
λυμπιακός Λιοσίων, Αχαρναϊ-
κός, Λαμία, Παναχαϊκή, Πυρσός. 
Καριέρα στις μικρές κατηγορίες 
της Ελλάδας. Τον Δεκέμβριο του 
2009 είναι σχεδόν στα 25 του, 
όταν έρχεται η 1η ευκαιρία για 
κάτι μεγαλύτερο. Από τον Πυρσό 

και στην 3η Εθνική, κάνει άλμα στη Σούπερ Λιγκ 
και τον Πανθρακικό. Που είναι όμως καταδικασμέ-
νος να πέσει. Επιστροφή λοιπόν στη 2η κατηγορία, 
όπου στα μέσα της περιόδου μετακομίζει από τη 

ράκη στην Κρήτη. Με τον ΟΦΗ παίζει συχνά, αλλά 
δεν σκοράρει. Εντούτοις η ομάδα της Κρήτης ανε-
βαίνει στη σούπερ Λιγκ και εκεί αφήνει καλύτερα 
το σημάδι του. Συνολικά μετρούσε 51 συμμετοχές 

και 11 γκολ στην ανώτατη κατηγορία της Ελλάδας. 
Καλοκαίρι του 2012, είναι ήδη στα 27 του και 
παίρνει την καλύτερη απόφαση της ζωής του. Να 
μετακομίσει στην Κύπρο. σο σημαντική ήταν η 
προσωπική του απόφαση, άλλη τόσο ήταν και αυτή 
του Απόλλωνα. Να αποκτήσει έναν παίκτη για την 
11άδα του, χωρίς σπουδαίο βιογραφικό, αλλά με 
βάση κάποια καθαρά ποδοσφαιρικά στοιχεία. Σε μία 
θέση (ακραίος επιθετικός) όπου θέλεις πράγματα για 
να ξεχωρίσεις και να βοηθήσεις. Η ιστορία απ  εκεί 
και πέρα είναι γνωστή και γραμμένη με κεφαλαία 
γράμματα. Ο Φώτης Παπουλλής ήλθε και έμεινε 
καταγράφοντας ήδη μία εξαιρετική πενταετία. Από 
την 1η, δύσκολη σεζόν για την ομάδα του, έδειξε την 
ποιότητά του. Και είναι ένα παράδειγμα παίκτη που, 

παρά τα εξαιρετικά του στοιχεία, άργησε να εκραγεί. 
Κανείς δεν ξέρει ποια πορεία θα είχε η καριέρα του, 
αν δεν κατέβαινε το 2012 στη Λεμεσό. Λογικά θα 
έβρισκε συμβόλαιο σε μία μεσαία ελληνική ομάδα. 

μως, δεν έχει σημασία. Αφίχθηκε στο Λιμάνι, έριξε 
άγκυρα και συνεχίζει απτόητος. Απέχει 12 αγώνες 
από το να σπάσει το φράγμα των 200 συμμετοχών. 
Τα ι λα

Έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται ένας ικανός 
επιθετικός μέσος. Ταχύτητα, κοφτή ντρίμπλα και άρα 
ικανότητα στο ένας εναντίον εντός. Σωστή μεταβίβα-
ση, σέντρα, είναι ένας πολύ καλός δημιουργός. έρει 
να συγκλίνει, να διαβάζει τον χώρο, να βρίσκει τον 
διάδρομο, να τοποθετείται σωστά. Έχει την προσω-
πικότητα και το πάθος, που τον βοήθησαν πέρα από 

τους αριθμούς να γίνει ηγετική μορφή και να πάρει 
και το περιβραχιόνιο της ομάδας. Είναι ο παίκτης 
για τα μεγάλα ματς, όπου θα αφήσει το στίγμα του 
σκοράροντας. Έχει πάνω από 20 τέρματα σε ντέρμπι, 
για την ακρίβεια 26 σε πρωτάθλημα-κύπελλο, έχει 

μιλήσει  σε ημιτελικούς και τελικούς κυπέλλου, 
όπως σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σήμα κατατεθέν του 
η επέλαση από αριστερά, το κλείσιμο προς τα μέσα 
και το διαγώνιο σουτ στην απέναντι γωνία. Το έχει  
δεκάδες φορές και ορισμένα από τα καλύτερά του 
τέρματα ήρθαν με αυτόν τον τρόπο. 

Στατι τι  ρ
Μιλώντας περί τερμάτων, ο μέσος όρος του στον 

Απόλλωνα (0,36 ανά αγώνα) είναι σαφώς πολύ υψηλός 
για ακραίο επιθετικό μέσο και πιάνει τα όρια ενός 
καλού σέντερ φορ. Άλλωστε έχει πιάσει και πρω-
τιές σαν αρχισκόρερ του Απόλλωνα στα πέντε αυτά 
χρόνια. Σκόραρε λοιπόν με τον Απόλλωνα 68 φορές 
(σε όλες τις διοργανώσεις) και για 1η φορά την 1η 
Σεπτεμβρίου 2012 απέναντι στον Απόλλωνα. Σκο-
ράρει διψήφιο αριθμό σε κάθε χρονιά. Μετρά την 
καλύτερη επίδοση απέναντι στην Ομόνοια και την 
ΑΕΚ, έχοντας σκοράρει από 7 φορές εναντίον τους. 
Φιλοδώρησε με πέντε γκολ τον Εθνικό, τον Ερμή και 
την Ανόρθωση. Σκόραρε τέσσερεις φορές με ΑΠΟΕΛ, 
Δόξα, από τρεις με ΑΕΛ, ΕΝΠ, Αγία Νάπα, ΑΕΖ, ΑΕΚ 
Κουκλιών, Νέα Σαλαμίνα και Άρη. Από δύο απέναντι 
στην ΑΕΠ και την Καρμιώτισσα και μία φορά με την 
Αναγέννηση. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη βρήκε δίχτυα 
κόντρα σε Λάτσιο, Λοκομοτίβ, Ζυρίχη, Γκρασχόπερς 
και Σαξάν (2).

Τα τα λη  
Ο Παπουλλής κατέκτησε τρία κύπελλα, πήρε μία 

ασπίδα, έχει παίξει δύο χρονιές σε ομίλους Γιουρόπα 
Λιγκ. Του λείπει το πιο μεγάλο τρόπαιο, αυτό του 
πρωταθλητή. Για το οποίο έσπευσε να κάνει λόγο 
αμέσως μετά τον τελικό της 24ης Μα ου. Ο Απόλ-
λωνας είναι ισχυρός, πιο ώριμος και με όλα τα φόντα 
να φτάσει στην κορυφή. 
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 ΜΠΟ-
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ΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΝΕΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ

Αυτήν την εβδομάδα έγινε ακόμα ένα 
σημαντικό βήμα για την επιστροφή 
του ποδοσφαίρου, και συγκεκριμένα 
των γηπέδων, στις ρίζες. Η Πρέμιερ 
Λιγκ έστειλε ερωτηματολόγιο σε όλες 
τις ομάδες για το αν ενδιαφέρονται να 
προχωρήσουν με την επαναφορά των 
θέσεων για όρθιους θεατές και γενικά 
να ακούσει τις απόψεις τους επί του 
θέματος. Από αυτήν τη στήλη είχαμε 
ξαναταχθεί υπέρ των θέσεων αυτών, 
καθώς οι όρθιοι θεατές μπορούν να 
ζωντανέψουν ιδιαίτερα την ατμόσφαι-
ρα, πόσω μάλλον σε γήπεδα όπως της 
Πρέμιερ Λιγκ, τα οποία δεν φημίζονται 
ιδιαίτερα για την… ζωντάνια τους. 
Το θέμα είχε τεθεί στο τραπέζι του 
διαλόγου τον περασμένο Νοέμβριο 
και η τελευταία εξέλιξη φαίνεται ότι όχι 
μόνο  συζητείται έντονα αλλά φαίνεται 
να προωθείται. Απέναντι στην πρόθεση 
της Πρέμιερ Λιγκ για την ώρα αρνητι-
κός εμφανίζεται ο Σύνδεσμος Συγγενών 
των υμάτων της τραγωδίας του Χίλ-
σμπορο, οι οποίοι είναι αντίθετοι στην 
επαναφορά των θέσεων για όρθιους. 

μως άλλοι σύνδεσμοι, που πρόσκει-
νται στην Λίβερπουλ, προσπαθούν να 
βρουν τρόπους να μεταπείσουν τους 
διαφωνούντες. 
Οι νόμοι για τα γήπεδα με θέσεις μόνο 
για καθήμενους εφαρμόστηκαν το 
1994, μετά την έκθεση του Λόρδου 
Τζάστις Τέιλορ για τα τραγικά γεγονότα 

του Χίλσμπορο, όταν 96 άτομα έχασαν 
τη ζωή τους. Σημαντική όμως λεπτομέ-
ρεια είναι ότι στην έκθεση που συνέταξε 
το 1990 ο Τέιλορ ποτέ δεν κατηγόρησε 
τους όρθιους για την τραγωδία. Αν και 
τα προηγούμενα χρόνια το αίτημα για 
επαναφορά των εν λόγω θέσεων έπεφτε 
στο κενό, πλέον η Αγγλική Ομοσπονδία 
Ποδοσφαίρου δεν φαίνεται αρνητική. Η 
Σέλτικ ήταν η πρώτη βρετανική ομάδα 
που από τη φετινή σεζόν επανέφερε τις 
θέσεις για όρθιους, όταν άνοιξε ένα τμή-
μα 2600 ατόμων. Το πείραμα  είδαν 
από κοντά οι εκπρόσωποι ομάδων της 
Πρέμιερ Λιγκ, οι οποίοι απεκόμισαν 
πολύ θετικές εντυπώσεις. Επισημαί-
νεται ότι η χωρητικότητα του γηπέδου 
δεν μεταβλήθηκε αλλά προστέθηκαν 
ειδικές μπάρες στήριξης για όσους 
θέλουν να στέκονται, ενώ υπάρχει και η 
δυνατότητα να κάθονται, αν επιθυμούν.  
Επισημαίνεται ότι η Πρέμιερ Λιγκ, 
στέλνοντας το ερωτηματολόγιο, τόνισε 
στις ομάδες ότι δεν θα υποχρεωθούν να 
εφαρμόσουν τις όρθιες θέσεις αν δεν το 
επιθυμούν.
Γενικά τα γήπεδα της Πρέμιερ Λιγκ 
προσφέρουν μεγάλη ασφάλεια καθώς 
έγινε πολλή δουλειά, ιδιαίτερα τη δεκα-
ετία του 90. Η επιστροφή των όρθιων 
θεατών θα προσδώσει νέο ενδιαφέρον, 
ενώ θα βοηθήσει στην ατμόσφαιρα σε 
μεγάλο βαθμό και θα προσδώσει και 
μια πιο ζωντανή  νότα στις κερκίδες.  

 Π  Λ    

Λίγο ή πολύ έχουμε όλοι  γνώσεις 
γύρω από τη στρογγυλή θέα. 
Από τον φίλαθλο που δεν χάνει 

αγώνα και αναλύει τον τρόπο παιχνι-
διού, μέχρι τον φίλαθλο του καναπέ 
και αυτούς που ανελλιπώς συμμε-
τέχουν σε ραδιοφωνικές εκπομπές,  
αναλύοντας τα πάντα και τους πάντες. 
Γενικά δεν υπάρχει άνθρωπος που 
ασχολείται με το ποδόσφαιρο και να 
μην υποστηρίζει ότι αυτό που πιστεύ-
ει είναι το σωστό. Στην κοινωνία του 
ποδοσφαίρου, διαβάζει και ακούει ο 
οποιοσδήποτε τα πάντα, ειδικά όταν το 
ποδόσφαιρο βρίσκεται σε μετεγγραφική 
περίοδο. Κάθε όνομα ποδοσφαιριστή 
που βγαίνει στη δημοσιότητα ως πλη-
ροφορία ή ανακοινώνεται από ομάδα, 
είναι η αφορμή για ολική αναζήτηση. 
Βίντεο, εικόνες, βιογραφικό, με ποιο 
πόδι κλωτσά, πώς είναι εμφανισιακά, 
αν του αρέσουν τα   και 
άλλα πολλά στη μηχανή αναζήτησης. Η 
κατάληξη της έρευνας του κάθε προ-
πονητή , συνήθως θετική. Παικταράς 
ο τάδε, σπουδαίος ο δείνα και πάει 
λέγοντας. Πριν τους δούμε στο γήπεδο, 
τους βαφτίζουμε Πελέ ή Μαραντόνα. 

