
Universitatea a fost deasupra campioanei en‑titre şi a câştigat meritat un prim meci de 6 puncte 
din cele 4 pe care le va disputa în playoff. Beneficiind şi de victoria lui Sepsi la Giurgiu, Ştiinţa 
a rămas singura echipă neînvinsă în playoff şi s‑a apropiat la 5 puncte de marele 5, un titlu pe 
care toată Oltenia îl aşteaptă de 30 de ani. Urmează un meci acasă cu FCSB pentru care ne‑am 
întărit cu încrederea dată de susţinerea şi pasiunea voastră. Drumul este abia la început şi este, 
cum zicea şi Ivan după victoria de la Cluj, unul lung. Să păşim mai departe împreună!

3, 2, 1... 
LANSARE!
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„Domnul antrenor are mare încredere în 
noi şi cred că are dreptate, începem şi noi să 
credem tot mai mult în forţele noastre“
Stephane, a părut că ai jucat accidentat în ultimele 15‑20 de minute 
ale meciului cu CFR. Cum te simţeai fizic în acele clipe şi la ce te‑ai 
gândit ca să‑ţi învingi durerea sau disconfortul?

Cu 124 de meciuri şi peste 10.000 de minute jucate în tricoul Universităţii 
Craiova, STEPHANE ACKA este unul dintre fotbaliştii reprezentativi din 
istoria recentă a Ştiinţei. Revenit ca titular după accidentarea lui Papp şi 
suspendarea lui Bălaşa, Acka a făcut un meci excelent la Cluj şi a strâns din 
dinţi la problemele musculare din final, reuşind să termine partida în ciuda 
disconfortului evident. Am vorbit cu ”Ştefan” despre modul cum îi motivează 
Marinos Ouzounidis, despre progresele pe care le‑a remarcat la club la 
revenirea din 2019 şi despre locul pe care îl ocupă familia, prietenii, dar şi 
oraşul Craiova, în inima lui.

„Înainte de meciul  
cu CFR, antrenorul 
ne‑a spus că trebuie 
să avem încredere  
în noi, să fim  
aceeaşi echipă  
sigură pe ea  
care vrea  
să ţină de minge, 
pentru că ştie  
ce are de făcut cu ea“

ACKA:



Aşa este, a fost un meci foarte intens şi cred că din cauză că nu mai juca-
sem de mult timp am avut probleme musculare pe final. Nici nu mi‑am 
pus problema să ies de pe teren, era un meci foarte important, aşa că am 
strâns din dinţi şi m‑am gândit mereu să‑mi fac colegii, prietenii şi fami-
lia mândri de mine şi de noi. Mă bucur că am reuşit.

Aţi arătat foarte bine la meciul cu CFR, deşi am avut mulţi absenţi şi 
veneam după două rezultate mai degrabă negative. Am vrea să ştim 
cum v‑a motivat Marinos Ouzounidis şi care a fost atmosfera în ves‑
tiar înainte şi după meci.

Eu zic că ne‑a motivat foarte bine, ne‑a zis că nu trebuie să ne fie frică 
de nimeni şi nimic şi să avem încredere în noi, dar şi să fim relaxaţi. Ca 
de obicei, ne‑am propus să arătăm ca o echipă sigură pe ea, care vrea să 
ţină de minge, pentru că ştie să paseze şi în general ce are de făcut când 
are posesia. Domnul antrenor are mare încredere în noi, ne spune mereu 
că suntem jucători foarte buni şi că putem să câştigăm orice meci. Şi eu 
zic că are dreptate, suntem o echipă bună şi trebuie să credem în noi mai 
mult şi iată, am reuşit să învingem în primul meci cu o rivală directă şi 
să ne apropiem de ambele într‑o singură etapă.

În ce limbă ai vorbit cel mai mult în ultimii 8 ani? Română, italiană, 
franceză sau portugheză?

(râde) Cred că le‑am vorbit pe toate egal. Română bineînţeles că vor-
besc, portugheza am început să vorbesc mai mult mai ales de când a venit 
Rui (nota noastră – Rui Santos, unul dintre preparatorii fizici ai Ştiinţei). 
Bineînţeles, ştiam portugheza din prima mea perioadă aici, când m‑am 
împrietenit foarte bine cu Madson, Nuno şi Kay. Italiana e practic limba 
mea natală (nota noastră – Acka s‑a mutat de copil din Coasta de Fildeş în 
Italia) şi vorbesc mereu în italiană cu fraţii şi familia mea rămasă în Ita-
lia. Mai nou vorbesc şi în engleză, pentru că grecii din noul staff şi Ian 
Coll vorbesc cu noi în engleză.

Chiar aşa, cât de des ţii în prezent legătura cu Madson, Kay şi Nuno 
Rocha şi ce mai ştii despre ei, cum se simt acolo unde sunt?

Mie îmi place foarte mult să vorbesc limbi străine şi de aceea mi se pare 
normal să învăţ limbile oamenilor cu care am legături strânse. Sunt încă 
prieten foarte bun cu cei trei, vorbim des, aproape zilnic. Acum toţi sunt 
bine, Madson e în Brazilia, Kay în Portugalia şi Nuno în Capul Verde. 
Avem un grup pe whatsapp pe care ţinem mereu legătura, păcat că din 
cauza covidului nu am putut să ne mai şi vedem.



Ştim că ai ajuns în Italia la 8 ani, după tatăl tău, iar mama ta rămă‑
sese în Coasta de Fildeş. Ştim de asemenea că ai şase fraţi. Am vrea 
să ne spui despre părinţii şi fraţii tăi, ce se întâmplă cu ei acum şi cât 
de des ţineţi legătura?

Mulţumesc lui Dumnezeu, suntem toţi bine, sănătoşi. Sigur că vorbim 
mereu, avem un grup al întregii familii, pentru că unii dintre fraţii mei 
sunt în Italia, iar ceilalţi în Coasta de Fildeş. Familia noastră s‑a împărţit 
în două, mama şi unii dintre fraţi au rămas în Coasta de Fildeş, iar câţiva 
am plecat după tata în Italia când eram noi mici. Însă ţinem cu toţii legă-
tura, de obicei ne sunăm cu video cel târziu o dată la două zile.

„Am rămas legat de Craiova şi în anii petrecuţi în 
Turcia, urmăream tot ce se întâmplă la club“
Într‑un interviu de acum 6 ani spuneai că tatăl tău te‑a încurajat să 
treci peste perioada grea prin care ai trecut în primele luni aici, cele 



petrecute la FC U, şi te‑a încurajat să continui în România. Eşti acum 
mulţumit că i‑ai ascultat sfatul de a rămâne aici? Ce înseamnă astăzi 
România şi mai ales Craiova pentru tine?

Craiova a ajuns să însemne foarte mult pentru mine de‑a lungul ani-
lor. Am crescut cu acest club şi mai ales în acest oraş, unde mi‑am făcut 
foarte mulţi prieteni. Nici nu avea cum să fie altfel, pentru că am jucat 
aproape 5 ani la Universitatea.

Cum a fost perioada petrecută în Turcia, de ce ai plecat de la Erzurum 
şi de ce te‑ai întors tot la Craiova?

Profesional a fost o perioadă foarte bună, în special primul an, în care 
eu am jucat aproape toate meciurile şi am reuşit să promovăm în prima 
ligă din Turcia. A fost o bucurie de nedescris atunci în tot oraşul. Al doi-
lea an nu a fost la fel de bun, deoarece antrenorul cu care promovasem 
din liga secundă a fost dat afară şi a venit un antrenor nou, care şi‑a adus 
mulţi jucători apropiaţi, pe care el îi considera mai buni. Dar nu de aceea 
am plecat, ci pentru că clubul a început să nu‑şi mai respecte obligaţiile 
contractuale, la un moment dat ajunsesem cu 4‑5 luni de salariu neplătit. 
Legat de Craiova, e important că în toată perioada din Turcia eu rămăse-
sem foarte legat de Craiova, urmăream mereu ce se întâmplă la club. Şi 
în momentul în care am devenit jucător liber m‑a contactat domnul Man-
gia şi încă cineva de la club şi mi‑au propus să mă întorc. În special Devis 
Mangia m‑a convins, deoarece el m‑a dorit mult aici, dar şi eu voiam să 
mă întorc.

Apropo, ştim că acum 6 ani vorbeai 5 limbi străine. La cât de filolog 
te ştim, ne e şi frică să ne întrebăm dacă nu cumva ai adăugat‑o şi pe 
a şasea – turca?

Nu, nu aş putea spune că vorbesc şi turca, deşi ştiu câteva cuvinte, vă 
daţi seama. Acum însă următoarea limbă pe care vreau să o învăţ este 
spaniola, deoarece îmi place foarte mult şi acum îl am şi pe Camara care 
să mă ajute. Vorbesc cu el numai în spaniolă şi chiar mi‑am descărcat o 
aplicaţie, Duolingo, care să mă ajute să o învăţ mai repede. 

Care e cea mai frumoasă amintire din perioada petrecută în Turcia?
Cum vă spuneam deja, promovarea în Super Lig şi atmosfera din oraş 

din zilele acelea. În Turcia toţi suporterii sunt „nebuni“ după fotbal şi 
după echipele lor, cum sunt la Craiova. Pentru ei era ceva extraordinar 
că am ajuns să jucăm cu marile nume din Turcia şi bineînţeles că şi pen-
tru noi la fel. 



„Putem câştiga campionatul dacă dăm 100% la fiecare 
meci. Iar dacă dăm 110% putem face şi eventul.“
Statisticile spun că ai un gol la Universitatea Craiova în sezonul 
2015‑2016, dar, spre ruşinea lui, cel care face acest interviu nu‑şi mai 
aminteşte care a fost acela. Tu ţi‑l mai aminteşti? Am vrea să ne poves‑
teşti faza şi ce ai simţit atunci.

Aşa este, am înscris în acel sezon împotriva lui Botoşani. A fost un 
corner bătut de Zlatinski, mingea a fost deviată pe bara a doua, unde 
Nuno parcă a încercat să tragă la poartă, un fundaş a respins‑o în inte-
riorul careului, unde eram eu, care am preluat şi am tras tare în dreapta 
portarului. A fost un moment de mare bucurie pentru mine, mai ales că 
în acel moment ne conduceau şi eu am egalat.

Ai lipsit 2 ani de la echipă, între 2017 şi 2019. Am vrea să ne spui dacă ai 
avut surprize plăcute atunci când ai revenit la club. Ţi s‑a părut că Univer‑
sitatea a făcut progrese cât ai lipsit şi, dacă da, care au fost acelea?

Diferenţa dintre ce am lăsat şi ce am găsit la revenire a fost foarte mare. Şi 
domnul Mangia îmi spusese că sunt nişte condiţii mult mai bune la club faţă 
de cele când am plecat şi avea dreptate. În primul rând condiţiile de meci şi 
pregătire erau mult superioare, deoarece stadionul cel nou şi baza sportivă 



au fost construite cât eu am fost plecat. Înainte intram în cantonament pe la 
diverse hoteluri din oraş, dar acum avem baza noastră cu tot ce trebuie, inclu-
siv două terenuri de antrenament, piscină, saună, sală de forţă, două autocare 
şi tot restul. Şi nu numai infrastructura s‑a schimbat, ci şi profesionalismul 
din jurul echipei a crescut, la fel şi valoarea jucătorilor din lot.

Cât la sută crezi că e favorită Universitatea la titlu, cât la sută FCSB‑ul 
şi cât CFR‑ul? 

Nu pot să dau procente pentru cele trei echipe, fotbalul este un sport 
foarte imprevizibil şi orice se poate întâmpla. Aş zice că CFR şi FCSB au 
şanse mai mari în acest moment, deoarece sunt la câteva puncte de noi, 
însă noi ne propunem să dăm 100% la fiecare meci şi dacă vom câştiga 
totul de acum înainte cred că nu prea mai contează cine e favorit acum, 
nu?

Te vezi campion şi câştigător de cupă cu Ştiinţa la finalul acestui 
sezon?

Ar fi un vis, dar dacă pentru campionat trebuie să dăm 100%, atunci, 
dacă vrem şi cupa, trebuie să dăm chiar 110% din noi. La asta trebuie 
să ne concentrăm, la tratarea foarte profesionistă şi serioasă a fiecărui 
meci. Dacă vom face asta, vom ajunge departe şi vom vorbi apoi despre 
ce înseamnă.

Un mesaj pentru suporterii care citesc acest interviu?
Le mulţumim pentru că ţin la noi şi ne încurajează şi ne pare foarte rău 

că deja s‑a împlinit anul de când nu îi putem avea în tribune, la meciuri. 
Eu unul sunt sigur că dacă îi aveam alături de noi acum altul era clasa-
mentul, deoarece dintre cele trei echipe care se bat la titlu doar noi avem 
un asemenea sprijin. Le promitem că vom face tot ce putem pentru a 
încheia cât mai bine acest sezon şi sper ca din viitorul să putem fi iarăşi 
împreună, chiar şi mai puternici decât eram înainte.



Noua Ştiinţă: încredere, 
spirit de sacrificiu, 
control al emoţiilor  

Marinos Ouzounidis şi în general noul staff al Craiovei par să fi adus 
în cadrul lotului Universităţii noţiuni avansate nu doar în ceea ce pri-
veşte partea sportivă, ci şi cea psihologică. Sistematic, în conferinţele de 
presă de dinaintea meciurilor şi de după, Ouzounidis şi‑a lăudat elevii, a 
spus aproape mereu că are încredere în abilităţile lor şi, mai ales, a spus 
inclusiv după victorii că pot juca mult mai bine, dacă se vor relaxa şi vor 
începe şi ei să creadă că sunt cei mai buni.

În aceste condiţii, declaraţia lui Mateiu de după egalul cu Botoşani de 
acum două etape (pentru mulţi surprinzătoare, având în vedere situa-
ţia în clasament din acel moment), „suntem cei mai buni din România“, 
poate fi interpretată drept o mare reuşită pe plan psihic a noului staff.



Practic, acea deja celebră „mentalitate de câştigător“ despre care se 
vorbeşte tot mai mult, în fotbalul modern, este rezultatul unui antrena-
ment motivaţional care vizează îmbunătăţiri pe câteva planuri: încrede-
rea în propriile forţe (dar şi în colegii tăi şi în forţa grupului), capacitatea 
de concentrare şi mai ales capacitatea de control al emoţiilor, deci de a 
rămâne calm şi lucid sub presiune, cu cortexul frontal funcţionând la 
turaţie maximă, şi în acelaşi timp cu suficiente emoţii pozitive, deci cu 
motivaţia la nivel înalt. 

Pe lângă declaraţia lui Mateiu, o altă dovadă a progresului pe plan 
psihologic a fost atitudinea arătată de toţi jucătorii care au participat la 
meciul cu CFR, cea mai evidentă fiind cea a lui Stephane Acka. Acesta a 
strâns din dinţi, şi‑a depăşit durerile musculare şi a terminat în teren, 
chiar dacă doar într‑un picior, derby‑ul. De altfel, golul victoriei a fost 
înscris la ceva timp după ce Acka practic fusese pe jumătate scos din joc.

Acelaşi Acka explica, în interviul pe care îl puteţi citi integral în prima 
parte a acestui supliment, cum obişnuieşte Ouzounidis să‑i motiveze 
înainte de partidele importante: „Ne‑a motivat foarte bine, ne‑a zis că 
nu trebuie să ne fie frică de nimeni şi că trebuie să avem încredere în noi 
şi să fim relaxaţi. Domnul antrenor are mare încredere în noi, ne spune 
mereu că suntem jucători foarte buni şi că putem să câştigăm orice meci. 



Eu zic că are dreptate, suntem o echipă bună şi începem să credem în noi 
tot mai mult.“

De altfel, implicarea lui Ouzounidis pe mult mai multe planuri decât 
doar cel tehnico‑tactic, atunci când este numit la cârma unei echipe, 
fusese observată în mai multe rânduri şi de fanii greci, în special de cei ai 
lui Panathinaikos, unde Ouzounidis şi‑a confirmat statutul de erou şi ca 
jucător, dar şi ca manager. Aflat la cârma echipei într‑o perioadă foarte 
grea din punct de vedere financiar, Ouzounidis a refuzat să părăsească 
clubul atunci când mulţi alţii au făcut‑o, iar pe un site al suporterilor 
PAO stă şi astăzi consemnată o observaţie din luna mai 2018: „Marinos 
Ouzounidis şi jucătorii care au rămas să lupte pentru salvarea clubului 
vor avea un loc în inimile fanilor pentru totdeauna. Până acum, Ouzou-
nidis şi‑ar fi putut face bagajele şi pleca, dar, în loc, a menţinut clubul 
pe linia de plutire, luând pe rând rolul de antrenor, scouter, manager, 
agent, psiholog şi multe altele. Nimic nu demonstrează mai bine carac-
terul unui om decât astfel de comportament. [...] Felicitări lui Ouzouni-
dis şi jucătorilor pentru eforturile lor din acest sezon dificil. Dacă marile 
succese vor reveni în viaţa acestei echipe, asta se va întâmpla pentru că 
voi aţi făcut totul posibil. Nimeni nu a pus în practică mai bine ideea de 
spirit de luptă, în istoria lui PAO.“

Nu putem decât să sperăm să vedem acest spirit de luptă mai mult ca 
oricând astăzi, cu FCSB. O a doua victorie consecutivă în faţa unei rivale 
ar retrezi definitiv „pofta de sânge“ a leilor, atât a celor din teren cât şi 
a celor din toată ţara. Hai, Craiova! Hai, băieţii!
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