
ε μια εποχή που οι 
πλείστοι Κύπριοι ποδο-
σφαιριστές των ομάδων 
βρίσκονται στη σκιά των 
ξένων και κοινοτικών 
που επιλέγουν οι διοι-
κήσεις και προπονητές, 

ο ΑΠΟΕΛ συνεχίζει σταθερά στην πολιτι-
κή του, επενδύοντας σε Κύπριους παίκτες, 
κυρίως νεαρής ηλικίας. Μηνάς Αντωνί-
ου, Κύπρος Χριστοφόρου και Αντρέας 
Μακρής είναι τα τρία νέα πρόσωπα που 
θα εμπλουτίσουν το κυπριακό στοιχείο 
στο ρόστερ των πρωταθλητών φέτος. 

Ανέκαθεν όμως οι «γαλαζοκίτρινοι» 
επένδυαν σε γηγενείς ποδοσφαιριστές, 
πόσω μάλλον μετά την πώληση του 
Πιέρου Σωτηρίου, που έβαλε πολλά 
εκατομμύρια στα ταμεία της εταιρείας.  

Στις παλαιότερες εποχές ήταν αναγκαία 
η παρουσία των Κύπριων παικτών στις 
ομάδες λόγω του περιορισμένου επιτρε-
πόμενου αριθμού ξένων. Παρόλα αυτά, 
ακόμα και στη νέα εποχή των πολλών 
ξένων, ο ΑΠΟΕΛ συνεχίζει να αγοράζει 
και να στοχεύει σε ό,τι καλύτερο κινεί-
ται στην κυπριακή αγορά. Ποιος ξεχνά 
την ποδοσφαιρική περίοδο που μόλις 
ολοκληρώθηκε. Η ομάδα της Λευκω-
σίας είχε σταθερά στην ενδεκάδα της 
τουλάχιστον τέσσερεις Κύπριους ποδο-
σφαιριστές. Υπήρξε και αγώνας που στο 
αρχικό σχήμα βρέθηκαν επτά γηγενείς. 

Ακόμα και στις ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις που το επίπεδο είναι υψηλότερο, οι 
Κύπριοι είχαν ηγετικό ρόλο  

Ο   
Πηγαίνοντας πίσω στον χρόνο, θυμό-

μαστε πολύ καλά την πρώτη θητεία του 
Πρόδρομου Πετρίδη ως προέδρου του 
συλλόγου να εντυπωσιάζει με τις μετεγ-
γραφές Κύπριων ποδοσφαιριστών όπως 
των Κώστα Μαλέκκου, Χρύση Μιχαήλ, 
Μάριου Αγαθοκλέους, Μάριου Νεοφύτου, 
Σταύρου Γεωργίου και Κωνσταντίνου 
Μακρίδη. Παίκτες που είχαν ηγετικό 
ρόλο στις ομάδες τους αλλά δελεάστη-
καν με την προοπτική του ΑΠΟΕΛ και 
πήραν την απόφαση να υπογράψουν 
στην ομάδα της Λευκωσίας. Και όλοι 
ανεξαιρέτως πανηγύρισαν πρωταθλή-
ματα στη συνέχεια.  

Η συνταγή απόκτησης των καλύτε-
ρων Κύπριων ποδοσφαιριστών τη στιγμή 
που οι επιλογές των ξένων ήταν αρκετά 
ποιοτικές, είχε θετικά αποτελέσματα, συ-
νεχίστηκε και μετά το τέλος της πρώτης 
θητείας του Πρόδρομου Πετρίδη και 
συνεχίζεται φυσικά μέχρι σήμερα. 

Και επί εποχής Φοίβου Ερωτοκρίτου 
κρίθηκε αναγκαία η ανανέωση του ρόστερ 
με γηγενείς ποδοσφαιριστές. Ήταν σταθε-
ρή αξία στον ΑΠΟΕΛ οι Χαραλαμπίδης, 
Αλεξάνδρου και Ηλία, αλλά η διοίκηση 
σωστά κοίταξε λίγο παραπέρα για να 

συνεχίζει μέχρι σήμερα στην ομάδα.
Η επιστροφή του Πρόδρομου Πετρίδη 

στον προεδρικό θώκο του ΑΠΟΕΛ πριν 
από τρεισήμισι χρόνια δεν έφερε αλλαγές 
στον τρόπο αντιμετώπισης των Κύπριων 
ποδοσφαιριστών. Με το καλημέρα της 
μετεγγραφικής περιόδου ανακοινώθηκε 
ο Γιώργος Εφραίμ. Ακολούθως έγινε 
η επένδυση με τον Νικόλα Ιωάννου, 
που αναδείχθηκε ως κορυφαίος νέος 
φέτος. Στη δεύτερη θητεία του κ. Πετρίδη 
αποκτήθηκε ο Κωνσταντίνος Μακρίδης, 
που δεν έπεισε και έγινε η ανταλλαγή με 
τον Γιώργο Μερκή από τον Απόλλωνα, 
που αποδείχθηκε ολόσωστη. 

Γενικότερα με τον Πρόδρομο Πε-
τρίδη ο ΑΠΟΕΛ, τόσο στην πρώτη του 
θητεία όσο και στη δεύτερη, προχώρησε 
σε πολύ μεγάλες κινήσεις απόκτησης 
Κύπριων παικτών, που προκάλεσαν 
συζητήσεις.

λες οι πιο πάνω είναι περιπτώ-
σεις παικτών που πρόσφεραν αρκετά 
στον σύλλογο της Λευκωσίας. Υπάρχει 
όμως και μια άλλη κατηγορία παικτών, 
στην οποία η διοίκηση επένδυσε για 
να τους πάρει στην ομάδα, αλλά για 
διάφορους λόγους δεν πέτυχαν στον 
ΑΠΟΕΛ. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
είναι αυτές των Πάνου Κωνσταντίνου, 
Άλεξ Κωνσταντίνου, Αντρέα Παπαθανα-
σίου, Παρασκευά Χρίστου, και Αιμίλιου 
Παναγιώτου. 

Ο   
Τη δεδομένη στιγμή και ενόψει 

της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου, ο 
ΑΠΟΕΛ έχει σχετικά μεγάλο αριθμό 
Κύπριων ποδοσφαιριστών. Κατ’ αρχάς 
πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με 
το κατασταστικό της ΚΟΠ, η κάθε ομάδα 
επιβάλλεται να έχει στο ρόστερ της 9 
γηγενείς άνω των 21 ετών. Οι «γαλαζοκί-
τρινοι» αυτήν τη στιγμή έχουν στο ρόστερ 
τους εννέα ποδοσφαιριστές άνω των 21 
ετών (Κύπρος Χριστοφόρου, Νικόλας 
Ιωάννου, Γιώργος Μερκής, Νεκτάριος 
Αλεξάνδρου, Κώστας Αρτυματάς, Στάθης 
Αλωνεύτης, Γιώργος Εφραίμ, Αντρέας 
Μακρής, Μηνάς Αντωνίου), ενώ προ-
ωθήθηκαν από τη δεύτερη ομάδα και 
θα ακολουθήσουν την προετοιμασία 
της πρώτης ομάδας στην Πολωνία οι 
νεαροί Ζαχαρίας Άδωνη, Μάρκος Στυ-
λιανίδης, Γιάννης Αντρέου και Σεργκέι 
Γκρούμπατς. Επί της ουσίας, σε σχέση 
με πέρσι από το ρόστερ απουσιάζει ο 
Πιέρος Σωτηρίου και προστέθηκαν οι 
Μακρής και Αντωνίου.  Η πρόθεση της 
διοίκησης για συνεχή αναβάθμιση των 
ακαδημιών, με στόχο να μπορέσει κάποια 
στιγμή να τροφοδοτηθεί η πρώτη ομάδα, 
είναι δεδομένη. Μένει να δούμε ποιοι 
από τους νεαρούς που αποκτήθηκαν 
ή που ανέβηκαν από την 2η ομάδα θα 
πάρουν ευκαιρίες και, το κυριότερο, αν 
θα τις εκμεταλλευτούν. 
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Ο ΑΠΟΕΛ 
ΣΥΝΕΧΙ ΕΙ 
ΝΑ ΑΓΟΡΑ ΕΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΟΧΕΥΕΙ 
ΣΕ Ο,ΤΙ ΚΑΛΥ-
ΤΕΡΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΓΗ-
ΓΕΝΕΙΣ ΠΟΔΟΣ-

ΑΙΡΙΣΤΕΣ  

ΡΙ ΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Επενδύσεις στο καλό ντόπιο «προϊόν» 

Επί προε ρίας 
ρ ρομου ετρί η, τ σο 
στην πρ τη του θητεία 

σο και στη εύτερη,  
πρα ματοποι θηκαν 

οι πιο υνατ ς 
μετε ρα ς Κύπρι ν 

πο οσ αιριστ ν, 
με αρακτηριστικ  
παρα εί ματα τους 
αλ κο, ρύση ι α λ, 

Κ νσταντίνου ακρί η 
και ι ρ ο Ε ραίμ

ΣΕ ΑΚΟ Α ΙΑ ΟΔΟΣ ΑΙΡΙΚΗ ΡΟ ΙΑ Ο Α ΟΕ  Ο ΑΡΕΙ ΣΕ ΚΥ ΡΙΟΥΣ ΟΔΟΣ ΑΙΡΙΣ ΕΣ

προσθέσει κι άλλους πρωτοκλασάτους Κύ-
πριους. Τότε αποκτήθηκε ο Άθως Σολωμού 
από τον Απόλλωνα ως μια καλή επιλογή, 
αλλά η μετεγγραφή που προκάλεσε πάταγο 
ήταν αυτή του Στάθη Αλωνεύτη από την 
αιώνια αντίπαλο. Και ήδη ο Στάθης μετρά 
πέντε σερί κατακτήσεις πρωταθλημάτων   

Με την ίδια διοίκηση πέρασε τις πύλες 
του Αρχαγγέλου ο Πιέρος Σωτηρίου που 
έπιασε t- p με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα, 
καθώς και ο Κωστάκης Αρτυματάς, που 
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ΚΥΡΙΑΚΗ, 
Για�την�Πολωνία,�και�συγκε-
κριμένα�για�το�α λητικό�κέντρο�
Μιστρ λ,�ανα ωρεί�η�αποστολή�
του�ΑΠΟΕΛ,�που� α�μείνει�εκεί�
μέ ρι�την�1η�Ιουλίου ��

ΔΕΥ ΕΡΑ, 
Πραγματοποιείται�η�κλήρωση�
του�1ου�και�2ου�προκριματι-
κού�γύρου�του�Τσ μπιονς�Λιγκ,�
κα ώς�επίσης�και�του�Γιουρόπα�
Λιγκ

ΡΙ Η, 
Το�δεύτερό�της�φιλικό�επί�πο-
λωνικού�εδ φους�δίνει�η�ΑΕΚ,�
αφού�στο�πλαίσιο�της�προετοι-
μασίας�της� α�αντιμετωπίσει�τη�
Γιαγκελόνια�Μπι λιτοκ,�ομ δα�
της�1ης�κατηγορίας�του�τοπικού�
πρωτα λήματος �

Ε ΑΡ Η, 
Το�δεύτερό�της�φιλικό�επί�
βουλγ ρικου�εδ φους�δίνει�η�
ΑΕΚ,�που� α�αντιμετωπίσει�την�
Μπότφ�Πλόβντιβ

ΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
Το�δεύτερό�της�φιλικό�επί�
βουλγ ρικου�εδ φους�δίνει�η�
ΑΕΛ,�που� α�αντιμετωπίσει�τη�
Λοκομοτίβ�Πλόβντιβ �

Ε Η, 
Το�τρίτο�και�τελευταίο�της�φιλικό�
στην�Πολωνία�δίνει�η�ΑΕΚ,�που�
α�αντιμετωπίσει�τη�Ζαγκλέμπιε�

Λουμπίν,�ομ δα�1ης�κατηγορίας�
του�τοπικού�πρωτα λήματος �

ΣΑΒΒΑ Ο, 
Το�πρώτο�του�φιλικό�στο�πλαίσιο�
της�προετοιμασίας�του�δίνει�ο�
ΑΠΟΕΛ,�που� α�αντιμετωπίσει�
την�κυπελλού ο�Πολωνίας� ρκα�
Γκνούνια�(19:00)

�Στις�18�Ιουνίου�το�2010,�ο�
43 ρονος�εφοπλιστής�Βαγγέλης�
Μαριν κης�αγορ ζει�το�67 �των�
μετο ών�της�ΠΑΕ�Ολυμπιακός�
από�τον�Σωκρ τη�Κόκκαλη,�
έναντι�ποσού�που�ξεπερν �τα�
100�εκ �ευρώ �Ο�Σωκρ της�Κο-
μιν κης�της� �και�ο�Νίκος�
Καρα λιος,�πρώην�επικεφαλής�
του�πολιτικού�σ εδιασμού�της�
ΝΔ,�αναλαμβ νουν�αντίστοι α�
τις� έσεις�του�αντιπροέδρου�και�
του�διευ υντή�επικοινωνίας

�Στις�18�Ιουνίου�το�2008,�
η�Ελλ δα� νει�2-1�από�την�
Ισπανία�σημειώνοντας�την�τρίτη�
της�ήττα�στους�αγώνες�του� �
2008,�αλλ �και�το�μοναδικό�της�
γκολ�με�τον� γγελο�Χαριστέα �Ο�
Αντώνης�Νικοπολίδης�αγωνίζε-
ται�για�τελευταία�φορ �με�την�
ε νική�ομ δα

�Στις�18�Ιουνίου�το�2000,�ο�
� �πετυ αίνει�το�

μοναδικό�γκολ�της�Σλοβενίας�και�
το�300ό�στην�ιστορία�του�Ευρω-
πα κού�Πρωτα λήματος�στον�
αγώνα�Σλοβενία�-�Ισπανία�(1-2),�
που�διεξ γεται�στο� �

�για�τη�φ ση�των�ομίλων

�Στις�18�Ιουνίου�το�2000,�οι�
� �μετ �από�12� ρόνια�

κατακτούν�το�12ο�τίτλο�ΝΒΑ,�
όταν�κερδίζουν�στους�τελικούς�
τους� � �με�4-2 �
Για�τον�προπονητή�τους� �

�είναι�ο�7ος�τίτλος�και�
ο�πρώτος� ωρίς�τον� �

� � � ’ �προ-
σ έτει�τον�τίτλο�του� �των�

�σε�αυτόν�της�κανονικής�
περιόδου�και�του� - � ,�
ενώ�ο�αναπληρωματικός� �

� �γίνεται�ο�πρώτος�
παίκτης�ΝΒΑ�που�κερδίζει�τον�
τίτλο�με�3�διαφορετικές�ομ δες�
( ,� �και� )

//////////////////////////
Η ΑΤ ΕΝΤΑ ΤΗΣ 
ΕΒΔΟ ΑΔΑΣ   
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Ο ΥΒΙΟΣ Α Ε Α ΔΡΟΥ

ΓΙ  ΑΥΤΟ ΟΙ ΥΠΟ-
ΛΟΙΠΟΙ Α ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑ ΗΤΗΣΟΥΝ 
ΜΙΑ ΛΥΣΗ, ΠΟΛΥ 
ΡΙ ΟΣΠΑΣΤΙΚΗ  
ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

ΑΝΤΑΣΤΙΚΗ 
ΑΜΥΝΑ, ΑΝΟΡ Ο-
ΔΟΞΕΣ ΠΕΝΤΑΔΕΣ, 
ΕΝΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΥ-
ΣΤΗΜΑ Η ΑΠΛΩΣ  
ΠΡΟΣΕΥΧΗ

O ι διαστημικοί Γκόλτεν Στέ-
ιτ Γουόριορς διέλυσαν με 
συνοπτικές διαδικασίες του 

Κλίβελαντ Καβαλίερς και σήκωσαν το 
πρωτάθλημα στο ΝΒΑ. Με βάσει την 
εικόνα ολόκληρης της χρονιάς και ειδικά 
τη φόρμα στα πλέι-οφς, λίγοι ήταν αυτοί 
που θα στοιχημάτιζαν υπέρ της παρέας 
του Λεμπρόν Τζέιμς και αν οι περσι-
νοί πρωταθλητές δεν έκαναν το τέλειο 
παιχνίδι στο τέταρτο ματς της σειράς, 
τότε οι Γουόριορς θα «σκούπιζαν» τους 
αντιπάλους τους. Το θέμα δεν είναι όμως 
ποιος το πήρε φέτος, αλλά τι θα γίνει τα 
επόμενα χρόνια και αν μπορεί κάποιος 
να εκθρονίσει την αρμάδα του Στιβ Κερ.