πάρχει φυσικά και η άλλη κατηγορία. 
Διοικήσεις οι οποίες αποτελούνται από 
επιχειρηματίες, δικηγόρους και κάθε 
λογής επαγγελματίες, προχωρούν σε 

αποκτήσεις ποδοσφαιριστών πριν καν 
έρθουν σε συμφωνία με προπονητή, 
υπογράφουν με ποδοσφαιριστές λόγω 
της πείρας τους και των επαφών τους. 
Και αυτοί προπονητές είναι, όπως 
όλοι μας. 
Φυσικά αυτοί που υποστηρίζουν 
όλα αυτά διαψεύδονται κάποιες 
φορές, όταν τα προσόντα του κάθε 
Πελέ ή Μαραντόνα φανερώνονται 
στο γήπεδο. Αρχίζουν τότε οι ειδικοί 
της μάππας. Πού τον βρήκαν και 
τον έφεραν; . Μα αυτός θα είναι 
ο επιθετικός μας φέτος; . Πρωτά-
θλημα ούτε με τα κιάλια με αυτούς 
που ήρθαν . Επομένως το προσόν 
που πρέπει να έχει ο κάθε φίλαθλος 
είναι υπομονή. Ο καθρέφτης του 
κάθε ποδοσφαιριστή είναι το γήπεδο. 
Πόσοι και πόσοι παίκτες με βιο-
γραφικά ήρθαν και απέτυχαν ή δεν 
ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες, 
βάσει του ονόματός τους; Πόσοι 

άγνωστοι  ή με μέτρια καριέρα 
αποδείχθηκαν αντίθετα λαβράκια 
ή τίμησαν με το παραπάνω το ψωμί 
τους; Πόσοι άλλοι δεν... κλοτσούσαν 
στα φιλικά ή στην αρχή και μετά 
πήραν φόρα; Τα πρόωρα συμπε-
ράσματα μέσω ενός βιογραφικού ή 
αρκετών πλάνων στο διαδίκτυο δεν 
σημαίνουν απαραίτητα ότι αυτά που 

πρόσφερε στην προηγούμενη του 
ομάδα θα τα προσφέρει και στη νέα 
του. Και όταν δεν επιβεβαιώνονται τα 
προσόντα, τότε αρχίζει η μουρμούρα 
για τη διοίκηση της κάθε ομάδας, 
για τον κάθε προπονητή αλλά και 
για το σπάνιο είδος στην Κύπρο, τον 
τεχνικό διευθυντή. Οι διοικήσεις 
λόγω του ότι κάποιες επιλογές του 
καλοκαιριού δεν βγήκαν τους διώ-
χνουν, φέρνοντας άλλους στη θέση 
τους, επιβαρύνοντας οικονομικά το 
ταμείο τους, χωρίς όμως να αναλά-
βουν τις ευθύνες τους.  Οι προπο-
νητές που άλλα πίστεψαν και άλλα 
είδαν, δεν έχουν καλά αποτελέσματα 
και χάνουν τη θέση τους στον πά-
γκο. Οι τεχνικοί διευθυντές έρχονται 
και παρέρχονται. Αυτός ο κύκλος 
υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. 
Είναι στο  του καθενός από 
εμάς που ασχολείται με το ποδό-
σφαιρο να κρίνει θετικά ή αρνητικά, 
να βγάζει αποφάσεις, να τελειώνει  
εύκολα έναν ποδοσφαιριστή. Οπότε, 
να μη βιαζόμαστε να κρίνουμε έναν 
ποδοσφαιριστή μέσω ενός βιογρα-
φικού. Να κρίνουμε αυτούς που 
λαμβάνουν αποφάσεις, ενώ δεν θα 
έπρεπε, και βλέπουμε σε κάθε με-
τεγγραφική περίοδο τόσες αλλαγές 
στις ομάδες. 
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Εβδομάδα ευρωπαϊκών υποχρεώσεων αυτή 
που μπαίνει, με δύο από τους Ευρωπαίους 
μας να μπαίνουν από νωρίς στον… χορό. 
ΑΕΚ και ΑΕΛ θέλουν να κάνουν ποδαρικό 
με το δεξί την ερχόμενη Πέμπτη απέναντι 
στις ομάδες από το Γιβραλτάρ. Η αλήθεια, 
πάντως, είναι ότι τυχόν άλλο αποτέλεσμα θα 
θεωρηθεί αποτυχία για τους δύο εκπροσώ-
πους μας στον 1ο προκριματικό γύρο του 
Γιουρόπα Λιγκ. 
Οι δευτεραθλητές υποδέχονται την Λίνκολν 
σε ένα παιχνίδι που δικαίως έχει και τον 
τίτλο του ιστορικού, αφού για πρώτη φορά 
θα δώσουν ευρωπαϊκό παιχνίδι στην ΑΕΚ 

. Η διαφορά που χωρίζει τις δύο ομά-
δες είναι μεγάλη και σαφώς υπέρ της ΑΕΚ, 
που καλείται αρχές Ιουλίου να δείξει ότι 
είναι έτοιμη σε αυτό το πρώτο της ραντεβού. 
Το θετικό για την ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ 
είναι ότι διατηρήθηκε ο βασικός κορμός, 
με αποτέλεσμα να έχει την απαιτούμενη 
ομοιογένεια που χρειάζεται μια ομάδα, η 
οποία αρχίζει το ευρωπαϊκό οδοιπορικό 
τόσο νωρίς. 
Από την άλλη, η ΑΕΛ καλείται να αποδράσει 
με το διπλό απέναντι στη Σεντ Τζόζεφ. ς 
γνωστόν, το παιχνίδι θα γίνει στην Πορτο-
γαλία και συγκεκριμένα στο Στάδιο Αλ-
γκάρβε , αφού η έδρα που χρησιμοποιεί 
η Σεντ Τζόζεφ δεν πληροί τα κριτήρια για 
ευρωπαϊκό παιχνίδι. Σε αντίθεση με την 
ΑΕΚ, στην ομάδα της ΑΕΛ έχουν γίνει 
αρκετές προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ, 
όμως εκφράζεται η αισιοδοξία ότι 
η ομάδα θα παρουσιαστεί όσο το 
δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένη 
για τον συγκεκριμένο αγώνα.
Εν κατακλείδι, οι δύο εκπρόσωποί 
μας κρατούν την τύχη τους στα δικά 
τους χέρια σε αυτόν τον γύρο. χι 
μόνο κατέχουν τον τίτλο του φαβο-
ρί, αλλά λογικά δεν θα πρέπει να 
συναντήσουν ιδιαίτερες δυσκολίες 
απέναντι στις ομάδες από το Γιβραλ-
τάρ. Το θετικό, πάντως, είναι ότι και 
στους δύο εκπροσώπους μας δεν 
υπάρχει ίχνος υποτίμησης, αφού στο 
ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια γί-
ναμε αρκετές φορές μάρτυρες μεγάλων 
εκπλήξεων. Κάτι που ουδείς θέλει έστω 
και να σκεφτεί. 
Κατά τα άλλα, ο προγραμματισμός σε όλες 
τις ομάδες βρίσκεται στα φόρτε του, αφού 
άπαντες θέλουν να ενισχυθούν ώστε τη νέα 
περίοδο να διεκδικήσουν τους στόχους τους. 
Και είναι λογικό, σε μια περίοδο που δεν 
υπάρχουν έσοδα, οι διοικήσεις να αποτεί-
νονται στον κόσμο για αγορά εισιτηρίων 
διαρκείας, ώστε να εισρεύσει ρευστό στα 
ταμεία. Το θετικό είναι ότι οι ομάδες μας 
έχουν αντιληφθεί τα σημεία των καιρών και 
με διάφορες προσφορές καταφέρνουν να 
προσελκύουν τον κόσμο.
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Τα τελευταία χρόνια, οι   θέλουν, το δίχως άλλο, να 
τα ξεχάσουν. 

Τεκμηριωμένα, όχι μόνο με την αγωνιστική τους παρουσία, αλλά 
και με τη στατιστική των αριθμών, πέρασαν την πιο μαύρη τετραετία 
της ιστορίας τους, αδυνατώντας να ξεκολλήσουν από τον πάτο της 
Δύσης και να διεκδικήσουν, έστω με αμυδρές πιθανότητες, μια 
θέση στα πλέι οφ. 

Και κανένα φως δεν υπήρχε στην άκρη της λίμνης , μέχρι τη 
μέρα, πριν από μερικούς μήνες, που η Τζένι Μπας, κόρη του θρυ-
λικού Τζέρι Μπας, ιδιοκτήτη και δημιουργού της δυναστείας των 

, έδωσε τα ηνία στον Μάτζικ Τζόνσον.
Ο θρύλος και ηγέτης της ανεπανάληπτης χρυσομόβ ομάδας της 

δεκαετίας του 80 έπιασε αμέσως δουλειά, υποσχόμενος πως θα 
έκανε τα πάντα, προκειμένου το ιστορικό και διασημότερο  
στα αμερικάνικα  να επανέλθει, σύντομα, στην τροχιά των 
επιτυχιών. 

Σε μια συνέντευξή του, τότε, ο μεγάλος Μάτζικ ανέφερε πως το 
ξανακτίσιμο της ομάδας, ώστε να γίνει και πάλι πρωταθλήτρια, θα 
χρειαστεί 3-5 χρόνια, αφού, με βάση και την εικόνα που εξέπεμπαν τα 
αγωνιστικά της δεδομένα, αυτό είναι απαραίτητο να γίνει εκ θεμελίων.

Ο νέος     της ομάδας γνώριζε και 
γνωρίζει, βεβαίως, πως η επιστροφή στα υψηλά του ανταγωνισμού 
καθίσταται ακόμη δυσκολότερη, λόγω της εμφάνισης, τα τελευταία 
χρόνια, στο , των λεγόμενων , με χαρακτηριστικό-
τερο παράδειγμα τους φετινούς    και τους, 
ευρισκόμενους ένα σκαλί πιο κάτω,  του  . 
Ακόμη ένας λόγος, ωστόσο, ώστε να μην υπάρχει καιρός για χάσιμο  

Έτσι, ο Μάτζικ άρχισε ήδη από τώρα το καλοκαίρι, με την έναρξη 
της φετινής περιόδου ανταλλαγών, αλλά και το , να κάνει τις 
πρώτες κινήσεις, που θα αλλάξουν τη μοίρα  των . Το πρώτο 
βήμα έγινε με την ανταλλαγή του Μπρουκ Λόπεζ, που προσθέτει 
δύναμη και σκοράρισμα κοντά στο καλάθι, και την επιλογή του Λόνζο 
Μπολ. Και έπεται η ανταλλαγή του Πολ Τζορτζ, που αναμένεται να 
αλλάξει θεαματικά τα δεδομένα…
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ι πολλές και συνεχόμενες υπο-
χρεώσεις σε Κύπρο και Ευρώπη 
επιβάλλουν ένα γεμάτο και ποι-
οτικό ρόστερ. Και στον ΑΠΟΕΛ 
το γνωρίζουν πολύ καλά, αφού 
τα τελευταία χρόνια οι υποχρε-
ώσεις είναι πάρα πολλές. Αν 

αναλογιστεί κανείς  ότι τη σεζόν που ολοκληρώθη-
κε οι γαλαζοκίτρινοι  έδωσαν 60 αγώνες -αριθμός 
ρεκόρ-, εύκολα μπορεί να αντιληφθεί το πόσο πολύ 
χρειάζεται να έχει δύο ισάξιες ενδεκάδες. Γιατί δεν 
είναι μόνο η κούραση, που φυσιολογικά έρχεται από 
τις συνεχόμενες υποχρεώσεις, αλλά μέσα στο παιχνίδι 
υπάρχουν οι τραυματισμοί και οι τιμωρίες. Γι  αυτό και 
στον ΑΠΟΕΛ έβαλαν στόχο και σκοπό να ενισχύσουν 
την ομάδα με τρόπο, ώστε ν  αντεπεξέλθει με επιτυχία 
τη νέα περίοδο και να διεκδικήσει τους στόχους της. 
Ιεραρχικά, ο πρώτος στόχος είναι η είσοδος σε 
όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο δεύτερος, 
η κατάκτηση του έκτου σερί πρωταθλήμα-
τος, ώστε να γράψει ιστορία. Ο τρίτος είναι 
το κύπελλο και ο τέταρτος το σούπερ καπ.  

Βλέποντας ε μία πρώτη ματιά στο ρόστερ, 
όπως είναι διαμορφωμένο αυτήν τη στιγμή, 
βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι γαλαζοκίτρι-
νοι  σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν καταφέρει 
να ενισχύσουν την ομάδα με ποιοτικούς παί-
κτες που μπορούν να δώσουν αρκετές λύσεις. 
Ένα πλήρες ρόστερ, που είναι συμπληρωμένο σε 
αρκετά μεγάλο βαθμό, ωστόσο εκκρεμούν ακόμα 
κάποιες πινελιές . 

Πρακτικά ομιλούντες, η μοναδική θέση για την 
οποία μόνο μία λύση υπάρχει, είναι αυτή του επιτε-
λικού μέσου, με τον Μπερτόλιο να είναι η μοναδική 
καθαρόαιμη επιλογή. Βεβαίως στη συγκεκριμένη 
θέση, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου 
δοκιμάστηκαν ορισμένοι άλλοι παίκτες, αλλά δεν 
ήταν η ιδανική γι  αυτούς. 

Αρχίζοντας από τον άσο, οι γαλαζοκίτρινοι  πα-
ρουσιάζονται υπερπλήρεις σε σημείο που η λογική 
λέει ότι ένας εκ των Πάρντο και Ρομό θα δοθεί δανεικός. 
Η απόφαση θα παρθεί από τον Μάριο Μπέιν κατά τη 
διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας. Ο 
Βάτερμαν, με βάση την περσινή του παρουσία, έχει τον 
πρώτο λόγο για να διατηρήσει τη θέση του βασικού, 
ενώ την ευκαιρία του αναμένει και ο νεαρός Ανδρέας 
Παρασκευάς.

Στο δεξί άκρο της άμυνας υπάρχει ο Μιλάνοφ, που 
και φέτος θα είναι ο βασικός ακραίος, ενώ ο Κύπρος 

Χριστοφόρου θα αποτελέσει την εναλλακτική λύση. 
Πάντως, δεν θα αποτελέσει έκπληξη, εάν οι πρωτα-
θλητές κινηθούν για απόκτηση ενός ακόμα δεξιού 
οπισθοφύλακα. 

Στο κέντρο της άμυνας υπάρχουν οι επιλογές των 
Ρουέδα, Μερκή και Ν. Ιωάννου και λογικά ο Ολλανδός 
τεχνικός θα ψάξει να ενισχύσει την ομάδα, με ακόμα έναν 
κεντρικό αμυντικό. α ήταν παράτολμο εάν άφηνε την 
ομάδα με μόνο τρεις βασικές επιλογές, δεδομένου ότι η 
ομάδα θα εξασφαλίσει πρόκριση σε ευρωπαϊκό όμιλο. 

Στο αριστερό άκρο υπάρχουν οι επιλογές των Λάγο 
και Νεκτάριου Αλεξάνδρου, ενώ πολύτιμες λύσεις 
μπορεί να δώσει και ο Νικόλας Ιωάννου. 

Στο κέντρο (6άρι) ο Μοράις αποτελεί σταθερή αξία, 
ενώ στην ίδια θέση υπάρχουν ακόμα οι επιλογές των 
Φαρίας και Αρτυματά. Ο Αργεντινός, θα φανεί εάν μπορεί 
να αντικαταστήσει επάξια τον Μοράις από τις ευκαιρίες 
που θα πάρει φέτος. Εάν αρπάξει την ευκαιρία, λογικά 
το ερχόμενο καλοκαίρι  το συμβόλαιό του θα ανανεωθεί.  

Λίγο πιο μπροστά (8άρι) ο Βινίσιους έχει επίσης τον 
πρώτο λόγο αντί του Εμπεσίλιο, που πάντως έδειξε ότι 
μπορεί να δώσει πολύτιμες λύσεις. Ειδικά φέτος που 
θα ακολουθήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας 
και θα είναι πολύ πιο έτοιμος απ  ό,τι τον Ιανουάριο 
που αποκτήθηκε.

Στα άκρα της επίθεσης, ο ΑΠΟΕΛ έχει αρκετές λύ-
σεις. Εφραίμ, Μηνάς Αντωνίου, και Μακρής κυρίως 
από αριστερά, και Οάρ, Βάντερ και Αλωνεύτης από 
δεξιά παρουσιάζονται έτοιμοι να δώσουν τη μάχη  
για τις δύο θέσεις. Το θετικό για τους πρωταθλητές 
είναι το γεγονός ότι υπάρχουν παίκτες που μπορούν 
να αγωνιστούν με την ίδια ευχέρεια και στα δύο άκρα.   

Στη θέση του επιτελικού μέσου, όπως προαναφέ-
ραμε, η μοναδική καθαρόαιμη επιλογή είναι αυτή του 
Μπερτόλιο, ενώ στην επίθεση υπάρχουν οι επιλογές 
των Ντε Καμάργκο και Ποτέ. 

ται ρ α αιρ ι  
πως είναι διαμορφωμένο το ρόστερ, οι 15 θέσεις 

ξένων και κοινοτικών έχουν συμπληρωθεί, γι  αυτό και με 
κάθε νέα μετεγγραφή που θα πραγματοποιείται, αυτόματα 
θα πρέπει να αδειάζει μια άλλη θέση. Αυτό σημαίνει ότι 
θα υπάρξουν αποχωρήσεις, κάτι που θα αποφασιστεί 
από τον Μάριο Μπέιν, όταν και θα έχει ολοκληρωμένη 
εικόνα. Οι άμεσες προτεραιότητες αφορούν την απόκτηση 
επιθετικού και επιτελικού μέσου, ενώ σε μεταγενέστερο 
στάδιο λογικά οι πρωταθλητές θα κινηθούν για έναν 
ακόμα κεντρικό αμυντικό, που θα μπορεί να αγωνιστεί 
με την ίδια ευχέρεια και στο δεξί άκρο. 
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ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

Η περίπτωση της οικογένειας Παπαδοπούλου 
και της ΑΕΛ ήταν μοναδική. Δεν ήταν συνηθισμένο 
να συναντάς σε μια ομάδα έξι αδέλφια, ακόμα 
και σε εποχές -στις δεκαετίες 70 και 80- που 
βρίσκεις σε πολλές ομάδες αδέλφια να παίζουν 
μαζί ή και να είναι αντίπαλοι στα γήπεδα.

Δύο από τα αδέλφια Παπαδοπούλου που 
έγραψαν τη δική τους ιστορία στην ΑΕΛ και την 
Εθνική είναι ο Πανίκος και ο Παμπουλλής, με 
τον δεύτερο μάλιστα να διαπρέπει και στην Ελ-
λάδα με τα χρώματα του Ολυμπιακού Πειραιώς. 

Πέραν αυτών ήταν και οι Άριστος, Ζηνωνής, 
Άκης, και Αντρίκκος κι όσο κι αν φαίνεται πε-
ρίεργο, σε πολλά παιχνίδια ήταν σε ενδεκάδα 
τουλάχιστον τα 4 αδέλφια, ενώ όταν η ομάδα 
αγωνιζόταν στην Α  Εθνική το 1968-69, πολλές 
φορές ήταν και οι έξι στην ομάδα των γαλαζο-
κιτρίνων  της Λεμεσού. 

πως έγραφαν μάλιστα τα ελληνικά Μέσα, 
στην ΑΕΛ υπήρχαν δύο… χούφτες Παπαδόπουλοι, 
αφού πέραν των έξι αδελφιών ήταν και άλλοι 
4 παίκτες που είχαν επίθετο Παπαδόπουλος. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πανίκος Παπαδόπουλος ήταν ο μεγαλύτε-

ρος από τα έξι αδέλφια που αγωνίστηκαν στην 
ΑΕΛ. Αγωνίστηκε για 16 συνεχή χρόνια στην 
ομάδα και ήταν αρχηγός για πολλά χρόνια. Ήταν 
βασικός συντελεστής στην πορεία της ομάδας 
προς τον τίτλο την περίοδο 1967-68, αφού τόσο 
με τη μεγάλη του εμπειρία όσο και με τα καθο-
ριστικά του τέρματα κατάφερε να οδηγήσει την 
ΑΕΛ στην κορυφή. Ποδοσφαιριστής πραγματικό 
θωρηκτό, με τη φοβερή ικανότητά του να σκο-
ράρει και με τα δύο πόδια, έξυπνος, με σωστές 
τοποθετήσεις και φοβερό εκτόπισμα, ήταν και 
βασικό στέλεχος της Εθνικής ομάδας. 

Ο Π. Παπαδόπουλος στα 17 του χρόνια παίζει 
στην ΑΕΛ προερχόμενος από τον Ανταίο, όπου 

Της Κυριακής
25.06.2017
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ο 27ο παιγνίδι της στην Ευρώπη δίνει 
η ΑΕΛ την Πέμπτη στην Πορτογαλία, 
κόντρα στην Σεντ Τζόσεφ από το Γιβραλ-
τάρ. Η πορεία της λεμεσιανής ομάδας 
στα ευρωπαϊκά κύπελλα ξεκίνησε  τον 
Σεπτέμβριο του 1968, κόντρα στη Ρεάλ 
Μαδρίτης στο Σαντιάγο Μπερναμπέου , 

ενώ η τελευταία της εμφάνιση ήταν στις 28 Αυγούστου 
του 2014, στο Λονδίνο,  κόντρα στην Τότεναμ.

Η λεμεσιανή ομάδα στα 26 παιχνίδια που έπαιξε στην 
Ευρώπη μετρά 8 νίκες, 3 ισοπαλίες και γνώρισε 15 ήττες. 
Μεγαλύτερες νίκες της ήταν το 3-0 που σημείωσε κόντρα 
στη Μαρσέιγ στο ΓΣΠ και την Λίντφιλντ στο Τσίρειο. Το 
πρώτο της παιχνίδι έγινε στο πλαίσιο του Κυπέλλου Πρω-
ταθλητριών, στις 18 09 68, στο Σαντιάγο Μπερναμπέου ,  
κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, με τη λεμεσιανή ομάδα να 
χάνει με 6-0. Ο επαναληπτικός διεξήχθη και πάλι στη 
Μαδρίτη (26 09 68) και το σκορ ήταν το ίδιο (0-6). 

Η δεύτερη παρουσία της ΑΕΛ στην Ευρώπη ήρθε 
στις 19 09 85 για το κύπελλο κυπελλούχων κόντρα στην 
Ντούκλα Πράγας. Το πρώτο παιχνίδι στο Τσίρειο έληξε 
ισόπαλο 2-2 με τους Π. Σάββα στο 52  και Φάρκας στο 62  

να σημειώνουν τα πρώτα γκολ της ΑΕΛ στην Ευρώπη. 
Ήταν ο πρώτος αγώνας της ΑΕΛ στην Κύπρο και στο 
Τσίρειο. Στον επαναληπτικό, που έγινε στην Πράγα, στο 
Στάντιο Γιούλισκε στις 02 10 85, η ΑΕΛ έχασε με 4-0 
και αποκλείστηκε.  Η επόμενη παρουσία της ήταν μόλις 
δύο χρόνια μετά και πάλι στο κύπελλο κυπελλούχων, 
κόντρα στην Ντούναϊσκα Στρέντα. Η ΑΕΛ έχασε στο 
πρώτο αγώνα στο Τσίρειο στις 23 08 87 με 1-0, ενώ 
έχασε και στον επαναληπτικό στις 27 08 87 με 5-1. Το 
γκολ της ΑΕΛ σημείωσε στο 69ο λεπτό ο Αριστοτέλους. 

Πρώτη η
Το 1989, κόντρα στην αυστριακή Αντμίρα Βάκερ η 

ΑΕΛ μπορεί να αποκλείστηκε, όμως κατάφερε να πε-
τύχει την πρώτη της νίκη στην Ευρώπη. Κέρδισε με 1-0 
στις 27 09 89 στο Τσίρειο, με το τέρμα που πέτυχε ο 
Γιώργος Σοφοκλέους στο 43ο λεπτό. Ήταν μια ιστορι-
κή νίκη για τους κίτρινους , χωρίς αντίκρισμα, όμως 
αφού είχε προηγηθεί η ήττα με 3-0 στην Αυστρία στις 
13 09 89. Να σημειωθεί ότι μέχρι το 80  ο αγώνας στο 
Μπούντερσταντιον ήταν ισόπαλος 0-0. 

Η ΑΕΛ επέστρεψε στην Ευρώπη, αυτήν τη φορά στο 

Κύπελλο Ουέφα κόντρα στη Φερεντσεβάρος, στο 2002. 
Στον πρώτο αγώνα που έγινε στην Ουγγαρία (Ούλοϊ 
Ουϊ), 15 08 2002, η ΑΕΛ έχασε με 4-0. Στη ρεβάνς 
στο Τσίρειο στις 30 08 2002 η ΑΕΛ κέρδισε με 2-1. Τα 
γκολ πέτυχαν οι Κυριάκου στο 28  και Σέμποκ στο 86 . 

Δέκα χρόνια μετά η ΑΕΛ πραγματοποίησε την κα-
λύτερή της πορεία στην Ευρώπη, αφού πήρε τις πρώ-
τες της προκρίσεις ενώ αγωνίσθηκε και στον όμιλο του 
Γιουρόπα Λιγκ. Η αρχή έγινε με την ιρλανδική Λίντφιλντ 
στο Τσίρειο, στις 18 07 12, με την ΑΕΛ να κερδίζει με 
3-0. Βοού στο 16 , Οουόν στο 29  και Ντίξον στο 54  οι 
σκόρερ της λεμεσιανής ομάδας. Η ρεβάνς στο Μπέλφαστ 
στις 25 07 12 έληξε με 0-0 και η ΑΕΛ πανηγύρισε 
την πρώτη της πρόκριση στην Ευρώπη. Ακολούθησε 
η ιστορική πρόκριση επί της Παρτίζαν. Νίκη με 1-0 στο 

Α. Παπαδόπουλος  την 1η Αυγούστου, με γκολ του 
Βοού και νίκη μέσα στο Παρτιζάνα  στις 8 Αυγούστου 
επίσης με 1-0 χάρις σε γκολ του Τζούνιορ. Η ΑΕΛ με την 
πρόκριση αυτή εξασφάλισε την πρώτη της συμμετοχή 
σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ακολούθησαν οι 
αναμετρήσεις με την Άντερλεχτ για τα πλέι-οφ του Τσά-
μπιονς Λιγκ. Νίκη με 2-1 στο ΓΣΠ (34  Τζούνιορ, 72  

Μιγκέλ) και ήττα και αποκλεισμός με 2-0 στο Κονστάντ 
Βάντεστοκ στις 28 08 2012. 

Στους ομίλους του Γιουρόπα η ΑΕΛ ξεκίνησε με 
ισοπαλία 0-0 στις 20 09 2012 με την Γκλάντμπαχ. 
Ακολούθησαν οι ήττες από Μαρσέιγ 5-1 (04 10 2012), 
Φενερμπαξέ 1-0 στο ΓΣΠ (25 10 2012), Φενέρμπαξε 
στην Τουρκία με 2-0 στις 08 11 2012 και Γκλάντμπαχ 
στη Γερμανία με 2-0 στις 22 11 2012. Η παρουσία της 
έκλεισε με τη μεγάλη νίκη με 3-0 στις 06 12 2012 επί 
της Μαρσέιγ στο ΓΣΠ. Σκόρερ της ιστορικής νίκη στο 
41  Σα, 79  Εντμάρ, 82  Ντίξον. 

Τ λ τα α αρ α
Τελευταία ευρωπαϊκή παρουσία της ΑΕΛ ήταν το κα-

λοκαίρι του 2014. Αρχικά κόντρα στη Ζενίτ Αγίας Πετρού-
πολης, την οποία κέρδισε με 1-0 στο Α. Παπαδόπουλος , 
στις 30 07 14, με γκολ του Γκικίεβιτς στο 64ο λεπτό, αλλά 
έχασε με 3-0 στο Πετρόφσκι στις 06 08 και αποκλείστηκε 
και στη συνέχεια με την Τότεναμ, από την οποία έχασε με 
1-2 στην Κύπρο (21 08 στο Παπαδόπουλος) και με 3-0 
στο Λονδίνο στις 28 Αυγούστου. Το τέρμα της ΑΕΛ στην 
Λάρνακα πέτυχε ο Σαρδινέρο στο 14ο λεπτό. 

ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Ο  Π   ΑΕΛ

Τ   
  

ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΜΠΟΥΛΛΗΣ  ΔΥΟ 
ΑΠΟ ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ  

καθιερώθηκε αμέσως στη θέση του σέντερ φορ. 
Έπαιξε από το 1957-1972 και πανηγύρισε τον 
τίτλο το 1968, ενώ την επόμενη χρονιά έπαιξε με 
την ομάδα στην Α  Εθνική Ελλάδας. Αναδείχθηκε 
πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος το 1962-
63, όπου πέτυχε 24 τέρματα και καταγράφει δύο 
επίσημες συμμετοχές στην Εθνική. 

