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ΜΟΥ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Ε ΡΟΣ Ε Α ΣΗΣ

α άνι του η 
ρέμιερ ιγκ

Ε νι ή  ν ρ ση ι οςΟ κολλητός και ο ιέρος
Η συζήτησή μας ξέφυγε φυσικά από τα 

πλαίσια της Ουόλσολ. Στους φίλους του και 
συμπαίκτες. Ο κολλητός του παραμένει ένας: 
«Ο Κωνσταντίνος Λα φης. Αρχίσαμε μαζί 
στην Ανόρθωση, ανεβήκαμε μαζί, ξεχωρί-
σαμε μαζί και φύγαμε μαζί. Είναι, θα έλεγα, 
το ποδοσφαιρικό μου κάρμα ».

Γν ρί εις ο  α βρίσκεται τη νέα 
ερίο ο;

«Ακόμα ούτε ο ίδιος γνωρίζει. Βασικά στην 
Ελλάδα γράφουν ό,τι θέλουν. Νομίζω όμως 
ότι θα συνεχίσει στη Σταντάρ Λιέγης. Αυτή 
είναι η προσωπική μου άποψη». 

Π ς εί ες τη ετεγγρα ή του Πιέρου 
Σ τηρίου στην Κο εγ άγη; 

«Θεωρώ ότι ο Πιέρος μπορεί να φτάσει 
ακόμα πιο ψηλά. Είναι μια ιδιαίτερη περί-
πτωση ποδοσφαιριστή, αφού διαθέτει πολύ 
μεγάλο ταλέντο. Δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα 
απέναντι σε επιθετικούς κλάσης σε μεγαλύ-
τερες ομάδες στην Ευρώπη. Όλοι όσοι τον 
γνωρίζουν και είναι κοντά του, καταλαβαί-
νουν ότι υπάρχει κάτι πολύ δυνατό σε αυτόν 
τον ποδοσφαιριστή. Πιστεύω ότι σιγά-σιγά 
έρχεται και η δικαίωση για τον ίδιο. Πέρασε 
πάρα πολύ δύσκολα πριν από  τέσσερα-πέντε 
χρόνια, όταν αντιμετώπισε πρόβλημα στη 

μέση. Όμως δεν τα παράτησε, πήρε τη με-
τεγγραφή στον ΑΠΟΕΛ, καθιερώθηκε στο 
βασικό σχήμα και έφτασε μέχρι τη Δανία. 
Είναι μια δικαίωση γι’ αυτόν και για όσους 
τον πίστεψαν». 

Στην ο ά α αγ νί εται και ένας 
Τουρκοκ ριος  ο ρ αν Οστο ερ  
Π ς είναι η ετα  σας σ έση; 

«Από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε πάρα 
πολύ κοντά. Η κουλτούρα του είναι διαφορετική, 
αφού γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στην Αγγλία. Με το που πήγα στην 
ομάδα, ήταν ο πρώτος που ήρθε 
και μου μίλησε λέγοντάς μου ότι 
οι γονείς του είναι από την Κύπρο. 
Ο πατέρας του από τη Λευκωσία 
και η μητέρα του από τη Λεμεσό. 
Συζητήσαμε κάποια πράγματα 
και ο ίδιος φαίνεται να κατανοεί 
το εθνικό μας πρόβλημα. Όταν 
επισκέφθηκε πρόσφατα την Αμ-
μόχωστο για να δει το Βαρώσι, 
διερωτήθηκε γιατί να γίνει αυτό 
στην Κύπρο. Όποιες απορίες έχω, 
τις έχει και ο ίδιος. Γενικότερα, 
είναι ο άνθρωπος που είναι πιο 
κοντά μου στην ομάδα».   

ς οι οι αίκτες  έτσι και ο 
ακρής έ ει την Ε νική στις ρο-

τεραι τητές του
«Είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο 

και νομίζω για κάθε Κύπριο είναι πολύ 
σημαντική η Εθνική ομάδα. Γιατί είναι 
ιδιαίτερη τιμή να αγωνίζεσαι για τη χώρα 
σου. Κάθε φορά που παίρνω κλήση 
στην Εθνική ομάδα, νιώθω ιδιαίτερη 
περηφάνια. Είναι και μια δικαίωση για 
όλους αφού αποτελεί όνειρο για κάθε 
ποδοσφαιριστή». 

Εάν ε έστρε ες στην Κ ρο για 
οια ο ά α α το έκανες;

«Αυτό δεν το γνωρίζω ακόμα. Είμαι 
αρκετά μικρός για να σκέφτομαι το επό-
μενό μου βήμα στην Κύπρο. Όμως η 
Ανόρθωση έχει τον πρώτο λόγο, αφού 
σε αυτήν την ομάδα έφτιαξα το όνομά 
μου. Ελπίζω μάλιστα σύντομα να επι-
στρέψει και στις επιτυχίες». 

εκίνησες α  την Πά ο και 
έ εις ά ο η για το τι ταίει στην 
ε αρ ία και εν υ άρ ει ια ο ά α 

ου να ορεί να στα εί ε α ι -
σεις στην Α  Κατηγορία  

«Αυτό το πράγμα υπάρχει εδώ και 

πάρα πολλά χρόνια στην Πάφο και είναι 
κάτι που όλοι το συζητάνε. Έζησα εκτός 
Πάφου και καταλαβαίνω γιατί με ρωτάνε 
γιατί μια επαρχία δεν καταφέρνει να φτιάξει 
μια καλή ομάδα. Το πρόβλημα θεωρώ 
ότι είναι στην νοοτροπία και τον τρόπο 
σκέψης κάποιων ανθρώπων. Θεωρώ 
όμως ότι εάν μπουν οι σωστές βάσεις 
και οι σωστοί άνθρωποι που θα κάνουν 
υπομονή, η ομάδα θα πρωταγωνιστήσει. 
Έχει κόσμο, έχει γήπεδο, έχει εγκαταστά-
σεις. Δεν υπάρχει όμως η υπομονή. Δεν 
έχει να ζηλέψει τίποτα από τις ομάδες που 
βρίσκονται στην Α’ Κατηγορία». 

Η οικογένεια ακρή είναι κα α-
ρά ο οσ αιρική  Είναι έ α ;

«Υπάρχει το μικρόβιο στο σπίτι. Από 
την οικογένεια του πατέρα μου όλα τα 
αδέλφια του έπαιζαν ποδόσφαιρο, ο 
αδελφός μου πήγε στην Αγγλία να 
κυνηγήσει το όνειρό του, εγώ θυμά-
μαι τον εαυτό μου με μια μπάλα στα 
πόδια, ο μικρότερός μου αδελφός το ίδιο 
γιατί ήταν φυσιολογικό να επηρεαστεί. 
Η μητέρα μου και οι αδελφές μου είναι 
πανελληνιονίκες αθλήτριες. Ο αθλητισμός 
πάντα ήταν μέσα στο σπίτι».

Ανδρέας Μακρής αυτές 
τις ημέρες βρίσκεται 
στην Κύπρο ενόψει των 
υποχρεώσεων με την 
Εθνική ομάδα, αλλά και 
για ολιγοήμερες διακο-
πές πριν επιστρέψει στη 

Γουόλσολ για την έναρξη της προετοιμασίας 
ενόψει της νέας περιόδου. Ο διεθνής μεσοε-

πιθετικός μίλησε στη «Σ» για την πρώτη του 
χρονιά στην Αγγλία, τις προοπτικές που 

υπάρχουν για τον ίδιο, ενώ τονίζει με 
έμφαση ότι βλέπει μέχρι την Πρέμιερ 

Λιγκ, την κατηγορία που είναι το 
όνειρο για κάθε ποδοσφαιρι-

στή. Κλείνοντας ένα χρόνο, 
κάνει τον απολογισμό του 

και δεν κρύβει πως στην 
αρχή βρήκε ζόρια: «Στην 
αρχή ναι, δυσκολεύτηκα 
πάρα πολύ, λόγω του 
ότι πήγα μία εβδομάδα 

πριν αρχίσει το πρωτά-
θλημα στην Αγγλία. Ενώ 

στην Κύπρο ξεκινούμε 25 
ημέρες μετά. Είχα υποβλη-

θεί ένα μήνα προηγουμένως 
σε επέμβαση στους κοιλιακούς-

προσαγωγούς. Ενώ ήμουν με την 
Ανόρθωση στην προετοιμασία και προσπαθούσα 
να ανεβάσω ρυθμούς με την ομάδα, δεν είχα 
μπει σε φουλ ρυθμούς στην Πολωνία, έγιναν όλα 
πολύ ξαφνικά. Πήγα στη Γουόλσολ και μπήκα 
κατευθείαν στα βαθιά. ρχισε το πρωτάθλημα 
και δεν πρόλαβα να προετοιμαστώ όσο θα ήθε-
λα μετά τον τραυματισμό που είχα. Επιπλέον, 
επειδή ήμουν σε μια ξένη χώρα και επειδή 
αυτές οι κατηγορίες δεν έχουν αρκετούς ξένους 

ποδοσφαιριστές, δεν γνώριζαν οι άνθρωποι 
πώς να με διαχειριστούν. Βρισκόμουν σε ένα 
ξενοδοχείο για ενάμιση μήνα και ήταν γενικά 
δύσκολα στην αρχή. Μέχρι να βρω σπίτι και 
αυτοκίνητο. Όμως με την πάροδο του χρόνου 
άρχισα να αισθάνομαι καλύτερα, να αποκτώ 
καλύτερη ψυχολογία και αυτό φάνηκε». Εντούτοις, 
είχε την απαραίτητη στήριξη από την ομάδα. 
«Γνώριζαν ότι ήθελα χρόνο να προσαρμοστώ, 
γιατί η Αγγλία είναι μια ιδιαίτερη χώρα, με 
πολύ υψηλό επίπεδο. Το ποδόσφαιρο γενικά 
είναι πολύ διαφορετικό απ’ όλες τις χώρες. Γι’ 
αυτό άλλωστε το κάνει πιο ιδιαίτερο και πιο 
δύσκολο. Γενικά, με αντιμετώπισαν πάρα πολύ 
καλά, και μου είπαν ότι η πρώτη χρονιά είναι 
περίοδος προσαρμογής . Ελπίζω ότι ο νέος 
χρόνος θα είναι πολύ καλύτερος για μένα». 

Σκέ τηκες κα ου τι ήταν ά ος η 
ετακίνηση σου στην Αγγ ία; 

«Όχι δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όλοι έχουμε 
στόχο να αγωνιστούμε στο εξωτερικό, όποιος κι 
αν είναι ο προορισμός και πιστεύω ότι ήταν ένα 
μεγάλο βήμα για μένα, για την καριέρα μου. Οι 
προοπτικές στην Αγγλία είναι πάρα πολλές, και 
ήδη από τον πρώτο χρόνο νιώθω πολύ δυνατός 
και έτοιμος για τα επόμενα χρόνια».

Συγκρίσεις ε το κυ ριακ  ο σ αιρο; 
«Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές. Το 

ποδόσφαιρο είναι πιο δυνατό, πιο γρήγορο, 
με πολλές μακρινές μπαλιές, πολλά δυνατά 
μαρκαρίσματα, αλλά συνάμα είναι πιο απο-
λαυστικό από το κυπριακό. Γενικά είναι άλλο 
το επίπεδο του ποδοσφαίρου, όχι μόνο στα 
παιχνίδια αλλά και στις προπονήσεις. Είναι 
φουλ επαγγελματικά σε όλες τις ομάδες. Ο 
κόσμος σε κάθε παιχνίδι γεμίζει τα γήπεδα 
και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πας γήπεδο 

και το απολαμβάνεις, το αντιμετωπίζουν ως 
γιορτή. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές με 
το κυπριακό ποδόσφαιρο. Και ήταν ένας από 
τους λόγους που άργησα να προσαρμοστώ και 
να μπω στους ρυθμούς της Αγγλίας».   

Στην Αγγ ία σε ρ το ν για Κ ριους 
ο οσ αιριστές;

«Ναι, τώρα με ρωτούν, λόγω του ότι βρίσκομαι 
εκεί. Προηγουμένως δεν γνώριζαν καν εάν στην 
Κύπρο υπάρχει ποδόσφαιρο. Με ρωτούν για 
το επίπεδο του κυπριακού ποδοσφαίρου, για 
παίκτες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, αλλά και 
για τον ΑΠΟΕΛ που αγωνίζεται στις ευρωπαϊ-
κές διοργανώσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, 
γιατί σημαίνει ότι ο Κύπριος ποδοσφαιριστής 
ανεβαίνει και τυγχάνει αναγνώρισης». 

Σε οια έση ακριβ ς αγ νί εσαι στη 
Γου σο ; 

«Τον πρώτο καιρό αγωνιζόμουν κυρίως στο 
δεξί άκρο της επίθεσης αλλά και μπροστά. Όμως 
με τον καιρό καθιερώθηκα περισσότερο ως φορ 
περιοχής, ή ως δεύτερος επιθετικός, γιατί είχαμε 
αλλάξει το σύστημα σε 3-5-2. Αυτό με βόλευε 
και εμένα. Τώρα υπολογίζομαι ως ο βασικός 
επιθετικός της ομάδας». 

Σε ροσέγγισαν κά οιες ά ες ο ά ες 
για ι ανή ετεγγρα ή; 

«Στην Αγγλία, ειλικρινά δεν γνωρίζεις τι σου 
ξημερώνει. Μπορεί να κάνεις έξι μήνες πολύ 
καλούς, και να πάρεις μετεγγραφή από το πουθενά. 
Λόγω του ότι είναι πάρα πολλές ομάδες και πάρα 
πολλοί σκάουτερ. Σε κάθε παιχνίδι υπάρχουν 
“χίλια” μάτια. Με τρία τέσσερα καλά παιχνίδια 
συνεχόμενα, μπορείς να πάρεις μετεγγραφή».