Η αλήθεια είναι ότι, όπως είναι στη-
μένοι οι Γουόριορς, μπορούν για άλλα 
τουλάχιστον τρία χρόνια να μαζεύουν 
τίτλους χωρίς μάλιστα ιδιαίτερες αντιστά-
σεις. Άρα οι υπόλοιποι 29 του πρωτα-

θλήματος θα κάτσουν να περιμένουν 
τους Γουόριορς να… γεράσουν για 

να τους πλησιάσουν; Θα πρέπει 
να εύχονται να «επαναστα-

τήσει» ο Κλέι Τόμσον, για 
παράδειγμα, για να πάει 
σε άλλη ομάδα και να 
γίνει το πρώτο βιολί; Θα 
καρτερούν πότε θα υπερ-

φουσκώσει το «εγώ» του 
Ντρέιμοντ Γκριν, του Κέβιντ 

Ντουράντ ή οποιουδήποτε 
άλλου αστέρα και να αναζητήσει 

την τύχη του σε άλλες πολιτείες; Δεν 
νομίζω να είναι αυτή η επιλογή τους. 

Ο Αχιλλέας είχε την πτέρνα του, ενώ ο 
Σαμψών είχε τη Δαλιδά και το ψαλίδι της. 
Οι Γουόριορς (πιθανόν) έχουν το αδύνα-
τό τους σημείο. Το θέμα είναι ότι ακόμα 
αυτό δεν βρέθηκε. Η κάθε αυτοκρατορία 
έχει πάντα ημερομηνία λήξης όπως 
έδειξε η ιστορία του ανθρώπου αλλά 
και η μπασκετική. Το Γκόλντεν Στέιτ, αν 
και ακόμα δεν έγινε η δυναστεία που 
μπορεί να γίνει καθώς έχασε το περσινό 
πρωτάθλημα, εντούτοις, όπως φαίνεται, 
θα γίνει. Γι’ αυτό οι υπόλοιποι θα πρέπει 
να αναζητήσουν μια λύση, πολύ ριζο-
σπαστική. Κάποιου είδους φανταστική 
άμυνα, ανορθόδοξες πεντάδες, ένα 
ιδανικό σύστημα ή απλώς… προσευχή  
Ο τεχνικός διευθυντής των Χιούστον 
Ρόκετς, Ντάριλ Μόρεϊ, μάλιστα, υποσχέ-
θηκε ότι η ομάδα του κάτι σκέφτηκε για 
την επόμενη περίοδο, αν και δεν πείθει 
κανέναν…

Με δεδομένη την παραμονή του 
Στεφ Κάρι, που θα πάρει το πιο μεγάλο 
συμβόλαιο της ιστορίας, την επιθυμία 
του Κέβιν Ντουράντ να μαζέψει όσα πε-
ρισσότερα πρωταθλήματα γίνεται και τις 
πρόσφατες δηλώσεις του Τόμσον ότι δεν 
τον ενδιαφέρει να είναι ο σούπερσταρ 
της ομάδας αλλά θέλει να συνεχίσει να 
συνεισφέρει σε αυτό το μαγικό σύνολο, 
οι υπόλοιπες ομάδες δεν μπορούν παρά 
να προσεύχονται

ο μι τ ς ς α ιο τ να

Π έρασε ο καιρός της φανέλας, 
οι ποδοσφαιριστές δεν είναι 
πλέον ερασιτέχνες. Αλλά επαγ-

γελματίες και προσπαθούν στα χρόνια 
της καριέρας τους να εξασφαλίσουν 
καλά συμβόλαια, να οικονομήσουν 
λεφτά και φυσικά να εξασφαλίσουν 
τη ζωή τους. Άλλωστε η καριέρα των 
ποδοσφαιριστών δεν μπορεί να ξεπε-
ράσει τα 35-37 χρόνια. Μιλάμε φυσικά 
γι’ αυτούς που αγωνίζονται σε υψηλό 
επίπεδο στην Α’ κατηγορία. Ένας καλός 
ποδοσφαιριστής έχει την ευκαιρία τώρα 
να κερδίσει αρκετά λεφτά, φτάνει να έχει 
ποιότητα και φυσικά να είναι σωστός 
επαγγελματίας. Σίγουρα μέσα από την 
παρουσία τους  στις ομάδες τους, και 
κυρίως οι Κύπριοι ποδοσφαιριστές, 
δένονται με αυτές και αναπτύσσουν 
συναισθήματα. Γι’ αυτό,  το μόνο που 
μετρά δεν είναι το χρήμα. μως προ-
τεραιότητά τους είναι να κάνουν καλά 

συμβόλαια για τους ίδιους και τις οι-
κογένειές τους. Άλλωστε αυτή είναι η 
δουλειά τους. Να παίζουν μπάλα. πως 
και στα άλλα επαγγέλματα, ο στόχος 
του κάθε οικογενειάρχη είναι να έχει 
καλό μισθό, να μπορεί να ζήσει την 
οικογένειά του και να ανταποκρίνεται 
στις δυσκολίες που έχει ενώπιόν του. 

Αυτοί για τους οποίους δεν περνά 
ποτέ ο καιρός της φανέλας, είναι οι 
οπαδοί των ομάδων. Γι’ αυτό υπάρχουν 
ακόμη αντιδράσεις για ποδοσφαιριστές 
που φεύγουν από την ομάδα τους και 
πηγαίνουν σε άλλη και τους στολίζουν 
με διάφορα επίθετα, όπως προδότες κ.ά. 
Φυσικά αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην 
Κύπρο. μως αυτό που έχει σημασία 
για τον κάθε ποδοσφαιριστή δεν είναι 
οι αντιδράσεις του κόσμου, αλλά η εξα-
σφάλιση καλών συμβολαίων. 

Σίγουρα κάποιοι αναπολούν τις παλιές 
εποχές, όταν η φανέλα ήταν το Α και 
το Ω. Τότε, όμως, κανείς δεν μπορούσε 
να ζήσει από το ποδόσφαιρο. Είχαν τις 
δουλειές τους και το ποδόσφαιρο ήταν 

σε δεύτερη μοίρα. μως τότε υπήρχαν 
περισσότερα συναισθήματα και δέσιμο 
με τις ομάδες τους. 

Αυτή είναι όμως η άγρια ομορφιά 
του ποδοσφαίρου. Πάντα θα υπάρχουν 
οι αντιδράσεις  για τις μετακινήσεις πο-
δοσφαιριστών. Η αποθέωσή τους και το 
δέσιμο των φιλάθλων μαζί τους. Ο οπαδός 
αυτό που θέλει είναι να τους βλέπει να 
τα δίνουν όλα για την ομάδα τους, να 
σκοράρουν, να τους προσφέρουν χαρές. 

Ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, 
αυτό που έχει να κάνει είναι τη δουλειά 
του. Να κερδίζει τον σεβασμό και την 
εκτίμηση, τόσο με τις ικανότητές του όσο 
και με τον χαρακτήρα του. Να είναι υπό-
δειγμα, να κερδίζει και τους αντίπαλους  
φιλάθλους και να είναι αρεστός σε όλους.

Άρχισε η μετεγγραφική περίοδος και  
αναμένουμε τις νέες μετακινήσεις. Ήδη 
η πρώτη μετεγγραφή που δημιούργησε 
αντιδράσεις είναι αυτή του Ανδρέα Μα-
κρή στον ΑΠΟΕΛ, και έπεται συνέχεια. 
Αυτά πάντα θα συμβαίνουν στον χώρο 
του ποδοσφαίρου. 

ΙΑ ΗΣ Α Α ΩΑ ΟΥ

 ΟΙ Ε Ι Ο ΕΣ ΗΣ Η ΕΡΑΣ      Α ΚΥ ΡΙΟ ΡΩ ΑΘ Η Α Σ ΙΒΟΥ, 
    Η Ι ΟΔΡΟ ΙΑΚΗ ΣΥ Α ΗΣΗ

Α ς  ομ α 

«Έ ω�αντιμετωπίσει�
πολλές�σπουδαίες�
ομ δες�στο�παρελ-

όν,� αλλ �πρώτη�φορ �μία�με�
τέτοιο�ταλέντο �Τ δε�έφη�Λε-
μπρόν� Τζέιμς� μετ � τον� πρώτο�
αγώνα� για� τους� τελικούς� του�

�μεταξύ�των�Γκόλντεν�Στέ-
ιτ�Γουόριος�και�των�Κλίβελαντ�
Καβαλίερς �Και�μετ �τον�πέμπτο�
τελικό,�που�έδωσε�πανηγυρικ �
τον�τίτλο�στους� Μα ητές ,�τον�
δεύτερο�στα�τελευταία�τρία� ρό-
νια,�ο� �δήλωσε�πως�ποτέ�στην�
καριέρα�του�δεν�εί ε�παίξει�σε�
κ ποια� � ,�υπονοώντας�
ότι�οι�φετινοί�Γουόριορς�είναι�
μια�τέτοια�ομ δα �Είναι�αλή εια�
ότι,�τα�λόγια�του� βασιλι ,�που,�
παρότι�ήταν�εκπληκτικός�σε�όλη�
τη� σειρ ,� έφυγε� με� σκυμμένο�
το�κεφ λι�από� τον�αγωνιστικό�
ώρο,�περιγρ φουν,�με�δωρική�
ακρίβεια,�όσα�παρακολου ήσαμε�
κα ’�όλη�τη�δι ρκεια�της�φετινής�
σεζόν�και�κυρίως�στα�πλέιφ-οφ�
και�στους�τελικούς �Οι� ,�με�
την�προσ ήκη�του�Κέβιν�Ντου-
ρ ντ,�έκαναν�το� λμα�προς�ένα�
επίπεδο�ανωτερότητας�που�ίσως�

ποτέ�να�μην�ξαναείδαμε�στο� �
Οι�Γουόριορς�μπήκαν�σαν �τρελοί�
στην�τελευταία�φ ση�της�σεζόν�
και� αφήνοντας� πίσω� τους� τη�
ρέγκιουλαρ�έπαιξαν�σαν�ομ δα�
από � λλον�πλανήτη,�διαλύοντας�
ό,τι�και�όποιον�βρήκαν�μπροστ �
τους�στον�δρόμο�προς�το�πέμπτο�
δακτυλίδι�της�ιστορίας�τους � γ-
γιξαν,�μ λιστα,�και�το�απόλυτο,�να�
τελειώσουν,�δηλαδή,�τα�πλέι-οφ�
με�16�-�0,�κ τι�που�καμι �ομ δα�
δεν�κατ φερε�ποτέ�στο�παρελ όν,�
αν�και�π λι,�το�16-1�που�πέτυ αν�
αποτελεί�ρεκόρ�στην�ιστορία �Μια�
πραγματική�υπερομ δα,�η�οποία�
ανταγωνιζόταν�μόνον�τον �εαυ-
τό�της,�σπ ζοντας�το�ένα�ρεκόρ�
μετ �το� λλο � δη,�δικαίως�έ ει�
κατακτήσει�μια� έση�δίπλα�στις�
κορυφαίες�της�ιστορίας,�β ζοντας�
τα� εμέλια�για�τη�δική�της�δυνα-
στεία,�κα ώς�σφύζει�από�νι τα�
και�από �υπερβολικό� � ταλέντο�
-�ο��Ντουρ ντ��είναι�29� ρονών,�
ο�Κ ρι�28,�ο�Τόμπσον�27,�όπως�
και�ο�Γκριν �Βέβαια,�Καβς,�Σπερς�
και�πι ανόν�και�κ ποιοι� λλοι,�
να�επι ειρήσουν�να�δημιουργή-
σουν� τη�δική� τους�υπερομ δα �
Εκτοξεύοντας�το�μπ σκετ�και�τον�
ανταγωνισμό,�όπως�τα�ξέρουμε,�
στη �στρατόσφαιρα ���

Την περασμένη Τετάρτη συμπληρώθηκαν 
30 χρόνια από εκείνη την ημέρα που η 
Εθνική Ελλάδας κέρδιζε το Ευρωμπά-

σκετ και έσπρωχνε ένα ολόκληρο έθνος να βγει 
στους δρόμους. Και όμως σαν να ήταν χθες. 
Ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής 
αγαπημένης, ολόκληρου του Ελληνισμού. Στα 
15 μου χρόνια τότε, θυμάμαι χαρακτηριστικά 
την αγωνία που είχα, όπως βεβαίως και όλοι οι 
Έλληνες, όταν ο Αργύρης Καμπούρης εκτελού-
σε τις ελεύθερες βολές κάνοντας το 103-101 
απέναντι στην πανίσχυρη τότε Σοβιετική Ένωση 
στον μεγάλο τελικό. Ο «τίμιος γίγαντας» ήταν 
εύστοχος, οι αντίπαλοι είχαν 4’’ για να εκδηλώσουν 
επίθεση, ο Σεργκέι Γιοβάισα επιχείρησε το σουτ, 
ευτυχώς ήταν άστοχο, και η Ελλάδα κατάφερε να 
σηκώσει στους ώμους της ένα ολόκληρο έθνος. 
Μια παρέα 12 ατόμων έκαναν το ακατόρθωτο, 
μετέτρεψαν το παραμύθι σε πραγματικότητα και 
ανάγκασαν χιλιάδες φίλους της καλαθόσφαιρας 
να υποκλιθούν. Τριάντα χρόνια μετά, αυτές οι 
εικόνες περνούν ως κινηματογραφική ταινία 
κάθε χρόνο από το μυαλό όλων όσων είχαν την 
τύχη να ζήσουν αυτόν τον άθλο. Η ομάδα των 
Νίκου Γκάλη, Νίκου Σταυρόπουλου, Παναγιώτη 
Γιαννάκη, Αργύρη Καμπούρη, Νίκου Λινάρδου, 
Παναγιώτη Καρατζά, Μιχάλη Ρωμανίδη, Νίκου 
Φιλίππου, Λιβέρη Ανδρίτσου, Παναγιώτη Φα-
σούλα, Μέμου Ιωάννου, Φάνη Χριστοδούλου, 
του προπονητή Κώστα Πολίτη και του βοηθού 
προπονητή Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου, έγραψε 
ιστορία. Ήταν  η πρώτη ελληνική εθνική ομάδα 
που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο ανδρών (1987) 
σε οποιοδήποτε άθλημα. Το σημαντικό, όμως, 
είναι ότι αυτή η μεγάλη επιτυχία είχε και 
συνέχεια, αφού ο άθλος επαναλήφθηκε 
στο Ευρωμπάσκετ του 2005 στο Βελιγράδι, 
όταν και πάλι η Ελλάδα ανέβηκε στο πιο ψηλό 
σκαλί του βάθρου κερδίζοντας εύκολα στον 
τελικό τη Γερμανία με 78-62. Η Ελλάδα έγραφε 
ακόμα μια χρυσή σελίδα στην ιστορία της 
καλαθόσφαιρας. Και τι απέμενε για 
να δέσει το γλυκό; Μα, φυσικά, 
μια κούπα στο ποδόσφαιρο. 
Τον βασιλιά των σπορ. Και 
αυτή ήρθε με τον πιο επιβλη-
τικό και πειστικό τρόπο, στο σπίτι 
της διοργανώτριας Πορτογαλίας. 
Ήταν 4 Ιουλίου το 2004, όταν η 
ομάδα του το Ρεχάγκελ σήκωνε 
στους ουρανούς το Ευρωπαϊκό, 
κερδίζοντας την Πορτογαλία, του 
Ρονάλντο, με 1-0 χάρη στο γκολ 
του Χαριστέα στο 57’. Ακολού-
θησαν ένα μήνα αργότερα, 
τον Αύγουστο του 2004, οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες που 
διοργάνωσε η Αθήνα με με-
γάλη επιτυχία και οι οποίοι 
χαρακτηρίστηκαν από τον 
πρόεδρο της ΔΟΕ, Ζακ Ρογκ, 
ως οι καλύτεροι αγώνες που 
διοργανώθηκαν ποτέ.

ΤΟ  ΗΤΑΝ Η ΑΠΑΡΧΗ 
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ 
ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥ ΗΣΑΝ  ΤΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑ ΚΟΥ 
ΤΟ , ΤΩΝ  ΠΕΤΥΧΗ-
ΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 
ΤΟΥ  ΚΑΙ, ΕΝΑ ΜΗΝΑ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ, ΤΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΠΑΜ  ΜΕΣΑ 
ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΣ

ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ

Ο ΕΥΓΕΝΗΣ

Ι Α ΗΣ Α ΑΔΟ ΟΥ ΟΣ
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έα χρονιά, νέες προκλήσεις για τον 
Μάριο Νικολάου και την ΑΕΛ. Ο 
αρχηγός της λεμεσιανής ομάδας 
μίλησε στη «Σ» για όλα, τόσο για 
την περσινή χρονιά αλλά και για 
τη φετινή, που βρίσκει την ΑΕΛ 
μετά από τρεις περιόδους ξανά 

στην Ευρώπη. Ο Νικολάου έβαλε τον πήχη εκεί που 
πρέπει, χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά με ρεαλισμό. 
Τοποθετήθηκε για τον Μπαλτάζαρ, την ανάγκη να 
έχει η Λεμεσός νέο γήπεδο. Μία συνέντευξη επί πα-
ντός επιστητού. Με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις να 
πλησιάζουν και να είναι το πρώτο σημείο αναφοράς: 

«Νομίζω ήτανε καιρός η ΑΕΛ να επιστρέψει στην 
Ευρώπη .. Είναι μεγάλη ομάδα και πρέπει κάθε χρό-
νο να δίνει το «παρών» της στην Ευρώπη .. Πέραν 
των οικονομικών οφελών που έχει μια έξοδος στην 
Ευρώπη, είναι σημαντικό τόσο για το κόσμο αλλά και 
την ιστορία της», η πρώτη τοποθέτηση του αρχηγού, 
που ήδη μαζί με την ομάδα βρίσκεται σε πλήρεις 
ρυθμούς προετοιμασίας. 