Ο Πανίκος ήταν κινητικός και γρήγορος πα-
ρόλο που ήταν ψηλός και είχε την όσφρηση του 
γκολ. ταν κρατούσε τη μπάλα δύσκολα του την 
αποσπούσε ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής. Πολλές 
φορές μοίραζε ασίστ, ενώ όταν χρειάστηκε έπαιξε 
και σε άλλες θέσεις, πλην της φυσικής του.    

Ο Πανίκος ήταν ηγετική μορφή για την ΑΕΛ 
και μεγάλη η προσφορά του στην ομάδα. Μπορεί 
να αναδείχθηκε μόνο μια φορά πρώτος σκόρερ 
του πρωταθλήματος, αλλά κάθε χρόνο σημείωνε 
αρκετά τέρματα. Σίγουρα η κατάκτηση του τίτ-
λου το 1967-68 ήταν από τις κορυφαίες στιγμές 
της καριέρας του, όπως και οι αγώνες της ΑΕΛ 
στο κύπελλο πρωταθλητριών (τότε) Ευρώπης, 
με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Σαντιάγκο 
Μπερναμπέου . 

ΠΑΜΠΟΥΛΛ Σ 
Ο Πάμπος Παπαδόπουλος, ο Παμπουλλής 

όπως έγινε γνωστός, έγραψε ιστορία σε Κύπρο 
και Ελλάδα. Δεν πήρε τυχαία τα εγκωμιαστικά 
επίθετα Μίστερ Γκολ , Αλεπού των γηπέδων , 

Καμικάζι . Ήταν ο ταλαντούχος κυνηγός που 
προκαλούσε θαυμασμό με το παιχνίδι και την 
ευστοχία του. ταν ένας ποδοσφαιριστής καταφέρνει 
να εγκλιματιστεί στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
και να είναι βασικό στέλεχος της πιο φημισμένης 
ομάδας, σίγουρα αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Ένας 
ποδοσφαιριστής που έγινε ίνδαλμα της κερκίδας 
και έγραψε περίλαμπρη προσωπική ιστορία στην 
Κύπρο, στην Ελλάδα αλλά -για λίγους μήνες- και 
στην Αμερική. 

Ο Παμπουλλής πήγε το 1960-61 στην ΑΕΛ και 

μετά από δύο χρόνια στην εφηβική ομάδα, το 1963 
καθιερώνεται στην πρώτη ομάδα. Ήταν παίκτης 
που είχε όσφρηση  του γκολ, ήταν γρήγορος, 
έξυπνος και εντός περιοχής, ιδιαίτερα επικίνδυνος 
για την αντίπαλη εστία. 

Στην ΑΕΛ έπαιξε από το 1963 μέχρι το 1970, 
οπότε πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου το 
1968 και την ιστορική παρουσία της ομάδας στην 
Α  Εθνική. Το τελευταίο ήταν και η αιτία να τρα-
βήξει το ενδιαφέρον ελληνικών ομάδων λόγω 
του ταλέντου του, με αποτέλεσμα να καταλήξει 
τελικά στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Στους ερυ-
θρόλευκους  του Πειραιά παίζει για 6 χρόνια 
(1970-76), όπου εντυπωσιάζει και γίνεται ίνδαλμα 
των φιλάθλων με την παρουσία και τα τέρματα 
που σημειώνει. Ακολουθεί η παρουσία του για 
δύο χρόνια 1976-78 στον ΟΦΗ, που ήταν τότε 
πολύ ισχυρός. Επιστρέφει αργότερα στην Κύπρο 
και παίζει πάλι στην αγαπημένη του ομάδα την 
ΑΕΛ, από το 1978 μέχρι το 1981, αφού για λίγους 
μήνες είχε αγωνιστεί σε ομάδα της Αμερικής. 

Εκτός από τον τίτλο με την ΑΕΛ, ο Παμπουλ-
λής πανηγύρισε τρία πρωταθλήματα και τρία 
κύπελλα με τον Ολυμπιακό, ενώ αναδείχθηκε 
πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος το 1968, 
σημειώνοντας 31 τέρματα. Ήταν 24 φορές διεθνής 
και πέτυχε δύο τέρματα, το ένα μάλιστα κατά της 
Ελβετίας (1968), όπου η Εθνική μας έκανε την 
πρώτη της νίκη. Στην  20χρονη παρουσία του σε 
Κύπρο και Ελλάδα πέτυχε πολλά και δικαίως τον 
κατατάσσουν στους κορυφαίους σκόρερ όλων των 
εποχών. σο για την αγάπη και το πάθος του για 
το ποδόσφαιρο και την ΑΕΛ, είναι χαρακτηριστι-
κό γεγονός ο γάμος του… Έγινε στις 8 10 1967, 
στις 10 το πρωί  Λίγο μετά το μεσημέρι, ο Πα-
μπουλλής εξαφανίστηκε από την αίθουσα των 
συγχαρητηρίων. Έβγαλε τα γαμπριάτικα, φόρεσε 
την ποδοσφαιρική του στολή, έτρεξε στο ΓΣΟ και 
βοήθησε την ΑΕΛ να κερδίσει την Ομόνοια 2-1 
σε ένα κρίσιμο παιχνίδι…    



ΑΕΚ βάσισε σε τεράστιο βαθμό την 
κατακόρυφη άνοδό της την τελευταία 
τριετία στους ξένους ποδοσφαιριστές. 
Το ίδιο έκανε και στην τετραετία που 
προηγήθηκε, όταν επέστρεψε από 
τη δεύτερη κατηγορία. Δεν αποτελεί 
εξαίρεση και δεν προκαλεί καμία 

εντύπωση, είναι άλλωστε χαρακτηριστικό του κυπριακού 
ποδοσφαίρου, σε όλα τα επίπεδα της βαθμολογίας. Αυτό, 
πάντως, που φαίνεται είναι πως έχει ξεκάθαρα πρόθεση 
να ενδυναμώσει το ντόπιο υλικό της, αναγνωρίζοντας 
τη σημασία του. Ανάλογα φυσικά με τις επιλογές που 
υπάρχουν στην αγορά και τις ανάγκες της ομάδας. 

Η απόκτηση φέτος του Ρουσιά και του Αντωνιάδη 
είναι δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα και 
έχουν διαφορά από τα προηγούμενα  χρόνια. Είναι 
παίκτες με πολλά χρόνια μπροστά τους. Και το ότι 
επέλεξαν την ΑΕΚ, όταν είχαν προτάσεις από άλλες 
μεγαλύτερες ιστορικά ομάδες, είναι ενδεικτικό του 
στάτους που έχει πλέον η ομάδα της Λάρνακας. Έγινε 
σημαντική προσπάθεια να αποκτηθεί άλλος ένας παί-
κτης που καταξιώθηκε στο πρωτάθλημα τα τελευταία 
χρόνια, ο Κούσουλος, που δεν καρποφόρησε. Πέρσι 
είχαν αποκτηθεί οι Χαραλαμπίδης, Γεωργαλλίδης, 

που είναι βέβαια από ηλικιακής άποψης μεγάλοι, 
αλλά είχαν την εμπειρία του πρωταθλητισμού και 
των τίτλων, η οποία έδινε  μία γερή ένεση στην ομάδα. 
Το ίδιο είχε δώσει και ο Ηλίας Χαραλάμπους. πως 
και να χει, η ΑΕΚ βρίσκεται με τα χίλια στη λογική 
της ενδυνάμωσης του ρόστερ με Κύπριους παίκτες 
και την ενεργό (αριθμητική συμμετοχή τους). Αυτήν 
τη στιγμή στην ομάδα βρίσκονται φυσικά και άλλοι 
δύο διεθνείς, ο Μυτίδης (έστω και αν τα δικαιώματά 
του ανήκουν στη Ρόντα και το τοπίο θα ξεκαθαρίσει 
μετά τις 30 Ιουνίου, με την πιθανότητα παραμονής 
να είναι σημαντική) και ο Εγγλέζου, αλλά και ο Μι-
ντίκκης. Με τα δεδομένα, φαίνεται πως το κυπριακό 
στοιχείο θα παίξει τον δικό του, αναβαθμισμένο από 
κάθε άποψη, ρόλο. Ίσως και περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά. Αξίζει πάντως να δούμε τη διαδρομή των 
Κυπρίων παικτών της ΑΕΚ με σημείο εκκίνησης τη 
χρονιά 2010-11. 

Επιστρέφοντας λοιπόν από τη 2η κατηγορία, η ΑΕΚ 
έφερε κατ  αρχάς τον Τζέισον Δημητρίου, ενώ είχε 
και τα πρώτα δείγματα γραφής σε υψηλό επίπεδο, σε 
ό,τι αφορά τον Νέστορα Μυτίδη. Τις περισσότερες 
συμμετοχές είχε πάντως ο Χρίστος εοφίλου (22), 
ενώ σε 10 αγώνες αγωνίστηκε ο Ορθόδοξος Ιωάννου. 

Την επόμενη χρονιά μπήκε στο παιχνίδι ο Κούλλης 
Παύλου με τις 18 συμμετοχές του, μαζί με τους Τζέισον 
(23 συμμετοχές), Μυτίδη. Σε 8 παιχνίδια αγωνίστηκε ο 
Κυπριανού. Την περίοδο 2012-13, Παύλου, Τζέισον, 
τράβηξαν το περισσότερο κουπί, την ώρα που πήρε 
κα 10 παιχνίδια ο Μέρτακκας. πως τη χρονιά εκείνη 
είχε αγωνιστεί και πήρε μεγάλο χρόνο συμμετοχής ο 
Χρίστος Μαραγκός. Την  περίοδο 2013-14, η ΑΕΚ 
χρησιμοποίησε τους περισσότερους (για τον σύλλογο) 
Κύπριους παίκτες, συνολικά 12, αλλά αρκετοί πήραν 
χρόνο, κυρίως στα πλέι-οφ, όταν η ομάδα ήταν στο 
2ο γκρουπ και περνούσε τη χρονιά της αναδόμη-
σης . Παύλου, Εγγλέζου, Μυτίδης και Μέρτακκας 
κατέγραψαν πάνω από 20 συμμετοχές (έκαστος). Τη 
χρονιά 2014-15 αποκτήθηκε ο Ηλίας Χαραλάμπους, 
που αγωνίστηκε σε 23 παιχνίδια, αλλά πρώτος σε 
συμμετοχές ήταν ο Εγγλέζου με 26. Από 17 είχαν οι 
Μυτίδης, Παύλου. Η 4άδα Χαραλάμπους, Μιντίκκης, 
Εγγλέζου και Μυτίδης  είχαν ενεργότατη συμμετοχή 
τη χρονιά 2015-16. 

1 1  Π ι ι αι 
Ένα καλό μέτρο σύγκρισης με τη χρονιά που ξεκι-

νά είναι η περσινή. Η ΑΕΚ χρησιμοποίησε τη χρονιά 

2016-17, εφτά Κύπριους παίκτες που κατέγραψαν 
συνολικά 79 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 35 ήταν 
στην 11άδα. α πρέπει να σημειώσουμε δύο πράγ-
ματα. Την αυξημένη συμμετοχή Γεωργαλλίδη μετά 
τον τραυματισμό του Μίνιο, αλλά και την επιστροφή 
Μυτίδη τον Ιανουάριο. Την ίδια ώρα, όμως, ο Εγγλέζου 
μετακινήθηκε στη Νέα Σαλαμίνα. Ο Χαραλαμπίδης 
ήταν πρώτος σε συμμετοχές. Αναλυτικά οι Κύπριοι 
κατέγραψαν (σε παρένθεση οι συμμετοχές 11άδας)  
Χαραλαμπίδης 22 (5), Εγγλέζου 15 (4), Μυτίδης 14 
(2), Γεωργαλλίδης 12 (10), Χαραλάμπους 12 (11), Μι-
ντίκκης 3 (2), Ιωάννου 2 (1). Αν και εφόσον ο Μυτίδης 
παραμείνει (είναι πολύ πιθανόν), ο κορμός της ομάδας 
από κυπριακής άποψης δυναμώνει. 

ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ 11 1
ΧΡΟΝΙΑ  ΠΑΙΚΤΕΣ ΑΓΩΝΕΣ  ΠΡΩΤΙΑ
1 11   Θ  
11 1  11 1 Τ  Δ  
1 1    Π  
1 1  11 1  Μ  
1 1   11  Ε  
1 1  1   Ε  
1 1    Χ  
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ΑΕΚ /// ΕΧΕΙ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ 
ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 

ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ 
ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΟ 

ΡΟΣΤΕΡ ΚΑΙ 
ΤΟ ΔΕΙΧΝΕΙ 

ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ 
ΕΜΠΡΑΚΤΑ

Με πλήρη μυστικότητα δουλεύουν στον 
Ερμή για το ρόστερ της νέας χρονιάς. Ήδη 
ο τεχνικός της ομάδας Νίκος Παναγιώτου 

σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή Γιάννη Γε-
ωργαρά συμφώνησαν με τέσσερεις ποδοσφαιριστές, 
οι οποίοι δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη. Μέσα στην 
επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν 
μαζικά επτά με οκτώ νέοι ποδοσφαιριστές. Στόχος 
των φτεροπόδαρων  είναι στην επίσημη πρώτη 
προπόνηση να είναι όλα τα νέα αποκτήματα παρό-
ντα. Υπολογίζεται αρχές της επόμενης εβδομάδας η 
έναρξη της προετοιμασίας. Το βασικό στάδιο προ-
ετοιμασίας θα γίνει όπως κάθε χρόνο στην Κύπρο 
και στο Αθλητικό κέντρο της Κοράκου. Η ομάδα 
της Αραδίππου στο νέο πρωτάθλημα θα στοχεύσει 
να είναι κοντά στην πρώτη εξάδα και, γιατί όχι, και 
μέσα στην πρώτη εξάδα. Η τεχνική ηγεσία έχει την 
εμπειρία και γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο αφού με 
τον Νίκο Παναγιώτου οι φτεροπόδαροι  έγραψαν 
ιστορία. α χρειαστεί μεγάλη υπομονή και σκληρή 
δουλειά απ  όλους. πως πάντα χαμηλοί τόνοι και 
τα υπόλοιπα στο γήπεδο.

Πρ λη ατι  για τη  ρα
Στο περσινό πρωτάθλημα ο Ερμής είχε έδρα του 

το Αντώνης Παπαδόπουλος , κάτι που του στοίχισε 
αρκετά ακριβά. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η 
διοίκηση του Ερμή είχε συναντήσεις με τη διοίκη-
ση του Εθνικού για να χρησιμοποιήσει ο Ερμής το 
Δασάκι για έδρα του στο νέο πρωτάθλημα. Οι δύο 

πλευρές συμφώνησαν, αλλά οι φτεροπόδαροι  προ-
βληματίζονται για το υψηλό κόστος αστυνόμευσης 
από την Αστυνομία των Βάσεων. Έτσι για την ώρα 
παραμένει άγνωστο ποιο γήπεδο θα χρησιμοποιεί 
ως έδρα του ο Ερμής. Μέσα στην ερχόμενη εβδο-
μάδα αναμένεται να γίνουν νέες επαφές και με τον 
Εθνικό αλλά και με τον ΚΟΑ και την ΚΟΠ, για να 
διευθετηθεί το όλο θέμα, το οποίο ταλαιπωρεί πάντα 
την ομάδα της Αραδίππου. 

ΑΡΗΣ  
ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι ο προγραμμα-
τισμός στον Άρη για τη νέα περίοδο. Οι 

πράσινοι  ήδη ανακοίνωσαν την από-
κτηση πέντε ποδοσφαιριστών (Μαμμίδης, 
Μουλόπουλος, Κυριάκου, Νουρεντινόσκι 
και Πόλιανετς), ενώ η ομάδα της Λεμεσού 
τα βρήκε με τον Μπάνελ Νικολίτα. Πρό-
κειται για Ρουμάνο ακραίο επιθετικό με 
πολύ καλό βιογραφικό. Τελευταία ομά-
δα του 32χρονου η  . Έκανε 
σπουδαία καριέρα στη  , 
όπου αγωνίστηκε μέχρι το 2011. Πέρασε 
και από τις γαλλικές -  και  

. Μέχρι το 2014 αγωνιζόταν και 
στην Εθνική ομάδα της χώρας του.

Επίσης ο Άρης είναι κοντά στον Γερμανό 
μέσο Κριστιάν Μίλερ, ο οποίος είναι 33 
χρονών (28 2 1984) και στην περσινή σεζόν 
αγωνιζόταν στη Βάσας  της Ουγγαρίας, με 
την οποία είχε 12 συμμετοχές και 1 γκολ 
και στην Πρέουβεν Μάνστερ. Προηγου-
μένως πέρασε από ομάδες όπως η Χέρτα, 
η Κότμπους και η Αρμίνια Μπίλεφελντ.

Ο πρόεδρος του Άρη Σταύρος Δημοσθέ-
νους μίλησε και με τον Κωνσταντίνο Πάγκα-
λο, ο οποίος είναι θετικός στο ενδεχόμενο 
μετακόμισής του στην Ελαφρά Ταξιαρχία . 
Μένει μόνο να λυθεί η συνεργασία του 
με τον ΟΦΗ, καθώς έχει συμβόλαιο γι  
ακόμη ένα χρόνο. Δεν αποκλείεται όμως 

να καταστεί δυνατή και συμφωνία με τον 
ΟΦΗ για την παραχώρησή του στον Άρη 
με υποσχετική.

Είναι σημαντικό ότι η λεμεσιανή ομά-
δα έχει κρατήσει τον βασικό κορμό από 
την περσινή ομάδα, αφού συνεχίζουν οι 
Ευσταθίου, εοφίλου, Παναγή, Παχίπης, 
Φράγκο, Γιούσεφ, Μαραγκουδάκης, Σκούρ-
τη, Αουρέλιο και Κυριάκου, γεγονός που 
επιτρέπει στον Νικόλα Μαρτίδη να χρει-
άζεται να φτιάξει ομάδα από την αρχή. 

Σε ό,τι αφορά τα περί προετοιμασίας, 
η πρώτη προπόνηση είναι προγραμμα-
τισμένη για τις 28 του μήνα, ενώ από τις 
14 Ιουλίου μέχρι τις 26 του ίδιου μήνα η 
αποστολή του Άρη θα βρεθεί στη Σλοβενία 
για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. 
Δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί τα φιλικά, 
όμως μέχρι την έναρξη του πρωταθλή-
ματος η Ελαφρά Ταξιαρχία  θα δώσει 
8 ή 9 αγώνες προετοιμασίας.

Μ    
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο  
 

 Λ

ΕΡΜΗΣ /// 
ΟΙ ΦΤΕΡΟΠΟΔΑΡΟΙ  
ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ 
ΤΟ ΡΙΣΚΟ  ΘΑ ΒΑΣΙΣΤΟΥΝ ΣΕ 
ΓΝΩΡΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 

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

Π     
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επερχόμενη χρονιά για την Ανόρ-
θωση κρίνεται κομβική. Η Κυρία , 
όπως πολλάκις έχουμε αναφέρει, 
προέρχεται από συνεχείς αποτυχη-
μένες χρονιές, απέχει από τίτλους και 
ευρωπαϊκές εξόδους εδώ και χρό-
νια. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις 

απέτυχε να διαδραματίσει έστω σημαίνονται ρόλο στο 
πρωτάθλημα. Εδώ και μερικούς μήνες γίνεται μία νέα 
προσπάθεια για την επιστροφή σε πραγματικά πρωτα-
γωνιστικό ρόλο και σταδιακά επιτυχίες. α γίνουν και 
πάλι αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, με την προσπάθεια να 
επικεντρώνεται στην κάθοδο παικτών που να φέρουν 
μαζί τους ποιότητα. Δύσκολη προσπάθεια με βάση τους 
περιορισμένους οικονομικούς πόρους, αλλά σίγουρα 
επιτακτική ανάγκη. Υπάρχει φυσικά ένας συγκεκριμένος 
αριθμός παικτών που αγωνίστηκε πέρσι και σίγουρα 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Τρεις εξ αυτών 
μπορούν κάλλιστα, λόγω εκτοπίσματος, ποιότητας και 
θέσης να αποτελέσουν τους τρεις σωματοφύλακες της 

Κυρίας . Ο Βίκτορ (είναι σημαντικό να ανανεωθεί η 
συνεργασία, αναμένουν την απάντησή του), ο Ράγιος 

και ο Άλβες. Ο παίκτης που θα κάνει κουμάντο στον 
μεσοαμυντικό χώρο, ο ποδοσφαιριστής που θα έχει το 
γενικό πρόσταγμα στην οργάνωση, αλλά και επιθετικός 
που μπορεί να δώσει, όσο λίγοι στο πρωτάθλημά μας, 
λύση στο γκολ. Ουσιαστικά μιλάμε για το μεγάλο κομμάτι 
του κεντρικού άξονα της ομάδας, της ραχοκοκκαλιάς. 
Αν λειτουργήσουν αρμονικά (τα σημάδια είναι πολύ 
θετικά από την περσινή περίοδο), η Ανόρθωση έχει 
να κερδίσει πολλά.  

 ΚΤ  Αν και είναι δύο μόλις χρόνια 
στην ομάδα, μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί από τις 
παλιές καραβάνες. Τα καταφέρνει εξαίσια, είτε σαν 
ανασταλτικός μέσος είτε σαν σέντερ μπακ. Πολλές 
ομάδες ψάχνουν έναν παίκτη με τέτοια ιδιότητα και 
λίγες τον βρίσκουν, οπότε η Ανόρθωση είναι τυχερή. 
Το εκτόπισμά του στην ομάδα φαίνεται από το γεγονός 
πως φόρεσε και το περιβραχιόνιο. Ο Βίκτορ ξέρει 
να καλύψει χώρους, να βγάλει τάκλιν, να νικήσει σε 
προσωπικές μονομαχίες, αλλά και την ίδια ώρα να 
εμπλακεί ουσιαστικά στην οργάνωση του παιχνιδιού. 
Πέραν τούτου, είναι ένας εξαιρετικός κεφαλοσφαιριστής 

και φοβερά επικίνδυνος στον αέρα, έχοντας σκορά-
ρει και γκολ. Συνολικά μετρά 7 με την Ανόρθωση σε 
66 αγώνες. Που θα ήταν περισσότεροι σε ποσότητα, 
αν δεν είχε το σοβαρό πρόβλημα στη μέση που τον 
καθήλωσε για 1,5 μήνα. 

Π   Παρόλο που η Ανόρθωση 
είχε κακή χρονιά και ο Ισπανός μέσος σε πολλά παιχνί-
δια είχε εντολές να αγωνίζεται στα πλάγια και όχι στη 
φυσική του θέση, φρόντισε να δείξει μπόλικα στοιχεία 
από την γκάμα του. Έχει αντίληψη του χώρου όσο λίγοι, 
μία γλυκιά, αλλά φαρμακερή για τους αντίπαλους πάσα, 
εξαιρετικά κτυπήματα σε στατικές μπάλες. πως και 
την αίσθηση της περιοχής. Σημαντικό το γεγονός ότι 
σκοράρει. Σε 34 αγώνες στην περσινή χρονιά (οι 4 στο 
κύπελλο), πέτυχε 12 γκολ (τα 2 στο κύπελλο κόντρα 
στην ΑΕΚ). Ο Ράγιος μπορεί κάλλιστα να μπει στην 
ελίτ κατηγορία των δεκαριών της Ανόρθωσης, πίσω 
φυσικά από τους άπιαστους Κινκλάτζε και Σάβιο. Είναι 
άκρως σημαντικό να διασαφηνιστεί απόλυτα ο ρόλος 
του. Είναι κεντρικός επιτελικός, πάει και τελείωσε. Το 
δέκα το καλό. 

Τ   Ο άνθρωπος έχει το γκολ στο αίμα 
του. Αποδεδειγμένο από τα πολλά χρόνια της καριέ-
ρας του σε Ουγγαρία και Κύπρο. Έκανε θραύση στη 
Βιντεοτόν, εντυπωσίασε σε Ομόνοια, ΑΕΚ. Μπορεί να 
μεγάλωσε, αλλά την  περιοχή και το σχήμα των γκολπόστ 
την έχει στο τσεπάκι.  Σε 18 αγώνες με τη φανέλα της 

Κυρίας  στο δεύτερο μισό της χρονιάς, σκόραρε 8 
φορές (2 στο κύπελλο). Σκοράρει με όλους τους τρό-
πους, αλλά έχει και το προσόν να παίζει με πλάτη να 
ανοίγει διαδρόμους, να κρατά μπάλα. Σε αυτό βοηθά 
και η τεχνική του κατάρτιση. Μπορεί να κάνει το απρό-
βλεπτο (τακουνάκια, πάσες πίσω από την πλάτη), άρα 
είναι σκέτος πονοκέφαλος.   

Ο  αι  
Μακάρι, κατ  αρχήν να μείνει ο Βίκτορ, αλλά και οι 

σωματοφύλακες να είναι περισσότεροι. Ο Μίτροβιτς και 
ο Ολιβέιρα έδειξαν εξαιρετικά στοιχεία, αλλά δύσκολα 
θα μείνουν. Ο Σιβού είχε επίσης πολύ καλή παρουσία. 
Αυτά από τους παίκτες που ήταν στην ομάδα. Σημαντικό 
είναι από τους νεοαφιχθέντες να βρεθούν  και άλλοι 
που θα κάνουν διαφορά.  

Ο  
σωματοφύλακες
της «Κυρίας»

Α ΟΡ  ///
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ

ΒΙΚΤΟΡ  ΡΑΓΙΟΣ 
ΚΑΙ ΑΛΒΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΡΙ-
ΚΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-
ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΡ-

ΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΕΡΣΙΝΗ ΣΤΗΝ 
ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ

Λίγοι είναι οι Κύπριοι προπονητές που έκατσαν 
στον πάγκο στα 69 χρόνια της Ομόνοιας. Αναφε-
ρόμαστε φυσικά σε τεχνικούς μονίμου βάσεως 

και όχι σε υπηρεσιακούς τεχνικούς που ανέλαβαν για 
κάποιες αγωνιστικές, γνωρίζοντας πως η παραμονή στο 
πόστο είναι προσωρινή. Με Κύπριο ξεκίνησε η ομάδα 
την πορεία στην ΚΟΠ, με ντόπιο τεχνικό πήρε το πρώ-
το της κύπελλο. Αξίζει μία αναδρομή για να δούμε τα 
πεπραγμένα τους. 

Στα πρώτα χρόνια, στην ΚΕΠΟ, χρέη τεχνικού και 
ποδοσφαιριστή μαζί εκτελούσε ο Τικράν Μιζιριάν, Αρ-
μένιος της Κύπρου. Ο Πάμπος Αβρααμίδης ανέλαβε 
καθήκοντα το 1953 και οδήγησε την ομάδα στα πρώτα 
δύο χρόνια στην ΚΟΠ, τις δύο χρονιές της προσαρμογής 
στο πρωτάθλημα. Μετά τον Πάμπο Αβρααμίδη, άρχισε 
η συνεργασία με ξένους τεχνικούς, περισσότερο από την 
Ανατολική Ευρώπη και ειδικά με Βούλγαρους. 

Α ρ α   αι ΙΙ
Δύο τεχνικοί έσπασαν αυτήν τη σειρά και οι δύο πανη-

γύρισαν τίτλο. Στα 1964-65 ανέλαβε ο Ανδρέας Κερεμέζος, 
ο οποίος κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο κύπελλο του 
συλλόγου το 1965. Δέκα χρόνια μετά ένας άλλος Ανδρέας, 
ο Κωνσταντίνου-Έσσο, έκατσε στον πάγκο. Μία από τις 
πιο μεγάλες μορφές της ομάδας, μέχρι εκείνη την περί-
οδο (σαν ποδοσφαιριστής), κατέκτησε το πρωτάθλημα 
το 1975 και είναι μέχρι σήμερα ο μοναδικός Κύπριος 
τεχνικός της Ομόνοιας που την οδήγησε στην κορυφή. 

Α ρ α  ΙΙΙ αι 
Αυτός που πλησίασε σε τίτλους, όσο κανείς άλλος, αλλά 

δεν μπόρεσε να σηκώσει κούπα ήταν ο 3ος  Ανδρέας, ο  
Μιχαηλίδης. Που ανέλαβε στα μέσα της περιόδου 1996-
97, με την Ομόνοια να παραπαίει. Τη σουλούπωσε, την 
οδήγησε στον τελικό κυπέλλου, αλλά ηττήθηκε σε ένα 
δραματικό παιχνίδι και έχασε δύο πρωταθλήματα στις 
λεπτομέρειες. Την 1η χρονιά για ένα χαμένο πέναλτι και 

τη 2η στη διαφορά τερμάτων. 
Υπάρχει και Ανδρέας Νο4. Ο λόγος για τον Μουσκάλ-

λη, που επίσης ανέλαβε στα μέσα της χρονιάς. Ήταν την 
περίοδο 2001-02. Η Ομόνοια είχε δεχτεί μάλιστα μιαν 
από τις πιο ταπεινωτικές ήττες της ιστορίας της (1-5 από 
Αλκή). Έκανε ένα σύντομο εξαιρετικό ντεμαράζ, ήταν 9 
βαθμούς από την κορυφή, διεκδίκησε μέχρι και το πρω-
τάθλημα, αλλά στο τέλος έμεινε εκτός Ευρώπης. 

Έξι χρόνια μετά, η επόμενη κίνηση εμπιστοσύνης σε 
Κύπριο τεχνικό και σε ένα δικό της παιδί, μετά από τρεις 
δεκαετίες. Σε μία πολύ προβληματική χρονιά (2007-08), 
στο μέσο και αφού αποχώρησε ο κουκα, η Διοίκηση 
αποφάσισε να δώσει τα ηνία στον Γιώργο Σαββίδη. Μία 
κίνηση με στόχο να έχει βάθος χρόνου, αλλά η θητεία 
του ήταν πολύ σύντομη, με τον πρώην μεγάλο άσο να 
αποφασίζει να μη συνεχίσει. 

Λ ρ  Κα α
Τη χρονιά 2010-11, μετά τους Λεμονή, Μπάγιεβιτς, 

η Ομόνοια μέτρησε τις επιλογές της και κατέληξε στον 
Νεόφυτο Λάρκου. Που έκατσε στον πάγκο στα πλέι-οφ 
και στους αγώνες κυπέλλου, οδηγώντας μάλιστα την Ομό-
νοια στο τρόπαιο. Κάτι που επανέλαβε και την επόμενη 
χρονιά (2011-12), με τη  2η συνεχόμενη κατάκτηση. Ο 
Λάρκου έφυγε νωρίς, τη χρονιά 2012-13. Η Ομόνοια 
από ένα σημείο και μετά έπαιξε καταπληκτική μπάλα 
(ο Σαβέβσκι ήταν στον πάγκο), αλλά η ομάδα (οι παίκτες 
που επιλέχθηκαν για το ρόστερ) ήταν δημιούργημα του 
Κύπριου τεχνικού. 

Μεσούσης της περιόδου και η επόμενη πρόσληψη 
Κύπριου τεχνικού. Βαθιά στη χρονιά 2013-14 και μετά 
τους Σαβέβσκι, Λοτίνα, η Ομόνοια εμπιστεύτηκε ένα από 
τα πλέον δικά της παιδιά, τον Κώστα Καϊάφα. Δούλεψε 
πάντως κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Τίτλο δεν 
πήρε, αλλά άγγιξε περισσότερο από τον καθένα ένα με-
γάλο όνειρο, ένα απωθημένο. Την είσοδο σε ευρωπαϊκό 
όμιλο. Απείχε μερικά λεπτά από την υπέρβαση κόντρα 
στην Ντιναμό, αλλά ένας Ρουμάνος διαιτητής είχε αντί-
θετη άποψη. 

Σειρά παίρνει ο Πάμπος Χριστοδούλου. Είναι ο πρώ-
τος από το 1965 και τον Κερεμέζο που προσλαμβάνεται 

για να ξεκινήσει τη χρονιά, ανεξάρτητα αν έκλεισε από 
τα τέλη Μαρτίου. Οι προσδοκίες προς το πρόσωπό του 
είναι ίσως οι μεγαλύτερες. Παραπάνω από τις πολλές επί 
Μιχαηλίδη και τις αρκετές επί Καϊάφα. Γιατί η Ομόνοια 
βρίσκεται από αγωνιστικής και χρονικής (μακριά από 
τρόπαια ή έστω πορεία πρωταγωνίστριας) άποψης στα 
χειρότερά της.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΛΑΡΚΟΥ 2 ΚΥ-
ΠΕΛΛΑ  ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑ ΑΦΑΣ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ-
ΝΩΣ ΚΑ ΙΣΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΓΙΑ ΣΕΒΑΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ. ΕΣΣΟ ΚΑΙ ΚΕΡΕΜΕΖΟΣ ΠΗΡΑΝ ΤΡΟΠΑΙΑ

Ο Ο Ο Α ///
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

Το κατά πολλούς ακατόρθωτο 
με βάση τη βραχύβια ιστορία 
της, μόλις δύο ετών, κατάφερε 

η ποδοσφαιρική ομάδα Άγιος Παντε-
λεήμονας  -  , της 
ελληνικής και κυπριακής παροικίας 
του Λονδίνου. 

Μετά από μόλις δύο χρόνια παρου-
σίας στα παροικιακά πρωταθλήματα -το 
ένα εκ των δύο στη 2η κατηγορία, ενώ 
πέρσι τερμάτισε αίφνης και εκπλήσσο-
ντας όλους στην τέταρτη θέση της 1ης 
κατηγορίας- έγινε δεκτή στην πρώτη 
κατηγορία του ημιεπαγγελματικού 
πρωταθλήματος της Κομητείας του 

 , που ανήκει στην Αγγλική 
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. 

Είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη 
φορά στα χρονικά της ιστορίας του ελ-
ληνικού-κυπριακού παροικιακού πο-
δοσφαίρου και διανοίγει νέες τεράστιες 
πόρτες ανέλιξης για τους Έλληνες και 
Κύπριους μετανάστες. 

Τ  ρα α 
Η Σ  επικοινώνησε με τον πατέ-

ρα Αναστάσιο Σαλαπάτα, εφημέριο της 
εκκλησίας του Αγίου Παντελεήμονα, 
από την οποία γεννήθηκε η ιδέα για 
την ποδοσφαιρική ομάδα

Η ομάδα του .   
ιδρύθηκε το 2015, με σκοπό να συστή-
σει ένα αθλητικό σωματείο, το οποίο 
αναπτυσσόμενο θα έχει ως βάση του 
την κοινότητα, τον αθλητισμό και την 
οικογένεια, για να δημιουργήσει αξέ-
χαστες εμπειρίες, να καλλιεργήσει ένα 
δεσμό κοινών αξιών και να προωθήσει 
την ελληνική - κυπριακή πολιτιστική 
ταυτότητα. Η φιλοσοφία της ομάδας είναι 
η πρόνοια ενός ασφαλούς και υποστηρι-
κτικού περιβάλλοντος που θα βασίζεται 
στην κοινότητα, ενθαρρύνοντας την ανά-
πτυξη δεξιοτήτων, την υγεία, το δίκαιο 
παιχνίδι και την ομαδική εργασία. Το νέο 
αυτό κεφάλαιο ανοίγει συναρπαστικές 
δυνατότητες για την ομάδα μας. Οι άγιοι  
έχουν διανύσει μια μακρά διαδρομή σε 
μόλις δύο χρόνια. Έχουμε ένα όραμα και 
μια ξεκάθαρη στρατηγική. Κατ  αρχάς 
προερχόμαστε από μια δυναμική ελ-
ληνορθόδοξη κοινότητα. Συνδυάζοντας 
αυτό το στοιχείο με την αγάπη μας για 

το ποδόσφαιρο βρισκόμαστε σε μια 
εξαιρετική αφετηρία. Προσβλέπω σε 
πολλές και επιτυχημένες σεζόν , μας 
ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Ο τ  
Εμπνευστής και καθοδηγητής της 

εξαιρετικής πορεία των Αγίων  είναι 
ένας Κύπριος από την Αγία Βαρβάρα 
Λευκωσίας. Ο Γιώργος Φραγκέσκου, 
μετανάστης εδώ και 30 χρόνια, ανέλαβε 
από το μηδέν ως προπονητής της ομάδας 
μαζεύοντας παιδιά από τις αλάνες και 
άσημες ομάδες της ελληνικής - κυπρι-
ακής παροικίας. Μέσα σε δύο μόλις 
χρόνια έκτισε ένα σύνολο που η ΚΟΠΑ 
(ποδοσφαιρική ομοσπονδία της παροι-
κίας) χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη 
έκπληξη από τον καιρό ίδρυσής της και 
τώρα ετοιμάζεται να την καθοδηγήσει 
στα σαλόνια του ημιεπαγγελματικού πο-
δοσφαίρου της Αγγλικής Ομοσπονδίας, 
πρωτοπορώντας σε επίπεδο παροικιακών 
ομάδων. Η Σ  συνομίλησε με τον Γιώρ-
γο Φραγκέσκου, ο οποίος εμφανίστηκε 
ενθουσιασμένος από τη νέα πρόκληση, 
μη κλείνοντας το παράθυρο γι  ακόμη 
μεγαλύτερα άλματα, αφού όπως δηλώνει, 
τα όνειρα δεν έχουν τελειωμό. 

Είμαστε πλήρως ενθουσιασμένοι. 
Οι παίκτες μου είναι ανυπόμονοι για 
την έναρξη της νέας σεζόν. Καλωσο-
ρίζουμε νέους φίλους από το πλαίσιο 
του  και θα διατηρήσουμε τις 
υπάρχουσες σχέσεις με την ΚΟΠΑ. Αυτή 
είναι μια τεράστια ώθηση. Προσβλέπουμε 
να κάνουμε την ομάδα μας περήφανη 
μέσω της αγωνιστικής κι επαγγελματικής 
προσέγγισης, μέσα κι έξω από το γήπε-
δο. Παρατηρώ τεράστια ενέργεια στην 
ομάδα μας , μας είπε χαρακτηριστικά.

Αγ ι τι  ρι τ 
Με αφορμή την αναβάθμιση στην Αγ-

γλική Ομοσπονδία -εφτά κατηγορίες από 
την  - η ομάδα των Αγίων 
έχει αποδυθεί σε ένα σπριντ ενίσχυσης 
του ρόστερ, το οποίο έχει αναβαθμιστεί 
σε επίπεδα ημιεπαγγελματικά με τους 
καλύτερους Έλληνες - Κύπριους ποδο-
σφαιριστές της παροικίας που βλέπουν 
τη συμμετοχή στην Αγγλική Ομοσπονδία 
ως το μεγαλύτερο κίνητρο. Η επίσημη 
προετοιμασία της ομάδας θα ξεκινήσει 
αρχές Αυγούστου, αφού το πρωτάθλημα 
θα αρχίσει στα μέσα Σεπτεμβρίου. 

Ο     

1  Ι     1  
1 ΑΝΤΖΕΛΑ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 5  Α.Α. Α   59.0
 2 ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΟΣ 1  Κ. Α. Ι   59.0
 3 ΜΙΛΤΙΑΝΑ 11  Π. Κ    59.0
 4 ΣΑΒΑΝ ΚΡΙΣΤΥ 10  Δ. Κ   59.0
 5 ΓΚΑΛΑΚΤΙΚ ΣΤΟΡΜ 8  Κ. Κ  57.5
 6 ΣΑΒΑΝ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 3  Η . Η    57.5
 7 ΕΡ  12  Μ. Κ. Π   56.0
 8 ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΩΡΓΙΑ 9  Π. Α   56.0
 9 ΝΙΤΣΟΥΑ 2  Α. Ν. Ι   56.0
 10 ΑΡΧΙΠΠΗ 4  Β. Α. Α   53.5
 11 ΚΑΖΑΚ ΡΟΟΥΖ 7  Γ. Ε   53.5
 12 ΣΟΛΩΝΑΣ 6  Π. Λ   53.5
Τ      

  Ι     1  
 1 Α ΑΝΑΣΙΑ 9  Ρ. Τ   62.0
 2 ΤΑΡΑΣ ΜΠΕΡΤ 7  Μ. Κ. Π   56.5
 3 ΣΗΝΕΥΣ 6  Δ. Κ   56.0
 4 ΕΡΩΦΙΛΗ 10  Π. Λ   55.5
 5 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΛΑ 5  Κ. Κ   55.0
 6 ΚΑΣΤΟΜ ΜΕΗΤ 8  Δ   53.5
 7 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4  Α.Α. Α   53.0
 8 ΓΚΟΛΤ ΡΑΦΑΕΛΛΑ 3  Β. Α. Α  49.0

  Ι     1  
 1 ΠΑΤΗΣ ΠΑΟΥΕΡ 3  Ν. Κ. Τ   59.0

 2 ΣΤΟΛΙ ΕΛΙΤ 5  Π. Α   56.0
 3 ΝΤΟΚΤΩΡ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1  Γ. Ε  55.5
 4 ΔΕΣΠΟΙΝΟΥ 7  Δ. Κ  54.5
 5 ΜΥΚΙΝΗ 6  Δ   54.5
 6 ΚΑΖΑΚ ΡΟΥΣΛΑΝΑ ΣΑΝ 2  Μ. Δ    53.5
 7 ΚΙΓΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4  Κ. Α. Ι   53.0
 8 ΦΑΜΠΡΙΝΙΟ 8  Π. Κ    51.5
Τ      

  Ι     1  
 1 ΩΡΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 10  Ρ. Τ  66.5
 2 ΑΛΑΡΙΚΑ 6  Ν. Κ. Τ   59.5
 3 ΓΚΟΛΤΕΝ ΜΠΟΗ  8  Β. Α. Α   54.5
 4 ΝΤΑΝΣΙΓΚ ΜΠΟΗ  3  Δ. Κ  53.0
 5 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 4  Μ. Κ. Π  51.5
 6 ΛΕ ΤΥ ΛΕΩΝΗ 9  Π. Κ   51.5
 7 ΤΣΙΑΜΠΙΝΑ 7  Π. Α  50.5
 8 ΓΑΤΑ 5  Π. Λ  49.0
 

 Ι     1  
 1 ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ 2  Δ. Κ   58.0
 2 ΦΡΕΤΕΡΙΚ 3  Μ. Κ. Π  58.0
 3 ΧΑΒΑΗ ΓΚΑΜΠΛΕΡ 7  Ν. Κ. Τ   58.0
 4 ΒΕΡΟΙΑ 5  Κ. Κ   56.0
 5 ΙΚΑΡΙΑ 6  Δ  56.0
 6 ΜΑΡΙΣ ΠΑΟΥΕΡ 8  Α. Π. Μ   56.0
 7 ΝΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ 4  Α. Ν. Ι  56.0
 8 ΤΑΣΟΚΑΝΟΥ 1  Μ. Δ    56.0

  Ι     1  
 1 ΣΜΟΟΥΚ 1  Μ. Φ   59.0
 2 ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΣ 10  Μ. Κ. Π   58.5
 3 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΣΕΜ 4  Μ. Δ    58.0
 4 ΜΠΕΛΛΑ 2  Δ. Κ   58.0
 5 ΓΙΑΓΚΟΥΛΗΣ 6  Χ . Π   57.5
 6 ΜΟΧΙΤΟ 9  Π. Λ   57.5
 7 ΜΑΤΖΙΕΣΤΙΚ ΤΟΥΕΛΒ 5  Π. Α   57.0
 8 ΑΣΤΡΗ 12  Χ . Χ   56.5
 9 ΜΕΜΦΙΔΑ 11  Δ   56.5
 10 ΤΤΙΓΚΕΝΑ 7  Α.Α. Α   56.5
 11 ΛΑΒΙΓΚ ΣΟΦΑΚΙ 3  Π. Κ    56.0
 12 ΝΕΦΙΑ 8  Κ. Κ   55.5
Τ      

  Ι     1  
 1 ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 2  Δ. Κ  59.0
 2 ΕΛΒΙΣ 3  Α. Ν. Ι   55.5
 3 ΙΠΠΟΜΑΧΟΣ 10  Π. Κ    55.0
 4 ΝΙΚΚΟΛΑΣ ΤΖΩΝ 4  Κ. Κ   54.5
 5 ΡΙΓΚΟΣ 8  Μ. Κ. Π   52.0
 6 ΜΑΗ ΡΙΣΚ 6  Δ   51.5
 7 ΤΑΡΑΣ ΜΠΙΟΥΤΥ 5  Μ. Α. Α   51.5
 8 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝ ΕΡ 9  Π. Α  50.5
 9 ΑΡΓΗΣ 7  Β. Α. Α   49.5
 10 ΣΟΥΗΤ ΜΕΜΟΡΥ 1  Κ. Α. Ι   49.5
Τ      

  Ι     1  
 1 ΒΕΗΡΟΝ 4  Ν. Κ. Τ   59.0
 2 ΚΚΑΦΑΣ 11  Μ. Κ. Π   55.0
 3 ΜΠΟΥΛΣΑΗ 1  Δ. Κ  54.5
 4 ΝΕΣΤΟΣ 5  Χ . Χ   54.5
 5 ΓΚΡΕΗ ΓΟΥΙΖ 3  Κ. Α. Ι   54.0
 6 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 7  Μ. Δ    54.0
 7 ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ 10  Β. Α. Α   53.5
 8 ΜΑΛΛΗΣ 8  Α. Ν. Ι   52.5
 9 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΙΤΤΑ 6  Δ   52.5
 10 ΜΠΡΟΥΣΚΟ 2  Κ. Κ   51.5
 11 ΜΙΣ ΑΛΑΝΙΑΡΑ 9  Π. Λ   51.0
Τ      

  Ι     1  
 1 ΣΦΙΓΓΑ ΜΟΥ 10  Χ . Χ   59.0
 2 ΣΕΡ ΠΠΕΚΡΗΣ 6  Μ. Κ. Π   57.0
 3 ΜΠΕΡΤΥΣ 9  Α. Ν. Ι   54.5
 4 ΑΜΦΙΑΛΟΣ 5  Π. Α   53.5
 5 ΣΙ ΜΑΗ ΛΑΒ 12  Κ. Κ   53.5
 6 ΗΓΗΣΙΑΝΑ  3  Δ   53.0
 7 ΜΠΡΑΟΥΝ ΣΑ ΕΣ 7  Α.Α. Α   52.5
 8 ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΗΣ 8  Δ. Κ   51.5
 9 ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ ΗΛΙΑΝΑ 2  Μ. Α. Α   50.0
 10 ΟΛΕΣΙΑ 11  Β. Α. Α   49.5
 11 ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ 4  Γ. Ε  49.0

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.

ππο ρομ ες Η 51Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ 2017 ///

 Εγκρίθηκε και κυκλοφόρησε το νέο πρό-
γραμμα των ιπποδρομιών, που περιλαμβάνει 
11 συμμετοχές από την περίοδο 12 Ιουλί-
ου-18 Αυγούστου. Οι καλοκαιρινές διακοπές 
θα είμαι μόλις 7 ημερών, αφού η τελευταία 
συνάντηση είναι προγραμματισμένη στις 11 
Αυγούστου και η επανέναρξη στις 18 του 
ίδιου μήνα.

  Τις τελευταίες συναντήσεις έχει παρατη-
ρηθεί έξαρση των επιλήψιμων ιππεύσεων και 
οι ελλανοδίκες, σε μια προσπάθειά τους να 
στείλουν το μήνυμα ότι δεν θα ανεχθούν θυ-
ματοποίηση των φιλίππων και καταδολίευση 
του κοινού,  επέβαλαν κάποιες βαριές ποινές, 
πλην όμως δεν έχει παρατηρηθεί καταστολή 
τους και αυτό που πρέπει να κάνει το ελλα-
νοδικείο είναι να συνεχίσει να εφαρμόζει τις 
προβλεπόμενες από τον Κώδικα ποινές.

  Η κατάσταση του στίβου είναι κοινό 
μυστικό ότι δεν είναι σε καλό επίπεδο και 
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ΛΙΛ εδώ και 
τέσσερα χρόνια δεν έχει προβεί σε αντικατά-
στασή του, αλλά ούτε και σε επαρκή προσθή-
κη άμμου.

ΣΚΟΡΠΙΑ ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ///ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ /// Α Ο

Το ενδιαφέρον στο φινάλε....

Ο Χάρελ πραγματοποίησε πολύ 
καλή καριέρα και σημείωσε πολλές 
νίκες με θεαματικό τρόπο, αξιοποιώ-
ντας το μεγάλο όπλο του, που ήταν το 
ισχυρό και παρατεταμένο φίνις. Ήταν 
ιπποπαραγωγής, ιδιοκτησίας και προ-
πόνησης του Κωστάκη Σωτηρίου και 
στην πολύχρονη καριέρα του πέτυχε 
12 νίκες σε σύνολο 74 συμμετοχών. 
Ο ξανθός εκτομίας, που γεννήθηκε το 
1988, έφτασε και σε μια κατάκτηση 
κυπέλλου. Ήταν το 1994, όταν κέρδισε 
στο κύπελλο Λιμνιά τον Σερ Πέτρο 
έχοντας απόδοση 33-1. Στην καλύτερη 
εμφάνιση της καριέρας του τερμάτισε 
στη 2η θέση, πίσω από τον ανυπέρ-
βλητο Τουίστ Εντ Σιάουτ στο κύπελλο 
Αντώνη Πετρή. Άρχισε την καριέρα 
του στις 2 Μαρτίου 1991 και την ολο-
κλήρωσε τον Απρίλιο του 1997, σε 
ηλικία 9 ετών. Τον οδήγησε 5 φορές 
στη νίκη ο εξαίρετος Άγγλος αναβά-
της Άλαν Μακκάι. Πήρε 2 νίκες με 
τον Άγγελο Έλληνα και τον Γεώργιο 
Γεωργίου και από μια με τους Άντρο 
Μιτσίδη, Γιάγκο Πέππο και Γιώργο 

Δημοσθένους. Κέρδισε σε όλες τις 
αποστάσεις όπου διαγωνίστηκε. Από 
τα 1000 μέτρα μέχρι τα 2109 μέτρα. Η 

καλύτερη απόστασή του ήταν τα 1500 
μέτρα, όμως εξίσου αποδοτικός ήταν 
και στα 1200 μέτρα.

1  ΚΟΥΡΣΑ 
Η ΕΡ  είναι σε πορεία ανόδου και δι-
εκδικεί με αξιώσεις την πρώτη νίκη της. 

έση στους πρώτους διεκδικούν ο ικα-
νός στον όμιλο ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΟΣ και η 
φιλότιμη και σταθερή ΣΑΒΑΝ ΚΡΙΣΤΥ. 
Ο ΣΟΛ ΝΑΣ, παρά την αποχή του, 
στοχεύει σε δυναμική εμφάνιση.

 ΚΟΥΡΣΑ Α ώτ ρ
Ο ΤΑΡΑΣ ΜΠΕΡΤ είναι πολύ ανώτερος 
στον όμιλο και, παρά τη μεγάλη αποχή 
του, μπορεί να κερδίσει. Αμειβόμενη 
θέση διεκδικούν ο φορμαρισμένος ΣΗ-
ΝΕΥΣ και η γρήγορη ΔΗΜΗΤΡΟΥΛ-
ΛΑ. Από τα υπόλοιπα άλογα, σε έντονη 
παρουσία στοχεύει ο ΓΡΗΓΟΡΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ.

 ΚΟΥΡΣΑ Υ ρ ι
Ο ΠΑΤΗΣ ΠΑΟΥΕΡ υπερέχει κάπως 

στον όμιλο και έχει τις δυνάμεις να φτά-
σει πρώτος στο τέρμα. Πρωταγωνιστική 
εμφάνιση θα κάνουν η γρήγορη ΣΤΟΛΙ 
ΕΛΙΤ και η πανέτοιμη πλέον ΜΥΚΙΝΗ. 
Να μην αγνοηθεί η πανέτοιμη πλέον 
ΔΕΣΠΟΙΝΟΥ.

 ΚΟΥΡΣΑ Πρ τ ρ α
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ είναι σε πολύ 
καλή φόρμα και έχει τα φόντα να φτάσει 
στη νίκη. Πρωταγωνιστική εμφάνιση θα 
κάνουν οι ικανοί στον όμιλο ΑΛΑΡΙΚΑ 
και ΝΤΑΝΣΙΓΚ ΜΠΟΗ. Αουτσάιντερ 
προβάλλει ο ισχυρός ΡΑΙΟΣ ΕΛΛΗ-
ΝΑΣ, που τρέχει με 66.5 κιλά.

 ΚΟΥΡΣΑ Πρ ι α
Η ΙΚΑΡΙΑ σε πλήρη ετοιμότητα έχει 
τον πρώτο λόγο για τη νίκη. έση στους 
πρώτους διεκδικεί η επανεμφανιζόμε-
νη ΒΕΡΟΙΑ και η ραγδαία βελτιωμένη 

ΤΑΣΟΚΑΝΟΥ. Ο ΧΑΒΑΗ ΓΚΑΜΠΛΕΡ 
προέρχεται από ενδεικτική εμφάνιση 
και είναι ικανός για το καλύτερο.

 ΚΟΥΡΣΑ Α α
Ο ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΣ είναι ανανεωμένος 
και έχει τις δυνάμεις να φτάσει πρώ-
τος στο τέρμα. έση στους πρώτους 
διεκδικούν η σταθερή σε επιδόσεις 
ΜΕΜΦΙΔΑ και ο πανέτοιμος τώρα 
ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗΣ. Αουτσάιντερ προβάλ-
λει η βελτιωμένη ΜΠΕΛΛΑ. Διάκριση 
διεκδικεί και η ΜΗΛΙ ΤΗΣ ΑΣΕΜ.

 ΚΟΥΡΣΑ Πρ ι α
Ο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ είναι σε πολύ καλή 
φόρμα και έχει τις δυνάμεις να επιστρέ-
ψει στις νίκες. Μοναδικός αντίπαλός του 
παρουσιάζεται ο ισχυρός ΙΠΠΟΜΑ-
ΧΟΣ. Αμειβόμενη θέση διεκδικεί ο ικα-
νός στα 1000 μέτρα ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΖ Ν. 

Αμειβόμενη θέση διεκδικεί ο γρήγορος 
ΜΑΗ ΡΙΣΚ.

 ΚΟΥΡΣΑ Ι ρ
Ο ΚΚΑΦΑΣ επανεμφανίζεται μετά από 
μεγάλη αποχή με συστηματική προετοι-
μασία και σαφώς ανώτερος στον όμιλο 
έχει τον πρώτο λόγο. Αμειβόμενη θέση 
διεκδικούν οι ΓΚΡΕΗ ΓΟΥΙΖ και ΜΙΣ 
ΑΛΑΝΙΑΡΑ. Αουτσάιντερ προβάλλει 
ο στέγιερ ΒΕΗΡΟΝ.  Για το τέτρακαστ ο 
βελτιωμένος ΜΑΛΛΗΣ.

 ΚΟΥΡΣΑ Πρ η η
Η ΣΦΙΓΓΑ ΜΟΥ επιστρέφει γερά προπο-
νημένη και έχει τα φόντα να επικρατήσει 
του καλά προπονημένου ΑΜΦΙΑΛΟΥ 
και του βελτιωμένου ΜΠΕΡΤΥΣ. Έτρεξε 
καλά στην τελευταία κούρσα του ο ΗΓΗ-
ΣΙΑΝΑ  και είναι το αουτσάιντερ. Να μην 
αγνοηθεί η γρήγορη ΣΙ ΜΑΗ ΛΑΒ.

