαμε τον Νίκο κι ακολουθούσαμε όλοι το παράδειγμα του. Ήταν ο υπεραθλητής, 
ήταν ο αετός. Πετούσε ψηλά κι εμείς προσπαθούσαμε να τον φτάσουμε. Ακούραστος, δούλευε ασταμάτητα 
ακόμη και τώρα. Πριν λίγο καιρό μου είχε πει κάποιος συμπαίκτης του από άλλη ομάδα ‘πως γίνεται σ’ αυτή την 
ηλικία να δουλεύει τόσο πολύ’ και θυμάμαι του είχα απαντήσει ‘είναι στο dna μας εδώ πάνω κι ο Νίκος είναι το 
καλύτερο παράδειγμα’», συνέχισε αναφερόμενος στον αδικοχαμένο συμπαίκτη του και συμπλήρωσε: «Ο Νίκος 
Σαμαράς ήταν ο Γκάλης του Ελληνικού βόλεϊ, αλλά ποτέ το άθλημα δεν πήρε από αυτόν αυτά που θα μπορούσε. 
Ποτέ δεν τον διαχειρίστηκε σωστά»

Γιώργος Παπάζογλου: «Από μικρός ήταν αρχηγός»
Όπως κι ο Στέλιος Κεμανετζής, έτσι κι ο Γιώργος Παπάζογλου ήταν στη γενιά των αθλητών της Ορεστιάδας που 
ξεκίνησαν το βόλεϊ αφότου είχε αρχίσει ήδη να δημιουργείται ο μύθος του Νίκου Σαμαρά.
Μεγάλωσε κυριολεκτικά και μεταφορικά μαζί του, αφού ο ‘Σαμ’ είχε πάντα τους μικρούς από κοντά κι όταν χθες 
το βράδυ λίγο μετά την έναρξη της προπόνησης του Εθνικού Αλεξανδρούπολης ο Γιώργος Τεκτονίδης τους 
μετέφερε τη θλιβερή είδηση το μυαλό του γέμισε με εικόνες από το παρελθόν.
«Τρελάθηκα δεν το πίστευα… Είναι άδικο», ήταν τα πρώτα λόγια του έμπειρου άσου. «Το καλοκαίρι είχε έρθει 
Αλεξανδρούπολη, βγήκαμε μαζί, θυμηθήκαμε τα παλιά κι αυτή η εικόνα μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό. Ήταν 
ένας άνθρωπος γεμάτος ζωή».
Για τον ίδιο πάντως, ο Σαμαράς πάντα θα είναι ο αρχηγός κι ένας μεγάλος άνθρωπος.
«Όταν εμείς ξεκινήσαμε, ο Νίκος ήταν ήδη το μεγάλο όνομα της Ορεστιάδας και σιγά, σιγά τον μάθαινε όλη η 
Ελλάδα. Μας έπαιρνε όμως τους μικρούς και μας έβγαζε βόλτα για καφέ, τότε που δεν μας ήξερε κανένας και 
ποτέ δεν είχε τουπέ. Όσοι δεν τον ήξεραν καλά, μπορεί να έλεγαν διάφορα, αλλά η αλήθεια είναι διαφορετική. 
Ως άνθρωπος είχε κι αυτός τις ιδιαιτερότητες του, ωστόσο ήταν εξαιρετικός χαρακτήρας. Ο Νίκος ήταν 
πραγματικός αρχηγός κι αυτό το είχε από πιτσιρικάς. Αυτός μιλούσε πάντα πρώτος στα αποδυτήρια και ποτέ 
δεν κρυβόταν». 

Πηγή: volleyball.gr,  5/1/2013

Καλύτερα να σιωπούμε για τον Νίκο…
«Δυστυχώς έφυγε από κοντά μας ο Νίκος και το μόνο που μένει είναι να τον τιμάμε κάθε χρόνο. Μακάρι να 
γίνουμε όλοι σαν τον Νίκο και να φτάσουμε εκεί ψηλά που έφτασε και εκείνος» είπε ο Μάκης Κανέλλος του 
ΠΑΟΚ με τον κουμπάρο του εκλιπόντα Γρηγόρη Σιδηρόπουλο να προσθέτει: «Μακάρι να μοιάσουμε στο 
Νίκο Σαμαρά. Πέρα από εκπληκτικός παίκτης ήταν και υπέροχος άνθρωπος. Αυτό που μένει σε εμένα είναι ο 
άνθρωπος Νίκος Σαμαράς γιατί ήμασταν κουμπάροι». «Σιωπή» από όλους ζήτησε ο αρχηγός του Ολυμπιακού 
Κώστας Χριστοφιδέλης. «Όταν υπάρχει ένας θάνατος ενός ανθρώπου που έχω ζήσει σε τέτοιες περιπτώσεις 
πρέπει να σιωπούμε. Να τον θυμόμαστε από το έργο του, το ήθος του και την αξία του». Για «σιωπή» μίλησε 
και ο πρόεδρος του Παμβοχαϊκού Κωνσταντίνος Ρωμανός. «Η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στο Νίκο Σαμαρά. 
Είναι ελάχιστος φόρος τιμής στο Νίκο Σαμαρά. Να ζήσουμε να θυμόμαστε τον μεγάλο αθλητή. Η σιωπή είναι 
χρυσός». Τέλος ο διεθνής ακραίος της Κηφισιάς Θεόκλητος Καριπίδης θύμισε σε όλους ένα γεγονός που έχει 
πειράξει τους αθλητές. «Δεν έπρεπε να είχε γίνει εκείνη η αγωνιστική της Βόλεϊ Λιγκ, μια μέρα μετά από όταν 
έφυγε ο Νίκος. Νιώθω πολύ τυχερός που υπήρξα συμπαίκτης του».

Πηγή: novasports.gr, 19/2/2013

Η τελευταία βράβευση του Νίκου Σαμαρά (φωτο)
Μόλις πριν από 20 ημέρες ο Νίκος Σαμαράς είχε αγωνιστεί με την ομάδα της Λήμνου στο κύπελλο Ελλάδος, 
είχε ηττηθεί από τον Μακεδονικό εκτός έδρας, αλλά είχε τιμηθεί από την ομάδα του Φρέντι Μπρουκς για την 
προσφορά του στο άθλημα.

Η φωτογραφία είναι λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης των δύο ομάδων στις 15 Δεκεμβρίου 2012.

Τρεις ακόμα ομάδες προκρίθηκαν στην Γ΄φάση του Κυπέλλου μετά τους αγώνες νοκ άουτ της Β΄φάσης που 
έγιναν το σαββατοκύριακο. Μετά την πρόκριση της Καλαμάτας 80 επί της Φιλίας Περάματος το Σάββατο, 
η Ορεστιάδα μία ημέρα μετά τη νίκη της επί της ΜΕΝΤ στο ντέρμπι της Α2 Ανδρών νίκησε και την Ελπίδα 
Αμπελοκήπων με 3-1 σετ και προκρίθηκε στον Γύρο. Ο Μακεδονικός του Φρέντι Μπρουκς και του Άλεξ Ντιάζ 
νίκησε τη Λήμνο 3-0 σετ. Με τη νεοσύστατη νησιωτική ομάδα αγωνίστηκε και ο Νίκος Σαμαράς ο οποίος 
ουσιαστικά είναι και προπονητής. Ο σπουδαίος εβρίτης βολεϊμπολίστας τιμήθηκε από την διοίκηση του 
Μακεδονικού για την τεράστια προσφορά του στο ελληνικό βόλεϊ.

Γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς»
Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Δημήτρης Μουζάς θα καταθέσει πρόταση στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο να 
ονομασθεί το νέο κλειστό γυμναστήριο της πόλης «Νίκος Σαμαράς» και να στηθεί προτομή του εκλιπόντα σε 
κεντρική πλατεία.

«Απορώ πως θα παίξουν τα παιδιά τη μέρα που έχασαν τον αδελφό τους»
Ο προπονητής του Φοίνικα Σύρου, ο Χρήστος Πάτρας εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για την απώλεια του 
Νίκου Σαμαρά και παράλληλα εξέφρασε τις αντιρρήσεις του με την διεξαγωγή της αγωνιστικής κίνησης σε όλα 
τα πρωταθλήματα. «Είναι δύσκολη η θέση μου για πολλούς λόγους. Είμαι συγκλονισμένος για τη συμφορά που 
μας βρήκε. Κουράγιο στην οικογένεια του.
Ο Νίκος μας έδωσε πολλά. Θα τον τιμούμε πάντα. Εμείς οι παλαιότεροι ζήσαμε το μοναδικό χαρακτήρα του. Τον 
αγάπησαν όλοι οι Έλληνες. Εχω όμως και μία απορία: Πως θα αγωνιστούν σήμερα ο Μποζίδης, ο Κουρνέτας, 
ο Λάππας, ο Χριστοφιδέλης, ο Πανταλέων, ο Πανούσος και όλα τα υπόλοιπα παιδιά; Πως θα αγωνιστούν την 
ημέρα που έχασαν τον αδελφό τους; Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει».
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Mάριος Γκιούρδας: «Είναι άδικο»
O Mάριος Γκιούρδας έκανε δίδυμο με τον Νίκο Σαμαρά στην Εθνική για πολλά χρόνια και φυσικά είναι 
συντετριμμένος.
Όπως μας είπε: «Τα λόγια είναι πλέον πολυτέλεια. Ότι και να πούμε είναι λίγο, αλλά δεν μπορούμε να μην 
σταθούμε στην αδικία της ζωής. Ήταν ένα παιδί που πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, βασανίστηκε και πάνω 
που πήγε να κάνει μια νέα αρχή, κόπηκε το νήμα της ζωής του. Εκτός από συμπαίκτες, ήμασταν και φίλοι εκτός 
γηπέδων και κάναμε οικογενειακή παρέα. 

Πιστεύω ότι έπρεπε να αναβληθούν όλοι οι αγώνες. Τα έξοδα που επικαλούνται είναι φτηνές δικαιολογίες. Απλά 
αυτοί που τα λένε δεν ξέρουν την ιστορία του ελληνικού βόλει. Και με την αναβολή δεν θα γύριζε πίσω ο Νίκος, 
αλλά θα έδειχνε το άθλημα ότι ξέρει να τιμά τους ανθρώπους του».
Ο Γκιούρδας υπήρξε συμπαίκτης με τον Σαμαρά μόνο στον Μίλωνα τη σεζόν 2011-12 όπου η ομάδα της Νέας 
Σμύρνης ανέβηκε στην Βόλεϊ Λιγκ.

Φόρο τιμής στα γραφεία του Α.Ο. στην Ορεστιάδα
Η διοίκηση του Αθλητικού Ομίλου Ορεστιάδας με ανακοίνωση της καλεί τους επώνυμους και ανώνυμους φίλους 
του Νίκου Σαμαρά και του συλλόγου να αποτίσουν φόρο τιμής στα γραφεία του ιστορικού συλλόγου.

Στέλιος Προσαλίκας: «Μια ζωή χωρίς συμβιβασμούς»
Συγκλονισμένος ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΠΕ και πρώην ομοσπονδιακός προπονητής Στέλιος Προσαλίκας 
δήλωσε για την απώλεια του Νίκου Σαμαρά: «Είμαι συγκλονισμένος με τα μαύρα μαντάτα. Ο Νίκος έφυγε εκτός 
λογικής σειράς, όπως η ζωή έτσι και ο θάνατός του. Έφυγε ένας εραστής του αθλήματος μας, άλλες φορές 
στις Εθνικές ομάδες και στους καλύτερους του κόσμου και άλλες στις τοπικές κατηγορίες, επειδή έτσι απλά 
ήθελε, πέρα από σκοπιμότητες και μικροϋπολογισμούς.
Όσο μπορούσε έπαιζε, εφ’ όρου ζωής, μιας ζωής όμως σύντομης χωρίς συμβιβασμούς και ρουτίνες που 
σφράγισε τις μνήμες μας».

Οταν ο Καμπερίδης συνάντησε τον Σαμαρά στο περίπτερο
Ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον Νίκο Σαμαρά, ο προπονητής Γιώργος Καμπερίδης (πατέρας του Κυριάκου που 
πέρασε από τους πάγκους της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού) συγκλονισμένος από τον θάνατο του... παιδιού του 
μίλησε με πόνο και οδύνη στο volleyball.gr. Θυμήθηκε την πρώτη του γνωριμία με τον «Σαμ»: «Ο Νίκος ήταν ένας 
εξαιρετικός αθλητής κι ένα σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό παιδί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…», 
είπε Γιώργος Καμπερίδης και συμπλήρωσε: «Όλοι μιλούσαν γι’ αυτόν και άρχισα να τον ψάχνω, χωρίς όμως 
επιτυχία. Τελικά τον είδα συμπτωματικά μπροστά μου στο περίπτερο έξω από το Δημοτικό Σχολείο.
Ήταν Νοέμβριος του 1985 κι εκεί του είπα χωρίς περιστροφές ‘Εσύ θα έρθεις να παίξεις βόλεϊ’ και τον πήρα 
και πήγαμε στο γήπεδο. Στην αρχή μου ξέφυγε και δεν ήθελε να συνεχίσει, με αποτέλεσμα να αναγκαστώ να 
πάω σπίτι του. Εκεί τον παρότρυνε η γιαγιά του κι έτσι ξεκίνησε», θυμήθηκε ο σπουδαίος προπονητής, με την 
συγκίνηση στη χροιά της φωνής του να είναι κάτι παραπάνω από έντονη. Από την τελευταία τους συνάντηση 
έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά οι σχέσεις τους ήταν πάντα εξαιρετικές.
«Ο Νίκος ήταν ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο ταλέντο που πέρασε από τα χέρια μου. Ήταν 
αφοσιωμένος σ’ αυτό που έκανε και γι’ αυτό έπαιζε μέχρι τώρα. Πολλοί τον είχαν παρεξηγήσει, αλλά δεν ήταν ο 
άνθρωπος που παρουσίαζαν κάποιοι. Εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα μαζί του, απλά όταν λες τα πράγματα με το 
όνομα τους, τότε ακούς και… διάφορα. Κρίμα γιατί έφυγε ένας σπουδαίος αθλητής και άνθρωπος».

«Να αναβληθεί ο αγώνας μας...»
Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης ΑΠΑΙΤΕΙ να αναβληθεί τουλάχιστον το δικό τους ματς με τον Παναθηναϊκό ως 
φόρο τιμής στο Νίκο Σαμαρά.
«Το Τ.Α.Α. Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  εκφράζει τη βαθειά του θλίψη και οδύνη για τον άδικο 
χαμό του μεγάλου αθλητή ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΑΡΑ και ο Πρόεδρος του σωματείου Γιάννης Τζίμας δηλώνει με μεγάλη 
στεναχώρια τη δυσαρέσκεια του γιατί παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες από πλευράς Εθνικού για την 
αναβολή κατ’ αρχήν όλης της σημερινής αγωνιστικής της Volleyleague και κατά δεύτερον την αναβολή 

τουλάχιστον του αγώνα Εθνικός – Παναθηναϊκός (μιας και ο Νίκος Σαμαράς τίμησε ως παίκτης και τις δύο 
ομάδες), προς ένδειξη τιμής στην μνήμη του μεγάλου ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΑΡΑ, αυτό δεν κατέστη δυνατόν παρά τις 
αρχικές διαβεβαιώσεις που υπήρχαν από τις ομάδες της Α1.

Επειδή στην Αλεξανδρούπολη κάθε αγώνας βόλλευ είναι γιορτή, θεωρούμε σήμερα ότι στο γήπεδο υπάρχει 
κηδεία και δηλώνουμε για άλλη μία φορά την αντίθεση μας στη διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνα. Ελπίζουμε 
έστω και την ύστατη στιγμή ότι θα πρυτανεύσει η ανθρωπιά και όχι αυτός ο αισχρός ανταγωνισμός».
 
Για το Τ.Α.Α.
Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Πρόεδρος

Αναβλήθηκε ο αγώνας του Έβρου
Μετά το βαρύ πένθος για τον χαμό του Νίκου Σαμαρά και μετά από αίτημα της διοίκησης του Εθνικού 
Αλεξανδρούπολης η ΕΣΑΠ αποφάσισε να αναβάλει την συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Πρόταση του volleynews.gr προς την ΕΣΑΠ και τις δύο ομάδες είναι οι παίκτες των δύο ομάδων να βρεθούν 
κανονικά στο γήπεδο και μαζί με τους φίλους του βόλεϊ να αποτίσουν φόρο τιμής στον μεγάλο άσσο. Είναι το 
ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε.

«Είναι το σύμβολο του ελληνικού βόλεϊ»
Η οικογένεια Σαμαρά έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο για την ταφή του αγαπημένου τους Νίκου
κι εμείς απλά μεταφέρουμε απόψεις και γνώμες, αφού όπως όλα δείχνουν η κηδεία του θα γίνει στη Λήμνο.
Ο Ντίνος Χασάπης ο άνθρωπος που έφερε τον Σαμαρά στον Παναθηναικό μας είπε «κανονικά έπρεπε να 
αναβληθούν όλα τα ματς. Είναι άθλιοι αυτοί που δεν τα ανέβαλαν. Να κάνουμε και προσπάθεια να πείσουμε 
την οικογένεια του να γίνει η κηδεία του στην Αθήνα και η ταφή του στην Ορεστιάδα με έξοδα του ελληνικού 
βόλει. Κι αν δεν πληρώσει η ΕΟΠΕ και η ΕΣΑΠ να βρούμε εμείς τα χρήματα. Ο Σαμαράς είναι το σύμβολο  του 
ελληνικού βόλει».

Mε τι ψυχή..
Ο Γιώργος Μελισσουργός έκανε την παρακάτω δήλωση:
«Ολόκληρο το Ελληνικό βόλεϊ είναι πολύ φτωχότερο από χθες.  Δεν υπάρχουν κατάλληλα λόγια για να 
περιγράψουν τα συναισθήματα «απώλειας» που βιώνουμε από άκρη σε άκρη της Ελλάδας από χθες. Φίλε Νίκο 
σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας έδωσες και θα σε θυμόμαστε πάντα.
Γιώργος Μελισσουργός

ΥΓ. Αναρωτιέμαι  με τι ψύχη είναι δυνατόν να πρέπει να αγωνιστούν σήμερα και αύριο οι δεκάδες συναθλητές 
και συναθλήτριες που δεν έχουν σταματήσει να θρηνούν από την στιγμή που έμαθαν το τραγικό και τόσο άδικο 
νέο.»

Aν πέθαινε ο Γκάλης
Ουδείς κατάλαβε το μέγεθος της απώλειας του Νίκου Σαμαρά και την απήχηση που είχε ο θάνατος του
στους αγνούς φιλάθλους.
Αναβλήθηκε το ματς της ΓΕΑ και οι αγώνες της Ένωσης Θράκης και πέραν τούτου ουδέν. Λες και χάθηκε ένας 
τυχαίος παίκτης και όχι ο Γκάλης του βόλει. Και ρωτάμε. Όταν πεθάνει ο Γκάλης θα γίνει ματς μπάσκετ σε όλη 
την επικράτεια;
Στην Αλεξανδρούπολη κανένας δεν θέλει να πάει στο γήπεδο να δει τις δυο πρώην ομάδες του να παίζουν την 
ώρα που το κορμί του είναι ακόμη ζεστό. Ιεροσυλία 
Κανονικά έπρεπε να αναβληθούν όλα τα ματς στην Ελλάδα που είναι μόλις 12 γιατί δεν παίζει ηΑ2  ανδρών-
γυναικών και να φορέσουν μαύρα περιβραχιόνια όλοι οι αθλητές-τριες της Εθικής , Ανταυτού ψελίζουν κάτι 
ανόητες δικαιλογίες για το κόστος της μετακίνησης του Παναθηναικού και την τηλεοπτική μετάδοση του 
Αιγινίου.
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Ξυπνείστε πέθανε το σύμβολο του ελληνικού βόλει ο ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ και όχι ένας παίκτης της ... Κάτω 
Τραχανοπλαγιάς και μάλιστα σε ηλικλια 42 χρονών.
Οι μεγάλοι άνδρες ξεχωρίζουν γιατί αναγνωρίζουν τα λάθη τους και έστω και τώρα πρέπει να αναβληθούν όλα 
τα ματς ή τουλάχιστον το ματς του Εθνικού. Αν δεν συμβεί αυτό, τότε οι κεφαλές της ΕΟΠΕ και της ΕΣΑΠ θα 
μείνουν στην ιστορία ως οι παράγοντες που δεν τίμησαν τον ΝΙΚΟ ΣΑΜΑΡΑ και απέχουν πολύ από την κοινή 
γνώμη, μη διαισθανόμενοι το μεγαλείο του εκλιπόντα.
Και φυσικά η κηδεία του πρέπει να γίνει με έξοδα του ελληνικού βόλει
Σ  Λ

Θλίψη και οργή για το χαμό του Νίκου Σαμαρά
Βαθιά θλίψη επικρατεί στο ελληνικό βόλεϊ μετά τον απροσδόκητο χαμό του Νίκου Σαμαρά. Οργή από αθλητές 
και προπονητές για τη μη αναβολή των αγώνων του Σαββατοκύριακου. Με C-130 στη Λήμνο η σορός του 
εκλιπόντα, ύστερα από εντολή του πρωθυπουργού.
Ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, έδωσε εντολή στον Υπουργό Αμύνης, Πάνο Παναγιωτόπουλο, ώστε να 
μεριμνήσει για τη μεταφορά της σορού του Νίκου Σαμαρά με C-130 στη Λήμνο.
Εκεί θα γίνει την Δευτέρα (07/01 στις 15:00) η κηδεία του άτυχου βολεϊμπολίστα, που την Παρασκευή πέθανε 
αιφνιδίως λόγω ανευρύσματος στον εγκέφαλο.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
 
Τη βαθιά θλίψη τους, αλλά και την οργή τους για το γεγονός ότι δεν αναβλήθηκαν όλοι οι αγώνες σε Vol-
leyleague και Α1 γυναικών στη μνήμη του Νίκου Σαμαρά (αναβλήθηκε μόνο το Εθνικός Αλεξανδρούπολης - 
Παναθηναϊκός), εξέφρασαν πολλοί άνθρωποι του βόλεϊ

Ρέκβιεμ για τον αετό...
-Στέφανε είναι αλήθεια ότι πέθανε ο Σαμαράς;
“Ποιός Σαμαράς;”
-Ο Νίκος
“Τι λες τώρα;”
Το πρώτο τηλέφωνο ήταν από τον Θανάση Μουστακίδη και αμέσως τηλεφωνήσαμε στον γαμπρό του στην 
Ορεστιάδα, τον Σταύρο Γιάμαλη και μόλις το άκουσε έχασε τη φωνή του. Νέο τηλεφώνημα στον Αθηνόδωρο 
Χατζηπαναγιώτου, που μόλις το είχε πληροφορηθεί από τον Θανάση Μπελιγράτη.

Δεν μπορεί κάποιο λάθος έγινε, σκεφτήκαμε και περιμέναμε να χαρούμε και να αποδειχθεί δημοσιογραφική 
γκάφα , η είδηση του “volleynews”
Tα τηλέφωνα δεν σταμάτησαν να χτυπούν, από το Sport24.gr, από τον Αθήνα 984, από τον Δημήτρη 
Καραθανάση, ώσπου πήρε  ο Σταύρος Γιάμαλης και διέψευσε τις ελάχιστες ελπίδες μας. Η Ορεστιάδα στο 
πόδι, πηγαίνουν στην ιστορική λέσχη του ΑΟΟ και ανάβουν κεριά. Μεγάλοι άνθρωποι, παιδιά, άνθρωποι που 
τον θαύμασαν. Όλοι με δάκρυα στα μάτια και με το αίτημα να είναι η πόλη που δοξάστηκε η τελευταία κατοικία 
του...Κι όλοι  ζητούσαν να αναβληθούν όλα τα ματς του Σαββατοκύριακου, αλλά πού;

Τα ραδιόφωνα και τα sites πήραν φωτιά, ως και το  volleyball.it το έχει πρώτο θέμα. Αλλά τι να γράψεις τώρα; 
Τα δάκτυλα τρέμουν, δεν βρίσκουν το στόχο τους, αλλά που θα πάει, θα καλμάρουν και με σφιγμένη ψυχή 
θα γράψουμε για το ρέκβιεμ του αετού που πέθανε συζητώντας για βόλεϊ με τον Θανάση Πανούσο και τον 
Χριστόδουλο Ιωακειμίδη. 