Αρ ή�στην�επόμενη�σεζόν,�πριν�σ εδόν�τε-
λειώσει�η�προηγούμενη �

«Είναι πάρα πολύ δύσκολη η φάση αυτή,  ιδιαίτερα 
για τον προπονητή, γιατί έχει ποδοσφαιριστές που τε-
λείωσαν την περσινή χρονιά πριν από 10 μέρες, άλλοι 
πριν από 5, άλλοι πριν από 2 και κάποιοι άλλοι μπορεί 
πριν από 1 μήνα. Θα πρέπει όλοι αυτοί μέσα σε ένα 
διάστημα δυο βδομάδων να έρθουν πάνω κάτω στο ίδιο 
επίπεδο ετοιμότητας γιατί ξεκινούν τα επίσημα παιχνίδια. 
Εκτός από τη σωματική κατάσταση των ποδοσφαιριστών, 
πρέπει να ετοιμάσει και το μυαλό των ποδοσφαιριστών, 
που ακόμα είναι στην περσινή χρονιά και πρέπει να 
τους ετοιμάσει για την νέα που έρχεται».

έτος�η�προετοιμασία� α�γίνεται�εν�μέσω�
παιγνιδιών�στην�Ευρώπη

«Δεν είναι κάτι νέο, γιατί και τη χρονιά που πήραμε 

το πρωτάθλημα ξεκινήσαμε πολύ νωρίς, αφού παίζαμε 
και τότε νωρίς στην Ευρώπη. Είναι πολύ δύσκολο αλλά 
μέσα από σωστή δουλειά και επαγγελματισμό μπορείς 
να προετοιμαστείς κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. 
Ουσιαστικά ξεκινάς την προετοιμασία από τις διακοπές».

Μ λλον�και�π λι�μακρι �από�το�Τσίρειο�στην�
Ευρώπη �Μια�πονεμένη�ιστορία�για�τις�λεμεσια-
νές�ομ δες �Ποιο�το�σ όλιό�σου �

«Σίγουρα αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να 
προβληματίσει όλους τους αρμόδιους φορείς, όπως 
προβληματίζει εμάς τους ποδοσφαιριστές κάθε φορά 
που έχει κάποιο παιχνίδι. Θεωρώ αδικαιολόγητο 
μια πόλη όπως η Λεμεσός να μην έχει το δικό της 
στολίδι. Οι ομάδες της Λεμεσού παίζουν σχεδόν κάθε 
χρόνο στην Ευρώπη, και το ερώτημα είναι γιατί να 
ταλαιπωρείται ο κόσμος αυτών των ομάδων; Γιατί 
πρέπει να τρέχει σε άλλες πόλεις και να στερείται το 
δικαίωμα να απολαύσει την ομάδα του στο γήπεδό 
της μέσα στην πόλη της;  Ένα γήπεδο στη Λεμεσό θα 
φέρει πολύ περισσότερα έσοδα στις ομάδες,  πράγμα 
που θα τις βοηθήσει αφάνταστα να ανεβάσουν κι άλλο 
το επίπεδό τους αλλά και κατ’  επέκτασιν το επίπεδο 
του κυπριακού ποδοσφαίρου».

Α    
Η�ΑΕΛ�επέστρε ε�πέρσι�στην�πρώτη�6 δα �

Πόσο�σημαντικό�είναι�να�διατηρήσετε�την�πρω-
ταγωνιστική�πορεία�τη�νέα�περίοδο �

«Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό η ομάδα να κρατηθεί 
ψηλά και στη φετινή χρονιά και να έχει πρωταγω-
νιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα. Θέλουμε να έχουμε 
συνέχεια και κάθε χρόνο να κτίζουμε και να γινόμαστε 
καλύτεροι. Το να κρατηθούμε στις ψηλές θέσεις του 
πρωταθλήματος σίγουρα είναι κάτι που θα κάνει τους 
οπαδούς της ομάδας χαρούμενους, πράγμα που το 
θέλουμε πάρα πολύ αλλά και το απαιτεί η ιστορία 
της ομάδας. Πρέπει να μαθαίνουμε και από τα λάθη 
μας... Η περσινή χρονιά μάς έδειξε γι’ ακόμα μια φορά 

πως η επιτυχία από την αποτυχία είναι πάρα πολύ 
κοντά, γι’ αυτό δεν πρέπει να εφησυχάζουμε σε καμία 
περίπτωση. Επίσης ακόμη μας δίδαξε ότι και εκεί που 
φαίνονται πως όλα έχουν τελειώσει ή έχουν χαθεί ή 
φαντάζουν μακρινά, δεν πρέπει ποτέ να σταματάς να 
δουλεύεις και να προσπαθείς μέχρι το τέλος. Εμείς 
αυτό κάναμε την περσινή χρονιά, πράγμα που μας 
έδωσε στο τέλος το εισιτήριο για την Ευρώπη. 

Πόσο�επηρέασαν�την�ομ δα�οι�παίκτες�που�
έφυγαν�ή�τραυματίστηκαν�(Σιέλης,�Ντόσα,�Λού-
κας�κατ �κύριο�λόγο) �

Το να γίνονται τόσες πολλές αλλαγές σε μια ομάδα 
σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δεν είναι και το 
καλύτερο πράγμα γιατί χαλάει η ομοιογένεια και 
η ισορροπία στην ομάδα. Πέραν αυτών των τριών 
που αναφέρθηκες, που ήταν πολύ σημαντικοί για 
την ομάδα, και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που 
έφυγαν επηρέασαν την αγωνιστική κατάσταση της 
ομάδας, πράγμα που μας δυσκόλεψε. Να μην ξεχνάμε 
όμως ότι ήρθαν και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές, 
που βοήθησαν και αυτοί για την επίτευξη του στόχου, 
που ήταν η έξοδος στην Ευρώπη. 

Στενα ωρή ηκες�για�τα�γεγονότα�που�έγιναν�
προς�το�τέλος�της�κανονικής�περιόδου�πέρσι,�με�
αποτέλεσμα�να�μείνει�η�ΑΕΛ�πίσω �

«Σίγουρα ό,τι γίνεται και επηρεάζει την ομάδα, με 
στεναχωρεί... Ιδιαίτερα όταν επηρεάζει μια μεγάλη 
προσπάθεια που ξεκινά πριν από πολλούς μήνες 
με πολύ κόπο κάποιων ανθρώπων».

  
Πόσο�ρεαλιστικό�είναι�να�έ ει�η�ΑΕΛ�υ η-

λούς�στό ους�του� ρόνου
«Εξαρτάται τι εννοείς υψηλούς στόχους. Η ΑΕΛ 

πρέπει να έχει κάθε χρόνο πρωταγωνιστικό ρόλο 
στο πρωτάθλημα. Δεν μου αρέσει να προτρέχω. Το 
μυαλό μας τώρα είναι στο πρώτο παιχνίδι στην Ευ-

ρώπη. ταν με το καλό περάσει, μετά θα δούμε τη 
συνέχεια. Θέλουμε τον κόσμο στο πλευρό μας γιατί 
μας δίνει άλλη ώθηση και δυναμική. Αγωνιζόμαστε 
πολύ διαφορετικά με τον κόσμο στο πλευρό μας. 
Είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα είναι δίπλα μας γιατί 
το έχει αποδείξει πολλές φορές. Μας στηρίζει και 
στα εύκολα και στα δύσκολα. Εμείς σαν ποδοσφαι-
ριστές δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να τον 
κάνουμε χαρούμενο και να φεύγει από το γήπεδο 
ικανοποιημένος». 

  
Εσύ�πως�νιώ εις,�προσωπικ ,�για�τη� ρονι �

που�έρ εται �Είσαι�έτοιμος�για�να�οδηγήσεις�
ξαν �την�ομ δα�σου�σε�επιτυ ίες �

«Κάθε καινούργια χρονιά είναι και μια καινούρ-
για πρόκληση. Δουλεύω καθημερινά για να μπορώ 
να δίνω τον καλύτερό  μου εαυτό για το καλό της 
ομάδας, αλλά και να βοηθώ τους συμπαίκτες μου. Η 
υλοποίηση των στόχων της ομάδας είναι ο στόχος μου 
και ανυπομονώ να τους υλοποιήσουμε όλοι μαζί».

Είναι�η�πρώτη�φορ �που�κ νεις�βασικ �προ-
ετοιμασία�στην�Κύπρο �Παίζει�ρόλο�και�ποιον,�το�
ότι�η�ομ δα�δεν�πήγε�εξωτερικό�για�την�προετοι-
μασία�της

«Είναι η πρώτη φορά ναι, αλλά είναι πολύ σύντομη. 
Μια εβδομάδα στη Λεμεσό, περισσότερο προσαρ-
μογής και τώρα μια εβδομάδα στις Πλατρες, όπου 
ουσιαστικά είναι το βασικό μέρος της προετοιμασίας. 
Μετά θα πάμε 5 μέρες στη   Βουλγαρία για δυο φιλικά. 
Δεν παίζει κάποιο ρόλο το ότι δεν πήγαμε εξωτερικό 
γιατί και στις Πλατρες γίνεται εξαιρετική δουλειά και 
αυτό είναι που μετρά και είναι το σημαντικό». 

έλεις�να�μου�κ νεις�ένα�σ όλιο�για�τη�μη�
κλήση�σου�στην�ε νική�ομ δα ��

«Είναι δικαίωμα του κάθε προπονητή να παίρνει 
τις αποφάσεις που θέλει, πράγμα που είναι σεβαστό».

ΝΕΝ Ε Η /// 
ΚΩΣ ΗΣ Σ ΑΥΡΙ ΙΔΗΣ

ΕΛΟΥΜΕ 
ΚΑ Ε ΧΡΟΝΟ 
ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΝΑ 
ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑ-
ΛΥΤΕΡΟΙ  ΠΡΕ-
ΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙ ΟΥ-
ΜΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩ-
ΠΗ  ΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙ 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ   

ι να ι ντα
Ο�Μπρούνο�Μπαλταζ ρ�κέρδισε�

τον�κόσμο�στους�δύο�μήνες�που�είναι�
στην�ομ δα �Πώς�βλέπεις�τη�φιλοσο-
φία�του�προπονητή�για�την�ομ δα �
«Κάθε καινούργιος προπονητής μεταφέ-
ρει τη δική του φιλοσοφία στην ομάδα. 
Ήρθε σε μια δύσκολη στιγμή για την 
ομάδα αλλά και σε μια κρίσιμη καμπή 
του πρωταθλήματος και βοήθησε και 
αυτός με τη σειρά του να υλοποιηθεί ο 
στόχος της. Έχει όρεξη να δουλέψει και 
διψά για διάκριση, γεγονός που τον κάνει 
να θέλει να κερδίζει όλους τους αγώνες. 
Αυτό το μετέδωσε και σε μας, πράγμα 
που το χρειαζόμασταν πολύ, γιατί κάποια 
άσχημα αποτέλεσμα μάς πλήγωσαν λίγο 
την αυτοπεποίθηση. Πίστεψε σε μας και 
έτσι μας βοήθησε να ξαναπιστέψουμε 
κι εμείς στους εαυτούς μας. Αυτό μας 
βοήθησε να ανεβάσουμε την απόδοσή 
μας και να επανέλθουμε στις νίκες». 

Πήρες�μια�πρώτη�γεύση�από�τη�
δυναμική�των�νέων�σου�συμπαικτών �

«Έχω πάρει μια γεύση από μερικούς 
που έχουν έρθει αλλά είναι πολύ νωρίς 
να βγάλει κάποιος συμπεράσματα».

Οι�αλλαγές�στο�ρόστερ�δεν� α�είναι�
μεγ λες �Αυτό�είναι�καλό�για�την�ομ -
δα�και�γιατί �
«Ναι γιατί θα γίνουν μόνο κάποιες προ-
σθήκες σε κάποιες θέσεις που έκρινε 
ο προπονητής ότι χρειάζεται η ομάδα. 
Είναι καλό για την ομάδα γιατί υπάρ-
χει ένα οικογενειακό κλίμα και μια 
ομοιογένεια από την περσινή χρονιά, 
πράγμα που το χρειαζόμαστε, αφού η 
ομάδα δεν έχει χρόνο για να τα ξανα-
κτίσει όλα αυτά. Αυτό θα βοηθήσει και 
τους καινούργιους ποδοσφαιριστές να 
μπούνε γρήγορα στο κλίμα της ομάδας. 
Σίγουρα είναι πιο δύσκολο να προ-
σπαθείς να κολλήσεις 25 καινούργια 
κομμάτια μεταξύ τους και να κτίσεις μια 
καινούργια ομάδα από το μηδέν, παρά 
να κολλήσεις 5 καινούργια κομμάτια 
στα ήδη 20 κολλημένα».

Αρ η ς 
επί παντ ς 
επιστητού

/////////////////
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υνεχίζουμε σήμερα τη στήλη με 
τις μεγάλες προσωπικότητες του 
ποδοσφαίρου μας και κάνουμε 
αναδρομή σε ένα δίδυμο που 
έγραψε χρυσές σελίδες στην 
Ομόνοια και στα γήπεδά μας. 
Σωτήρης Καϊάφας και Ανδρέ-

ας Κανάρης. Ο 1ος ήταν η επιτομή του σκόρερ, 
πολλά τα επιτεύγματά του. Ο 2ος έγραψε ιστορία 
ως ένας εξαιρετικός εξτρέμ-δημιουργός, αλλά και 
σαν άνθρωπος που ξεχώρισε για το ήθος του. 
Σέντρα ο Κανάρης, γκολ ο Καϊάφας. Συχνό σε-
νάριο στη δεκαετία του 70 και στη μισή του 80. 
«Η συνεργασία μας δεν περιγράφεται με λόγια. 
Χωρίς συνεννόηση, απλώς κατανοούσαμε, διαβά-
ζαμε ο ένας τη σκέψη του άλλου. Συνεργάστηκα 
με πολλούς παίκτες στην επίθεση, αλλά με τον 
Ανδρέα ήταν η τέλεια συνεργασία. Κάθε μπαλιά 
του Κανάρη ήταν μισό γκολ. Τέτοια ’συνεταιρικά’’ 
τέρματα πανηγυρίσαμε πολλά», είχε σχολιάσει 
ο Καϊάφας. Η συνύπαρξή τους κράτησε πολλά 
χρόνια. Από το 1968, όταν μπήκε στη 1η ομάδα 
και ο Κανάρης (ένα χρόνο πριν ο Καϊάφας), μέχρι 

Της�Κυριακής
18.06.2017

Sports 60

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕ-
ΚΑΕΤΙΑ, Η ΟΜΟΝΟΙΑ 
ΚΕΡΔΙ ΕΙ ΜΟΛΙΣ ΤΟ 

,  ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
ΣΤΟ ΓΣΠ  ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛ-
ΤΙΩΣΕΙ ΑΙΣ ΗΤΑ ΑΝ 

ΕΛΕΙ ΝΑ ΠΡΩΤΑΓΩ-
ΝΙΣΤΗΣΕΙ

Ν Ι  /// 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ

ΚΑ Α ΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΡΗΣ Α ΗΣΑΝ 
ΕΠΟΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ 
ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ε  /// 
ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ρέπει -και αυτό είναι κοινό μυστι-
κό- να αλλάξουν πολλά πράγματα 
στη φετινή Ομόνοια. Οι αλλαγές στο 
ρόστερ είναι τελικά σχεδόν σαρωτι-
κές. Την ποιότητα και το βάθος που 
θα αποκτήσει, θα τα κρίνει κάποιος 
στο τέλος του μήνα, όταν θ’ αρχίσει 

η προετοιμασία και λογικά θα είναι έτοιμο (στελεχωμέ-
νο) κατά 85-90 . Η ανάγκη σαρωτικών αλλαγών ήταν 
από την άλλη εξόφθαλμη. Πρέπει να αλλάξει, επίσης, η 
νοοτροπία, να σβηστούν τα συμπτώματα ηττοπάθειας. 
Πρέπει να επιστρέψει και ο κόσμος, να κερδίσει δηλαδή 
η ομάδα την εμπιστοσύνη του λαού της Ομόνοιας. Η 
επιστροφή, και μιλάμε για μαζική, σημαίνει αυτόματα 
και την επιστροφή της πραγματικής έννοιας της έδρας. 
Έδρα ίσον γεμάτες σε μεγάλο βαθμό εξέδρες, παλμός. 
Τεράστιο πλεονέκτημα για τους «πράσινους» και σίγουρα 
μειονέκτημα για τους φιλοξενούμενους. μως, πρέπει 
να υπάρχει και η ανάλογη αξιοποίηση. Ένα ζήτημα που 
αντιμετωπίζει η Ομόνοια τα τελευταία χρόνια, είναι η 
πτώση των θετικών ποσοστών στα αποτελέσματά της 
στο ΓΣΠ. Και αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό της τελευ-
ταίας πενταετίας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, ακόμη και 
τη χρονιά που κατέκτησε το πρωτάθλημα, είχε ποσοστό 
κοντά στον μέσο όρο της, ενώ μόνο σε δύο περιόδους 

από καταβολής πλέι-οφ, είχε φέρει αποτελέσματα που 
να αρμόζουν στο εκτόπισμά της. 