Το ταβάνι σου έ ρι ο  τάνει; 
«Μέχρι την Πρέμιερ Λιγκ. ρόνο με τον χρόνο 

να ανεβαίνω επίπεδο, ώστε να φτάσω εκεί που 
είναι οι πραγματικές μου δυνατότητες».
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ΚΥΡΙΑΚΗ 
Συνέχεια στην τελική φάση του 
πρωταθλήματος καλαθόσφαιρας 
στην Ελλάδα, με τον τρίτο αγώνα 
ανάμεσα σε Ολυμπιακό Π. και 
Παναθηναϊκό.

ΡΙ Η 
Αρχίζει προετοιμασία η ΑΕΛ, αφού, 
ως γνωστόν, οι «κίτρινοι» θα αγωνι-
στούν στον 1ο προκριματικό γύρο 
του Γιουρόπα Λιγκ στις 27 ή 28 
Ιουνίου. 

Ε Η  
Η ΑΕΚ αρχίζει την προετοιμασία 
της ενόψει της νέας περιόδου. Οι 
Λαρνακείς, ως γνωστόν, θα αγωνι-
στούν στον 1ο προκριματικό γύρο 
του Γιουρόπα Λιγκ στις 27 ή 28 
Ιουνίου. 

ΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Προκριματική φάση Παγκοσμίου 
Κυπέλλου. Ανδόρα-Ουγγαρία, Λευ-
κορωσία-Βουλγαρία, Βοσνία/Ερζε-
γοβίνη-Ελλάδα, Εσθονία-Βέλγιο, Ν. 
Φαρόε-Ελβετία,  Γιβραλτάρ-Κύπρος, 
Λετονία-Πορτογαλία, Ολλανδία-
Λουξεμβούργο, Σουηδία-Γαλλία. 

ΣΑ Α Ο 10
Προκριματική φάση Παγκοσμίου 
Κυπέλλου.  Καζακστάν-Δανία, 
Σκοτία-Αγγλία, Σλοβενία-Μάλτα, 
Γερμανία-Σαν Μαρίνο, Λιθουανία-
Σλοβακία, Μαυροβούνιο-Αρμενία, 
Νορβηγία-Τσεχία, Πολωνία-Ρου-
μανία.  

ρελά λε τά 
Ανέκαθεν το παιχνίδι που έδινε 

το τρίτο εισιτήριο μέσω των πλέι-οφς 
στην Πρέμιερ Λιγκ είχε την ταμπέλα 
του «πλουσιότερου ποδοσφαιρικού 
αγώνα», ωστόσο τα κέρδη που θα 
επέλθουν φέτος στη άντερσφιλντ, 
που εξασφάλισε την άνοδο, δεν έχουν 
σχέση με το παρελθόν  Τα 170 εκατομ-
μύρια λίρες, στη λογική της ενίσχυσης 
της κάθε «νεοφώτιστης» ομάδας με 
σκοπό να εμφανιστεί εκείνη όσο πιο 
ανταγωνιστική γίνεται στην πρόκληση 
της Πρέμιερ Λιγκ, μπορούν να φτά-
σουν τα 290, σε περίπτωση που αυτή 
εξασφαλίσει και την παραμονή της 
στην κατηγορία την αμέσως επόμενη 
χρονιά.

Ακόμα και στην περίπτωση πάντως 
που υποβιβαστεί με τη μία, τα έξτρα 
χρήματα που θα αποκομίσει δεν είναι 
λίγα: 95 εκ. λίρες, σε περίπτωση που 
υποβιβαστεί από την κατηγορία, αλλά 
και άλλα 75, σε περίπτωση που υπο-
βιβαστεί την περίοδο 2019/2020, σε 
βάθος ουσιαστικά διετίας.

Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις 
άλλες δυο ομάδες που «ανέβηκαν» 
απευθείας φέτος, τη Νιούκασλ και την 
Μπράιτον. Σε βάθος δεκαετίας, πάντως, 
οι νεοφώτιστες ομάδες φαίνεται πως 
τα καταφέρνουν αρκετά καλά, τουλά-
χιστον στην πρώτη τους χρονιά στη 
μεγάλη κατηγορία, όπως συνέβη για 
παράδειγμα φέτος με την Μπέρνλι ή 
πέρυσι με την Μπόρνμουθ. Από τις 
συνολικά 30 ομάδες, οι 18 εξ αυτών 
κατάφεραν να «επιβιώσουν» στη μάχη 
της παραμονής, το 60% δηλαδή των 
περιπτώσεων.

Αστειε εται 
ο ότι

«Συνεχίζω, δεν ξέρω πού, αλλά 
συνεχίζω» . Αστειεύεται ή το λέει 
σοβαρά  Ο Φραντσέσκο Τότι, μετά 
τον αποχαιρετισμό με δάκρυα στο 
Olimpico, προκάλεσε συζητήσεις στην 
ποδοσφαιρική Ιταλία. Στη διάρκεια 
πάρτι με τους φίλους και τους στενούς 
συγγενείς, ο πρώην -πλέον- αρχηγός 
της Ρόμα θέλησε να αστειευτεί: «Η επι-
στολή δεν έχει ακόμη τελειώσει, λείπει 
ένα σημείο, συνεχίζει λέγοντας ότι θα 
συνεχίσω». Ο τόνος του δείχνει ότι 
αστειεύεται, αλλά αμέσως μετά σοβα-
ρεύει και προσθέτει: «Θα συνεχίσω, θα 
συνεχίσω, αλλά δεν ξέρω πού».
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Η Δευτέρα δεν ήταν μια συνηθισμένη 
ημέρα για το ποδόσφαιρο. Όχι, δεν 
ήταν ο τελικός του Τσάμπιονς Λιγκ, 
καθώς αυτός έγινε ψες, ούτε έγινε καμιά 
σπουδαία μετεγγραφή. Έγινε κάτι πολύ 
μεγαλύτερο. Τη Δευτέρα έγινε το πιο 
ακριβό σουτ στην ιστορία του ποδο-
σφαίρου  Δράστης ο αμυντικός της ά-
ντερσφιλντ, Τάουν Κρίστοφερ Σίντλερ, 
ο οποίος εκτέλεσε το τελευταίο πέναλτι 
της ομάδας του στον τελικό των πλέι-
οφς της Τσάμπιονσιπ, το οποίο ήταν 
και το νικητήριο. Το εύστοχο χτύπημά 
του έφερε την ομάδα του Γιόρκσαϊρ 
στην Πρέμιερ Λιγκ και σαν μπόνους 
έφερε στη άντερσφιλντ του 200 εκ  
Βλέπετε η άνοδος στο πολυδιαφημισμέ-
νο πρωτάθλημα επιφέρει περισσότερα 
κέρδη ακόμα και από τον τελικό του 
Μουντιάλ ή του Τσάμπιονς Λιγκ. 
Ο Γερμανός αμυντικός έλαβε μιαν 
απρόσμενη πρόταση το καλοκαίρι από 
τον προπονητή των «Τεριέρς», Ντέιβιντ 
Βάγκνερ, για να έρθει στην ομάδα του. 
Ο Σίντλερ αγωνιζόταν τότε στη Μό-
ναχο 1860 και παραδέχτηκε ότι όταν 
άκουσε « άντερσφιλντ», δεν είχε ιδέα 
για το πού βρίσκεται αυτή η πόλη. Η 
ομάδα του Γιόρκσαϊρ αναγκάστηκε να 
πληρώσει 2 εκ. ευρώ, καθιστώντας έτσι 
τον Σίντλερ την πιο ακριβή μετεγγραφή 
στην ιστορία της, όμως δεν λάθεψε. 
Ήρεμος, παθιασμένος και ταλαντούχος 
ο 27χρονος Γερμανός, δήλωσε ότι όταν 

πήγε να εκτελέσει το πέναλτι, δεν το 
πολυσκέφτηκε. Φυσικά και γνώριζε, 
όπως ανέφερε, τις συνέπειες και το δια-
κύβευμα, αλλά, όπως είπε, απλώς έκανε 
τη δουλειά του  Οικογενειάρχης και 
αφοσιωμένος στην ομάδα του ο Σίντλερ 
μετά από ένα μικρό διάστημα ξεκούρα-
σης θα είναι έτοιμος να υπερασπιστεί 
ξανά την άμυνα της ομάδας του στα 
μεγάλα σαλόνια.
Όσον αφορά τη άντερσφιλντ, μια παλιά 
δύναμη του αγγλικού ποδοσφαίρου, 
η οποία όμως τα τελευταία σαράντα 
πέντε χρόνια γυρόφερνε στη δεύτερη 
και τρίτη κατηγορία των αγγλικών 
πρωταθλημάτων, επιστρέφει στο πιο 
ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του κόσμου 
φουριόζα. Πριν από την έναρξη της 
σεζόν κανένας δεν υπολόγιζε ότι αυτή η 
ομάδα μπορούσε να φτάσει τόσο ψηλά. 
Την περασμένη σεζόν τερμάτισε 19η 
και, παρά τον καλό βασικό κορμό που 
διαθέτει, όλοι θεωρούσαν ότι το ταβάνι 
της δεν έφτανε πέραν της μέσης του 
βαθμολογικού πίνακα. Φυσικά τα πράγ-
ματα του χρόνου δεν θα είναι εύκολα, 
όμως ο Βάγκνερ, λίγο μετά το θρίαμβο 
της Δευτέρας, τόνισε ότι για την ομάδα 
του δεν υπάρχουν όρια, ενώ πρόσθεσε 
ότι αν και θα γίνουν κάποιες μετεγγρα-
φές, ο κορμός δεν πρόκειται να αλλάξει. 
Ο χρόνος θα δείξει,  αλλά αυτό που 
πέτυχε η άντερσφιλντ είναι τεράστια 
επιτυχία. 

ο πιο ρι  σουτ στην ιστορ

Αν ήταν άλλες εποχές και ο προ-
πονητής του ΑΠΟΕΛ κατακτούσε 
το πρωτάθλημα και οδηγούσε 

την ομάδα στους «16» των ομίλων του 
Γιουρόπα Λιγκ, το όνομά του θα γινό-
ταν σύνθημα. Ενώ θα είχε «ανοιχτό» 
συμβόλαιο συνεργασίας. Όμως,  όταν 
σχεδόν κάθε χρόνο η ομάδα δίνει το 
«παρών» της στους ομίλους και είναι 
μόνιμη πρωταθλήτρια, αυτό γίνεται 
συνήθεια. Μπορείς να το πεις και κο-
ρεσμό, αν και στον ΑΠΟΕΛ το έχουν 
αποδείξει με τις απανωτές επιτυχίες 
ότι δεν έχουν ταβάνι. 

Η αναφορά μας, όπως καταλάβατε, 
είναι στον Τόμας Κρίστιανσεν, που 
μπορεί να οδήγησε την ομάδα στην 
κατάκτηση του 5ου σερί πρωταθλή-
ματος, όμως ήδη αποτελεί παρελθόν. 
Η αδυναμία που έδειξε η ομάδα στο 
να έρθουν νίκες σε αγώνες απέναντι 
σε συνδιεκδικητές του τίτλου, ήταν κάτι 
που του άνοιξε την πόρτα της εξόδου. 
Στο τέλος δεν μέτρησε το αποτέλεσμα, 

που ήταν η κατάκτηση του τίτλου, αλλά 
η παρουσία της ομάδας στους αγώνες 
ντέρμπι. Φυσικά αυτό το γεγονός δεν 
είναι κάτι πρωτόγνωρο στον ΑΠΟΕΛ, 
αφού οι συχνές αλλαγές στην τεχνική 
ηγεσία είναι κάτι συνηθισμένο από 
τη διοίκηση Πρόδρομου Πετρίδη. Η 
μη σταθερότητα είναι κάτι πασιφανές. 
Αυτό τα τελευταία χρόνια μπορεί να μη 
στοίχισε,  όμως δεν γνωρίζουμε εάν θα 
επηρεάσει στο μέλλον. 

Είναι ξεκάθαρο πως θεωρείται άθλος 
για τον κάθε προπονητή που έρχεται 
στον ΑΠΟΕΛ, το να παραμείνει για 
περισσότερο από ένα χρόνο. 

Είναι φανερό ότι στην ομάδα του 
Αρχάγγελου αναζητούν νέα κίνητρα, 
αφού, όπως φάνηκε, δεν είναι αρκετό 
για έναν  προπονητή να κατακτήσει το 
πρωτάθλημα ή να οδηγήσει την ομάδα 
στους ομίλους. ρειάζεται και το κάτι 
περισσότερο. Δεν είναι αρκετή η ουσία 
και οι επιτυχίες. Πρέπει η ομάδα να 
παίζει καλό ποδόσφαιρο στα πλείστα 
παιχνίδια και να έχει σταθερότητα στα 
αποτελέσματα, κυρίως στα ντέρμπι. 
Σίγουρα όλα αυτά δεν ισχύουν για 

όλες τις μεγάλες ομάδες, αλλά για τον 
ΑΠΟΕΛ. Ο κάθε προπονητής έχει τα 
καλά και τα κακά του. 

Η πίεση στον ΑΠΟΕΛ είναι τεράστια 
ακόμη και μέσα στις επιτυχίες. Αυτό 
δείχνει και το εκτόπισμα του συλλόγου. 
Όμως πρέπει να υπάρχουν ισορροπίες, 
διότι στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και οι 
αποτυχίες. 

Ο νέος τεχνικός του ΑΠΟΕΛ, ο κ. 
Μπέιν, λοιπόν, θα πρέπει να συνηθί-
σει την πίεση. Μεγάλο στοίχημα θα 
είναι η πρόκριση στους ομίλους του 
Champions eague ή του Europa 

eague.  
Υπάρχει η περίοδος του προγραμμα-

τισμού και βεβαίως ο ΑΠΟΕΛ θα πρέπει 
να ανεβάσει επίπεδο, για να καταφέ-
ρει να τον υλοποιήσει. Εάν εφαρμόσει 
και τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει, το 
ελκυστικό επιθετικό ποδόσφαιρο, τότε 
θα είναι ο τέλειος συνδυασμός. 

Ο χρόνος θα δείξει και όλα θα κρι-
θούν στο γήπεδο. Δεν υπάρχει άλλη 
επιλογή. Στον ΑΠΟΕΛ πάντα υπάρ-
χουν κίνητρα, ακόμη και αν η ομάδα 
υλοποιήσει τους μεγάλους της στόχους. 

ΙΑ ΗΣ Α Α ΩΑ ΟΥ
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μορ ος επ ο ος 

Το όμορφο βιβλίο του αθλητισμού γρά-
φεται, τις περισσότερες φορές, με τις πιο 
ασυνήθιστες ιστορίες. Κάποτε, μια προ-
σπάθεια που ξεκινά γεμάτη προσδοκίες 
και όνειρα καταλήγει με απογοήτευση, κι 
άλλοτε, εκεί που νομίζεις ότι τα πάντα είναι 
καταδικασμένα να κλείσουν μουντά, μέσα 
στον δυσάρεστο ορυμαγδό της αποτυχίας, 
μια αναπάντεχη ανατροπή τα στεφανώνει 
μ’ ένα happy end. 
Αυτή είναι η ιστορία της άντερσφιλντ τα 
τελευταία δύο χρόνια, παρόμοια η ιστορία 
της ΑΕΚ (Αθηνών) τα τελευταία τρία-τέσ-
σερα.
Αν η ιστορική ομάδα του Γιορκσάιρ 
κατάφερε, έπειτα από 42 ολόκληρα 
χρόνια ανυποληψίας να επανέλθει στην 
κατηγορία των μεγάλων του αγγλικού πο-
δοσφαίρου, ανατρέποντας προγνωστικά 
και διαψεύδοντας κάθε λογής ειδήμονες, ο 
ιστορικός δικέφαλος του «νότου» κατάφε-
ρε να εξορκίσει οριστικά το φάντασμα της 
ταπεινωτικής περιπλάνησης στις μικρές 
κατηγορίες του βαθύτατα προβληματικού 
ελληνικού ποδοσφαίρου, επανερχόμενος 
για τα καλά σε τροχιά πρωταγωνιστή. 
Ειδικά η φετινή χρονιά πέρασε από χίλια 
μύρια κύματα για τους κιτρινόμαυρους, οι 
οποίοι κατάφεραν να διασώσουν μια δια-
φαινόμενα καταστροφική σεζόν, γράφο-

ντας, στην τελευταία ακριβώς ημέρα των 
εξουθενωτικών πλέι οφ, έναν ελπιδοφόρο 
επίλογο για το μέλλον.
Η επιτυχία της ΑΕΚ, να εξασφαλίσει για 
πρώτη φορά έπειτα από δέκα ολόκληρα 
χρόνια το εισιτήριο για το Τσάμπιονς 
Λιγκ, έχει όνομα και επωνυμία. Κυρίως, 
οφείλεται στην αποφασιστικότητα εκείνων 
που διέπραξαν τα λάθη της αρχής, να τα 
διορθώσουν, όσο επέτρεπε η συγκυρία. 
Ο ερχομός του Μαϊστόροβιτς στη 
θέση του τεχνικού διευθυντή και του 
(αμφιλεγόμενου) Μανόλο ιμένεθ ως 
αντικαταστάτη τού πέραν από «πειρα-
ματικού»  Μοράις, άλλαξε τον ρουν της 
ιστορίας, συμμαζεύοντας το αγωνιστικό 
συνονθύλευμα της πάλαι ποτέ κραταιής 
κιτρινόμαυρης φανέλας. Η προσθήκη, δε, 
δύο ποδοσφαιριστών κλάσης - Αραούχο 
στην επίθεση και Βράνιες στην άμυνα 
- διαφοροποίησε άρδην τα αγωνιστικά 
δεδομένα της ομάδας, δημιουργώντας ένα 
σύνολο που, στη μέρα του, μπορούσε να 
κερδίσει οποιονδήποτε, οπουδήποτε και 
υπό οιεσδήποτε συνθήκες. Οι νίκες σε 
Καραϊσκάκη και Τούμπα, αποτελούν την 
πιο εύγλωττη επιβεβαίωση. 
Αυτό που μένει τώρα, είναι αυτή η 
απρόσμενη επιτυχία να εξαργυρωθεί. Και 
μπορεί μόνο μέσα από την ουσιαστική 
ενίσχυση της ομάδας, την κατασκευή του 
γηπέδου και την αποφυγή των ασύγγνω-
στων λαθών του παρελθόντος.

ε ο το ρος

Ο Δημήτρης ριστοφή υπέ-
γραψε, τελικά, το νέο του 
συμβόλαιο με την Ομόνοια 

μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Μια 
αναμενόμενη εξέλιξη για πολλούς, που 
φέρνει τον διεθνή άσο των «πρασί-
νων» να συνεχίζει στο «Ηλίας Πούλος», 
τουλάχιστον, μέχρι τα 33 του χρόνια. 
Αυτή η εξέλιξη, με λίγα λόγια, απο-
δεικνύει ότι ο ριστοφή παραμένει 
αφοσιωμένος στην ομάδα που τον 
ανέδειξε. Έχω την εντύπωση ότι απέρ-
ριψε άλλες προτάσεις, που ίσως να 
ήταν και καλύτερες οικονομικά, για να 
συνεχίσει στην αγαπημένη του ομάδα. 
Μάλιστα, η κίνηση της Διοίκησης, να 
υπογραφούν τα σχετικά συμβόλαια 
ενώπιον του κόσμου, καθόλου τυχαία 
δεν μπορεί να θεωρηθεί, αφού ερμη-
νεύεται ως μια κίνηση συσπείρωσης 
του κόσμου γύρω από την ομάδα. Κακά 
τα ψέματα, ο Δημήτρης ριστοφή είναι 
το αγαπημένο παιδί της ομάδας, με 
τους φίλους της Ομόνοιας να πίνουν 
νερό στο όνομά του. Γι’ αυτό και η 
Διοίκηση, στην προσπάθειά της να 
μη χάσει ίσως το πολυτιμότερο 
περιουσιακό στοιχείο που 
έχει, του πρόσφερε το νέο 
πολυετές συμβόλαιο.  
Πλέον, όπως είναι 
φυσικό, το βάρος 
πέφτει στους 
ώμους του Δημή-
τρη ριστοφή. Ο 
οποίος καλείται ν’ 
ανταποδώσει την 
αγάπη του κόσμου 
προς το πρόσωπό 
του και κατά δεύτερο 
την εμπιστοσύνη της 
Διοίκησης. Γιατί με τα 
σημερινά δεδομένα, 
είναι σπάνιο για μια 
ομάδα να προσφέρει 
τετραετές συμβόλαιο 
σε κάποιον ποδοσφαιριστή. Ο 
αρχηγός της Ομόνοιας επιβάλλεται 
να εξελιχθεί σε φυσικό ηγέτη της 
ομάδας, που στα δύσκολα θα παίρ-
νει στους ώμους του την ομάδα 
και θα την οδηγεί στις επιτυχίες. 
Οι ποδοσφαιρικές του αρετές είναι 
δεδομένες, όμως ένας ηγέτης θα 
πρέπει να το δείχνει σε όλα τα επί-
πεδα. Εντός και εκτός αγωνιστικού 
χώρου. Στα αποδυτήρια, στις προ-
πονήσεις, στις διάφορες εκδηλώ-
σεις της ομάδας. Και ανάμεσα στον 
κόσμο να εκπέμπει σεβασμό. 
Δύσκολος ρόλος, αλλά όχι και 
ακατόρθωτος  

ΕΠΙ ΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ 
Ε ΕΛΙ ΘΕΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ 
ΗΓΕΤΗ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙ-
ΑΣ, ΠΟΥ ΣΤΑ ΥΣΚΟ-
ΛΑ ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ 

ΟΜΑ Α ΣΤΟΥΣ ΜΟΥΣ 
ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ Ο Η-

ΓΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΥ ΙΕΣ  
ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΓΕΤΗΣ 

ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 
ΑΓ ΝΙΣΤΙΚΟΥ ΡΟΥ

ΟΡΙ ΟΝΤΙ Σ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤ Σ
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Ο τεγκρά 
είναι πάντα 
σημείο 
ανα οράς

Ο οσιμάρ Ντίας (Βοζίνια) θα αντικα-
ταστήσει τον Ράφα Ρόμο κάτω από 
τα δοκάρια της λεμεσιανής ομάδας. 
Ο Βοζίνια θα αποτελέσει τον 17ο 
ξένο τερματοφύλακα που θα βρεθεί 
στο ρόστερ της ΑΕΛ και τον πρώτο 
από το Πράσινο Ακρωτήρι. Στα 16 

χρόνια (ουσιαστικά 12), η ομάδα της Λεμεσού εμπιστεύ-
τηκε δύο μεγάλα ονόματα, κυρίως τερματοφύλακες που 
εντυπωσίασαν στην Ελλάδα και κάποιους “άγνωστους” 
σε μας. Φυσικά, απ’ όλους τους “άσους” των “κίτρινων” 
κορυφαίος με διαφορά ήταν ο Ματίας Ντεγκρά. Ο 
“ γιος Ματίας” των φίλων της ΑΕΛ αποτελεί το σημείο 
αναφοράς για τους ξένους κίπερ της ΑΕΛ, αφού όχι 
μόνο ήταν ο τερματοφύλακας της λεμεσιανής ομάδας 
στο πρωτάθλημα που κατέκτησε την περίοδο 2011-12, 
αλλά με τα 9 μόλις τέρματα που δέχθηκε σε 31 αγώνες 
δημιούργησε ένα ακατάρριπτο ρεκόρ. 

Από τους δεκαέξι τερματοφύλακες που πέρασαν 
από την ΑΕΛ, οι πέντε δεν είχαν καμία ουσιαστική 
συμμετοχή, αφού οι συμμετοχές τους ήταν ελάχιστες. 
Αναφερόμαστε στους Γουμάγια, Λαμπάκη, ουτσμιντ, 
Βαϊκούλις και ίντι. 

Ο Γιώργος Γουμάγιας ήρθε από Ελλάδα, αλλά 
αγωνιζόταν ως Κύπριος στο πρωτάθλημά μας, οπότε 
ουσιαστικά ο φάκελος, άνοιξε αργότερα , με τον Σλο-
βένο Σιμεούνοβιτς, ο οποίος αποκτήθηκε από τον 
Ολυμπιακό. Μεγάλο όνομα, με 12ετή παρουσία στην 
εθνική Σλοβενίας. Στην ΑΕΛ πήγε στα 38 του και 
μέτρησε μόλις 8 συμμετοχές στη μια χρονιά που έμεινε 
στην ομάδα. Ο Κέιζα Βλάσιακ μπορεί να έμεινε ουσι-
αστικά μια χρονιά στην ΑΕΛ (στο ξεκίνημα της σεζόν 
2007-08 αποδεσμεύτηκε), όμως μπήκε στις καρδιές 
των φίλων της λεμεσιανής ομάδας, αφού έκανε πολύ 
καλές εμφανίσεις. Ο Γιάννου, που τον αντικατέστησε, 
δεν άφησε ιδιαίτερα το στίγμα του στην ομάδα, παρά το 
ότι προερχόταν από τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Ο Πιέρ 
Εμπέντε με πολυετή παρουσία στην Ελλάδα και με καλή 
παρουσία στον Παναθηναϊκό το 2008 ήρθε στην ΑΕΛ 
με μεγάλες προσδοκίες, όμως σύντομα έχασε τη θέση 
του από τον Πάνο Κωνσταντίνου. Μάλιστα στον τελικό 
του 2009 με την Πέγεια, οι φίλοι της ΑΕΛ ακόμα δεν 
κατάλαβαν γιατί τον επέλεξε ο Μίχαϊ Στοϊκίτσα αντί 

του Κύπριου κίπερ. Τον Ιανουάριο του 2010 η ΑΕΛ 
απέκτησε ίσως το μεγαλύτερο όνομα τερματοφύλακα 
που έφερε ποτέ. Ο Καμίλ Σοντοφάλσκι κατέκτησε το 
ΟΥΕΦΑ με τη ενίτ, διεθνής με την Εθνική Σλοβακίας, 
και η αλήθεια είναι πως σε κάποιους αγώνες έδειξε 
την κλάση του. Δεν έμεινε πολύ στην ομάδα, αφού 
ένα χρόνο μετά αποχώρησε και κάτω από τα δοκάρια 
κάθισε ο Πάμπος Καϊρίνος (όπως και το 2009) μέχρι 
να αποκτηθεί ο Μάλαρτς. 

ολά κατε ασμένα
Ο Πολωνός δεν ήταν κακός, όμως θυσιάστηκε το 

καλοκαίρι του 2011 για να αποκτηθεί ο τερματοφύλα-
κας που άλλαξε τον ρουν της ιστορίας της ΑΕΛ, Ματίας 
Ντεγκρά. Ο Αργεντινός έκανε τη χρονιά της ζωής του, 
οδήγησε την ΑΕΛ στον τίτλο αποκρούοντας και 5 πέναλτι 
και το καλοκαίρι στους ομίλους του Γιουρόπα. Πλέον 
για τους φίλους της λεμεσιανής ομάδας είναι το κριτήριο 
για κάθε τερματοφύλακα που αποκτά από τότε η ομάδα 
τους. Το καλοκαίρι του 2013 ο “ γιος” έφυγε, ο Φεκρούς 
που τον αντικατέστησε δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα 
και ο Πούλπο Ρομέρο, ο αναπληρωματικός, πρόσφερε 
πολύ περισσότερα. Η επιστροφή του Ντεγκρά το καλο-
καίρι του 2015 δεν ήταν όπως την πρώτη του θητεία,  
ενώ και ο Σκόβρον, που ήταν μαζί του, βοήθησε όταν 
χρειάστηκε. Και φθάσαμε στον Ράφα Ρόμο, ο οποίος 
στο πρωτάθλημα που τελείωσε έκανε πολύ καλή σεζόν 
και συγκαταλέγεται στους πολύ καλούς ξένους κίπερ, 
που είχε η ΑΕΛ. 

2001-04 ΓΙ ΡΓΟΣ ΓΟ ΑΓΙΑΣ

2005-06 ΑΡΚΟ ΣΙ ΕΟ ΝΟΒΙΤΣ

2006-07 ΚΕΪ Α ΒΛΑΣΙΑΚ   ΡΙΣΤΟΣ ΛΑ ΠΑΚΗΣ

2007-08 ΚΛΕΟΠΑΣ ΓΙΑΝΝΟ

2008-09 ΠΙΕΡ Ε ΠΕΝΤΕ

2009-10 ΚΑ ΙΛ ΣΟΝΤΟΦΑΛΣΚΙ Ι ΑΗΛ ΑΟ ΝΤΣ ΙΝΤ

2010-11  ΑΡΚΑΔΙΟ Σ ΑΛΑΡΤΣ  ΑΡΤΟ ΪΤΣ ΒΑΪΚΟ ΛΙΣ 

2011-12, 2012-13 ΑΤΙΑΣ ΝΤΕΓΚΡΑ  ΙΣΛΙ ΙΝΤΙ 

2013-14, 2014-15 ΚΑΡΙ ΦΕΚΡΟ Σ ΠΟ ΛΠΟ ΡΟ ΕΡΟ 

2015-16 ΑΤΙΑΣ ΝΤΕΓΚΡΑ  ΛΟ ΚΑΣ ΣΚΟΒΡΟΝ 

2016-17 ΡΑΦΑ ΡΟ Ο 

Ο προγραμματισμός στον Απόλλωνα ξεκίνησε 
με τις αποχωρήσεις. Μέσα στην εβδομάδα 
ανακοινώθηκε ότι έξι ποδοσφαιριστές δεν συ-

νεχίζουν στην ομάδα. Πρόκειται για τους Πίεχ, Σέρτζιο, 
Σεμέδο, Πελαγία, Ντουντού και Γκόμες. Ταυτόχρονα 
υπάρχει εκκρεμότητα με δύο ακόμα ποδοσφαιριστές, 
τους Γκίε και Μπεντόγια. Και για τους δύο η παραμονή 
θα εξαρτηθεί από τα θέματα υγείας που αντιμετωπίζουν. 
Για τον Γκίε στον Απόλλωνα περιμένουν τη γνωμοδότηση 
του ιατρικού συμβουλίου του ΚΟΑ για το αν θα βγει 
δελτίο υγείας στον Αφρικανό άσο, ενώ ο Μπεντόγια 
προσπαθεί να αναρρώσει από την πνευμονία που τον 
ταλαιπώρησε τους τελευταίους 2,5 μήνες. Ακόμα δεν 
έχει αναρρώσει, και στην Ισπανία, όπου βρίσκεται, περνά 
από εξειδικευμένες εξετάσεις για να διαπιστωθεί πότε 
θα είναι σε θέση να επιστρέψει στη δράση. 

Εκκρεμότητα υπάρχει με άλλους δυο ποδοσφαιριστές 
που έχουν συμβόλαιο με τον Απόλλωνα. Πρόκειται για 
τους Στογιάνοβιτς και Μπάρμπαρο. Ο πρώτος μάλλον 
δεν θα μείνει, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί 
ψάχνει ομάδα να αγωνιστεί στο εξωτερικό. Ο δεύτερο 
είναι γιατί ο Σωφρόνης Αυγουστή θέλει άλλου τύπου 
παίκτη, για να συμπληρώσει τη μεσαία του γραμμή. 
Όσον αφορά τον Αργεντινό, δεν είναι στα πλάνα της 
τεχνικής ηγεσίας και θα αποχωρήσει. Το θέμα είναι ότι 
έχει συμβόλαιο. Είτε θα βρεθεί η λύση και θα αποδε-
σμευτεί είτε θα δοθεί δανεικός σε κάποια άλλη ομάδα,  
τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά. 

Το ρόστερ του Απόλλωνα θα διαμορφωθεί τις επό-
μενες εβδομάδες, με τις μετεγγραφές που θα γίνουν και 

πιθανότατα δεν θα ξεπεράσουν τις 4-5. Ήδη παίκτες 
των κυπελλούχων είναι οι ελάγια και ατζηβασίλης, 
οι οποίοι αποτελούν τα πρώτα αποκτήματα την τρέ-
χουσα περίοδο. 

μ να
Στην άμυνα ο Απόλλωνας είναι συμπληρωμένος 

και θα γίνει μόνο μια μετεγγραφή, αυτή του αριστερού 
μπακ, που θα προορίζεται για βασικός. Για τη θέση του 
τερματοφύλακα υπάρχουν οι Βάλε και Κίσσας, για το 
δεξί άκρο της άμυνας ο οάο Πέδρο (έχει πάρει την 
απόφαση ο Σωφρόνης Αυγουστή ότι θα είναι ο βασι-
κός του μπακ) και ο Στυλιανού, ενώ για το αριστερό ο 
Βασιλείου. Στο κέντρο της άμυνας συνεχίζει το σούπερ 
δίδυμο Ρομπέρζ και Βινίσιους, ενώ υπάρχει ακόμα ο 
Αγγελή, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και 
θα είναι έτοιμος με την έναρξη της προετοιμασίας και 
ο Καρώ. 

έντρο
Στη μεσαία γραμμή ο Απόλλωνας θα πάρει δύο 

παίκτες αν αποχωρήσει ο Μπεντόγια και έναν αν μείνει 
ο Ισπανός. Για τη  θέση του αμυντικού μέσου υπάρχουν 
οι Σακκέτι, Μακρίδης, Ρέινολντς, για τον δεύτερο κόφτη 
(8άρι) οι άμπος, Μπεντόγια και για επιτελικοί οι Ντα 
Σίλβα και ύχας. Ο παίκτης που θα αποκτηθεί θα είναι 
8-10αρο, ενώ αν φύγει ο Μπεντόγια ένα ακόμα 8άρι. 

πί εσ
Σίγουρα ο Απόλλωνας θα πάρει δύο ποδοσφαιριστές 

Α Ο Ω  
ΚΩΣ ΗΣ Σ ΑΥΡΙ ΙΔΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
Τ Ν ΚΥΠΕΛΛΟΥ-

Ν ΓΙΑ 
ΤΗ ΝΕΑ ΡΟΝΙΑ 

ΕΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 
ΝΑ ΕΠΕΡΑΣΟΥΝ 

ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ

τοιμος τ  

που θα αγωνίζονται στο φτερό, ο ένας θα είναι καθαρό-
αιμος ακραίος και ο άλλος θα μπορεί να παίζει και στην 
επίθεση. Θυμίζουμε ότι στα φτερά οι κυπελλούχοι έχουν 
τους Παπουλή, Σαρδινέρο, ατζηβασίλη και Πίττα. Στην 
επίθεση υπάρχουν οι Μάγκλιτσα, ελάγια, ενώ για τον 
Γκίε τα είπαμε. Δεν θα πάρει άλλο επιθετικό η λεμεσιανή 
ομάδα, ακόμα και αν αποχωρήσει ο Αφρικανός άσος. 

Με τα σημερινά δεδομένα, ο Απόλλωνας θα αποκτήσει 
ακόμα τέσσερεις ποδοσφαιριστές, που θα γίνουν πέντε 
αν δεν παραμείνει ο Μπεντόγια. Τέσσερεις είναι και οι 
ελεύθερες θέσεις στο ρόστερ του Απόλλωνα όσον αφορά 

τους κοινοτικούς και τους ξένους. Αν βρεθεί αξιόλογη 
περίπτωση Κύπριου ποδοσφαιριστή, είναι δεδομένο 
ότι ο Απόλλωνας θα προχωρήσει να τον αποκτήσει, 
αφού δίνει έμφαση στο ντόπιο προϊόν, ενώ σίγουρα 
θα πάρουν προαγωγή στην πρώτη ομάδα και κάποιοι 
από τους νεαρούς που κατέκτησαν το πρωτάθλημα με 
τη u21. Επίσης αν εντοπιστεί και αξιόλογη περίπτωση 
παίκτη κάτω των 22 του καταλόγου Β, επίσης θα απο-
κτηθεί, αφού στόχος του Σωφρόνη Αυγουστή είναι να 
έχει ένα γεμάτο ρόστερ, ώστε να μπορέσει να κατακτήσει 
το πρωτάθλημα. 

ΑΕ  
ΚΩΣ ΗΣ Σ ΑΥΡΙ ΙΔΗΣ

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΕΝΟΙ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΕΛ  ΣΕ  ΡΟΝΙΑ ΕΓΙΝΑΝ  ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
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ΡΩ ΑΘ Η Α ΑΣ

λλοι πριν από πολλά και άλλοι πριν από μερικά 
χρόνια πήραν την απόφαση, ανέβηκαν στο αε-
ροπλάνο και ήρθαν στην  Κύπρο για να παίξουν 
ποδόσφαιρο. Ο καθένας για τους δικούς τους λό-
γους. λλοι ήρθαν άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, 
άλλοι με προοπτική, άλλοι με περγαμηνές. Από 
τους παίκτες που θα δείτε πιο κάτω, ελάχιστοι 

-για να μην πούμε κανείς-   περίμεναν ότι θα ρίζωναν στην Κύπρο. 
Είκοσι έξι συνολικά ποδοσφαιριστές, που αγωνίστηκαν στο τελευ-
ταίο πρωτάθλημα, έχουν μετρήσει τουλάχιστον πέντε χρονιές στην 
Κύπρο. Είναι όλοι αυτοί που προσγειώθηκαν στην αρχή και τα 
μέσα της χρονιάς 2012-13. Πέντε χρονιές με ενδιάμεση διακοπή 
έκλεισε και ο Τρισκόφσκι. Από την 26άδα, ο πρώτος αφιχθείς, 
πριν από 12 χρόνια παρακαλώ, ήταν ο Λαμπάν. Ένα χρόνο μετά 
ήταν ο Μασίνουα. Την περίοδο 2007-08, ανάμεσα στις δεκάδες 
ξένων, ήρθαν έξι ποδοσφαιριστές που συνεχίζουν μέχρι σήμερα 
και κλείνουν δεκαετία. Με πρώτο και καλύτερο τον Νούνο Μοράις, 
«παρέα» με τον αεικίνητο Μαργκάσα, τον Πούλπο Γκονζάλες, τον 
Νέγκρι, τον ασταμάτητο Σκοπελίτη και τον Μάρκες. Ο Μάρκες είναι 
μία περίπτωση παίκτη, που δεν βλέπει τα φώτα της δημοσιότητας, 
αλλά πείθει πως αξίζει μία θέση στα ρόστερ. Όπως είναι και οι 
Αουρέλιο, Φούσκο, Λεονάρντο, Παουλίνιο. 

Ο Μοράις είναι πρώτος σε συμμετοχές, αλλά και στη λίστα με 
τους παίκτες που ήρθαν και έμειναν σε μία ομάδα. Δεν είναι λίγοι. 

Είναι και ο Πάρντο στον ΑΠΟΕΛ, οι Καταλά, Τομάς, Μουρίγιο 
στην ΑΕΚ, ο Αϊρόσα στην ΑΕΛ, ο Λεονάρντο στη Δόξα (έχει τους 
περισσότερους παλιούς, η ΑΕΚ ακολουθεί), ο Βάλε και ο Παπουλής 
στον Απόλλωνα. Ο Ελλαδίτης είναι ο παίκτης με τα περισσότερα 
γκολ. Υπάρχουν και οι γυρολόγοι, όπως ο Πιντσέλι ή ο Εντμάρ, 
αλλά και παίκτες που έβαλαν σφραγίδα σε μία ομάδα και μετά 
πήγαν προς άλλους προορισμούς, όπως ο Μπεμπέ.  Όπως και 
να χει, για το ποδόσφαιρό μας, οι ξένοι που αποδίδουν και ριζώ-
νουν, είναι σημαντικό κεφάλαιο. Είναι δε επιτυχία για τις ομάδες, 
ανάλογα φυσικά με το τι στόχευαν όταν έφεραν στην Κύπρο ή όταν 
απέκτησαν κάποιον από αυτούς στη συνέχεια. 

ι πριοποι μένοι
Τέσσερεις παίκτες βρίσκονται σε αυτήν την κατηγορία. Συμπλή-

ρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής, ζήτησαν και απέκτησαν 
την υπηκοότητα και έπαιξαν στην Εθνική. Είναι ο Ντόσα Τζούνιορ, 
ο Ρενάτο Μαργκάσα, ο Βινσέντ Λαμπάν  και ο Αλεξάντερ Νέγκρι. 

 περίπτωσ  ασίνο α
Ο Αφρικανός παίκτης είναι ιδιάζουσα περίπτωση. Κλείνει μία 

ντουζίνα χρόνια στην Κύπρο, πολλές συμμετοχές, πάρα πολλά 
γκολ, αλλά έχει ουσιαστικά μόνο τρεις χρονιές στην Α’ Κατηγορία 
(τα τελευταία 5 χρόνια) και τις πλείστες στη 2η.  Από άποψης πα-
ραμονής (σε χρόνια) στην Κύπρο έχει τα περισσότερα.  

Αυτοί που ήρθαν και έμειναν

Φυσικά υπάρχουν πολλοί παίκτες που και στο 
παρελθόν ήρθαν και έμειναν. Για πολλά χρόνια 
ή και  μόνιμα. Με χρονικό κριτήριο και εδώ 
την πενταετία, στεκόμαστε και θυμόμαστε όσους 
έγραψαν τη δική τους ιστορία στο ποδόσφαιρο. 
Όλοι σχεδόν σε εκείνη την εποχή, των λίγων 
αλλοδαπών σε μία ομάδα. Τότε που υπήρχε 
όριο, δύο ξένοι, μετά τρεις και σε κάποιο σημείο 
(σύντομο) τέσσερεις. Αλλά και με το άνοιγα των 
συνόρων λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρώτοι 
που άνοιξαν τον χορό της πολύχρονης παρουσίας 
ήρθαν στα μέσα της δεκαετίας του 80. Ο βασικός 
τότε επιθετικός της Εθνικής Βουλγαρίας Σπας 
Τζεβίζοφ και ο γγλος σέντερ φορ Ίαν Μουρς. Ο 
Σπας έπαιξε στην Ομόνοια και μετά στην ΕΠΑ, 
ο Ίαν μόνο στον ΑΠΟΕΛ. Στα τέλη της δεκαετίας 
του 80 και αρχές του 90, ο εμφύλιος πόλεμος 
στη Γιουγκοσλαβία ανάγκασε πολλούς παίκτες 
μεγάλης αξίας να κοιτάξουν προς Κύπρο μεριά. 
Στην 1η γραμμή ο Σίνισα Γκόκιτς, ο Μιλένκο 
Σπόλιαριτς και ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς. Ο Γκόκιτς 
έκανε θραύση στον ΑΠΟΕΛ, πήγε μετά στην 
Ανόρθωση, όπου είχε εξαιρετική παρουσία, πέ-
ρασε από τον Ολυμπιακό και ξαναγύρισε στον 
Αρχάγγελο. Τα 1997 μέχρι το 2000 πήγε στην 
Ελλάδα και στον Πειραιά, αποστομώνοντας όλους 
που έκαναν λόγο για έναν γερασμένο επιθετικό. 
Έπαιξε μέχρι τα 40 του, πήρε τίτλους, δύο φορές 
ήταν πρώτος σκόρερ στην Κύπρο και έπαιξε 37 
φορές στην Εθνική. Δίπλα από τον Σπόλιαριτς. 
Μέγας τεχνίτης, 11 ολόκληρα χρόνια ηγήθη-
κε του Απόλλωνα (1992-2003), με εξαιρετικές 
επιδόσεις και αφήνοντας μπόλικες μαγικές στιγ-
μές σαν κληρονομιά. Πολλοί, και όχι άδικα, τον 
θεωρούν ως τον πλέον καταρτισμένο επιτελικό. 
Στην Εθνική αγωνίστηκε 21 φορές. Η καριέρα 
του Βέσκο Μιχαήλοβιτς στην Κύπρο (που όταν 
αποφάσισε να έρθει εθεωρείτο μέγα ταλέντο στη 

χώρα του) άργησε να πάρει μπρος (δύσκολο 
πέρασμα από ΑΠΟΕΛ, στη συνέχεια ΕΝΠ και 
Ολυμπιακός). Η καθιέρωση και η απογείωση 
ήρθε στην Ανόρθωση, ενώ έκανε ακολούθως 
και σπουδαία καριέρα στην Ομόνοια. Συνολικά 
αγωνίστηκε 12 χρόνια στα γήπεδά μας. λλοι δύο 
Γιουγκοσλάβοι έβαλαν τότε τη σφραγίδα τους. Ο 
διόσκουρος του Γκόκιτς, ο Τόζα Σάμπουριτς (μαζί 
στον ΑΠΟΕΛ, μαζί και στην Ανόρθωση). Λίγοι 
παίκτες είχαν την ποιότητά του σε ρόλο λίμπερο ή 
ανασταλτικού μέσου. Αρχικά στον Απόλλωνα και 
στη συνέχεια στην Ανόρθωση, έκανε σπουδαία 
πράγματα και ο Μπόμπαν Κρισμάρεβιτς. Δύο 
παίκτες από τη πρώην Γιουγκοσλαβία ήρθαν 
και ρίζωσαν. Με λιγότερες περγαμηνές, αλλά 
σπουδαία προσφορά. Ο Ντράγκοσλαβ Μούσιτς 
και ο Μπόρσε Τζούρεφ. Ρίζωσαν στο Δασάκι 
της χνας και τον Εθνικό. Δεκαετία ο πρώτος, 
κοντά στη δεκαετία ο 2ος. Σπουδαίος γκολτζής ο 
πρώτος, τεχνίτης και οργανωτής ο 2ος.  Κάπου 
εδώ μπαίνει και ο υπερπολύτιμος Βλάνταν Τόμιτς. 
Πολύ καλή η καριέρα του Σάσα Γιοβάνοβιτς 
(Ανόρθωση, ΑΕΛ, ΑΠΟΕΛ, Πάφος), ενώ κάπου 
εδώ θυμηθήκαμε και την πολυετή θητεία του 

ρσεν Μιχαήλοβιτς.
Στα 1992, στη Γεωργία η Ανόρθωση ανα-

καλύπτει ένα λαβράκι. Τιμούρ Κετσπάγια, και 
η συνέχεια γνωστή. Συνολικά έπαιξε 7 χρόνια 
στην «Κυρία» σε δύο φάσεις. Από το 1994 
μέχρι το 2002 έκανε τεράστια καριέρα στην 
ΑΕΚ, τη Νιούκασλ, τη Γουλβς και τη Νταντί 
Γιουνάιτεντ. Δεν χρειάζεται καν να πούμε για 
τα ποδοσφαιρικά του προσόντα, τα λόγια είναι 
περιττά. Σαν παίκτης- προπονητής έκανε τον 
άθλο της Τραπεζούντας και σαν  τεχνικός την 
ιστορική πρόκριση στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Το 1997 βγάζει και η Ομόνοια λαβράκι. Τον 
Ράινερ Ράουφμαν, και τα δίχτυα πήραν φωτιά 
για 6,5 σεζόν. Μέτρησε 1,3 γκολ ανά αγώνα, 
είχε τα χατ-τρικ σαν ψωμοτύρι. Τέσσερεις φορές 
πρώτος σκόρερ, έβαλε 42 γκολ στην πρώτη σεζόν. 
Πήρε την υπηκοότητα, βαφτίστηκε Κύπριος, 

έπαιξε στην Εθνική. Η επιτομή του σκόρερ.

τον.. ον αι να
Μιλώντας περί σέντερ φορ, θα κάνουμε ει-

δική αναφορά στον Λούκας Σόσιν (Απόλλων, 
Ανόρθωση, ρης), τον Τζόζεφ Κόζλεϊ (Ολυ-
μπιακός, Ομόνοια, Ανόρθωση) και φυσικά τον 
Νίκο Φρούσσο (Ανόρθωση). Και οι τρεις με 
κληρονομιά πολλές δεκάδες γκολ. Την ίδια 
περίπου εποχή ήρθε στη Κύπρο ένα δεκάρι 
με τόνο, ο Ρικάρντο Φερναντέζ (ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ, 
Ανόρθωση, Ομόνοια, Δόξα). Μέγας παίκτης, 
αεικίνητος και αειθαλής. 

Η Ανόρθωση επένδυσε πριν από πολλά 
χρόνια στον Σάββα Πουρσαϊτίδη (έπαιξε πρώτα 
στον Διγενή). Έπαιξε εξαιρετική μπάλα 
και μετά μετακόμισε στον ΑΠΟΕΛ, 
όπου τα πήγε ακόμη καλύτερα. 
Μαζί με τον Πουρσαϊτίδη, που 
έγινε και Κύπριος και διεθνής, 
οι «γαλαζοκίτρινοι» είχαν και 
άλλους ξένους που έκαναν 
σπουδαία πράγματα. Τον Κό-
ντη, τον ιώτη και τον Πίντο. 
Στη συνέχεια αφίχθηκε και 
ο Μαντούκα, που έβαλε μία 
τεράστια σφραγίδα στο κυπριακό 
ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και άλλοι 
πολλοί. Ο Νίκος Κατσαβάκης της 
Ανόρθωσης, ο Γκαστόν Σανγκόι του 
Απόλλωνα, είναι δύο ξεχωριστές περιπτώ-
σεις. Όπως και ο Γιόζεφ Σέμποκ (συνολικά 5 
χρόνια στην ΑΕΛ). Συν τον Σίνισα Ντομπρασί-
νοβιτς φυσικά και τον Ουίλιαμ Μποαβεντούρα, 
τον λες Σβαλόφσκι και τον Πέταρ Μιλογιέβσκι. 

ι α ρ οι
Στα τελευταία 30 χρόνια έπαιξαν με συνέπεια 

οι δύο Κένι, ο Ντάιερ και ο Ντέιβιντ, ο Μακ Νιλ 
της Σαλαμίνας, ο  Σουάτ Πεσίροβιτς, ο Λεβάν 
Κεμπάτζε. Σίγουρα θα ξεχάσαμε κάποιους, 
αλλά είναι ευτυχώς τόσοι πολλοί.    

ΚΟ ΚΙ Σ  Σ Ο ΙΑΡΙ Σ  Ι ΑΗ Ο Ι Σ  
ΡΑΟΥΦ Α  ΚΕ Σ Α ΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙ 
Α ΟΙ Σ ΟΥΔΑΙΟΙ Ε ΟΙ Ε ΡΑ Α  

Ο Υ ΡΟ Η ΙΣ ΟΡΙΑ Σ Η  ΚΥ ΡΟ

Οι ρι μένοι π  το  π ρε ν
ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

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

100  ΣΥ Ε Ο ΕΣ
ΟΡΑ Σ 2

Ε ΑΡ 2 0
Α Α  2
ΑΡ ΚΑΣΑ 2

ΣΚΟ Ε Ι ΗΣ 2 1
Ε ΚΡΙ 211

ΕΡ Α Α
Α ΟΥ ΗΣ 
ΡΙΣΚΟΦΣΚΙ 
ΚΟ Α ΕΣ 
Ο ΑΣ 2

ΦΟΦΑ Α 2
Ε ΑΡ 27

ΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΡΩ ΑΘ Η Α
Ο Ο Α ΗΡΘΕ ΕΡΙΟΔΟΙ Α Σ ΚΟ

ΟΥ Ο ΟΡΑ Σ 07 0  10 2  2
ΑΡ Ο 11 12  11  0
Α ΟΥ ΗΣ 12 1   1 2 

ΡΟΥ Ο Α Ε 12 1   1  0
ΚΑ Α Α 12 1   1 7 12

ΟΥΡΙ ΙΟ 11 12  12  
Ο ΑΣ 12 1   12  2
ΡΙΣΚΟΦΣΚΙ 0 10  120 
Α Α  0 0  10 2  2

Α ΡΟΣΑ 11 12  11  0
ΟΣΑ ΟΥ ΙΟΡ 0 07  1  1

ΑΡ ΚΑΣΑ 07 0  10 2  1
ΣΚΟ Ε Ι ΗΣ 07 0  10 2 1 1

Ε Ε 11 12  1  1
ΦΟΥΣΚΟ 0 10 1  2 1

Ι ΣΕ Ι 0 0   1  12  2  12
ΑΣΙ ΟΥΑ 0 07 11 1 17  17 100

ΑΟΥΡΕ ΙΟ 11 12  17  1
ΚΟ Α ΕΣ 07 0  7 1 7 
Ε ΚΡΙ 07 0  10 211 0

ΦΟΦΑ Α 12 1   1  2
ΣΕΡΑ  Ο Ο 11 12  1 

ΕΟ ΑΡ Ο 12 1   1  
ΑΟΥ Ι ΙΟ 10 11 7 172 7 

Ε ΑΡ 07 0  10 2 0 27
ΚΑΡ ΟΣ ΑΡΚΕΣ 07 0  10 1 0 0

Στην παρέν εση τα γκολ και οι συμμετοχές στις μικρότερες κατηγορίες  

Ο Α Α  ΗΡΘΕ 
Σ Η  ΚΥ ΡΟ 

ΡΙ  Α Ο 12 
ΡΟ ΙΑ  ΡΩ ΟΣ 

Α Ο Ο ΟΥΣ ΟΥΣ 
ΑΙΚ ΕΣ ΟΥ 

ΡΙ ΩΣΑ  Σ Ο ΗΣΙ



Π
ολλοί οι Ισπανοί που έρχονται στην 
Κύπρο τα τελευταία χρόνια και 
πολλοί εξ αυτών αποδείχτηκαν 
εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές. Η 
ΑΕΚ έχει φυσικά τη πρωτοκα-
θεδρία, αφού ήδη ξεκινά και την 
επόμενη χρονιά με τουλάχιστον 

11 εκπροσώπους από τη χώρα των Ταύρων και ακόμη 
δεν άρχισε η μετεγγραφική περίοδος. Κυριότερο 
χαρακτηριστικό των περισσότερων παικτών από την 
Ισπανία είναι πως έκαναν καριέρα σε μικρομεσαίες 
ομάδες της χώρας τους και στη 2η κατηγορία. Φυσικά 
το επίπεδο ακόμη και στη Secunda Division είναι 
πολύ υψηλό. Ένας παίκτης με σημείο αναφοράς στο 
βιογραφικό του είναι ο όρχε Λαρένα. Ο 35χρονος 
κλείνει ήδη 18 χρόνια επαγγελματικής καριέρας, 
συνεχίζει του χρόνου και στην ΑΕΚ, ενώ με βάση τα 
όσα βλέπουμε, μπορεί να κάνει και δύο δεκαετίες. 
Ήδη μετρά 531 αγώνες στην καριέρα του, οπότε με 
τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς θα ξεπεράσει 
τους 570 και αν συνεχίσει και για άλλη μια χρονιά 
(εδώ ή στην πατρίδα του), το εξακοσάρι το έχει στο 
τσεπάκι. Επανερχόμαστε στο ωραίο σημείο του βι-
ογραφικού. Ατλέτικο Μαδρίτης. Μπορεί στις αρχές 
τις περασμένης δεκαετίας οι «ροχιμπλάνκος» να μην 
είχαν τη σημερινή τους αίγλη, αλλά το όνομά τους 
ήταν πάντα βαρύ, το εκτόπισμα μεγάλο. Ο Λαρένα 
δεν γέμιζε απλώς τα νούμερα στην αποστολή και στις 
προπονήσεις. Μέτρησε 95 παιχνίδια, πέτυχε 4 γκολ 
και έπαιξε δίπλα στον Σιμεόνε και τον Τόρες. Για να 
τον εμπιστευτεί η Ατλέτικο, έπρεπε φυσικά ο Λαρένα 
να κάνει κάτι καλό, πολύ καλό. Φρόντισε λοιπόν να 
εντυπωσιάσει για δύο χρονιές με τη φανέλα της Λας 
Πάλμας. Έκανε ντεμπούτο την περίοδο 2000-2001, 

έξι μέρες πριν κλείσει τα 19 του χρόνια και στη 10ή 
του συμμετοχή πέτυχε το πρώτο γκολ του, κόντρα 
στη Νουμάνθια. Την περίοδο 2001-02-03 ήταν μά-
λιστα βασικός στην Εθνική Ελπίδων της Ισπανίας 
και αγωνίστηκε 13 φορές (4 γκολ). Μετά από δύο 
χρονιές στη Λας Πάλμας και τρεις στην Ατλέτικο, 
πήγε δανεικός στη Θέλτα. Τριετία και στο Βίγκο με 
δύο χρονιές στην 1η κατηγορία και την 3η χρονιά 
στη 2η.  Επιστροφή στην 1η αγάπη (Λας Πάλμας). 
Ακολούθησαν άλλα τρία χρόνια στη Σεκούντα με τις 
Ουέσκα (δύο) και Ουέλβα. Το καλοκαίρι του 2014 
αποφάσισε, στα 32 του, να μετακομίσει στο νησί μας. 
Συμπλήρωσε τρία χρόνια, με γεμάτες χρονιές και 
σταθερότητα σε συμμετοχές  και γκολ. Πάντως όλοι 
αναγνωρίζουν πως η τελευταία χρονιά (2016-17), 
ήταν και καλύτερή του. Ειδικά από τη στιγμή που 
τραυματίστηκε ο Τομάς, ο Λαρένα έγινε ο ιθύνων 
νους της ομάδας. αρακτηριστικό του, η οξυδέρ-
κεια, η πάσα ακριβείας και φυσικά το εξαιρετικό 
(σε δύναμη και τεχνική)  δεξί του πόδι. άιλαϊτ της 
χρονιάς ήταν φυσικά το γκολ με τον ΑΠΟΕΛ στον 
2ο γύρο. Έχει σκοράρει απέναντι σε 10 ομάδες στο 
πρωτάθλημα, τις περισσότερες απέναντι στον Απόλ-
λωνα (3). Πέτυχε δύο γκολ με ΑΠΟΕΛ και Δόξα και 
από ένα με Ερμή, Αγία Νάπα, Οθέλλο, Καρμιώτισ-
σα, ΑΕΛ, ρη και Ανόρθωση. Του λείπει πάντως 
ένας τίτλος, αλλά και μία πραγματική ευρωπαϊκή 
διάκριση. Στην Ατλέτικο, συμμετείχε στο Ιντερτότο. 
Πήρε γεύση από κύπελλο ΟΥΕΦΑ με τη Θέλτα 
το 2006-07 και φυσικά πολύ περισσότερο με την 
ΑΕΚ, όπου αγωνίστηκε στο Γιουρόπα Λιγκ, σε δύο 
διοργανώσεις. ρα έχει και επιπλέον στόχους φέτος. 
Μια κούπα και ευρωπαϊκούς ομίλους.

Της Κυριακής
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ///
ΕΡΑ Α Ο Ο 
Ε ΑΙΡΕ ΙΚΟ 

ΕΡΑΣ Α Σ Η  
ΑΕΚ  Ο ΑΡΕ Α 

Ε ΕΙ ΣΑ  Α Α  
Η  ΡΙΕ ΙΑ 

Σ Η  Α Ε ΙΚΟ 
ΑΔΡΙ ΗΣ

Ίσως η πιο σημαντική ανακοίνωση του κα-
λοκαιριού, από πλευράς Ομόνοιας, ήταν η 
επέκταση της συνεργασίας με τον Δημήτρη 

ριστοφή για 4 χρόνια. Είναι χωρίς αμφιβολία 
ο πλέον αγαπημένος παίκτης της «πράσινης»  
εξέδρας. Ο πιο παλιός από το τωρινό ρόστερ, ο 
μόνος που παραμένει από τις μετεγγραφές της 
τριετίας 2008-10. Πάνω απ’ όλα, όμως, πρόκειται 
για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Με φοβε-
ρά χαρίσματα, που θα μπορούσε  ήδη να έχει 
πετύχει πολύ περισσότερα, αν υπολογίσουμε 
πως ταλαιπωρήθηκε ουκ ολίγες φορές από 
τραυματισμούς. Όλα δείχνουν πως έχει βάλει 
πίσω του τις ταλαιπωρίες, και το δείγμα γραφής 
στο 2ο μισό της τελευταίας χρονιάς δείχνει πως 
είναι έτοιμος να εκτοξευτεί. Στη χειρότερη χρονιά 
της Ομόνοιας και έχοντας τα θέματά του (λίγο 
οι ενοχλήσεις στα πόδια, λίγο η υπερβολική 
«προστασία» του Κάρβερ), άφησε τελικά το στίγμα 
του και πήρε θέση ανάμεσα στους κορυφαίους. 
Τα καλύτερα μάλλον έπονται, θα μπορεί πια να 
ξεδιπλώσει όλο του το ρεπερτόριο. Είναι ταχύς 
με εκκίνηση, ανάπτυξη και τελική ταχύτητα, όσο 
ελάχιστοι. Ορθώς λέγεται πως κανένας αμυντι-
κός δεν νιώθει ασφαλής με τον ριστοφή στο 
ένας εναντίον ενός, ειδικά αν υπάρχει και μικρό 
ελεύθερο πεδίο. Το δεξί του πόδι (αν και έχει 
και πολύ γερό αριστερό) είναι σήμα κατατεθέν. 
Όταν οπλίσει καλά και εκτελέσει, μιλούμε για 
κανονιές. Προσθέστε και την ικανότητά του να 
μοιράζει ασίστ, με ένα πρόχειρο υπολογισμό 
έδωσε έτοιμα γκολ σε πάνω από πενήντα πε-
ριπτώσεις. 

τα  και σ νεχί ει
Ο ριστοφή έχει ξεπεράσει κατά δύο τα 

50 γκολ στις ντόπιες διοργανώσεις. Τα 43 με 
την Ομόνοια και άλλα εννέα με την Ένωση. 
Έχει φυσικά και δύο στην Ευρώπη, συν τα 
τέρματα με την Εθνική (7), οπότε ήδη μετρά 
61. Προσθέστε και τα 4 γκολ με τη Σιόν. Αλλά 
ας μείνουμε στις εγχώριες διοργανώσεις. Η 1η 
ομάδα  κόντρα στην οποία σκόραρε ο ριστοφή 
στα κυπριακά γήπεδα (σαν παίκτης της Ένωσης) 
ήταν ο ρης, με τη δε φανέλα της Ομόνοιας η 
ΑΠΕΠ (εις διπλούν). Ο Κύπριος φορ έχει ση-
μειώσει τέρμα  απέναντι σε όλες τις ομάδες που 
βρήκε απέναντί του τα τελευταία χρόνια στην 
1η κατηγορία, εκτός από τη Νέα Σαλαμίνα και 
την Αναγέννηση. 

 ρίσκει με 
Κόντρα στην ομάδα της Λεμεσού έχει σκορά-

ρει έξι φορές (τα δύο με την ΕΝΠ). Από τέσσερα 
τέρματα σημείωσε απέναντι στον Απόλλωνα, τον 
Ολυμπιακό, Εθνικό και την ομάδα της Πάφου 
(σαν ΑΕΠ ή Πάφος FC). Πέτυχε τρία γκολ στο 
αιώνιο ντέρμπι της Λευκωσίας, όπως και τρία 
απέναντι σε ΑΠΕΠ, Αλκή, Ανόρθωση. Δύο γκολ 
σημείωσε με Ερμή, αλκάνορα (κύπελλο), Αγία 
Νάπα, ΑΕ  , ΑΕΚ και Πέγεια, ενώ σκόραρε μία 
φορά με Ατρόμητο, Ένωση και Δόξα.  Το 
πρώτο του τέρμα σε ντέρμπι ήρθε 
τη χρονιά 2008-09 εναντίον της 
Ανόρθωσης, ενώ έχει και ένα 
χατ-τρικ με τον Ολυμπιακό 
σε αγώνα κυπέλλου. Με μία 
τετραετία μίνιμουμ μπροστά 
του, το τριψήφιο νούμερο σε 
γκολ είναι απόλυτα εφικτό. 

  ι  του μη
ΚΩ Σ Α Ι ΟΣ Κ ΑΡΚ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ
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ΚΟ  ΡΩ ΑΘ Η Α
ΚΥ Ε Ο
2007 200  
200 200  10
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ΚΟ  Α Α Ο ΑΔΑ
Ο Ο ΟΙΑ 
Ε ΩΣΗ 
ΕΘ ΙΚΗ 7
ΣΙΟ  

Ο ΚΥ ΡΙΟΣ ΔΙΕΘ ΗΣ 
ΕΣΟΕ ΙΘΕ ΙΚΟΣ 

ΣΚΟΡΑΡΕ ΚΟ ΡΑ ΣΕ 
Ο ΕΣ ΙΣ Ο ΑΔΕΣ Α  
ΚΑ Η ΟΡΙΑΣ  ΕΚ ΟΣ Α Ο 
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Η  Α Α Ε ΗΣΗ

ν ς τ ρος  ον μ τι ρέν

Ε  
2000 2017

ΣΥ Ε Ο ΕΣ  1
ΑΣ Α ΑΣ 00 02  0 11   1 1

Α Ε ΙΚΟ 02 0  
ΘΕ Α 0 0  7
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ΟΥΕ Α 1 1  
ΑΕΚ 1  10  
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ίναι αλήθεια ότι, κατά τη 
διάρκεια της παρουσίασής 
του, ο Μάριο Μπέιν έδει-
ξε αρκετό ενθουσιασμό 
και διάθεση για πολλή 
δουλειά, αλλά και αρ-
κετά ενημερωμένος για 

την ομάδα ΑΠΟΕΛ.  Έδειξε, μάλιστα, να 
γνωρίζει σε ποια ομάδα ήρθε και τις πολύ 
μεγάλες απαιτήσεις που υπάρχουν.

Ο Πρόδρομος Πετρίδης, απαριθμώντας 
τους κυριότερους λόγους που ώθησαν τη 
διοίκηση να μην ανανεώσει τη συνεργα-
σία της με τον Τόμας Κρίστιανσεν, έναν 
προπονητή με τον οποίο η ομάδα κέρδισε 
το πρωτάθλημα, έφτασε στους «16» του 
Γιουρόπα Λιγκ και αγωνίστηκε στον τελικό 
του κυπέλλου, ήταν: 

1. Σε κανένα δεν άρεσε αυτό που έβλεπε 
στον αγωνιστικό χώρο, αφού η ομάδα δεν 
απέδιδε ελκτικό ποδόσφαιρο. 

2. Οι αποτυχημένες μετεγγραφές που 
έγιναν, κυρίως τον Ιανουάριο, ρίχνοντας 
την ευθύνη στον Δανό τεχνικό, αφού όπως 
αποκάλυψε, ο προπονητής έχει πάντα τον 
τελευταίο λόγο. 

Τα πιο πάνω, θα έλεγε κανείς ότι απο-
τελούν μεγάλη πρόκληση για τον Μάριο 
Μπέιν. Ουσιαστικά, ο Ολλανδός τεχνικός 
καλείται να παρουσιάσει μια ομάδα που θα 
ικανοποιεί τον κόσμο που θα πηγαίνει στο 
γήπεδο να την παρακολουθεί και  γενικά 
να αποδίδει ελκυστικό ποδόσφαιρο. Πα-
ράλληλα, η ομάδα θα πρέπει να κερδίζει, 
αφού ο μεγάλος στόχος είναι η κατάκτηση 
όλων των εγχώριων τίτλων. Το έκτο σερί 
πρωτάθλημα αποτελεί μεγάλη πρόκληση 
για την ομάδα, αφού εάν επιτευχθεί, θα 
γραφτεί στην ιστορία, μιας και ποτέ στο 
παρελθόν οι «γαλαζοκίτρινοι» δεν κέρ-
δισαν έξι συνεχόμενα πρωταθλήματα. 
Επιπλέον, στόχος όλων στον Αρχάγγελο 
είναι και το κύπελλο, ώστε η ομάδα να 
στεφθεί νταμπλούχος, μετά από δύο σεζόν. 
Το μεγαλύτερο όμως στοίχημά του, που 
θα είναι το πρώτο του τη φετινή περίοδο, 
είναι ο ΑΠΟΕΛ να προκριθεί στα πλέι-οφ 
του Τσάμπιονς Λιγκ και κατ’ επέκτασιν να 
αγωνιστεί γι’ ακόμα μια χρονιά σε όμιλο 
ευρωπαϊκής διοργάνωσης. 

Και ο Ολλανδός τεχνικός θα πρέπει 
να έχει αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι 
για τον ΑΠΟΕΛ να αγωνιστεί σε ομίλους, 
αφού το οικονομικό είναι πάρα πολύ ση-
μαντικός παράγοντας. λλωστε, όπως είναι 
διαμορφωμένα τα πράγματα, εάν η ομάδα 
δεν εξασφαλίσει θέση, τότε τα πράγματα με 

το «καλημέρα» θα αρχίσουν να ζορίζουν. 
Όλα αυτά συνηγορούν στο γεγονός ότι 

ο Μάριο Μπέιν θα πρέπει να παρουσιάσει 
όσο το δυνατόν πιο έτοιμη την ομάδα του, 
στα μέσα του καλοκαιριού. Ο ΑΠΟΕΛ θα 
αρχίσει από τον 2ο προκριματικό γύρο 
του Γιουρόπα Λιγκ, εκεί όπου λογικά, 
εύκολα ή δύσκολα θα περάσει. Από τον 
3ο προκριματικό όμως τα πράγματα θα 
αρχίσουν να ζορίζουν, αφού σε αυτόν τον 
γύρο, υπάρχουν αρκετές ομάδες που μπο-
ρούν να του βάλουν δύσκολα. Μάλιστα, 
εάν ο ΑΠΟΕΛ περάσει στα πλέι-οφ, πολύ 
δύσκολα θα βρεθεί στο γκρουπ των ισχυ-
ρών, αφού θα πρέπει να αποκλειστούν 
2-3 ομάδες που βρίσκονται πιο ψηλά στον 
σχετικό πίνακα.  

 ε ύν  των μετεγγρα ν
Πέραν της ευρωπαϊκής πορείας, ο Μάριο 

Μπέιν θα πρέπει να φέρει στον Αρχάγγελο 
ποδοσφαιριστές που θα μπορέσουν να 
βοηθήσουν άμεσα την ομάδα. Εάν δεν το 
γνώριζε, το έμαθε από τα πλέον επίσημα 
χείλη, ότι αυτός ήταν ένας από τους σημα-
ντικούς λόγους που ο προκάτοχός του δεν 
βρίσκεται πλέον στον πάγκο της ομάδας. 
Πιο ξεκάθαρος δεν θα μπορούσε να γίνει 
ο κ. Πετρίδης, όταν είπε ότι ο προπονητής 
έχει πάντα τον τελευταίο λόγο στις μετεγ-
γραφές. Και αυτή η ευθύνη είναι πάντα 
πολύ μεγάλη για τον εκάστοτε προπονητή 
του ΑΠΟΕΛ, αφού από το αποτέλεσμα 
κρίνονται πολλά. Ειδικά για ένα προπο-
νητή, που όσο κι αν έδειξε διαβασμένος, 
η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη φορά 
που θα δουλέψει στην Κύπρο. 

Σε ένα πρωτάθλημα, που τη νέα περί-
οδο αναμένεται ακόμα πιο ανταγωνιστικό, 
ο Μάριο Μπέιν καλείται να περάσει τις 
εξετάσεις με άριστα. Απόλλωνας και ΑΕΚ 
παρουσιάζονται πιο έτοιμοι από ποτέ, να 
αμφισβητήσουν την κυριαρχία του ΑΠΟΕΛ 
τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, κανείς 
δεν μπορεί να προβλέψει με σιγουριά πώς 
θα παρουσιαστεί η Ομόνοια. Μπορεί η 
διεκδίκηση του τίτλου για την ώρα να φα-
ντάζει αρκετά δύσκολη, όμως μέχρι ως 
ένα σημείο του πρωταθλήματος, θα είναι 
ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Τα ίδια ισχύουν 
και για την πάντα υπολογίσιμη ΑΕΛ, ενώ 
σίγουρα η Ανόρθωση θα παρουσιαστεί 
πολύ καλύτερη, από τη σεζόν που ολο-
κληρώθηκε.  

Και όλα αυτά, την στιγμή  που στον 
ΑΠΟΕΛ η κατάκτηση του πρωταθλήματος 
μοιάζει να είναι μονόδρομος

ΚΑ ΕΙ ΑΙ Α ΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΙΑ Ο ΑΔΑ ΟΥ ΘΑ ΙΚΑ Ο ΟΙΕΙ Ο  ΚΟΣ Ο  Α ΟΔΙΔΟ ΑΣ Ε ΚΥΣ ΙΚΟ ΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

Η πρόκληση του Μάριο Μπέιν

Α ΟΕ  
Ο Υ ΙΟΣ Α Ε Α ΔΡΟΥ 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΟΙ ΗΜΑ ΤΟΥ 
ΟΛΛΑΝ ΟΥ ΤΕ ΝΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΘΑ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡ ΤΟ ΤΟΥ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ 
ΠΕΡΙΟ Ο, ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΑ Α ΝΑ 
ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΛΕ ΟΦ ΤΟΥ 
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΚΑΙ ΚΑΤ  
ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΝΑ ΑΓ ΝΙΣΤΕΙ ΓΙ   
ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΜΙΛΟ 
ΕΥΡ ΠΑ ΚΗΣ ΙΟΡΓΑΝ ΣΗΣ 

Ανόρθωση απουσιάζει από τα ευ-
ρωπαϊκά σαλόνια, καθώς φέτος 
συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια 
χωρίς συμμετοχή σε ευρωπαϊκή 
διοργάνωση. Οι τελευταίες παρουσίες 
της στην Ευρώπη απογοητευτικές 
έως τραυματικές. Διακοπή αγώνα 

με την άγνωστη Ντίλα Γκόρι τη χρονιά 2012-2013 και 
ποινή τριών αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών, την 
οποία κουβαλά ακόμα, ενώ την επόμενη χρονιά, όταν 
σημειώθηκε η τελευταία συμμετοχή της στην Ευρώπη, 
ήρθε ο απίστευτος αποκλεισμός επίσης από την άγνωστη 
Γκέφλε, η οποία είχε ανατρέψει την ήττα της με 3-0 σε 
νίκη με 4-0. Το γεγονός ότι η Ανόρθωση δεν λαμβάνει 
μέρος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχει τις συνέπειές 
του. Οικονομικές, αγωνιστικές, αλλά και στη γενική της 
εικόνα. Οικονομικές συνέπειες γιατί αυτά τα χρόνια είχε 
απώλειες που σαφώς αν δεν υπήρχαν, η «Κυρία» θα 
έβγαζε διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο στο γήπεδο, 
έχοντας ταυτόχρονα και διαφορετικούς στόχους. 

Όταν μια ομάδα αγωνίζεται σε προκριματικές φάσεις 
του Γιουρόπα Λιγκ χωρίς να εξασφαλίζει συμμετοχή 
στους ομίλους, λαμβάνει μπόνους από την ΟΥΕΦΑ.  
Σε αυτούς τους αγώνες υπάρχουν έσοδα και από την 
πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Κατά προ-
σέγγιση η Ανόρθωση από τη μη συμμετοχή της στην 
Ευρώπη τις τελευταίες τέσσερεις ποδοσφαιρικές πε-
ριόδους έχει απώλεια εσόδων, που ενδεχομένως να 
φτάνουν τα 4.000.000. Φυσικά το ποσό αυτό δεν είναι 
«καθαρό», καθώς θα πρέπει να υπολογιστούν και τα 
έξοδα συμμετοχής στην Ευρώπη, τα οποία πάλι κατά 
προσέγγιση μπορεί να είναι το 50% του συνολικού ποσού. 
Η αφαίρεση εσόδων και εξόδων βγάζει θετικό αριθμό 

για την κάθε ομάδα και χρηματικό ποσό που σίγουρα 
θα βελτίωνε την αγωνιστική της εικόνα. Αυτό είναι το 
δεύτερο κεφάλαιο της μη συμμετοχής στην Ευρώπη. 

Η Ανόρθωση τα τελευταία χρόνια είχε πολλά ανοι-
κτά μέτωπα. Οφειλές προς πρώην ποδοσφαιριστές και 
προπονητές, οι οποίες δεν υπάρχουν πλέον. Οφειλές 
προς το κράτος, τις οποίες συνεχίζει να πληρώνει. Το 
συνολικό χρέος, όπως είχε ανακοινωθεί τον Αύγουστο 
του 2013, είχε φτάσει τα 13.500.000 ευρώ, και το οποίο 
έχει μειωθεί πλέον κάτω του 50%. Βάζοντας στην εξίσωση 
δυο δεδομένα, τα έσοδα της Ευρώπης και την έλλειψη 
τόσο μεγάλου χρέους, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι η 
Ανόρθωση θα μπορούσε να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο 
στις εγχώριες διοργανώσεις, κάτι που έχει χρονιά να κάνει.

πάρχο ν και ετικά
Παρά τα δυο πιο πάνω αρνητικά στοιχεία, η Ανόρθωση 

τα τελευταία χρόνια διατηρεί σχεδόν τα ίδια έσοδα από 
τις εγχώριες διοργανώσεις. Δηλαδή, διαθέτει περίπου 
3.000 εισιτήρια διαρκείας με το συνολικό ποσό εσόδων 
να φτάνει τις 600.000 ευρώ. Από την πώληση των εισι-
τηρίων στους εντός έδρας αγώνες έχει έσοδα περίπου 
400.000 ευρώ. Συνολικά το ποσό φτάνει το 1.000.000. Οι 
χορηγίες, διαφημίσεις και εισφορές σχεδόν κάθε χρόνο 
είναι οι ίδιες, αποφέροντας στην Ανόρθωση χρηματικό 
ποσό που φτάνει τις 500.000 ευρώ. Φυσικά η μεγάλη 
πηγή εσόδων είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα, από τα 
οποία η «Κυρία» βάζει στο ταμείο της 1.200.000 ευρώ. 
Συνολικά τα έσοδά της από τις εγχώριες διοργανώσεις 
είναι μεταξύ 2.700.000 και 3.000.000 ευρώ ετησίως. Σε 
αυτό το ποσό όμως θα πρέπει να υπολογιστούν και τα 
έξοδα. Πληρωμές εργαζομένων, καταβολή χρέους προς 
το κράτος, δόσεις στις τράπεζες και λειτουργικά έξοδα.

Το τελικό συμπέρασμα, και σύμφωνα με τα όσα στοι-
χεία μάς δόθηκαν από την Ανόρθωση, είναι ότι η μη 
συμμετοχή στην Ευρώπη έχει πολλαπλές συνέπειες. 
Αγωνιστικές, οικονομικές και στην εικόνα της ομάδας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓ ΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΟΙ 
ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΗΡΕΑ ΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ

Οι συνέπειες της μη συμμετοχής στην Ευρώπη
A ΟΡΘΩΣΗ 

ΑΣΙ ΗΣ ΣΙΡΟ ΟΥ ΟΣ
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Θα γίνει ο Γιάννης
νέος Νοβίτσκι;

ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΠΟΥ 

ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ 
ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ ΝΑ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΕΦΑΜΙΛΛΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΑΣΟΥ   

Με ποσοστό 33,4% των ανα-
γνωστών του έγκυρου περιοδικού 
Quattroruote, η γοητευτική Alfa 
Romeo Giulia ψηφίστηκε ως «2017 
Newcomer of the Year» (Καλύτερο 
νέο αυτοκίνητο του 2017). Πρόκει-
ται για τον σημαντικότερο τίτλο που 
μπορεί να δώσει το ιταλικό μηνιαίο 
περιοδικό μέσα από τις ψηφοφορί-
ες του.  Η τελετή απονομής έγινε 
στο Μιλάνο, ανήμερα την «Ημέρα 
Quattroruote», που γιορτάζει κάθε 
χρόνο το περιοδικό. Ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της FCA σε Ευρώπη, 
Μέση Ανατολή και Αφρική, Alfredo 
Altavilla, δέχθηκε τον τίτλο μπροστά 
από πολλά υψηλόβαθμα στελέχη 
της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η τιμή 
αυτή, την οποία έδωσαν οι ίδιοι οι 
αναγνώστες, συμπεριλάμβανε και 
άλλα δημιουργήματα του ομίλου της 
Fiat, επιδεικνύοντας την υπεροχή 
του. Συγκεκριμένα, μαζί με την Alfa 
Romeo Giulia, η Fiat 124 Spider και 

το Fiat Tipo σκαρφάλωσαν στα ψηλά 
σκαλοπάτια. Όλα τα πιο πάνω είναι 
αποδεικτικό στοιχείο της υψηλής 
εκτίμησης που λαμβάνουν όλοι οι 
καινοτόμοι σχεδιασμοί προϊόντων 
της Fiat, αλλά και τα άλλα όμορ-
φα ιταλικά προϊόντα στον κόσμο. 
Ο διαγωνισμός του περιοδικού 
Quattroruote ξεκίνησε το 2000, 
και μέχρι στιγμής ανέδειξε ως κο-
ρυφαία συνολικά έντεκα μοντέλα 
του ομίλου FCA, με τελευταίο το 
περσινό Fiat 500X. Το πάθος των 
αναγνωστών αλλά και η σημασία 
στην λεπτομέρεια που δείχνει το 
κοινό του περιοδικού, αποδεικνύει 
τον επαγγελματισμό που υπάρχει 
τόσο στο ίδιο το περιοδικό αλλά 
και το κοινό του. Οι τρεις φετινοί 
φιναλίστ του διαγωνισμού πάτησαν 
κορυφή εις βάρος 12 άλλων μοντέ-
λων διαφόρων εταιρειών. Η Giulia 
αποτελεί την πιο αληθινή έκφραση 
του πνεύματος της Alfa Romeo, με 
όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν 
την εταιρεία να βρίσκονται μαζεμένα 
εδώ: χαρακτηριστικός σχεδιασμός, 
κινητήρες υψηλής απόδοσης, τέλεια 
κατανομή βάρους, μοναδικές τεχνο-
λογικές λύσεις και άψογα ποσοστά 
δύναμης σε σχέση με το βάρος. 
Ταυτόχρονα, η Fiat 124 Spider 
ακολουθεί τη θρυλική πρόγονό της 
στην προσπάθειά της να κάνει μια 
ολόκληρη γενιά να την ερωτευτεί, 
ενώ το Fiat Tipo προβάλλει ως το 
μοντέλο με το καλύτερο «value for 
money» στην αγορά.

Η Audi είναι για δεύτερη συνε-
χόμενη χρονιά η πιο καινοτόμος 
μάρκα στην premium κατηγορία της 
παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. 
Πέτυχε και φέτος μια ολοκληρωτική 
νίκη κατακτώντας τον τίτλο στην 
πολυτελή κατηγορία του θεσμού 
«Automotive Innovations Award», 
αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά 
την ευελιξία και την καινοτόμο δύ-
ναμή της σε σημαντικά μελλοντικά 
τμήματα όπως: η αεροδυναμική, η 
ελαφριά κατασκευή, η συνδεσιμό-

τητα και η αυτόνομη οδήγηση. Το 
Κέντρο Διαχείρισης Αυτοκινήτων 
και η PricewaterhouseCoopers AG 
παρουσίασαν για πέμπτη φορά φέτος 
το Βραβείο Καινοτομίας Αυτοκι-
νήτου. Το βραβείο τιμά τους πιο 
πρωτοποριακούς κατασκευαστές 
και προμηθευτές αυτοκινήτων για 
το τρέχον έτος. Πάνω από 1.162 
καινοτομίες από 19 κατασκευα-
στές αυτοκινήτων και 60 μάρκες 
διαγωνίστηκαν για το βραβείο. 
«Αυτά τα βραβεία αποδεικνύουν 
την πρωτοπορία της Audi μέσω 
της τεχνολογίας  «Vorsprung 
durch Technik» και την ηγετική 
της θέση σε θέματα που αφορούν 
σε καινοτόμες ιδέες. Ειδικά στην 
αεροδυναμική και την ελαφριά 
κατασκευή, τη συνδεσιμότητα, τα 
συστήματα υποβοήθησης οδηγού 
και την αυτόνομη οδήγηση, είμαστε 
μακράν οι καλύτεροι και εργαζόμα-
στε σκληρά για να διατηρήσουμε το 
ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα». 
Αυτά δήλωσε ο καθηγητής Rupert 
Stadler, Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της AUDI AG, κατά 
τη διάρκεια της τελετής απονομής 
των βραβείων στη Φρανκφούρτη.

Μετά από δυο πολύ καλά πρώτα 
Σαββατοκύριακα στο Porsche Carrera 
Cup GB, ο Ευτύχιος Έλληνας ταξίδεψε 
με την JTR στο Oulton Park για την 
τρίτη συνάντηση του θεσμού. Όπως 
φάνηκε από τους πρώτους δυο αγώνες, 
ο Κύπριος άσος ανέπτυσσε ολοένα 
και περισσότερο τον ρυθμό του, κάθε 
φορά που καθόταν πίσω από το τιμόνι 
της Porsche του και στο Oulton Park 
έδειξε πως έκανε ακόμη περισσότερα 
βήματα μπροστά. Στον προκριματικό 
γύρο της πρώτης κούρσας ο Έλληνας 
προκρίθηκε τέταρτος, μόλις 6 χιλιοστά  

πίσω από τον Charlie Eastwood. Στα 
προκριματικά του δεύτερου γύρου, 
όμως, ο Tio κατάφερε να κερδίσει 
τον Eastwood, τοποθετώντας το αυ-
τοκίνητό του στην τρίτη θέση, μόλις 
πίσω από τον δεύτερο, Zamparelli, 
και τον πρώτο (και πρωταγωνιστή 
του θεσμού) Cammish. Αξίζει να 
σημειωθεί πως τα προκριματικά 
διεξήχθησαν υπό συνθήκες βροχής. 
Η τύχη, ωστόσο, είχε άλλα σχέδια για 
τον Ευτύχιο. Η πρώτη στροφή του 
πρώτου αγώνα έκρυβε ένα χάος για 
πολλούς από τους οδηγούς, με πολ-
λαπλές συγκρούσεις (ευτυχώς χωρίς 
οποιονδήποτε τραυματισμό) να έχουν 
σαν αποτέλεσμα την εγκατάλειψη εν-
νέα οδηγών, συμπεριλαμβανομένου 
και του Ευτύχιου Έλληνα. Απ’ όλα 
τα αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο 
συμβάν της πρώτης στροφής, μόνο 
αυτό του Graeme Mundy μπόρεσε, 
μετά από επιδιορθώσεις, να επιστρέψει 
στην πίστα. Μετά το χάος της πρώτης 
στροφής του πρώτου αγώνα, κάποιες 
ομάδες δεν προλάβαιναν να επιδι-
ορθώσουν τις ζημιές στα αυτοκίνητά 
τους με αποτέλεσμα, από τους 21 
οδηγούς που θα εκκινούσαν, μόνο 
οι 18 να καταφέρουν να στήσουν το 
αυτοκίνητό τους στο grid.

Η Alfa Romeo Giulia κέρδισε τον τίτλο 
«2017 Newcomer of the Year» 

Audi: Η πιο καινοτόμος μάρκα 

Ατυχία για τον Έλληνα στο Oulton Park

Π
ολλοί Ευρωπαίοι έχουν 
αφήσει το στίγμα τους 
στο ΝΒΑ. Ο μακαρίτης 
Πέτροβιτς, ο Ντίβατς, 
ο Σαμπόνις, ο Μαρ-
σούλιονις, ο Κούκοτς, 
ο Ράτζα, ο Στρεμφ πα-

λαιότερα. Ο Πάρκερ, τα αδέλφια Γκασόλ, 
ο Ρούμπιο πρωταγωνιστούν τα τελευταία 
χρόνια. Κατά πολλούς ο κορυφαίος που 
διέσχισε τον Ατλαντικό και έκανε τεράστια 
καριέρα είναι ο Ντιρκ Νοβίτσκι. Και δεν 
είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι ο Γιάν-
νης Αντετοκούμπο, όχι μόνο θα αποτελέσει 
τον κορυφαίο Ευρωπαίο για τα επόμενα 
χρόνια, αλλά θα πιάσει τις επιδόσεις και θα 
φτάσει το στάτους του μεγάλου Γερμανού. 
Οι Αμερικανοί αρέσκονται στις συμπτώ-
σεις, εξ ου και άρχισαν τις συγκρίσεις. 
Ο Γιάννης και ο Νοβίτσκι έχουν το ίδιο 
ύψος (2.11). Πήγαν στο ΝΒΑ, χωρίς να παί-
ξουν μπάσκετ στην ελίτ της χώρας τους. 
Ο Γερμανός άσος έπαιζε τέσσερα χρόνια 
στη Βούτσμπουργκ στη 2η κατηγορία της 
Γερμανίας. Όλοι μιλούσαν για ένα ασύλλη-
πτο ταλέντο, αλλά καμία ομάδα δεν έτρεξε 
να τον αποκτήσει. Στα 1998, κινήθηκε η 

Μπαρσελόνα, αλλά οι Ντάλας Μάβερικς 
είχαν ήδη ρίξει τα δίχτυά τους. Στη μέση 
μπήκαν και οι Σέλτικς, αλλά τελικά ο Ντιρκ 
πήγε στο Ντάλας. Ο Αντετοκούμπο ξεκί-
νησε στον Φιλαθλητικό, μόνο η Σαραγόσα 
Ισπανίας τον εντόπισε και έκανε μαζί του 
συμβόλαιο, αλλά το ΝΒΑ τον ανακάλυψε και 
τελικά υπέγραψε στους Μπακς. Αμφότεροι 
χρειάστηκαν ένα διάστημα να προσαρμο-
στούν και έκαναν νορμάλ πρώτη χρονιά. 
Στη 2η ανέβηκαν πάρα πολύ, από την 3η 
και μετά απογειώθηκαν. Ο Νοβίτσκι άλλαξε 
γενικά την ιστορία του Ντάλας, έφτασε και 
σε τίτλο. Ο Αντετοκούμπο αλλάζει αυτή 
των Μιλγουόκι, που ποντάρουν πολύ στα 
νιάτα και οι ειδικοί μιλούν για ομάδα που 
μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά τα επόμενα 
2-3 χρόνια. Αυτά είναι τα θεωρητικά. Στην 
πράξη, ο Γιάννης διαθετει πολλά από τα 
χαρακτηριστικά που χρειάζεται για να μπει 
στα παπούτσια του Νοβίτσκι. Παρά το μπόι 
τους (ύψος για σέντερ), έχουν άψογη τεχνι-
κή κατάρτιση και θαυμάσιο χειρισμό της 
μπάλας. Ο Έλληνας άσος μπορεί κάλλιστα 
να παίξει πλέι-μέικερ, σούτινγκ γκαρντ και 
στο 3άρι. Ο Νοβίτσκι ξεκινούσε στο “4”, 
σπανιότερα στο “3”, αλλά έβγαινε έξω από 
τη ρακέτα και λειτουργούσε ως σούτινγκ 
γκαρντ. Ο Γερμανός όταν ωρίμασε, έγινε 
σούπερ σκόρερ, ο Γιάννης στη 4η του χρονιά 
μετρά 23 πόντους μέσο όρο και 25 στα 

πλέι-οφ. Λιγότερους μεν, αλλά μόνο λίγοι 
δεν είναι. Ο Αντετοκούμπο υστερεί γενικά 
σε επιθετικές αρετές (ευστοχία, ποικιλία), 
έναντι του Νοβίτσκι, αλλά είναι πιο αθλητικός 
και με καλύτερα αμυντικά χαρακτηριστικά. 
Οι ειδικοί του ΝΒΑ επιμένουν πως αν ο 
Γιάννης συνεχίσει να δουλεύει τόσο σκληρά, 
θα φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα. Ίσως η 
πιο χαρακτηριστική ατάκα είναι αυτη του 
προπονητή των Μπακς και πρώην συμπαί-
κτη του Νοβίτσκι στο Ντάλας, του Τζέισον 
Κιντ. «Ο Νοβίτσκι ξεκινούσε τον αγώνα 
και δεν ήξερες ποτέ πού θα σταματήσει. 
Ήταν καταπληκτικός. Το ίδιο κάνει και ο 
Γιάννης». Ο ίδιος ο Αντετοκούμπο έχει τον 
Νοβίτσκι σαν είδωλο, τον θεωρεί ως τον 
κορυφαίο Ευρωπαίο όλων των εποχών. 
Και εφόσον ξέρει πού είναι το ταβάνι, ξέρει 
και πώς να το φτάσει.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟ ΝΒΑ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕΖΟΝ	 ΑΓΩΝΕΣ	 ΡΙΜΠ	 ΠΟΝ.
2013-14	 77	 4.4	 	6.8
2014-15	 81	 6.7	 12.7
2015-16	 80	 7.7	 16.9
2016-17	 80	 8.7	 22.9

ΠΛΕΪ ΟΦ
2014-15	 6	 7.0	 11.5
2016-17	 6	 9.5	 24.8

Η σειρά των τελικών του πρωτα-
θλήματος στην Α1 επιστρέφει 
στο ΣΕΦ, όπου απόψε (21:00) 

Ολυμπιακός Π. και Παναθηναϊκός διεκ-
δικούν διακαώς τη νίκη ώστε να πάρουν 
προβάδισμα για κατάκτηση του τίτλου. 
Μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες μετρούν 
από μία νίκη, αφού αμφότερες εκμεταλ-
λεύθηκαν την έδρα τους. Υπενθυμίζεται, ότι 
πρωταθλήτρια θα αναδειχθεί η ομάδα που 
θα φτάσει στις τρεις νίκες. Ο Ολυμπιακός 
εξακολουθεί να διατηρεί το πλεονέκτημα 
της έδρας, αφού εάν κρατήσει το αήττητο 
στο ΣΕΦ, θα κερδίσει και τον φετινό τίτλο. 
Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός για να κερ-
δίσει το πρωτάθλημα δεν του αρκούν οι 
νίκες μόνο στο ΟΑΚΑ, αλλά θα χρειαστεί 
τουλάχιστον μία στην έδρα του αντιπάλου.   

Γκριν: «Έχω να γεμίσω πολύ... 
μεγάλα παπούτσια»

 Ο Έρικ Γκριν έκανε ό,τι μπορούσε να 
βοηθήσει τον Ολυμπιακό, με τον Βασίλη 
Σπανούλη στα «πιτς», στον 2ο τελικό, με 
τον Παναθηναϊκό, στο ΟΑΚΑ. Ο Αμερι-
κανός γκαρντ σημείωσε 21 πόντους με 
5/6 τρίποντα αλλά έφυγε ηττημένος από 

το ΟΑΚΑ: «Θεωρώ πως ήταν ένα εξαι-
ρετικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. 
Πρόκειται για μια σειρά αγώνων και δεν 
κοιτάμε έναν μεμονωμένο αγώνα, καθώς 
πρόκειται για σειρά αγώνων και όχι ένα 
ματς. Πλέον, κοιτάζουμε το τρίτο ματς, θα 
δούμε βίντεο, θα διορθώσουμε τα λάθη μας 
και θέλουμε να εμφανιστούμε καλύτεροι. 
Ο Σπανούλης είναι ο ηγέτης μας, έχω να 
γεμίσω πολύ... μεγάλα παπούτσια όταν 
λείπει. Αλλάζει ο ρόλος μου όταν λείπει 
εκείνος, αλλά δεν είναι εύκολο όταν λείπει 
για εμάς, είναι ο ηγέτης μας. Πλέον, τον 
περιμένουμε να επιστρέψει και να μας 
δώσει αυτοπεποίθηση».

Παππάς: «Πάμε για το μπρέικ»
«Πάμε στο ΣΕΦ για να πάρουμε μία νίκη 

και να φέρουμε ξανά τη σειρά στο ΟΑΚΑ, 
για να τελειώσουμε,» δήλωσε ο MVP του 
τελευταίου αγώνα, Νίκος Παππάς: «Στον 
δεύτερο αγώνα, η νίκη ήταν μονόδρομος. 
Πλέον πάμε στο ΣΕΦ, να παλέψουμε με 
όλη μας την καρδιά, να κάνουμε το μπρέικ 
και να επιστρέψουμε για να τελειώσουμε 
εδώ τη σειρά. Δεν μας τιμά ιδιαίτερα ότι 
είχαμε καιρό να κερδίσουμε τον Ολυμπι-

ακό σε σειρά τελικών στην έδρα μας. Οι 
έδρες, όπως φαίνεται,  δεν παίζουν και τον 
πιο σημαντικό ρόλο, κάτι που σημαίνει 
πως μπορούμε να κάνουμε το μπρέικ στο 
ΣΕΦ. Η ομάδα έχει τόσο ταλέντο, που σί-
γουρα σε κάθε παιχνίδι κάποιο παιδί θα 
βγει μπροστά».

Η προσοχή στραμμένη στο ΣΕΦ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ