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΓΙΏΡΓΟΣ ΦΡΑ-
ΓΚΕΣΚΟΥ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡ-
ΒΑΡΑ ΛΕΥΚΏΣΙ-
ΑΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 
ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 
ΕΔΏ ΚΑΙ 30 
ΧΡΟΝΙΑ. 
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Sports 64

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΗ-
ΜΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΣΤΟΙΧΙΣΕ 100 

ΛΙΡΕΣ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΕΝΑΝ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ 

ΚΑΤΙ ΜΙΛΑΜΕ 
ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ 100 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

Ποιος θα κτυπήσει το εννιαψήφιο νούμερο;

Σ
τα 1893, ο Σκοτσέζος επιθετικός Ου-
ίλι Γκρόουβς μετακομίζει από την 
Μπρόμιτς στην Άστον Βίλα. Η ομάδα 
του Μπέρμιγχαμ έδωσε 100 λίρες 
και έτσι καταγράφηκε η 1η μετεγ-
γραφή ποδοσφαιριστή με χρηματικό 
αντίτιμο στην ιστορία. Με σημερινά 

δεδομένα, μιλάμε για 13 χιλιάδες λίρες  (περίπου 15 
χιλιάδες ευρώ). Μετά από 124 χρόνια, η συζήτηση 
είναι για ποιον παίκτη θα προστεθούν 6 μηδενικά 
στο 100, για να γίνει ο πρώτος παίκτης που στοίχισε 
εννιαψήφιο νούμερο. Μιλάμε πάντα για αγγλικές λίρες, 
αφού σε ευρώ το ρεκόρ των 100 εκατομμυρίων έχει 
σπάσει. Αλλά πρακτικά και ιστορικά, η πορεία με την 
ακριβότερη μετεγγραφή ποδοσφαιριστή ξεκίνησε και 
συνεχίζει να καταγράφεται σε λίρες. Και έχει ενδιαφέ-
ρον. Συνήθως το ρεκόρ στη σύγχρονη εποχή έσπαζε 
με τη μετακίνηση ενός σούπερ ονόματος. Υπάρχουν 
φυσικά και περιπτώσεις που έγιναν εκπλήξεις. Έχει 
ενδιαφέρον η πορεία.

Ο Γκρόουβς, που λέτε, κράτησε το ρεκόρ για δέκα 
χρόνια και το έχασε από τον Γκριν (500 λίρες) στα 
1903. Τηρουμένων των δεδομένων, η διαφορά είναι 
μεγάλη. Μιλάμε για πενταπλάσιο ποσό. Οι Άγγλοι 
είχαν την πρωτοκαθεδρία για πολλά χρόνια και 
στα 1928, η Άρσεναλ έδωσε πενταψήφιο νούμερο 
για να τον ενδιάμεσο επιθετικό Ντέιβιντ Τζακ. Τον 
πήρε από την Μπόλτον. Το σπάσιμο του αγγλικού 
μονοπωλίου ήρθε ένα χρόνο μετά από Αργεντινή 
μεριά, αλλά η Γηραιά Αλβιόνα επανήλθε για άλλα 
25 χρόνια στην πρωτοκαθεδρία των ακριβότερων 
μετεγγραφών. Μέχρις ότου μπήκαν στο παιχνίδι οι 
Ιταλοί, που δαπάνησαν πρώτοι πάνω από 50 χιλιάδες 
λίρες. Το έκανε η Νάπολι το 1952 για να πάρει τον 
Σουηδό Γιαν Χέπσον. Εννέα χρόνια μετά ήρθε και η 

1η εξαψήφια μετεγγραφή, με την Ίντερ να τα σκάει για 
τον Λούις Σουάρεζ στην Μπαρσελόνα. Στα 1968 να 
και το φράγμα του μισού εκατομμυρίου, με τον Πιέτρο 
Αναστάζι να μετακομίζει από τη Βαρέζε στη Γιούβε. 

Οne million pounds man
Το φράγμα του ενός εκατομμυρίου ήταν πλέον κοντά 

και, για ένα τέτοιο νούμερο, θα ανέμενε κάποιος ένα 
σούπερ όνομα. Και τα ρεπορτάζ της εποχής έλεγαν 
πως θα ήταν ο Κρόιφ. Στα 1973 ο Άγιαξ συμφωνεί 
να τον παραχωρήσει στην Μπαρσελόνα και οι δύο 
ομάδες συμφωνούν στα 6 εκατομμύρια… γκίλντερς (το 
τότε νόμισμα της Ολλανδίας). Με βάση νομισματική 
ισοτιμία της εποχής, το ποσό ανήλθε σε 922 χιλιάδες 
λίρες. Το εφταψήφιο μπορούσε να περιμένει. Πολλοί 
θεωρούν ότι η μεγάλη στιγμή ήταν στα 1979 και τη 
μετεγγραφή Τρέβορ Φράνσις στη Νότιγχαμ. Ήταν 
όμως τοπικό ρεκόρ (ο 1ος παίκτης στο πρωτάθλημα 
Αγγλίας που στοίχισε πάνω από 1 εκατομμύριο). Το 
φράγμα είχε ήδη σπάσει δις. Στην Ιταλία.  Το 1976, 
η Γιουβέντους έδωσε 1,75 εκατομ. για να πάρει τον 
20χρονο Πάολο Ρόσι και να σπάσει το ρεκόρ του… 
Τζουζέπε Σαβόλντι. Μάλιστα, αυτός είναι ο άνθρωπος 
του 1 εκατομμυρίου. Πολύ καλός σέντερ φορ στην 
Μπολόνια, μπόλικα γκολ στη Νάπολι που ξόδεψε τα 
χρήματα για να τον αποκτήσει, αλλά με βάση το ποσό, 
ήταν υπερτιμημένος.  Άλλωστε έπαιξε μόνο 4 φορές 
στην Εθνική, βλέποντας την πλάτη του Πούλιτσι, του 
Μπέτεγκα, του Γκρατσιάνι και μετά του Ρόσι. Που 
ήταν, έτσι κι αλλιώς, καλύτεροι παίκτες. 

Πλώρη για τα 10
Ο Ρόσι κράτησε το ρεκόρ για έξι χρόνια και στα 

1982 τη σκυτάλη πήρε ο Ντιέγκο Μαραντόνα, που 
στη 2η μεγάλη μετακίνησή του (από Μπαρσελόνα 

σε Νάπολι), έπιασε τα πέντε εκατομμύρια και έβαλε 
τις βάσεις για το οκταψήφιο νούμερο. Και ο… κλήρος 
έπεσε στον Ζαν Πιέρ Παπέν, που βέβαια στα 1992 
ήταν ανάμεσα στην ελίτ. Η πορεία προς τα 20 εκα-
τομμύρια είχε 3 απόλυτα λογικά ονόματα και ένα 
που ακόμη και σήμερα είναι να απορεί κάποιος. Γιατί 
έδωσε 13 εκατομμύρια η Μίλαν για να πάρει τον 
καλό, αλλά όχι εξαιρετικό Λεντίνι από τον Τορίνο είναι 
ένα ζήτημα. Ο 26χρονος Λεντίνι κράτησε 4 χρόνια 
το ρεκόρ, που το έχασε από τον Ρονάλντο. Ο οποίος, 
με τη σειρά του, είδε τον Σίρερ να του το σπάει (15 
εκατομμύρια), πριν γίνει ο 1ος παίκτης που άγγιξε 
τα 20 εκατομμύρια. Στα 19 έφτασε η μετεγγραφή 
του Βραζιλιάνου από την Μπαρσελόνα στην Ίντερ 
το 1997. Δεν χρειάστηκε παρά μόνο ένας χρόνος 
για να δαπανηθούν δύο δεκάδες εκατομμύρια. Το 
ωραίο είναι από ποιον για ποιον. Στα 1998 η Μπέτις 
θέλησε να αλλάξει επίπεδο και να γίνει ισχυρή και 
έριξε όλα τα λεφτά της στον 21χρονο Βραζιλιάνο  Ντε-
νίλσον. Ταλέντο, υποθετικά πολύ μεγάλο, αλλά στα 7 
χρόνια στη Σεβίλη, το μοναδικό του χάιλαϊτ ήταν μία 
ντρίμπλα που άφησε εποχή. Για να καταλάβετε την 
εξέλιξή του, έφτασε στα 33 του να πάρει μετεγγραφή 
(δεν αγωνίστηκε τελικά) στην… Καβάλα. Πάντως ένα 
χρόνο κράτησε το ρεκόρ και του το άρπαξε ο Βιέρι. Που 
μάλιστα για να πάει στην Ίντερ στοίχισε πάνω από 30 
εκατομμύρια. Στα 2001 η Ρεάλ κάνει το μπαμ με τον 
Ζιντάν και σπάει με υπερηχητικό τρόπο το φράγμα 
των 40 εκατομμυρίων.  Η Ρεάλ φρόντισε, 8 χρόνια 
μετά, να κάνει παρόμοια κίνηση με τον Κακά (στα 
56 εκ.) και μόλις λίγες ημέρες μετά έστειλε το ρεκόρ 

στα 80 εκατομμύρια με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι 
Μαδριλένοι είχαν πάρει φόρα και δεν σταματούσαν. Ο 
Μπέιλ στοίχισε το 2013, 86 εκατομμύρια λίρες (ήταν 
και ο πρώτος που στοίχισε 100 εκατομμύρια ευρώ), 
πριν η Γιουνάιτεντ μπει για 1η φορά στην ιστορία των 
ακριβότερων μετεγγραφών με τον Πογκμπά. 

Ποιος θα είναι, λοιπόν, ο κύριος 100 εκατομμύρια 
λίρες; Αν όντως ο Ρονάλντο φύγει από τη Ρεάλ μετά 
την υπόθεση με τη φορολογία, υπολογίζεται πως θα 
διαλύσει το ρεκόρ. Γίνεται λόγος για 120-130 εκατομ-
μύρια. Πιθανολογείται φυσικά και η περίπτωση να 
μετεγγραφεί έναντι ποσού συν κάποιο ποδοσφαιριστή. 
Το άλλο όνομα είναι το παιδί θαύμα της Μονακό, ο 
Μπαπέ, που για χάρη του Ρεάλ και Άρσεναλ λέγεται 
πως είναι έτοιμες να σκάσουν μίνιμουμ 100.000.000 
λίρες. Κατά καιρούς, από πέρσι,  ακούγεται για μετακί-
νηση Νεϊμάρ ή Μπέιλ, αλλά όλα μένουν σε θεωρητικό 
επίπεδο.  Πάντως ότι το φράγμα θα σπάσει είναι γεγονός. 
Αν δεν είναι φέτος, του χρόνου. 

ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΩΝ ΡΕΚΟΡ

ΟΙ 11 ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΕΣ 
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ (ΣΕ ΛΊΡΕΣ ΑΓΓΛΊΑΣ)
ΠΑΙΚΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟ
ΠΟΓΚΜΠΑ 2017 Μ. ΓΊΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 89,3
ΜΠΕΪΛ 2013 ΡΕΑΛ 85.3
ΚΡ. ΡΟΝΑΛΝΤΟ 2009 ΡΕΑΛ 80
ΊΓΚΟΥΑΪΝ 2016 ΓΊΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 75.3
ΣΟΥΑΡΕΖ 2014 ΜΠΑΡΣΕΛΟΝΑ 65
ΡΟΝΤΡΊΓΚΕΖ 2014 ΡΕΑΛ 63
ΟΣΚΑΡ 2017 ΣΑΝΓΚΑΪ 60
NTI ΜΑΡΊA 2014 MAN. ΓΊΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 59,7
KAKA 2009 ΡΕΑΛ 56
NTE MΠΡΟΥΊΝ 2015 MAN. ΣΊΤΊ 55
ΚΑΒΑΝΊ 2015 Π.Σ.Ζ.

?

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ///
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ

ΧΩΡΑ: ΣΚΟΤΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ: 1893
ΠΟΣΟ: £100 

ΟΜΑΔΑ: ΑΣΤΟΝ 
ΒΙΛΑ

ΟΥΙΛΙ ΓΚΡΟΟΥΒΣ

ΧΩΡΑ: ΑΓΓΛΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ: 1905
ΠΟΣΟ: £1000 

ΟΜΑΔΑ: ΜΙΝΤΛΕΣ-
ΜΠΡΟ

 ΑΛΦ ΚΟΜΟΝ

ΧΩΡΑ: ΑΓΓΛΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ: 1928
ΠΟΣΟ: £10.890 

ΟΜΑΔΑ: ΑΡΣΕΝΑΛ

ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΤΖΑΚ

ΧΩΡΑ: ΙΣΠΑΝΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ: 1961

ΠΟΣΟ: £152.000
ΟΜΑΔΑ: ΙΝΤΕΡ

ΛΟΥΪΣ ΣΟΥΑΡΕΣ

ΧΩΡΑ: ΙΤΑΛΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ: 1975

ΠΟΣΟ: £1.200.000
ΟΜΑΔΑ: ΝΑΠΟΛΙ

 ΤΖΟΥΣΕΠΕ
ΣΑΒΟΛΝΤΙ

ΧΩΡΑ: ΓΑΛΛΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ: 1992

ΠΟΣΟ: £10.000.000
ΟΜΑΔΑ: ΜΙΝΤΛΕΣ-

ΜΠΡΟ

 ΖΑΝ ΠΙΕΡ ΠΑΠΕΝ

ΧΩΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ: 1998

ΠΟΣΟ: £20.000.00
ΟΜΑΔΑ: ΜΠΕΤΙΣ

ΝΤΕΝΙΛΣΟΝ

ΧΩΡΑ: ΙΤΑΛΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ: 1999

ΠΟΣΟ: £32.100.000
ΟΜΑΔΑ: ΛΑΤΣΙΟ

ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΒΙΕΡΙ

ΧΩΡΑ: ΓΑΛΛΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ: 2001

ΠΟΣΟ: 
£46.600.000
ΟΜΑΔΑ: ΡΕΑΛ

ΖΙΝΕΝΤΙΝ ΖΙΝΤΑΝ

ΧΩΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ: 2009

ΠΟΣΟ: 
£56.000.000 
ΟΜΑΔΑ: ΡΕΑΛ

ΚΑΚΑ