Σε δέκα λοιπόν χρόνια, όσες και οι χρονιές των πλέι-
οφ, η Ομόνοια έδωσε στο ΓΣΠ 166 αγώνες πρωτα-
θλήματος. Κέρδισε τους 107, που με βάση στατιστικά, 
σημαίνει ποσοστό επιτυχίας 64,4 . Δεν είναι καλό. Το 
καλύτερο ποσοστό σημειώθηκε τη χρονιά 2009-10, 
οπότε με τις 13 νίκες σε 16 παιχνίδια είχε ποσοστό 
επιτυχίας στις νίκες 81,2 . Δεκατρείς νίκες είχε και την 
περίοδο 2013-14, αλλά σε 18 αγώνες. Το χειρότερο 
ποσοστό καταγράφηκε τη χρονιά 2013-14 με μόλις 
50  (9 νίκες σε 18 αγώνες). πως αναφέραμε και πριν, 
σε δύο χρονιές, όταν πήρε και διεκδίκησε το πρωτά-
θλημα (2009-10 και 2011-12 αντίστοιχα), το ποσοστό 
επιτυχίας ήταν ακριβώς στο 62,5 , άρα χαμηλότερο 
από τον μέσο όρο  Προφανώς ήταν πολύ καλή εκτός 
έδρας. Παραδόξως, την περσινή χρονιά κατέγραψε την 
3η καλύτερη επίδοση σε νίκες, αλλά αναφερόμαστε σε 
αριθμό. Μία ντουζίνα, ποσοστό 66 , αλλά εδώ μπαίνει 
η άλλη παράμετρος. 

Στα δέκα χρόνια επί καταβολής πλέι-οφ η Ομόνοια 
κατέγραψε 25 ήττες, συνεπώς χάνει 3 σε κάθε είκοσι 
παιχνίδια (15  ποσοστό). Το ρεκόρ είναι περσινό σε 
αριθμό (5 ήττες και ποσοστό 27, 7 ) και ακολουθεί η 
χρονιά 2011-12 με 4 ήττες και 25 . Στις μισές χρονιές της 

τελευταίας δεκαετί-
ας, δέχτηκε δύο ήττες. 
Αήττητη ήταν μόνο τη 
χρονιά 2009-10. Εκεί 
όμως είχε πολλά εντός 
έδρας «Χ».

Τα έξι δεν είναι ρεκόρ, αλλά 
αγγίζουν με 37,5 , την απόλυτη επίδο- ση σε 
ισοπαλίες. Που ήταν σχεδόν τέσσερεις στις δέκα (7 στα 
18 παιχνίδια), στη χρονιά 2013-14. Πολύ πάνω από 
τον μέσο όρο της ομάδας σε ισοπαλίες, αφού σε 166 
παιχνίδια συμβιβάστηκε στα 34, δηλαδή σε ποσοστό 
20 . «Αλλεργία» στις ισοπαλίες είχε τις χρονιές 2008-09 
και 2012-13, με μόνο έναν εντός έδρας συμβιβασμό. 

Σε απόλυτους αριθμούς η Ομόνοια απώλεσε σε 10 
χρόνια 143 βαθμούς στην έδρα της και την ίδια στιγμή 
πήρε 355. Θεωρητικά η διαφορά είναι μεγάλη, αλλά οι 
απώλειες μέσα στο γήπεδό της ουσιαστικά είναι παρά 
πολλές, για ομάδα που θέλει να εμπλέκεται στη μάχη 
του πρωταθλήματος. Ουσιαστικά κέρδισε 2,13 βαθμούς 
από τους τρεις σε μέσο όρο. Με πρόχειρους υπολογι-
σμούς, υπολογίζοντας τα πιο πάνω, πρέπει για να είναι 
του χρόνου πρωταγωνίστρια να βελτιώσει κατά πολύ 
(τουλάχιστον δέκα μονάδες) το ποσοστό νικών και να 
κυμανθεί σε ποσοστό 2,3-2,4 βαθμών ανά αγώνα. Κάπου 

εκεί κυμάνθηκαν οι ομάδες που διεκδίκησαν 
το πρωτάθλημα στην τελευταία χρονιά. Εύ-

κολο δεν είναι να κάνει τόσο μεγάλη πρόοδο, 
αλλά πρέπει να διορθωθεί δραστικά. Υπάρχουν 

κάποιες ειδικές παράμετροι. Να περιορίσει στο 
ελάχιστο τις πεπονόφλουδες με μικρές ομάδες, να 

αρχίσει να βελτιώνεται δραστικά στα ντέρμπι της Λευ-
κωσίας (8 συνεχόμενες φορές σαν τυπικά γηπεδούχος 
δεν νίκησε), αλλά και να επιστρέψει σε επιτυχίες κόντρα 
στον Απόλλωνα (τελευταία εντός έδρας νίκη την περίοδο 
2014-15 στα πλέι-οφ).  

ΣΤΟ ΓΣΠ 2008-2017
 

ΕΡ   ΙΣ  Η
 
2007-08 9 5 2
2008-09 13 1 2
2009-10 10 6 0
2010-11 11 3 2
2011-12 10 2 4
2012-13 13 1 2
2013-14 9 7 2
2014-15 10 3 3
2015-16 10 5 3
2016-17 12 1 5

Το ακτύπητο δίδυμο των δύο «Κ»

Έδρα με 
την έννοια 
της λέξης

το 1984, όταν αποχώρησε ο Σωτήρης, ένα χρόνο 
πριν από τον Ανδρέα. Το δίδυμο άρχισε να κάνει 
θραύση το 1970, όταν  ο Καϊάφας πέρασε από 
κεντρικός αμυντικός σε θέση σέντερ φορ. Τα δύο 
«Κ» συνέβαλαν τα μέγιστα, ώστε η Ομόνοια να 
γίνει η κυρίαρχος δύναμη στο ποδόσφαιρό μας 
για 15 τουλάχιστον χρόνια. Θα χρειαζόμασταν 
σελίδες και σελίδες για να καταγράψουμε τα πάντα. 
Ας το κάνουμε συνοπτικά, με τα πολύ βασικά. 

Ο 
Αρχισκόρερ στα γήπεδά μας, γκολ και πάλι 

γκολ.  Πέτυχε συνολικά 321 γκολ και πήρε 8 
φορές τον τίτλο του πρώτου σκόρερ ( 72, 74, 76, 
77, 79, 80, 81, 82). Το 1976 αναδείχτηκε και 1ος 
κανονιέρης της Ευρώπης, παίρνοντας το «χρυσό 
παπούτσι». Είχε σκοράρει 39 γκολ, αλλά αυτό δεν 
είναι το ρεκόρ του. Η απόλυτη επίδοση ήρθε ένα 
χρόνο μετά, με 44 τέρματα. 

Το καλοκαίρι του 1984, στα 35 του, χορτασμέ-
νος από τίτλους (11 πρωταθλήματα, 6 κύπελλα) 
και γεμάτος από περγαμηνές, αποχώρησε από 
την ενεργό δράση. Γνώρισε την αποθέωση στην 
τιμητική του. Υπηρέτησε και για πολλά χρόνια στο 
Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ στα 2004, στο Κογκρέσο 
της ΟΥΕΦΑ στη Λευκωσία, ανακηρύχτηκε ως ο 
κορυφαίος Κύπριος ποδοσφαιριστής του 20ού 
αιώνα. Παραδόξως αγωνίστηκε μόνο 17 φορές 
στην Εθνική και πέτυχε δύο γκολ. Στην εποχή του, 
όμως, η Εθνική παρέτασσε 6-7 αμυντικούς και 
περίμενε μπας και βγάλει κάποιαν αντεπίθεση. 

Σε συνεντεύξεις του χαρακτήρισε ιστορικό το 
νταμπλ της περιόδου 71-’72, αφού σηματοδότησε 
την έναρξη των χρυσών δεκαετιών της Ομόνοιας. 
Ήταν μάλιστα και η 1η του επιτυχία ως αρχισκόρερ 
στο πρωτάθλημα. Από τα εκατοντάδες γκολ που 

πέτυχε, ξεχωρίζει αυτό κόντρα στον Παναθηναϊκό 
στη Λεωφόρο το 72-’73. Η Ομόνοια έχασε με 
4-2, αλλά ήταν εκείνη η μέρα της απαράδεχτης 
διαιτησίας Ζλατάνου. 

Ο 
Σπουδαίο αριστερό εξτρέμ, με ντρίμπλα, τα-

χύτητα, μεταβίβαση ακριβείας και πολύ καλές 
εκτελεστικές δυνατότητες. Μπορεί να έμεινε στην 
ιστορία ως δημιουργός, αλλά στα 501 ματς (σε 
όλες τις διοργανώσεις) στα οποία αγωνίστηκε (ρε-
κόρ στην ιστορία), πέτυχε 189 γκολ και το 1978 
αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα. 
Σκόραρε μάλιστα σε τρεις συνεχόμενους τελικούς 
Κυπέλλου (1981, 1982, 1983), οδηγώντας την 
Ομόνοια στο τρόπαιο. Στα 17 χρόνια ( 68-’85)  
παρουσίας του στην ομάδα, πάντα με το Νο11 
στη πλάτη, κέρδιζε. Κέρδισε 12 πρωταθλήματα 
και έξι κύπελλα. Φόρεσε το περιβραχιόνιο του 
αρχηγού από το 1977 μέχρι το 1985. Στην Εθνική 
αγωνίστηκε 25 φορές, από το 1973 μέχρι το 1980,  
και διετέλεσε αρχηγός τα δύο τελευταία χρόνια. 
Κέρδισε και πολλές προσωπικές διακρίσεις. Βραβείο 
ήθους από την ΕΑΚ το 1973, κορυφαίος αθλητής 
από την Ένωση Αθλητικογράφων το 1977, ειδικό 
βραβείο από τον Δήμο Λευκωσίας και το «Χρυσό 
Τριφύλλι» το 1980. Θα επανέλθουμε και στο ήθος 
του, εξίσου σπουδαίο χαρακτηριστικό του, δίπλα 
στην αμέτρητη ποδοσφαιρική του αξία. Ο Κανάρης 
ήταν σεμνός, υπόδειγμα χαρακτήρα στο γήπεδο 
και ετύγχανε καθολικού σεβασμού. Πολλοί τον 
χαρακτήρισαν ως την προσωποποίηση του ήθους. 
Δέχτηκε σχεδόν σε δύο δεκαετίες καριέρας μόνο 
4 κίτρινες κάρτες. Κάποτε… έπρεπε να αντιδράσει 
και αυτός, αφού οι αμυντικοί επιστράτευαν κάθε 
τρόπο για να τον αναχαιτίσουν.   

Τα έξι δεν είναι ρεκόρ, αλλά 

εκεί κυμάνθηκαν οι ομάδες που διεκδίκησαν 
το πρωτάθλημα στην τελευταία χρονιά. Εύ

κολο δεν είναι να κάνει τόσο μεγάλη πρόοδο, 
αλλά πρέπει να διορθωθεί δραστικά. Υπάρχουν 

κάποιες ειδικές παράμετροι. Να περιορίσει στο 
ελάχιστο τις πεπονόφλουδες με μικρές ομάδες, να 

αρχίσει να βελτιώνεται δραστικά στα ντέρμπι της Λευ
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Τα στενά οικονομικά δεδομένα, 
που έχουν ως αποτέλεσμα ο 
προ πολογισμός σε σχέση 

με την προηγούμενη χρονιά να είναι 
μειωμένος, αναγκάζουν τη διοίκηση 
της Νέας Σαλαμίνας να στραφεί στην 
κυπριακή αγορά και δη στα δικά της 
παιδιά. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το 
γεγονός ότι οι «ερυθρόλευκοι» πρόσφατα 
ανακοίνωσαν την υπογραφή επαγγελ-
ματικών συμβολαίων με οκτώ νεαρούς 
ποδοσφαιριστές που προέρχονται από 
τις ακαδημίες του συλλόγου. Πρόκειται 
για τους Θεοδόση Σιαθά, Ιωάννη Κωστή, 
Κωνσταντίνο Σεργίου, Θωμά Νικολάου, 
Λευτέρη Χ’’ Κωνσταντή, Ιάσονα Πική, 

Μάριο Κουζάρη και Χαράλαμπο Κου-
ζάρη. Και οι οκτώ υπέγραψαν συμβό-
λαιο μέχρι το 2020. Είναι λογικό ότι ο 
Λιάσος Λουκά δεν μπορεί να στηριχθεί 
εξολοκλήρου στους νεαρούς, ωστόσο 
κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος 
θεωρείται σίγουρο ότι όλοι θα πάρουν 
την ευκαιρία τους. Το ζητούμενο για 
τους ίδιους είναι να αξιοποιήσουν την 
ευκαιρία που θα τους δοθεί, ώστε να 
αποδείξουν στον προπονητή τους ότι 
μπορεί να τους εμπιστευθεί. Άλλωστε, 
δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος 
παίκτης πήρε την ευκαιρία και καθι-
ερώθηκε σε μια ομάδα. Παραδείγμα-
τα πολλά, όπως ο Γιάννης Κούσουλος 

που θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα 
ταλέντα του κυπριακού ποδοσφαίρου. 
Φέτος με τη φανέλα της Νέας Σαλαμίνας 
μέτρησε 28 παρουσίες και 26 90λεπτα, 
ενώ δέχτηκε μόλις τέσσερεις κίτρινες, σε 
μια θέση που ένας κεντρικός αμυντικός 
δέχεται πολύ περισσότερες. Πέραν του 
Κούσουλου, υπάρχουν και άλλα παρα-
δείγματα ποδοσφαιριστών που άρπαξαν 
την ευκαιρία από τα μαλλιά, όπως οι 
Κώστας Αρτυματάς, Νικόλας Ιωάννου 
και Πιέρος Σωτηρίου, που εξαργύρωσε 
την εξαιρετική του φετινή παρουσία 
με μετεγγραφή στην Κοπεγχάγη, αλλά 
και ο Φάνος Κατελάρης που αγωνίζεται 
στην Ομόνοια.    

πό τον Σουάτ Πεσίροβιτς του 1990 στους Αντρέ Σκέμπρι 
και Εμίλιο Ζελάγια το 2017. Ο Απόλλωνας τα τελευταία 
27 χρόνια είχε στις τάξεις του πολύ μεγάλους ξένους 
επιθετικούς, που άφησαν το στίγμα τους τόσο στη λεμε-
σιανή ομάδα όσο και στο κυπριακό πρωτάθλημα. Μία 
αναδρομή της «Σ» φέρνει στην επιφάνεια αυτούς που 
ηγήθηκαν της γραμμής κρούσης. 

Α    
Η ιστορία των μεγάλων επιθετικών ξεκίνησε το 1990 με τον Σουάτ 

Πεσίροβιτς. Με αυτόν στην επίθεση ο Απόλλωνας πανηγύρισε το πρώτο 
πρωτάθλημα στην ιστορία του (1990-91). Ο «Σούγιο» σημείωσε 19 τέρ-
ματα σε 25 αγώνες και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα. 
Ο Πεσίροβιτς έμεινε στην ομάδα και την επόμενη χρονιά, όπου και πάλι 
αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του Απόλλωνα με 15 τέρματα.

Το καλοκαίρι του 1992 ο Πεσίροβιτς έφυγε και στη θέση του ήρθε ο 
Σλάτζιαν Τσέποβιτς. Στα τέσσερα χρόνια που έμεινε στην ομάδα ο «Τσέπο» 
σημείωσε συνολικά 54 τέρματα στο πρωτάθλημα. Πέτυχε 25 την πρώτη 
του χρονιά (1992-93 και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα), 
13 τη δεύτερη (όταν ο Απόλλωνας κατέκτησε ξανά τον τίτλο), 10 την 3η και 
6 την 4η και τελευταία. Από το 1993 στην εξίσωση μπήκε και Σλόμποταν 
Κρισμάρεβιτς, ο οποίος έμεινε τρία χρόνια και σημείωσε 51 τέρματα στο 
πρωτάθλημα. 17 τη χρονιά του τίτλου (σε 20 συμμετοχές), τα ίδια την 
περίοδο 1994-95 και 14 το 1996. 

Πέρασαν 4 χρόνια χωρίς να εμφανιστεί κάποιος μεγάλος επιθετικός 
στη Λεμεσό, μέχρι που έφθασε στην Κύπρο το καλοκαίρι του 2000 ο 
Καζακστανός Βίκτορ Ζουμπάρεφ. Ο «Ζούμπα», που έφυγε από τη ζωή 
πριν από αρκετά χρόνια, συστήθηκε την περίοδο 2000-01 με 15 τέρματα 
στο πρωτάθλημα, ενώ σημείωσε και το γκολ στον τελικό του 2001 που 

χάρισε στον Απόλλωνα το κύπελλο κόντρα στη Σαλαμίνα. Ο Ζουμπάρεφ 
έμεινε ακόμα μια χρονιά στη Λεμεσό σημειώνοντας μόλις 7 τέρματα.

 
Τον Ζούμπα… αντικατέστησε το  κανόνι Λούκας (ή Ούκας) Σόσιν. Ο 

Πολωνός πέτυχε συνολικά 96 τέρματα σε 122 συμμετοχές με την κυανό-
λευκη φανέλα στα πέντε χρόνια που έμεινε στην ομάδα, ενώ πανηγύρισε 
τον τίτλο την περίοδο 2005-06. Πέτυχε 18 τέρματα σε 25 αγώνες στην 
πρώτη του χρονιά (2002-03), 21 σε 26 τη δεύτερη, ξανά 21 σε 26 την 
περίοδο 2004-05 και ήρθε η έκρηξη την περίοδο 2005-06 με 28 γκολ 
σε 26 παιχνίδια, δύο εκ των οποίων στο παιχνίδι με την Ανόρθωση, που 
έστεψαν την ομάδα του πρωταθλήτρια. Η τελευταία του χρονιά στην ομά-
δα δεν ήταν εντυπωσιακή αφού έβαλε μόλις 8 τέρματα σε 19 παιχνίδια. 
Μαζί με τον Σόσιν στις περιόδους 2005-06 και 2006-07 υπήρχε και ο 
«Μάγειρας» Ζοάο Πα βα που σημείωσε συνολικά 15 τέρματα. 

  
Τους δύο αντικατέστησε το καλοκαίρι του 2007 ο Γκαστόν Σανγκόι, 

παρά το γεγονός ότι για την κορυφή της επίθεσης είχε αποκτηθεί ο Ιγνάσιο 
Ρίσο (19 γκολ στα δύο του χρόνια στην ομάδα). Το «αλάνι» έμεινε στον 
Απόλλωνα τρία χρόνια σκοράροντας 45 τέρματα σε 77 εμφανίσεις. 10 
την πρώτη, 22 τη δεύτερη και 13 την 3η.  Ο Αργεντινός άσος έφυγε το 
καλοκαίρι του 2010 για την Ισπανία και ο αντικαταστάτης του, ο Μίλιαν 
Μιρτάκοβιτς, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα με 21 τέρματα. 

μως επέλεξε να φύγει για την ΑΕΚ το επόμενο καλοκαίρι. 
Το 2013 επέστρεψε ο Σανγκόι. Μάλιστα ο Αργεντινός αναδείχθηκε 

πρώτος σκόρερ με 18 τέρματα την περίοδο 2013-14 ενώ έβαλε 9 την 
περίοδο 2014-15. Και δίπλα του ήρθε άλλο ένα εξαιρετικό σέντερ φορ. Ο 
Αμπραάμ Γκίε, ο οποίος έκανε εξαιρετικά πράγματα. Η «κόμπρα» έβαλε 
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Ο ΥΒΙΟΣ Α Ε Α ΔΡΟΥ

Κακά τα ψέματα, αλλά για την Ένωση 
δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέραν 
της ανόδου. Παρά το γεγονός ότι τη 

νέα περίοδο  το εισιτήριο της ανόδου στην Α’ 
Κατηγορία θα το εξασφαλίσει μόλις μια ομά-
δα, για τους «βυσσινί» κάτι τέτοιο θεωρείται 
μονόδρομος. Γιατί τυχόν απώλεια του εισιτη-
ρίου θα θεωρηθεί τεράστια αποτυχία, αφού 
θα κρατήσει την ομάδα στη 2η κατηγορία για 
τρίτη σερί χρονιά, κάτι που κανείς δεν θέλει 
να σκέφτεται στην ομάδα. 

Το θετικό είναι ότι το τελευταίο διάστημα και 
μετά τη σύσταση της εταιρείας, παρατηρείται 
κινητοποίηση ανάμεσα στον κόσμο. Κάτι που 
επιβεβαίωσε στη «Σ» υψηλόβαθμο στέλεχος 
της ομάδας, που γνωρίζει πρόσωπα και κατα-
στάσεις. Στο Παραλίμνι με τη δημιουργία της 
εταιρείας έχουν την ευκαιρία να αρχίσουν από 
το μηδέν, αφού τις οφειλές προς τρίτους αλλά 
και τα χρέη θα τα επωμισθεί το σωματείο. Έτσι 
η νέα διοίκηση θα μπορέσει να δημιουργή-
σει μια ομάδα χωρίς να έχει τον βραχνά των 
οφειλών. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι θα 
γίνουν μεγάλα ξανοίγματα, αλλά ένας προ -
πολογισμός που θα δίνει την ευκαιρία στην 
ομάδα να παρουσιαστεί ανταγωνιστική  και να 
διεκδικήσει το εισιτήριο της ανόδου.   

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να αρ-
χίσει να «τρέχει» σε γρήγορους ρυθμούς ο 
προγραμματισμός. Στόχος, είναι το ρόστερ να 
είναι συμπληρωμένο κατά μεγάλο ποσοστό, 
όταν θα αρχίσει η προετοιμασία, ώστε ο προ-
πονητής που θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας 
να μπορέσει να δουλέψει με όλη του την άνεση. 

 
πως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα, 

στο Παραλίμνι θα έλεγε κανείς ότι η νέα πε-
ρίοδος μοιάζει με μια παρτίδα σκάκι. Το ότι 
μια ομάδα θα εξασφαλίσει την άνοδο στην 
Α’ Κατηγορία, είναι κάτι που σαφώς βάζει 
πολύ μεγάλη πίεση σε όλους και αυξάνεται ο 
προβληματισμός. Ωστόσο, στην Ένωση άπα-
ντες αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει άλλη 
επιλογή. Γιατί πολύ απλά, σε αντίθετη περί-
πτωση θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις, 
τόσο οικονομικές όσο και άλλες. πως εκμυ-
στηρεύτηκε στη «Σ» το υψηλόβαθμο στέλεχος 
της ομάδας, στη Β’ Κατηγορία επικρατεί χάος, 
όσο κι αν κάποιοι θέλουν να ωραιοποιούν 
την κατάσταση. Έσοδα δεν υπάρχουν από τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα, ενώ ελάχιστα είναι και 
τα έσοδα που απορρέουν από τα εντός έδρα 
παιχνίδια, αφού δεν υπάρχει το ενδιαφέρον 
από τον κόσμο. Με αυτά τα δεδομένα εύκο-
λα αντιλαμβάνεται κανείς ότι με ενδεχόμενη 
αποτυχία -όλοι απεύχονται- κανείς δεν μπορεί 
να προβλέψει με σιγουριά ποιο θα είναι το 
μέλλον της ομάδας. 

Να α ο ν τ ν αι α
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Τον Ζούμπα… αντικατέστησε το  κανόνι Λούκας (ή Ούκας) Σόσιν. Ο 
νό-

ρισε 
τον τίτλο την περίοδο 2005-06. Πέτυχε 18 τέρματα σε 25 αγώνες στην 
πρώτη του χρονιά (2002-03), 21 σε 26 τη δεύτερη, ξανά 21 σε 26 την 
περίοδο 2004-05 και ήρθε η έκρηξη την περίοδο 2005-06 με 28 γκολ 
σε 26 παιχνίδια, δύο εκ των οποίων στο παιχνίδι με την Ανόρθωση, που 

 ομά-
δα δεν ήταν εντυπωσιακή αφού έβαλε μόλις 8 τέρματα σε 19 παιχνίδια. 
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ΚΡΙΣ ΑΡΕΒΙ Σ

7 την περίοδο 2013-14, 10 την περίοδο 2014-15, και από έξι 
γκολ πέρσι και φέτος. Μπορεί να μην έχει πάρα πολλά γκολ, αλλά 
έκανε φοβερή δουλειά. Αν δεν ήταν οι συχνοί τραυματισμοί και 
δυστυχώς το πρόβλημα υγείας, τα νούμερα θα ήταν διαφορετικά.  

Ο    
Τον Ιανουάριο του 2016 ήρθε στη λεμεσιανή ομάδα το κανόνι 

από την Κροατία, Άντον Μάγκλιτσα, που σε 1,5 χρόνο έβαλε 17 
τέρματα στο πρωτάθλημα σε 39 παιγνίδια. 

Πέρσι στην ομάδα υπήρχε ακόμα ένας καλός επιθετικός, ο 
Αρκάδιους Πίεχ, ο οποίος πέτυχε 9 γκολ σε 26 συμμετοχές. 

Σκέμπρι και Ζελάγια φιλοδοξούν να μπουν και αυτοί στο 
πάνθεον των μεγάλων επιθετικών για τη λεμεσιανή ομάδα,  συνε-
χίζοντας την παράδοση των προκατόχων τους. Ο πρώτος άφησε 
ήδη το στίγμα του με την Ομόνοια, ο Ζελάγια ήταν η αποκάλυψη 
του πρωταθλήματος με τον Εθνικό Αχνας. 
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προσπάθεια της ΑΕΚ για την κα-
ταξίωση βασίστηκε κατ’ αρχήν σε 
ολλανδική βάση, με τους Χόφλαντ, 
Φαν Ντάικ κ.λπ, αλλά είναι μέσα από 
την ισπανική αγορά που έφτασε και 
μπήκε στην ελίτ. Δεν είναι η μόνη 
ομάδα που πόνταρε στη χώρα των 

Ταύρων, στη καλύτερη σχολή της τελευταίας 15ετίας. Ήταν 
όμως η ομάδα που επένδυσε περισσότερο σε αριθμούς 
και κέρδισε πολλά από άποψης ποιότητας. Ούτε λίγο, 
ούτε πολύ, από το 2008, που έφτασε ο πρώτος παίκτης, 
η ΑΕΚ συνεργάστηκε με 26 Ισπανούς. Οι περισσότεροι 
άφησαν τη σφραγίδα τους στην καθιέρωση της ομάδας. 
Η αρχή πάντως είχε τα θέματά της. Την κάθοδο εγκαι-

νίασε τη χρονιά 2008-09 ο Τονίτο 
(ένα χρόνο πριν είχε αποκτηθεί ο 
Ατόρνο, αλλά λογίζεται σαν Παρα-
γουανός). Με ελάχιστη συμμετοχή, 
μόλις 5 παιχνίδια.  Ακολούθησε ένα 
τεράστιο όνομα, ο Ιβάν Κάμπο, αλλά 
έπαιξε πολύ λίγο (η ομάδα ήταν στη 
2η κατηγορία).  Αποκτήθηκε στα μέσα 
της χρονιάς. Για μισή χρονιά πριν 
παραχωρηθεί στη Δόξα, αγωνίστηκε 
ο Αρνάλ Κόντε, που αποκτήθηκε με 
την επιστροφή της ομάδας στην 1η 
κατηγορία. Ο  χορός των επιτυχημέ-
νων κινήσεων άνοιξε ουσιαστικά τον 
Ιανουάριο του 2010. 

Ο    
Ο Βάσκος δεν έβαλε γκολ στους πρώτους μήνες, 

αλλά πήρε μπρος και στα τριάμισι χρόνια στην ομάδα 
έφτασε τα 21. Τη χρονιά 2011-12, έχοντας μπει στους 
ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ, η ΑΕΚ έφερε στην Κύπρο 
ένα μεγάλο 10άρι. Τον  Γκονζάλο Γκαρσία. Ουρου-
γουανός κατά κάποιους (εκεί γεννήθηκε), αλλά όπου 
ψάξετε σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης, Ισπανό 
θα τον βρείτε, αφού εκεί μεγάλωσε και ανδρώθηκε. 
Μαζί του για λίγο και ο Μοράν. Αλλά τότε άρχισε και η 
άφιξη των…  μονίμων. Το 2011, καλοκαίρι, αποκτήθηκε 
ο Μουρίγιο. Είχε μαζί του και τον Σεράν, που έκλεισε 
τριετία σε δύο δόσεις.  Για να ακολουθήσει ένα χρόνο 
μετά ο Καταλά και τον Ιανουάριο του 2013 ο Τομάς. 
Για λίγο διάστημα  αγωνίστηκε και ο Τόρες, με πολύ 
καλά ποσοστά ευστοχίας. Είχε και τις ατυχίες της η 
ΑΕΚ, με μετεγγραφές που δεν έπιασαν τόπο, όπως 
ο Γκαμπιλόντο, αλλά τη μαγιά την είχε βάλει. Τομάς, 
Μουρίγιο, Καταλά, κρατούσαν τον ισπανικό κορμό 
και το 2014 υποδέχτηκαν τον Λαρένα και τον Ορτίθ, 
που θα συνεχίσουν απτόητοι. Την ίδια χρονιά (2014-
15), ο Τόνιο έκατσε κάτω από τα δοκάρια και για δύο 
χρονιές εντυπωσίασε. Σειρά πήρε άλλος ένας εξαιρε-
τικός Ισπανός,  ο Τετέ, για να φτάσουμε στην τελευταία 
περίοδο. που ο Μίνιο ήρθε σαν αντι-Τόνιο και για 
όσο αγωνίστηκε (μέχρι τον πολύ άσχημο τραυματισμό 
του), ήταν πολύ καλός κάτω από τα δοκάρια. που 
ο Ακοράν έδωσε έξτρα ποιότητα στη μεσοεπιθετική 
γραμμή, ο Γκαρίδο εμπειρία (αν και όλοι περίμεναν 

περισσότερα) και ο Τρουγιόλς, από τελειωμένος κατά 
πολλούς τον Ιανουάριο, αποδείχτηκε πολυτιμότατος 
στο δεύτερο μισό της χρονιάς. Συνεχίζει και ο γερό-
λυκος Χουάν Πάμπλο, ενώ τελευταίο απόκτημα και 
26ο, είναι ο Σοριά.  

Στην ΑΕΚ πέρασαν για λίγο ή είχαν μικρή συμμετοχή 
οι Εσκαλόνα,  Μασάδα, Σαϊθάρ, Πούλπο. μως οι δύο 
τελευταίοι ήταν αναπληρωματικοί τερματοφύλακες.       

 
Αν κάποιος βάλει όλα τα δεδομένα κάτω, εύκολα 

συμπεραίνει πως η ομάδα της Λάρνακας κέρδισε 
πολλά από την ισπανική αγορά, την οποία σήμερα 
ξέρει όσο λίγοι ο Χάβι Ρόκα. Κυρίως έφτιαξε έναν 
κορμό, που ξεκίνησε από το 2011, δυνάμωνε στην 
πορεία  και κρατά μέχρι σήμερα. Μουρίγιο, Κατα-
λά, Τομάς, Λαρένα, Ορτίθ, Τέτε, Ακοράν. Εκεί που 
χρειάστηκε μία ένεση ποιότητας, σε συγκεκριμένη 
εποχή, την είχε με τον Γκαρσία. Δεν είναι όμως η 
χημεία και οι ομοιογένεια που επιφέρει η παρουσία 
πολλών συμπατριωτών σε συνέχεια. Είναι και η κύρια 
συνταγή, στην εμπέδωση ενός μοντέρνου μοντέλου 
παιχνιδιού, που τυγχάνει καθολικής εκτίμησης.  Στα 
συν φυσικά της υπόθεσης, ότι οι προπονητές της 
τελευταίας επιτυχημένης τριετίας ήταν ο Δανός μεν, 
αλλά με ισπανική ποδοσφαιρική παιδεία Τόμας Κρί-
στιανσεν και ο Ιμανόλ Ιδιακέθ. Γιατί ήρθε να δέσει 
περισσότερο το γλυκό, με τη συνεργασία πάγκου 
και παικτών. 

Ε  ///
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ,  ΠΟΔΟΣ ΑΙ-
ΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΗΡΙΚΗ ΧΩΡΑ 
ΑΠΟΚΤΗ ΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΚ  
ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΟΙ Ε ΑΛΑΝ ΤΗ Σ ΡΑ-
ΓΙΔΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΕΙΝΑΝ 
ΣΤΗΝ ΚΑ ΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ   

επιστροφή του Ανδρέα Παντελή στην 
Ανόρθωση, στις 20 του περασμένου Ια-
νουαρίου, συνοδεύτηκε με δύο μεγάλους 
στόχους. Κατ’ αρχάς τον τερματισμό της 
αβεβαιότητας που υπήρχε μέχρι εκείνη 
τη περίοδο και κατά δεύτερο, τη σταδιακή 
επαναφορά της νοοτροπίας του πρωτα-

θλητή στην ομάδα. Μετά από έξι μήνες θα έλεγε κανείς ότι ο 
πρώτος στόχος έχει επιτευχθεί και με το παραπάνω. Πλέον, 
στην Ανόρθωση πνέει ούριος άνεμος, αφού η αβεβαιότητα 
έδωσε τη θέση της στην αισιοδοξία που εκπέμπει η διοίκη-
ση. Ο κ. Παντελή φρόντισε να πλαισιώσει το συμβούλιό του, 
με ανθρώπους που εμπιστεύεται 100  και, το κυριότερο, 
γνωρίζουν αρκετά καλά τον χώρο του ποδοσφαίρου. Κάτι 
που έχει θετικό αντίκτυπο ανάμεσα στον κόσμο της ομάδας. 
Η Ανόρθωση κατάφερε το, για πολλούς, αρκετά δύσκολο, την 
λήξασα αγωνιστική περίοδο, να μπει δηλαδή στην εξάδα, ενώ 
έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλλου, αποκλείοντας την 
ΑΕΚ. Κάπου εκεί, όμως, φάνηκε η διαφορά δυναμικότητας 
που υπήρχε με τον Απόλλωνα, από τον οποίο αποκλείστηκε. 
Είναι γεγονός ότι εκείνο το 6-0 του πρώτου αγώνα επανέφερε 
τη μουρμούρα στις τάξεις του κόσμου, κάτι όμως που στη 
συνέχεια μετριάστηκε, αφού η ομάδα έκανε κάποια καλά 
παιχνίδια και έδειξε ότι δεν τα παράτησε τελείως. Άλλωστε, 
για να λέμε την αλήθεια, η κατάκτηση του κυπέλλου από την 
«Κυρία» ήταν εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση.

  
Στην Ανόρθωση έχουν αφήσει πίσω την περσινή κα-

ταστροφική χρονιά και έχουν επικεντρωθεί εξολοκλήρου 
στον προγραμματισμό της νέας περιόδου. Είναι πασιφανές 
ότι κανείς δεν θέλει να γίνουν βεβιασμένες κινήσεις και να 
υποπέσουν στα λάθη του παρελθόντος. Για την ομάδα της 
Αμμοχώστου, η νέα περίοδος μπορεί να χαρακτηριστεί και 

ως κομβική. Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή 
πέραν της εξόδου στην Ευρώπη. Μετά από 4 χρόνια, μετά 
το σοκ κόντρα στην Γκέφλε.

Από τότε, λες και καταράστηκε κάποιος αυτήν την ομάδα, 
αφού όχι μόνο δεν εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο τα χρόνια 
που ακολούθησαν, αλλά κάθε χρόνο πάει από το κακό στο 
χειρότερο, στις εγχώριες διοργανώσεις.  

Σ  
Το πρώτο μεγάλο στοίχημα της διοίκησης Ανδρέα Παντελή 

και κατ’ επέκτασιν δικό του, ήταν η παραμονή του Ρόνι Λέβι 
και τη νέα περίοδο. Πλεονέκτημα του Ισραηλινού τεχνικού 
είναι το γεγονός ότι γνωρίζει το έμψυχο υλικό της ομάδας, 
ξέρει τις αδυναμίες της και πού χρειάζεται ενίσχυση. Ο Αν-
δρέας Παντελή έχει δώσει εν λευκώ τη διαχείριση του με-
τεγγραφικού σχεδιασμού στον κ. Λέβι και δεν είναι καθόλου 
τυχαίο. Άλλωστε, η εμπιστοσύνη ανάμεσα στον πρόεδρο και 
τον προπονητή είναι το Α και το Ω σε μια ομάδα, κάτι που 
γνωρίζει πολύ καλά ο πρόεδρος, αφού το έπραξε ξανά επί 
εποχής Κετσπάγια με τα γνωστά αποτελέσματα. Πέραν τούτου, 
ο Ρόνι Λέβι γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει Ανόρθωση, έχει 
μπει στην ψυχολογία του Ανορθωσιάτη, ενώ κάτι το πολύ 
σημαντικό είναι το γεγονός ότι έχει μάτι στην αγορά. Γι’ αυτό 
και ο διοικητικός ηγέτης της Ανόρθωσης εμπιστεύεται από-
λυτα τις επιλογές του.    

Τ   
Εν κατακλείδι, θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει κοινή διαπίστωση 

πως κάτι καλό πάει να γίνει τη φετινή περίοδο. Στην «Κυρία» 
δεν λένε μεγάλα λόγια, γιατί απλώς γνωρίζουν πολύ καλά ότι 
για να γίνει πραγματικότητα κάτι τέτοιο, έχουν αρκετό δρόμο 
ακόμα να διανύσουν. Ο στόχος είναι εκεί και έχει αναγνωριστεί, 
αφού η έξοδος στην Ευρώπη αποτελεί μονόδρομο.    

Απ’ εκεί και πέρα, όμως, ο Ανδρέας Παντελή επέστρεψε, 
έχοντας στο μυαλό του αυτό που όλοι στην Ανόρθωση επι-
θυμούν. Η ομάδα σε λίγα χρόνια να επιστρέψει στην κορυφή 
του πρωταθλήματος. Δύσκολος στόχος, αλλά όχι ακατόρθωτος 
για έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα κατατόπια…

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΕΝ ΛΕΥΚΩ 
ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΓΡΑ ΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΡΟΝΙ ΛΕ Ι  ΠΑΝΩ 
ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ, Η ΑΝΟΡ ΩΣΗ ΠΕΤΥΧΕ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛ ΟΝ 

Ν Θ Η ///
Ο ΥΒΙΟΣ Α Ε Α ΔΡΟΥ 

//////////////////////////////
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Η ονι  ο  θα ν ι το μ ον τ ς ας
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Σαν�να�λένε� προξενείο �της�Ισπανίας
ΟΙ ΙΣ ΑΝΟΙ ΤΗΣ ΑΕ  
ΟΝΟΜΑ� ΧΡΟΝΙΕΣ� ΑΓ � �ΓΚΟΛ
1. ΤΟΝΙΤΟ 08-09 5 1
2. ΙΒΑΝ ΚΑΜΠΟ 09-10* 7 0
3. ΚΟΝΤΕ 10-11* 12 2
4. ΠΙΝΤΑΔΟ 10-13* 67 21
5. ΓΚΑΡΣΙΑ 11-12 23 12
6. ΜΟΥΡΙΓΙΟ 11-… 128 3
7. ΜΟΡΑΝ 11-12* 11 0
8. ΣΕΡΑΝ 11-13/15-16 44 1
9. ΚΑΤΑΛΑ 12-… 147 12
10. ΓΚΑΜΠΙΛΟΝΤΟ 12-13 6 0
11. ΤΣΑΝΤΟ ΤΟΡΕΣ 12-13* 16 9
12. ΠΟΥΛΠΟ 12-13* 4 0
13. ΧΟΑΝ ΤΟΜΑΣ 12-…** 123 29
14. ΕΣΚΑΛΟΝΑ 13-14 10 0
15. ΛΑΡΕΝΑ 14-…89 14
16. ΟΡΤΙΘ 14-… 92 1
17. ΤΟΝΙΟ 14-16 56 0
18. ΜΑΣΑΝΑ 14-15 15 0
19. ΣΑ ΘΑΡ 15-16 4 0
20. ΤΕΤΕ 15-… 55 5
21. ΑΚΟΡΑΝ 16-… 35 9
22. ΜΙΝΙΟ 16-17 21 0
23. ΓΚΑΡΙΔΟ 16-… 22 1
24. ΧΟΥΑΝ ΠΑΜΠΛΟ 16-..* 5 0
25. ΤΡΟΥΓΙΟΛΣ 16-…. 15-2
26. ΣΟΡΙΑ 17-… 

Με αστερίσκο ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν 
ή αποχώρησαν στη χειμερινή μετεγγραφική περίοδο. 
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Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επι-
τυχία το συνέδριο αντιπροσώπων της 
S  περιοχής Ευρώπης. Το συνέδριο 
στο οποίο έλαβαν μέρος 80 αντιπρόσω-
ποι από τον ευρωπαϊκό χώρο έγινε στη 
Βουδαπέστη, όπου η S  διατηρεί 
εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων. Στο 
συνέδριο παρευρέθησαν υψηλόβαθμα 
στελέχη της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομη-
χανίας με επικεφαλής τον πρόεδρο του 
διοικητικού συμβουλίου s  S . 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έγινε 
ενημέρωση των αντιπροσώπων για τα 
μελλοντικά σχέδια και στόχους του οργα-
νισμού και αντηλλάγησαν απόψεις για την 
περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας για 
μεγαλύτερο όφελος των οδηγών S . 
Την εταιρεία Α. Τρικωμίτης Λτδ, που 
αντιπροσωπεύει τα S  στην Κύπρο, 
αντιπροσώπευσαν  ο Διευθύνων Σύμβου-
λος Σώτος Τρικωμίτης και η υπεύθυνη 
πωλήσεων Ευαγγελία Τρικωμίτη.

Για δεύτερη φορά μέσα στο 2017, στο 
πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 
Ράλι ( ), η  καταλαμβάνει τις 
δύο από τις τρεις θέσεις στο βάθρο των 
νικητών  Δεύτερος της γενικής κατάταξης 
στο Ράλι Πορτογαλίας ο rr   
και τρίτος ο  Sor o. Αυτή είναι η 
έκτη φορά στην ιστορία της ομάδας που 
δύο από τα πληρώματά της ανεβαίνουν 
στο βάθρο στον ίδιο αγώνα. Μετά και 
τα αποτελέσματα της Πορτογαλίας, η 

 otorsport σταθεροποιήθη-
κε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας 
του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών 
με 173 βαθμούς. Επίσης, ο rr  

 ανέβηκε στη δεύτερη θέση 
στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος 
Οδηγών, με 106 βαθμούς. Ο διευθυντής 
της ομάδας,  , δήλωσε 
σχετικά: «Πετύχαμε τους στόχους που 
είχαμε θέσει γι’ αυτόν τον αγώνα, με 
δύο πληρώματα στη 2η και 3η θέση 
αντίστοιχα. Θερμά συγχαρητήρια στους 

rr   και  Sor o για την 
πολύ καλή δουλειά και το αποτέλεσμα 
που πέτυχαν... Πάμε τώρα στη Σαρδηνία, 
απ’ όπου έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις, 
ελπίζοντας ότι θα τις συνεχίσουμε με τον 
ίδιο επιτυχημένο τρόπο, κερδίζοντας 
το Ράλι ξανά».

Συν ριο αντιπροσ π ν της 

Η  στο θρο τ ν νικητ ν
στο Ρ λι ορτο αλίας

η ιππο ρομία ρα   μ μ   μ τρα
  Ε ΕΡΕΣΤ  Α  Π  Μ  
  ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ  Γ  Σ   
  ΚΟΝΝΑΡΗΣ  Κ  Κ  
  ΑΛΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  Δ  Κ   
  ΜΕΛΑΝ Η  Μ  Δ    
  ΜΙΚΡΗ ΣΤΥΛΙΩΤΙΣΣΑ  Μ  Κ  Π   
  ΤΟΥΜΠΟΥ   Α  Α   

 η ιππο ρομία ρα   μ μ   μ τρα
  ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ  Ν  Κ  Τ   
  ΑΛΚΕΤΑΣ  Δ   
  ΓΚΑ ΕΛΑ  Γ  Σ   
  ΚΡΙΜΑΙΑ  Α Α  Α   
  ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ  Σ  Κ  
  ΝΟΤΙΑΣ  Δ  Κ   
  ΚΟΡΥ ΑΙΑ  Κ  Κ   
  ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ  Κ  Α  Ι   

 η ιππο ρομία ρα   μ μ   μ τρα
  ΕΛ ΑΣ  Δ   
  ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ  Μ  Κ  Π  
  ΚΑ ΑΛΛΙΝΟ ΡΑΜΠΑΝΤΕ  Γ  Σ  
  ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΑΛΕΞΙΟΣ  Δ  Κ   
  ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΤΡΑΣΤ  Κ  Κ   
  ΤΑΜΠΑΣΚΟ  Ν  Κ  Τ   

 η ιππο ρομία ρα   μ μ   μ τρα
  ΜΕΝΙΠΠΟΣ  Δ   
  ΡΙ Ι Ι  Ν  Κ  Τ  
  ΚΡΙΣ ΜΑΗ ΝΤΑΤ  Δ  Κ   
  ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ  Κ  Κ   
  ΡΕΝΑΚΙ  Χ  Λ  Α   
  ΤΑΣΜΑΝΙΑΝ  Μ  Κ  Π   
  ΛΟΥΧΡΗ  Σ  Μ   
  ΧΑΡΙΣ ΕΛΙΝΑ  Γ  Σ   

 η ιππο ρομία ρα   μ μ   μ τρα
  ΑΚΤΑΙΟΝ  Ρ  Τ   
  Ο ΕΙΟΣΜΑΣΟΠΟΓΙΑ  Η  Η   
  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΡ  Μ  Κ  Π   
  ΟΜΠΕΤΟΡ  Δ  Κ   
  ΚΑΤΣΜΗΙ ΓΙΟΥΚΑΝ  Χ  Λ  Α   
  ΡΗΤΟΜ  Κ  Κ   
  ΝΤΑΝΣΙΓΚ ΚΟΥΗΝ  Χ  Χ   
  Σ ΟΔΡΙΑΣ  Μ  Δ    
  ΚΑΗΛΑ  Γ  Ε   
  ΣΟΛΑΡ ΠΕΡΛ  Α Α  Α   
  ΣΟΥΗΤ ΡΑΠ  Γ  Σ   
  ΚΟΥΕΣΤ  Π  Α   
Τ      

 η ιππο ρομία ρα   μ μ   μ τρα
  ΠΙΡΑΝΧΑ ΡΕΗΣ  Ν  Κ  Τ   
  ΧΑ ΑΗ ΝΤΙΜΑ  Γ  Ε   
  ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΑΝΑ  Μ  Κ  Π   
  ΙΛΩΤΑΣ  Ο  Γ   
  ΡΕΤ ΕΗΛ  Δ  Κ   
  ΧΑ ΑΗ ΛΕΤ ΕΝΤΑ  Κ  Κ   
  ΕΑΡΙΝΟΣ  Δ  
  ΧΑ ΑΗ ΜΥΡΩ  Ι  Μ   
  ΑΛΑΣΣΙΝΗ  Μ  Α  Α   
  ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ  Γ  Σ   

 η ιππο ρομία ρα   μ μ   μ τρα
  ΕΥΝΙΚΗ  Δ   
  ΑΚΡΙ ΟΣ  Ν  Κ  Τ   
  ΙΠΠΟ ΕΟΣ  Γ  Σ  
  ΝΙΚΑΡΧΟΣ  Δ  Κ   
  ΑΚΡΙ ΟΤΕΡΟΣ  Ο  Γ   
  ΑΜΥΡΑΓΙΑΣ  Ι  Μ   
  ΑΡΚΙ Α  Κ  Α  Ι   
  ΧΑΛΚΕΝΤΕΡΟΣ  Χ  Λ  Α   
  ΚΟΣΤΝΕΡ  Κ  Κ   
  ΠΙΚΛΗΣ  Γ  Ε   

 η ιππο ρομία ρα   μ μ   μ τρα
  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝ ΕΡ  Κ  Κ   

  ΣΕΛΕΣΤΙΝΑ  Π  Α   
  ΠΡΙΜΑ ΝΤΟΝΑ  Δ  Κ   
  ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΙΝΙΚΑΣ  Χ  Χ   
  ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΣΑ ΜΟΥ  Γ  Ε   
  ΧΡΙΣΤΙΝΙΩΣ ΛΑΣΤ  Χ  Π   
  ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΤΑΚ   Α  Α  
  ΕΛ ΚΑΚΟΥΙΝΟ  Χ  Λ  Α  
  ΜΙΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ  Γ  Σ   
  ΝΤΑΡΥ  Π  Κ    
  ΙΤΤΗΣ ΛΑΗΤ  Δ   
  ΜΙΣΤΕΡ ΧΑΡΗΣ  Σ  Κ   

 η ιππο ρομία ρα   μ μ   μ τρα
  ΧΑ ΑΗ ΚΑ ΑΝΟ Α  Α Α  Α   
  ΡΕΤ ΣΑΝ  Ο  Γ  
  ΧΑ ΑΗ ΝΤΟΥΚΑ  Χ  Χ   
  ΚΡΙΣ ΜΑ  ΣΑΝ  Δ  Κ  
  ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ  Ν  Κ  Τ   
  ΣΕΡ ΚΟΥΗΣ  Μ  Κ  Π   
  ΑΠΟΥ ΝΤΙΝΟΣ  Μ  Δ    
  ΧΑΜΠΗΣ  Σ  Κ   
  ΣΟΛΑΡ ΛΑΙΗΜ  Γ  Σ   
  ΩΗ  Κ  Κ   
  ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ  Χ  Λ  Α   
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ  Ι  Μ   
Σ  Τ  Π    

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 παρα-
μένει στην Αφετηρία [+] Το άλογο θα τρέξει με Παρωπίδες [#] Το άλογο θα τρέξει με Γούνινα Παραγνάθια. [@] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα Κεφαλής.

Ιπποδρομίες Η Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ  ///

  Ετοιμάστηκε το νέο πρόγραμμα των 
ιπποδρομιών, που καλύπτει 11 συναντήσεις, 
την περίοδο 12 Ιουλίου-18 Αυγούστου. Οι δι-
ακοπές θα είναι ολιγοήμερες, αφού θα έχουμε 
«τελική συνάντηση» στις 11 Αυγούστου και 
«επανέναρξη» στις 18 Αυγούστου.

  Αρκετές αναχωρήσεις αλόγων από τους 
στάβλους του ιπποδρόμου έχουν παρατηρηθεί 
τις τελευταίες ημέρες, αφού αρκετοί ιδιοκτή-
τες αποφάσισαν να τους δώσουν λίγες μέρες 
ξεκούρασης και ανανέωσης.

  Παρά το γεγονός ότι έχει βελτιωθεί 
κάπως ο έλεγχος των ιπποδρομιών, εντούτοις 
υπάρχει πολύς δρόμος να διανυθεί τόσο από 
τους ελλανοδίκες, όσο και από τους Εφόρους 
της ΙΑΚ και πρέπει να αποτολμήσουν να αντι-
μετωπίσουν την κατάσταση δραστικά και με 
μοναδικό σκοπό τη διασφάλιση της αξιοπιστί-
ας των ιπποδρομιών. Δεν πρέπει να μπαίνουν 
προβλήματα και συμπεριφορές κάτω από 
το χαλί, διότι αυτό όχι μόνο δεν βοηθά την 
κατάσταση, αλλά την καθιστά όλο και πιο 
προβληματική.

ΣΚΟΡΠΙΑ ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑ ΕΡΟΝΤΑ ///ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ /// 

Ο ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΑΛΕΞΙΟΣ για το Αμαθούντος

Ο ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΑΛΕ-
ΞΙΟΣ, ΔΕΙΧΝΕΙ ΙΚΑΝΟΣ 

ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΙΟΤΙ-
ΚΟΣ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΕΙ-
ΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ 

ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 
ΑΜΑ ΟΥΝΤΟΣ

Ο ΒΑΚΧΟΣ ήταν ποιοτικό άλογο 
αλλά το κύριο χαρακτηριστικό του 
ήταν η ανθεκτικότητα, η μαχητικό-
τητα και η θέλησή του να φτάνει 
στις νίκες υπερβάλλοντας τον εαυτό 
του. Ήταν εξαιρετικά φιλότιμος και 
πρωταγωνίστησε για πολλά χρόνια 
στον ιππόδρομό μας, αφού έκανε 
ντεμπούτο σαν 3ετής και κατέγραψε 
την τελευταία κούρσα του 11 χρόνια 
μετά σαν 15ετής, καταφέρνοντας 
μάλιστα να κερδίσει την τελευταία 
νίκη του στις 23 Μαρτίου όντας 
τότε 14 ετών, σε μια ιπποδρομία της 
2ης κλάσης από τα 2109 μέτρα σαν 
μεγάλο αουτσάιντερ, με αναβάτη 
τον Ηράκλη Νεοφύτου και υπό την 
προπόνηση του  Μάκη Νεοφύτου. 
Διαγωνίστηκε συνολικά 100 φορές 
και πήρε 12 νίκες και 41 αμειβόμε-
νες θέσεις. Κέρδισε την πρώτη νίκη 
του τον Μάιο του 1969 με αναβάτη 
τον Ροδή Κυριάκου υπό την προ-
πόνηση του Σπύρου Ελευθερίου. 
Κέρδισε επίσης μια κούρσα στην 

προπόνηση του Πρόδρομου Παπα-
προδρόμου, του Κλώτη Ρωσσίδη, 3 
στην προπόνηση του Πέτρου Λούκα 
και 5 στην προπόνηση του Λάμπρου 

Παράσχου. Ήταν προϊόν του Τζετ και 
της Ραφ και ανήκε στον συνεταιρισμό 
Ντίνου Ρωσσίδη - Μάριου Σάββα και 
Βρασίδα Πουλλικκά. 

Ντάηαμοντ Αλέξιος, που 
εξέπληξε στο ντεμπού-
το του, δείχνει ικανός 
και αρκετά ποιοτικός, 
παρά την απειρία του 
να κερδίσει το κύπελλο 
Αμαθούντος. Ας δούμε 

τις ιπποδρομίες πιο αναλυτικά.

 Ο ΡΣΑ 
Ο ΕΒΕΡΕΣΤ είναι τώρα πανέτοιμος και 
έχει τα φόντα να κερδίσει τους έμπειρους 
και σταθερούς ΚΟΝΝΑΡΗ και ΚΑΠΕΤΑΝ 
ΓΙΑΓΚΟ. Από τα υπόλοιπα άλογα, καλύτε-
ρη παρουσιάζεται η ΜΕΛΑΝΘΗ.

 Ο ΡΣΑ Ε
Ο ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ ευνοήθηκε από τον 
ελεύθερο ισοζυγισμό και έχει κλασική 
ευκαιρία να κερδίσει την 4η νίκη του. 
Βασικότεροι αντίπαλοί του οι ομοπροπό-
νητοί του ΑΛΚΕΤΑΣ και ΓΚΑΖΕΛΑ. Από 
τα υπόλοιπα άλογα, καλύτερος ο ευνοϊκά 
ισοζυγισμένος ΝΟΤΙΑΣ.

 Ο ΡΣΑ 
Ο ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΑΛΕΞΙΟΣ εξέπληξε 
στο ντεμπούτο του και, παρά την απειρία 
του, έπεισε ότι διαθέτει την κλάση για 
να κερδίσει το κύπελλο Αμαθούντος. Ο 
ΤΑΜΠΑΣΚΟ έχει στέγιερ ιδιότητες και 

θα είναι πρωταγωνιστής. Ο ΕΛΒΑΣ έχει 
δυνατότητες και είναι πολύ υπολογίσιμος.

 Ο ΡΣΑ 
Ο ΤΑΣΜΑΝΙΑΝ με ευνοϊκό χάντικαπ έχει 
τα φόντα να εξέλθει νικητής. Η ΛΟΥΧΡΗ 
σε άριστη φόρμα θα πρωταγωνιστήσει, 
ενώ πολύ υπολογίσιμος είναι και ο μαχη-
τικός ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ. Για το παιχνίδι και η 
πρόσφατη νικήτρια ΡΙΦΙΦΙ.

 Ο ΡΣΑ Α
Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΡ είναι ανώτερη στον 
όμιλο και, παρά την ετήσια αποχή της, 
μπορεί να κερδίσει. Ο γρήγορος ΦΟΜΠΕ-
ΤΟΡ στα 1000 μέτρα θα πρωταγωνιστήσει, 
ενώ υπολογίσιμοι είναι οι ΦΡΗΤΟΜ και 
ΑΚΤΑΙΟΝ, που είναι τώρα σε ετοιμότητα. 
Να μην αγνοηθεί ο βελτιωμένος ΟΘΕΙΟΣ-
ΜΟΥΟΠΟΓΙΑ.

 Ο ΡΣΑ 
Η ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΑΝΑ ξεκουράστηκε 
για λίγο και, τρέχοντας σε προσιτό όμιλο, 
διεκδικεί με αξιώσεις τη νίκη. Σημαντικό-
τεροι αντίπαλοί της η βελτιωμένη ΧΑΒΑΗ 
ΛΕΤΖΕΝΤΑ και η σταθερή ΠΙΡΑΝΧΑ 
ΡΕΗΣ. Αμειβόμενη θέση διεκδικεί ο 
ικανός ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ. Αουτσάιντερ προ-
βάλλει ο ΦΙΛΩΤΑΣ, που είναι σε πορεία 
ανόδου.

 Ο ΡΣΑ 
Η κλασική ΕΥΝΙΚΗ, παρά τα ψηλά βάρη 
της, έχει τα φόντα να φτάσει στην επιτυ-
χία. Ο ΚΟΣΤΝΕΡ, παρά τους ισχυρούς 
αντιπάλους, είναι τόσο βελτιωμένος, που 
θα καταστεί απειλητικός. Αμειβόμενη θέση 
διεκδικεί ο καλά προπονημένος ΑΚΡΙ-
ΒΟΣ. Ο ΧΑΛΚΕΝΤΕΡΟΣ είναι σε εξέλιξη 
και στο μίλι αποτελεί το αουτσάιντερ.

 Ο ΡΣΑ 
Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΘΕΡ υπερέχει 
στον όμιλο και διεκδικεί με μεγάλες 
πιθανότητες τη νίκη. Θέση στους 
πρώτους διεκδικούν η φορμαρισμένη 
ΜΙΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ και ο ΒΙΤΤΗΣ 
ΛΑΗΤ, που ανατέθηκε στον Παναγιώτη 
Δημητσάνη. Αουτσάιντερ προβάλλει ο 
αθόρυβα προπονημένος ΧΡΙΣΤΙΝΙΩΣ 
ΛΑΣΤ.

 Ο ΡΣΑ   
Ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ, παρά το γεγονός ότι δεν 
είναι στα καλύτερά του, διά της φυγής μπο-
ρεί να αιφνιδιάσει. Η ΣΟΛΑΡ ΦΛΑΙΗΜ 
σε άριστη φόρμα θα πρωταγωνιστήσει. 
Αμειβόμενη θέση διεκδικούν ο ΑΠΟΥ 
ΝΤΙΝΟΣ, που τρέχει με ευνοϊκό χάντικαπ, 
και ο ανώτερος ΧΑΒΑΗ ΚΑΖΑΝΟΒΑ, 
παρά τα 67.5 κιλά του. Να μην αγνοηθεί η 
φιλότιμη ΖΩΗ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 
, το  1 βρέθηκε στην πρώτη 

θέση των πωλήσεων της κατηγορίας του 
κατά το 2016. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία 
του Οργανισμού αφορούσαν την αγορά 
αυτοκινήτου για το 2016 σε παγκόσμια 
βάση. Η πιο δημοφιλής κατηγορία ήταν 
τα S  και τα rosso r, με την αύξηση 
των πωλήσεών τους να αγγίζει το 20  
σε σχέση με το 2015. Η κατηγορία με 
τη μεγαλύτερη άνοδο ήταν εκείνη των 
o p t pr  μοντέλων που κέρδισε 

40  και στην οποία η  1 βρέθηκε 
στην πρώτη θέση των πωλήσεων. 

Η δεύτερη γενιά της  1 είναι 
η διάδοχος του μοντέλου που χάραξε 
νέους δρόμους στην κατηγορία, επανα-
προσδιορίζοντας το  ενός Sports 

t t   στην αγορά των pr  
o p t μοντέλων. Το μοντέλο 1 έκανε 

την πρώτη του εμφάνιση στην γκάμα της 
 το 2009 και μόλις σε έξι χρόνια 

παρουσίας κατάφερε να διαθέσει πέραν 
των 730 χιλιάδων αυτοκινήτων και να 
γίνει ένα από τα πιο καλοπουλημένα μο-
ντέλα της . Και φυσικά να πάρει και 
την πρώτη θέση στην κατηγορία της. Η 
ζήτηση ήταν από την αρχή τόσο μεγάλη, 
που η εταιρεία αναγκάστηκε να αυξήσει 
εξαρχής την παραγωγή για να καταφέρει 
να ανταποκριθεί. Ανάλογη επιτυχία κατα-
γράφηκε και στις πωλήσεις του μοντέλου 
στην κυπριακή αγορά.

Η δεύτερη γενιά της επιτυχημένης 1 
ταυτίζεται περισσότερο σχεδιαστικά με τα 

μεγαλύτερα Χ3 και Χ5. Είναι χτισμένη 
πάνω στην πλατφόρμα K , που γνω-
ρίζουμε από τη Σειρά 2 t  o r r. 
Το βάρος της ξεκινά από τα 1.480 κιλά 
με τον αεροδυναμικό συντελεστή της να 
ανέρχεται τα 0,30 .

Η φιλοσοφία Χ συνεχίζεται και στο 
εσωτερικό. Το μοντέλο υποδέχεται τους 
επιβάτες της με υλικά υψηλής ποιότητας, 
εργονομική σχεδίαση και υπερυψωμένα 
καθίσματα ( 36  μπροστά, 64  
πίσω) που βελτιώνουν την περιφερειακή 
ορατότητα του οδηγού. Η σχεδίαση εσω-
τερικού της νέας  1 συνδυάζει το 
οδηγοκεντρικό o p t - σήμα κατατεθέν 
της μάρκας - με πινελιές που προάγουν 
το κύρος, την οδηγική απόλαυση και ένα 
σύγχρονο pr  περιβάλλον.

Συγχρόνως, οι δυναμικοί και αποδο-
τικοί κινητήρες βενζίνης και s , σε 
συνδυασμό με τις τεχνολογίες  

t s είναι τα κύρια συστατικά 
κάτω από το καπό. Συγκεκριμένα, δύο 
βενζινοκινητήρες και τρεις s  διατί-
θενται αρχικά στη γκάμα του μοντέλου. 
Τρικύλινδροι και τετρακύλινδροι που 
προέρχονται από τη νέα γκάμα κινητή-
ρων του  ro p αποδίδοντας από 
150 έως 231 ίππους. Οι κινητήρες συν-
δυάζονται είτε με εξάρι μηχανικό κιβώτιο 
ή με οκτατάχυτο St ptro , και τα δύο 
σε εξελιγμένη μορφή. Το ίδιο και για το 
σύστημα  r , που εφοδιάζει ορι-
σμένες εκδόσεις. Οι βασικές εκδόσεις της 
Χ1  είναι μπροστινοκίνητες και κινούνται 

από τους νέους 3κύλινδρους των 1,5 
λ. στην έκδοση βενζίνης με 136 

ίππους (s r 18 ) και στην 
έκδοση s  με 115 

ίππους (s r 16 ). 

   στην κορυ  
τ ν     



Τ
ο Κύπελλο των Συνομοσπονδι-
ών επίσημα, το κύπελλο των 
τροπαιούχων ουσιαστικά. 
Μπορεί να απέχει παρα-
σάγγας από την αίγλη του 
Μουντιάλ, του Γιούρο ή του 
Κόπα Αμέρικα, αλλά σίγου-

ρα στο κενό από ποδόσφαιρο καλοκαίρι του 
2017, το Παγκόσμιο Kύπελλο Συνομοσπον-
διών θα μας γεμίσει μερικά από τα βράδια 
μας. Από σήμερα λοιπόν στα γήπεδα της 
Ρωσίας (ως διοργανώτριας του Μουντιάλ 
της επόμενης χρονιάς) 8 ομάδες θα διεκ-
δικήσουν το τρόπαιο.  Πρακτικά, είναι ένα 
από τα λιγότερο φανταχτερά τουρνουά από 
καταβολής του θεσμού. Εκτός οι δύο ομάδες 
με τις περισσότερες κατακτήσεις, η Βραζιλία 
και η Γαλλία, εκτός και Αργεντινή, αλλά και 
η Ισπανία. Τους διοργανωτές θα πλαισιώ-

ΤΑ ΡΟΣΤΕΡ
» �ΡΩΣΙΑ� (Στανισλάβ Τσερτσέσοφ): 1. 

Ιγκόρ Ακινφέεφ, 2. Ιγκόρ Σμόλνικοφ, 
3. Ρόμαν Σίσκιν, 4. Γιούρι Καζίνσκι, 5. 
Βίκτορ  Βάσιν 6. Γκεόργκι Τζικίγια, 7. 
Νμίτρι Πολόζ, 8. Ντένις Γκλουσάκοφ, 9. 
Φιοντόρ Σμόλοφ, 10. Ρουσλάν Καμπόλοφ, 
11. Αλεξάντρ Μπουχάροφ, 12. Βλαντιμίρ 
Καμπούλοφ, 13. Φιοντόρ Κουντριάσοφ, 
14. Ιλία Κουτέποφ, 15. Αλεξέι Μιρά-
ντσουκ, 16. Γκιγιέρμε Μαρινάτο, 17. 
Αλεξάντρ Γκολόβιν, 18. Γιούρι Ζιρκόφ, 
19. Αλεξάντρ Σαμέντοφ, 20. Μαξίμ Κα-
νούνικοφ, 21. Αλεξάντρ Γιερόκιν, 22. 
Νμίτρι Ταράσοφ, 23. Ντμίτρι Κομπάροφ

» ��ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Φερνάντο Σάντος); 1. 
Ρουί Πατρίσιο, 2. Μπρούνο Άλβες, 3. 
Πέπε, 4. Λουίς Νέτο, 5. Ραφαέλ Γκερέιρο, 
6. Ζοσέ Φόντε, 7. Κριστιάνο Ρονάλντο, 
8. Ζοάο Μουτίνιο, 9. Αντρέ Σίλβα, 10. 
Μπερνάρντο Σίλβα, 11. Νέλσον Σεμέδο, 
12. Ζοσέ Σα, 13. Ντανίλο, 14. Ουίλιαμ 
Καρβάλιο, 15. Αντρέ Γκόμεζ, 16. Πίτσι, 
17. Νάνι, 18. Γκέλσον Μάρτινς, 19. Ελισέ-
ου, 20. Ρικάρντο Κουαρέσμα, 21. Σέντρικ, 
22. Μπέτο, 23. Αντριέν Σίλβα 

» ��ΝΕΑ�ΖΗΛΑΝΔΙΑ�(Άντονι Χάντσον): 1. 
Στέφαν Μαρίνοβιτς, 2. Σαμ Μπρόθερτον, 
3. Ντέκλαν Γουίνι, 4. Θέμης Τζιμόπουλος, 
5. Μάικλ Μπόξαλ, 6. Μπίλ Τουιλομά, 7. 
Κώστας Μπαρμπαρούσης, 8. Μάικλ Μακ 
Γλίντσι, 9. Κρις Γουντ, 10. Σέιν Σμέλτζ, 
11. Μάρκο Ρόχας, 12. Γκλεν Μος, 13. 
Μόντι Πάτερσον, 14. Ρίαν Τόμας, 15. 
Κλέιτον Λούις, 16. Ντέιν Ίνγκραμ , 17. 
Τομ Ντόιλ, 18. Κιπ Κόλβι, 19. Άλεξ Ράφερ, 

20. Τόμι Σμιθ, 21. Στορμ Ρου, 22. Άντριου 
Ντουράντ, 23.Ταμάτι Ουίλιαμς 

» ��ΜΕΞΙΚΟ (Χουάν Κάρλος Οσόριο): 1. 
Ροντόλφο Κότα, 2. Νέστορ Αραούχο, 
3. Κάρλος Σαλσέδο, 4. Ράφαελ Μάρ-
κεζ, 5. Ντιέγο Ρέγιες, 6. Τζόναθαν Ντο 
Σάντος, 7. Μιγκέλ Λαγιούν, 8. Μάρκο 
Φάμπιαν, 9. Ραούλ Χιμένεζ, 10. Τζι-
οβάνι Ντος Σάντος, 11. Κάρλος Βέλα, 
12. Αλφρέδο Ταλαβέρα, 13. Γκιγιέρμο 
Οτσόα, 14. Χαβιέ Ερνάντεζ,15. Έκτορ 
Μορένο, 16. Έκτορ Ερέρα, 17. Γιούρ-
γκεν Νταμ, 18. Αντρές Γκουαρδάδο, 19. 
Ορίμπε Περάλτα, 20. Χαβιέ Ακίνο, 21. 
Λουίς Ρέγιες, 22. Ίρβινγκ Λοζάνο, 23. 
Οσβάλντο Αλανίς   

» ��ΚΑΜΕΡΟΥΝ (Χούγκο Μπρόος): 1. Φα-
μπρίς Οντόα, 2 .Ερνστ Μαμπουκά, 3. 
Αντρέ Ανγκουϊσά, 4. Αντόλφ Κεϊκέου, 5. 
Μισέλ Γκαντζουί, 6. Αμπρουάς Ογιόνκο, 
7. Μουμί Γκαμαλέου, 8. Μπέντζαμιν 
Μουκαντζό, 9. Ζακ Ζουά, 10. Βενσάν 
Αμπουμπακάρ, 11. Ολιβιέ Μπουμάλ, 
12. Ζερόμ Γκουϊοατά, 13. Κριστιάν 
Μπασόγκογκ, 14. Ζορζ Μανζτέκ, 15. 
Σεμπαστιέν Σιανί, 16. Αντρέ Ονανά, 17. 
Αρνό Τζουμ, 18. Ρόμπερτ Ταμπέ, 19. 
Κόλινς Φάι, 20. Καρλ Τοκό Εκαμπί, 
21. Λουσιάν Οουονά, 22. Τζόναθαν 
Νγουέμ, 23. Ζορζ Μποκουέ

» ��ΧΙΛΗ (Χουάν Αντόνιο Πίτσι): 1. Κλαού-
ντιο Μπράβο, 2. Εουζένιο Μένα, 3. Ένζο 
Ρόκο, 4. Μαουρίσιο Ίσλα, 5. Φρανσίσκο 
Σίλβα, 6. Χοσέ Φουενζαλίδα, 7. Αλέξις 
Σάντσες, 8. Αρτούρο Βιδάλ, 9. Άντζε-

λο Σαγκάλ, 10. Πάμπλο Ερνάντεζ, 11. 
Εντουάρντο Βάργκας, 12. Κρίστοφερ 
Τοσέλι, 13. Πάολο Ντιάζ, 14. Φελίπε 
Γκουτιέρεζ, 15. Ζαν Μποσεζούρ, 16. 
Μάρτιν Ροντρίγκεζ, 17. Γκάρι Μεδέλ, 
18. Γκονζάλο Χάρα, 19. Λεονάρντο 
Βαλέντσια, 20. Τσαρλς Αρχανχουίζ, 
21, Μαρσέλο Ντιάζ, 22. Έτσον Πους, 
23. Γιόνι Ερέρα  

» ��ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:�(Άντε Ποστέκογλου):  1. 
Μάθιου Ράιαν, 2. Μίλος Ντέγκενεκ, 3. 
Άλεξ Γκέρσμπαχ, 4. Τιμ Κέιχιλ, 5. Μαρκ 
Μάλιγκαν, 6. Ντίλαν Μακ Γκόουαν, 7. 
Μάθιου Λέκι, 8. Μπέιλι Ράιτ, 9. Τόμι 
Γιούριτς, 10. Ρόμπι Κρούζε, 11. Τζέιμι 
Μακ Λάρεν, 12. Μίτσελ Λάνγκερακ, 
13. Άαρον Μόου, 14. ΤζέιμςΤρόισι, 15. 
Μίλε Γέντινακ, 16. Αζίζ Μπέιχ, 17. Αϊντίν 
Χρούστιτς,  18. Ντάνι Βούκοβιτς, 19. Ράιν 
Μακ Γκόουαν, 20. Τρεντ Σένσμπουρι, 
21. Μάσιμο Λόνγκο, 22. Τζάκσον Ίρβιν, 
23. Τομ Ρόγκιτς, 

» ��ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γιόακιβ Λεβ): 1. Κέβιν 
Τραπ, 2. Σκόντραν Μουσταφί, 3. Γιόνας 
Χέκτορ, 4. Ματίας Γκίντερ, 5. Μάρβιν 
Πλάτενχαρντ, 6. Μπέντζαμιν Χένρικς, 
7. Τζούλιαν Ντράξλερ, 8. Λέον Γκορέ-
τσκα,  9. Σάντρο Βάγκνερ, 10. Κερέμ 
Ντεμίρμπαϊ. 11. Τίμο Βέρνερ, 12. Μπερντ 
Λένο, 13. Λαρς Στιντλ, 14. Εμρέ Τσαν, 15. 
Αμίν Γιουνές, 16. Αντόνιο Ρούντιγκερ, 
17. Νίκλας Σούλε. 18. Τζόσουα Κίμιχ, 
19. Λερόι Σανέ*, 20. Τζούλιαν Μπραντ, 
21. Σεμπάστιαν Ρούντι, 22. Μαρκ Τερ 
Στέγκεν. 23. Ντιέγκο Ντέμε. 

* Τραυματίστηκε και δεν αντικαταστάθηκε 

Της�Κυριακής
18.06.2017
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ΔΙΕΘΝΗ ///
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ 
 
 

Τα βλέμματα 
στραμμένα 
στο μίνι 
Μουντιάλ

Επίσημα το Παγκόσμιο Κύπελλο 
των Συνομοσπονδιών μετρά 20 
χρόνια ζωής, από τότε που ανέλαβε 

τη διοργάνωση η ΦΙΦΑ στα 1997. Είχαν 
όμως προηγηθεί και άλλες προσπάθειες 
για ένα ενδιάμεσο «Μουντιάλ». Το 1980, 
με την ευκαιρία της πεντηκονταετίας 
από το 1ο Παγκόσμιο Κύπελλο, η ΦΙΦΑ 
διοργάνωσε το Μουντιαλίτο με τη συμ-
μετοχή των 5 μέχρι τότε κατόχων του 
τίτλου (Ουρουγουάη, Βραζιλία, Δυτική 
Γερμανία, Αργεντινή, Αγγλία) και της 
Ολλανδίας. Από το 1985 μέχρι και το 
1993, η πρωταθλήτρια Ευρώπης και 
Λατινικής Αμερικής διεκδικούσαν το 
τρόπαιο «Αρτέμιο Φράνκι». Στα 1992, 
η Σαουδική Αραβία διοργάνωσε το Κύ-
πελλο «Βασιλιάς Φαχ» με τη συμμετοχή 
επίσης των Μεξικού, Αργεντινής και 
ΗΠΑ. Η Αργεντινή πήρε το πρώτο τρό-
παιο. Το 1995, μπήκε και η κάτοχος του 
Γιούρο (ήταν η Δανία) στη διοργάνωση 
και μάλιστα βγήκε πρώτη. Από το 1997, 
η ΦΙΦΑ ανέλαβε τη διοργάνωση, αλλά 
αναγνώρισε και αυτές του 1992 και του 

1995. Από το 1997 μέχρι το 2003, η 
διοργάνωση γινόταν ανά διετία και ακο-
λούθως ανά τετραετία. Συμμετέχουν 8 
ομάδες: Η παγκόσμια πρωταθλήτρια, 
οι πρωταθλήτριες Ευρώπης, Ασίας, 
Αφρικής, Ωκεανίας. Η κάτοχος του 
Κόπα Αμέρικα, η πρώτη ομάδα της 
ζώνης Βορείου / Κεντρικής Αμερικής 
και η διοργανώτρια. Φυσικά σε πολλές 
περιπτώσεις, όπου συμπίπτει ομάδα να 
έχει δύο τίτλους ή η διοργανώτρια να 
είναι και πρωταθλήτρια στην Ήπειρό 
της, η ΦΙΦΑ κάνει διακανονισμούς και 
προσκαλεί άλλες ομάδες. Υπήρχαν και 
περιπτώσεις, όπου Εθνικές ομάδες απο-
σύρθηκαν (2 φορές η Γερμανία, μία η 
Ισπανία)  και αντικαταστάθηκαν. 

Η Βραζιλία είναι η πολυνίκης του 
θεσμού με 4 κατακτήσεις, η Γαλλία 
έχει δύο και το Μεξικό μία. Από την 
ώρα που η ΦΙΦΑ αναγνώρισε και τις 
δύο διοργανώσεις υπό την επωνυμία 
«Κύπελλο Βασιλιά Φαχ», στους νικη-
τές μπαίνουν και Αργεντινή, Δανία. 
Έξι χώρες καταγράφονται ως φιναλίστ. 

Πολλά παιχνίδια έμειναν στην ιστορία.  
Στα 1999, η Βραζιλία διέλυσε 4-0 τη 
Γερμανία, πήρε παραμάζωμα τη Σαου-
δική Αραβία, αλλά στον τελικό δέχτη-
κε την ήττα με 4-3 από το Μεξικό σε 
έναν ασύλληπτο τελικό. Οι Μεξικανοί 
προηγήθηκαν 2-0 (2-1 στο ημίχρονο) 
και 4-2, με 4 γκολ να μπαίνουν στο  
διάστημα 47’-63’. 

Ο τελικός του 2005 (απ’ όπου και η 
φωτογραφία) είναι μέχρι σήμερα ο πιο 
πολυσυζητημένος. Αντίπαλες Βραζιλία 
και Αργεντινή. Μάχη βαρέων βαρών, 
που έληξε με νοκ άουτ. Η Βραζιλία ήταν 
χείμαρρος, προηγήθηκε με 4-0 στα 47’ 
και επικράτησε με 4-1. Η Ισπανία κυ-
ριάρχησε σε Υφήλιο και Ευρώπη το 
διάστημα 2008-2012, αλλά το Κύπελλο 
Συνομοσπονδιών τής έμεινε απωθη-
μένο. Το 2009 έχασε στον ημιτελικό 
από τις ΗΠΑ και το 2013 γνώρισε τη 
συντριβή στον τελικό από τη Βραζιλία. 
Η Ελλάδα συμμετείχε το 2005. Πήρε  
μία ισοπαλία (0-0) με Μεξικό και έχασε 
από Βραζιλία (0-3) και Ιαπωνία (0-1).

ΤΕΛΙΚΟΙ-ΜΙΚΡΟΙ�ΤΕΛΙΚΟΙ�1992-2017

1992�(Σαουδικκή�Αραβία)�
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-Σ.ΑΡΑΒΙΑ .......................................... 3-1
Ην. Πολιτείες-Ακτή Ελεφαντοστού ................... 5-2
1995�(Σαουδική�Αραβία)�

ΔΑΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ................................................. 2-0 
Μεξικό-Νιγηρία ...................................... 1-1 (5-4 πεν.)
1997�Σαουδική�Αραβία

ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ......................................... 6-0
Τσεχία-Ουρουγουάη ................................................... 1-0
1999�Μεξικό

ΜΕΞΙΚΟ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ ................................................... 4-3
Ην. Πολιτείες-Σ. Αραβία ............................................ 2-0 
2001�Νότιος�Κορέα,�Ιαπωνία

ΓΑΛΛΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ ..................................................... 1-0
Αυστραλία-Βραζιλία...................................................... 1-0
2003:�Γαλλία

ΓΑΛΛΙΑ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ .............................................. 1-0
Τουρκία-Κολομβία ........................................................ 2-1
2005:�Γερμανία

ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ......................................... 4-1
Γερμανία-Μεξικό ............................................................ 4-3
2009:�Νότιος�Αφρική

ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΗΠΑ .............................................................. 3-2
Ισπανία-Νότιος Αφρική............................................. 3-2
2013:�Βραζιλία

ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ .................................................. 3-0
Ιταλία-Ουρουγουάη ............................. 2-2 (3-2 πεν.) 

Βραζιλία, η πολυνίκης του θεσμού

ΤΟ�ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
Α’�ΟΜΙΛΟΣ

Ψες� Ρωσία-Νέα�Ζηλανδία
18/6�-18:00� Πορτογαλία-Μεξικό
21/6-�18:00� Ρωσία-Πορτογαλία
21/6�-21:00� Μεξικό-Νέα�Ζηλανδία
24/6-�18:00� Μεξικό-Ρωσία��
24/6-�18:00� Πορτογαλία-Νέα�Ζηλανδία

Β’�ΟΜΙΛΟΣ
18/6-21:00� Καμερούν-Χιλή
19/6-�18:00� Αυστραλία-Γερμανία
22/6�-18:00� Καμερούν-Αυστραλία
22/6-�21:00� Γερμανία-Χιλή
25/6-�18:00� Γερμανία-Καμερούν
25/6:�18:00� Χιλή-Αυστραλία��

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
28/6-21:00� �1ος��Α’�Γκρουπ- 

2ος�Β’�Γκρουπ
29/6-21:00� 2ος�Α’�Γκρουπ- 
� 1ος�Β’�Γκρουπ

ΜΙΚΡΟΣ�ΤΕΛΙΚΟΣ
2/7-15:00� Ηττημένοι�ημιτελικών

ΤΕΛΙΚΟΣ
2/7-21:00� Νικητές�ημιτελικών

   

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

σουν η πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία 
και Ευρώπης Πορτογαλία. Την αμερικανική 
ήπειρο εκπροσωπούν Μεξικό και Χιλή, 
την Αφρική το Καμερούν. Το… περίεργο 
είναι πως θα δούμε τόσο την Αυστραλία, 
όσο και τη Νέα Ζηλανδία. Και αυτό γιατί η 
1η συμμετέχει ως η πρωταθλήτρια Ασίας 
και η 2η ως της Ωκεανίας. 

Σαφώς και το τρόπαιο έχει σημασία, 
ιδιαίτερα από άποψης πρεστίζ. Με τα 
δεδομένα η Γερμανία και η Πορτογαλία 
φαντάζουν ως φαβορί. Αλλά οι Γερμανοί 
άφησαν αρκετά από τα αστέρια τους πίσω, 
όπως τους Κρόος, Οζίλ, Κεντίρα,  Μούλερ, 
Σανέ (τραυματίας), οπότε η Πορτογαλία, 
που είναι πλήρης, έχει τον πρώτο λόγο. 
Δώστε όμως προσοχή και στη Χιλή, που 
πάει επίσης με όλα τα αστέρια της. Θα έχει 
ενδιαφέρον να δούμε και τη Ρωσία, ένα χρόνο 
πριν από το Μουντιάλ. Μην αποκλείσετε, 
όμως, εκπλήξεις. Η ιστορία της διοργάνω-
σης μάς έχει διδάξει να κοιτάμε και την… 
εξωτερική. Απ’ εκεί βγήκε το Μεξικό το 
1999 και κατέκτησαν το τρόπαιο η ΗΠΑ 
και η Ιαπωνία, που φτάσανε στον τελικό. 

Υπάρχουν και καλά ποσά για τη συμμε-
τοχή και αναλόγως φυσικά για την τελική 
κατάταξη. Δύο εκατομμύρια δολάρια θα 
λάβουν οι τέσσερεις ομάδες που θα απο-
κλειστούν στους ομίλους, 3 εκατομμύρια 
η 4η ομάδα και απ’ εκεί και πέρα για κάθε 
καλύτερη κατάταξη, το ποσό ανεβαίνει κατά 
500 χιλιάδες, με τη νικήτρια να παίρνει 5 
εκατομμύρια δολάρια.

Η διοργάνωση θα γίνει σε τέσσερεις πό-
λεις, Μόσχα, Καζάν, Αγία Πετρούπολη και 
Σότσι. Η Αγία Πετρούπολη θα φιλοξενήσει 
τον μεγάλο τελικό. 

ΣΕ ΤΕΣΣΕΡEΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ 
ΡΩΣΙΑΣ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΟΚΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΞΕΚΙΝΗΣΕ 
ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥ-
ΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ


