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Απόλλωνας αγνοεί τον τίτλο του πρωτα-
θλητή εδώ και 11 χρόνια. Η μεγαλύτερη 
περίοδος, από όλες τις ομάδες που μετρούν 
τίτλους πρωταθλητή και είναι σήμερα πρω-
ταγωνίστριες. Έφτασε μερικές φορές στην 
πηγή, αλλά δεν ήπιε νερό. Και σχεδόν όλοι, 
αμέσως μετά τον τελικό Κυπέλλου της Τε-

τάρτης, μίλησαν για την ανάγκη και μαζί τον πόθο, η ομάδα της 
Λεμεσού να τερματίσει 1η. Υπάρχει ο συγκεκριμένος, ο τρέχων 
κύκλος μίας ομάδας, που έχει νοοτροπία νικητή.  Στα εφτά τε-
λευταία χρόνια κατέκτησε 4 κύπελλα και έπαιξε σε άλλον ένα 
τελικό. Το 2010 (κυπελλούχος) και το 2011 (φιναλίστ), ανήκουν 
φυσικά στον προηγούμενο κύκλο. Το 2013, η παρουσία στο 
πρωτάθλημα δεν ήταν καλή, αλλά ήταν μία χρονιά μεταβατική 
(με πολλές αλλαγές στο ρόστερ). Κι όμως πήγε στον τελικό, τα 
προγνωστικά δεν ήταν υπέρ του κόντρα στην ΑΕΛ, χρειάστηκε 
η μεγάλη απόκρουση του Βάλε (πέναλτι), για να αποφύγει την 
ήττα και μετά να μπει μπροστά στο σκορ και να κερδίσει. Το 
2016 έδειχνε καλύτερος πριν από τον τελικό με την Ομόνοια 
και το επιβεβαίωσε. Φέτος, πρακτικά έπαιζε εκτός έδρας, έπαιζε 
με παίκτη λιγότερο για μισή ώρα κόντρα στην πρωταθλήτρια, 
αλλά επιβλήθηκε. Όλα αυτά σημαίνουν ένα πράγμα. Ότι ο 
Απόλλωνας έχει μέταλλο πολύ γερό και ας μας επιτραπεί ο 
μουσικός και αγγλικός όρος του Heavy Metal. Ομάδα που 

ξέρει να παίρνει τα μεγάλα ματς και που η κουλτούρα της είναι 
κουλτούρα νικητή. Στο όλα ή τίποτα, είναι άψογος. 

Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα που συνηγορούν στο ειδικό 
βάρος αυτής της ομάδας. Ας πάρουμε τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. 
Ο Απόλλωνας ήταν η ομάδα που πήρε τους περισσότερους βαθ-
μούς στα τελευταία λεπτά, που έκανε ανατροπές, που έμεινε όρθιος 
εκεί που ήταν πεσμένος στο καναβάτσο. Με τη Δόξα, τον Εθνικό, 
την ΑΕΚ, την ΑΕΛ και πάει λέγοντας. Ατάκες που ειπώθηκαν από 
τους ίδιους τους ανθρώπους της ομάδας, όπως το «ο Απόλλωνας 
αρνείται να χάσει», αντικατοπτρίζουν μία εικόνα. Φαίνεται, άλλωστε, 
και από το τεράστιο αήττητο σερί σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Θα 
προσθέσουμε και άλλα. Μετρά δέκα αγώνες χωρίς να ηττηθεί από 
τον ΑΠΟΕΛ, έκανε σχεδόν το ίδιο με την Ομόνοια, όπου έχασε για 
τελευταία φορά πριν από εννέα αγώνες (άρα έχει σερί χωρίς ήττα 
σε 8 παιχνίδια). Κατεβαίνει στο ΓΣΠ,  που είναι κατά τεκμήριον 
η δυσκολότερη έδρα με αέρα, όσο κανείς άλλος. Όλα αυτά είναι 
σημεία αναφοράς και ενδεικτικά για την ετοιμότητα τού να κάνει το 
βήμα παραπάνω. Του λείπουν ορισμένα πράγματα, αυτό το κάτι. 
Πρέπει να αποφεύγει κατ  αρχήν να πετάει βαθμούς σε κρίσιμα 
σημεία. Με ομάδες του... κάτω γκρουπ (όπως πέρσι με Εθνικό, 
Δόξα, ρη, Ερμή), αλλά και κόντρα σε μεγάλες ομάδες που είναι 
σε κρίση όπως ήταν η Ανόρθωση, την οποία δεν κέρδισε σε 4 
παιχνίδια. Αν είχε έστω και ελάχιστα καλύτερη συγκομιδή από 
τα πιο πάνω παιχνίδια, θα μπορούσε να ήταν πρώτος. 

Όμως για τη νέα χρονιά, μαζί με την παρακαταθήκη των 
προηγουμένων, το πακέτο είναι ολοκληρωμένο. Διοικητικά ο 
Νίκος Κίρζης, πέρα από την οικονομική και οργανωτική υγεία 
που επέφερε, δείχνει ξεκάθαρα πως μπορεί να διαχειρίζεται με 
νηφαλιότητα και αποφασιστικότητα, τις όποιες δύσκολες στιγμές. 
Στήριξε όσο έπρεπε και όσο μπορούσε τον Εμάνουελ. Δεν έκανε 
αλλαγή για χάρη της αλλαγής, αλλά όταν δεν έμενε άλλο περι-
θώριο. Πολλοί μπορεί να απόρησαν όταν ανέθεσε τα ηνία στον 

προπονητικά άπειρο Σωφρόνη Αυγουστή, αλλά αποδεδειγμένα ο 
Πρόεδρος ήξερε κάτι παραπάνω. Ο Σωφρόνης Αυγουστή έκανε 
τις δικές του τομές στην τακτική, πρωτοστάτησε σαν άλλος... Σι-
μεόνε, στο να έχει η ομάδα μάτι που γυαλίζει. Αλλά, μόνο με το 
πάθος, δεν γίνεται δουλειά. Όμως ο νεαρός κόουτς είχε και μάτι 
και αντανακλαστικά. Δείχνει να διαβάζει καλά τον αντίπαλο, να 
παρατάσσει την ομάδα του βάσει των δικών της δυνατοτήτων, 
αλλά και προσαρμοσμένη στον απέναντι. Σε πολλούς αγώνες, 
όταν τα πράγματα πήγαιναν στραβά, πήρε σε κλάσματα δευτε-
ρολέπτου αποφάσεις που έπιασαν τόπο. Τώρα φυσικά θα μπει 
και σε άλλες διαδικασίες, σχετικά πρωτόγνωρες. Προγραμμα-
τισμός, προετοιμασία κτλ. Όμως οι ενδείξεις είναι ξεκάθαρες. Ο 
Σωφρόνης έχει αυτό το κάτι. Ο Απόλλωνας διαθέτει εξαιρετικό 
κορμό ποδοσφαιριστών. Σαφώς και πρέπει να γίνουν κάποιες 
διορθώσεις, για να υπάρξει ακόμη υψηλότερο επίπεδο ποιότητας, 
αλλά και βάθος. Ήδη έγιναν δύο κινήσεις 
με Ζελάγια, Χατζηβασίλη, αναμένουμε με 
ενδιαφέρον τις επόμενες. Συνοψίζοντας, ο 
Απόλλωνας έχει όλο το πακέτο, περιτυλιγ-
μένο με τη νοοτροπία του νικητή, για να 
πάει ακόμη ψηλότερα. 

ο κίνητρο της Ευρ πης
Ο Σωφρόνης Αυγουστή μίλησε μετά τον 

τελικό για ευρωπαϊκό όμιλο. Είναι και αυτό 
ένα κίνητρο. Πολύ μεγάλο. Υπάρχουν ήδη 
δύο παρουσίες στο πρόσφατο παρελθόν, 
αλλά το καλό πρέπει να τριτώσει. Εύκολο δεν 
θα είναι, με τρεις προκριματικούς γύρους 
(2ος, 3ος και πλέι-οφ), όμως η υπέρβαση 
έχει σαν πρώτη προ πόθεση τον χαρακτήρα. 
Που υπάρχει και με το παραπάνω.

Ο Απόλλωνας έχει όλο 
το πακέτο για να κάνει 

το βήμα παραπάνω.
Διοίκηση, προπονητή, 
ομάδα, κόσμο. Συν το 

ιδανικό περιτύλιγμα, που 
είναι η κουλτούρα μιας 

ομάδας που ξέρει να 
ανταποκρίνεται 

στα πολύ δύσκολα
 

Του Κωστή Σταυρινίδη

 έ τα η 
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 28 04 
Τελευταία αγωνιστική στο 

ιταλικό πρωτάθλημα με τους αγώ-
νες: Κάλιαρι-Μίλαν, Ρόμα-Τζένοα, 
Σαμπντόρια-Νάπολι, Κροτόνε-
Λάτσιο, Φιορεντίνα-Πεσκάρα, 
ντερ-Ουντινέζε, Παλέρμο-Έμπολι 

και Τορίνο-Σασουόλο. 

 28 04  
Πέμπτη αγωνιστική στα 

πλέι-οφ Ελλάδας, με τους αγώνες 
ΠΑΟ-Πανιώνιος και ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. 
Τελικός κυπέλλου στην Πορτογα-
λία με την αναμέτρηση Μπενφί-
κα-Γκιμαράες. 

 29 04 
Τελικός των πλέι-οφ για την 

άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ με το 
παιχνίδι Χάντερσφιλντ-Ρέντινγκ. 
Πρώτο παιχνίδι στα πλέι-οφ 
Γερμανίας με τον αγώνα Βόλ-
φσμπουργκ- ιντραχτ Μπραουν-
σβάιχ.

 31 04 
Τελευταία αγωνιστική στα 

πλέι-οφ Ελλάδας με τις αναμετρή-
σεις, Πανιώνιος-ΑΕΚ και ΠΑΟΚ-
ΠΑΟ. Τελικός κυπέλλου στην 
Κροατία με τον αγώνα Δυναμό 
Ζάγκρεμπ-Ριέκα. Διεθνής φιλικός 
αγώνας, Μαρόκο-Ολλανδία. 

 2 05 
Διεθνείς φιλικοί αγώνες. 

Γαλλία-Παραγουάη, Μεξικό-Ιρ-
λανδία, Νικαράγουα-Βολιβία, Β. 
Ιρλανδία-Ζηλανδία και Ομάν-
Συρία.    

 3 05 
Τελικός στο Τσάμπιονς Λιγκ 

με τις Γιουβέντους και Ρεάλ 
Μαδρίτης να διεκδικούν το 
βαρύτιμο κύπελλο. Για τρίτη φορά 
στην ιστορία τους οι Ιταλοί και οι 
Ισπανοί για δωδέκατη!

4 Οι φορολογικές Αρχές του 
Υπουργείου Οικονομικών στην 
Ισπανία θεωρούν ότι ο Κριστιάνο 
Ρονάλντο εξαπάτησε το ισπανικό 
κράτος για περισσότερα από 8 
εκατομμύρια ευρώ, με το να μη 
δηλώσει σωστά τα δικαιώματα 
της εικόνας τους μεταξύ 2011 και 
2013, όπως αναφέρει το Cadena 
COPE. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας, που ξεκίνησε στα τέλη 
του 2015, βρίσκονται ήδη στα 
χέρια της υπηρεσίας οικονομι-
κών εγκλημάτων στη Μαδρίτη, η 
οποία πρέπει να αποφασίσει αν 
μπορεί να χαρακτηρίσει την ενέρ-
γεια ως έγκλημα ή διοικητική 
παράβαση, και να περάσει στον 
δικαστή. Πάντως, σύμφωνα με τη 
Marca, o δικαστής θα καλέσει τον 
Κριστιάνο Ρονάλντο να καταθέσει, 
ανεξάρτητα από το αν το τέλος θα 
υπάρξει ποινική δίωξη.
4 Είναι παράδειγμα προς 
μίμηση. Η Μάντσεστερ Σίτι, με 
αφορμή την τραγωδία που ση-
μάδεψε την πόλη, αποφάσισε να 
χαιρετίσει τη μεγάλη νίκη της πα-
ραδοσιακής αντιπάλου της πόλης, 
στον τελικό του Europa League, 
μέσω των κοινωνικών club. Λίγο 
μετά τη νίκη της ομάδας του 
Ζοσέ Μουρίνιο στον τελικό της 
Στοκχόλμης εναντίον του γιαξ, 
η Μάντσεστερ Σίτι ανάρτησε στο 
T itter τις λέξεις «ACity nited», 
με τις λέξεις «City» με μπλε χρώ-
μα και το « nited» με κόκκινο. 
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τη 
σειρά της, απάντησε με τη δημο-
σίευση μιας εικόνας με τους παί-
κτες να κρατούν ένα πανό με τις 
λέξεις σε λευκό σε κόκκινο φόντο: 
Manc ester - «A City nited» 
(«Μάντσεστερ - Μια πόλη ενωμέ-
νη». Απίθανο, σπουδαίο!

//////////////////////////
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Ο ΜΟΥΡΙΝΙΟ 
ΞΟΔΕ Ε ΧΡΗ-

ΜΑ, ΑΛΛΑ ΟΙ 
ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΚΤΕΣ 

ΠΟΥ ΚΑΛΟΠΛΗ-
ΡΩΣΕ, ΔΗΛΑΔΗ 

Ο ΠΟΓΚΜΠΑ, 
Ο ΜΙΚΙΤΑΡΙΑΝ 
ΚΑΙ Ο ΜΠΕΓΙ, 

ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕ-
ΣΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ 

ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΕΤΩΝ 

Τ ην Τετάρτη το βράδυ, στον τελικό 
του Γιουρόπα Λιγκ μίλησε η κλάση. 
Τα πιτσιρίκια του γιαξ το πάλεψαν 

όσο μπορούσαν, αλλά ο τρόπος με τον οποίο 
έστησε την Γιουνάιτεντ ο Μουρίνιο δεν άφη-
σε κανένα περιθώριο στην ολλανδική ομά-
δα. Πέραν του Πορτογάλου τεχνικού, που 
έδειξε την ποιότητά του ως προπονητής -η 
οποία εσχάτως αμφισβητήθηκε- δύο ήταν 
οι σημαντικοί παράγοντες που οδήγησαν 
τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην κατάκτηση 
του τίτλου. 
Ο ένας ακούει στο όνομα Πολ Πόγκμπα. 
Ο Γάλλος, που ήρθε ως η πιο ακριβή 
μετεγγραφή στην ιστορία του ποδοσφαί-
ρου, έδειξε φέτος ότι, ειδικά στα μεγάλα 
παιχνίδια, δεν ήταν ο εαυτός του. Είτε 
με τη Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα είτε 
στον ημιτελικό με την Τσέλσι, ο μέσος 
της Γιουνάιτεντ κινήθηκε σε πολύ μέτρια 
επίπεδα. Στον τελικό όμως της Τετάρτης, 
και έχοντας δίπλα του τούς εξαιρετικούς 
Ερέρα και Μικιταριάν, ο μέσος πήρε την 
ομάδα πάνω του, ήλεγξε τον ρυθμό και 
ενορχήστρωσε την όλη προσπάθεια. Δή-
λωσε το «παρών» του στον πιο σημαντικό 
αγώνα και πλέον βλέπει μπροστά.
Ο επόμενος ακρογωνιαίος λίθος, όχι μόνο 
της επικράτησης στον τελικό αλλά και 
στην όλη πορεία της αγγλικής ομάδας στη 
σεζόν, ήταν ο Αντόνιο Βαλένσια. Ο Εκου-
αδοριανός, ο οποίος ήταν και ο αρχηγός 
της ομάδας στον τελικό, επέστρεψε από 
έναν σοβαρό τραυματισμό και φέτος έδει-

ξε πόσο πολύ το ήθελε. Σταθερός σε όλη 
τη χρονιά φρόντισε να δώσει λύσεις σε 
μια πονεμένη και «τραυματισμένη» γραμ-
μή και στο τέλος δικαιώθηκε. λλωστε 
δεν είναι τυχαίο που ψηφίστηκε από τους 
συμπαίκτες του ως ο παίκτης της χρονιάς. 
Μπορεί τα πόδια του και τα πνευμόνια 
του να μην είναι πλέον τόσο αποδοτικά, 
αλλά το μυαλό του και η εμπειρία του 
είναι δεδομένα. 
Το Γιουρόπα, που κατέκτησε η Γιουνάι-
τεντ, φαίνεται ότι διώχνει κακούς δαίμο-
νες, όμως η ομάδα καλείται να επιστρέψει 
στη διεκδίκηση τίτλων του πραγματικού 
της μεγέθους. Ο Μουρίνιο ξόδεψε χρήμα, 
αλλά οι τρεις παίκτες που καλοπλήρωσε, 
δηλαδή ο Πόγκμπα, ο Μικιταριάν και ο 
Μπεγί, θα αποτελέσουν τη βάση για το 
χτίσιμο των επόμενων ετών. 
Σε ένα τόσο μεγάλο κλαμπ υπάρχουν δι-
αθέσιμα κι άλλα χρήματα και αν γίνουν οι 
σωστές κινήσεις, τότε η ομάδα θα μπορεί 
να διεκδικήσει τα πάντα. Όσον αφορά την 
ποιότητα του ποδοσφαίρου, η αλήθεια 
είναι ότι η Μάντσεστερ δεν έπαιξε και το 
καλύτερο ποδόσφαιρο. Υπήρχαν πολλά 
κενά διαστήματα στους αγώνες, αδυνα-
μία ανάπτυξης και έτσι ήρθαν οι πολλές 
«γκέλες» στο Ολντ Τράφορντ με φαινομε-
νικά πιο αδύναμες ομάδες. Του χρόνου οι 
απαιτήσεις θα είναι πιο μεγάλες. Η Γιου-
νάιτεντ θα πρέπει να παίξει πιο ουσιαστι-
κό ποδόσφαιρο, αν θέλει να επιστρέψει 
εκεί όπου ανήκει. 

όρκισε τους αίμονες  αλλά

Δεν θέλουμε να είμαστε απόλυ-
τοι, αναμένουμε όμως ότι το νέο 
πρωτάθλημα θα είναι ανταγω-

νιστικό στην μάχη του τίτλου. Υπάρχει 
αρκετός δρόμος ακόμη, όλες οι ομάδες 
θα προσπαθήσουν να ανεβάσουν το 
επίπεδό τους, με την ενίσχυση που θα 
κάνουν. Όμως έχουμε κάποια δεδο-
μένα μπροστά μας. Ο πρωταθλητής 
ΑΠΟΕΛ κι ο κυπελλούχος Απόλλων 
έδωσαν τα διαπιστευτήριά τους για τις 
ποιοτικές ομάδες που διαθέτουν και γι  
αυτό έφτασαν δίκαια στην  κατάκτηση 
των τίτλων. Η ΑΕΚ, παράλληλα, είναι 
σταθερή αξία ως δευτεραθλήτρια, τα 
τελευταία τρία χρόνια. Αυτά που αναφέ-
ραμε είναι τα αυτονόητά. Το ερώτημα 
είναι εάν θα μεγαλώσει η «παρέα» και  
ο ανταγωνισμός. Αυτό θα γίνει εάν οι 
άλλες τρεις μεγάλες ομάδες, Ομόνοια, 
ΑΕΛ και Ανόρθωση, βρουν ξανά την 
αίγλη τους. Η πρόβλεψή μας είναι ότι 
δύσκολα  θα παρουσιαστούν όπως στη 
φετινή σεζόν. Η ευχή όλων είναι να ανε-

βάσουν επίπεδο και να δούμε ένα πρω-
τάθλημα ποιοτικό και απρόβλεπτο, που 
θα κρατήσει την αγωνία μέχρι το τέλος. 
Η Ομόνοια με την παρουσία του Πά-
μπου Χριστοδούλου λογικά θα αλλάξει 
άρδην το αγωνιστικό της πρόσωπο, η 
Ανόρθωση μπαίνει σε μια νέα εποχή 
με τον Ανδρέα Παντελή στα ηνία και η 
ΑΕΛ θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια, 
ώστε να επιστρέψει ξανά δυνατή και 
ισχυρή. Κάτι που επιβάλλεται να γίνει 
με την έξοδό της στην Ευρώπη. 

Σίγουρα είναι σχεδόν απίθανο να 
έχουμε πρωτάθλημα έξι «αλόγων».  
Όμως προβλέπουμε ότι θα έχουμε 
πιο δυνατές ομάδες, που θα δώσουν 
νέο «χρώμα» στο πρωτάθλημα. 

Τώρα είναι η ώρα του απολογι-
σμού και της αυτοκριτικής. Οι ομάδες 
που θα κάνουν τις καλύτερες κινή-
σεις στον προγραμματισμό, θα έχουν 
και το πάνω χέρι. Το πιο σημαντικό 
είναι οι ομάδες που τα τελευταία χρό-
νια παραπαίουν, και αναφερόμαστε 
στην Ομόνοια και την Ανόρθωση, να 
μην επαναλάβουν τα λάθη των προη-
γούμενων ετών. Σκεφτήκατε να επα-

νέλθουν δυνατές και ισχυρές τι πρω-
τάθλημα θα έχουμε  Είναι αλήθεια 
ότι έλειψε στο κυπριακό ποδόσφαιρο 
η  Ομόνοια και η Ανόρθωση σε ρόλο 
πρωταγωνιστή. Αυτό είναι δεδομένο. 
Αν παρουσιαστούν όπως πρέπει, τότε 
θα βάλουν μεγάλη πίεση στις υπόλοι-
πες ομάδες. Όμως, το πιο σημαντικό, 
είναι ότι θα έχουμε καλύτερο πρωτά-
θλημα, κάτι που όλοι επιθυμούμε. 

Προτεραιότητα όμως τώρα  είναι 
οι ομάδες μας να έχουν καλές παρου-
σίες στην Ευρώπη. Η ευχή μας είναι 
όλες (ΑΠΟΕΛ, Απόλλων, ΑΕΚ και 
ΑΕΛ)  να κλείσουν θέση στους ομί-
λους. Η αποστολή θα είναι σίγουρα 
δύσκολη. Όμως τα τελευταία χρόνια, 
και ειδικά με τις πορείες που είχε ο 
ΑΠΟΕΛ,  το συνηθίσαμε. Οι παίκτες 
θα ξεκουραστούν για κάποιο χρονικό 
διάστημα, όμως οι προπονητές και 
διοικήσεις αρχίζουν τη σκληρή δου-
λειά. 

Καλή επιτυχία σε όλους στην 
Ευρώπη. Θέλουμε δυνατές ομάδες 
για επιτυχίες και ενόψει του νέου 
μαραθωνίου. 
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W e ill in it for t e city, e 
ill in it for t e ids  Αυτή 

ήταν ατάκα του Ζοσέ Μου-
ρίνιο προς τους ποδοσφαιριστές της M  
στην τελευταία προπόνηση πριν από τον 
τελικό του Europa League, την περασμένη 
Πέμπτη. Η Γιουνάιτεντ, απέναντι στον 

γιαξ, δεν θα έπαιζε ούτε για τη δόξα, 
ούτε για την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ, 
ούτε για ένα ακόμα τρόπαιο, ούτε για τα 
χρήματα. Θα έπαιζε για τις ψυχές «των 
παιδιών του Μάντσεστερ», για τη μνήμη 
όσων σκοτώθηκαν στην αποτρόπαια δο-
λοφονική πράξη του ISIS στο Manc ester 
Arena τρεις ημέρες πριν, που επισκίασε 
τα πάντα στη μεγαλούπολη της βορει-
οδυτικής Αγγλίας, αλλά και αυτόν τον 
ίδιο τον τελικό. 
Οι «κόκκινοι διάβολοι», όμως, δεν 
είναι η πρώτη φορά που θα το έκαναν. 
Παίζουν για το «χρέος προς τους 
νεκρούς» από εκείνη την αποφράδα 
ημέρα της 6ης Φεβρουαρίου του 58, 
όταν τα «λουλούδια του Μάντσεστερ», 
οι θρυλικοί μπέμπηδες του Μπά-
σμπι,  άφηναν την τελευταία πνοή 

τους, και το ραντεβού με τη δόξα, στο 
χιονισμένο αεροδρόμιο του Μονάχου. 
Από εκείνη την ημέρα, κάθε παιχνίδι 
της Γιουνάιτεντ είναι ένα διαρκές 
μνημόσυνο προς τους νεκρούς, μια 
υπενθύμιση πως «η κόκκινη σημαία 
θα συνεχίσει για πάντα να κυματίζει», 
έστω κι αν γύρω απλώθηκαν στάχτες 
και ερείπια. 
Η Γιουνάιτεντ το βράδυ της Πέμπτης 
έπαιξε και νίκησε για όλη την πόλη 
του Μάντσεστερ, για τη θέληση για 
ζωή, για την απόφαση να μη γίνει 
καμία υποχώρηση στον τρόμο   Κι 
ένωσε όλη την πόλη κάτω από τη 
σημαία της αλληλεγγύης και της συ-
ναδέλφωσης. Το συγκλονιστικό t it 
της Μάντσεστερ Σίτι «A city united» 
αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, 
καθώς και οι προτροπές των φίλων 
των γαλάζιων «πηγαίνετε και φέρτε το 
τρόπαιο στο Μάντσεστερ», επαληθεύ-
ουν ότι ο αθλητισμός, στις κορυφαίες 
στιγμές του, μπορεί να εκφράσει την 
πεμπτουσία αυτού που είναι μια ζωή 
αξιοβίωτη.  

ρήκε τον άν ρωπό του

Ειλικρινά, υπάρχει ακόμη 
κανείς που αμφισβητεί τις 
ικανότητες του Σωφρόνη 

Αυγουστή  Πρόκειται ασφαλώς για 
έναν  προπονητή που τυγχάνει της 
αναγνώρισης φίλων και αντιπάλων 
και το κέρδισε στην παρθενική του 
παρουσία ως πρώτος προπονητής 
στον πάγκο του Απόλλωνα. Είναι από 
τις περιπτώσεις που λέμε ότι άρπαξε 
την ευκαιρία από τα  μαλλιά. Ανέλα-
βε τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας του 
Απόλλωνα όταν η ομάδα κυριο-
λεκτικά πελαγοδρομούσε και ενώ 
βρισκόταν στο -8 από την κορυφή. 
Είχαν προηγηθεί οι διαδοχικές ισο-
παλίες με ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση και 
Ν. Σαλαμίνα, με αποτέλεσμα κανείς 
να μην πιστεύει ότι αυτή η ομάδα 
θα μπορούσε να επανέλθει. Όταν, 
μάλιστα, ο Νίκος Κίρζης  παρέδωσε 
τα ηνία στον Σωφρόνη Αυγουστή, 
«βαφτίζοντάς» τον υπηρεσιακό, πολ-
λοί ήταν αυτοί που πίστεψαν ότι στον 
Απόλλωνα σήκωσαν λευκή πετσέτα. 
Έγινε όμως ένα με τους ποδοσφαι-
ριστές με το καλημέρα, αφού ήξερε 
πώς να τους χειριστεί δίνοντας από 
την αρχή έμφαση στην ψυχολογία. 
Στο πρώτο παιχνίδι στον πάγκο 
του Απόλλωνα, η ομάδα κέρδισε 
τον ρη με 4-1, ενώ ακολούθη-
σαν άλλες επτά σερί νίκες στο 
πρωτάθλημα. Σιγά-σιγά η ομάδα 
άρχισε να αποκτά ξανά ψυχολογία, 
οι ποδοσφαιριστές τα πατήματά 
τους και γενικότερα ο Απόλλωνας 
να μυρίζει ομάδα. Από το -8, ο 
Απόλλωνας έφτασε στο σημείο να 
διεκδικεί επί ίσοις όροις το πρω-
τάθλημα και τελικά να λυγίζει στην 
7η αγωνιστική της Β  Φάσης, αφού 
η ήττα μέσα στην «ΑΕΚ Arena» 
ήταν καθοριστική. Τελικά, όμως, η 
υπερπροσπάθεια ανταμείφθηκε με 
τον καλύτερο τρόπο, κατακτώντας 
το Κύπελλο.  

Η πορεία του Απόλλωνα, 
από τον δεύτερο γύρο και μετά, 
οφείλεται αποκλειστικά και 
μόνο στον Σωφρόνη Αυγουστή. 
Τον άνθρωπο που δικαίως 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
ο αναμορφωτής της ομάδας. 
Στο πρόσωπό του, ο Νίκος 
Κίρζης βρήκε τον άνθρωπο 
που μπορεί να εμπιστευθεί 
στα τυφλά, αφού πάνω απ  
όλα είναι γέννημα θρέμμα του 
Απόλλωνα. Και είναι αλήθεια ότι 
ο Απόλλωνας τελικά βρήκε τον 
άνθρωπό του

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ΑΠΟ 
ΤΟΝ 2Ο ΓΥΡΟ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ, ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ 

ΣΩΦΡΟΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΗ. 
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΩΣ Ο 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΗΣ 
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ΑΠΟΕΛ, χωρίς αμφιβολία, δια-
νύει την καλύτερη περίοδο της 
ιστορίας του. Πλουσιότατη από 
το 1926, όταν και ιδρύθηκε, με 
αρκετούς τίτλους και μεγάλες 
διακρίσεις. Αλλά από το 2000, τον 
21ο αιώνα, από τότε που μετακό-

μισε στο νέο ΓΣΠ, τα τρόπαια πέφτουν βροχή. Συνολικά 
21 φορές στα τελευταία 15 χρόνια ο ΑΠΟΕΛ σήκωσε 
κούπα. Χωρίς αμφιβολία, μιλάμε για τη χρυσή εποχή. 
Που είχε πρακτικά ως εναρκτήρια χρονιά το 2002 και 
ως κομβική το 2009.

Πρ τα λήματα
Ο ΑΠΟΕΛ είχε άλλες δύο περιόδους κυριαρχίας. 

Τα πέντε σερί πρωταθλήματα στα πρώτα χρόνια της 
ΚΟΠ τη δεκαετία του 30 και τέσσερεις τίτλους στο 
διάστημα 1947-52. Ποτέ, μέχρι και το 2002, δεν είχε 
άλλη φάση με μαζεμένα πρωταθλήματα. Πέρασε 
μάλιστα και περίοδο 13 ετών (1952-65) χωρίς να 
τερματίσει πρώτος, αλλά και μακρές περιόδους 
(εξαετία και εφταετία), μακριά από την κορυφή. Χαρα-
κτηριστικά αναφέρουμε, λοιπόν, ότι για μισό αιώνα 
1952-2001 είχε κερδίσει εφτά πρωταθλήματα. Το να 

κατακτήσει δε δύο συνεχόμενα (το περιβόητο bac  
to bac ), ήταν διακαής πόθος για 65 χρόνια (1949-
2014). Όχι μόνο το πέτυχε, αλλά ισοφάρισε και τα 
πέντε σερί πρωταθλήματα, το ρεκόρ ιστορίας. Από το 
2002 μέχρι σήμερα σε 16 διοργανώσεις, ο ΑΠΟΕΛ 
τερμάτισε πρώτος 10 φορές. Δηλαδή κατέκτησε το 
62,5% των πρωταθλημάτων. Σε ό,τι 
αφορά τη γενικότερη εικόνα, 

σκεφτείτε το εξής: Στα 67 
χρόνια, από το πρώτο 
π ρ ω τ ά θ λ η μ α  τ η ς 
ΚΟΠ μέχρι το 2001, 

ο ΑΠΟΕΛ είχε 16 πρωταθλήματα, κατέκτησε δηλαδή 
σε σχεδόν εφτά δεκαετίες το 61% των τίτλων του στο 
πρωτάθλημα και σε 16 χρόνια το 39%!  

Κύπελλα  Σούπερ Καπ
Στατιστικά από πλευράς Κυπέλλου, τα αποτελέ-

σματα της χρονικής σύγκρισης δεν είναι τα ίδια με αυτά 
του πρωταθλήματος. Τα τέσσερα κύπελλα από τα 21 
συνολικά είναι πολύ καλός αριθμός σε σύγκριση με 
τις προηγούμενες δεκαετίες. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει 
ένας άγραφος κανόνας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, 
που δείχνει ξεκάθαρα τη δυσκολία των ομάδων να 
παίρνουν συχνά και Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Γι  
αυτό, άλλωστε, σπανίζουν και τα νταμπλ. Σε εποχές 
που ο ΑΠΟΕΛ δεν έπαιρνε συχνά πρωτάθλημα, τα 
κατάφερνε μία χαρά στο Κύπελλο, όπως τη δεκαετία 
του 70 (4 κύπελλα) και του 90 (πέντε κατακτήσεις).  

Ο ΑΠΟΕΛ μετρά 13 κατακτήσεις σούπερ καπ 
(κάτω απ  όλες τις ονομασίες του αγώνα), σχεδόν τις 

μισές τις πέτυχε από το 2000 και μετά. Υπολογίστε 
ότι ο 1ος αγώνας ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια και 
την Κυπελλούχο έγινε το 1951. Συνεπώς σε 49 

συνολικά σήκωσε το σούπερ καπ έξι φορές σε 
17 χρόνια και σε άλλες τρεις περιπτώσεις αγω-

νίστηκε στο θεσμό και έχασε. Ενώ για 49 χρόνια πριν, 
είχε μόλις εφτά κατακτήσεις. Πήρε το πρώτο το 1963.  

Κομβικό το 2 8 9
Κομβική γιατί αποτέλεσε το εφαλτήριο για το άλμα 

και την απόλυτη κυριαρχία. Ο ΑΠΟΕΛ ήταν για τους 
περισσότερους το 3ο φαβορί για την κατάκτηση του 
τίτλου, την ώρα που η Ανόρθωση μόλις είχε εισέλθει 
στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ και η Ομόνοια 
σάρωνε στις μετεγγραφές. Τα προγνωστικά φάνηκαν να 
επιβεβαιώνονται στα μέσα της χρονιάς, αλλά ο ΑΠΟΕΛ 
έκανε την ανατροπή. Μέτρησε ένα καταπληκτικό 
σερί νικών και κατέκτησε τον τίτλο (ουσιαστικά από 
τη 2η αγωνιστική των πλέι-οφ) και μαθηματικά στην 
4η. Ήταν μία υπέρβαση με βάση και το μπάτζετ της 
ομάδας. Όλα λειτουργούσαν πλέον υπέρ του. Η αλλαγή 
μάλιστα στους κανονισμούς των προκριματικών του 
Τσάμπιονς Λιγκ (με τον διαχωρισμό πρωταθλητών 
και μη) ήταν ευνοϊκή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 
χρειαζόταν ιδρώτας. Τουναντίον, στα μεγάλα ματς, 
στον 3ο προκριματικό κόντρα στην Παρτιζάν και στα 
πλέι-οφ κόντρα στην Κοπεγχάγη, ήταν αουτσάιντερ 
και έδωσε τέσσερεις επικές μάχες για να περάσει και 
να θριαμβεύσει.   

ιοί η η  τ ι οί  παί τ
Τα δύο πρώτα πρωταθλήματα (2002, 

2004), ήρθαν υπό την προεδρία Πρό-
δρομου Πετρίδη. Το 2007, πρόεδρος 
ήταν ο Μιχαλάκης Ζιβανάρης. Επί Φοί-
βου Ερωτοκρίτου ο ΑΠΟΕΛ άλλαξε 
ταχύτητα και άρχισε να παίρνει το 
πάνω χέρι στην  Κύπρο και να λάμπει 
στην Ευρώπη. Ο Πρόδρομος Πετρίδης 
επανήλθε και μετρά τα τέσσερα τελευ-
ταία πρωταθλήματα. Γκέραρντ (2002), 
Γιοβάνοβιτς (2004) και Ουζουνίδης 
(2007), οδήγησαν τον ΑΠΟΕΛ στον 
τίτλο. Ο Ιβάν ήταν όμως αυτός που στην 
επιστροφή του άλλαξε την εικόνα και 
απογείωσε ουσιαστικά τον ΑΠΟΕΛ σε 
Κύπρο (άλλα 3 πρωταθλήματα) και 
Ευρώπη. Ο χαρακτηρισμός του 
«στρατηγού» τού ταιριάζει 
απόλυτα. Ήταν αυτός που 
εισήγαγε καινοτομίες 
στον τρόπο δουλειάς, 
που πέρασε στους παί-
κτες του μία κουλτούρα 
νικητή,  απέναντι  σε 
όλους τους αντιπάλους. 

Ο Δώνης και ο Φινκ 
πήραν πρωτάθλημα, όπως 
και ο Κρίστιανσεν. Ο Κετσπά-
για δεν  το  σήκωσε το 
2016, αφού η συνερ-
γ α σ ί α  λ ύ θ η κ ε  λ ί γ ο 
πριν τελειώσει η χρο-
νιά, όμως αυτός είχε το 
γενικό πρόσταγμα. Από 
τους παίκτες υπάρχει 
τεράστια λίστα. Ο Χαρα-
λαμπίδης ήταν σημείο ανα-

φοράς από το 2002 μέχρι πέρσι και ο 
Αλεξάνδρου ήταν παρών στις πλείστες 
επιτυχίες. Από το 2008 στεκόμαστε 
φυσικά στον Νούνο Μοράις, που συνε-
χίζει απτόητος. Σίγουρα θα αδικήσουμε 
κάποιους, αλλά πρέπει να γίνει αναφορά 
και σε άλλους μεγάλους πρωταγωνιστές.  
Ο Μιχαήλ, ο Πίντο, ο Κόντης, ο Χιώτης, 
ο Μαντούκα, ο Αΐλτον, ο Πουρσαϊτίδης, 
ήταν εξέχουσες φυσιογνωμίες στην 
εκτόξευση του ΑΠΟΕΛ με αφετηρία 
το 2009. Ο Πάρντο, ο Ντε Βισέντι, ο 
Αλωνεύτης, ο Εφραίμ, ο Βινίσιους και 
τόσοι άλλοι στη συνέχεια.  

Ο κόσμος είναι εξίσου τεράστιο 
κεφάλαιο. Έζησε όσα δεν έζησαν 

άλλες γενιές φίλων της ομά-
δας. Ταξίδεψε στη μισή 

Ευρώπη, έκανε μερι-
κές αξιοθαύμαστες 
από άποψη μαζικό-
τητας εξορμήσεις . 
Δημιούργησε με τη 

φωνή και τον παλμό 
τ ο υ  τ η  φ ή μ η  μ ί α ς 

έδρας-καμίνι. σως να 
θυμίσουμε μιαν ατάκα-

προειδοποίηση του μεγά-
λου Πίτερ Σμάιχελ στη 

Λιόν. «Δεν ξέρουν τι 
θα αντιμετωπίσουν 
στο ΓΣΠ». Ο Δανός 
γίγαντας ήταν παρών 
στο ΑΠΟΕΛ-Κοπεγ-

χάγη και είχε αναφέρει 
πως δεν είχε βιώσει τόσο 

ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. 

Τρεις συμμετοχές σε ομίλους του Τσά-
μπιονς Λιγκ, άλλες τόσες σε ομίλους 
του Γιουρόπα. Δύο πορείες που ουδείς 

μπορούσε να φανταστεί. Αλλά η καλή μέρα 
από το πρωί φαίνεται. Σαν πρωτάρης στα αστέ-
ρια, σε έναν όμιλο φωτιά με Ατλέτικο, Τσέλσι, 
Πόρτο, έκανε σπουδαίες εμφανίσεις, πήρε τρεις 
ισοπαλίες και έχασε τρεις φορές πουλώντας 
ακριβά το τομάρι του. Στη χρονιά 2011-12, 
χρειάστηκε πρώτα απ  όλα να ανατρέψει την 
ήττα από τη Βίσλα στα πλέι-οφ. Και μετά άρχισε 
να προκαλεί θαυμασμό στην Ευρώπη, με την 
ασύλληπτη πρωτιά στον όμιλο με Ζενίτ, Πόρτο, 
Σαχτάρ. Ο θαυμασμός έγινε παραμιλητό μετά 
την πρόκριση επί της Λιόν (θεωρείται μέσα 
στις μεγαλύτερες εκπλήξεις των ευρωπαϊκών 
διοργανώσεων). Στάθηκε αξιοπρεπέστατα κόντρα 
στη Ρεάλ, σκόραρε δις στο «Μπερναμπέου». 
Ακόμη και στην 3η του συμμετοχή, όπου πάλι 
πήγε σε λάκκο λεόντων, έδειξε τσαμπουκά 
στη Βαρκελώνη, έκανε δύσκολη τη ζωή στην 
Παρί και πήρε ισοπαλία από τον γιαξ. Οι 

εμφανίσεις στο Τσάμπιονς Λιγκ ανέβαζαν τις 
προσδοκίες στο Γιουρόπα. Η αλήθεια είναι ότι 
ο ΑΠΟΕΛ μπορούσε και καλύτερα και στις 
δύο πρώτες προσπάθειες. Κάποια στιγμή θα 
ερχόταν και εδώ η υπέρβαση. Πρωτιά στον 
όμιλο (δύο νίκες με Ολυμπιακό) και μετά το 
μέγα μπαμ με τον αποκλεισμό της Αθλέτικ 
Μπιλμπάο. Το όσα περιγράφουμε περιεκτικά 
πιο πάνω, φάνταζαν ουτοπικά εννέα χρόνια 
πριν. Και όμως έγιναν πραγματικότητα, πέρα 
και από το πιο τρελό όνειρο. Αποτελούν όμως 
το μισό κομμάτι της γαλαζοκίτρινης ιστορίας 
στον 21ον αιώνα. Όμως, άλλα τα στάνταρ μέχρι 
το 2008, άλλα πριν. Και όμως η ομάδα της 
Λευκωσίας είχε στείλει κάποια μηνύματα. Όπως 
τους 10 αγώνες (ρεκόρ τότε) στην Ευρώπη τη 
χρονιά 2002-2003 και την πρόκριση επί της 
Μακάμπι μέσα στο Τελ Αβίβ. σως και από πιο 
παλιά να υπήρχε αυτό το ευρωπαϊκό DNA. 
Όταν πολλά χρόνια πριν έφερνε ισοπαλίες με 
Τορίνο, Νάπολι, ή όταν απέκλειε δύο φορές 
τον Ηρακλή. 

Γ Ο Ο Σ /// ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΣ 
ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗΝ 
ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΙΩΣΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟΝ 
ΑΠΟΕΛ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠ

Η ευρωπα κή κατα ίωση

 
 

ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 
ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΣΕ 16 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 

2002-2017 , Ο ΑΠΟΕΛ 
ΠΕΤΥΧΕ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ 

ΤΟ 39% 10 ΤΙΤΛΟΙ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ 26  

ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ   ΤΟ 61% 

ΠΡΟΗΛΘΕ 
ΣΕ 67 ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ, 

ΑΠΟ ΤΟ 1935 

10
Ρ ΤΑ ΛΗΜΑΤΑ 

(26) 46ΟΥ ΕΡ ΚΑ  (13)

... 21ο  αι α  ί αι δι  το
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ια την ΑΕΚ έχουν γρα-
φτεί πολλά την τελευταία 
τριετία. Στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία θετικά 
για την παρουσία της 
τις περιόδους 2014-
15, 2015-16, 2016-17. 

Σε τρεις περιπτώσεις διεκδίκησε τον τίτλο 
μέχρι τέλους (ειδικά την 1η χρονιά), έπαιξε 
ποδόσφαιρο υψηλής ποιότητας, εμπέδωσε 
τη νοοτροπία της μεγάλης ομάδας. Πέτυχε σε 
χρόνο ρεκόρ να χτίσει δικό της γήπεδο, είναι 
υγιής οικονομικά και οργανωτικά. Παρόλα 
αυτά στα τρία χρόνια, δεν ήρθε ένας τίτλος, 
η υπέρβαση της υπέρβασης. Και παρόλη 
την υγιέστατη κατάσταση, όσο δεν έρχεται η 
κούπα, μπορεί η σταθερότητα να οδηγήσει 
σε στασιμότητα. Η ομάδα έχει όλα τα εχέγ-
γυα να πετύχει το κάτι παραπάνω. παντες 
παραδέχονται και βγάζουν το καπέλο στη 
Διοίκηση Καραπατάκη, στο μοντέλο τεχνι-
κού διευθυντή και την απόδοση Ρόκα, στη 
φιλοσοφία της ομάδας.  

α πολλά συν
Κοιτώντας το ρόστερ, υπάρχει ένα αδιαμφι-
σβήτητο στοιχείο. Ο κορμός. Χωρίς αμφιβο-
λία, στο ξένο «υλικό» η ομάδα της Λάρνακας 
διατηρεί τον μεγαλύτερο αριθμό αλλοδαπών 
παικτών σε διάρκεια χρόνου. Ο Μουρίγιο 
έκλεισε 5ετία, ο Τομάς είναι 4,5 περιόδους 
στη Λάρνακα. Ο Καταλά τέσσερεις χρονιές, 
οι Μπόλιεβιτς, Λαρένα από τρεις. Διετία έκα-
ναν ήδη οι Τετέ, Λαμπάν, ενάμιση χρόνο οι 
Τρισκόφκσι, Μόισοφ. Από χημεία, λοιπόν, 
άλλο τίποτα. Είναι πολύ εύκολο, με τέτοιο 
κορμό, να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια, 
όταν γίνονται οι εκάστοτε προσθήκες. Σε επί-
πεδα εμπειρίας, παίρνει υψηλότατο βαθμό. 
Αυτό που σίγουρα πρέπει να προβληματίσει 
είναι ο επίσης υψηλός όρος ηλικίας. Η ΑΕΚ 
έχει ένα θέμα με τις «μέσες» ηλικίες, αφού 
έχει πολλούς παίκτες με περασμένα εδώ και 
καιρό τα 30, έχει κάποιους νεαρούς, αλλά 
έχει ζήτημα στη «μέση». Σε σεβαστό αριθ-
μό ποδοσφαιριστών που να βρίσκονται σε 
φρέσκια και ώριμη ηλικία (25-29). 

ρίς ανάσα
Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι, για 
2η συνεχόμενη χρονιά, η ομάδα θ  αρχίσει 
προετοιμασία νωρίς και θα ξεκινήσει αγω-
νιστικές υποχρεώσεις και φέτος από το τέλος 
Ιουνίου. Οι ανάσες είναι πολύ λίγες για τους 
ποδοσφαιριστές. Η κατανομή δυνάμεων θα 

είναι υψίστης σημασίας για ν  ανταποκρι-
θεί άμεσα στην Ευρώπη και μετά στο διπλό 
ταμπλό πρωτάθλημα-κύπελλο. Η ενίσχυση 
εκεί και όπου χρειάζεται πρέπει να διασφα-
λίσει τις απαραίτητες ενέσεις φρεσκάδας και 
βάθους. Στα συν της επερχόμενης χρονιάς, 
ότι ο προπονητής μένει για 2η συνεχόμενη 
χρονιά, συνεπώς ο Ιδιάκεθ ξέρει από που 
να ξεκινήσει, χωρίς δεύτερες σκέψεις, στο 
επιτυχημένο αγωνιστικά πλάνο. Έχοντας 
παράλληλα και τα διδάγματα της πρώτης 
χρονιάς.

α διδάγματα
Κάτι έλειψε από την ΑΕΚ στις προηγούμε-
νες χρονιές, για να γίνουν τα πολλά ζεστά 
χειροκροτήματα, τρανταχτά. Για να σηκώσει 
την πολυπόθητη κούπα. Είχε φυσικά και τις 
αναποδιές της, χάνοντας πολλούς βαθμούς 
στα τελευταία λεπτά ή και δευτερόλεπτα. Με 
Δόξα, Απόλλωνα και δύο φορές με ΑΕΛ. Σε 
τρεις χρονιές είχε ένα κρίσιμο ραντεβού, αλλά 
δεν πήρε το αποτέλεσμα. Αποκλείστηκε στο 
κύπελλο σε τρεις περιπτώσεις (ΑΕΛ, Ομό-
νοια, Ανόρθωση), σε εποχή που ήταν κατά 
τεκμήριο καλύτερη από τον αντίπαλό της. 
Παράλληλα και πέρσι και στην τελευταία 
χρονιά, έκανε διαφορά από τη 2η θέση, αλλά 
δεν την κράτησε. Όλα τα σημεία χρειάζονται 
διαχείριση. Από την άλλη, έδειξε καθαρά πως 
στα ντέρμπι έχει κόκκαλο, μιλούν άλλωστε 
και τα αποτελέσματα. σως μάλιστα τα όσα 
επιτυγχάνει εκτός έδρας, σε μεγάλα ματς να 
είναι ακόμη πιο σημαντικά. Γιατί δείχνει δύο 
πράγματα. Ότι εφόσον το διατηρήσει (το πολύ 
καλό ποσοστό επιτυχίας στα ντέρμπι), μπορεί 
αποφεύγοντας «πεπονόφλουδες» να κάνει 
την απόλυτη πορεία πρωταθλητισμού, αλλά 
και να πάει μέχρι τέλους στο κύπελλο. Δεν 
είναι εύκολο να τερματίσεις πρώτος, όμως 
κύπελλο μπορείς να πάρεις αν δείξεις εκείνο 
το μέταλλο. Και, κακά τα ψέματα, ακόμη και 
αν σηκώσει τη 2η τη τάξη κούπα, θα πάρει 
τεράστια ώθηση για τη συνέχεια. 

Ο αγ νιστικός 
απολογισμός τριετίας
Αναφερόμαστε στο πρωτάθλημα και οι αριθμοί 
είναι ενδεικτικοί: Η ΑΕΚ έδωσε 104 αγώνες 
και κατάφερε να επιβληθεί στους 62. Ποσοστό 
60% (59,6 για την ακρίβεια). Έχασε μόλις 
18 (17,3%) και έφερε 24 ισοπαλίες (23,1%). 
Πέτυχε 177 γκολ που μεταφράζεται σε μέσο 
όρο 1,7 ανά παιχνίδι. Δέχτηκε 0.89 τέρματα 
ανά παιχνίδι.  

Η κομβική χρονιά των Λαρνακέων

 
  

 Η ΑΕΚ ΠΕΤΥΧΕ ΠΟΛΛΑ
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ 
ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΚΑΘΟΛΙΚΟ 

ΣΕΒΑΣΜΟ. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΟΜΩΣ ΕΝΑΝ ΤΙΤΛΟ ΕΠΙΣΤΕ

ΓΑΣΜΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΕΙ 
ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η ΑΕΛ θα ξεκινήσει προπονήσεις σε περίπου 
δύο εβδομάδες (πιθανότατα στις 11 ή στις 12 
Ιουνίου), αφού ο χρόνος πιέζει και οι ευρωπα-

ϊκές υποχρεώσεις θα ξεκινήσουν στις 29 του επόμενου 
μήνα. Γι  αυτό ο Μπρούνο Μπαλταζάρ σε συνεργασία με 
την διοίκηση προσπαθεί να κλείσει ένα μεγάλο μέρος 
του ρόστερ της ομάδας το συντομότερο δυνατό. Φυσικά 
κανείς δεν περιμένει ότι η ΑΕΛ θα ολοκληρώσει τόσο 
νωρίς τον προγραμματισμό της, αφού πέρα από την 
Ευρώπη, θέλει να φτιάξει μιαν ανταγωνιστική ομάδα 
και για το πρωτάθλημα, όπου οι στόχοι της θα είναι πιο 
ψηλοί σε σχέση με φέτος. 

Από το περσινό ρόστερ οι εκκρεμότητες δεν είναι 
πολλές. Από τους δεκαπέντε ξένους που είχε πέρσι 
η λεμεσιανή ομάδα τα δεδομένα είναι τα εξής: Πα-
ραμένουν οι Σοάρες, Αϊρόσα, Αρουαμπαρένα, Σάσι, 
Μέσκα, Τζούνιορ, Λαφράνς, Σαβανέ. Με τους Ρόμο 
και Φορτούνα ακόμα δεν υπάρχει κάποια κατάληξη 
στις επαφές τους. Αυτήν τη στιγμή, οι περισσότερες 
πιθανότητες είναι στο να μην παραμείνουν. Φυσικά 
αναφερόμαστε σε δυο διαφορετικές περιπτώσεις, 
αφού με τον Φορτούνα υπάρχει συμφωνία αλλά το 
θέμα είναι καθαρά της Μπράγκα, στην οποία ανήκει 
ο ποδοσφαιριστής, ενώ για τον Βενεζουελάνο είναι 
αν θα δεχθεί την πρόταση που του έγινε. Απ  εκεί 
και πέρα, έχουν ήδη φύγει οι Πίτι, Γεωργιάδης και 
Μπλάνκο, ενώ παρελθόν θα αποτελέσει και ο Μιτρέα 
παρά το ότι έχει συμβόλαιο με την ΑΕΛ και για την 
νέα περίοδο. Δεν είναι στα πλάνα του κ. Μπαλταζάρ. 
Ο 15ος είναι ο Λούκας, ο οποίος διέκοψε μονομερώς 
το συμβόλαιό του με την ΑΕΛ και θεωρείται ξένο 
σώμα από τη λεμεσιανή ομάδα. 

Με τα πιο πάνω προκύπτει ότι η ΑΕΛ έχει δι-
καίωμα να κάνει πέντε μετεγγραφές κοινοτικών ή 
ξένων, εκτός και αν οριστικοποιηθεί και με τους Ρόμο, 
Φορτούνα. Ήδη απέκτησε τον ακραίο επιθετικό Ντάνι 

Μπενίτες, ο οποίος παίζει και ως μεσοεπιθετικός. 
Για τις άλλες τέσσερεις θέσεις, η ΑΕΛ θα αποκτήσει 
σίγουρα έναν ακόμα επιθετικό, δύο παίκτες που να 
παίζουν στη μεσαία γραμμή (8άρια που να μπορούν 
να αγωνισθούν και ως δεκάρια) και έναν κεντρικό 
αμυντικό. Αν φύγουν οι δυο θα τους αντικαταστήσει 
με έναν τερματοφύλακα και έναν αριστερό μπακ. Σε 
ότι αφορά το ντόπιο υλικό,  παραμένουν όλοι όσοι 
ήταν πέρσι (Νικολάου, Κίτττος, Χ. Κυριάκου, Μαύρου, 
Ηλία, Α. Κυριάκου, Ε. Γεωργίου και οι νεαροί) και 
ήδη έχει προστεθεί ο Αντρέας Αβραάμ. Πρόθεση 
της λεμεσιανής ομάδας είναι να αποκτήσει και άλ-
λους ποιοτικούς Κύπριους ποδοσφαιριστές που θα 
δώσουν βάθος στο ρόστερ και θα επιστρέψει στον κ. 
Μπαλταζάρ να έχει λύσεις από τον πάγκο. 

Προετοιμασία φιλικά
Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το πότε θα ξεκινήσουν 

επίσημα οι προπονήσεις με την πιο πιθανή ημερομηνία 
12 Ιουνίου,  Δευτέρα. Θα γίνει προσπάθεια να κλειστεί 
αθλητικό κέντρο στο εξωτερικό για να πραγματοποι-
ήσει η ομάδα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας 
της, που δεν θα είναι δύο εβδομάδες. Αν δεν βρεθεί 
κάτι καλό, στα οικονομικά πλαίσια της ομάδας, δεν 
αποκλείεται η ΑΕΛ να μείνει και στην Κύπρο. Για την 
ώρα πάντως αυτό το ενδεχόμενο μοιάζει μακρινό. 

Σίγουρα ένας πονοκέφαλος για τον Μπρούνο 
Μπαλταζάρ είναι το θέμα των φιλικών αγώνων. Είναι 
αδύνατο να βρεθεί ικανοποιητικός αριθμός ομάδων 
για φιλικά μέσα στον Ιούνιο, ενώ δεν θα υπάρχει 
και ο χρόνος για πολλά παιχνίδια. Το πιο πιθανό 
είναι όμως ο Πορτογάλος τεχνικός να προσπαθή-
σει να έχει την ομάδα του σε έναν ικανοποιητικό 
βαθμό ετοιμότητας στον α προκριματικό, ο οποίος 
θα αποτελέσει μέρος της προετοιμασίας για τη συ-
νέχεια. Αν όλα πάνε καλά και στην ΑΕΛ τύχει και 
δεύτερη εύκολη ομάδα, τότε θα συμβεί το ίδιο και 
στον β  προκριματικό και μετά θα είναι στον βαθμό 
ετοιμότητας που θα θέλει ο κ. Μπαλταζάρ για τα πιο 
δύσκολα παιχνίδια στην Ευρώπη, αλλά και για την 
έναρξη του πρωταθλήματος.

     
      

      
      

    

Ετοιμά εται ια μία χρονιά χωρίς ανάσα
 

 

//////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////

ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ
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Σ
επτέμβριος 2008. Η Ανόρθωση, 
έχοντας κατακτήσει το πρωτά-
θλημα με εντυπωσιακή πορεία,  
κάνει εκείνο που έμοιαζε τότε 
ακατόρθωτο. Προκρίνεται στους 
Ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. 
Και, όμως, η πιο χρυσή ίσως 

σελίδα στην ιστορία της, δεν έμελλε να ανοίξει και 
ένα ολόχρυσο κεφάλαιο. παντες υπολόγιζαν πως 
εκείνη η επιτυχία θα εκτόξευε την ομάδα. Συνέβη 
το αντίθετο και το έπος του 2008 (το 2ο μετά από 
αυτό του 2005 και την πρόκριση στην Τραπεζούντα), 
μοιάζει ως μία πολύ-πολύ μακρινή ανάμνηση. Το 
γιατί συνέβη όλο αυτό, δεν είναι της ώρας. Όμως η 
παράθεση και μόνο των γεγονότων λέει πολλά. Η 
Ανόρθωση μετρά πλέον εννέα αγωνιστικές περιόδους 
χωρίς τίτλο. Ουσιαστικά διεκδίκησε το πρωτάθλημα 
μέχρις ενός σημείου σε δύο περιπτώσεις. Ούτε καν 
ένα κύπελλο δε πήρε, ούτε καν φιναλίστ δεν ήταν τα 
τελευταία χρόνια. Η πρώτη διδάξασα των λεωφόρων 
της Ευρώπης δεν βρίσκει πλέον ούτε μονοπάτι για να 
συμμετάσχει στις διεθνείς διοργανώσεις. Η τελευταία 
της έξοδος το 2013, με εκείνον τον άδοξο και ντροπια-
στικό αποκλεισμό από την Γκέφλε. Προσθέστε και τα 
προηγούμενα. Τους αποκλεισμούς από τη Ραμποτνίσκι, 
την Πέτροβατς και την Ντίλα Γκόρι. Ομάδες που, υπό 
κανονικές συνθήκες, μία απλώς καλή Ανόρθωση θα 
απέκλειε με συνοπτικές διαδικασίες. Προσθέτουμε 
φυσικά αρκετές κακές πορείες στο πρωτάθλημα, με 
την ομάδα της Αμμοχώστου να καταλήγει σε 2-3 
περιπτώσεις να μπαίνει στα πλέι-οφ χωρίς ουσια-
στικό στόχο και να παίζει στην καλύτερη περίπτωση 
ρόλο ρυθμιστή. Βαριές ήττες, που καταγράφονται με 
μαύρα γράμματα, διχόνοια, οικονομικά προβλήματα, 
διοικητική αστάθεια για μεγάλα διαστήματα, πολλές 

αλλαγές προπονητών, αμέτρητες μετεγγραφές. Μία 
εικόνα μιζέριας, που δεν αξίζει στην «Κυρία» με την 
τόσο μεγάλη ιστορία και επιτυχίες. 

Ο Ανδρέας Παντελή ανέλαβε προς το τέλος της 
περιόδου, επανήλθε μετά από 9 χρόνια και φαίνεται 
πως, σε πρώτο στάδιο, πέτυχε να σταματήσει την κα-
τηφόρα. Επόμενο βήμα, ιστορική ανάγκη, η όσο το 
δυνατόν ταχύτερη άνοδος. Η μιζέρια πρέπει να λάβει 
τέλος. Δεν είναι εύκολο, διόλου: «Στο ποδόσφαιρο 
δεν υπάρχουν ούτε διακόπτες που αλλάζουν την 
ροή μιας ομάδας από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά 
ούτε και μαγικά ραβδιά. Στο ποδόσφαιρο χρειάζεται 
σκληρή δουλειά, προσεκτικές κινήσεις, ποδοσφαι-
ριστές οι οποίοι μπορούν να σηκώσουν το βάρος 
της φανέλας της Ανόρθωσης και να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις της. Απαιτείται επιπλέον ο κόσμος 
να βρίσκεται διαρκώς δίπλα στην ομάδα. Αν γίνουν 
όλα αυτά, σίγουρα θα αποφύγουμε πορείες όπως η 
φετινή», σχολίασε στη «Σ» ο ισχυρός άντρας της Ανόρ-
θωσης, προσθέτοντας πως  «με τις σωστές κινήσεις και 
με ποδοσφαιριστές που ανταποκρίνονται στην αξία 
τους, μπορεί να χτιστεί μια καλή και ανταγωνιστική 
Ανόρθωση. Υπάρχει αρκετός χρόνος μπροστά μας 
για να δουλέψουμε ορθολογικά και να κάνουμε όλες 
αυτές τις ενέργειες, ώστε η ομάδα να είναι δυνατή 
τη  νέα χρονιά. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας και 
καλούμαστε να τον εκμεταλλευτούμε». 

Το μπάτζετ ήταν εξαρχής περιορισμένο και η 
Ανόρθωση οφείλει να μην κάνει ανοίγματα. Μέχρις 
εκεί που φτάνει το χέρι της. Ο Ανδρέας Παντελή έχει 
πλήρη επίγνωση και της κατάστασης και της πιθανής 
διαχείρισης. «Γνωρίζαμε πολύ καλά για το οικονομικό 
κομμάτι. Δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσουμε ως 
δικαιολογία, παρά μόνο θα προσπαθήσουμε, μέσα 
στα οικονομικά πλαίσια που έχουμε και μέσα από 

τις οικονομικές μας δυνατότητες, να κάνουμε 
τις καλύτερες δυνατές επιλογές, ώστε να 
δημιουργήσουμε μια ομάδα αντάξια του 
ονόματος και της ιστορίας της Ανόρθωσης».

Μπορεί να δοθεί το μήνυμα ότι η 
Ανόρθωση μπορεί να βγει από την 
εποχή της μιζέριας. «Το είπαμε πολλές 
φορές πως πρέπει να δούμε πώς 
θα επαναφέρουμε την Ανόρθωση 
ξανά εκεί που της αξίζει. Για να 
γίνει αυτό, χρειάζεται ομοψυχία, 
ενότητα, όπως και η βοήθεια 
και συμβολή όλων. Χρειάζεται ο 
κόσμος να βρίσκεται δίπλα στην 
ομάδα, όπως έκανε όλα αυτά τα χρόνια 
και μαζί σαν μια γροθιά  να οδηγήσουμε την Ανόρ-
θωση ξανά στον δρόμο των επιτυχιών». Ξεκάθαρος 
ο Πρόεδρος. Η Ανόρθωση έχει δρόμο να διαβεί και 
πρέπει να λειτουργήσει με εξυπνάδα, διορατικότη-
τα και σύνεση. Τα μεγάλα λόγια δεν φέρνουν ποτέ 
αποτελέσματα, ειδικά σε περιόδους ύφεσης. Αλλά 
υπάρχει μία πραγματικότητα. Ο «Φοίνικας» εδώ και 
χρόνια είναι καθηλωμένος στο έδαφος και πρέπει 
να αρχίσει επιτέλους ξανά τις πτήσεις. Εννέα χρόνια 
μιζέριας είναι πολλά. 

Το καλοκαίρι θα είναι έντονο. Πολλά τα θέματα 
που χρήζουν επεξεργασίας, πολλές οι αποφάσεις που 
πρέπει να ληφθούν. Εκκρεμότητες με παίκτες από το 
υπάρχον υλικό και τα συμβόλαιά τους, ενίσχυση με 
συγκεκριμένο κόστος, αλλά με παίκτες συγκεκριμέ-
νης ποιότητας. Ο περασμένος Ιανουάριος είναι ίσως 
ένα καλό σημείο αναφοράς για το πώς μπορούν να 
γίνουν έξυπνες και ουσιαστικές κινήσεις ενίσχυσης. 
Οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες, ειδικά στο πρώτο 
15νθήμερο του Ιούνη.  

Απουσιάζει ο Κύπριος ποδοσφαι-
ριστής από την Ανόρθωση, σε 
σημείο εξαφάνισης. Η φυγή 

Λαΐφη, Μακρή και Αβραάμ, αλλά και 
αυτή του Τζέισον Δημητρίου άφησαν 
μεγάλα κενά και η αλήθεια είναι πως 
δύσκολα μπορούσαν να αναπληρω-
θούν. Στην περσινή περίοδο, στατιστικά 
αγωνίστηκαν μόλις 9 ντόπιοι παίκτες, 
αλλά μόνο ο Οικονομίδης πήρε σεβα-
στό χρόνο συμμετοχής (28 συμμετοχές). 
Ο Φύτος Κυριάκου αριθμητικά δείχνει 
10 συμμετοχές, αλλά μόλις 250 λεπτά 
μέσα στο γήπεδο, ενώ τέσσερεις νεαροί 
έπαιξαν μόνο σε ένα παιχνίδι.  Πολλά 
χρήματα, σχεδόν κάθε εβδομάδα πή-
γαιναν στα ταμεία της ΚΟΠ, λόγω της 
πληρωμής προστίμων (όταν στην 11άδα 
δεν υπήρχαν δύο Κύπριοι).  Ποιο είναι 
το πλάνο της Διοίκησης, ξέροντας πόσο 
σημαντικός είναι  ο ρόλος του Κύπριου 
ποδοσφαιριστή, που ενίοτε μπορεί να 

αποτελέσει και πηγή εσόδων. Ο Πρό-
εδρος της Ανόρθωσης έχει εγκύψει και 
επ  αυτού: «Είναι αλήθεια πως υπήρχε 
έντονα η απουσία του Κύπριου ποδο-
σφαιριστή από την ομάδα μας τη σεζόν 
που ολοκληρώθηκε. Υπάρχει πρόθεση, 
σε συνεννόηση πάντα και με τον προπο-
νητή, να ανέβουν κάποια παιδιά από τις 
ακαδημίες μας και όχι απλώς να προ-
πονούνται με την πρώτη ομάδα, αλλά να 
είναι μέρος της και να παίρνουν χρόνο 
σε αγώνες. Παιδιά που μπορούν με σω-
στή δουλειά να προσφέρουν λύσεις στο 
άμεσο μέλλον. Την ίδια στιγμή θα γίνει 
προσπάθεια να αποκτηθούν και άλλοι 
Κύπριοι ποδοσφαιριστές, που μπορούν 
να αγωνιστούν στην ομάδα μας, ένα 
κομμάτι όμως που δεν είναι καθόλου 
εύκολο, καθώς οι περισσότεροι από τους 
ποιοτικούς Κύπριους ποδοσφαιριστές 
είτε διατηρούν συμβόλαιο με την ομάδα 
τους είτε αγωνίζονται στο εξωτερικό».

Επεί ον Κ πριους παίκτες!

Ο ΣΗ///
ΠΕΡΑΣΑΝ ΕΝΝΕΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΘΡΙΑΜΒΟ ΤΟΥ 2008. 
ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΜΙΖΕΡΙΑ

Ο οίνικας  
πρέπει να 
αναπετά ει

 : 
το ποδ αιρο δ  
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πο  α ο  τη ρο  μια  

ομ δα  απ  τη μια μέρα τη  
η  α  ο τ  αι μα ι  

ρα δι . το ποδ αιρο 
ρ ι ται ηρ  δο ι  

προ τι έ  ι ι  
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ΑΠΟ ΤΟ 1990 
ΑΡΧΙΖΕΙ Η  ΔΥΣΗ 
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ 
ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1994 
ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΟΜ-
ΒΡΙΑΣ . ΕΙΚΟΣΙ 

ΑΚΡΙΒΩΣ ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΡΙΝ, ΣΤΑ 1997, 

ΞΕΚΙΝΑ ΜΙΑ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 

ΠΟΡΕΙΑ. ΜΕ ΛΙΓΕΣ 
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ, 

ΠΟΛΛΕΣ 
ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ, ΑΛΛΑ 

ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ 
ΜΕ ΕΝΑΝ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΣΕΝΤΕΡ ΦΟΡ. 

Αν επέλεγε όπως τα σέντερ φορ της

Α
πό τα 1990 (ουσιαστικά) και μετά 
αρχίζει η δύση της κυριαρχίας 
της Ομόνοιας. Και από το 1994 
η κατάσταση αλλάζει δραστικά. 
Για δύο δεκαετίες, το «τριφύλλι» 
κυριαρχεί με 14 πρωταθλήματα, 
εφτά κύπελλα. Με την είσοδο στα 

90ς αντέχει. Ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελλα.  Το 1994 
αρχίζουν οι περίοδοι ξηρασίας. Έμεινε χωρίς πρω-
τάθλημα 8 χρόνια (1993-2001) και 
δύο φορές για εφτά (2003-2010, 
2010-2017) και έμεινε χωρίς τίτ-
λο για μία εξαετία (1994-2000). 
Συνεπώς η πενταετία που διανύ-
ουμε (2012-17), στη διάρκεια της 
οποίας η Ομόνοια δεν κατάφερε 
να σηκώσει κούπα, δεν είναι η 
1η μεγάλη περίοδος αποχής. 
Υπάρχει όμως μία διαφορά 
με τα προηγούμενα 22 χρό-
νια. Στην τελευταία αυτή 
περίοδο, η Ομόνοια δεν 
είναι ανταγωνιστική, δεν 
μπαίνει στη μάχη του τίτ-
λου, αντίθετα μένει πολύ 
μακριά από τη κορυφή, ενώ 
έχει μόνο μία παρουσία σε 
τελικό κυπέλλου. Αντίθετα, 
από το 1990 μέχρι το 2012, 
σε πολλές περιπτώσεις έφτα-
σε μιαν ανάσα από πρωτα-
θλήματα και οι χρονιές που δεν 
ήταν πρωταγωνίστρια, ήταν λίγες. 
Οι λόγοι για όλο αυτό το σκηνικό 
είναι πολλοί και χρειάζονται όχι σε-
λίδες, αλλά  
εκδόσεις 

για ν  αναλυθούν. Σε όλα αυτά τα χρόνια, η Ομόνοια 
διατήρησε ένα χαρακτηριστικό της. Την επιθετική της 
επάρκεια με ελάχιστες εξαιρέσεις. Και αυτό οφείλεται 
κυρίως στην επιλογή του σέντερ φορ της. Ακόμη και 
στις χειρότερές της χρονιές, με πιο τρανό παράδειγμα 
το 2011 και μετά, έβρισκε τον άνθρωπο που θα έστελνε 
την μπάλα στα δίχτυα. Και που στο τέλος της χρονιάς 
κατάφερνε, αν όχι να βγει πρώτος κανονιέρης στο 
πρωτάθλημα, να ήταν ένας από τους κορυφαίους. Σκε-
φτείτε, λοιπόν, η Ομόνοια να μπορούσε, να κατάφερνε 
ακόμη να έκανε μερικές εξίσου καλές επιλογές. Να 
πετύχαινε να βρει, με την ίδια ευχέρεια που βρίσκει 
σέντερ φορ, παίκτες και σε άλλες θέσεις. Η ιστορία 
θα ήταν σίγουρα διαφορετική, έστω και αν μιλάμε 
υποθετικά. Όμως οι σέντερ φορ είναι το σημερινό 

ζητούμενο.  Μπαίνοντας στο 90, ο Ξιούρουππας, 
ο Τζούριακ και ο Γκοκριτσιάνι τράβηξαν κουπί.  

Στα 1996 η Ομόνοια έμεινε εκτός Ευρώπης, το 
1997 έφτασε στον τελικό κυπέλλου αλλά είχε 

κάκιστη χρονιά. Το 1997, πριν από είκοσι 
χρόνια δηλαδή, σηματοδοτείται η περίοδος 
με τις λίγες επιτυχίες στους τίτλους και τις 

πολλές στα σέντερ φορ. Η άφιξη Ράουφμαν 
δεν προμήνυε κάτι τέτοιο, αλλά όταν ο Γερμα-

νός πήρε στροφές, δεν σταματούσε με τίποτα. 
Μπορεί να χρειάστηκε τρία χρόνια να 

πάρει κύπελλο και τέσσερα 
πρωτάθλημα, η ομάδα, 

όμως, ήταν ανταγωνιστική 
κάθε χρόνο. Και πολλοί 

αναρωτιούνται πώς 
θα ήταν η Ομόνοια 

χωρίς τον Ράουφ-

μαν. Ο Κόζλεϊ πήρε τη σκυτάλη και ξεκίνησε εξαιρετικά. 
Στην 1η του χρονιά (είχε τραυματιστεί ο Γερμανός και 
τερμάτισε τη καριέρα του) πέτυχε 21 γκολ και πήρε 
την ομάδα στις πλάτες του. Στα μέσα της δεκαετίας 
του 2000, αφίχθηκαν το λαβράκι (Μ  Γκούνι) και ο 
Βακουφτσής. Που έκαναν άψογα τη δουλειά τους. 

γγιξαν τα 30 γκολ (στο πρωτάθλημα) και μετρού-
σαν ένα γκολ σχεδόν ανά δύο παιχνίδια. Η επόμενη 
επιλογή (ίσως και η πιο σίγουρη βάσει βιογραφικού) 
ήταν φυσικά ο Κωνσταντίνου, που έβαλε σφραγίδα 
στο πρωτάθλημα τού 2010, αλλά ήταν η κολώνα της 
ομάδας στην επόμενη χρονιά, όπου η Ομόνοια ήταν 
ασταθής. Η επιτυχία της Ομόνοιας να διαλέγει καλό 
φορ, φαίνεται ίσως από την αμέσως επόμενη επιλογή 
της. Ο Λάρκου την τελευταία ημέρα της μετεγγραφικής 
περιόδου. Που είχε μεν δείγμα γραφής από την ΑΕΛ, 
αλλά το ότι θα ήταν και κανόνι με τη πρώτη, ελάχιστοι 
το ανέμεναν. Σκόραρε 17 γκολ στην 1η χρονιά και θα 
ήταν παραπάνω αν δεν είχε τραυματισμό. Τη σκυτάλη 
πήρε ο λβες (σπουδαίο βιογραφικό και αυτός). Που 
άργησε να τρέξει, αλλά όταν άρχισε να σκοράρει, δεν 
σταματούσε (16 γκολ στη 2η του χρονιά). Ένας παίκτης 
που είχε καλά στοιχεία, αλλά ήρθε για 1η επιλογή από 
τον πάγκο, δεν ήταν καθαρό φορ, αλλά σκόραρε με 
ευκολία, ήταν ο Σκέμπρι. Για τον Ποτέ, υπάρχει άλλη 
παράμετρος. Δεν είχε πολλά τέρματα στη καριέρα 
του, αλλά έβγαλε όλο το δολοφονικό ένστικτο στην 
Ομόνοια. Τελευταία περίπτωση ο Ματ Ντάρμπισαϊαρ, 
που στη χείριστη χρονιά της ομάδας πέτυχε 24 γκολ. 
Δέκα σκόρερ σε 20 δύσκολα χρόνια. Και ξαναλέμε, 

πώς θα ήταν η ιστορία αν η Ομόνοια έκανε 
εξίσου καλές επιλογές και σε άλλες 

θέσεις  Και πόσο χειρότερα θα ήταν 
αν δεν έκανε ματ στην καίρια θέση 
του κεντρικού επιθετικού    

ΑΚΟΥ Τ Η        29
Μ ΓΚΟΥ        28

ΤΑΡΜ Α ΑΡ     24
ΡΕ Τ                23

ΑΛ Ε                  20
ΟΤΕ                  17

ΓΚΟΛ 

ΡΑΟΥ ΜΑ       192 

Κ ΤΑ Τ ΟΥ   34Κ ΤΑ Τ ΟΥ    34
ΚΟ ΛΕ                 32

19
97

20
17

  

ΚΕΜ Ρ              44

1997  2004
ΑΓ Ε  1
ΓΚΟΛ  1
Α Α ΑΓ Α  1
ΑΡ ΚΟΡΕΡ  

2003 2006
ΑΓ Ε  
ΓΚΟΛ  
Α Α ΑΓ Α 0
ΑΡ ΚΟΡΕΡ 1

2005 2008
ΑΓ Ε  
ΓΚΟΛ   
Α Α ΑΓ Α  0
ΑΡ ΚΟΡΕΡ 0

2005 2007
ΑΓ Ε  
ΓΚΟΛ  
ΑΡ ΚΟΡΕΡ 0

2011 2013
ΑΓ Ε  
ΓΚΟΛ   
Α Α ΑΓ Α  0  
ΑΡ ΚΟΡΕΡ 0

2011 2013
ΑΓ Ε  1
ΓΚΟΛ  0
Α Α ΑΓ Α  0
ΑΡ ΚΟΡΕΡ 0

2012 2016
ΑΓ Ε  10
ΓΚΟΛ  
Α Α ΑΓ Α  0
ΑΡ ΚΟΡΕΡ 0

2014 2015
ΑΓ Ε   
ΓΚΟΛ  1
Α Α ΑΓ Α  0
ΑΡ ΚΟΡΕΡ 1
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1η ιπποδρομία Ώρα: 03:00 μ.μ. 1000 μέτρα
 1 ΕΒΕΡΕΣΤ (2) Α. Π. Μιτσίδης 58.0
 2 ΚΟΝΝΑΡΗΣ (3) Κ. Καποδίστριας 58.0
 3 ΜΠΡΑΟΥΝ ΤΣΙΗΦ (1) Μ. Κ. Πέππος [+] 58.0
 4 ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΑΛΕΞΙΟΣ(5)  Δ. Κεφάλας [+] 58.0
 5 ΤΟΥΜΠΟΥ (4) Χ. Λ. Ανδρέου [+][%] 56.0
 6 ΦΡΟΣΑΡΑ (6) Μ. Φουσέκης [+] 56.0

 2η ιπποδρομία Ώρα: 03:30 μ.μ. 1600 μέτρα
 1 ΒΡΟΝΤΕΑΣ (4) Γ. Σταυρινίδης 61.5
 2 ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ (3) Κ. Καποδίστριας [+] 59.5
 3 ΣΕΙΣΜΟΣ (7) Δ. Κεφάλας [+] 58.5
 4 ΦΑΡΡΙΕΡ (5) Ι. Μεσιήτης [+] 56.0
 5 ΦΟΚΥΔΙΔΗΣ (1) Στ. Κλεόπα [+] 54.0
 6 ΣΕΡ ΜΠΡΟΥΣ ΛΗ *  (6) Χ. Λ. Ανδρέου 50.5
 7 ΣΕΡ ΑΜΙΚΟ (2) Μ. Α. Αριστοδήμου [#] 49.0

3η ιπποδρομία Ώρα: 04:00 μ.μ. 1600 μέτρα
 1 ΘΡΑΚΗ (3) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 58.0
 2 ΝΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ(4) Μ. Δημητρίου (μ) 58.0
 3 ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΜΕΛΟΤΥ(1) Κ. Καποδίστριας [+] 58.0
 4 ΦΑΚΛΑΝΑ (5) Π. Λ. Ανδρέου [+] 58.0
 5 ΧΑΒΑΗ ΤΡΑΤΙΣΙΟΝ (2) Μ. Κ. Πέππος [+] 58.0

 4η ιπποδρομία Ώρα: 04:30 μ.μ. 2100 μέτρα
 1 ΚΡΙΣ ΜΑΪ ΣΑΝ (2) Ρ. Τσιακκούρας 66.5
 2 ΣΕΡ ΚΟΥΗΣ (6) Μ. Κ. Πέππος [+] 61.5
 3 ΑΠΟΥ ΝΤΙΝΟΣ (7) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 61.0
 4 ΤΑΗΜΟΥΡ (1) Στ. Κλεόπα [+] 57.0
 5 ΣΟΛΑΡ ΦΛΑΙΗΜ (8) Γ. Σταυρινίδης [+] 56.0
 6 ΖΩΗ (4) Δ. Κεφάλας [+] 52.5
 7 ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ (3) Κ. Καποδίστριας [+] 52.0
 8 ΒΙΤΤΗΣ ΣΜΑΗΛ (5) Δημητσάνης [+] 49.0

 5η ιπποδρομία Ώρα: 05:00 μ.μ. 1200 μέτρα
 1 ΝΟΑ (7) Α. Π. Μιτσίδης [+] 58.0
 2 ΑΛ ΚΑΠΟΝΕ ΑΓΚΕΗΝ(9) Μ. Κ. Πέππος [+] 57.5
 3 ΧΑΒΑΗ ΠΕΡΦΟΡΜΕΡ (3) Ι. Μεσιήτης [+] 55.0
 4 ΚΟΣΤΝΕΡ (6) Κ. Καποδίστριας [+] 54.5
 5 ΚΟΥΗΝ ΡΟΟΥΖ (4) Δημητσάνης [+] 52.5
 6 ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ (10) Στ. Κλεόπα 52.0
 7 ΠΙΚΛΗΣ (5) Γ. Ευτυχίου [+] 52.0
 8 ΣΑΝΤΑ ΣΑΝΤΗ (8) Γ. Σταυρινίδης 50.0

 6η ιπποδρομία Ώρα: 05:30 μ.μ. 1000 μέτρα
 1 ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ (5) Ρ. Τσιακκούρας [+] 61.5
 2 ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ (6) Π. Λ. Ανδρέου [+] 61.0
 3 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΕΡΣΙΝΕΣ(9) Κ. Καποδίστριας [+] 59.5
 4 ΤΖΟΥΛΙΟΥΣ ΣΗΖΑΡ (2) Ν. Κ. Τσιακκούρας [#] 57.5

 5 ΡΟΥΠΙ ΤΡΑΤΖΙΕΤΥ (7) Μ. Κωνσταντίνου [+] 57.0
 6 ΝΤΑΡΤΑΝΙΑΝ (3) Χρ. Χριστοφόρου [+] 55.0
 7 ΣΑΒΑΝ ΑΡΓΥΡΩ (1) Μ. Κ. Πέππος [+] 54.5
 8 ΤΑΝΟ (11) Χ. Λ. Ανδρέου [%] 52.5
 9 ΑΝΓΙΟΥΖΙΟΥΑΛ ΝΤΑΝΣΕΡ (4) Γ. Σταυρινίδης [+] 51.5
 10 ΙΠΠΟΜΕΔΩΝ (8) Β. Α. Αδάμου [+] 51.0
 11 ΚΡΥΟ ΑΝΕΜΗ (10) Κ. Α. Ιωάννου [+] 49.0

 7η ιπποδρομία Ώρα: 06:00 μ.μ. 1600 μέτρα
 1 ΕΛΕΝΑ ΛΑΖ (8) Χρ. Χριστοφόρου 62.5
 2 ΓΚΑΣΠΑΖΙΑ (5) Π. Λ. Ανδρέου [+] 60.5
 3 ΜΑΒΕΡΙΚ (3) Κ. Καποδίστριας 58.0
 4 ΣΕΡ ΟΥΤΙ (6) Ολ. Γεωργίου [#] 58.0
 5 ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ (9) Μ. Κ. Πέππος [+] 56.5
 6 ΤΖΙΑΝΓΚΟ (7) Μ. Κωνσταντίνου 56.0
 7 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (2) Δημητσάνης [+] 53.5
 8 ΑΡΓΗΣ (4) Β. Α. Αδάμου [+] 49.0
 9 ΣΟΥΗΤ ΜΕΜΟΡΥ (1) Κ. Α. Ιωάννου [+] 49.0

 8η ιπποδρομία Ώρα: 06:30 μ.μ. 1000 μέτρα
 1 ΣΕΡ ΠΠΕΚΡΗΣ (7) Μ. Κ. Πέππος [+] 59.0
 2 ΝΤΟΚΤΩΡ ΤΑΤΣ (4) Δημητσάνης [+] 55.5
 3 ΑΝΤΕΛ (6) Δ. Κεφάλας [+] 55.0
 4 ΛΕΪΤΥ ΑΥΡΑ (11) Γ. Μεσιήτης [+] 55.0
 5 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΛΙΝΟΣ (1) Α. Ν. Ιωάννου [+] 55.0

 6 ΣΟΥΕΛΑΓΟΥΕΗ (12) Κ. Καποδίστριας [+] 55.0
 7 ΑΜΦΙΑΛΟΣ (10) Γ. Σταυρινίδης [+] 54.5
 8 ΜΠΟΥΛΣΑΗ (3) Π. Αθανασίου 54.5
 9 ΡΑΟΥΤΙΤΑΝ (5) Α.Α. Αθανασίου [+] 54.0
 10 ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ (2) Μ. Κωνσταντίνου [&] 54.0
 11 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΙΤΤΑ (8) Ολ. Γεωργίου [+] 53.0
 12 ΔΕΣΠΟΙΝΑΚΙ (9) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 52.5
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 2.5 κιλά.

 9η ιπποδρομία Ώρα: 07:00 μ.μ. 1000 μέτρα
 1 ΖΗΝΩΝ (4) Α.Α. Αθανασίου [+] 59.0
 2 ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ (6) Στ. Κλεόπα 57.5
 3 ΑΡΚΑΤΖΙΤΗΣ (7) Μ. Κωνσταντίνου [+] 57.0
 4 ΜΑΪΚ (8) Δ. Κεφάλας [+] 57.0
 5 ΣΕΡ ΜΑΡΙΟΣ (1) Γ. Ευτυχίου [+] 56.5
 6 ΠΑΚΚΙΝΤΗΣ (9) Μ. Κ. Πέππος [+] 56.0
 7 ΝΑΥΑΡΧΟΣ (12) Α. Ν. Ιωάννου [+] 55.5
 8 ΔΟΝΙΑ (2) Δημητσάνης [+] 54.5
 9 ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ (3) Κ. Α. Ιωάννου [+] 54.0
 10 ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΑ (5) Κ. Καποδίστριας 53.5
 11 ΜΑΗ ΡΟΥΛΣ (11) Π. Αθανασίου [#] 52.5
 12 ΙΩΑΝΝΑ ΦΑΗΤΕΡ (10) Γ. Σταυρινίδης [+] 50.5
Τα βάρη υποβιβάστηκαν κατά 2.5 κιλά.

Το Πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές. Στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο με το Επίσημο Πρόγραμμα της Λέσχης. Στοίχημα Τέτρακαστ λειτουργεί σε ιπποδρομίες με έξι ή περισσότερα άλογα. * Καθυστερεί στην Αφετηρία ** Καθυστερεί και 
παραμένει στην Αφετηρία [+] Το άλογο θα τρέξει με Παρωπίδες [#] Το άλογο θα τρέξει με Γούνινα Παραγνάθια. [@] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα Κεφαλής.

Ιπποδρομίες Η 43Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ 2017 ///

  Η νέα πτώση που σημείωσε ο 
τζίρος στις κούρσες της Τετάρτης, 24 
Μαΐου, προβληματίζει τους ιδιοκτήτες 
και κάθε εμπλεκόμενο με τις κυπρι-
ακές ιπποδρομίες. Έφτασε μόλις στις 
297.000 και πλέον όλοι πρέπει να 
ανησυχούν... 

 Ο ένθερμος φίλιππος και μέλος 
της Λέσχης Ιπποδρομιών, Χάρης 
Νικολαΐδης, που κατά εποχές ήταν και 
μικροΐδιοκτήτης, έφυγε από τη ζωή 
κτυπημένος από καρκίνο. Ο εκλιπών 
ήταν λάτρης των ιπποδρομιών και 
διακρινόταν για την ευθύτητα του χα-
ρακτήρα του και το προσεγμένο αλλά 
αστείρευτο χιούμορ του. Ήταν 73 ετών.

 Η Ιπποδρομιακή Αρχή καταδικά-
στηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο 
να πληρώσει αποζημιώσεις πέραν των 
400.000 στον Χαράλαμπο Κνέκνα για 
ατύχημα το 2006, ενώ εργαζόταν ως 
υπάλληλος της ΙΑΚ, που είχε ως απο-
τέλεσμα να υποστεί ζημιά στο ένα μάτι 
του από λάκτισμα τοκάδας. Ήδη η ΙΑΚ 

πλήρωσε το ποσό των 200.000 και θα 
καταβάλει τα υπόλοιπα σε 40 μηνιαίες 
δόσεις των 5.000, που αρχίζουν από 
τον Ιούνιο του 2017.

 Με πρόστιμο 300 ευρώ τιμωρή-
θηκε ο προπονητής Νταν Χάιτα, διότι η 
τρόφιμός του Αναγέννηση παρουσιά-
στηκε αντιφατική, κερδίζοντας μετά από 
σειρά μέτριων εμφανίσεων ισχυρούς 
αντιπάλους.

 Πολλά ενδεδειγμένα άλογα 
απέδωσαν πολύ κατώτερα του αναμε-
νομένου και οι ελλανοδίκες όφειλαν 
να εξετάσουν με κάθε λεπτομέρεια 
την απόδοσή τους, πράγμα, όμως, που 
δεν έπραξαν και κάτι που επιβεβαι-
ώνει περίτρανα ότι νοσεί ο έλεγχος 
των ιπποδρομιών. Πρόκειται για τα 
άλογα Ανδριανή 3.40-5η, Τζιέηκομπ 
3.90-μακράν τελευταίος, Σαβάν Αντζε-
λίνα 6.50-τελευταία, Αετός 2.00-προτε-
λευταίος, Ντούκα Μάγκα 6.90-μακράν 
τελευταίος και Νεφέλη 127.30, από το 
πουθενά τερμάτισε στη 2η θέση.

ΣΚΟΡΠΙΑ ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ///ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ /// ΓΟΗΣ

 Η ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΜΕΛΟΤΥ φαβορί στο φτωχότερο 1000 Γκινέων

Η ΤΑΚΚΑΤΑΜ ΜΕΛΟ-
ΤΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΧΕΙ ΤΑ ΦΟΝΤΑ ΝΑ ΚΑ-
ΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 
1000 ΓΚΙΝΕΩΝ. ΜΟΝΑ-

ΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΤΗΣ 
Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗ, 
ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ 

ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Η ΓΡΗΓΟΡΗ  
ΧΑΒΑΗ ΤΡΑΤΙΣΙΟΝ 

Ο φτεροπόδαρος ΓΟΗΣ είναι το σημε-
ρινό φιλοξενούμενο άλογο της στήλης. 
Ο ξανθός αρσενικός εκτομίας του Τάκη 
Αναστασιάδη, που ήταν ένα από τα 
ταχύτερα άλογα όλων των εποχών και 
πάντοτε οδηγούσε τη διαδρομή. Διαγω-
νίστηκε συνολικά 64 φορές και έτρεχε 
μέχρι την ηλικία των 9 ετών. Κέρδισε 
το μέδεν του στα 1500 μέτρα, όπου 
τέθηκε επικεφαλής, και χωρίς να απει-
ληθεί κέρδισε με διαφορά 5 μηκών τη 
Λαβ Στόρυ. Κέρδισε στην πολύχρονη 
καριέρα του 13 νίκες, ενώ άλλες 20 
φορές τερμάτισε σε αμειβόμενη θέση. 
Σημείωσε τις περισσότερες επιτυχίες 
του σε μεσαίες αποστάσεις. Συγκεκρι-
μένα, κέρδισε 3 νίκες στα 1200 μέτρα, 
6 στα 1500 μέτρα και 4 στην απόστα-
ση του ενός μιλίου. Πέρασε από την 
προπόνηση του Πέτρου Λούκα, όπου 
κέρδισε 4 νίκες, και στη συνέχεια κατέ-
γραψε άλλες 6 νίκες στην προπόνηση 

του Κωστάκη Σωτηρίου. Έκλεισε με 3 
νίκες στην προπόνηση του Γιαννάκη 
Χαραλάμπους. Τον οδήγησαν στη νίκη 
7 διαφορετικοί αναβάτες. Κέρδισε από 
3 νίκες με τον Πανίκο Νικολάου και 
τον Ρίτσαρντ Χάτσινσον, 2 με τον Βάσο 
Ευσταθίου και τον Νίκανδρο Πασχά-
λη και από μια νίκη με τους Γιάγκο 
Πέππο, Κόκο Νικολάου και Νίκο 
Χατζημάρκου.

Τ ο Ford Fiesta ήταν πρώτο σε 
πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ευ-
ρώπη τον Μάρτιο του 2017, 

σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων της 
βιομηχανίας από τη Ford. Οι πωλήσεις 
του έφτασαν τις 47.000, κάτι που επέ-
φερε μιαν αύξηση της τάξης του 12% 
μέσα σε ένα χρόνο, και το κατατάσσει 
σαν το top-seller μοντέλο στην αγορά 
επιβατικών οχημάτων. Οι πωλήσεις 
του Fiesta τροφοδότησαν την αύξηση 
των ταξινομήσεων νέων αυτοκινήτων 
στην Ευρώπη, όπου καταγράφηκαν 1,93 
εκατομμύριο πωλήσεις τον Μάρτιο - 
αριθμός ρεκόρ και αύξηση 10,8% 
μέσα σε ένα χρόνο. Η Ford πούλησε 
199.900 οχήματα στην Ευρώπη τον 
Μάρτιο (άνοδος 14% από πέρσι), από τα 
οποία 156.200 ήταν επιβατικά (αύξηση 

16% μέσα σε ένα χρόνο). Αυτό καθιστά 
τη Ford Νο2 σε πωλήσεις αυτοκινήτων 
στην Ευρώπη με συνολικό μερίδιο αγο-
ράς 9,2%. Από τις πέντε μεγαλύτερες 
ευρωπαϊκές αγορές πωλήσεων  αυτο-
κινήτων -Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία- η Ισπανία 
κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο για το 
Fiesta, με τις πωλήσεις να σημειώνουν 
άνοδο 97% από πέρσι τον Μάρτιο. Στην 
Ιταλία, οι πωλήσεις του Fiesta αυξήθη-
καν κατά 21% και στη Γερμανία κατά 
18% μέσα σε ένα χρόνο. Στη Βρετανία 
-όπου το Fiesta είναι best-seller όλων 
των εποχών- σημειώθηκε άνοδος 8% 
από πέρσι, ενώ σε Ουγγαρία, Τσεχία, 
Δανία, Ρουμανία, Ελβετία και Ολλανδία, 
καταγράφηκε ομοίως σημαντική αύξηση 
των ταξινομήσεων. Το νέο Ford Fiesta 
θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη φέτος 
το καλοκαίρι σε τέσσερεις διαφορετικές 
εκδόσεις, μεταξύ των οποίων το στυλάτο 
Fiesta Titanium, το εμπνευσμένο από 
τη Ford Performance Fiesta ST-Line και 
το πολυτελές Fiesta Vignale. Ένα νέο 
Fiesta Active crossover -το πρώτο μιας 
νέας σειράς οχημάτων Active που θα 
επεκταθεί προσεχώς σε όλην την γκάμα 
Ford- και η επόμενη γενιά Ford Fiesta 
ST, με νέο τρικύλινδρο κινητήρα 1.5L 
EcoBoost 200 PS, θα ακολουθήσουν 
στις αρχές του 2018. 

Α υτό το καλοκαίρι, το Plug-in 
Hybrid IONIQ της Hyundai 
αναμένεται να κάνει την εμ-

φάνισή του στην Ευρώπη. Το IONIQ 
κυκλοφορεί σε τρεις εκδόσεις: υβριδικό, 
ηλεκτρικό και συνδυασμός των δύο, με 
επιδόσεις που προκαλούν θαυμασμό! 
Tο Plug-in Hybrid έχει αυτονομία 63 

χιλιομέτρων με ηλεκτρική οδήγηση, 
ρύπους 26γρ./χλμ και κατανάλωση 
1,1λ/100χλμ (συνδυασμένος κύκλος). 
Το νέο μοντέλο θα βρίσκεται στους 
εκθεσιακούς χώρους των ευρωπαϊκών 
πόλεων, αφού έχει εξασφαλίσει αριθμό 
διακρίσεων τη χρονιά που πέρασε. Είναι 
ένα αυτοκίνητο, πραγματικά κατασκευ-
ασμένο για να είναι απόλυτα φιλικό 
προς το περιβάλλον. Από πέρυσι, το 
υβριδικό IONIQ  απέσπασε 13 ευρω-
παϊκές διακρίσεις, όπως «Αυτοκίνητο 
της Χρονιάς» για τις όλες επιδόσεις του, 
ένα βραβείο Red Dot Design 2016 
και 5 αστέρια στις δοκιμές ασφαλεί-
ας Euro NCAP. Επιπρόσθετα από την 
εργοστασιακή εγγύηση 5 χρόνων, με 
απεριόριστα χιλιόμετρα, η Hyundai 
προσφέρει για το IONIQ εγγύηση 8 
χρόνων / 200.000 χιλιομέτρων για 
την μπαταρία του.

Ακάθεκτος συνεχίζει ο Όμιλος 
της BMW στον χώρο των 
πωλήσεων, σπάζοντας το ένα 

ρεκόρ μετά το άλλο. Οι πωλήσεις από 
την αρχή της χρονιάς σημείωσαν άνοδο 
6,2% συγκριτικά με την ίδια περίοδο 
πέρσι, με συνολικό ρεκόρ παραδόσεων 
668.095 σε όλον τον κόσμο. Η μάρκα 
πέτυχε τον καλύτερο Απρίλιο στην ιστο-
ρία της, με τις παγκόσμιες πωλήσεις 
να ανέρχονται στις 164.641 μονάδες, 
αύξηση 9,4% σε σχέση με πέρσι. Πολλά 
μοντέλα σε όλη την γκάμα συνέβαλαν 
σε αυτήν την άνοδο: Οι παραδόσεις 
της BMW X1 τον Απρίλιο αυξήθηκαν 
κατά 80,9% (22.147), και της BMW X3 
αντίστοιχα κατά 17,3% (12.440), ενώ 
η BMW Σειρά 7 πέτυχε άνοδο 33,7% 
(5.376). Η BMW Σειρά 5, με τη νέα γενιά 

του sedan να καταγράφει τον πρώτο 
ολοκληρωμένο μήνα πωλήσεων στις 
περισσότερες αγορές, παραδόθηκε σε 
27.572 πελάτες σε όλον τον κόσμο. Η 
ζήτηση των πελατών για τα καινοτόμα 
μοντέλα του BMW Group BMW i και 
BMW iPerformance αυξήθηκε κατά 
43,4% τον Απρίλιο (6.466 οχήματα) 
και είναι αυξημένη κατά 82,7% για 
το πρώτο 4μηνο της χρονιάς (25.883 
οχήματα). Με οκτώ μοντέλα στην αγορά, 
το BMW Group προσφέρει την πλου-
σιότερη γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων 
από οποιονδήποτε άλλο premium κα-
τασκευαστή. Οι πωλήσεις της μάρκας 
MINI το πρώτο τετράμηνο της χρονιάς 
σημείωσαν άνοδο 3,6% συγκριτικά με 
την ίδια περίοδο πέρσι, με συνολικές 
110.643 παραδόσεις σε όλον τον κό-
σμο. Κύριοι συντελεστές ανόδου της 
μάρκας μέχρι στιγμής φέτος, είναι τα 
MINI Cabrio (10.871 / +86,2%) και 
MINI Clubman (19.203 / +16,9%).  Η 
BMW Motorrad συνεχίζει να αυξάνε-
ται σταθερά μετά το ρεκόρ του πρώτου 
τριμήνου. Τον Απρίλιο πουλήθηκαν 
συνολικά 17.915 μοτοσικλέτες και maxi-
scooters σε όλον τον κόσμο, αύξηση 
6,7% συγκριτικά με τον ίδιο μήνα πέρσι. 
Από την αρχή της χρονιάς, οι πωλήσεις 
της BMW Motorrad αυξήθηκαν κατά 
5,9% (53.551).

FORD FIESTA /// 

Το πρώτο σε πωλήσεις 
μοντέλο στην Ευρώπη

HYUNDAI LONIQ /// 

Έτοιμο να κατακτήσει 
τη Γηραιά Ήπειρο!

ΟΜΙΛΟΣ BMW /// 

Ρεκόρ πωλήσεων
και τον Απρίλιο

Η ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΜΕΛΟΤΥ, παρά την 
απειρία της, είναι η επικρατέστερη για κα-
τάκτηση του κυπέλλου των 1000 Γκινέων. 
Είναι το φτωχότερο κύπελλο από κατα-
βολής του, αφού από τα 5 διαγωνιζόμενα 
άλογα οι δυο φορβάδες είναι μέδεν και οι 
άλλες τρεις κέρδισαν από μια νίκη.
Ας δούμε τις κούρσες πιο αναλυτικά.

1Η ΚΟΥΡΣΑ Ετοιμότητα
Ο ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΑΛΕΞΙΟΣ κάνει 
ντεμπούτο και, σε πλήρη ετοιμότητα, έχει 
τα φόντα να φτάσει πρώτος στο τέρμα. Ο 
πολύπειρος ΚΟΝΝΑΡΗΣ αποτελεί τον 
σημαντικότερο αντίπαλό του, ενώ πολύ 
υπολογίσιμος είναι και ο ποιοτικός ΕΒΕ-
ΡΕΣΤ, που επίσης κάνει ντεμπούτο.

2Η ΚΟΥΡΣΑ Ευκαιρία
Ο ΣΕΙΣΜΟΣ προέρχεται από ενδεικτική 
εμφάνιση και έχει μια πρώτης τάξεως 
ευκαιρία να επανέλθει στις νίκες. Βασικό-
τερος αντίπαλός του η σταθερή ΥΑΚΙΝ-
ΘΕΙΑ. Αμειβόμενη θέση διεκδικούν ο 
ευνοϊκά ισοζυγισμένος ΣΕΡ ΑΜΙΚΟ και ο 
ικανός ΒΡΟΝΤΕΑΣ.

3Η ΚΟΥΡΣΑ Προβάδισμα
Η ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΜΕΛΟΤΥ προέρχεται 
από σαρωτική νίκη και έχει τα φόντα να 

φτάσει στην κατάκτηση του κυπέλλου 
1.000 Γκινέων. Μοναδική αντίπαλός 
της η δυναμική ΘΡΑΚΗ. Αμειβόμενη 
θέση διεκδικεί και η γρήγορη ΧΑΒΑΗ 
ΤΡΑΤΙΣΙΟΝ.

4Η ΚΟΥΡΣΑ Φόρμα
Ο ΒΙΤΤΗΣ ΣΜΑΗΛ διανύει περίοδο 
φόρμας και έχει τις δυνάμεις να κερδίσει 
τον καλά προπονημένο ΛΥΚΟΥΡΓΟ, που 
θα οδηγήσει ανενόχλητος. Πρωταγωνιστι-
κή εμφάνιση θα κάνει ο μαχητικός ΣΕΡ 
ΚΟΥΗΣ. Ο ΑΠΟΥ ΝΤΙΝΟΣ με συνετή 
διαδρομή θα τρέξει δυναμικά.

5Η ΚΟΥΡΣΑ Απόσταση
Η ΚΟΥΗΝ ΡΟΟΥΖ τρέχει σε ευνοϊ-
κή απόσταση και με την ανάβαση του 
Δημητσάνη έχει τα φόντα να κερδίσει. 
Βασικότερος αντίπαλός της είναι ο ανερ-
χόμενος ΚΟΣΤΝΕΡ. Υπολογίσιμοι είναι η 
ανερχόμενη ΝΟΑ και ο βελτιωμένος ΑΛ 
ΚΑΠΟΝΕ ΑΓΚΕΗΝ.

6Η ΚΟΥΡΣΑ Επικεφαλής
Η ΡΟΥΠΙ ΤΡΑΤΖΙΕΤΥ είναι σε πλήρη 
ετοιμότητα και με επικεφαλής διαδρομή 
έχει τις δυνάμεις να κερδίσει τη βελτιω-
μένη ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΕΡΣΙΝΕΣ και τον 
πανέτοιμο τώρα ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟ. Ο 

ΤΑΝΟ τρέχει καλά στα 1000 μέτρα και 
είναι το αουτσάιντερ.

7Η ΚΟΥΡΣΑ Με φίνις
Ο ΤΖΙΑΓΚΟ θα κατέλθει με φίνις και 
στην απόσταση του μιλίου έχει τον πρώτο 
λόγο. Θέση στους πρώτους διεκδικούν ο 
ΜΑΒΕΡΙΚ, που θα οδηγήσει στον ρυθμό 
του, και ο βελτιωμένος ΣΕΡ ΟΥΤΙ. Από τα 
υπόλοιπα άλογα, καλύτερη η μαχητική 
ΕΛΕΝΑ ΛΑΖ.

8Η ΚΟΥΡΣΑ Διαφεύγουσα
Ο ΣΕΡ ΠΠΕΚΡΗΣ, μετά από σειρά 
δυναμικών εμφανίσεων, έχει τώρα ακόμη 
μια μεγάλη ευκαιρία να φτάσει στην από 
καιρό διαφεύγουσα πρώτη νίκη του. 
Αμειβόμενη θέση διεκδικούν οι γρήγο-
ροι ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ και ΝΤΟΚΤΟΡ 
ΤΑΤΣ. Για το τέτρακαστ ο φιλότιμος 
ΑΜΦΙΑΛΟΣ.

9Η ΚΟΥΡΣΑ Άνοδο
Ο ΑΡΚΑΤΖΙΗΤΗΣ είναι σε πορεία 
ανόδου και έχει τα φόντα να συνεχίσει νι-
κηφόρα. Θέση στους πρώτους διεκδικούν 
η πανέτοιμη τώρα ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΑ και 
ο μαχητικός ΖΗΝΩΝ. Από τα υπόλοιπα 
άλογα, καλύτεροι παρουσιάζονται οι ΔΟ-
ΝΙΑ και ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΑΗΤΕΡ.
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