Να γράψουμε για τον “Σαμ” που μας έκανε υπερήφανους, που γέμισε τα γήπεδα του βόλεϊ με αγοράκια και 
κοριτσάκια, που έκανε γνωστή την Ορεστιάδα γνωστή σε όλη την  Ευρώπη.

Που θα πάει θα τα καταφέρουμε, έστω και υπό τους ήχους του ρέκβιεμ  του Μότσαρτ...

Ενός λεπτού σιγή και στο καμπιονάτο!
Ησυχία και στο καμπιονάτο στη μνήμη του Νίκου Σαμαρά! Έπειτα από πρωτοβουλία που έλαβε σήμερα ο Σάκης 
Ψάρρας η διοίκηση της ιταλικής Ραβέννα έκανε δεκτό το αίτημα του προέδρου του ΠΑ.Σ.Α.Π. ώστε στο αυριανό 
ματς της Serie Aμε την Κούνεο, οι Έλληνες άσοι της ομάδας Ψάρρας, Πελεκούδας να αγωνιστούν με μαύρα 
περιβραχιόνια και να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ως ελάχιστος φόρος τιμής των αθλητών μας στη μνήμη του 
αδικοχαμένου, Νίκου Σαμαρά. Κατόπιν μάλιστα συννενόησης και συζήτησης με τους παραπάνω άσους, ανάλογο 
αίτημα προς τις ομάδες τους κατέθεσαν και οι διεθνείς Τζούριτς (Τρεντίνο), Φράγκος (Λατίνα), χωρίς ωστόσο να 
είναι γνωστή η τελική απόφαση των ιταλικών συλλόγων.
Ο Δημήτρης Τζούριτς πάντως, εξέφρασε την μεγάλη επιθυμία του, κατά τον προσεχή  Μαϊο, με την ευκαιρία της 
συγκέντρωσης των διεθνών στην Εθνική ομάδα, να πραγματοποιηθεί ένας ξεχωριστός αγώνας φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα στην Ορεστιάδα, προς τιμήν του Νίκου Σαμαρά. Στο παιχνίδι αυτό, το οποίο ο διεθνής άσος της 
Τρεντίνο, θέλει να έχει ανάλογο χαρακτήρα και σημασία με το ματς που πραγματοποίησαν οι Ιταλοί αθλητές , 
στη μνήμη του αδικοχαμένου, Βιγκορ Μποβολέντα  πρότεινε να υπάρχει κανονικό εισιτήριο και όλα τα έσοδα 
που θα διατεθούν να δοθούν στην οικογένεια του Νίκου Σαμαρά, που τόσο σκληρά χτυπήθηκε από τη μοίρα.

Νίκο είσαι σε καλά χέρια!
Ο Νίκος Σαμαράς δεν γυρίζει πίσω. «Έφυγε» αφήνοντας, όμως, πίσω του μια μεγάλη ιστορία. «Έφυγε» ήσυχος 
αφού πλέον αναπαύεται σε καλά χέρια. Στα χέρια του αρχηγού της Εθνικής Παίδων Γιώργου Τζιουμάκα που με 
περηφάνια και αποφασιστικότητα κρατάει τη φωτογραφία του αρχηγού πριν τον αγώνα με την Κροατία για τα 
προκριματικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Για όλους εμάς στο volleynews.gr αυτή είναι η φωτογραφία που 
ορίζει το νέο ξεκίνημα του ελληνικού βόλεϊ. Αυτή είναι η φωτογραφία για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού 
βόλεϊ. Αυτό θα ήθελε ο «Σαμ» να κρατήσουμε. Μπράβο Γιώργο. Μπράβο σε όλα τα παιδιά της Εθνικής Παίδων. 
Μπράβο σε όλα τα νέα παιδιά που μάχονται για ένα καλύτερο αύριο. Μας κάνουν υπερήφανους και μας δίνουν 
δύναμη τούτες τις ώρες.
«Αντίο» και από την Φενερμπαχτσέ! 
Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Νίκου Σαμαρά, εξέδωσε η Φενέρμπαχτσέ, την φανέλα της οποίας 
φόρεσε την σεζόν 2003-04.
«Ο προσφορά του ήταν πολύτιμη και η ομάδα είναι συγκλονισμένη από την είδηση του θανάτου. Ο Θεός να 
λυπηθεί την οικογένεια του και όσους τον αγαπούν. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλους. Να 
αναπαύεται η ψυχή του Νίκου Σαμαρά», αναφέρει η τουρκική ομάδα.
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«Ο ελληνικός αθλητισμός έχασε έναν μεγάλο αθλητή»
Φανερά συγκινημένος από την απώλεια του Νίκου Σαμαρά παρουσιάστηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού, 
Δημήτρης Καζάζης, σε δηλώσεις του μετά την λήξη της αναμέτρησης με τον ΓΣ Λαμίας.
 «Το αγωνιστικό κομμάτι περνά σήμερα σε δεύτερη μοίρα καθώς ο ελληνικός αθλητισμός και ειδικότερα το 
ελληνικό βόλεϊ έχασαν έναν μεγάλο αθλητή. Οι πραγματικά μεγάλοι του ελληνικού βόλεϊ μετριούνται στα 
δάχτυλα του ενός χεριού και ο Νίκος Σαμαράς είναι ένας από αυτούς. Και η δική μας ομάδα επηρεάστηκε από 
τη δυσάρεστη είδηση. Υπάρχει θλίψη και στους παίκτες μας που τον γνώριζαν αλλά και στα παιδιά που τον 
ήξεραν απλά  από την πορεία του στα φιλέ. Υπήρξαμε συμπαίκτες στην Εθνική ομάδα και είχαμε μοιραστεί το 
ίδιο δωμάτιο. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του».
Πριν από το πρώτο σερβίς του παιχνιδιού κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Νίκου Σαμαρά.

Το αποχαιρετιστήριο πλακάτ του Μίλωνα στο Νίκο

Συγκινητικό ήταν το πλακάτ που …υποδεχόταν τον φίλαθλο κόσμο στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Σμύρνης 
με φωτογραφίες και λεζάντες από την καριέρα του Νίκου Σαμαρά. Οι άνθρωποι του Μίλωνα το ετοίμασαν για να 
τιμήσουν την μνήμη του αδικοχαμένου αθλητή.

Το τελευταίο αντίο του Μίλωνα
Η θλίψη για τον χαμό του Νίκου Σαμαρά ήταν έκδηλη στα πρόσωπα των παικτών, προπονητικού τιμ, 
παραγόντων, αλλά και φιλάθλων της ομάδας του Μίλωνα. Πρόσωπα βουβά και θλιμμένα, κανείς δεν ήθελε να 
πει το παραμικρό. Στη σκέψη όλων το θλιβερο γεγονός που δεν έπληξε μόνο την δική τους ομάδα, αλλά όλο τον 
κόσμο του βόλεϊ και του ελληνικού αθλητισμού.

Έτσι αποφασίστηκε να μην αγωνιστούν απέναντι στον Παμβοχαϊκό στο παιχνίδι των δύο ομάδων για την 12η 
αγωνιστική της Βόλεϊ Λιγκ (05/01/2013, 18:00) στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Σμύρνης.
Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε ποτέ, ο αρχηγός, χρόνια φίλος και συμπαίκτης του «Σαμ», Θανάσης Πανούσος, εξήγησε 
με ανακοίνωση το γιατί η ομάδα δεν θα αγωνιστεί. Οι παίκτες έκαναν ένσταση για επανάληψη του αγώνα. Για 
την τύχη της θα αποφασίσει η Αγωνόδικος Επιτροπή. Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του εκλιπόντα 
και όλοι αποχώρησαν με το κεφάλι κάτω. Διάθεση για να αγωνιστούν, καμία.
Το φύλλο αγώνα έκλεισε με νίκη του Παμβοχαϊκού με 3-0 (25-00, 25-00, 25-00).

«Η θλίψη είναι απέραντη...»
Κάποτε όταν ο Νίκος Σαμαράς έμπαινε στα γραφεία της Ορεστιάδας ήταν... θέμα. Ήταν το καμάρι της πόλης. 
Και απόψε οι φίλοι και συγγενείς του, αλλά και απλοί πολίτες της Ορεστιάδας θα ξενυχτήσουν πλάι στις 
φωτογραφίες του. Ένα σημείωμα στο πλάι γράφει: «Η θλίψη είναι απέραντη...». Η φωτογραφία τραβήχτηκε πριν 
από μια ώρα στα γραφεία του ΑΟ Ορεστιάδας από τον συνεργάτη του volleynews.gr Γιάννη Βαβαλικούδη.

Αρνήθηκαν να παίξουν οι παίκτες του Μίλωνα, το φύλλο αγώνα έκλεισε με νίκη του Παμβοχαϊκού 3-0!

Οι παίκτες του Μίλωνα αρνήθηκαν να κάνουν ζέσταμα και να κατέβουν να αγωνιστούν στον αγώνα με τον 
Παμβοχαϊκό για την 12η αγωνιστική της Βόλεϊ Λιγκ θα αναβληθεί. Κατόπιν τούτου οι διαιτητές έκλεισαν το 
φύλλο αγώνα σε βάρος του Μίλωνα και υπέρ του Παμβοχαϊκού με 3-0 (25-00, 25-00, 25-00). Ο αρχηγός του 
Μίλωνα Θανάσης Πανούσος διάβασε ανακοίνωση των παικτών που εξηγούν πως για ψυχολογικούς λόγους 
δεν μπορούσαν να αγωνιστούν. Έκαναν ένσταση για επανάληψη του αγώνα. Για την τύχη της θα αποφασίσει η 
Αγωνόδικος Επιτροπή.

Μεσίστια η σημαία του Μίλωνα
Ο Μίλωνας, του οποίου την φανέλα φόρεσε ο Νίκος Σαμαράς, θα τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου θρύλου 
του βόλεϊ, με την σημαία του συλλόγου να κυματίζει μεσίστια για τρεις ημέρες. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση

Το Δ.Σ. και η αθλητική οικογένεια του Α.Ο.Ν.Σ. «Ο ΜΙΛΩΝ», με οδύνη πληροφορήθηκε την απώλεια του μεγάλου 
αθλητή του Βόλλευ Νίκου Σαμαρά. 

Ο Νίκος Σαμαράς τίμησε τα χρώματα του Συλλόγου μας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του Βόλλευ του 
Συλλόγου μας, ως πρότυπο αθλητή και ανθρώπου. 

Το Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε : 

1. Την κατάθεση στεφάνου στη μνήμη του. 
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2. Αντιπροσωπεία του Συλλόγου να παραστεί στη νεκρώσιμη ακολουθία. 
3. Επί 3ήμερο, η Σημαία του Συλλόγου να είναι μεσίστια και τέλος 
4. Να διοργανώσει ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΥ αναπτυξιακών ηλικιών του Συλλόγου μας στη μνήμη του. 

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Νίκο 

«Γυρνάμε στην πόλη σαν τα φαντάσματα. Αισθανόμαστε μόνοι μας χωρίς 
τον Νίκο
Η προπόνηση της Ορεστιάδας είχε αρχίσει. Ήταν λίγο μετά τις 18.30 χθες το απόγευμα όταν κάποιος 
προσωπικός φίλος του αρχηγού της ομάδας Στέλιου Κεμανετζή διέκοψε την προπόνηση. Του ζήτησε να μείνει 
ψύχραιμος και μετά του είπε το δυσάρεστο νέο που δυστυχώς είχε δημοσιεύσει λίγο νωρίτερα το volleynews.
gr. «Χάθηκε η γη κάτω από τα πόδια μου. Βγήκα έξω από το γήπεδο. Εκείνη την ώρα έρχονταν στο γήπεδο και οι 
παράγοντες της διοίκησης.
Ο γενικός αρχηγός Θανάσης Καμίδης ανακοίνωσε το δυσάρεστο νέο στην ομάδα. Όλοι ξέσπασαν σε κλάματα. 
Σταματήσαμε την προπόνηση και φύγαμε. Από χθες γυρνάμε στην πόλη σαν τα φαντάσματα. Αισθανόμαστε 
μόνοι μας χωρίς τον Νίκο», λέει κλαίγοντας ο Κεμανετζής και ήταν μεταξύ αυτών που πρότειναν να μετονομαστεί 
το γήπεδο της πόλης σε «Νίκος Σαμαράς». 

«Ο Νίκος ήταν ένα παιδί μάλαμα, ένας πραγματικός αετός. Εμείς μέσα στο γήπεδο βλέπαμε τον Νίκο κι 
ακολουθούσαμε όλοι το παράδειγμα του. Ήταν διαφορετικός αθλητής. Χαρισματικός. Πετούσε ψηλά κι εμείς 
προσπαθούσαμε να τον φτάσουμε. Ακούραστος, δούλευε ασταμάτητα ακόμη και τώρα. Πριν λίγο καιρό μου είχε 
πει κάποιος συμπαίκτης του από άλλη ομάδα ‘πως γίνεται σ’ αυτή την ηλικία να δουλεύει τόσο πολύ’ και θυμάμαι 
του είχα απαντήσει ‘είναι στο dna μας εδώ πάνω κι ο Νίκος είναι το καλύτερο παράδειγμα. Ο Νίκος Σαμαράς 
ήταν ο Γκάλης του ελληνικού βόλεϊ, αλλά ποτέ το άθλημα δεν πήρε από αυτόν αυτά που θα μπορούσε. Ποτέ δεν 
τον διαχειρίστηκε σωστά. Όλη η Ορεστιάδα έχει ένα βουβό κλάμα. Χειρότερα και από Μεγάλη Παρασκευή».

Τσάρτερ από την Αλεξανδρούπολη
Tη Δευτέρα θα γίνει η νεκροψία του Νίκου Σαμαρά στο Λαικό Νοσοκομείο και ήδη στην Ορεστιάδα και την 
Αλεξανδρούπολη, κίνησαν τις διαδικασίες για τη ναύλωση τσάρτερ, προκειμένου να παραστούν στην κηδεία  
στη Λήμνο.

Ο ...καημός του αετού
Ο Στέφανος Λεμονίδης θυμάται και γράφει για τον μεγάλο και τρανό, Νίκο Σαμαρά. Τον Νίκο Γκάλη του βόλεϊ, 
έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους Έλληνες παίκτες, τον άνθρωπο που περνούσε και σταματούσε η 
κυκλοφορία στην Ορεστιάδα. Διαβάστε όμορφες ιστορίες για έναν σπουδαίο αθλητή και άνθρωπο.
Α, ρε Στέφανε, αυτά ήθελα να τα ζήσω με την Ορεστιάδα” ήταν τα πρώτα λόγια του Νίκου Σαμαρά, όταν πήγαμε 
να του πάρουμε δηλώσεις, μετά την κατάκτηση του κυπέλλου με τη φανέλα του Ηρακλή.
Ήταν ο πρώτος τίτλος του Ηρακλή, με νίκη 3-0 επί του Ολυμπιακού, στην Πάτρα, αλλά και ο πρώτος και 
μοναδικός τίτλος του σπουδαίου αθλητή, που έφυγε τόσο απρόσμενα από τη ζωή του σε ηλικία 42 ετών.
 
Τι να πρωτοθυμηθούμε για τον Νίκο Σαμαρά, αφού είναι πολλές οι αναμνήσεις; Όταν ξεκινούσαμε τη 
δημοσιογραφία, ξεκινούσε το βόλεϊ και τότε η Ορεστιάδα ήταν η μεγάλη δύναμη του αθλήματος. Ταξιδέψαμε 
πολλές φορές στην πόλη της Θράκης και την είδαμε από κοντά στο φάιναλ φορ της Γενεύης, της Πάρμα, του 
Παρισιού και τότε Ορεστιάδα σήμαινε Σαμαράς και Σαμαράς Ορεστιάδα.
Χιλιάδες παιδιά ασχολήθηκαν με το βόλεϊ χάρη στο Νίκο Σαμαρά, χιλιάδες φίλαθλοι πήγαιναν στα γήπεδα του 
βόλεϊ για να τον δουν όπως έκαναν στο μπάσκετ για τον Γκάλη. Μια πόλη, η Ορεστιάδα, τον είχε λαϊκό ήρωα. 
Περπατούσε ο Νικόλας στην Ορεστιάδα και σταματούσε η κυκλοφορία. Όλοι οι αγνοί έλληνες φίλαθλοι εκείνη 
την εποχή ήταν Ορεστιάδα και ήθελαν να στεφθεί πρωταθλήτρια, αλλά δεν ένιωσαν αυτή τη χαρά τόσο αυτοί, 
όσο και ο Νίκος Σαμαράς.
Μετρημένο παιδί, χωρίς δημόσιες σχέσεις, αλλά με πηγαίο χιούμορ που το απολάμβαναν μόνο αυτοί που ήταν 
στην παρέα του. Το τέλειο κορμί βολεϊμπολίστα, ήταν ένα θαύμα της φύσης με απίστευτη σωματοδομή, που δεν 
θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι δεν είχε κανένας άλλος βολεϊμπολίστας στον κόσμο. Άνοιγε τα τεράστια χέρια 
του και κάλυπτε όλο το φιλέ. Πηδούσε  για σερβίς και έτρεμαν τα πόδια των αντίπαλων υποδοχέων. Με δικό του 

άσο εξάλλου η Εθνική κέρδισε 3-2 τη Ρωσία στο ΣΕΦ και πήρε την 6η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα , στο 
Φάληρο.
Πηδούσε για μπλοκ και σκέπαζε τον ουρανό. Χτυπούσε τη μπάλα στην προθέρμανση και την έστελνε στο ταβάνι. 
Όταν άνοιγε τα χέρια του για να πανηγυρίσει , θύμιζε  υπερήφανο αετό. Κι όμως αυτός ο αθλητής κέρδισε μόνο 
ένα κύπελλο στην καριέρα του, όπως ο τεράστιος Βασίλης Χατζηπαναγής. Κι αυτό όχι με τη μεγάλη του αγάπη 
την Ορεστιάδα. Γιατί μπορεί ο Νικόλας να φόρεσε τη φανέλα του Ηρακλή, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ , αλλά 
ταυτίσθηκε με την Ορεστιάδα.
Και ο “Σαμ” δεν ... μασούσε από μεγάλα ονόματα, τους έπαιζε στα ίσια και στη μνήμη μας θα μείνει το ματς 
Βραζιλία-Ελλάδα, στο “Μαρακαιζίνιο” ,τότε που ο μεγάλος Τάντε μπροστά σε 30.000 θεατές, θέλησε να 
λοιδορήσει τους παίκτες μας και έκανε σερβίς “μπανάνα”, στέλνοντας τη μπάλα πολύ ψηλά στα 20 μέτρα και 
με τη βοήθεια των αεραγωγών έπαιρνε περίεργα φάλτσα. Την πρώτη φορά ο Νικόλας προσπάθησε να βγάλει 
την υποδοχή, αλλά δεν τα κατάφερε. Τη δεύτερη, έμεινε ακίνητος, δεν έκανε καν τη χαρακτηριστική κίνηση και 
την άφησε να σκάσει στο τερέν. Ε, την τρίτη φορά ο Τάντε δεν επιχείρησε το σερβίς-μπανάνα γιατί πήρε την 
απάντηση του στο ανφέρ σερβίς από τον Νικόλα....
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προσπάθησαν να τον... αρπάξουν, αλλά δεν τόλμησαν να προχωρήσουν σε 
διαπραγματεύσεις. Αν ο Σαμαράς έφευγε από την Ορεστιάδα, έπρεπε να μετακομίσει όλη η διοίκηση του 
ΑΟΟ σε άλλη χώρα, σε άλλο πλανήτη. Γι αυτό “μάτωσε” οικονομικά όλη η πόλη, αλλά και ο χορηγός Πάνος 
Ζερίτης της ΝΤΙΑΝΑ, για να τον κρατήσουν. Ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας παίκτης και από τους πιο 
ακριβοπληρωμένους του κόσμου. Ελάχιστοι έπαιρναν εκείνη την εποχή ποσά που αντιστοιχούσαν σε 75.000.000 
δραχμές. Τον έδεσαν με  τριετές συμβόλαιο, αλλά δεν πρόλαβε να μείνει και την τρίτη χρονιά...
Ήταν το 1998, όταν η Ορεστιάδα έφτασε στην κορύφωση της και έπαιξε στον τελικό των πλει οφ, κόντρα στον 
Ολυμπιακό με πλεονέκτημα έδρας. Το σκορ ήταν 2-2 νίκες και ο τελευταίος τελικός στην Ορεστιάδα. Όλη 
η πόλη ήταν στον αέρα, αγόρασαν βεγγαλικά ενός εκατομμυρίου και δεκάδες αρνιά για να γιορτάσουν την 
κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά ο Μοντάλι χάλασε τη φιέστα. Με προσαρμοσμένο μπλοκ στον Σαμαρά και 
στον Ζελιάσκοφ, ο Ολυμπιακός κέρδισε 3- 1 και η πόλη βυθίστηκε σε πένθος. Κανένας δεν μπόρεσε να κοιμηθεί 
εκείνο το βράδυ και στα μπαρ το μόνο θέμα συζήτησης ήταν το πως χάθηκε το πρωτάθλημα. Ο Νικόλας δεν 
βρέθηκε σε καλή μέρα, τελείωσε το ματς με 1 πόντο και 16 αλλαγές, κι αυτό έμελλε να είναι το τελευταίο 
παιχνίδι του με τη φανέλα της  Ορεστιάδας. Διερράγησαν οι δεσμοί του με την πόλη, διακόπηκε το συμβόλαιο 
του και μετακόμισε στην Ιταλία και στη Φαλκονάρα.
Ο Σαμαράς όμως έμεινε το σύμβολο της πόλης και το βράδυ της Παρασκευής  δεκάδες φίλαθλοι πέρασαν από 
την ιστορική λέσχη του ΑΟΟ για να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του. Γιατί ακόμη Ορεστιάδα σημαίνει Σαμαράς, 
κι ας έγραφε το πανό στο ιστορικό γήπεδο “Oρεστιάδα σημαίνει καθήκον, πίστη, όνειρο και απέραντη αγάπη”. 
Ο Νικόλας ήταν , είναι και θα είναι το σύμβολο της πόλης, το σύμβολο της χαμένης χίμαιρας, η λεβεντιά της 
πόλης, της Θράκης, του ελληνικού βόλεϊ.

Οι Γάλλοι τίμησαν τον Νίκο Σαμαρά
Πριν από το ματς Ναρμπόν-Τουρκουά στην Γαλλία κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον χαμό του Νίκου Σαμαρά, 
ενώ οι Γιώργος Πετρέας και Κώστας Προύσαλης που αγωνίζονται στην πρώτη ομάδα, αφιέρωσαν τη νίκη στον 
αθάνατο “αετό” του ελληνικού αθλητισμού.
Στον αδικοχαμένο Νίκο Σαμαρά αφιέρωσαν οι άσοι της γαλλικής Ναρμπόν, Γιώργος Πετρέας, Κώστας 
Προύσαλης, τη νίκη με 3-2 (26-28, 25-23, 27-25, 25-27, 15-11) επί της φιλοξενούμενης Τουρκουά στον αγώνα 
των “16” του Κυπέλλου Γαλλίας, όπου οι δύο συμπατριώτες μας  αγωνίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια, όπως 
έπραξαν λίγες μέρες νωρίτερα και οι Έλληνες άσοι,  που αγωνίζονται στο ιταλικό πρωτάθλημα, Ψάρρας, 
Πελεκούδας, Τζούριτς  και Φράγκος
 
Στον αγώνα του “Palais du Τravail”, όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αειμνήστου “Αετού” του 
ελληνικού βόλεϊ, οι δύο διεθνείς μας  βρέθηκαν σε εξαιρετική μέρα και οδήγησαν την Ναρμπόν σε μία ακόμη 
νίκη. Ο Προύσαλης, πέρα από την πολύ καλή οργάνωση του παιχνιδιού των γηπεδούχων σημείωσε και 2 
πόντους  (1 άσο, 1 μπλοκ), ενώ ο Πετρέας “άστραψε και βρόντηξε” πετυχαίνοντας συνολικά 20 πόντους  με 
στατιστικά γι α… Όσκαρ:  9/13 επιθέσεις, 1 άσο, 10 μπλοκ!
Μετά το τέλος του ματς και έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης ο Καλαματιανός  
κορυφαίος μπλοκέρ του γαλλικού πρωταθλήματος σε 10 αγωνιστικές (47 μπλοκ), Γιώργος Πετρέας, εν αναμονή 
της κλήρωσης της προσεχούς εβδομάδας, δήλωσε στο www.pasap.gr.
“Σήμερα τιμήσαμε με το ελάχιστο που μπορούσαμε τον Μεγάλο Νίκο! Ολόκληρο το γήπεδο σεβάστηκε και 
τίμησε τον «Σαμ» τηρώντας ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Νωρίτερα ο εκφωνητής του αγώνα διάβασε και ένα 
μικρό βιογραφικό του Νίκου, για να μάθουν ακόμη και όσοι δεν γνώριζαν για τον «Αετό» της Ελλάδας.
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Θέλω λοιπόν να αφιερώσω τη νίκη-πρόκριση στο Νίκο και σε αυτούς που… όσο κι αν προσπάθησαν δεν 
κατάφεραν να μειώσουν με τις ενέργειές τους την  προσφορά και της αξία αυτού του μεγάλου αθλητή, αλλά 
αντίθετα πέτυχαν να γιγαντώσουν την αγάπη ολόκληρου του ελληνικού βόλεϊ για τον Αθάνατο «Αετό» μας. Γιατί 
ο Νίκος ήταν και θα παραμείνει ένας ζωντανός θρύλος του ελληνικού αθλητισμού…”.

Με μαύρα περιβραχιόνια Φράγκος, Ψάρρας και Πελεκούδας
Φράγκος, Ψάρρας, Πελεκούδας τίμησαν την μνήμη του αδικοχαμένου, Νίκου Σαμαρά καθώς στους αγώνες της 
Α1 Ιταλίας φόρεσαν μαύρα περιβραχιόνια.
Ο Ανδρέας Φράγκος στον αγώνα της Λατίνα ενάντια της Βερόνα, ο Σάκης Ψάρρας και ο Παναγιώτης 
Πελεκούδας στον αγώνα της Ραβένα ενάντια στην Κούνεο.
Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν τον αγώνα της ομάδας της Ραβένα με την Κούνεο ύστερα από πρωτοβουλία 
του Σάκη Ψάρρα. Το κλίμα ήταν από νωρίς αρκετά φορτισμένο συναισθηματικά καθώς ο εκφωνητής είχε 
προαναγγείλει το γεγονός στη διάρκεια της προθέρμανσης των ομάδων.

Ενός λεπτού σιγή και από Πετρέα και Προύσαλη 
Μετά την Ιταλία και στην Γαλλία τίμησαν τον Νίκο Σαμαρά. Οι Έλληνες άσοι της γαλλικής Ναρμπόν, Γιώργος 
Πετρέας, Κώστας Προύσαλης, αφιέρωσαν στον αδικοχαμένο τη νίκη με 3-2 (26-28, 25-23, 27-25, 25-27, 15-11) 
επί της φιλοξενούμενης Τουρκουά στον αγώνα των «16» του Κυπέλλου Γαλλίας, όπου οι δύο συμπατριώτες 
μας αγωνίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια, όπως έπραξαν λίγες μέρες νωρίτερα και οι Έλληνες άσοι, που 
αγωνίζονται στο ιταλικό πρωτάθλημα, Ψάρρας, Πελεκούδας, Τζούριτς και Φράγκος. Στον αγώνα του «Palais 
du Τravail», όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αειμνήστου «Αετού» του ελληνικού βόλεϊ, οι δύο 
διεθνείς μας βρέθηκαν σε εξαιρετική μέρα και οδήγησαν την Ναρμπόν σε μία ακόμη νίκη. Ο Προύσαλης, πέρα 
από την πολύ καλή οργάνωση του παιχνιδιού των γηπεδούχων σημείωσε και 2 πόντους (1 άσο, 1 μπλοκ), ενώ 
ο Πετρέας «άστραψε και βρόντηξε» πετυχαίνοντας συνολικά 20 πόντους με στατιστικά γι α… Όσκαρ: 9/13 
επιθέσεις, 1 άσο, 10 μπλοκ!
Μετά το τέλος του ματς και έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης ο Καλαματιανός 
κορυφαίος μπλοκέρ του γαλλικού πρωταθλήματος σε 10 αγωνιστικές (47 μπλοκ), Γιώργος Πετρέας, εν αναμονή 
της κλήρωσης της προσεχούς εβδομάδας, δήλωσε στο www.pasap.gr.
«Σήμερα τιμήσαμε με το ελάχιστο που μπορούσαμε τον Μεγάλο Νίκο! Ολόκληρο το γήπεδο σεβάστηκε και 
τίμησε τον «Σαμ» τηρώντας ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Νωρίτερα ο εκφωνητής του αγώνα διάβασε και 
ένα μικρό βιογραφικό του Νίκου, για να μάθουν ακόμη και όσοι δεν γνώριζαν για τον «Αετό» της Ελλάδας. Θέλω 
λοιπόν να αφιερώσω τη νίκη-πρόκριση στο Νίκο και σε αυτούς που… όσο κι αν προσπάθησαν δεν κατάφεραν να 
μειώσουν με τις ενέργειές τους την προσφορά και της αξία αυτού του μεγάλου αθλητή, αλλά αντίθετα πέτυχαν 
να γιγαντώσουν την αγάπη ολόκληρου του ελληνικού βόλεϊ για τον Αθάνατο «Αετό» μας. Γιατί ο Νίκος ήταν και 
θα παραμείνει ένας ζωντανός θρύλος του ελληνικού αθλητισμού…».

Πετρέας: “Ζωντανός θρύλος ο Νίκος”
Στον αδικοχαμένο Νίκο Σαμαρά αφιέρωσαν οι άσοι της γαλλικής Ναρμπόν, Γιώργος Πετρέας, Κώστας 
Προύσαλης, τη νίκη με 3-2 (26-28, 25-23, 27-25, 25-27, 15-11) επί της φιλοξενούμενης Τουρκουά στον αγώνα 
των « 16» του Κυπέλλου Γαλλίας, όπου οι δύο συμπατριώτες μας  αγωνίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια, όπως 
έπραξαν λίγες μέρες νωρίτερα και οι Έλληνες άσοι,  που αγωνίζονται στο ιταλικό πρωτάθλημα, Ψάρρας, 
Πελεκούδας, Τζούριτς  και Φράγκος.
Στον αγώνα του «Palais du Τravail», όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αειμνήστου «Αετού» του 
ελληνικού βόλεϊ, οι δύο διεθνείς μας  βρέθηκαν σε εξαιρετική μέρα και οδήγησαν την Ναρμπόν σε μία ακόμη 
νίκη. Ο Προύσαλης, πέρα από την πολύ καλή οργάνωση του παιχνιδιού των γηπεδούχων σημείωσε και 2 
πόντους  (1 άσο, 1 μπλοκ), ενώ ο Πετρέας «άστραψε και βρόντηξε» πετυχαίνοντας συνολικά 20 πόντους  με 
στατιστικά γι α… Όσκαρ:  9/13 επιθέσεις, 1 άσο, 10 μπλοκ!
Μετά το τέλος του ματς και έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης ο Καλαματιανός  
κορυφαίος μπλοκέρ του γαλλικού πρωταθλήματος σε 10 αγωνιστικές (47 μπλοκ), Γιώργος Πετρέας, εν αναμονή 
της κλήρωσης της προσεχούς εβδομάδας, δήλωσε στο www.pasap.gr.
«Σήμερα τιμήσαμε με το ελάχιστο που μπορούσαμε τον Μεγάλο Νίκο! Ολόκληρο το γήπεδο σεβάστηκε και 
τίμησε τον «Σαμ» τηρώντας ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Νωρίτερα ο εκφωνητής του αγώνα διάβασε και 
ένα μικρό βιογραφικό του Νίκου, για να μάθουν ακόμη και όσοι δεν γνώριζαν για τον «Αετό» της Ελλάδας. Θέλω 

λοιπόν να αφιερώσω τη νίκη-πρόκριση στο Νίκο και σε αυτούς που… όσο κι αν προσπάθησαν δεν κατάφεραν να 
μειώσουν με τις ενέργειές τους την  προσφορά και της αξία αυτού του μεγάλου αθλητή, αλλά αντίθετα πέτυχαν 
να γιγαντώσουν την αγάπη ολόκληρου του ελληνικού βόλεϊ για τον Αθάνατο «Αετό» μας. Γιατί ο Νίκος ήταν και 
θα παραμείνει ένας ζωντανός θρύλος του ελληνικού αθλητισμού…».

Πηγή: pasap.gr, 09/01/2013

Δημήτρης Τζούριτς: «Δεν μπορεί να χάθηκε ο Νίκος»
Το μοιρολόι που ακούγεται απ’ άκρη σ’ άκρη σ’ όλη την Ελλάδα από το απόγευμα της Παρασκευής δεν έχει 
τελειωμό. Όλοι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια του Νίκου Σαμαρά μα κανείς δεν θέλει να το 
πιστέψει. Φίλοι, γνωστοί, συμπαίκτες, προπονητές, αντίπαλοι, απλός κόσμος πορεύονται πλέον με ένα τεράστιο 
‘γιατί’.
Το www.volleyball.gr επικοινώνησε με τον Δημήτρη Τζούριτς. Η προπόνηση της πρωταθλήτριας Κόσμου (και ήδη 
Κυπελλούχου Ιταλίας) Τρεντίνο είχε μόλις τελειώσει το βράδυ της Παρασκευής κι οι ουκ ολίγες κλήσεις που είχε 
στο τηλέφωνο του από την Ελλάδα ο Δημήτρης Τζούριτς του προκάλεσαν έκπληξη.

Πριν προλάβει να απαντήσει, άρχισε να βλέπει στο διαδίκτυο τα συγκινητικά μηνύματα «για το στερνό αντίο στον 
‘Σαμ’» κι η γη χάθηκε κάτω από τα πόδια του.

«Στο δικό μου το μυαλό ο Νίκος ήταν πάντα ο γίγαντας, ο ανίκητος… Μεγάλωσα στην αγκαλιά του, αφού 
ερχόταν συνέχεια στο σπίτι μας όταν ήταν συμπαίκτες με τον πατέρα μου και στους ώμους του όταν πήγαινα 
στο γήπεδο στις προπονήσεις και στους αγώνες… Ακόμη κι όταν ήμασταν στην Αθήνα, πάντα έβρισκε χρόνο για 
να συναντηθεί με τον πατέρα μου για φαγητό στο σπίτι ή για καφέ. Από το βράδυ της Παρασκευής το μυαλό 
μου είναι μόνο στο Νίκο. Δεν μπορεί να χάθηκε αυτό το παλικάρι που έκανε μια ολόκληρη πόλη να σηκώνεται 
στο πόδι. Είναι άδικο, πολύ άδικο», είπε στο www.volleyball.gr ο διεθνής κεντρικός της Τρεντίνο, ο οποίος 
ζήτησε απ’ όλους τους φορείς του αθλήματος «να σταθούν τώρα στο πλευρό της οικογένειας του Νίκου. Ο ‘Σαμ’ 
πρόσφερε τόσο πολλά στις ομάδες που αγωνίστηκε, αλλά κυρίως πρόσφερε πολλά στο ίδιο το άθλημα και το 
λιγότερο που μπορούν να κάνουν η ΕΟΠΕ, η ΕΣΑΠ, ο ΠΑΣΑΠ κι ο καθένας μας ξεχωριστεί, πρέπει να στηρίξει 
τώρα την οικογένεια του και να διατηρήσει την μνήμη του ζωντανή».

Μίλαν Τζούριτς: «Ο τελευταίος στη… λίστα»
Σχεδόν την ίδια ώρα που ο Δημήτρης Τζούριτς μάθαινε τα άσχημα νέα στο Τρέντο, κάτι ανάλογο συνέβαινε και 
στο Βόϊβοντα Στέπα, ένα μικρό χωριό στα κοντά στα σύνορα Σερβίας, Ρουμανίας, εκεί όπου έχει εγκατασταθεί 
τους τελευταίους μήνες ο πατέρας του Μίλαν ο οποίος χαιρόταν γιατί είχε έρθει για τις γιορτές η κόρη του 
Ιβάνα.

«Όταν ήρθε η κόρη μου και με ρώτησε ‘μπαμπά ξέρεις ποιος πέθανε;’, πίστευα ότι θα άκουγα το όνομα κάποιου 
παππού… ‘Ο Νίκος πέθανε μπαμπά’, μου είπε κι ακόμη δεν μπορώ να το χωνέψω. Δεν χωράει στο μυαλό μου. 
Αν μου έλεγαν να κάνω μια λίστα με τους ανθρώπους που πιστεύω ότι θα πεθάνουν, ακόμη και τώρα στην 
τελευταία θέση θα έβαζα το όνομα του Νίκου. Δεν έπινε, δεν κάπνιζε, ήταν ένας σπουδαίος αθλητής», είπε με 
τρεμάμενη φωνή κι αμέσως έφερε την εικόνα από τα παλιά καλά χρόνια της Ορεστιάδας.

«Τον γνώρισα το 1992 όταν πήγα στην πόλη… Όλοι ήταν μικρά παιδιά. Ο Τσάκι 23, ο Σαμ 22, ο Παπάζογλου 
17 κι εγώ μόνο 33 ενώ ο Μίλιτς ήταν 27. Κι όμως κάναμε μια σπουδαία ομάδα κι είχαμε πολύ καλό κλίμα με τον 
Νίκο αρχηγό. Θυμάμαι επειδή είχα μεγάλο αμάξι πήγαινα και τους μάζευα από τα σπίτια τους, αλλά υπήρχε 
απίστευτο δέσιμο το οποίο κρατάει ακόμη και σήμερα».

Οι δύο τους είχαν αναπτύξει μια ξεχωριστή σχέση, η οποία βασιζόταν «στον αλληλοσεβασμό. Ο Νίκος ήταν 
ιδιαίτερος χαρακτήρας, αλλά μαζί μου ήταν αυθεντικός κι ο ένας αγαπούσε τον άλλον. Ο Νίκος πλήρωσε το ότι 
ήταν ένας πραγματικός επαγγελματίας σε μια εποχή που στην Ελλάδα αυτό ήταν πολύ… παράξενο».

Κι όταν του ζητήσαμε να μας πει ποια εικόνα του θα κρατήσει, η απάντηση του ήταν μια μικρή έκπληξη.
«Όταν πήγα από την Ορεστιάδα στον Ζαφειράκη Νάουσας, είχε έρθει να με δει με την τότε κοπέλα του… 
Είχαμε περάσει πολύ καλά και ενώ τα παιδιά σηκώθηκαν να φύγουν, η Ιβάνα κι ο Μίταρ ζήτησαν παγωτό. 
‘θα σας πάρω αν κάνε τον σκύλο’, τους είπα στα Σέρβικα κι αμέσως άρχισαν να γαβγίζουν ενώ ο Νίκος κι η 
κοπέλα του γελούσαν. ‘Τώρα θέλω να κάνετε σαν το φίδι’ τους είπα πάλι στη γλώσσα μας κι όταν το έκαναν οι 
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φιλοξενούμενοι μας ξεκαρδίστηκαν, αλλά ο Νίκος ήθελε να μάθει τι ακριβώς γινόταν. Του το εξήγησα, γελάσαμε 
και αποχαιρετιστήκαμε. Μετά από μισή ώρα όμως γύρισε έχοντας μια τεράστια σακούλα με παγωτά. Αυτός ήταν 
ο Νίκος. Έλεγε λίγα, έκανε πολλά»

Αντώνης Τσακιρόπουλος: «Ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος»
Ξεκίνησαν το βόλεϊ με δύο μήνες διαφορά… Κι όσο κι αν οι δρόμοι τους χώρισαν μετά από δέκα χρόνια κοινής 
πορείας, ο Αντώνης Τσακιρόπουλος κι ο Νίκος Σαμαράς ήταν πάντα οι Διόσκουροι της Ορεστιάδας.

Ο Γιώργος Καμπερίδης, ανακάλυψε τον Αντώνη Τσακιρόπουλο τον Σεπτέμβριο του 1985 και τον Νοέμβριο 
ακολούθησε η άφιξη του Νίκου Σαμαρά, για να ζήσουν μαζί την γέννηση και τη δημιουργία της μεγάλης 
Ορεστιάδας…

Ακόμη και σήμερα ο παλαίμαχος κεντρικός δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει την απώλεια του ‘Σαμ’.
«Με πήρε μια κοινή γνωστή το απόγευμα της Παρασκευής. Προσπαθούσα να καταλάβω τι μου έλεγε και δεν το 
πίστευα… Με τον Νίκο περάσαμε μια ολόκληρη ζωή μαζί, ήμασταν κοντά από πολύ μικροί, είχαμε κοινά όνειρα 
και καταβάλλαμε μεγάλη προσπάθεια», λέει και το μυαλό του συνεχίζει το ταξίδι στο χρόνο: 

«Το μεταξύ μας δέσιμο ήρθε στην πορεία του χρόνου. Όταν ξεκινήσαμε, ήμασταν δύο ψηλά νεαρά παιδιά που 
προσπαθούσαν να μάθουν βόλεϊ. Στην πορεία όμως ήρθε η Εθνική Εφήβων, τα ταξίδια, οι ατελείωτες ώρες στα 
δωμάτια των ξενοδοχείων. Ο Νίκος όμως είχε φοβερή αίσθηση του χιούμορ, κι ήταν γενικά ένας χαρισματικός 
άνθρωπος. Ήταν το επίκεντρο στην παρέα και μπορούσε να σε κάνει να γελάς επί τρεις ώρες ασταμάτητα».

Όσον αφορά τον επίλογο των αναμνήσεων του ‘Τσάκι’; «Ο Νίκος Σαμαράς ήταν ένας πολύ μεγάλος αθλητής, ο 
οποίος πρόσφερε ότι περισσότερο μπορούσε να δώσει. Δεν ήταν φυγόπονος κι ήταν μαχητής από την πρώτη 
στιγμή έως την τελευταία στιγμή». 

Μπάρι, Μπιραρέλι: «Είμαστε σοκαρισμένοι, έφυγε ένας σπουδαίος άνθρωπος»
Το μακρινό 1998 ο Νίκος Σαμαράς έκανε ένα όνειρο του πραγματικότητα, καθώς μετακόμισε στο μαγικό κόσμο 
του Ιταλικού πρωταθλήματος. Αν και οι σειρήνες από το καμπιονάτο ηχούσαν στα αυτιά του από το Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα του 1994, ο ‘Σαμ’ έκανε το άλμα τέσσερα χρόνια πηγαίνοντας στην Sira Cucine Falconara.

Στη μικρή πόλη της Αδριατικής (9 χιλιόμετρα από την Ανκόνα), ο Έλληνας άσος αγωνίστηκε σε παιχνίδια 
έχοντας καλή παρουσία, αλλά κυρίως κέρδισε την εκτίμηση όλων με την συμπεριφορά και την εργατικότητα του.

«Αν και παίξαμε μόνο για ένα χρόνο μαζί, θυμάμαι ότι ήταν ένας πολύ καλός παίκτης κι ένας σπουδαίος 
χαρακτήρας. Αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ ήταν ότι ο Νίκος ερχόταν πάντα στο γήπεδο μισή ώρα πριν την 
προπόνηση, πριν από τους υπόλοιπους και πάντα έφευγε τελευταίος. Ήταν ένα υπόδειγμα αθλητή. Σαν 
χαρακτήρας ήταν κλειστός, αλλά όλοι στην ομάδα τον εκτιμούσαμε», δήλωσε στο www.volleyball.gr ο Αντρεά 
Μπάρι, λίμπερο στην Τρεντίνο και την Εθνική Ιταλίας, αλλά και συμπαίκτης του Σαμαρά στην Φαλκονάρα.

«Μακάρι να είχε έρθει νωρίτερα στην Ιταλία για να ξεδιπλώσει το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του. Είναι κρίμα που 
έφυγε τόσο νωρίς και θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του, αλλά και σε όλο 
το Ελληνικό βόλεϊ για τη μεγάλη απώλεια», συμπλήρωσε ο 33άχρονος άσος.

Ο Μπάρι μόλις είχε ανέβει στην πρώτη ομάδα της Φαλκονάρα, ενώ κάτι ανάλογο ίσχυε και για τον Αντρέα 
Μπιραρέλι. Ο διεθνής κεντρικός που είναι συμπαίκτης με τον Μπάρι στην Τρεντίνο και την Σκουάντρα Ατζούρα, 
ξεκίνησε την καριέρα του από την Φαλκονάρα κι όταν ενημερώθηκε χθες το πρωί από τον Δημήτρη Τζούριτς για 
τον θάνατο του Νίκου Σαμαρά δεν μπορούσε να το πιστέψει.

«Ήταν ένα πραγματικό σοκ. Εγώ όταν ο Νίκος είχε έρθει στην Φαλκονάρα ήμουν ακόμη έφηβος, αλλά έκανα 
προπονήσεις με την ανδρική ομάδα κι αυτό που θυμάμαι ήταν ότι πέρα από τα εξαιρετικά προσόντα που είχε ως 
αθλητής, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ο Νίκος έδειχνε σεβασμό σε όλη την ομάδα, πρόσεχε όμως πάρα 
πολύ εμάς τους μικρούς και πάντα μας συμβούλευε», είπε ο πολύπειρος κεντρικός και συμπλήρωσε: «Ο θάνατος 
του μας έχει συγκλονίσει όλους και θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Είναι 
μια μεγάλη απώλεια για την Ελλάδα, ανάλογη με αυτή που ζήσαμε εμείς στην Ιταλία με τον Βίγκορ Μποβολέντα 
και οι σκέψεις μας είναι στην οικογένεια του».

Τζιαμπάολο Μοντάλι: «Θα είμαι πάντα δίπλα του...»
Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ανδρών και πρωταθλητής Ευρώπης με την Ιταλία, 
Τζιαμπάολο Μοντάλι που το 2000 είχε καλέσει και πάλι τον Νίκο Σαμαρά στην Εθνική Ανδρών (είχε σταματήσει 
από τον Μάιο του 1998) μόλις πληροφορήθηκε την απώλεια του μεγάλο άσσου δήλωσε: «Είμαι συγκλονισμένος. 
Μόλις διάβασα την είδηση στον ιταλικό Τύπο και πήρα αμέσως τον κουμπάρο μου Στέφανο Μπαλαφούτη να το 
επιβεβαιώσω. Δεν το πιστεύω. Έζησα τον Σαμαρά. Τον παρακολουθούσα και όταν ήμουν στην Τρεβίζο. Είχε γίνει 
κάποτε συζήτηση για μεταγραφή του όταν η Ορεστιάδα νίκησε το Μιλάνο στον ημιτελικό του CEV Cup.
Ηταν ξεχωριστός χαρακτήρας. Μου έκανε εντύπωση που δεν μίλαγε ποτέ και ήταν πιστός στις προπονήσεις 
μου. Δεν ανοίγονταν πολύ. Είναι το μοντέλο του Ελληνα βολεϊμπολίστα και ειδικά το μοντέλο των παιδιών που 
ήταν από τον Έβρο. Εχω να λέω πως όλοι τους είχαν κάτι ξεχωριστό, είτε τους είχα παίκτες είτε ήταν αντίπαλοι. 
Νιώθω μεγάλη λύπη. Εκφράζω τα συλλυπητήρια μου στους οικείους του. Μακάρι να γύριζα το χρόνο πίσω... Θα 
είμαι πάντα δίπλα του...».

«Κρατήστε ζωντανή τη μνήμη του»
Με δάκρυα στα μάτια, ο Νίκι Ζελιάσκοφ είπε το δικό του αντίο στον Νίκο Σαμαρά.
Ο Βούλγαρος, που ήταν συμπαίκτης με τον «Σαμ» στην Ορεστιάδα, βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες στην ακριτική 
πόλη μαζί με την ομάδα του, Βικτόρια Βόλεϊ Φιλιππούπολης, η οποία αγωνίζεται στην Α1 της Βουλγαρίας. Ο 
λόγος, ένα φιλικό που έιχε συμφωνηθεί μεταξύ των δύο ομάδων πριν την τραγική είδηση της απώλειας του 
θρύλου του ελληνικού βόλεϊ

«Εγώ αυτό που ζητάω είναι να δώσουν το όνομα του στο γήπεδο και να κάνουν τα πάντα για να βοηθήσουν την 
ομάδα να γίνει όπως παλιά και μέσω του ΑΟΟ να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του Νίκου. Τα άσχημα νέα μου 
τα μετέφερε ο Σάλτσο (σ.σ. άλλοτε φροντιστής της Ορεστιάδας και του Παναθηναϊκού), αλλά μετά μίλησα με 
πολλούς παλιούς μας συμπαίκτες. Τέτοια στεναχώρια είχα πολλά χρόνια να ζήσω και όπως οι περισσότεροι 
έτσι κι εγώ δεν έχω σταματήσει να κλαίω και δεν μπορώ να το πιστέψω. Ό,τι και να πω για τον Νίκο είναι λίγο», 
πρόσθεσε ο αγαπητός σε όλους Νίκι που επέστρεψε στην Ορεστιάδα μετά από τρία χρόνια.

Ο φιλικός αγώνας, ξεκίνησε στις 18:00 στο παλιό κλειστό γυμναστήριο της πόλης

Ίσως ένας άλλος Σαμαράς θα ξεκινήσει από τη Λήμνο
Διαβάστε ένα άρθρο του Ηλία Κότσαλη στο limnosnea.gr για τη παρουσία του Νίκου Σαμαρά, τα παραδείγματα 
της Ορεστιάδας και της Σύρου αλλά και για την προσδοκία να ένας άλλος Σαμαράς να ξεκινήσει την καριέρα 
του από την ακριτική Λήμνο.
Toυ: Ηλία Κότσαλου

Η παρουσία του Ν. Σαμαρά στη Λήμνο, μόνο τυχαία δεν υπήρξε. Η Λήμνος ήταν επιλογή του! 

Σε παλιότερη συνέντευξη του στο ΡΑΔΙΟ ΑΛΦΑ, μας είχε πει ότι αποφάσισε, μαζί με τη (Λημνιά) γυναίκα του 
Ελένη Δούκα να έρθουν στη Λήμνο για να μεγαλώσουν το παιδί τους σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Μάλιστα 
επέλεξαν για κατοικία μια περιοχή 3 χιλιομ. έξω από τη Μύρινα, ανάμεσα στα χωράφια, στο Στάδιο και το 
Κλειστό Γήπεδο!

Επαγγελματικά ο Σαμαράς έπρεπε να βρίσκεται στην Αθήνα, όμως ήρθε στη Λήμνο και ταξίδευε ταχτικά εκεί, 
όπως και στο τελευταίο και μοιραίο ταξίδι του. 

Θα λέγαμε, από τη στιγμή που τον γνωρίσαμε καλύτερα, ότι η επιλογή της Λήμνου ταίριαζε στο χαρακτήρα 
του. Απλός, ήρεμος, ελάχιστα εκδηλωτικός, έκανε αυτό που ο ίδιος επέλεγε και όχι αυτό που οι καταστάσεις 
επέβαλαν. Έτσι ήρθε στη Λήμνο.

Από την πρώτη στιγμή έκανε γνωστά τα σχέδια της παραμονής του εδω, που ήταν η ανάπτυξη του Βόλεϊ και μαζί 
με την γυναίκα του δούλεψαν για αυτό. Επειδή οι στόχοι τους ήταν υψηλοί, αρχικά συνάντησαν τη δυσπιστία. 

Χάρη στην επιμονή τους όμως και με το κύρος του ονόματος ΣΑΜΑΡΑ, τα πράγματα προχώρησαν, το Κλειστό 
μας γήπεδο βελτιώθηκε, ενώ το περασμένο καλοκαίρι δημιουργήθηκε από το Δήμο, και με εθελοντική εργασία 
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από κάποιους, ένα γήπεδο μπιτς βόλεϊ στα Ρηχά Νερά. Το βόλεϊ είχε ξεκινήσει στη Λήμνο! 

Φέτος, που ο ίδιος εκτός από προπονητής μπήκε στην ομάδα ως παίχτης, και με τη προσθήκη κάποιων ακόμη, η 
ομάδα βόλεϊ της Λήμνου, ΛΗΜΝΟΣ SPORTSCLUB, έδειξε και μας έπεισε ότι, ναι!, με κάποια οικονομική βοήθεια, 
μπορεί α παίξει στην Α΄ Κατηγορία. Προσωπικά πέρσι δυσπιστούσα, φέτος όμως το είχα πιστέψει. Μπορούσε και 
η Λήμνος, όπως η ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, η ΣΥΡΟΣ και κατά διαστήματα άλλες μικρές περιοχές. Άλλωστε η προσπάθεια 
δημιουργίας τμημάτων βόλεϊ για όλες τις ηλικίες ανδρών και γυναικών σημείωσε από την αρχή επιτυχία. Πολλά 
παιδιά αγόρια και κορίτσια μπήκαν στα τμήματα αυτά και κάποια θα πήγαιναν την ομάδα ψηλά. 

Αυτή ήταν, εν ολίγοις, η παρουσία το Σαμαρά στη Λήμνο. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το τεράστιο όνομα 
που είχε ο Σαμαράς στο χώρο του Βόλεϊ, αλλά και η απόφαση της οικογένειας του να γίνει η ταφή του στη 
Λήμνο, ενώ θα μπορούσε να είναι στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών, των επωνύμων, δικαιολογεί απόλυτα: το Κλειστό 
Γήπεδο της Λήμνου να πάρει το όνομα του. Ήδη, από δηλώσεις αρμοδίων φαίνεται, ότι αυτό θα συμβεί. 

Εμείς θέλουμε να προσθέσουμε και κάτι άλλο, ίσως πιο ουσιαστικό: η γυναίκα του Ελένη, που είναι και αυτή 
Γυμνάστρια, να βοηθηθεί από το Δήμο Λήμνου, την Ομοσπονδία Βόλεϊ κλπ, για να συνεχίσει αυτό που άρχισαν 
και οι δυο.

Το βόλεϊ, αυτό το ευγενές άθλημα, πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται στη Λήμνο και αν «το μήλο πέσει κάτω 
απ τη μηλιά», ίσως σε μερικά χρόνια ένας άλλος Σαμαράς, να ξεκινήσει την καριέρα του από εδώ! 

Πηγή: limnosnea.gr

Σε λυπάμαι προεδρούλη
O Kώστας Ασημακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τον Νίκο Σαμαρά και όσα ακολούθησαν μετά 
τον αναπάντεχο θάνατο του. 
Ο μικρός Στράτος δεν πρόλαβε να γνωρίσει το μπαμπά του. Δεν ήταν γραμμένο. Πονάω πολύ για αυτό. Είμαι, 
όμως, σίγουρος πως πλάι στην Έλενα θα μεγαλώσει σωστά. Θα θυμάμαι για πάντα τα λόγια της στο τελευταίο 
«αντίο» στον αγαπημένο της Νικόλα. Λόγια αγάπης, με πόνο και θρήνο για τον άνθρωπο που ερωτεύτηκε, 
πίστεψε, λάτρεψε και έχασε. Με τον Στράτο στο πλευρό της και το Νικόλα για παρέα θα βρει δύναμη. Δεν θα 
είναι μόνη της. Δεν πρέπει να την αφήσουμε μόνη της...
«Συγγνώμη αν τον πήρα από κοντά σας, αλλά τον ήθελα πλάι μου εδώ στη Λήμνο για να μας κρατάει συντροφιά» 
μας «απολογήθηκε» μέσα στη συμφορά της. Εκεί σκέφτηκα πως δεν την επέλεξε τυχαία ο «Σαμ» για αιώνιο 
σύντροφο του.
Στο επόμενο... σετ θα έχει μεγάλο βάρος να σηκώσει. Οι αντίπαλοι είναι «μεγαθήρια». Θέλει υποστήριξη για να 
μπει στο... πρωτάθλημα. Και η Έλενα και οι ομάδες της, τα κορίτσια και τα αγόρια που γέμισαν τον αθλητικό 
σύλλογο που ίδρυσε ο Νικόλας πριν από δύο χρόνια στη Λήμνο. Τα νέα παιδιά ενός ακριτικού νησιού είδαν τον 
«θεό» και «σωτήρα» τους να «χάνεται». Δεν πρέπει να νιώσουν μόνα τους ούτε μια στιγμή. Πρέπει να γίνουμε 
όλοι...μέλη.
Λυπάμαι για τον «Σαμ» που δεν χάρηκε τα καλύτερα του, τα χρόνια της... ξεκούρασης. Λυπάμαι για τον μικρό 
Στράτο που δεν πρόλαβε να ζήσει τον μπαμπά του πάνω στο βάθρο.
Λυπάμαι για τους μικρούς Στράτους που μεγαλώνουν χωρίς να μαθαίνουν λεπτομέρειες για τους ήρωες αυτού 
του τόπου. Λυπάμαι αυτούς που δεν έζησαν την εποχή του Νίκου Σαμαρά. Λυπάμαι αυτούς που δεν γνωρίζουν 
από που ξεκίνησε και που έφτασε ο Νίκος Σαμαράς. Λυπάμαι που δεν γνωρίζουν για το τι συμβολίζει ο Νίκος 
Σαμαράς. Τον αιώνιο μοναχικό ακρίτα, το σύμβολο του Έλληνα αθλητή και βολεϊμπολίστα.
Θέλω να γράψω πολλά για να διαβάζει ο Στράτος τα έργα του μπαμπά του. Θέλω να γράψω πολλά για τους 
προέδρους των προέδρων του ελληνικού αθλητισμού που ζουν στο μαύρο σκοτάδι. Δεν ξέρουν για τα έργα 
του Σαμαρά και των μεγάλων της γενιάς του. Στην Σούπερ Λιγκ ζήτησαν οι ποδοσφαιριστές να κρατήσουν ενός 
λεπτού σιγή και απάντησαν πως δεν το προβλέπει η... προκήρυξη.
Μικρέ και ανύπαρκτε προεδρούλη ποια προκήρυξη να γράψει για τον θάνατο του «Σαμ»; Ποια προκήρυξη να 
προβλέψει το χαμό ενός παλικαριού στα 42 του χρόνια; Έχεις πάει ποτέ στον Έβρο και στη Θράκη;
Τα ίδια και χειρότερα στο ίδιο το βόλεϊ. Ηταν καθολική απαίτηση να αναβληθούν οι αγώνες την επομένη του 
θανάτου του, την ημέρα της κηδείας του. Τα ίδια κι εκεί. Άγνοια και σκοτάδι. Κάτι για οδοιπορικά, μεταδόσεις, 
συμβόλαια ψέλιζαν...
Αγώνας χωρίς μπάλα γίνεται προεδρούλη; Αγώνας βόλεϊ χωρίς φιλέ και στυλοβάτες γίνεται προεδρούλη; 
Αγώνας μπάσκετ χωρίς μπασκέτα γίνεται προεδρούλη; Αγώνας ποδοσφαίρου χωρίς τέρμα γίνεται προεδρούλη; 

Αγώνας πόλο χωρίς νερό στην πισίνα γίνεται προεδρούλη; Ε, πως θα γίνει αγώνας βόλεϊ χωρίς Σαμαρά;
Δεν υπάρχουν προκηρύξεις για να χωρέσουν το σοκ και το θρήνο προεδρούλη. Τέτοιες ώρες μιλάνε οι 
άνθρωποι, η καρδιά και το συναίσθημα. Τέτοιες ώρες μιλάνε και κλαίνε οι αθλητές προεδρούλη. Δεν υπάρχουν 
οδοιπορικά για τον «άλλο κόσμο» προεδρούλη. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, βαθμοί, πρωταθλήματα και 
υποβιβασμοί. Το μόνο που υπάρχει δυστυχώς είναι άγνοια και σκοτάδι. Φρόντησε να φωτίσεις προεδρούλη όσο 
πιο πολύ μπορείς μήπως δούμε άσπρη μέρα.
Και πρώτος απ΄ όλους φταίω εγώ. Εγώ που στα γράφω αυτά μαζί το σινάφι μου. Εμείς έχουμε τις μεγαλύτερε 
ευθύνες. Μετά οι προεδρούληδες. Εικοσιπέντε χρόνια τι γράφεις ρε κακομοίρη Ασημακόπουλε για βόλεϊ; Κανείς 
δεν σε διαβάζει. Οι συγγενείς και οι φίλοι κι αυτοί ζήτημα είναι.
Κανείς δεν ασχολείται. Τι κάθεσαι και μας συζητάς; Έφυγε ο Σαμαράς μέσα από τα μάτια σου και δεν πήρες 
χαμπάρι κι εσύ και οι όμοιοι σου. Άντε στο σπίτι σου αγόρι μου. Κι αν μένεις να κάνεις το δημοσιογράφο είναι 
από ανάγκη. Είναι γιατί πήγες 45 χρονών και δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Σε μάθαμε και εσένα κύριε...
Έφυγε ολόκληρος «Σαμ», βγήκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και δεν έγινε πρώτο θέμα στα Αθλητικά Δελτία. 
Ούτε ένα πρωτοσέλιδο. Άρα, τι κάθεσαι ρε Ασημακόπουλε στο βόλεϊ; Ούτε το βιογραφικό δεν βγάλατε σωστό. 
Απέτυχες κύριε. Τσάμπα καίει η λάμπα. Κι αν γράφετε σήμερα για βόλεϊ και ζείτε από αυτό, αν παίζουν βόλεϊ 
τα παιδιά μας και αν οι προεδρούληδες βλέπουν το μούτρο τους στον καθρέφτη, το οφείλετε στον Σαμαρά και 
την... παρέα του.
Κάνατε Ολυμπιακούς Αγώνες και δεν αφήσατε τίποτα πίσω. Ούτε ένα βιβλίο, ούτε ένα μάθημα στα σχολεία για 
τα Ολυμπιακά Αθλήματα, για το Πάνθεον των μεγάλων.
Το ακούτε προεδρούληδες; Είναι καλό να είσαι πρόεδρος αλλά κακό να είσαι αγράμματος και χειρότερο να μην 
ζητάς συγγνώμη.
Φταίμε για αυτό το κενό κύριοι πρόεδροι από την ΕΟΕ μέχρι του τελευταίου ελληνικού σωματείου. Πολλά δεν 
κάναμε καλά. Μεγάλωσε μια γενιά στον αθλητισμό με ντόπες, στοιχήματα, καφρίλα και οπαδιλίκι. Χάθηκαν οι 
ήρωες. Χάθηκαν τα λόγια, χάθηκε η γνώση, η αξία και ο σεβασμός.
Από την Αθήνα μέχρι τη Λήμνο και σε κάθε γωνιά της γης ο Έλληνας δεν αλλάζει. Είναι ο ίδιος. Ο τρόπος και οι 
ρυθμοί ζωής αλλάζουν. Μετά θάνατον έρχεται η αναγνώριση. Όσο ζεις βιώνεις αμφισβήτηση και καχυποψία. Το 
ίδιο και ο «Σαμ».
Δέχονταν πόλεμο κύριοι ο Σαμαράς στη Λήμνο. Απίστευτο κι όμως, αληθινό και άκρως ελληνικό. Τον έβλεπαν με 
καχυποψία. Πλήρωνε από την τσέπη του τα λειτουργικά έξοδα και πίστευε πως κάποια στιγμή θα δικαιωθεί. Είχε 
υπομονή. Ήξερε πως δεν υπήρχε κακία στους ντόπιους, αλλά άγνοια.
Τι ήρθε να κάνει στο νησί μας; Γιατί καίνε όλο το βράδυ τα φώτα στο γυμναστήριο και πληρώνουμε την ΔΕΗ; Τι 
κάνουν τα παιδιά μας όταν φεύγουν μακριά από το νησί για να δώσουν αγώνες; Τι χασομέρια είναι αυτά; Μην 
τυχόν και βοηθήσετε.  Θα βαρεθεί και θα θα φύγει...
Αυτά κι άλλα πολλά άκρως ελληνικά...
Η διαφορά είναι πως οι λημνιοί έχουν πολλά άλλοθι και κυρίως έχουν την ειλικρίνεια και το θάρρος να 
παραδεχτούν το λάθος τους δίνοντας υπόσχεση ότι θα επανορθώσουν. Τώρα κατάλαβαν το μέγεθος του 
Σαμαρά. Τώρα που τον έχασαν...
Κάποιοι λένε πως τώρα πια είναι αργά. Εμείς λέμε πως είναι η ευκαιρία για μια νέα αρχή. Είναι η ευκαιρία να 
βγουν μπροστά οι νέοι του νησιού, όχι μόνο ως αθλητές αλλά και ως παράγοντες.
Είναι αδιανόητο ένα ολόκληρο νησί 17.000 κατοίκων με 3.000 νέα παιδιά να μην έχει καμία ομάδα εκτός του 
ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει ούτε καν ομάδα μπάσκετ. Καμία ομάδα γυναικών σε κανένα άθλημα. Γιατί;
Το όνειρο του Νικόλα πρέπει να συνεχιστεί όχι μόνο στο βόλεϊ αλλά και στο μπιτς βόλεϊ όπου η Λήμνος μπορεί 
να φιλοξενήσει στις πανέμορφες και παρθένες αμμουδερές παραλίες της. Ο μοναδικός σύλλογος σε αυτόν τον 
ευλογημένο και πανέμορφο τόπο της ελληνικής επικράτειας μας χρειάζεται όλους.
Χρειάζεται όλο το ελληνικό βόλεϊ, χρειάζεται λόγια συμπαράστασης και έργα υποστήριξης. Η διατήρηση και 
ανάπτυξη του συλλόγου που ίδρυσε ο Νικόλας θα είναι η μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη του.
Κι όσοι δεν εκτίμησαν σωστά το μέγεθος του Σαμαρά μπορούν να επανορθώσουν. Κανείς αλάνθαστος.
Υ.Γ. Οσο για τον αγώνα Μίλωνας - Παμβοχαϊκός πρέπει να οριστεί εκ νέου χωρίς καν να πάει η υπόθεση 
στον αθλητικό δικαστή. Κατά παράβαση της προκύρηξης. Μια φορά πεθαίνει ο Σαμαράς. Οπως ο Αχιλλέας 
Μαυρομάτης παραδέχτηκε - προς τιμήν του - πως ήταν λάθος της ΕΟΠΕ που έγιναν αγώνες το Σάββατο, έτσι 
και ο Παντελής Ταρνατόρος έχει την ευκαιρία να επανορθώσει στην ΕΣΑΠ. Το φύλλο αγώνα δεν έκλεισε. Θα 
μείνει για πάντα ανοικτό να μας θυμίζει το αυθόρμητο «αντίο» στον μεγάλο «Σαμ».

«Ο Νίκος θα παραμείνει ένας ζωντανός θρύλος»
Στον αδικοχαμένο Νίκο Σαμαρά αφιέρωσαν οι άσοι της γαλλικής Ναρμπόν, Γιώργος Πετρέας, Κώστας 
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Προύσαλης, τη νίκη με 3-2 (26-28, 25-23, 27-25, 25-27, 15-11) επί της φιλοξενούμενης Τουρκουά στον αγώνα 
των « 16» του Κυπέλλου Γαλλίας, όπου οι δύο συμπατριώτες μας  αγωνίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια, όπως 
έπραξαν λίγες μέρες νωρίτερα και οι Έλληνες άσοι,  που αγωνίζονται στο ιταλικό πρωτάθλημα, Ψάρρας, 
Πελεκούδας, Τζούριτς και Φράγκος.

Στον αγώνα του «Palais du Τravail», όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αειμνήστου «Αετού» του 
ελληνικού βόλεϊ, οι δύο διεθνείς μας  βρέθηκαν σε εξαιρετική μέρα και οδήγησαν την Ναρμπόν σε μία ακόμη 
νίκη. Ο Προύσαλης, πέρα από την πολύ καλή οργάνωση του παιχνιδιού των γηπεδούχων σημείωσε και 2 
πόντους  (1 άσο, 1 μπλοκ), ενώ ο Πετρέας «άστραψε και βρόντηξε» πετυχαίνοντας συνολικά 20 πόντους  με 
στατιστικά για… Όσκαρ:  9/13 επιθέσεις, 1 άσο, 10 μπλοκ!

Μετά το τέλος του ματς και έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης ο Καλαματιανός  
κορυφαίος μπλοκέρ του γαλλικού πρωταθλήματος σε 10 αγωνιστικές (47 μπλοκ), Γιώργος Πετρέας, εν αναμονή 
της κλήρωσης της προσεχούς εβδομάδας, δήλωσε στο www.pasap.gr.

«Σήμερα τιμήσαμε με το ελάχιστο που μπορούσαμε τον Μεγάλο Νίκο! Ολόκληρο το γήπεδο σεβάστηκε και 
τίμησε τον «Σαμ» τηρώντας ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Νωρίτερα ο εκφωνητής του αγώνα διάβασε και 
ένα μικρό βιογραφικό του Νίκου, για να μάθουν ακόμη και όσοι δεν γνώριζαν για τον «Αετό» της Ελλάδας. Θέλω 
λοιπόν να αφιερώσω τη νίκη-πρόκριση στο Νίκο και σε αυτούς που… όσο κι αν προσπάθησαν δεν κατάφεραν να 
μειώσουν με τις ενέργειές τους την  προσφορά και της αξία αυτού του μεγάλου αθλητή, αλλά αντίθετα πέτυχαν 
να γιγαντώσουν την αγάπη ολόκληρου του ελληνικού βόλεϊ για τον Αθάνατο «Αετό» μας. Γιατί ο Νίκος ήταν και 
θα παραμείνει ένας ζωντανός θρύλος του ελληνικού αθλητισμού…».

Η κάστα των ακούσιων δημίων
Με αφορμή την τραγική είδηση του θανάτου του Νίκου Σαμαρά, ο Θανάσης Ασπρούλιας αναφέρεται σε μία 
ομάδα ανθρώπων που έχουν ευθύνες τις οποίες είναι δύσκολο να αναγνωρίσουν.
Πέρασαν μέρες από εκείνο το απόγευμα, που στο γραφείο έσκασε η βόμβα. “Πέθανε ο Νίκος, ο Σαμαράς, ο 
βολεϊμπολίστας”. Δε γίνεται, δε μπορεί να είναι αλήθεια. “Μα αυτός είναι παλίκαρος” σκέφτηκα. Δε χρειάστηκε 
να περάσουν πολλά λεπτά για να επιβεβαιωθεί ότι ο... παλίκαρος αυτός, είχε λυγίσει. Ακόμα κι αυτός. Ξέρετε, 
αισθάνομαι ότι δεν δικαιούμαι να γράψω κάτι για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, έστω κι αν αυτός υπήρξε 
(κυριολεκτικά) είδωλο της νεότητάς μου. Δεν είναι υπερβολή αυτό που θα εκμυστηρευτώ...

Πέρασαν μέρες από εκείνο το απόγευμα, που στο γραφείο έσκασε η βόμβα. “Πέθανε ο Νίκος, ο Σαμαράς, ο 
βολεϊμπολίστας”. Δε γίνεται, δε μπορεί να είναι αλήθεια. “Μα αυτός είναι παλίκαρος” σκέφτηκα. Δε χρειάστηκε 
να περάσουν πολλά λεπτά για να επιβεβαιωθεί ότι ο... παλίκαρος αυτός, είχε λυγίσει. Ακόμα κι αυτός. Ξέρετε, 
αισθάνομαι ότι δεν δικαιούμαι να γράψω κάτι για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, έστω κι αν αυτός υπήρξε 
(κυριολεκτικά) είδωλο της νεότητάς μου. Δεν είναι υπερβολή αυτό που θα εκμυστηρευτώ...

Για εμένα, στα 18 χρόνια μου και λίγο πριν γνωρίσω τον κανονικό, ο Νικόλας ήταν ο... Νικ, ο Γκάλης του 
ελληνικού βόλεϊ. Για λόγους προσωπικούς που δεν έχουν σημασία να τους αναλύσουμε. Αισθάνομαι όμως, ότι 
δεν έχω δικαίωμα να γράψω για τον Σαμαρά. Γιατί τις τελευταίες ώρες συνειδητοποίησα ότι ανήκω κι εγώ σε 
αυτή την κάστα των “ακούσιων δημίων”.

Αυτών των ανθρώπων, δηλαδή, που ναι, σοκαρίστηκαν στο άκουσμα του θανάτου του Νικόλα, που, ένιωσαν το 
στήθος του να γεμίζει με έναν απροσδιόριστο πόνο, που είδαν το φιλμ της ζωής τους να ξετυλίγεται προς τα 
πίσω και να κάνει στοπ καρέ στο πρόσωπο του “αετού”. Και που εν τέλει, για ακόμα μία φορά, πείστηκαν(-με) ότι 
δεν πεθαίνουμε κατά λάθος, αλλά όλοι εμείς, ζούμε κατά τύχη!

Ποια είναι αυτή η περίφημη κάστα; Είναι αυτή που ακούσια μεν, με ισχυρό σιωπηλό θόρυβο δε, καταβαραθρώνει 
την ψυχολογία συνανθρώπων, που τους καταδικάζει σε απομόνωση, παρότι μερικά χρόνια πριν, τους είχαν 
διαρκώς στο κεντρικό κάδρο του ενδιαφέροντός τους.

Για να εξηγηθώ κι επειδή δε μου αρέσει να κοροϊδεύω, δεν είμαι υπέρ των Ελλήνων Βετεράνων. Ελάχιστοι είναι 
αυτοί που προσελκύουν την προσοχή και το ενδιαφέρον  μου. Διότι έχω την αίσθηση, ότι οι πιο ηλικιωμένοι από 
αυτούς ανήκουν σε μία κατηγορία ανθρώπων που δεν αναζήτησαν την επιμόρφωση στο αντικείμενό τους, δεν 
αφιερώθηκαν στην εκτός γηπέδου ζωή τους και πίστεψαν ότι επειδή κάποτε ήταν σπουδαίοι, η ζωή θα συνεχίσει 

να τους ανταμείβει χωρίς οι ίδιοι να προσπαθήσουν καν. Αποστρέφομαι επίσης αυτούς, που ακολούθησαν άλλο 
δρόμο, ανεβαίνοντας όμως σε διάφορα άρματα...

Είναι λιγοστοί αυτοί που κερδίζουν το σεβασμό μου. Οχι μόνο ως πρόσωπα, μα επίσης, ως χαρακτήρες και 
κριτικοί της αθλητικής καθημερινότητάς μας. Θεωρώ ότι η άποψη που εκφράζουν πολλοί είναι απαίδευτη, 
παραμένει μακριά από το ακόνι της ενημέρωσης και το γυαλόχαρτο του εκσυχρονισμού. Και δε με ενδιαφέρει 
να ακούσω μία μεταφορά γνώσης που αποκτήθηκε εμπερικά πριν από 20-30-40 χρόνια και την οποία σώνει 
και καλά, πρέπει να την παντρέψουμε με αυτό που συμβαίνει σήμερα, έστω κι αν οι εποχές είναι τελείως, μα 
εντελώς διαφορετικές και η εξέλιξη έχει μεταμορφώσει τα πάντα γύρω μας. Είναι ανόητο.

Παρόλα αυτά, όμως, θεωρώ ότι κι εγώ ανήκω στην κάστα των “ακούσιων δημίων”. Της ομάδας των ανθρώπων, 
που μέχρι να μας τινάξει τα μυαλά η είδηση, το σοκ, ο θλιβερός τόνος του θανάτου, εμείς αλλού ρεμβάζουμε. 
Πόσοι από εμάς γνώριζαν τι έκανε ο Νίκος Σαμαράς σήμερα; Πόσοι ξέραμε που βρίσκεται;

Πόσοι ασχοληθήκαμε να μάθουμε τι συνέβη από τότε που  αποφάσισε να φύγει μπροστά από τα φώτα; Πόσοι 
ήθελαν πραγματικά να ξέρουν ότι συχνά πυκνά βρισκόταν στο Λήμνο κι έκανε προπόνηση σε μικρά παιδιά; 
Προσωπικά, αν δεν υπήρχε η συμμαθήτριά μου, η Βίκυ, φίλη από το παρελθόν που ζει με την οικογένειά της στη 
Λήμνο και ο γιος της είχε προπονητή τον Νικόλα, δεν θα είχα την παραμικρή ιδέα για τα πεπραγμένα του. Και δε 
γνώριζα ότι ο Νικόλας έκανε προπόνηση με τον Μίλωνα μέχρι να μιλήσω από αέρος με τον Θανάση Πανούσο. 
Διότι, δεν ασχολήθηκα, δεν ενδιαφέρθηκα.

Οπως συμβαίνει με πολλά πρόσωπα. Αυτά, που εμείς, είτε είμαστε δημοσιογράφοι, είτε πολιτικοί, είτε απλοί 
άνθρωποι, οδηγούμε σε έναν αργό ψυχολογικό θάνατο, που κατατρώει το σαράκι τους, μέχρι να έρθει ο 
μαυροφορεμένος κύριος να κόψει επισήμως το νήμα.

Παιδιά όπως ο Σαμαράς, που μεγάλωσαν μέσα στη δημοσιότητα, την αγάπη, τον θαυμασμό και το μονοπάτι 
της καριέρας τους φωταγωγείτο από τα φλας των φωτογραφικών μηχανών και των τηλεοπτικών φακών, δεν 
έχουν ανάγκη τη συμπάθεια μετά θάνατον. Εχουν ανάγκη την ισορροπία όταν τα φώτα σβήσουν. Ισως και μίας 
ευκαιρίας. Γιατί θα κληθούν να ζήσουν ένα βίο διαφορετικό από αυτόν που είχαν συνηθίσει. Τότε όμως, είναι 
που όλοι τους ξεχνούν. Ο θαυμασμός γίνεται υπόκωφος κι ανακαλείται μονάχα όταν η φιγούρα σωριάζεται στο 
πάτωμα.

Το συναίσθημα σαν μόδα ξεπετάγεται εκείνη την ώρα της τραγικής είδησης... “Ελα μωρέ που θα μου πεις 
εμένα για τον Σαμαρά; Ξέρεις πότε τον είδα για πρώτη φορά να παίζει;” ακούστηκαν κάποιοι να λεν... Και να 
το εννοούν. Και να κλαίνε με ειλικρινά δάκρυα, τα οποία όμως, όλα τα προηγούμενα χρόνια, ήταν φυλαγμένα 
για άλλες καταστάσεις, για άλλες αιφνίδιες απώλειες, ανθρώπων που δεν γνωρίζαν καν που βρίσκονται. Και το 
γαϊτανάκι συνεχίζεται.

Ειλικρινά λυπάμαι για τον εαυτό μου και για όλους τους ομοίους μου. Χαίρομαι για το συναίσθημά μου, 
προβληματίζομαι για τη σκέψη μου. Είμαι κι εγώ ένας δήμιος. Σαν το Σαμαρά δεν έχουν υπάρξει πολλοί Ελληνες 
αθλητές σε ομαδικά αθλήματα. Ελάχιστοι είναι. Ας σκεφτούμε όμως ότι αν ο Νικόλας έφυγε, υπάρχουν δίπλα 
μας, άλλοι, που αξίζουν της προσοχής μας.

Του ενδιαφέροντός μας. Την ελάχιστης αναγνώρισης. Του μοντέλου που εξυπηρέτησαν ως αθλητές, των 
στιγμών που μας πρόσφεραν. Ας μην είναι ο θάνατος αυτό που ανασύρει το συναίσθημα. Ας είναι η ζωή. Για να 
το απολαμβάνουν όταν πρέπει κι αυτοί οι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη. Πριν φύγουν! Υπάρχουν πολλοί που 
το δικαιούνται και το αξίζουν.

Πηγή: gazzetta.gr

Το τελευταίο καρφί
Δεν τον ήξερα προσωπικά τον Νίκο Σαμαρά. Είχαμε ανταλλάξει μόνο μερικά «γειά» στις διάφορες εκδηλώσεις-
βραβεύσεις όπου πόλο και βόλλεϋ έδιναν το «παρών» με την οικειότητα που μας έδινε το γεγονός ότι ήμασταν  
πρωταγωνιστές στην ίδια σκηνή.

Λίγο πιο νερουλή η δική μου, με φιλέ στη μέση η δική του. Μια οικειότητα που προκύπτει, όχι από γνωριμία, 
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αλλά από τα πολλά κοινά που μπορεί να έχουν δυο συνταξιδιώτες που κάθε τόσο συναντιούνται. Βόλλεϋ και 
πόλο εξάλλου έχουν και είχαν πολλά κοινά. Στην σκιά του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ δεν είχαν παρά μια 
χούφτα ονόματα που τα ήξερε ο φίλαθλος κόσμος. Ένα από αυτά ήταν του Νίκου Σαμαρά.
Του Γιώργου Μαυρωτά
Ο «ακρίτας», όπως τον αποκαλούσε η χαρακτηριστική φωνή του Χάρη Αλευρόπουλου (ο «Συρίγος» του βόλλεϋ 
για τους παλαιότερους), προερχόταν από την Ορεστιάδα κι έκανε την ακριτική αυτή πόλη πρωτεύουσα στις 
καρδίες όλων των φίλων του αθλήματος. Αφού έμπασε την Ορεστιάδα στα μεγάλα σαλόνια, κατηφόρισε προς 
Αθήνα (περνώντας θριαμβευτικά κι από τον Ηρακλή) κι από κει πήρε το αεροπλάνο για έξω (Ιταλία, Ισπανία, 
Τουρκία) πριν ξαναγυρίσει για να κλείσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Τελευταίος σταθμός η Λήμνος όπου 
μάθαινε πλέον στην τοπική νεολαία τα μυστικά του βόλλεϋ και ως προπονητής του τοπικού συλλόγου. Άλλωστε, 
ο ίδιος έκανε πολλά παιδιά να ξεκινήσουν να παίζουν βόλλεϋ, έχοντας την φωτογραφία του πάνω από το κρεβάτι 
τους, βλέποντας στα όνειρά τους τα απίστευτα καρφιά του. Ίσως κι αυτό να είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά 
του…

Οι 40ρηδες και 50ρηδες φίλαθλοι θα τον θυμόμαστε σαν τη μορφή που δέσποζε μέσα στο γήπεδο. Είχε όλα τα 
χαρακτηριστικά του αθλητικού ήρωα: Εντυπωσιακή εμφάνιση και ανάστημα, σπουδαίες αθλητικές ικανότητες και 
πάθος που καθρεφτιζόταν στις εκφράσεις του προσώπου του σε κάθε καρφί που πέρναγε ή σε κάθε πετυχημένο 
μπλόκ και στους πανηγυρισμούς του ανοίγοντας τα τεράστια του χέρια σαν να ήθελε να αγκαλιάσει όλον τον 
κόσμο. Και αυτούς που τον επευφημούσαν και αυτούς που τον αποδοκίμαζαν.

Στα 42 του «έφυγε» προχθές ο Νίκος (ανεύρυσμα) θυμίζοντας μας πόσο θνητοί είμαστε όλοι που κάποτε στο 
απόγειο της αθλητικής μας καριέρας νομίζαμε ότι είμαστε άφθαρτοι και αθάνατοι. Τότε που η παντοδυναμία 
της στιγμής του θριάμβου, οι επευφημίες του πλήθους, η αγάπη των οπαδών σε βγάζει από το σώμα και σε 
βάζει να κάτσεις λίγο πιο κάτω από τον Θεό. Τότε που δεν υπάρχουν σκέψεις, μόνο συναισθήματα. Τότε που η 
αυτοπεποίθηση κτυπάει ταβάνι και νομίζουμε ότι μπορούμε να τα βάλουμε με όλα. Με όλα, εκτός από ένα: τον 
χρόνο. Αυτόν που σαν το κύμα τρώει σιγά σιγά και τον πιο σκληρό βράχο φέρνοντας τα πάντα στα μέτρα του.

Για τον Νίκο Σαμαρά το βόλλεϋ ήταν η ζωή του. Και δεν το άφησε ποτέ. Σαν παιδί, ήθελε να παίζει για  πάντα 
το αγαπημένο του παιχνίδι. Τον καταλαβαίνω απόλυτα, αθλητισμός είναι η παράταση της παιδικής μας ηλικίας 
και ποιος δεν θέλει να γυρνάει εκεί. Όμως η μοίρα καμιά φορά είναι πιο σκληρή με τους γίγαντες. Ίσως γιατί 
τους ζηλεύει. Ο Νίκος, ως μια από τις μεγαλύτερες αθλητικές φυσιογνωμίες της χώρας μας, ανέβηκε πια στο 
πάνθεον των ελλήνων αθλητών-θρύλων. Τι κι αν δεν έβγαλε την τελευταία άμυνα, θα τον θυμόμαστε πάντα να 
τρέχει με τα χέρια ανοικτά σαν αετός, πανηγυρίζοντας κάποιον κρίσιμο πόντο που πήρε με ένα διαγώνιο καρφί. 
Η επίθεση ήταν άλλωστε πάντα το δυνατό του σημείο. Καλό σου ταξίδι Νίκο, τρέλανέ τους και κει πάνω… 

πηγή: protagon.gr Μαυρωτάς

«Ο γιος μου φόραγε τη φανέλα του»
Τα λόγια έβγαιναν με δυσκολία. Η συγκίνηση και ο θρήνος στην κηδεία του στη Λήμνο, μεγάλος. Ουδείς 
μπορούσε να χωνέψει ότι ο Νίκος Σαμαράς έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή. Στις δηλώσεις τους, φίλοι, πρώην 
συμπαίκτες του και συνεργάτες του είχαν μόνο καλά λόγια να πουν για τον «αετό» του ελληνικού βόλεϊ.

Συντετριμμένος και υποβασταζόμενος αποχώρησε από το κοιμητήριο ο Αντώνης Τσακιρόπουλος που δεν 
μπορούσε να σταματήσει τους λυγμούς του: «Είναι πολύ άδικο αυτό που συνέβη. Μεγαλώσαμε μαζί. Είχαμε τα 
ίδια όνειρα και τους ίδιους στόχους. Είχαμε πολλές χαρές και λύπες μαζί. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές με ένταση. 
Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί. Θέλω να κάνω έκκληση στο νησί να συνεχιστεί το έργο του. Κι εμείς από 
την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε. Κι είμαστε στη διάθεση του οποιουδήποτε θέλει να 
βοηθήσει».

«Οταν γυρίσαμε από την Ιταλία»
«Αυτά που είδαμε δεν μπορούμε τα πιστέψουμε. Είναι κάτι που χρειάζεται πολύ χρόνο να το πιστέψουμε και 
να το χωνέψουμε. Εφυγε ένας άνθρωπος που τον αγαπούσε όλος ο κόσμος. Τον θυμάμαι από τον Ηρακλή και 
χαίρομαι που ήμουν συμπαίκτης του και που γυρίζαμε μαζί από την Ιταλία στον Ηρακλή και πήραμε έναν τίτλο», 
τόνισε ο Αντρέι Κράβαρικ.

Και πρόσθεσε: «Ηταν άνθρωπος με χιούμορ. Είχε αισιοδοξία και είχε έρθει στη Λήμνο για να κάνει ένα έργο που 

πρέπει να συνεχιστεί και σε λίγα χρόνια να θυμίζει στο νησί πως ο Νίκος είναι συνέχεια μαζί μας και να δούμε τις 
ακαδημίες και την ομάδα στην κατηγορία».

«Να συνεχιστεί το έργο του»
Τέλος, ο Θοδωρής Μποζίδης δήλωσε: «Ακόμα και τώρα δεν μπορούμε να το χωνέψουμε. Ηταν μεγάλος αθλητής 
και η αξία του είχε φτάσει παντού. Εδώ είχε φτιάξει την καριέρα του. Θέλω να συνεχιστεί το έργο του γιατί μας 
παρακολουθεί από ψηλά. Αν μου ζητηθεί θα είμαι δίπλα στο έργο του Νίκου στη Λήμνο και νιώθω υποχρέωση να 
βοηθήσω».

Με C-130 και εντολή πρωθυπουργού

Η πρώην ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά
και του ζήτησε να διακομισθεί η  σορός του Νίκου Σαμαρά με στρατιωτικό αεροπλάνο στη Λήμνο, επειδή 
τα αεροσκάφη της Ολυμπιακής είναι μικρά . Ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στον Υπουργό Αμύνης Πάνο 
Παναγιωτόπουλο να μεριμνήσει, αλλά πρώτα πρέπει να γίνει η νεκροψία για να δοθεί η άδεια παραλαβής της 
σορού από το Λαικό Νοσοκομείο.

Όχι τίποτα άλλο, για να καταλάβουν όλοι αυτοί που επικαλούνται τα 500 ευρώ των μετακινήσεων τους, πόσο 
μεγάλη είναι η απώλεια του Σαμαρά και πόσο άγγιξε  τον κόσμο, ακόμη και τον ίδιο  τον πρωθυπουργό. 
Δυστυχώς στο βόλει δεν υπάρχουν μεγάλοι άνδρες για να παίρνουν μεγάλες αποφάσεις για να αναβάλουν 12 
όλο και όλο αγώνες.
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Βροχή τα «Αντίο» στο διαδίκτυο
Η είδηση του θανάτου του Νίκου Σαμαρά έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στην οικογένεια του βόλεϊ. Facebook 
και twitter πλημμύρισαν από σχόλια παικτών, προπονητών, συλλόγων αλλά και φιλάθλων που θέλησαν να 
αποδώσουν τον τελευταίο χαιρετισμό στον μεγάλο Σαμ.

Εθνικός Αλεξανδρούπολης Βόλλεϋ ΤΑΠ
ΣΟΚ από τον ξαφνικό χαμό του ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΑΡΑ που τίμησε τη φανέλα του ΕΘΝΙΚΟΥ. 
Όλο το ελληνικό βόλλεϋ πενθεί.

Εθνικός Αλεξανδρούπολης Βόλλευ ΤΑΠ
Το ΤΑΑ του ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης εκφράζει την οδύνη του για τον αδόκητο χαμό του Νίκου Σαμαρά, 
ενός εκ των κορυφαίων αθλητών που γνώρισε το ελληνικό βόλεϊ. Ενός αθλητή που τίμησε την ένδοξη φανέλα 
του συλλόγου μας και αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση για τους νεότερους. Το σοκ είναι μεγάλο. Η 
Αλεξανδρούπολη θρηνεί. Στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του 
αγαπημένου μας Νίκου. Καλό σου ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Roumeliotis Nikos
Καλό σου ταξιδι αδερφέ Νικόλα...

Vasilis Minoudis @vasilisminoudis 4 Jan 2013
Απιστευτο! Έφυγε ο Σαμ ο “αετός”.... καλό ταξίδι ίνδαλμα, συμπαίχτη, “αντίπαλε”, φίλε... Ήσουν για πολλούς η 
αιτία να παίξουν βόλλευ...

Dima Filippov
Oti kai na peis einai liga.... TERASTIOS ATHLITIS efige....megalosa vlepontas auton ton athliti na agonizete sto 
parke kai eimoun tixeros pou epeksa kai antipalos.... R.I.P Niko Samara.....

Vasileios Manasis
Μεγάλη θλίψη! Απίστευτο, δεν είναι δυνατόν αυτός ο γίγαντας να έφυγε...... Καλό σου ταξίδι Νίκο.

Πανερυθραϊκός Α.Σ. – Βόλεϊ
Πραγματικά απίστευτο...Δεν ειναι δυνατόν να ειναι αλήθεια...Δεν ειναι δυνατόν να χανεται ενας άνθρωπος ετσι. 
Αδικο, πολύ άδικο!!!Οτι και να πει κανεις για την απωλεια του Νίκου μας θα ακουστεί φτωχό.Τέτοιες στιγμές 
καλύτερα να σωπαίνουμε και να αναπολούμε τις στιγμές χαράς και υπερηφάνειας που μας χάρισε … ο μεγάλος 
ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 

Manos Xenakis
Δεν ξεκινησε καθολου καλα το 2013...καλο ταξιδι παιχταρα νικολα...κριμα!!!

Smaragdis Nikolas
καλο ταξιδι ΝΙΚΟΛΑ...

Patras Christos
no comment.....

Xanthi Milona A
Καλό ταξίδι ΤΕΡΑΣΤΙΕ ΝΙΚΟ ΣΑΜΑΡΑ...

Chronis Akritidis
Οσα βήματα και να κανείς μπροστά, όσο και να προσπαθείς δήθεν να μη δακρύσεις, δε γίνεται... Όλα τα άλλα 
είναι δήθεν. Καλό Ταξίδι…

Pola Kitsou
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ...ΝΙΚΟΛΑ ... ...Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Σ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΤΗΣ...

Eva Chantava
Aπλά κάποια πραγματα δεν μπορεις να τα δεχτεις... καλο ταξιδι τεραστιε Νικο Σαμαρα!!

Stelios Pipergias
Μαύρη μέρα για το ελληνικό volley... Καλό σου ταξίδι Νίκο στη γειτονιά των αγγέλων...

Giorgos Petreas
Kalo taksidi Nikola...San AETOS ezhses...San AETOS tha gurnas stis kardies kai stin skepsh mas...krima...

Tsairelis Ioannis
Η αιτία που πολλοί απο εμάς είμαστε σ` αυτό το άθλημα ... Καλό ταξίδι Νικόλα!!!!!

Achilleas Papadimitriou
kalo taksidi Sam

Apostolos Oikonomou
Σε καιρούς που οι ηγέτες και τα σύμβολα έχουν εξαφανιστεί από την Ελληνική κοινωνία μας... για όλους εμάς 
τους ανθρώπους του Βόλλεϊ, Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ BOΛΛΕΥ θα ήταν το λιγότερο, μια πράξη 
σεβασμού σε αυτήν την μεγάλη μας απώλεια.

Thanasis Panousos
Έχει άραγε κέφι κανείς να παίξει αύριο αγώνα; Η ΕΣΑΠ και η ΕΟΠΕ θα ήθελα να αναβάλλουν όλα τα 
παιχνίδια!το λιγότερο που μπορούν να κάνουν! ΣΑΜ είναι αυτός!!!!

Areti Teza
Ήταν 1994 οταν τον πρωτοείδα από κοντα στο σεφ να παίζει βόλεϊ...τον θαύμαζα για το ήθος του κ το τεράστιο 
ταλέντο του.ηταν 2012 οταν τον ξανασυναντησα στο σεφ,να με προπονει...η συνεχεια;;;μου ειναι δύσκολο να το 
πιστέψω...

Victor Kouroupis B
Λες και ξεριζώθηκε κάτι από μέσα μας.

Giannis Nikolakis
Nίκο μας αφησες πολύ νωρίς!!!!Πάντα θα βρίσκεσαι στην καρδιά μας!Αντίο φίλε...Κρίμα πολύ κρίμα!

Mitar Djuric
Tha ise panta sto mialo mou kai stin kardia mou,den tha se ksexasw pote!!!

Giannis Fakas
Όταν ένας αετός φεύγει... δεν χωρούν δάκρυα...δυστυχώς αυτά όμως...δεν ακολουθούν τη σκέψη μου.... καλό 
ταξίδι ΝΙΚΟΛΑ!

Thanos Marinis @ThMarinis
Ναι αυτός ήταν ο Σαμαρας που έφυγε. Ο διμετρος με τα μαλλιά καρφάκια και τα απίστευτα καρφιά &τις 
διαγώνιες του απο τα 3 μέτρα.Ανεύρισμα :(

Thanos Marinis @ThMarinis 
Tears...Έφυγε ο άνθρωπος που εκανε πολλούς φίλους & εμένα,να παρατήσουμε για χρόνια το ποδόσφαιρο &να 
γίνουμε οι καλύτεροι στο βολλευ

skylos @skylos4
ΗΤαν ο Γκαλης του Βόλεϊ! Αθλητής που έγινε ο καλύτερος στη χώρα παίζοντας στην Ορεστιάδα! Τον έβλεπες κ 
σου κοβοταν το αίμα #samaras
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Ένας υπέροχα ωραίος!
Τον θυμάμαι σαν σήμερα που εμφανίστηκε με τα άλλα παιδιά του βόλεϋ (το Μάριο, τον Αντώνη..) στα τσιμέντα 
της μεταλλουργικής (για όσους ξέρουν το ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής) για να κάνει το μάθημα του μπάσκετ χωρίς 
βεντετισμούς, κάνοντας ότι όλα τα άλλα παιδιά! Τον θαύμασα όλα τα χρόνια για την κυρίαρχη αθλητική του 
παρουσία. Τον ξανάδα λίγα χρόνια πριν όταν πάλι αθόρυβα ήρθε να δώσει εξετάσεις για να πάρει το πτυχίο του. 
Ούτε κουβέντα για διακριτική μεταχείριση...έγραψε καλύτερα από τον μέσο όρο των νέων φοιτητών!!...αυτό 
σημαίνει πολλά! Δυστυχώς δεν φαντάστηκα ότι θ αρχόταν η ώρα να μοιραστώ το δάκρυ μου με τους δικούς του 
ανθρώπους! Καλό σου ταξίδι Νικόλα!
Costas Lap

voudas75 @voudas75
R.I.P Niko Samara #Samaras

Mr X @JustMrX
Καλό ταξίδι σε ενα σπουδαίο αθλητή #nikossamaras
Akis Kechagias @Akis13Banksy
RIP :((( #NikosSamaras 

Magoulidou Dora @DwraMK
απλα σοκαρισμενη.... νικολα καλο σου ταξιδι.... #nikossamaras

Ωραιος ως Ελλην 
Ο Σαμαρας ηταν η εμβληματικη φυσιογνωμια του ελληνικου βολλευ! Παικταρας, με το αθλητικο παραστημα των 
ακριτων του Εβρου και την αθλητικη του σοβαροτητα, ενεπνευσε πολλους ελληνες και καταξιωσε το ελληνικο 
βολλευ και αναμεσα στους ξενους και κυριως την μεγαλη δυναμη Ιταλια που τον αναγνωρισε και το δεχτηκε. 
Μακαρι να ειχαμε αλλους δεκα, εκατο ‘η χιλιους τετοιους και δεν θα ειχαμε αναγκη απο ‘τειχη’. Αδικος και 
απροσδοκητος ο χαμος του. Ελαφρυ το χωμα που σε σκεπαζει Νικο.
Σπύρος

Konstantinos Pera @KonstantinosPer
RIP #Samaras.... Gia emas pou agapisame to #volley apo esena ton Gkiourda k ta ipoloipa paidia....

SideOut @SideOut_UK
R.I.P. Nikos Samaras, legend of Greek #volleyball tragically taken from us far too soon. You will be missed sorely. 
#nikossamaras #samaras

ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.Ο ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΛΑΣΗΣ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.ΕΠΕΛΕΞΕ ΝΑ ΙΔΡΥΣΕΙ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΠΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΟΥΣ.ΣΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ Η ΛΙΓΚΑ ΔΕΝ ΑΝΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ...ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ...
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΒΑΣ

Zeta @ZetaMrtk
Καλό ταξίδι Νίκο Σαμαρά. #samaras#volley#greece

Άλλοι αθλητές που αντέδρασαν δημοσίως:
Αχιλλέας Παπαδημητρίου
«Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει για να αναβληθεί μια αγωνιστική των πρωταθλημάτων του βόλεϊ»;

Γιάννης Χαριτωνίδης
Είναι δυνατόν να γίνουν παιχνίδια ; γιατί; για οικονομικούς λόγους; γιατί επειδή κάποιες ομάδες έχουν 
ταξιδέψει εκτός; ρε άσχετοι υπάρχουν κάποιες αξίες στην ζωή που τα υποσκιάζουν όλα αυτά τα πταίσματα που 
προβάλλεται ντροπή προσωπικά δεν έχω καμία διάθεση για αγώνα.

Στέλιος Πιπέργιας
«Ελάχιστος φόρος τιμής στο Νίκο Σαμαρά η διακοπή των πρωταθλημάτων και τα μαύρα περιβραχιόνια για τις 
εθνικές ομάδες. «Εφυγε» ο ήρωας των παιδικών μας χρόνων, αυτός που βλέπαμε στην τηλεόραση να ξεσηκώνει 
ολόκληρα γήπεδα με το εθνόσημο και τις 500 συμμετοχές με τη γαλανόλευκη! Η οικογενεια του, οι φίλοι του και 
απλοί φίλαθλοι θρηνούν σήμερα. Το βόλεϊ περνάει σε δεύτερη μοίρα».

Χρήστος Πάτρας
“Είμαστε επαγγελματίες αλλά είμαστε και άνθρωποι και μάλιστα εμείς έιμαστε το βόλεϊ έχει αξία σήμερα το πώς 
θα παίξουμε τακτική ή πως θα κερδίσουμε τα παιχνίδια όταν αυτό το αναπάντεχο γεγονός επισκιάζει τα πάντα, 
θέλει πολύ μυαλό; Όχι θέλει να μην λουφάζουμε και απλά να λέμε την γνώμη μας, εγώ προσωπικά δεν κιότεψα 
ποτέ και ούτε τώρα θα το κάνω. Μια λέξη. ΝΤΡΟΠΗ...”

Δημήτρης Τιτόπουλος
“Είμαι πολύ “μικρός” για να γράψω κάτι για το Νίκο Σαμαρά. Υπάρχουν καταλληλότεροι. Επειδή όμως δεν 
αντέχω την κωλουποκρισία στο κωλοάθλημα με το οποίο ασχολήθηκα 20 χρόνια θα πω το εξής. Όσοι δεν έχετε 
διάθεση να παίξετε σήμερα ή απλά θέλετε να τιμήσετε αυτόν τον άνθρωπο (ειδικά οι παλαιότεροι), μπείτε 
στο γήπεδο και απλά μείνετε εκεί για λίγο και αποχωρήστε. Μην περιμένετε καμία ΕΣΑΠ κανέναν ΠΑΣΑΠ, 
αφήστε την κλάψα και μία φορά τιμήστε τα σορτσάκια που φοράτε και πράξτε όλοι το ίδιο. Μια ζωή φταίει ο 
Χατζηπετρής. Εκτός αν φοβάστε μην σας βάλουν πρόστιμο οι ομάδες που δεν σας πληρώνουν ή σας τιμωρήσει 
η ανύπαρκτη λίγκα. 

ΥΓ. Καλό ταξίδι Νίκο Σαμαρά, σε σένα οφείλω την “καριέρα” μου, τους φίλους μου, τις άπειρες χαρές και λύπες 
στα γήπεδα. Όλα επειδή ήθελα να σου μοιάσω”.

Πάραλληλα, η οικογένεια του βόλεϊ συνεχίζει να αποδίδει τον τελευταίο χαιρετισμό στον Μεγάλο Σαμ!

Κάσσανδρος Στίγγας 
“Επιστροφή στην Αθηνα..!! Δεν πενθεί μόνο ο Έβρος..πενθεί όλο το ελληνικό βόλεϊ..!!Καλό ταξίδι Νίκο 
Σαμαρά..!!!”

Λυκούργος Κωνσταντίνος Κουμανταρέας
“Ο θεός παίρνει λάθος ανθρώπους...”

Orestiadavolley.blogspot.com
“Νίκο συνέχισε να πετάς ψηλά όπως έκανες πάντα...”

Στέλιος Καζάζης
“Κανείς δεν πεθαινει όσο τον θυμούνται αυτοί που έμειναν πίσω... καλό ταξίδι Νίκο”

Ευάγγελος Μουρούτης
“Καλό ταξίδι ΣΑΜ! Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα και με αξίωσε να παίξω δίπλα σου!”

Θανάσης Πανούσος
“Αυτό που ζω δεν μπορεί να είναι αλήθεια!!ρε φιλαράκι εσυ με έκανες να κλάψω το 94 στα αποδυτήρια τώρα 
γιατι μου το κανεις αυτο;”
Θανάσης Πανούσος: “Η ΕΟΠΕ ανέλαβε όλα τα έξοδα για την μεταφορά και την κηδεία του ΝΙΚΟΛΑ μετά απο 
ενέργειες του προέδρου!”

Anna Saloustrou
....όσο και να περνά ο χρόνος...το κενό που άφησες απλά δεν καλύπτεται... τπτ δεν είναι το ίδιο.. γιατί απλά... 
δεν είσαι εδώ για να το περάσουμε μαζί... μου λείπεις καλέ μου φίλε...

Theoclate Machiavellico
Σε λέγανε κακό και δύστροπο γιατι εισουν αληθείς ντοπρος και σωστός και σε μερικούς δεν άρεσε αυτό αλλά 
για μένα εισουν μπαμπάς coach 
..ένας παίχτης με τις δικές σου προδιαγραφές αντί να φύγει μακριά έμεινε εδώ και στήριξε τα όνειρο όλον 
τον παιδιών αλλά ο θεός δεν ήταν εντάξει σε πήρε μακριά γιατί του έλειπε ένας Διαγώνιος γι αυτό πήρε τον 
καλύτερο
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Vlasakidis Tasos
...όλοι θέλαμε να κάνουμε επίθεση όπως ο Νίκος ,
...όλοι θέλαμε να κάνουμε υποδοχή όπως ο Νίκος ,
...όλοι θέλαμε να κάνουμε μπλόκ όπως ο Νίκος ,
...όλοι θέλαμε να πανηγυρίσουμε όπως ο Νίκος ,
...όλοι θέλαμε να σηκώνουμε τα μανίκια μας όπως ο Νίκος , 
...όλοι θέλαμε να κάνουμε διατάσεις όπως ο Νίκος , 
...όλοι θέλαμε να παίζουμε όπως παίζει !!!
Όλα τούτα χαρακτηρίζουν κάποιον όταν είναι ΑΣΤΕΡΙ .. και τ΄αστέρια θα λάμπουν για πάντα κοντά μας ή κάπου 
εκεί ψηλά...
Ώρα σου καλή Νίκο...εις το επανειδείν.

Kostas Rizopoulos
ΕΦΥΓΕ ΕΝΑ ΙΝΔΑΛΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ , ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ !!! ΚΡΙΜΑ 
ΤΟΣΟ ΝΕΟΣ!!! ΝΙΚΟΛΑ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥ ΤΟ ΧΩΜΑ ....ΘΑ ΣΕ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ !!!

George Simon Garavelis
ΤΟ 1994 ΗΤΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΝΙΚΟ! ΟΤΑΝ ΚΑΝΑΜΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕ ΤΑ 
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΜΙΑ ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ 
ΣΑΝ ΣΦΑΙΡΑ. ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΣΕΡΒΙΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΑΛΑ ΟΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΟΙ 
ΑΝΤΡΕΣ. ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ.

Kyriakidis Angelos
Ο Νίκος «έφυγε» αλλά θα ζει στις καρδιές και στο μυαλό μας όσο υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε ειλικρινά 
και με ανιδιοτέλεια το άθλημα μας… 
Η καλύτερη προσφορά στη μνήμη του θα είναι να αφυπνιστεί επιτέλους ΟΛΟΣ ο κόσμος του Βόλεϊ και να 
αγωνιστεί για να το επαναφέρει στη θέση που του αρμόζει. Σε αυτή που το είχε βάλει ο Νίκος μας και όχι σε 
αυτή που το πάνε αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις μικρόψυχες, ιδιοτελείς, μικροκομματικές, συντεχνιακές … 
Η μη αναβολή ΟΛΩΝ των αγώνων ήταν και θα μείνει αιώνιο στίγμα ντροπής σε αυτούς που δεν μπόρεσαν να 
σταθούν στο ύψος και στην αξία ενός ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΑΡΑ. Ντροπή τους…

Οι αθλητές του Limnos Sports Club, της ομάδας που ίδρυσε ο Sam έγραψαν στη σελίδα Κονωνικής 
Δκτύωσης, αποχαιρετώντας τον:
«Όταν το μάθαμε, συγκλονιστήκαμε.
Αναφωνήσαμε: «Γιατί Θεέ μου;».
Προσπαθήσαμε να ξορκίσουμε το θάνατο.
Προσευχηθήκαμε.
Δακρύσαμε και θρηνήσαμε…
Σήμερα η μέρα της ταφής του είναι ημέρα δακρύων, σιγής και περισυλλογής.
Δεν μεμψιμοιρούμε.
Ζωή και θάνατος είναι σφιχταγκαλιασμένοι σ’έναν ατέλειωτο χορό.
Παίζουν ένα παιχνίδι βόλλεϋ μεταξύ τους.
Ο Νίκος έχασε αυτήν τη φάση γιατί ο θάνατος του έκανε block in.
Μια νέα μάχη όμως αρχίζει.
Αυτή της Έλενας και του Στράτου με τη ζωή.
Ευχόμαστε ολόψυχα να την κερδίσουν.
Ο Νίκος με τα φτερά του θα τους προστατεύει πάντα!
Και όλοι εμείς θα είμαστε μαζί τους…»
Καλό ταξίδι Νίκο…

Τυλιγμένος με την γαλανόλευκη 

Αυτή την ώρα (15:00) διεξάγεται η κηδεία του Νίκου Σαμαρά στη Λήμνο, η σορός του οποίου μεταφέρθηκε με 
C-130.

Ξεκίνησε (12:30) η διακομιδή της σορού του Νίκου Σαμαρά με το C130 από την 112 πτέρυγα Μάχης στην 
Ελευσίνα για την τελευταία κατοικία του την Λήμνο. Η σύζυγος του μεγάλου αθλητή, Έλενα, μαζί με την αδερφή 
της, θα συνοδεύσουν την σορό του μαζί με άλλα έξι άτομα από το στενό περιβάλλον του θανόντα. Το φέρετρο 
του Νίκου είναι καλυμμένο με την ελληνική σημαία, ως φόρο τιμής όπως εκείνος την τίμησε όλα τα χρόνια 
με την συμμετοχή του στις Εθνικές ομάδες. Μία ώρα μετά (13.30) το C-130 με την σορό του Νίκου Σαμαρά 
προσγειώθηκε στην Λήμνο, όπου χιονίζει και ήδη οι βουνοκορφές είναι λευκές.

Το αντίο της Έλενας στο Νίκο 

Κ.Ασημακόπουλος

«Δέκα χρόνια μου έδινε μόνο χαρές και αγάπη, ο γιος σου θα τα μάθει όλα αν και ποτέ δεν σου άρεσαν τα λόγια 
αλλά μόνο οι πράξεις…». Συντετριμμένη αποχαιρέτησε η σύντροφος του Νίκου Σαμαρά τον «λεβέντη» της, τον 
πατέρα του 5χρονου γιου τους, Στράτο.
«Με αγαπούσες βαθιά και σε αγαπούσα κι εγώ. Αγγελέ μου, έφυγε ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, θα σου 
μιλάω κάθε μέρα, θα σου μιλάω μέσα από τον Στράτο, θα σταθώ στα πόδια μου γι αυτό το παιδί….

Δεν θέλω να στεναχωριέσαι, θα είμαι πάντα δίπλα του, μάνα και πατέρας, είσαι το φως της ζωής μου, ο 
λεβέντης μου, θα σε σκεπάζω στα όνειρά μου με μια αγκαλιά, θα σου λέω πόσο σ αγαπάω, πάντα φοβόμουνα 
μη σε χάσω, να με συγχωρέσουν οι φίλοι σου που σε έφερα εδώ στη Λήμνο εδώ μακριά, αλλά θέλω να`σαι 
κοντά μου, να`σαι κοντά στο παιδί μας. Δέκα χρόνια μου έδινες μόνο χαρές και αγάπη, συγγνώμη για όταν σε 
στεναχώρησα, ο γιος σου θα τα μάθει όλα, αν και ποτέ δεν σου άρεσαν τα λόγια και οι πράξεις, πάντα μου 
έλεγες ότι μιλάω με έργα και όχι με λόγια. Πάντα δική σου σ`αυτή και την άλλη ζωή…» μερικά από τα λόγια της.

Η ΚΗΔΕΙΑ
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Συγκίνηση στην κηδεία του Νίκου Σαμαρά
Αποστολή στη Λήμνο: Παντελής Λώλης

Αυτή τη φορά δεν ακούστηκε το «Ελλάς Ελλάς Νίκος Σαμαράς» που άλλοτε δονούσε το ΣΕΦ, αλλά το 
«Αθάνατος». Ο Νίκος Σαμαράς κηδεύτηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στη Λήμνο, με πλήθος συγγενών 
και φίλων να του λένε το τελευταίο αντίο.
Πλήθος κόσμου συνόδεψε τον «αετό της Ορεστιάδας» στην τελευταία του κατοικία, αφού είναι χαρακτηριστικό 
πως η εκκλησία ήταν κατάμεστη. Φίλοι και συγγενείς από Ορεστιάδα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έσπευσαν για να 
πουν το ύστατο «χαίρε» στον αδικοχαμένο αθλητή. Τραγική μορφή η γυναίκα του Νίκου, Ελένη (Λενιώ όπως την 
έλεγε ο ίδιος), η οποία συγκλόνισε με τον επικήδειο λόγο της:
««Με αγαπούσες βαθιά και σε αγαπούσα κι εγώ. Άγγελέ μου, έφυγε ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, θα σου 
μιλάω κάθε μέρα, θα σου μιλάω μέσα από τον Στράτο, θα σταθώ στα πόδια μου γι αυτό το παιδί.. Δεν θέλω να 
στεναχωριέσαι, θα είμαι πάντα δίπλα του, μάνα και πατέρας, είσαι το φως της ζωής μου, ο λεβέντης μου, θα σε 
σκεπάζω στα όνειρά μου με μια αγκαλιά, θα σου λέω πόσο σε αγαπάω, πάντα φοβόμουνα μη σε χάσω, να με 
συγχωρέσουν οι φίλοι σου που σε έφερα εδώ στη Λήμνο εδώ μακριά, αλλά θέλω να σαι κοντά μου, να σαι κοντά 
στο παιδί μας. Δέκα χρόνια μου έδινες μόνο χαρές και αγάπη, συγγνώμη για όταν σε στεναχώρησα, ο γιος σου 
θα τα μάθει όλα, αν και ποτέ δεν σου άρεσαν τα λόγια και οι πράξεις, πάντα μου έλεγες ότι μιλάω με έργα και 
όχι με λόγια. Πάντα δική σου σ’ αυτή και την άλλη ζωή...».

Όλοι ήταν εκεί... 
Όλοι ήταν εκεί, φίλοι, συγγενείς, συμπαίκτες, απλός κόσμος, στο τελευταίο αντίο στο Νίκο Σαμαρά στη Λήμνο 
το μουντό μεσημέρι της 7ης Ιανουαρίου 2013.

Όλες οι γενιές  του ελληνικού βόλει βρέθηκαν στο νησί του Βορείου Ελλάδας. Ηταν και ο Κράβαρικ και 
ο Μέλκας και οι συμπαίκτες του στην Ορεστιάδα, Μοσχοφίδης, Παπάζογλου, Κεμανετζής, Βλασακίδης, 
Γραμματικόπουλος, Μποζίδης αλλά και οι  Δημητριάδης, Τεκτονίδης, Κασαμπαλής, Kελεπούρης, Ιωακειμίδης, 
Τερζής, Mέλκας, Σαλούστρου, Κίτσου, Δήμιτσας, Χατζηπαναγιώτου, Πεταλωτής, Tασιούλης, Ρουσάκης, 
Φλαούνας, Κεχράς, Κατσανεβάκης, Κατσανεβάκης, Φλαούνας, Μηνούδης, Μαυρικίδης,Θολιώτης, Καρράς, 
Γκιτζιάνης, Σιδηρόπουλος. Καρρλας, Αρχοντούδης, Τσιρτσίδης, Γιάμαλης, Τζήμας, Φλερτούρης, Αντωνιάδης, 
Καρδαμανίδης,  ο πρόεδρος τη ΕΟΠΕ Μαυρομάτης, η γγΑ Κούλα Γιαννακίδου, τα μέλη του ΔΣ της ΕΟΠΕ, 
Λάγιου, Σιδέρης και πολλοί φίλοι του.
 
Ο συμπαίκτης του στην Ορεστιάδα Νίκος Κεμανετζής είπε “ Νίκο ήρθαμε. Ηρθαμε κοντά σε σένα που μας 
έδωσες έμπνευση και κίνητρο να παίξουμε βόλει.  Ολη η Ελλάδας από τη Θράκης ως την Κρήτη πενθεί για 
σένα”.
 
Οι αθλήτριες της γυναικείας ομάδας του Λήμνος Sports Club ανέφεραν: “Σ’ ευχαριστούμε για όλα όσα έχει 
κάνει... Τα κορίτσια σου”.
 
Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σταύρος Καβαρατζής είπε: “ Νίκο, Σαμ, 
αετέ μας. Ησουν γέννημα  της θρακικής γης και θέλουμε να  τον προσέχετε  εδώ στη Λήμνο που τον αφήνουμε. 
Ο Θεός ήθελε να κάνει ομάδα και διάλεξε το καλύτερο “τεσσάρι”
 
Ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΠ Γιώργος Λεονταρίτης κατέληξε: “Τιμή και δόξα στον Νίκο Σαμαρά, τον παίκτη που 
συγκινούσε και συγκλόνιζε σε όλα τα γήπεδα του κόσμου”
 
Στεφάνια έστειλαν στον Αγιο Παντελεήμονα Ανδρωνίου Μύρινας Λήμνου, ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος 
Καμίνης( Ο Σαμαράς ήταν σύμβουλος αθλητισμού), ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναικος, ο Ενιαίος Φορέας 
Θύρα-13, η Ορεστιάδα, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, ο Γαλαξίας, ο Ηφαιστός  και τοπικοί σύλλογοι.

Όρκος στον τάφο του Νίκου Σαμαρά
του ΠΕΡΠΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Τυλιγμένος με την γαλανόλευκη αναπαύεται στη Λήμνο. Δε θέλω να γίνω μελό, δεν του πάει να χρησιμοποιήσω 
βαριά λόγια αποχαιρετισμού. Αυτά τα συγκινητικά δεν πάνε στον Νίκο Σαμαρά.

Γράψαμε και μιλήσαμε για το μέγεθος της απώλειας για όλους εμάς, για το βόλεϊ, για τον αθλητισμό, μα κυρίως 
για την οικογένειά του, για τον πιτσιρικά του που θα γνωρίσει τον μπαμπά μέσα από αμέτρητες φωτογραφίες και 
βίντεο.

Το τι ΕΙΝΑΙ ο Νίκος Σαμαράς κατέστη απολύτως κατανοήτο σε όλους. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό για τη μνήμη 
του...

Αυτή την ώρα θέλω πάρα πολύ να δεχθώ ως αληθινή τη σκέψη του Αλέκου Λεώνη, που είπε ότι ο θάνατος 
του «Σαμ» θα ενώσει το ελληνικό βόλεϊ. Δεν πιστεύω στα θαύματα, αλλά πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη 
της συντριβής από την απώλεια. Συναίσθημα που μπορεί να δημιουργήσει ακόμα και τύψεις σε κάποιους για 
τη χαμένη ευκαιρία να αξιοποιηθεί εν ζωή ο μοναδικός αληθινός σταρ του ελληνικού βόλεϊ, ένας από τους 
κορυφαίους όλων των εποχών. Όπως έγινε, όπως γίνεται με τόσους και τόσους....

Ίσως η σκέψη αυτή οδηγήσει σε έναν όρκο πάνω από τον τάφο του Νίκου. Να δουλέψουμε επιτέλους όλοι μαζί 
για το καλό του αθλήματος. Να αξιοποιήσουμε όλο το ανθρώπινο δυναμικό, να προβάλουμε τα πάμπολλα θετικά 
του και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να τιμήσουμε τη μνήμη Αυτού, πάνω στον οποίο θα μπορούσε να 
στηθεί και να «πουληθεί» προς τα έξω όλο το οικοδόμημα.

Όσο κι αν η αντιμετώπιση, η αντίδραση ορισμένων στον ξαφνικό χαμό του Νίκου Σαμαρά είχε τη σφραγίδα του 
σύγχρονου ελληνικού βόλεϊ (που είναι γεμάτο από επιλήσμονες, ασεβείς, τύπους που κοιτούν την πάρτη τους, 
καρεκλοκένταυρους, επικίνδυνους, αμετανόητους ακόμα και μπροστά στο θάνατο και άσχετους) έχω την ελπίδα 
ότι ο αβάσταχτος πόνος και (κυρίως) οι αναμνήσεις από την ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ του φίλου και αδελφού ΟΛΩΝ, 
μπορεί να συμβάλλει θετικά στην κατεύθυνση της κινητοποίησης όλων των δημιουργικών δυνάμεων του χώρου.

Η στιγμή που ο Τζιουμάκας κρατούσε την φωτογραφία του Σαμαρά με τόση αποφασιστικότητα στο βλέμμα, ο 
λυγμός του Θανάση Μπελιγράτη στην κάμερα της ΕΡΤ, τα σκυμμένα κεφάλια, η πανευρωπαϊκή συγκίνηση για 
την απώλεια, οι αστραπιαίες κινήσεις της ΕΟΠΕ και η άμεση κινητοποίηση των κορυφαίων του χώρου με κάνουν 
αισιόδοξο για το μέλλον.

Θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη φορά δεν θα ξεχάσουμε κι ότι ο χρόνος δεν θα λειτουργήσει όπως όλες τις άλλες 
φορές, όταν ο εκλιπών μετατρέπεται σε μια μακρινή ανάμνηση που ναι μεν μας συγκινεί (αραιά και που), αλλά 
δεν μας διδάσκει και κυρίως μας κάνει να ξεχνάμε τον όρκο τιμής την ώρα του «αντίο».

Όρκος συνολικής δουλειάς και συσπείρωσης στο όνομα, στη μνήμη του μεγαλύτερου (και μοναδικού) αληθινού 
σταρ της ελληνικής πετοσφαίρισης. Ο χώρος δεν έχει μόνο αμετανόητους. Ο χώρος έχει υγιέστατες δυνάμεις, 
ικανές να τον μεγαλώσουν ξανά.

Δεν ξέρω αν θα προσεγγίσουμε ποτέ το άνοιγμα των φτερών του «αετού». Ας το προσπαθήσουμε τουλάχιστον...

Υ.Γ: Κάνω πράξη τις σκέψεις μου. Αλέκο Λεώνη, Σωτήρη Δρίκο, σας ζητώ συγγνώμη. Η αντίθεση είναι 
δημιουργική μόνο στη συζήτηση, στη σύνθεση και στη δημιουργία. Όχι στην κόντρα επίθεση. Θα το 
μεγαλώσουμε ξανά το μαγαζί. Θα βγεις αληθινός κόουτς. Έστω κι αν χρειάστηκε να γίνει κάτι τόσο τραγικό. 
Έστω κι αν χρειάστηκε να πονέσουμε τόσο...

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ
«Ράγισαν» και οι πέτρες στο «αντίο»
Του ΚΩΣΤΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ράγισαν και οι πέτρες κατά την νεκρώσιμος ακολουθία του Νίκου Σαμαρά, σήμερα (7/1) στις 15:00 το μεσημέρι 
στην Λήμνο.
Ολόκληρο σχεδόν το νησί, πλήθος κόσμου από το ελληνικό βόλεϊ, με δάκρυα στα μάτια, σε ένα μουντό μεσημέρι 
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με ψιλόβροχο, αποχαιρέτησαν τον «αητό» του ελληνικού βόλεϊ που πρόσφερε τόσα πολλά στην, δυστυχώς, 
σύντομη ζωή του...
Το φέρετρο του Νίκου Σαμαρά, πήραν στα χέρια τους οι πρώην συμπαίκτες του στην Ορεστιάδα, οι οποίοι δεν 
μπορούσαν βεβαίως να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Αρκετοί ακόμη, όπως οι Χατζηαντωνίου, Μουστακίδης, 
Κράβαρικ, Παπάζογλου και άλλοι, έκλαιγαν σαν μικρά παιδιά και δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν.

Συγκλόνισε η σύντροφός του
Για τον Νίκο μίλησε αρκετός κόσμος, ωστόσο η ομιλία που συγκλόνισε περισσότερο απο όλες, ήταν φυσικά της 
συζύγου του Ελενας: «Δέκα χρόνια μου έδινε μόνο χαρές και αγάπη, ο γιος σου θα τα μάθει όλα αν και ποτέ δεν 
σου άρεσαν τα λόγια αλλά μόνο οι πράξεις…», είπε αρχικά.
«Με αγαπούσες βαθιά και σε αγαπούσα κι εγώ. Αγγελέ μου, έφυγε ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, θα σου 
μιλάω κάθε μέρα, θα σου μιλάω μέσα από τον Στράτο, θα σταθώ στα πόδια μου γι αυτό το παιδί….
Δεν θέλω να στεναχωριέσαι, θα είμαι πάντα δίπλα του, μάνα και πατέρας, είσαι το φως της ζωής μου, ο 
λεβέντης μου, θα σε σκεπάζω στα όνειρά μου με μια αγκαλιά, θα σου λέω πόσο σ αγαπάω, πάντα φοβόμουνα 
μη σε χάσω, να με συγχωρέσουν οι φίλοι σου που σε έφερε εδώ στη Λήμνο εδώ μακριά, αλλά θέλω να σαι κοντά 
μου, να σαι κοντά στο παιδί μας.
Δέκα χρόνια μου έδινες μόνο χαρές και αγάπη, συγγνώμη για όταν σε στεναχώρησες, ο γιος σου θα τα μάθει 
όλα, αν και ποτέ δεν σου άρεσαν τα λόγια και οι πράξεις, πάντα μου έλεγες ότι μιλάω με έργα και όχι με λόγια. 
Πάντα δική σου σ αυτή και την άλλη ζωή…» μερικά από τα λόγια της.

Γκιούρδας: «Μου την έκανε πάλι...»
Εκείνος ο οποίος έμεινε τελευταίος πάνω από τον τάφο του Νίκου Σαμαρά και ήταν εμφανώς συγκλονισμένος, 
ήταν ο Μάριος Γκιούρδας. Ο παλαίμαχος αθλητής και πρώην συμπαίκτης του Νίκου στην Εθνική, καθόταν δίπλα 
σε ένα κυπαρίσσι, αδυνατώντας να δεχθεί ότι είχε χάσει τον φίλο του. «Μου την έκανε πάλι...», μονολόγησε 
εννοώντας προφανώς τις πλάκες που του έκανε ο Νίκος στην Εθνική. Μόνο που δυστυχώς αυτή τη φορά δεν 
ήταν κάποιο αστείο...

Μαυρομάτης: «Θα φτιάξει ομάδα ο Θεός»
Ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ, Αχιλλέας Μαυρομάτης είπε από την πλευρά του ότι «το 2013 μας επιφύλαξε μια 
δυσάρεστη έκπληξη, ο Θεός επέλεξε να τον πάρει μαζί του και να φτιάξει μια ομάδα του βόλεϊ. Είμαστε 
συντετριμμένοι, θα σε τιμούμε πάντα και δεν θα σε ξεχάσουμε».

«O Θεός ξεκίνησε την ομάδα και διάλεξε το καλύτερο τεσσάρι»
Διαβάστε τον επικήδειο λόγο του Σταύρου Καβαρατζή (Περιφερειακός Σύμβουλος ΑΜΘ) ο οποίος βρέθηκε στην 
τελετή του Νίκου Σαμαρά εκπροσωπώντας την περιφέρεια...
Σεβασμιότατε

Κύριε Έπαρχε
Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε πρόεδρε της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρισης
Εκπρόσωποι των αρχών του τόπου, μεγάλη οικογένεια του Βόλεϊ
κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι

Παρίσταμαι σήμερα εδώ στο Ακριτικό νησί μας την Λήμνο εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη και Περιφερειακό 
Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο σύσσωμο και συντετριμμένο από τον ξαφνικό χαμό 
του Νίκου Σαμαρά εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια τόσο στην οικογένεια του εκλιπόντος όσο και στην 
ευρύτερη οικογένεια της Ελληνικής Ποδοσφαίρισης ,δεόμενο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Νίκου ..

Ο Νίκος Σαμαράς ,ο Αετός της μάνας Θρακικής Γης, γνήσιο και αληθινό τέκνο της Ορεστιάδας, καμάρι του 
Έβρου και καύχημα της Ελλάδας δεν είναι πια μαζί μας.

Έχει ήδη φύγει για την γειτονιά των Αγγέλων στην αγκαλιά του τριαδικού Θεού..

Η τεράστια προσφορά και η συμβολή του στην ελληνική ποδοσφαίριση είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά πολύ 
περισσότερο η όλη του πορεία και διαδρομή αποδεικνύει το πώς ένα παιδί από την εσχατιά της χώρας μας με 
πολύ δουλειά και αξιοποιώντας τα χαρίσματά του μπορεί να φτάσει ακόμη και στην κορυφή του κόσμου.

Τα λόγια περιττεύουν σήμερα... η θλίψη και ο πόνος όλων μας έκδηλος.

Μαζί με τον Νίκο σήμερα φεύγει και μία ολόκληρη εποχή.

Υπερήφανοι κάτοικοι της Λήμνου ,σας αφήνουμε καταπίστευμα, ότι καλύτερο είχε η να δώσει η Γη μας.

Από εσάς θέλουμε και περιμένουμε να μας τον προσέχετε.

Να μην λείψει ποτέ το φώς στο καντήλι του, ο τάφος του να είναι καθαρός και η μνήμη του ζωντανή. Να 
προσέχετε την οικογένειά του και εμείς θα

καμαρώνουμε και θα ζηλεύουμε που ένας Σαμαράς θα περπατάει και θα μεγαλώνει ανάμεσά σας.

Ας είναι Νίκο ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει......

Εδώ τελειώνει ο πολιτικός και επιτρέψτε να μιλήσει και ο φίλος.

Νίκο, ο Θεός ξεκίνησε την ομάδα εκεί επάνω και όπως όλοι οι προπονητές, διάλεξε το καλύτερο μας τεσσάρι.... 
εσένα .....

Φίλε σε αποχαιρετώ με την ευχή των Γεροντάκων του Αγίου Όρους

Σαμ ,Καλόν Παράδεισο και Καλή Αντάμωση...

Μεγάλη μέρα σήμερα, Νικόλα...
Toυ: Κώστα Ασημακόπουλου:

Καλημέρα, Νικόλα. Σήκω, σε παρακαλώ. Εχουμε μεγάλη μέρα σήμερα. Θα έχουμε το ντέρμπι των ντέρμπι. Πάμε 
για πρωινό και μετά γήπεδο. Κρινόμαστε όλοι σήμερα, φίλε. Ολη η χώρα είναι στο πόδι, φίλε. Δεν κοιμήθηκε 
κανείς πάλι απόψε. Ολοι περιμένουν να δώσεις «ρέστα», να «μιλήσεις» στο γήπεδο. Στη «μαύρη» βγήκαν τα 
εισιτήρια για το σημερινό ματς. Σαν τότε που παίζαμε στο «κλουβί» της Ορεστιάδας και στο ΣΕΦ. Παίζουμε 
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πλήρεις σήμερα, φίλε. Ούτε ένας τραυματίας. Θα τους τσακίσουμε, Νίκολα. Βγες μπροστά εσύ όπως πάντα κι 
άσ’ τα τα υπόλοιπα σε μας...
Και μόλις πάρουμε το κυπελλάκι θα κάνεις το όνειρο πραγματικότητα. Θα αράξεις για πάντα στη Λήμνο, φίλε, 
με θέα το Αιγαίο. Θα βλέπεις και τον Εβρο από ψηλά. Και την Ορεστιάδα και την Αλεξανδρούπολη. Ολα θα είναι 
ωραία. Θα παίζει και η μπάντα. Και όλοι θα είναι εκεί. Δεν θα λείπει κανείς...

Η αποστολή με αρχηγό τον Νικόλα θα πετάξει από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας στη 1 μ.μ. Εδωσε 
εντολή ο συνεπώνυμος πρωθυπουργός. Με C-130 θα πετάξουμε, Νικόλα, μαζί με όλη την ομάδα και τους 
πιστούς οπαδούς μας. Θα έρθουν κι άλλοι με τσάρτερ και με βαπόρια. Θα γεμίσει το γηπέδο, σου λέω, και στις 
3 μ.μ. θα γίνει το σερβίς στον Αγιο Παντελεήμονα Λήμνου. Εσύ θα μπεις μπροστά. Εμείς θα ακολουθούμε. Θα 
σερβίρεις και θα ανοίγεις δρόμο, Νικόλα. Οπως έκανες πάντα...
Αλλα λόγια δεν υπάρχουν. Στέρεψαν. Μια απέραντη θλίψη όπως έγραψε και ένας ανώνυμος φίλος του Νικόλα 
στο σημείωμα που άφησε πλάι στη φωτογραφία του στα παλιά γραφεία της Ορεστιάδας, εκεί που ο «Σαμ» 
είχε σαν δεύτερο σπίτι του όταν ξεκίνησε να παίζει βόλεϊ στα μέσα της δεκαετίας του ‘80. Τρεις μέρες μετά 
την τραγική είδηση και κανείς δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Αλλωστε, ο «Σαμ» το συνήθιζε. Αλλαζε συνέχεια 
δρομολόγια, ποτέ δεν ήταν του προγράμματος.

Δεν πάμε σε κηδεία σήμερα, φίλε. Σε γιορτή πάμε. Πάμε να αποθεώσουμε μια μεγάλη μορφή, ένα σύμβολο 
για τον ελληνικό αθλητισμό, όπως είπε και ο Κάρολος, ο πρώτος πολίτης της χώρας. Ξέρει καλά ο πρόεδρος 
ποιος ήταν ο Σαμαράς. Ως βολεϊμπολίστας και ο ίδιος και μάλιστα διεθνής ξέρει τι σημαίνει να παίζεις βόλεϊ σε 
υψηλό επίπεδο. Ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει να ξεκινάς ξυπόλυτος από την... πινέζα του ελληνικού χάρτη και να 
κατακτάς το ευρωπαϊκό βόλεϊ. Ξέρει αυτό που έπρεπε να γνωρίζουν όλοι και ειδικά αυτοί που ορίζουν τις τύχες 
του ελληνικού βόλεϊ. Τους ήρωες τους τιμάς, δεν τους κοστολογείς.

Πάμε, Νικόλα, έφτασε η ώρα, φεύγουμε...
                                         ------------------------------------
Ο «αετός» θα «αναπαυθεί» σήμερα στη Λήμνο
Σήμερα Δευτέρα 7 Ιανουαρίου στις 15.00 θα γίνει στη Λήμνο η ταφή του Νίκου Σαμαρά. Από τη Λήμνο κατάγεται 
η σύζυγος του Έλενα και ο Σαμαράς τα τελευταία χρόνια είχε «ριζώσει» στο νησί ιδρύοντας και τον σύλλογο 
Λήμνος Sports Club. Μετά από εντολή του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η σoρός του συμβόλου του 
ελληνικού βόλεϊ θα γίνει με στρατιωτικό αεροπλάνο C-130 με προγραμματισμένη πτήση στις 13.00 από την 
Ελευσίνα.
Στο C-130 θα βρεθούν και 30 άτομα από το στενό περιβάλλον του Νίκου Σαμαρά. Την δαπάνη της κηδείας θα 
καλύψει η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης. Πτήση τσάρτερ θα αναχωρήσει στις 12.00 από το Ελευθέριος 
Βενιζέλος και με ενδιάμεση στάση στην Αλεξανδρούπολη θα μεταβεί στη Λήμνο για το «ύστατο χαίρε» στον 
σπουδαίο βολεϊμπολίστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών.

Νίκος Σαμαράς: Το σύμβολο μιας γενιάς
Τζούστας Γιάννης, ΤΟ ΒΗΜΑ, 07/01/2013 

Αποχαιρετώντας σήμερα στη Λήμνο τον Νίκο Σαμαρά  το ελληνικό βόλεϊ, αποχαιρετά μαζί του και το σύμβολο 
μιας ολόκληρης βολεϊκής γενιάς. Ο εκλιπών που συγκλόνισε με τον πρόωρο χαμό του τους ανθρώπους του 
ελληνικού φιλέ και όχι μόνο, υπήρξε ο κορυφαίος εκπρόσωπος μιας φουρνιάς παικτών που σημάδεψαν το 
άθλημα με την παρουσία τους, τις επιτυχίες τους αλλά και την αποτυχία τους να φθάσουν μέχρι το ευρωπαϊκό, 
παγκόσμιο ή ολυμπιακό βάθρο.

Ο Σαμαράς ήταν το σύμβολο της γενιάς των ανεκπλήρωτων ονείρων που διέθετε το ταλέντο αλλά έχασε στις 
λεπτομέρειες (όπου ως γνωστόν βρίσκεται ο διάβολος) την ευκαιρία να αλλάξει τον ρου του ελληνικού βόλεϊ 
και να ξαναγράψει την ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Ο «Σαμ» _ όπως ήταν το παρατσούκλι του για τους 
φίλους του_ έχασε αυτή την ευκαιρία εις διπλούν τόσο με την ομάδα που τον ανέδειξε, την Ορεστιάδα, όσο και 
με την εθνική Ελλάδας.

 Παίκτης με μοναδικό ταλέντο, εκπληκτική σωματοδομή _ την ζήλευαν οι κορυφαίοι παίκτες του κόσμου_ και 
ατέλειωτο πάθος για το βόλεϊ _ έφθασε να παίζει μέχρι τα 42 του χρόνια_ συνδέθηκε με την όμορφη ιστορία της 
Σταχτόπουτας Ορεστιάδας να κατακτήσει την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή κορυφή. Σε αυτόν είχε λάχει η 
τύχη, λόγω αθλητικής κλάσης και ηγετικού χαρακτήρα, να την οδηγήσει στα ελληνικά και ευρωπαϊκά παλάτια. 

Η Ορεστιάδα δεν κατάφερε όμως να κάτσει στον θρόνο, αφού έχασε δύο φορές την ευκαιρία το 1997 και το 
1998 στον τελικό των πλέι οφ του ελληνικού πρωταθλήματος και μία φορά το 1994 στον τελικό του Ευρωπαϊκού 
Κυπέλλου Κυπελλούχων, αλλά έγραψε χάρη και στον Νίκο Σαμαρά την πιο συναρπαστική και ανατρεπτική 
ιστορία που έχει γνωρίσει ο ελληνικός φιλές.

Με τον «Σαμ» ηγέτη ένα... χωριό γίνονταν σημείο αναφοράς όχι μόνο για το ελληνικό αλλά και για το ευρωπαϊκό 
βόλεϊ. Στο πρόσωπό του η ακριτική Ελλάδα είχε αποκτήσει ένα λαμπερό εκπρόσωπο, τον δικό της σούπερ σταρ, 
χωρίς τη διαμεσολάβηση των μηχανισμών του αθλητικού σόου μπίζνες, παρά μόνο χάρη στην αθλητική κλάση 
του και στην προσωπική του διαδρομή.

Το ίδιο αποφασιστική ήταν η συμβολή του Σαμαρά στην καθιέρωση της εθνικής βόλεϊ στην παγκόσμια ελίτ. Η 
6η θέση στο Κοσμοβόλεϊ 1994 στο ΣΕΦ αλλά και η συνεχής παρουσία της ελληνικής ομάδας στα σαλόνια του 
Γουόρλντ Λιγκ έφεραν φαρδιά πλατιά την υπογραφή του. Τα σερβίς του και τα καρφιά του είχαν γίνει το σήμα 
κατατεθέν της ομάδας του κουβανού προπονητή Χιλμπέρτο Ερέρα που δεν είχε διστάσει να τιμωρήσει τον 
καλύτερο παίκτη του για πειθαρχικό παράπτωμα στη διάρκεια του Ευρωβόλεϊ 1997 στο οποίο η ελληνική ομάδα 
ήλπιζε να πατήσει στο βάθρο αλλά έμεινε στην 7η θέση.

Η γενιά του Σαμαρά έφυγε από το προσκήνιο με την πίκρα του ανεκπλήρωτου ονείρου αλλά παραμένει στο 
βόλεϊ με το ίδιο πάθος και αγάπη για το άθλημα όπως παρέμενε και ο καλύτερος εκπρόσωπός της που έφυγε 
τόσο απρόσμενα και τραγικά από τη ζωή.

Αλέκος Λεώνης: «Ο χαμός του Νίκου θα μας ενώσει»
Ο αδόκητος χαμός του Νίκου Σαμαρά έχει συγκλονίσει την οικογένεια του βόλεϊ κι όχι μόνο... Ο ομοσπονδιακός 
τεχνικός, Αλέκος Λεώνης που γνώριζε καλά τον Σαμαρά και είχε συχνή επαφή μαζί του φιλοξενήθηκε στον 
«αέρα» του «Sentra 103,3» και μίλησε για τον αδικοχαμένο αθλητή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λεώνη:
«Καταλαβαίνουμε πόσο μάταιοι και ματαιόδοξοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι του αθλητισμού. Είμαστε επισκέπτες 
σ’ αυτόν τον κόσμο και καθόμαστε και στεναχωριόμαστε και τσακονώμαστε...

Εχουν περάσει πολλοί αθλητές από τα χέρια μου για τους οποίους θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο., Αλλά 
ο Σαμαράς ήταν ένα βιβλίο μόνος του. Ήταν ιδιαιτέρος τόσο για αγωνιστικούς, όσο και για εξωαγωνιστικούς 
λόγους. Είχαμε μια ανοδική πορεία μαζί στον Ηρακλή το 2000. Αυτοί είναι οι αγωνιστικοί.

Δεν ασχολιόταν μόνο με το βόλεϊ. Οσες ώρες ήταν στο γήπεδο άλλες τόσες ήταν έξω και συζητούσε με αθλητές 
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και προπονητές, όχι μόνο για το βόλεϊ, αλλά για πολλά θέματα. Από το ‘99 τον ήξερα. Συναντιόμασταν και 
μιλούσαμε για όλα τα θέματα όποτε ερχόταν στην Αθήνα, εκεί στο Μίλωνα και μιλούσαμε τόσο για το άθλημα, 
όσο και για άλλα θέματα.

Τα σωματικά του προσόντα ήταν τέτοια που δύσκολα συναντάς αθλητή με τα προσόντα του Νίκου ακόμα και 
σήμερα. Και τα συνδύαζε με τεχνική. Τον σέβονταν όλοι ως αντίπαλο. Το βόλεϊ γι αυτόν ήταν τρόπος ζωής. 
Καθόταν με αθλητές, προπονητές και μίλαγε για ώρες μετά για το άθλημα. Το σπίτι του δεν ήταν μόνο η 
Ορεστιάδα. Σε όποια ομάδα πήγαινε την έκανε σπίτι του. Εχουμε συγκλονιστεί.

Επειδή γνώριζε όλο τον κόσμο του βόλεϊ, θα μας ενώσει κι αυτό είναι το τελευταίο μεγάλο καλό που θα μας 
κάνει. Ο Νίκος θα ζει για πολλά χρόνια ακόμα».

Λεονταρίτης: «Καλό ταξίδι φίλε Νίκο»
Ο πρόεδρος της επιτροπής πρωταθλήματος Γιώργος Λεονταρίτης με επιστολή του στο Volleynews.gr στέλνει τα 
δικά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νίκου Σαμαρά...
«Τιμή και δόξα στον πολύ μεγάλο αθλητή, τον σπουδαίο άνθρωπο και καλό φίλο Νίκο. Εκφράζω τα θερμά μου 
συλλυπητήρια μέσα από την καρδία μου στην οικογένεια του. Τούτες τις δύσκολες ώρες του πόνου και της 
θλίψης για όλους μας και ιδιαίτερα για την οικογένεια του Νίκου, θα παρακαλούσα όλες και όλους τους φίλους 
να μη συνεχίσουν να ασκούν το δημοκρατικό τους δικαίωμα της κριτικής για όποιες αποφάσεις ελήφθησαν 
καλός ή κακός.

Ας σταθούμε με σεβασμό απέναντι σε αυτό το τραγικό γεγονός τις δυσαναπλήρωτης απώλειας του Νίκου. Από 
μεθαύριο που ο Νίκος θα μας βλέπει από τα γήπεδα του «αθλητικού παραδείσου», μπορούμε να συνεχίσουμε τις 
αντιπαραθέσεις μας μέσα στα πλαίσια του δικού μας αθλητικού μικρόκοσμου.

Φίλε Νίκο. Σε όλη την αθλητική σου διαδρομή, σε όλα τα γήπεδα του κόσμου, ήσουν πάντα στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος. Συγκινούσες και συγκλόνιζες φίλους και αντιπάλους. Το ίδιο κατόρθωσες και τώρα που φεύγεις 
από κοντά μας. Συγκίνησες και συγκλόνισες όλο το Ελληνικό αθλητικό στερέωμα. Αυτό αποδεικνύει περίτρανα 
ότι ήσουν ένας σπουδαίος αθλητής, μια μεγάλη αθλητική προσωπικότητα και για αυτούς τους λόγους θα 
παραμείνεις στις σκέψεις όλων των φιλάθλων ως ένας από τους «θρύλους» του Ελληνικού Βόλεϊ.

Καλό ταξίδι φίλε Νίκο»

Πρόεδρος επιτροπής πρωταθλήματος Βόλεϊ Λιγκ
Γιώργος Λεονταρίτης.

Προσκύνημα των Τούρκων στη Λήμνο για τον Σαμαρά!
Δύο εβδομάδες μετά την απώλεια του Νίκου Σαμαρά και κανείς δεν έχει ξεπεράσει το σοκ του θανάτου του, ενώ 
στην Τουρκία η διοίκηση της Φενέρμπαχτσε ετοιμάζει εκδήλωση μνήμης για τον μεγάλο άσο.

Του Κώστα Ασημακόπουλου
Ο γενικός διευθυντής των τμημάτων του τουρκικού συλλόγου επικοινώνησε με τη σύζυγο του Σαμαρά και 
φανερά συγκινημένος και ο ίδιος την ενημέρωσε πως τις επόμενες μέρες οργανωμένη αντιπροσωπεία του 
συλλόγου θα επισκεφτεί τη Λήμνο για να αποτίσει φόρο τιμής στο σημείο που έχει ταφεί ο Σαμαράς.

Μάλιστα, έχουν τυπώσει φανέλες της Φενέρ με το Νο 9 και το όνομα του Σαμαρά, τις οποίες θα παραδώσουν 
στη σύζυγό του και στον γιο του Στράτο. Ο Σαμαράς αγωνίστηκε στη Φενέρ τη σεζόν 2005-06, ήταν ο πρώτος 
Ελληνας που έπαιξε στο τουρκικό πρωτάθλημα και για χάρη του δημιουργήθηκε και φαν κλαμπ!

Δεν ξεχνά η Ορεστιάδα

Το σημάδι που άφησε ο αετός

Σήμερα όλη η Ορεστιάδα αναμένεται να δώσει το «παρών» στο γήπεδο ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της 
διοίκησης του ΑΟΟ για να τιμηθεί η μνήμη του Νίκου Σαμαρά με την ευκαιρία του αγώνα με τον Αίαντα 
Ευόσμου που θα αρχίσει στις 7 μ.μ. για την Α2 Ανδρών. Θα προβληθεί σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο και 
φωτογραφίες), ενώ θα δημοσιοποιηθούν σπάνια ενθύμια, φανέλες και βραβεία του μεγάλου άσου.
 

Οι συριανοί τίμησαν Σαμαρά και Λήμνο: «Ελλάς, Ελλάς, Νίκος Σαμαράς...»
Συγκινητικές στιγμές πριν την έναρξη του αγώνα Λήμνος Sports Club και Μέγας Αλέξανδρος Σύρου σε 
αναμέτρηση που θα κρίνει την άνοδο στην Α2 ανδρών. Οι παίκτες του Μέγα Αλέξανδρου Σύρου στην 
παρουσίαση των ομάδων ξεδίπλωσαν του περίφημο πανό που έχει φιλοτεχνίσει η διοίκηση του Φοίνικα Σύρου 
και που είχαν πάρει μαζί τους στη Λήμνο. Το πανό έγραφε «Ελλάς, Ελλάς, Νίκος Σαμαράς...».
Παρατεταμένο χειροκρότημα από τους λημνιούς και συγκίνηση από τους παίκτες των δύο ομάδων, ενώ πολλοί 
παίκτες του Μέγα Αλέξανδρου δάκρυσαν από συγκίνηση. Οι συριανοί ευχαρίστησαν την Έλενα Δούκα Σαμαρά 
για την φιλοξενεία και τίμησαν με τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη του μεγάλου «Σαμ».

Γυμναστήριο Μύρινας Λήμνου «Νίκος Σαμαράς»
Την αποκάλυψη πως το γυμναστήριο της Λήμνου θα ονομαστεί «Νίκος Σαμαράς» κατά τη διάρκεια των 
αποψινών αγώνων του τουρνουά ανόδου στην Α2 ανδρών έκανε ο δήμαρχος Λήμνου Αντώνης Χατζηδιαμαντής 
στην επίσημη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στη Μύρινα παρουσία της Έλενας Δούκας Σαμαρά, του Μάριου 
Γκιούρδα, του Γενικού Γραμματέα της ΕΟΠΕ Παναγιώτη Σιδέρη και παραγόντων του Δήμου Λήμνου. Ο 
Δήμαρχος Λήμνου αναφέρθηκε στην προσφορά και το έργο του Σαμαρά και παραδέχτηκε πως οι κάτοικοι του 
νησιού δεν γνώριζαν το μέγεθος του. Τόνισε τη σημασία της συγκεκριμένης διοργάνωσης για το νησί, για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες αλλά και για τα αισιόδοξα μηνύματα 
που φτάνουν από τον τομέα του τουρισμού.

Ο δήμαρχος Λήμνου Αντώνης Χατζηδιαμαντής δήλωσε:
«Σημαντική στιγμή, μεγάλη προσπάθεια αυτό το διάστημα. Δεν είναι μικρό γεγονός εν μέσω κρίσης να 
αναλαμβάνει η Λήμνος τέτοια εγχειρήματα. Με συγκίνηση θέλω να πω πως δύο χρόνια πριν που με επισκέφθηκε 
στο γραφείο μου ο Νίκος Σαμαράς. Δεν πίστευα στην τύχη του νησιού μας όταν μου περιέγραφε το όνειρο 
του και να ζήσει με την οικογένεια του στη Λήμνο. Η αρχή ήταν δύσκολη. Ακουμπήσαμε σε ένα κοινό όραμα 
που δυστυχώς στην υλοποίηση του μας λείπει ο πιο βασικός συντελεστής. Συνεχίζουμε με πίστη στα οράματα 
και στα ιδανικά του Νίκου Σαμαρά. Το όραμα του Σαμαρά ταυτίζεται με το μέλλον της Λήμνου. Η τοπική 
αυτοδιοίκηση έχει πλέον μικρές δυνάμεις να στηρίξει τα αυτονόητα. Εμείς πήραμε το ρίσκο να βοηθήσουμε 
από το υστέρημα μας. Ελπίζουμε με τους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας να τα καταφέρουμε. Στα δύο 
χρόνια δεν έχουμε πάρει ούτε Ευρώ. Μέχρι τώρα στη Λήμνο έχουν επενδυθεί ελάχιστα για τον αθλητισμό. Τα 
περισσότερα δίνονταν στη Λέσβο που από εδώ βρίσκεται 6,5 ώρες με το πλοίο. Λίγα για τον αθλητισμό στη 
Λήμνο. Συζητούσαμε με τον Νίκο να φτιάξουμε το κλειστό που ήταν σε άθλια κατάστασης. Τώρα βρισκόμαστε 
σε φάση προκήρυξης για τον συγχρονισμό του – Πανηγυρική προσφορά με την μετονομασία του γηπέδου 
Νίκος Σαμαράς Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί με τον ίδιο ζήλο 
και ενθουσιασμό. Το οφείλουμε στους νέους και στη νέα γενιά που βλέπει μπροστά της μόνο σκοτεινές 
μέρες. Η Λήμνος είναι άγνωστη, κάνουμε αγώνα να βγει το νησί από την απομόνωση. Αυτές οι διοργανώσεις 
συνεισφέρουν τα μέγιστα. Κάνουμε προσπάθεια και σε άλλους τομείς ώστε να δημιουργήσουμε πρότυπα 
ανάπτυξης μαζικού αθλητισμού. Δεν είναι εύκολο. Οι γονείς δεν μπορούν, το κράτος δεν βοηθάει και μας μένει 
ο εθελοντισμός. Η ονοματοδοσία έγινε με γρήγορες διαδικασίες. Υπήρχε θετική έκπληξη από την ανταπόκριση 
που βρίσκουμε απ΄όλους τους κατοίκους του νησιού».
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Συγκλόνισαν η σύζυγος και ο γιος του Νίκου Σαμαρά

Ορεστιάδα: Του Γιώργου Πανταζίδη:
Από το πιο κρίσιμο ραντεβού του Αθλητικού Ομίλου Ορεστιάδας τα τελευταία χρόνια, δεν θα μπορούσε να 
λείπει. Δεν θα το ήθελε και ο Νικόλας που τόσο αγάπησε τον σύλλογο.
Έτσι η Έλενα, η σύζυγος του Νίκου Σαμαρά, του «αετού του Έβρου», βρέθηκε στο κλειστό γυμναστήριο της 
Ορεστιάδας στον αγώνα μπαράζ κόντρα στην ΑΕΚ μαζί με το μικρό Στράτο. Βρέθηκε στην πόλη όπου μεγάλωσε 
ο σύζυγός της, για πρώτη φορά μετά από την ξαφνική απώλειά του στις αρχές της χρονιάς.

Και ήταν στην πρώτη σειρά της εξέδρας με έκδηλη αγωνία στο πρόσωπό της και έτοιμη να εμψυχώσει όπως κι 
όσο μπορούσε τους παίκτες του Αθλητικού Ομίλου. Δεν δίστασε σε κρίσιμο σημείο να φωνάξει τον άνθρωπο 
που με μικρόφωνο έδινε τον ρυθμό στην εξέδρα για να του συστήσει ένα σύνθημα εμψύχωσης προς τους 
αθλητές της ομάδας. Και αυτό “για τον Νικόλα”, έλεγε, που και εκείνος θα κοιτούσε από κάπου ψηλά με αγωνία 
την εξέλιξή του παιχνιδιού.

Άλλωστε και ο Σαμ ήταν παντού σε διάφορες γωνιές – και κεντρικά του σημεία βέβαια - του γηπέδου.
Ακόμα και στα πανό των οπαδών της ΑΕΚ, ούτε αυτοί τον ξέχασαν.

Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς , όμως, ήταν στο ξεκίνημα του αγώνα όταν ο πρόεδρος του ΑΟΟ Βασίλης 
Γκιζάνης απένειμε, εκ μέρους του Ομίλου, μια πλακέτα τιμής στην Έλενα η οποία δεν άντεξε και έχοντας 
αγκαλιά το βλαστάρι της, το βλαστάρι της ίδιας και του Νικόλα, βούρκωσε.

Και μαζί όλο το γήπεδο, που αποθέωσε στο πρόσωπό τους τον μεγαλύτερο αθλητή που έχει αναδείξει η περιοχή 
στο χώρο του βόλεϊ και όχι μόνο. Και από πίσω και οι οπαδοί της ΑΕΚ, οι Original με τα πανό τους, έδιναν το 
δικό τους μήνυμα για το Σαμαρά.
Μήνυμα τιμής και σεβασμού στη μεγάλη του προσωπικότητα. «Νικόλα, το καλύτερο πρωτάθλημα 
της Ορεστιάδας ήσουν εσύ» έγραφε χαρακτηριστικά ένα από τα πανό με υπογραφή Original 21 
Ορεστιάδας.
Πηγή: thrakisports.gr

«Ελλάς, Ελλάς, Νίκος Σαμαράς...»

H απονομή στον Ολυμπιακό ήταν η κορύφωση του 2ου League Cup «Νίκος Σαμαράς» αλλά η πιο ξεχωριστή 
και συνάμα συγκινητική στιγμή ήταν λίγο πριν την έναρξη του τελικού στο κατάμεστο «Γ.Τριαντάφυλλος» του 
Βραχατίου όταν ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ Παντελής Ταρνατόρος παρέδωσε τιμητική πλακέτα στην σύζυγο του 
εκλιπόντα Έλενα Δούκα Σαμαρά για την προσφορά του Σαμαρά στο ελληνικό βόλεϊ αλλά και όταν ο πρόεδρος 
της Αγωνοδίκου Επιτροπής Γιώργος Λεονταρίτης της παρέδωσε μια φανέλα με το «Νο 9 – Σαμαράς» έχοντας 
τις υπογραφές όλων των παικτών του Ολυμπιακού και του ΑΟ Κηφισιάς. Αμέσως μετά τα φώτα χαμήλωσαν και 
προβλήθηκε video με τις καλύτερες στιγμές του μεγάλου άσσου προκαλώντας βαθιά συγκίνηση αλλά και πόνο 
για την πρόωρη απώλεια του Νίκου Σαμαρά. Δευτερόλεπτα μετά το τέλος του video οι φίλοι του βόλεϊ φώναξαν 
δυνατά το σύνθημα «Ελλάς, Ελλάς, Νίκος Σαμαράς» όταν και την δεκαετία του ΄80 και του ΄90 που ο φίλαθλος 
κόσμος τον αποθέωνε με τη γαλανόλευκη αλλά και με όλες τις ομάδες που αγωνίστηκε.
Πηγή: volleyleague
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Το αντίο του Βερμίλιο

Έχουν περάσει 40 ημέρες από τότε που «έφυγε» ο Νίκος Σαμαράς για να μετακομοίσει στην γειτονιά των 
αγγέλων. Οι μνήμες όμως επιστρέφουν  καθώς σαν σήμερα ο Αετός έβγαλε το πρώτο του δελτίο. Ήταν 14 
Φεβρουαρίου 1986 όταν ο Σαμαράς Νικόλαος του Αθανασίου και της Ακριβής εγγραφόταν και επισήμως στα 
μητρώα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, με αριθμό μητρώου 38.478 για να αποκτήσει το δικαίωμα 
να αγωνίζεται με τα χρώματα του ΑΟ Ορεστιάδας.

«Έμαθα πολλά από τον Νίκο»
Όταν ο Νίκος Σαμαράς έκανε το μεγάλο άλμα στο καμπιονάτο αγωνιζόμενος με την Φαλκονάρα, στο ρόστερ 
της ομάδας υπήρχαν αρκετοί νεαροί Ιταλοί αθλητές, οι οποίοι μέχρι και σήμερα θεωρούνται πλέον από τους 
καλύτερους στην Ευρώπη.

Ένας από αυτούς ήταν και ο σημερινός πασαδόρος της ρωσικής, Ζενίτ Καζάν, Βαλέριο Βερμίλιο, ο οποίος 
απηύθυνε το δικό του στερνό αντίο στον παλιό του φίλο και συμπαίκτη.

«Ήταν ένα τεράστιο σοκ για μένα όταν έμαθα τον θάνατο του Νίκου. Ήταν ένας σπουδαίος αθλητής και 
άνθρωπος, αλλά πάνω απ’ όλα αυτό που τον έκανε να ξεχωρίζει ήταν ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόταν, αφού
είχε την νοοτροπία του πρωταθλητή είτε αγωνιζόταν στην Εθνική ομάδα, είτε στους συλλόγους», είπε αρχικά ο 
Ιταλός πασαδόρος και συνέχισε: 

«Όταν ήρθε στη Φαλκονάρα ήμουν μικρός, αλλά τον είχα ως πρότυπο γιατί ήταν ο ορισμός του επαγγελματία. 
Θυμάμαι ότι τόσο στην προπόνηση όσο και στους αγώνες η συμπεριφορά του ήταν η ίδια, ενώ πάντα ήθελε να 
κερδίζει. Κάναμε πολύ παρέα κι ειλικρινά έμαθα πολλά πράγματα από τον Νίκο. Ο θάνατος του είναι μια μεγάλη 
απώλεια για το ελληνικό, αλλά και ευρωπαϊκό βόλεϊ και θα ήθελα έστω και καθυστερημένα να εκφράσω τα 
συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του και στους φίλους του βόλεϊ στην Ελλάδα». 
Πηγή: ΕΟΠΕ

Η τιμή των Τούρκων στο Νίκο Σαμαρά και τα δάκρυα της Έλενας 
Ήταν Σάββατο απόγευμα, όταν δάκρυσαν και οι τοίχοι στο Κλειστό Γυμναστήριο του Σουφλίου. Έχουν περάσει 
δέκα μήνες από τον αδόκητο χαμό του Νίκου Σαμαρά, αλλά κανένας ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι ο 
αετός του Έβρου πέταξε τόσο ψηλά, που δεν θα τον δούμε ξανά.
Ήταν η στιγμή που κλήθηκε η σύζυγος του αδικοχαμένου βολεϊμπολίστα, η Έλενα, προκειμένου να τιμηθεί για 
άλλη μια φορά μετά θάνατον ο σύζυγός της. Και είναι γεγονός ότι σχεδόν όλες τις προηγούμενες είχαμε δει 
την Έλενα ψύχραιμη, όσο γίνεται, να αποδέχεται τις πλακέτες και τις λοιπές τιμές. Κανείς δεν θα ξεχάσει την 

στιγμή που στην Ορεστιάδα σήκωσε τον μικρό Στρατή στα χέρια και το ThrakiSportS με τον Γιώργο Πανταζίδη 
κατέγραφε εκείνη την ξεχωριστή στιγμή, κανείς δεν θα ξεχάσει και τις στιγμές μετά την άνοδο της Λήμνου, όταν 
είχαμε την εκπληκτική εικόνα ο μικρός Στρατής να σηκώνει το κύπελλο του πρωταθλητη  στα χέρια της μαμάς 
Έλενας και τον μπαμπά Νίκο να καμαρώνει από ένα πόστερ ακριβώς από πίσω. Αλλά σε όλες αυτές τις στιγμές, 
η Έλενα είχε καταφέρει να συγκρατήσει τα δάκρυά της.
 
Στο Σουφλί ήταν μια ξεχωριστή βράβευση. Δεν ήταν μόνο που προς τιμήν του Νίκου Σαμαρά διοργανώθηκε 
ένα τουρνουα με την συμμετοχή των τριών ομάδων της ζωής του: της Ορεστιάδας με την οποία μεγαλούργησε 
την δεκαετία του ‘90, του Ηρακλή με τον οποίο κέρδισε τον μοναδικό τίτλο της καριέρας του και την Λήμνο που 
δημιούργησε από το μηδέν. Ήταν και που παραβρέθηκε στην όλη εκδήλωση μέχρι και ο γενικός διευθυντής της 
Φενέρμπαχτσέ Ιμπραήμ Σαχίμ Γιουρνάς, που μάλιστα προσέφερε στην Έλενα μία σπάνια φωτογραφία από την 
ημέρα που υπέγραψε ο Νίκος Σαμαράς στον τουρκικό σύλλογο και παρουσιάστηκε η κίτρινη φανέλα με το Νο 
9. Ήταν μια στιγμή ξεχωριστή στιγμή, ένας ιστορικός τουρκικός σύλλογος να τιμά έναν Έλληνα που φόρεσε την 
φανέλα του. Και ήταν μια στγμή που δεν μπόρεσε κανέναν να αφήσει ασυγκίνητο. 

Πηγή: Thrakisports.gr

Ο διευθυντής της Φενερμπαχτσέ στο Σουφλί για να τιμήσει τη μνήμη του 
Σαμαρά!

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι προετοιμασίες στο Σουφλί για τη διοργάνωση σημαντικού τουρνουά βόλεϊ 
ανδρών με την συμπαράσταση του Δήμου Σουφλίου και τη συμμετοχή του γηπεδούχου ΑΣΑ Σουφλίου, του 
Λήμνος Sports Club, της Ορεστιάδας και του Ηρακλή.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο της ακριτικής πόλης ενώ επίσημος προσκεκλημένος είναι ο 
Γενικός Διευθυντής της τουρκικής ομάδας Φενερμπαχτσέ, ο Ιμπραήμ Σαχίμ Γιουρντάς. Αφορμή της επίσκεψης 
αυτής αποτελεί η συμμετοχή της ομάδας της Λήμνου στους αγώνες μιας και ο αξέχαστος Νίκος Σαμαράς, ο 
ιδρυτής της νησιωτικής ομάδας, φόρεσε την φανέλα της και άφησε το στίγμα του στη γείτονα χώρα σε όλους 
τους τομείς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Α.Σ.Α.Έβρος Σουφλίου: «Καταθέτοντας την αγάπη μας για το 
άθλημα πιστεύουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των ομάδων και να συμβάλουμε, με τις μικρές μας 
δυνάμεις, στην προώθηση του αθλήματος στην περιοχή μας».

Τα 21ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού τίμησε τη μνήμη 
του Νίκου Σαμαρά
Χωρίς αμφιβολία ήταν η πιο συγκινητική στιγμή στην τελετή έναρξης του 21ου Συνεδρίου Διεθνούς Συνεδρίου 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Οι διοργανωτές του Συνεδρίου δεν μπορούσαν να μην κάνουν ένα αφιέρωμα 
στον μεγάλο Νίκο Σαμαρά, ο οποίος ήταν και φοιτητής του τμήματος. Μπορεί να μην είναι εδώ και 5 μήνες 
κοντά μας, ωστόσο κανείς δεν τον ξέχασε. 
Έτσι λοιπόν, λίγο πριν το τέλος της τελετής έναρξης, παρουσιάστηκε ένα ολιγόλεπτο βίντεο με φωτογραφίες 
του «Αετού» του ελληνικού βόλει με συγκινητική μουσική υπόκρουση, με τον κόσμο να ξεσπά σε ένα αυθόρμητο 
χειροκρότημα μόλις τελείωσε. Μάλιστα θεσπίστηκε από φέτος βραβείο με την ονομασία του αδικοχαμένου 
αθλητή, το οποίο για πρώτη φορά πήρε η φοιτήτρια της ειδικότητας στην Πετοσφαίριση Πέννυ Αναστoπούλου.

ΕΛΕΝΑ ΔΟΥΚΑ:
ΝΙΚΟ ΕΣΥ ΠΟΥ ΗΣΟΥΝ Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΠΑΝΤΑ ΤΟΣΟ ΣΕΜΝΟΣ!!!
ΕΣΥ ΠΟΥ ΠΕΤΟΥΣΕΣ ΣΤΟ ΦΙΛΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ 42 ΣΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΕ ΧΑΖΕΥΑΝ!!
ΕΣΥ ΠΟΥ ΕΙΧΕΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΨΕΓΑΔΙΑΣΤΙΟ ΣΩΜΑ ΠΟΥ ΠΑΛΙ ΟΛΟΙ ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ!!
ΕΣΥ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΣΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΡΓΑ ΣΕ ΟΛΗ ΣΟΥ ΤΗ ΖΩΗ!!!
ΕΣΥ ΠΟΥ ΣΕ ΖΗΛΕΨΑΝ ΠΟΛΥ ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΓΑΠΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΓΑΠΑΝΕ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΠΟΛΥ!!
ΕΣΥ ΠΟΥ ΗΣΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΕ ΓΝΩΡΙΣΑΝ ΞΕΡΟΥΝ ΠΩΣ ΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ 
ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!!
ΕΣΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΚΟΛΟΓΗΣΕΣ ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΠΟΝΕΘΗΚΕΣ ΔΕΝ ΕΓΛΕΙΨΕΣ ΔΕΝ ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΣΕΣ 
ΔΕΝ ΕΚΡΑΞΕΣ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΑΣ ΕΙΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟ!!!
ΕΣΥ ΠΟΥ ΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΗΘΗΚΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΙΠΟΤΕΝΙΟΥΣ!!!
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ΕΣΥ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΛΕΩ ΚΑΙ ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΤΟ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΚΑΙ ΕΣΥ 
ΖΕΙΣ ΝΙΚΟ ΖΕΙΣ!!!!ΖΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙΣ ΣΤΟ 
ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΝ VOLLEY MONO ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΝΙΚΕΣ ΤΟΥΣ 
ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΟΥ !!!!ΝΑΙ ΑΓΑΠΗ 
ΜΟΥ ΣΤΟ ΛΕΩ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΘΕΙ ΠΟΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΓΙΑΤΙ ΕΣΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΘΑ 
ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΣΟΥ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΜΑΣ!!!!!
Σ’ΑΓΑΠΑΩ ΚΑΙ ΘΑ Σ’ΑΓΑΠΑΩ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑΤΙ ΕΣΥ ΕΔΩΣΕΣ ΝΟΗΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑΞΕΣ 
ΚΑΙ ΜΕ ΕΚΑΝΕΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΣΕ ΓΝΩΡΙΣΑ ΠΟΥ ΣΕ 
ΕΡΩΤΕΥΤΗΚΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ!!ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΕΡΧΕΣΑΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ 
ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ!!!!!!

Σε έντονα συγκινησιακή ατμόσφαιρα διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη ο αγώνας του Εθνικού με τον 
Παναθηναϊκού. Η μορφή του μεγάλου “Σαμ” κυριαρχούσε παντού...Σε αυτόν αφιέρωσαν τη νίκη οι παίκτες 
της ομάδας του Έβρου. Στο κατάμεστο γήπεδο οπαδοί και των δυο ομάδων φώναξαν το όνομά του...Παίκτες 
και προπονητές άφησαν λίγα λουλούδια κάτω από την φωτογραφία του που είχε αναρτηθεί. Η φανέλα του 
απέκτησε πια μόνιμη θέση. Ο Νίκος θα βλέπει και θα χαίρεται τις προσπάθεις των παλιών του συναθλητών
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