
Μ
ε την έλευση του 
Πάμπου Χρι-
στοδούλου και 
την υπόθεση 
ενίσχυση σε 
πλήρη εξέλι-
ξη, ο πήχης 

των προσδοκιών στην Ομόνοια ανε-
βαίνει έπειτα από αρκετά χρόνια. Γίνε-
ται λόγος για πρωταγωνιστική πορεία, 
κάπου στην εξίσωση μπαίνει και η λέξη 
τίτλος. Με δύο λόγια, άπαντες αναμέ-
νουν μία διαφορετική, αναβαθμισμένη 
ομάδα. Αυτήν τη στιγμή, δεν μπορεί να 
γίνει εκτίμηση της δυναμικότητας της 
ομάδας. Υπολείπονται μέχρι και μισή 
ντουζίνα μετεγγραφές, δεν έχουμε ει-
κόνα για τα νέα αποκτήματα, ούτε και 
για την αγωνιστική φιλοσοφία, όσο και 
αν εικάζει κάποιος, λόγω της καριέρας 
του Πάμπου Χριστοδούλου. Η Ομόνοια, 
για να επανέλθει σε πρωταγωνιστικό 
στόχο, πρέπει πρώτα, λοιπόν, να δη-
μιουργήσει πολύ δυνατό σύνολο, που 
θα φέρει αποτελέσματα. Αυτό είναι το 
«ψητό». Και αν η πρόοδος εντός γηπέδου 
θα φανεί στην πορεία, για τη πρόοδο 
στους αριθμούς η εικόνα είναι ξεκά-

θαρη. Οι αριθμοί δεν λένε πάντα την 
αλήθεια, αλλά… συνήθως τη λένε. Και οι 
στατιστική πλευρά, οι μέσοι όροι, είναι 
αυτοί που δείχνουν την κατεύθυνση. 
Πρώτιστα, λοιπόν, η Ομόνοια πρέπει 
να ανεβάσει τους βαθμούς στον έλεγχο 
προόδου της. Πόσο; Από πολύ, μέχρι 
πάρα πολύ, κοιτώντας την παρουσία 
της την τελευταία δεκαετία και συγκρί-
νοντάς την με τις κορυφαίες επιδόσεις 
της χρονιάς. Σαφώς και οι «πράσινοι» 
μέσοι όροι έχουν πέσει δραστικά τα 4 
τελευταία χρόνια, αλλά ήταν υψηλοί για 
μία πενταετία πριν. Όπως πρέπει να 
κάνουν διαφορά, που πιθανότατα θα 
έχει και επίπτωση στις αποδόσεις των 
άλλων ομάδων. 

Νίκες-ήττες
Από καταβολής πλέι-οφ, σε 10 σεζόν, 

μόλις δύο φορές η Ομόνοια κατέγραψε 
τις περισσότερες νίκες. Το 2009-10 και 
το 2011-12, τη 2η σε ισοβαθμία με άλλη 
ομάδα. Στις δέκα χρονιές, η Ομόνοια 
πανηγύρισε 189 νίκες, δηλαδή σε μέσον 
όρο, σε σύνολο 332 αγώνων (κάποιες 
σεζόν είχαν 32 αγώνες και κάποιες 
36), κερδίζει το 56% των αγώνων κάθε 

χρονιά. Τη στιγμή που ο μέσος όρος 
των ομάδων με τις περισσότερες νίκες 
στις δέκα χρονιές είναι 68.6%. Η ψαλί-
δα είναι μεγάλη. Στις ήττες τώρα. Πάλι 
μόνο δύο φορές η Ομόνοια δέχτηκε τις 
λιγότερες, το 2010 και το 2011. Από το 
2008, έχασε 74 φορές, ποσοστό της τάξης 
του 22,2%, την ώρα που οι κορυφαίες 
ομάδες στην κατηγορία κατέγραψαν 
σε αυτό το διάστημα 34 και ποσοστό 
μόλις πάνω από το 10% (3,2 ήττες ανά 
χρονιά), Πάντως, να σημειώσουμε ότι 
την τελευταία επταετία, καμία ομάδα 
δεν κατέγραψε κάτω από 4 ήττες.  

Επίθεση
Σε αυτή την κατηγορία, η Ομόνοια δεν 

έχει ιδιαίτερο θέμα. Είναι γενικά ομάδα 
που σκοράρει και μόνο σε δύο χρονιές 
είχε πενιχρή απόδοση (2008, 2011). Σε 
τέσσερεις μάλιστα χρονιές (2009, 2010, 
2012, 2013) κατέγραψε την καλύτερη 
επίθεση. Συνολικά σκόραρε 588 φορές, 
κοντά 60 γκολ ανά χρονιά και σε μέσον 
όρο 1,77 ανά αγώνα. Το αντίστοιχο πο-
σοστό των κορυφαίων επιθέσεων είναι 
ακριβώς στα δύο γκολ σε κάθε παιχνίδι 
(υπάρχει, βέβαια, η επίδοση μαμούθ 

του ΑΠΟΕΛ με 91 γκολ), που κάνει κά-
ποια σεβαστή διαφορά. Με δύο λόγια, 
η Ομόνοια, αν κυμανθεί στα γνωστά της 
επιθετικά επίπεδα, θα είναι μία χαρά. 

Άμυνα
Εδώ, κτυπά καμπανάκι. Ακόμη και 

αν λάβουμε υπόψη δύο πράγματα που 
πολύ δύσκολα θα επαναληφθούν,  την 
εξωπραγματική επίδοση της ΑΕΛ (10 
γκολ κατά το 2012), αλλά και την απί-
στευτη (με αρνητική έννοια) της Ομό-
νοιας (57 γκολ κατά), οι αριθμοί θέλουν 
τεράστια διόρθωση. Και, όντως, ίσως να 
είναι το κλειδί της υπόθεσης. Μία μόνο 
χρονιά είχε την καλύτερη άμυνα, το 2011. 
Στα 309 γκολ παθητικό σταμάτησε το 
κοντέρ της Ομόνοιας σε δέκα χρόνια. 
Ίσα που πέφτει κάτω από το ένα γκολ 
κατά ανά αγώνα (ποσοστό 0,93).  Στα 
208 ο συνολικός αριθμός των ομάδων 
με τις καλύτερες άμυνες από το 2008, 
δηλαδή στο 0,62 γκολ ανά αγώνα. Αν 
η Ομόνοια δεν κατέβει στα επίπεδα του 
0,7, δύσκολα θα ανταποκριθεί. 

Βαθμοί
Εδώ είναι το ζουμί. Νίκες, ήττες, γκολ 

υπέρ-κατά και φυσικά οι ισοπαλίες (στα-
τιστικά μπορεί να παραπλανήσουν), 
φέρνουν τον απολογισμό.  Στους 63,7 
είναι ο μέσος όρος της Ομόνοιας ανά 
χρονιά, στους 58,3 στις χρονιές με 36 
αγώνες. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις 
πρωταθλήτριες; Είναι 74,9 και 81,3 αντί-
στοιχα. Για να είναι, λοιπόν, σε επαφή με 
την κορυφή, η Ομόνοια θα πρέπει να 
αυξήσει κατακόρυφα την επίδοσή της. 
Αν και είναι σχετικό, το πόσο θα είναι 
καθοριστικό, αφού οι κακές της επιδόσεις 
σε ντέρμπι, όπως και της Ανόρθωσης 
τα τελευταία χρόνια, αυξάνουν τη συ-
γκομιδή των άλλων ομάδων. 

Θέση
Μπορεί να βγει και εδώ ένας μέ-

σος όρος. Πέρσι έπιασε τον πάτο της 
5η  φορά στη δεκαετία. Τερμάτισε μία 
φορά 1η, δύο στη 2η θέση, τρεις στην 
3η και ισάριθμες στην 4η. Από το 2008, 
λοιπόν, πατά στο 3ο σκαλοπάτι κατά 
μέσον όρο, γέρνοντας προ τα… πίσω. 
Φυσικά, πρέπει να έχουμε υπόψη πως 
την τελευταία τετραετία δεν τερμάτισε 
πάνω από την 4η θέση, ενώ ήταν για 
τελευταία φορά στη 2η το 2012. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ 16/7 
Διεξάγεται ο 11ος φετινός 

αγώνας στη Formula 1 στη 
Βρετανία. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/7 
Επαναληπτικός αγώνας στο 

πλαίσιο του 2ου προκριματι-
κού γύρου στο Τσάμπιονς Λιγκ, 
με τον ΑΠΟΕΛ να αντιμετωπίζει 
στο Λουξεμβούργο (19:00) τη 
Ντούντελαντζ.  

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/7 
Φιλικά παιχνίδια από τα 

οποία ξεχωρίζουν οι αναμετρή-
σεις: Μονακό-Φενερμπαχτσέ, 
ΑΕΚ Αθηνών-Γκεντ και Ολυ-
μπιακός Π.-Αστέρας Τρ.

ΠΕΜΠΤΗ 20/7 
Επαναληπτικοί αγώνες στο 

πλαίσιο του 2ου προκριματι-
κού γύρου του Γιουρόπα Λιγκ. 
ΑΕΚ-Κορκ Σίτι (20:00), ΑΕΛ-
Πρόγκρες (21:00) και Ζάρια-
Απόλλων (20:00). 

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/7
Ενδιαφέροντα φιλικά παι-

χνίδια. Ξεχωρίζουν οι αναμε-
τρήσεις, Τσέλσι-Άρσεναλ και 
Γκενκ-Έβερτον.

16/7/2001
Ο Jacques Rogge εκλέγεται νέος 

πρόεδρος της ΔΟΕ, παίρνοντας τη 
θέση του Juan Antonio Samaranch. 
Ο 59χρονος Βέλγος (αντιπρόεδρος 
της ΔΟΕ από το 1994) είναι ο 8ος 
πρόεδρος στα 107 έτη της ΔΟΕ.

16/7/2000
Ο Martin Edwards παραιτείται 

από διευθύνων σύμβουλος της 
Manchester United. Η κίνηση αυτή 
σηματοδοτεί το τέλος της 40ετούς 
διοίκησης του συλλόγου από την οι-
κογένεια Edwards. Ο Martin αντικα-
τέστησε τον πατέρα του το 1980 και 
από τότε κατάφερε να μετατρέψει 
την United στον πιο πετυχημένο και 
πλουσιότερο σύλλογο του κόσμου. 
Διάδοχός του ο Peter Kenyon.

16/7/1989
Η Βραζιλία κερδίζει την Ουρου-

γουάη με 1-0 στον τελικό του Copa 
America, στον πρώτο της σημαντικό 
τίτλο μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο 
του 1970.

16/7/1988
Παγκόσμιο ρεκόρ κάνουν στα 

100μ. με 10.49 η Florence Griffith 
Joyner και στο έπταθλο με 7.215 
βαθμούς η αδερφή της Jackie Joyner 
Kersee στα προκριματικά της Ινδια-
νάπολης.

16/7/1961
Η Iolanda Ballas κάνει για 14η 

φορά παγκόσμιο ρεκόρ στο ύψος με 
1.91, έχοντας ξεκινήσει τις καταρρί-
ψεις από τις 14/7/1956 όταν πήδη-
ξε στο Βουκουρέστι 1.75. Το ρεκόρ 
θα αντέξει δέκα χρόνια και η Ballas 
θα πετύχει ένα σερί 150 νικών 
(1956-1967) δημιουργώντας, έτσι, 
ένα ρεκόρ για αθλητές και αθλήτριες 
(2ος ο Moses με 122 νίκες). Το 1996 
θα τη βραβεύσει ο ΠΣΑΤ για την 
προσφορά της στον αθλητισμό.

16/7/1950
Η Ουρουγουάη κερδίζει μέσα 

στο Μαρακανά μπροστά σε 199.854 
θεατές (το μεγαλύτερο πλήθος 
στην ιστορία του αθλητισμού) τη 
Βραζιλία με 2-1, τερματίζει πρώτη 
στη βαθμολογία και κατακτά το 4ο 
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 
της Βραζιλίας. Οι Βραζιλιάνοι, που 
έχτισαν το Μαρακανά ειδικά γι’ αυ-
τήν τη διοργάνωση και προετοίμα-
σαν το καρναβάλι, κερδίζουν τελικά 
μόνο τη θέση του πρώτου σκόρερ, 
αφού ο Ademir Menendez Marquez 
σημειώνει 9 γκολ.
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Ε ίναι ο άνθρωπος που συμβολίζει 
το σύγχρονο ποδόσφαιρο το οποίο 
παίζεται εκτός αγωνιστικών χώρων. 

Είναι ο «πονοκέφαλος» των μεγαλύτερων 
ιδιοκτητών ομάδων του πλανήτη, είναι αυτός 
που ευθύνεται για τις μεγαλύτερες μετεγγρα-
φές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Κάποιοι 
τον θεωρούν «ιδιοφυΐα» και κάποιοι τον 
θεωρούν ό,τι χειρότερο έχει να επιδείξει το 
πιο λαοφιλές άθλημα στον κόσμο. Άγγελος ή 
διάβολος, ο ατζέντης Μίνο Ραϊόλα αποτελεί 
μια πραγματικότητα με την οποία πρέπει 
να ζήσουν αυτοί που κρατούν τα ηνία των 
σπουδαιότερων ποδοσφαιρικών κλαμπ. 

Με ένα παρουσιαστικό που παραπέμπει 
σε… ιδιοκτήτη πιτσαρίας, αφού αυτό ήταν το 
επάγγελμά του πριν ξεκινήσει να απομυζεί 
από τις πλουσιοπάροχες προμήθειες των 
μετεγγραφών που συντονίζει, ο Ιταλός ήρθε 
πάλι στο προσκήνιο την Τετάρτη, όταν πήγε 
να δειπνήσει με τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς 
σε κινέζικο εστιατόριο στο Μάντσεστερ, ξε-
κινώντας ένα άλλο «γαϊτανάκι» φημών και 
παραφιλολογιών όσον αφορά το μέλλον 
του Σουηδού. 

Εκτός από την ακριβότερη μετεγγρα-
φή στην ιστορία ποδοσφαίρου του Πολ 
Πόγκμπα, ο Ραϊόλα έβαλε και φέτος το 
χέρι του στη μετακίνηση του Λουκάκου 
στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την παρα-
μονή του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα στην 
Μίλαν και τόσες άλλες. Στην περίπτωση 
του Πόγκμπα, διέταξε την αναβολή των 
ιατρικών τεστ για τον παίκτη, μέχρι να πάρει 
ο ίδιος τα 20 εκατ. ευρώ που ζητούσε ως 
προμήθεια. Φέτος «έσυρε» τον Ρομελού 

Λουκάκου στη Γιουνάιτεντ, ακόμα κι αν ο 
ίδιος ο παίκτης είχε πεισθεί από το πλάνο 
του Αντόνιο Κόντε. Την ίδια ώρα εξόργισε 
τους ιθύνοντες της Μίλαν, ώσπου να απο-
δεχτεί την πρότασή τους για να παραμείνει 
ο φέρελπις τερματοφύλακας στο Σαν Σίρο. 
Όλα αυτά με το αζημίωτο, καθώς ο 18χρονος 
θα αμείβεται με έξι εκ. ευρώ τον χρόνο, 
ενώ στο συμβόλαιό του μπήκαν τρελοί 
όροι, μεταξύ αυτών και η… υποχρέωση 
της Μίλαν να αγοράσει τον αδελφό του 
τερματοφύλακα, Αντόνιο Ντοναρούμα, 
από τον Αστέρα Τρίπολης, για να κάνει… 
παρέα στον πελάτη του Ιταλού ατζέντη.

Οι τρόποι του δεν είναι και οι καλύ-
τεροι, καθώς πολλές φορές όχι μόνον 
κατηγόρησε, αλλά πρόσβαλε και «ιερά 
τέρατα» του ποδοσφαίρου, μεταξύ αυτών 
ο αείμνηστος Γιόχαν Κρόιφ, τον οποίο χα-
ρακτήρισε «άσχετο», ενώ στο στόχαστρό του 
βρίσκεται συχνά και ο Πεπ Γουαρδιόλα, 
για τον οποίο μιλά με τα χειρότερα λόγια. 
Όμως, ο πάντοτε casual ντυμένος Ραϊόλα 
δεν παύει να είναι ο άνθρωπος που ξέρει να 
παίζει με το μυαλό αυτών που χειρίζονται 
τα ταμεία των μεγάλων ομάδων μέχρι να 
γίνει το δικό του.

Ο «Ίμπρα» έδειξε την πλήρη στήριξή 
του στο πρόσωπο του 49χρονου Ραϊόλα 
και όλα δείχνουν ότι ο Σουηδός βρίσκεται 
κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του 
με τη Γιουνάιτεντ. Ακόμα, όμως, κι αν δεν 
γίνει αυτό και ο Ζλάταν επιθυμεί να παί-
ξει ποδόσφαιρο, ο Ιταλός ατζέντης του θα 
του εξασφαλίσει άλλο ένα πλουσιοπάροχο 
συμβόλαιο, γιατί αυτό ξέρει να κάνει…

Μίνο, άρχοντα, τους πήρες τα υπάρχοντα!

Ο νεοφερμένος τεχνικός του ΑΠΟ-
ΕΛ, Μάριο Μπέιν, κατάλαβε από 
το πρώτο επίσημο αγώνα την 

πίεση που έχει ο πάγκος της ομάδας. Το 
παιχνίδι στην Ευρώπη για τον ΑΠΟΕΛ ναι 
μεν ήταν νικηφόρο, όμως συνοδεύτηκε 
με κάκιστη εμφάνιση, απέναντι σε μια 
υποδεέστερη ομάδα. Το πρώτο δείγμα 
γραφής του Ολλανδού στον πάγκο του 
ΑΠΟΕΛ ήταν απογοητευτικό. Πάνε πολλά 
χρόνια ο ΑΠΟΕΛ, ειδικά σε ευρωπαϊκό 
αγώνα, να παρουσιαστεί με αυτό το κακό 
αγωνιστικό πρόσωπο. Δεν είχε ούτε αρχή, 
ούτε τέλος. Αποφεύχθηκαν τα χειρότε-
ρα, διότι η Ντούντελαντζ θα μπορούσε 
να σκοράρει αλλά δεν το έκανε, ενώ το 
ευτύχημα για τους «γαλαζοκίτρινους» εί-
ναι ότι σκόραραν με τον Μπερτόλιο και 
έχουν το προβάδισμα πρόκρισης στο 
Λουξεμβούργο. Όμως, δεν καθάρισαν την 
υπόθεση πρόκριση, όπως ήταν ο στόχος, 
και έτσι, τώρα, επιβάλλεται να ανεβάσουν 
ρυθμούς, για να τελειώσουν τη δουλειά 
στον επαναληπτικό και να πάρουν την 
πρόκριση στον Γ’ προκριματικό γύρο. 

Οι απαιτήσεις για τον ΑΠΟΕΛ στην 
Ευρώπη είναι μεγάλες, και αυτό, φυσι-
κά, οφείλεται στη συνεχόμενη παρουσία 
της ομάδας στα τελευταία χρόνια στους 
ομίλους. Φέτος ο στόχος είναι η ομάδα 
να επανέλθει ξανά στους χρυσοφόρους 
ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής 
διοργάνωσης. Γι’ αυτό, ο κ. Μπέιν, οφείλει 
να ετοιμάσει την ομάδα του για να πάρει 
την πρόκριση απέναντι στην Ντούντελαντζ, 
ώστε να αποφευχθεί το... σοκ. Διότι, σί-
γουρα, θα είναι κατάντημα, με αυτά που 

πέτυχε ο ΑΠΟΕΛ τα τελευταία χρόνια, 
να αποκλειστεί από την πρωταθλήτρια 
Λουξεμβούργου. 

Δεν νομίζουμε ότι ο ΑΠΟΕΛ θα φτάσει 
σε αυτό το σημείο. Εύκολα ή δύσκολα 
θα περάσει το εμπόδιό της και θα  προ-
κριθεί στην επόμενη φάση. Όμως, αυτήν 
τη φορά οι πρωταθλητές μας πρέπει να 
είναι υποψιασμένοι. 

Ζητούμενο, λοιπόν, για τους πρω-
ταθλητές μας είναι η άμεση βελτίωση. 
Αυτό, σίγουρα, θα το έχει εμπεδώσει ο 
κ. Μπέιν, διότι το καλωσόρισμά του από 
τους φίλους του ΑΠΟΕΛ δεν ήταν και το 
καλύτερο. Είναι γνωστό, άλλωστε, το πόσο 
απαιτητικοί είναι οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ΑΠΟΕΛ έχει 
πολλά περιθώρια βελτίωσης, ειδικά με 
την παρουσία των Καρλάο και Ρουέδα στο 
κέντρο της άμυνας και με την προσθήκη 
ακόμη ενός μεσοεπιθετικού ποδοσφαιριστή. 
Όμως, το ζήτημα, τώρα, για τον κόσμο του 
ΑΠΟΕΛ είναι να μπορέσει η ομάδα να 
παρουσιάσει άλλο αγωνιστικό πρόσωπο 
και να μην πάθει κάποιο πατατράκ.

Αυτό είναι, λοιπόν, το ζητούμενο και 
σίγουρα για την εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ 
δεν υπάρχει προβληματισμός μόνο στις 
τάξεις των φίλων της ομάδας, αλλά και 
στους ανθρώπους της διοίκησης, στην 
τεχνική ηγεσία και στους ίδιους τους 
ποδοσφαιριστές. 

Πρέπει να γίνει, λοιπόν, αυτοκριτική 
και με πάθος να πάνε στο Λουξεμβούργο, 
με επιδίωξη να παρουσιάσουν το γνω-
στό ΑΠΟΕΛ της Ευρώπης, που ξέρει να 
παίρνει αυτό που θέλει. 

Δεν βλεπόταν…

Σ ίγουρα, από το πρώτο επίσημο παι-
χνίδι της χρονιάς, δεν μπορούν να 
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα 

και κανείς δεν πρέπει να προτρέχει. Ασφα-
λώς και στον ΑΠΟΕΛ υπάρχει προβλημα-
τισμός από τα όσα όλοι είδαν στον αγώνα 
της περασμένης Τετάρτης με αντίπαλο 
την Ντούντελαντζ, ωστόσο είναι θετικό 
ότι ακόμα βρισκόμαστε στην αρχή 
της χρονιάς και υπάρχει ο χρόνος 
να διορθωθούν τα όποια λάθη 
έχουν εντοπιστεί. 

Υπάρχει όμως και η άλλη 
όψη του νομίσματος, αφού, κακά 
τα ψέματα, για τον ΑΠΟΕΛ τα 
πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια απο-
τελούν υψίστης σημασίας. Γιατί, τυχόν 
αποκλεισμός των πρωταθλητών μας 
από τόσο νωρίς, θα επιφέρει αλυσι-
δωτές εξελίξεις και θα έχει τρομερό 
αντίκτυπο στα οικονομικά της εται-
ρείας. Γι’ αυτό και στην περίπτωση 
των γαλαζοκιτρίνων ταιριάζει γάντι 
η έκφραση «η αρχή είναι το ήμισυ 
του παντός».

Από τον αγώνα της Τετάρτης 
έχουν εξαχθεί πολύτιμα συμπε-
ράσματα. Με κυριότερο το ότι ο 
Ολλανδός τεχνικός έχει αρκε-
τή δουλειά ενώπιόν του. Και 
τις ημέρες που μεσολαβούν 
μέχρι τον επαναληπτικό στο 
Λουξεμβούργο, καλείται να 
βρει τις λύσεις, ώστε η ομάδα 
του να παρουσιαστεί με σαφώς 
καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο 
και να μην δώσει το δικαίωμα 
σε κανένα σημείο του αγώνα 
στους αντιπάλους να ελπίζουν 
σε κάτι το καλό. Γιατί, κακά 
τα ψέματα, οι της Ντού-

ΚΆΚΆ ΤΆ ΨΕΜΆΤΆ, ΟΙ ΤΉΣ ΝΤΟΥ-
ΝΤΕΛΆΝΤΖ ΘΆ ΠΆΡΟΥΣΙΆΣΤΟΥΝ 
ΜΕ ΣΆΦΩΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΆΠΆΙ-
ΤΉΣΕΙΣ, ΆΦΟΥ ΕΙΝΆΙ ΓΕΓΟΝΟΣ 
ΟΤΙ ΆΥΞΉΘΉΚΕ Ή ΠΙΣΤΉ ΤΟΥΣ ΓΙΆ 
ΠΡΟΚΡΙΣΉ. ΚΆΙ ΣΕ ΆΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜ-
ΜΆΤΙ, ΤΉ ΜΟΝΆΔΙΚΉ ΕΥΘΥΝΉ ΤΉΝ 
ΕΧΕΙ Ή ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΥ ΆΠΟΕΛ, ΠΟΥ 
ΕΔΩΣΕ ΔΙΚΆΙΩΜΆΤΆ
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΣ

ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ

Ο ΕΥΓΕΝΗΣ

ΣΤΑΡΑΤΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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ΤΟ ΆΠΟΕΛ 
ΠΛΉΡΩΝΕΙ 
ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 
ΆΛΛΆΓΕΣ 
ΣΤΟΥΣ 
ΠΆΓΚΟΥΣ ΚΆΙ 
ΣΤΟ ΡΟΣΤΕΡ 
ΤΟΥ, ΠΟΥ 
ΕΓΙΝΆΝ ΕΝΆΣ…
ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟΣ 
ΕΘΙΣΜΟΣ ΤΆ 
ΤΕΛΕΥΤΆΙΆ 
ΧΡΟΝΙΆ

Όσο κι αν πιέσω τη μνή-
μη, δύσκολα μπορώ να θυ-
μηθώ χειρότερη εμφάνιση 
του ΑΠΟΕΛ στον πρώτο του 
αγώνα στην Ευρώπη, ειδικά, 
μάλιστα, απέναντι σε ομάδα της 
δυναμικότητας της λουξεμβουρ-
γιανής Ντούντελαντζ. Η κάκιστη 
εμφάνιση μπορούσε να φέρει 
κι έναν πρόωρο σοκαριστικό 
αποκλεισμό, εάν οι επιθετικοί 
της αντίπαλης ομάδας ήταν πιο 
ψύχραιμοι και πιο εύστοχοι 
στα ανεπανάληπτα τετ-α-τετ 
που βρήκαν απέναντι στον 
Βάτερμαν. Κι όλοι, βεβαίως, 
καταλαβαίνουν τι θα σήμαινε 
αυτό για τους πρωταθλητές, που 
ξεκίνησαν για άλλη μια χρονιά 
την ευρωπαϊκή τους περιπέτεια 
με δικαιολογημένα όνειρα για 
μια νέα διάκριση στον θεσμό 
του Τσάμπιονς Λιγκ, ανάλογη 
των προηγουμένων. Ομάδα 
χωρίς αρχή και τέλος, χαμέ-
νη σ’ ένα πλήρες αγωνιστικό 
χάος, με τους περισσότερους 
ποδοσφαιριστές σχεδόν στο 
απόλυτο… μηδέν αγωνιστικής 
συμπεριφοράς και απόδοσης. 
Μπροστάρης του…πρωτοφα-
νούς αυτού ναυαγίου, ο ίδιος ο 
προπονητής, Μάριο Μπέιν, που 
επί 95 ολόκληρα λεπτά έδειχνε 

ανίκανος να διορθώσει κάτι, 
αλλάζοντας τη λειτουργία της 
ομάδας. Πέραν από τις όποιες 
αναλύσεις που αφορούν στην 
τακτική, την προετοιμασία του 
καλοκαιριού ή στην ανετοιμό-
τητα της ομάδας, το ΑΠΟΕΛ 
πληρώνει τις συνεχείς αλλαγές 
στους πάγκους και στο ρόστερ 
του, που έγιναν ένας…εξωφρενι-
κός εθισμός τα τελευταία χρόνια. 
Το συνεχές… ράβε ξήλωνε, δεν 
είναι δυνατόν να δημιουργήσει 
βάσεις αγωνιστικής σταθερό-
τητας και συνέπειας, οι οποίες 
αποτελούν όρον εκ των ων ουκ 
άνευ για τη δημιουργία απαι-
τητικής και ανταγωνιστικής 
ομάδας στο πρωτάθλημα και 
στην Ευρώπη. Το περισσότε-
ρο ανησυχητικό, δε, για τους 
πρωταθλητές μας, είναι το 
γεγονός ότι παρουσίασαν την 
εικόνα μιας πλήρως ανερμά-
τιστης ομάδας παίζοντας κατά 
τα 10/11 με ποδοσφαιριστές 
του περσινού ρόστερ (άρα, θα 
έπρεπε να υπάρχει στοιχειώδης 
συνοχή), ενώ, στην άλλη όψη αυ-
τής της διαπίστωσης, βρίσκεται η 
επίσης ανησυχητική… απουσία 
της ολότητας σχεδόν των νέων 
μετεγγραφικών αποκτημάτων. 
Μια από τα ίδια, δηλαδή. 

ντελαντζ θα παρουσιαστούν με σαφώς 
περισσότερες απαιτήσεις, αφού είναι 
γεγονός ότι αυξήθηκε η πίστη τους για 
πρόκριση. Και σε αυτό το κομμάτι, τη 
μοναδική ευθύνη την έχει η πλευρά 
του ΑΠΟΕΛ που έδωσε δικαιώματα. 

Στον ΑΠΟΕΛ υπάρχουν οι παίκτες 
ηγέτες που μπορούν να σηκώσουν το 
βάρος στους ώμους τους και να κάνουν 
τη διαφορά. Και ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ 
περιμένει από αυτούς πολλά. Ειδικά 
τώρα που είναι ακόμα η αρχή.

Από την άλλη, ο κ. Μπέιν, επιβάλ-
λεται να διορθώσει αρκετά πράγματα, 
σε όλες τις γραμμές. Από την άμυνα, 
που υπέπεσε σε σοβαρά λάθη και 
μόνον από καθαρή τύχη δεν δέχτηκε 
γκολ, το κέντρο, που δεν κατάφερε να 

κρατήσει μπάλα και να βγάλει τις 
σωστές μπαλιές μπροστά, αλλά 

και την επιθετική γραμμή, που 
ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.

Ο Ολλανδός τεχνικός έχει, 
πλέον, αντιληφθεί, από πρώτο 

χέρι, σε ποια ομάδα ήρθε, με 
τις πολλές απαιτήσεις και την 

αφόρητη πίεση που υπάρ-
χει, με το “καλημέρα”. 

Στο χέρι του είναι…

Στο Λουξεμβούργο να είναι ο ΑΠΟΈΛ 

 ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ///  CYTAVISIONSPORTS 1 11:00 KHABAROVSK - ZENIT, 
CYTAVISIONSPORTS 1 15:00 FORMULA 1-BRITISH GRAND PRIX, NOVASPORTS 3 16:00 18Ο ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΈΪ 
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Σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη 
περίοδο, στην Ανόρθωση είναι γενικώς απο-
δεχτόν ότι ο προγραμματισμός βρίσκεται σε 
αρκετά προχωρημένο στάδιο. Ουσιαστικά, οι 
«κυανόλευκοι» έχουν στελεχωθεί στις πλείστες 
γραμμές και απομένουν ελάχιστες κινήσεις για 
να ολοκληρωθεί το παζλ της νέας περιόδου. 
Μιας χρονιάς που οι στόχοι είναι σαφώς πιο 
υψηλοί. Πρωτίστως, τη νέα σεζόν, άπαντες στην 
«Κυρία» θέλουν η ομάδα να παρουσιαστεί 
ανταγωνιστική, να μπορεί να κοιτάξει στα μάτια 
τους λεγόμενους «μεγάλους» και ουσιαστικά 
να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο έπειτα 
από τέσσερα χρόνια. Είναι ενδεικτικό ότι η τε-
λευταία φορά που η Ανόρθωση αγωνίστηκε 
στην Ευρώπη ήταν το καλοκαίρι του 2013, όταν 
αποκλείστηκε στον 2ο προκριματικό γύρο του 
Γιουρόπα Λιγκ από την Γκέφλε Σουηδίας. Σε 
εκείνη τη σειρά, η Ανόρθωση είχε κερδίσει 
3-0 στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και έχασε 
στον επαναληπτικό με 4-0!

Τέσσερα χρόνια μετά, στην Ανόρθωση θέλουν 
να κάνουν μια νέα αρχή, όμως, για να το πετύχουν, 
θα πρέπει να γίνει ο σωστός προγραμματισμός. 
Και για να μπορέσει να ανταγωνιστεί τις υπό-
λοιπες ομάδες που έχουν υψηλούς στόχους, θα 
πρέπει να ανέβει αγωνιστικό επίπεδο. Γι’ αυτό 
και οι Ανδρέας Παντελή - Ρόνι Λέβι, από την 
πρώτη στιγμή, έβαλαν στόχο, οι παίκτες που θα 
αποκτηθούν, να βοηθήσουν με την εμπειρία 
τους και τους υπολοίπους.  

Ποδοσφαιριστές όπως οι Χαρούς (τερματο-
φύλακας), Σίλντεφελντ και Ντουγκλάο (κεντρικοί  
αμυντικοί), Μπανταλόφσκι (δεξιός οπισθοφύλα-
κας), Παλάνκα (δεξιός επιθετικός) και Καμαρά 
(φορ), μπορούν να βοηθήσουν, αφού διαθέτουν 
πλούσιο βιογραφικό. 

Προσθέτει ποιότητα 
Στη θέση του τερματοφύλακα έχει αποκτηθεί 

ο Αριέλ Χαρούς, ο οποίος αποτελούσε από την 
αρχή τον διακαή πόθο του Ρόνι Λέβι. Ο Ισραη-
λινός τερματοφύλακας όλοι ευελπιστούν ότι, με 
την εμπειρία του, μπορεί να φέρει σταθερότητα 
κάτω από τα δοκάρια. Καθώς πλαισιώνεται από 
τους Παπαδόπουλο, Παναγιώτου και Δημητρί-
ου, η θέση στον άσο μοιάζει να είναι πλήρης.  

Στο κέντρο της άμυνας, η απόκτηση των Σίλ-
ντεφελντ και Ντουγκλάο φέρνει μεγάλη ποιό-
τητα και εμπειρία, με τους δύο να αποτελούν το 
βασικό κεντρικό δίδυμο. Υπάρχουν βεβαίως 
και οι επιλογές των νεαρών αλλά υποσχόμενων 
Αρτυματά και Κορέα, που μπορούν να δώσουν 
λύσεις όταν χρειαστεί. 

Στα άκρα της άμυνας, οι Μπανταλόφσκι και 
Κβέσιτς (μέχρι την ώρα που η εφημερίδα παρα-
δόθηκε στο τυπογραφείο, δεν είχε ανακοινωθεί, 
αλλά συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις) 
προσθέτουν νέα δυναμική. Το σίγουρο, πάντως, 
είναι ότι θα γίνουν και άλλες προσθήκες στα 
δύο άκρα της άμυνας. 

Στο κέντρο (6άρι) υπάρχουν οι επιλογές 

των Ζοάο Βίκτορ, Νικολάου και Χατζη-
πασχάλη, ενώ παίκτης της Ανόρθωσης 
πρέπει να θεωρείται και ο νεαρός Ρώ-
σος Μακάροφ (ισχύουν τα ίδια με την 
περίπτωση Κβέσιτς). Λίγο πιο μπροστά, 
στη θέση 8, αγωνίζονται οι Σεϊχού, Οι-
κονομίδης και Αριστοτέλους. 

Στο δεξιό άκρο της επίθεσης μπορούν 
να αγωνιστούν οι Παλάνγκα και Ματθαίου, 
στο αριστερό «φτερό» οι Καρλίτος και Φύτος 
Κυριάκου, στην επίθεση οι Καμαρά και 
Άλβες και πίσω τους ο Ράγιος, ο οποίος, 
μέχρι στιγμής, αποτελεί τη μοναδική επιλογή. 

* Η διοίκηση της Ανόρθωσης τα βρή-
κε σε όλα με τον Πορτογάλο μέσο Αντρέ 
Σάντος και αυτό που απομένει είναι να 
μείνει ελεύθερος από την Αρούκα για να 
ανακοινωθεί. Αυτά ήταν τα δεδομένα που 
ίσχυαν για το συγκεκριμένο θέμα μέχρι 
την ώρα που η εφημερίδα οδηγήθηκε στο 
τυπογραφείο.  

Ανοικτό κεφάλαιο 
Εάν κατά τη διάρκεια του βασικού σταδί-

ου της προετοιμασίας διαπιστωθεί αδυναμία 
σε κάποια θέση και κριθεί αναγκαίο να 
γίνει κάποια νέα προσθήκη, πέραν των 
αναμενομένων, θα γίνει, ώστε η ομάδα να 
παρουσιαστεί πλήρης με την έναρξη των 
εγχώριων υποχρεώσεων, για να μπορέσει 
να διεκδικήσει τους στόχους της. 

ΑΠΟΛΛΩΝ ///
ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Ο ΣΠΟΛΙΑΡΙΤΣ 
ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΤΗ 

ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ 
ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ 

ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 

ΑΠΟΛΛΩΝΑ. ΜΕΡΙΕΜ 
ΚΑΙ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ 

ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ /// 
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΠΑΙΚΤΕΣ ΟΠΩΣ 
ΟΙ ΧΑΡΟΥΣ, 
ΣΙΛΝΤΕΦΕΛΝΤ, 
ΝΤΟΥΓΚΛΑΟ, 
ΜΠΑΝΤΑΛΟΦΣΚΙ, 
ΠΑΛΑΝΚΑ ΚΑΙ 
ΚΑΜΑΡΑ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 
ΝΑ ΑΝΕΒΕΙ 
ΕΠΙΠΕΔΟ
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Τ
ο δέκα το καλό. Μια πολύ γνωστή 
ποδοσφαιρική έκφραση, που συνήθως 
βρίσκει εφαρμογή στον παίκτη που 
αναλαμβάνει να οργανώνει το παιχνίδι 
μιας ομάδας. Στον Απόλλωνα, όταν 
αναφέρεται κάποιος σε δεκάρια, το 
μυαλό πάει αυτόματα στον Μιλένγκο 

Σπόλιαριτς. Ο κυπριοποιημένος Σέρβος αποτέλεσε 
για περισσότερα από δέκα χρόνια τον οργανωτή του 
Απόλλωνα και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη 
λεμεσιανή ομάδα. Μετά τον Μιλένγκο πέρασαν αρκετά 
δεκάρια από τον Απόλλωνα, όμως μόνον ο Μεριέμ 
και ο Άλεξ Ντα Σίλβα κατάφεραν την τελευταία διετία 
να αφήσει έντονα χαραγμένο το στίγμα τους. 

Μπαρζόφ ο 1ος
 Το πρώτο μεγάλο ξένο δεκάρι που φόρεσε τη φανέλα 

του Απόλλωνα ήταν αναμφίβολα ο Τεοντόρ Μπαρζόφ. 
Ο Βούλγαρος «αρτίστας», με τη μεγάλη καριέρα στην 
πατρίδα του και στην Ελλάδα, έφθασε στη Λεμεσό το 
καλοκαίρι του 1986. Έμεινε στην ομάδα μόλις μία 
χρονιά, αλλά άφησε το στίγμα του με 9 τέρματα και 
τις περίφημες εκτελέσεις φάουλ. 

Επόμενος επιθετικός μέσος (και όχι κλασικό δεκάρι) 
ήταν ο Πολωνός Ευγένιος Πτακ, ο οποίος ήρθε στην 

ομάδα το 1989. Περισσότερο ακραίος επιθετικός, όμως 
συχνά έπαιζε και πίσω από τον επιθετικό. Έμεινε στον 
Απόλλωνα τρία χρόνια και ήταν καθοριστική η συμ-
βολή του στην κατάκτηση του πρώτου κυανόλευκου 
πρωταθλήματος την περίοδο 1990-91 πετυχαίνοντας 
11 τέρματα. Επίσης, χάρισε το κύπελλο στη λεμεσιανή 
ομάδα το 1992, αφού με δικό του γκολ ο Απόλλωνας 
κέρδισε με 1-0 την Ομόνοια στον τελικό. 

Η άφιξη του “μαέστρου”
Η αποχώρηση του Πολωνού το καλοκαίρι του 

1992 συνέπεσε με την άφιξη στη Λεμεσό από την 
ΟΦΚ Μπέογκραντ του Μιλένγκο Σπόλιαριτς. Κακά 
τα ψέματα, ο «Μίλε», αν δεν ξεσπούσε ο εμφύλιος στη 
Γιουγκοσλαβία, μόνο για διακοπές θα περνούσε από 
τα μέρη μας. Ο “μάγος” έκανε πράγματα και θαύματα 
με τη φανέλα του Απόλλωνα και μέχρι το καλοκαίρι 
του 2003 ήταν συνώνυμος με το δέκα στη λεμεσιανή 
ομάδα. Διακόσιες πενήντα συμμετοχές και 78 γκολ 
κατέγραψε ο κορυφαίος ξένος ποδοσφαιριστής στην 
ιστορία του Απόλλωνα. Το μαγικό δεξί του πόδι ακό-
μα μνημονεύεται από τους φίλους των κυανολεύκων. 
Με τον Μιλένγκο, η λεμεσιανή ομάδα κατέκτησε ένα 
πρωτάθλημα (1994) και ένα κύπελλο (2001). 

Ακολούθησε ο Πολωνός Πάβελ Σίμπικ, με ελάχιστη 

προσφορά (22 συμμετοχές - 2 τέρματα), ο Ρουμάνος 
Ιονούτ Λούτσου (5 συμμετοχές - 1 γκολ), ο επίσης 
Ρουμάνος Καταλίν Λίτσα (5 συμμετοχές) και ο Μλά-
ντεν Ρουτόνια (10 συμμετοχές -1 γκολ), διεθνής με 
τη Σλοβενία. Όλοι αυτοί σε διάστημα δύο χρόνων. 

Το καλοκαίρι του 2005 αποκτήθηκαν ο νεαρός 
Πορτογάλος  Έλιο Πίντο από τη Σεβίλη και ο Άγγλος 
βετεράνος Γκρεγκ Χίκνετ. Οι δύο τους μοιράστηκαν με 
μεγάλη επιτυχία τη θέση  του κεντρικού στην ομάδα 
και ο Απόλλωνας κατέκτησε το τρίτο πρωτάθλημα 
στην ιστορία του. Ο Έλιο είχε 25 συμμετοχές και 2 
γκολ, ενώ ο Άγγλος 12 συμμετοχές. 

Και οι δύο αποχώρησαν το επόμενο καλοκαίρι (ο 
Άγγλος σταμάτησε το ποδόσφαιρο, ενώ ο Πορτογάλος 
κατέληξε στον ΑΠΟΕΛ). Χούγκο Μασάδο και Μου-
χαμάτ Χαουάρ ήρθαν στον Απόλλωνα το καλοκαίρι 
του 2006, με τον Ιρακινό να μετρά 16 συμμετοχές και 
5 γκολ και τον Πορτογάλο δέκα συμμετοχές. Η αλή-
θεια είναι πως ο Χαουάρ ήταν περισσότερο πλάγιος 
επιθετικός από δεκάρι, και αυτό φάνηκε στην πορεία. 

Το 2007 έφθασε στη Λεμεσό ο Μαριάνο Τορέσι. 
Αργεντινός πάνω στον οποίο στηρίχθηκαν πολλές 
ελπίδες, όμως δεν έκανε αισθητή την παρουσία του. 
Μέτρησε 29 συμμετοχές, ενώ σημείωσε και δύο 
τέρματα.  Μαζί του ήρθε στον Απόλλωνα ο Γκαστόν 

Σανγκόι, ο άνθρωπος που… πήρε σπίτι του τη φανέλα 
με το δέκα, αλλά στην καρδιά των Απολλωνιστών το 
«αλάνι» ήταν επιθετικός (45 τέρματα σε 77 εμφανίσεις). 
Τον Ιανουάριο του 2009 ο Απόλλωνας απέκτησε τον 
Βούλγαρο Κρίστο Γιόβοφ, ο οποίος, αν και έδειξε καλά 
στοιχεία, δεν έμεινε στην ομάδα. 

Ακολούθησαν οι Κλόντιο Ντούρο, Βαλεντίνο Λάι, 
Στεφάν Νορό, Γιώργος Θεοδωρίδης, χωρίς να απο-
τελέσουν σημείο αναφοράς. Ο Μπαγκούρα είχε μία 
εξαιρετική χρονιά, αλλά δεκάρι δεν τον λες.  

Καμέλ και Άλεξ
Μέχρι που έφθασε στην Κύπρο ο Καμέλ Μέριεμ 

το καλοκαίρι του 2013. Ο Γάλλος άσος με την τερά-
στια καριέρα έπαιξε δύο χρόνια στην ομάδα και ήταν 
απλά εξαιρετικός. Η απόφασή του να σταματήσει το 
ποδόσφαιρο το καλοκαίρι του 2015 στενοχώρησε 
τους φίλους του Απόλλωνα. 

Αντικαταστάτης του Γάλλου ήταν ο Βραζιλιάνος 
Άλεξ Ντα Σίλβα. Ο «el mago» μπαίνει φέτος στον τρί-
το του χρόνο με τον Απόλλωνα και αποτελεί σημείο 
αναφοράς, επίσης, όπως ο Μίλε ή ο Μέριεμ. Αυτή η 
τριάδα αποτελεί το δέκα το καλό του Απόλλωνα, από 
τον καιρό που μπήκαν οι ξένοι ποδοσφαιριστές στη 
ζωή του κυπριακού ποδοσφαίρου. 

Να ξαναγίνει «Κυρία» με τα όλα της!

ΙΒΑΝ ΜΠΑΝΤΑΛΟΦΣΚΙ 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
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ΦΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
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ΑΜΠΝΟΥΛΑΧΙ ΣΕΪΧΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
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Φάκελος «10άρι»



Δ
ύο από του κορυφαίους παίκτες 
που πέρασαν από τα κυπριακά 
γήπεδα είναι ο Πανίκος Κρυστάλ-
λης και ο Ανδρέας Χριστοδούλου 
Πάκκος (έμεινε γνωστός με το 
προσωνύμιό του). Πραγματικοί 
παικταράδες με βίους σχεδόν 

παράλληλους. Είχαν και οι δύο σπουδαίο ταλέ-
ντο. Έπαιξαν μεγάλη μπάλα, πήραν τίτλους, ήταν 
διεθνείς. Κοινό σημείο, ότι και οι δύο αγωνίστηκαν 
στους «αιώνιους» αντίπαλους της Πόλης. Ο ένας σε 
ΑΕΛ - Απόλλωνα και ο άλλος σε Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ. 
Αμφότεροι έκαναν επίσης καριέρα στην Ελλάδα, 
σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.  Η παρουσία τους στο 
ελληνικό πρωτάθλημα ήταν επιτυχημένη και συ-
νέβαλε στο να ανοίξει ο δρόμος και για άλλους 
Κύπριους παίκτες.  Θα μπορούσαμε να γράψου-
με σελίδες ολόκληρες για τον Κρυστάλλη και τον 
Πάκκο, που έκαναν θραύση σε δύσκολα χρόνια 
του κυπριακού ποδοσφαίρου, στα ξερά γήπεδα  
και σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Αλλά, θα σταθούμε 
στα πιο αξιοσημείωτα.

Ο Κρυστάλλης
Από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών, 

με αξιοζήλευτη καριέρα, αλλά και ένας σπουδαίος 
άνθρωπος.  Ταχύς, δυνατός, δημιουργικός και με 
έφεση στο γκολ. Ικανός και στον αέρα, σκόραρε 
πολλές φορές με κεφαλιές. Ο Κρυστάλλης έκανε 
καριέρα σε τρεις ομάδες και κέρδισε 5 τίτλους. Ξε-
κίνησε την πορεία του από την ΑΕΛ και στα 16 του 
φόρεσε τη φανέλα της 1η ομάδας. Σύντομα έγινε 
βασικός, έπαιξε τέσσερα χρόνια (‘54-’57) και κέρδισε 
δύο πρωταθλήματα (1955, 1956). Η διάσπαση και 
η ίδρυση του Απόλλωνα, τον έφερε, όπως και άλλους 
σημαντικούς παίκτες, στην «μπλε πλευρά». Φόρεσε 
τέσσερα χρόνια τη φανέλα του Απόλλωνα (‘57-’61), τον 
βοήθησε να γίνει υπολογίσιμη δύναμη και μετά πήρε 
μετεγγραφή για την ΑΕΚ Αθηνών. Στέφτηκε και εκεί 
μία φορά πρωταθλητής (‘62-’63), έμεινε τρία χρόνια 
και κατέγραψε σπουδαία παρουσία. Επιστρέφει το 
1964 στην Κύπρο και στον Απόλλωνα και βοηθά τα 

μέγιστα στην κατάκτηση δύο απανωτών κυπέλλων 
(1966, 1967) . Το 1970 αποχωρεί από τον Απόλλωνα 
και επιστρέφει για μία τετραετία στην ΑΕΛ, όπου 
μάλιστα για δύο χρονιές εκτελεί χρέη παίκτη και 
προπονητή.  Ο Κρυστάλλης αναδείχτηκε πρώτος 
σκόρερ του πρωταθλήματος, την περίοδο ‘60-’61 (με 
τη φανέλα του Απόλλωνα), σημειώνοντας 26 γκολ 
(τεράστιο νούμερο για την εποχή). Αγωνίστηκε 19 
φορές στην Εθνική Κύπρου και πέτυχε δύο τέρματα. 
Εδώ είναι η διαφορά του από τον Πάκκο, έπαιξε 
πολλά χρόνια, σχεδόν εικοσαετία. 

Ο Πάκκος
Αυθεντικό και σπουδαίο ταλέντο, ο Ανδρέας Χρι-

στοδουλου, γνωστότερος ως Πάκκος. Δεν είναι λίγοι 
που ακόμη και σήμερα τον θεωρούν ως τον κορυ-
φαίο από πλευράς κατάρτισης ποδοσφαιριστή όλων 
των εποχών. Είχε καταπληκτική τεχνική, εμπνεύσεις, 
ήταν ηγετική φυσιογνωμία και ξεσήκωνε την εξέδρα. 
Έγραψε ιστορία με τις εμφανίσεις του, αλλά και με την 
παρουσία του στους δύο αιώνιους της Λευκωσίας, 
την Ομόνοια και τον ΑΠΟΕΛ. 

Ξεκίνησε να αγωνίζεται στον ΕΑΣ Αγίου Δομετί-

ου και μόλις στα 15 του μεταπήδησε στην Ομόνοια. 
Ξεχώρισε αμέσως, έγινε σύντομα βασικός και στο 
διάστημα 1958-1964 ήταν ο ηγέτης της ομάδας και 
η βασική κολόνα για την κατάκτηση του 1ου τίτλου 
το 1961. Τρία χρόνια μετά, πήρε μετεγγραφή για τον 
Παναθηναϊκό. Δίπλα στους Δομάζο, Καμάρα, Λουκα-
νίδη, πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 1965. Έμεινε 
άλλη μία χρονιά και αποφάσισε να επιστρέψει. Η επι-
στροφή του, όμως, ήταν για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, 
την ώρα που τον διεκδικούσε και η Ομόνοια, αλλά 
και άλλες ομάδες. Ο Πάκκος τιμωρήθηκε με διετή 

αποκλεισμό (οι περίεργοι κανονισμοί της εποχής), 
ο ΑΠΟΕΛ έκανε προσφυγή, κέρδισε, και, στο τέλος 
της χρονιάς ‘66-’67, φόρεσε τα «γαλαζοκίτρινα». Στον 
1ο του αγώνα απέναντι στην Ομόνοια, την περίοδο 
‘68-’69, το κλίμα ήταν λογικά τεταμένο εναντίον του.  
Έκλεισε τ’ αυτιά και αγωνίστηκε. Αν και αδιάφορος 
βαθμολογικά, ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε με 6-2, είναι η πιο 
μεγάλη του νίκη σε ντέρμπι αιωνίων. Το 1969, αφού 
κέρδισε δύο κύπελλα με την ομάδα της Λευκωσίας, 
κρέμασε τα παπούτσια. Ήταν μόλις 27 ετών! Αγωνί-
στηκε 9 φορές με την Εθνική και σκόραρε μία φορά. 

Της Κυριακής
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Μεγάλοι παίκτες με βίους παρόμοιους

Ξ
ένοι πάνε, ξένοι έρχονται. Οι αλ-
λοδαποί παίκτες κυριαρχούν στο 
ποδόσφαιρό μας τα τελευταία 
χρόνια. Είναι πολλοί που περνούν 
απαρατήρητοι (χρονικά και αγωνι-
στικά), άλλοι που μένουν λίγο, αλλά 
αφήνουν το στίγμα τους, άλλοι που 

στεριώνουν εδώ. Στην τελευταία κατηγορία, υπάρχει 
και μία υποκατηγορία. Οι ξένοι που μένουν χρόνια 
στη Κύπρο, αλλά αλλάζουν και πολλές ομάδες. Θα 
μπορούσαμε να τους αποκαλέσουμε “γυρολόγους” 
των κυπριακών γηπέδων. Οι Άλεξ Ντα 
Σίλβα, Εντμάρ, Παουλίνιο, Αουρέ-
λιο και Μπακούρα είναι σήμερα 
τουλάχιστον οι εν ενεργεία στο 
νησί μας. Ούτε λίγο ούτε 
πολύ, σχεδόν δύο δε-
κάδες παίκτες έχουν 
αλλάξει από πέντε 
ομάδες και άνω. 
Δέκα εξ αυτών 
έχουν διαλέξει 6 
ποδοσφαιρικούς 
σταθμούς. Ορισμέ-
νοι έκαναν μάλιστα 
και σπουδαία καριέρα.  
Αναφερόμαστε, πάντα, 
σε ομάδες, που αγωνίζο-
νταν στην 1η κατηγορία. 

Οι «εξάρηδες»
Ο Ντομπρασίνοβιτς και ο 

Αντόρνο ξεχωρίζουν. Ο πρώτος 
με πέρασμα από Απόλλωνα, Διγε- νή, 
Ομόνοια, Ανόρθωση, Αλκή και Σαλαμίνα. Το 
ενδιάμεσο κομμάτι στους πράσινους και στην 
«Κυρία» το πιο επιτυχημένο. Ο Αντόρνο ήρθε 
για ΕΝΠ και μετά πήγε στην ΑΕΚ. Καλές πα-
ρουσίες. Στον Απόλλωνα έκανε εξαιρετική 
παρουσία και μετά πήγε στον ΑΠΟΕΛ, όπου 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία τη χρονιά ‘12-’13, 
αλλά ένας σοβαρός τραυματισμός τού έκο-
ψε τη φόρα. Συνέχισε σε Ερμή και Σαλαμίνα. 
Έπαιξε πέρσι στη 2η κατηγορία και τον Οθέλλο, 
συνεχίζει στο ΘΟΪ, αλλά, είπαμε, μετράμε τις ομά-
δες της 1ης κατηγορίας. Ο Μπαγκούρα έκανε έξι 
σταθμούς. Ξεκίνησε ως φέρελπις στη Νέα Σαλαμίνα, 
πήρε μετεγγραφή στην Ομόνοια και κάπου εκεί 
πήγε να χαθεί. Πήγε δανεικός στην Πάφο. Τελικά, 
μετεγγράφηκε στον Απόλλωνα και εκεί απογειώ-
θηκε. Ακολούθησε η παρουσία σε ΑΕΚ και Άρη. Ο 
Σερτζιάο τρέλανε κόσμο την 1η χρονιά στη Δόξα 
και τα 24 του γκολ ήταν διαβατήριο για την ΑΕΛ. 
Στη συνέχεια πέρασε και από Αλκή, Ερμή, Εθνικό 
και Πάφο. Θα σταθούμε και στον υπερπολύτιμο 
Μαχράτζε με 14 χρονιές στην Κύπρο σε 
Άρη, Πάφο, ΑΕΛ, Απόλλωνα, Εθνικό 
και Ερμή.  Ο Μίλαν Μπέλιτς, που 
είχε ως highlight την παρουσία του 

στην Ανόρθωση, ο παλαιότερος όλων, Μλαντένοβιτς 
(πρώτος σταθμός ο ΑΠΟΠ προ εικοσαετίας και 
κορυφαίος  ο Απόλλωνας), ο αθόρυβος Κάρλος 
Μάρκες και ο Δημήτρης Μάρης αγωνίστηκαν σε 
6 ομάδες. Υπάρχει και μία άλλη ειδική περίπτω-
ση: ο Πάολο Κόστα. Πρακτικά, αγωνίστηκε σε 5 
ομάδες και στις δύο (Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ) εντυ-
πωσίασε. Αγωνίστηκε ακόμη σε Άρη, Πέγεια και 
Ερμή. Όμως, πήρε μετεγγραφή και έκανε κάποιες 
προπονήσεις και στην Ομόνοια. Οπότε, βασικά, 
φόρεσε έξι φανέλες. 

Οι πεντάρηδες
Εδώ θα βρούμε και τεράστια και πολύ μεγάλα 

ονόματα. Όπως του Ρικάρντο Φερναντέζ, με πέντε 
ομάδες. Θα μπορούσαμε να τον περάσουμε και 

στους «εξάρηδες», αφού έκανε έξι μετεγγρα-
φές, αλλά οι δύο ήταν στη Δόξα. ΑΠΟΕΛ, 

Ανόρθωση, ΑΕΛ και Ομόνοια οι τέσσερις 
άλλοι σταθμοί. Ο Βέσκο Μιχάηλοβιτς, 
με μεγάλη καριέρα, που ξεκίνησε με 
δυσκολίες  στον ΑΠΟΕΛ, ανέβηκε 
σε ΕΝΠ, Ολυμπιακό και έθελξε σε 
Ανόρθωση και Ομόνοια. Στεκόμα-
στε, επίσης, στον πολύ ικανό Ρόμικ 
Χατζάντριαν (Ολυμπιακός, ΑΠΟΕΛ, 

Ανόρθωση, Πέγεια, Πάφος), αλλά 
και στον Σάσα Γιοβάνοβιτς, που 

είχε καλές χρονιές σε Ανόρθωση, 
ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ και έπαιξε επίσης 
σε ΑΕΚ και Πάφο.  Ικανότατος 

σκόρερ, που ίσως αδικήθηκε, ήταν 
ο Βασκονσέλος, που έπαιξε σε μικρές 
ομάδες, ενώ είχε και ένα εξάμηνο 
πέρασμα από την Ομόνοια. Στους 

παίκτες με 5 ομάδες στην Κύπρο είναι 
ένας ακόμη εξαιρετικός παίκτης. Τη 

δεκαετία του 90, ο Μπόμπαν Κιτάνοφ 
εντυπωσίασε στην ΑΕΛ και στην Ομό-
νοια. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε ΑΕΚ, 
Εθνικό Άσσιας και Σαλαμίνα. Κίσι (πολλά 
χαρίσματα, αλλά αδίκησε τον εαυτό του), 
Αουρέλιο, Μπρουκς, Ντίκσον, Βαϊσχάιμερ 
και Ενρίκε αγωνίστηκαν σε 5 ομάδες. 

Οι «τεσσάρηδες»
Σε ό,τι αφορά τους παίκτες με παρου-

σία σε τέσσερις ομάδες, είναι μπόλικοι. 
Θα πρέπει, λοιπόν, να ξεχωρίσουμε κα-
ταρχήν ορισμένους. Που είναι οι Ντα 
Σίλβα, Πουρσαϊτίδης, Ζλόγκαρ, Καφού, 
Φρέντι, Εντμάρ, Μιρντάκοβιτς, Μπεσί-

ροβιτς  σε 1η γραμμή και οι Τσιταϊσβίλι, 
Πετκόφσκι, στη 2η. Οι υπόλοιποι: Ράνεμ, Τικίνιο, 

Τόνι Λόπεζ, Έκτορ και Ραούλ Γκονζάλες, Νάγκι, 
Σ. Γκρικαλασβίλι, Χίντι, Λίμα, Σεμέδο, Παουλίνιο, 

Πεγκλής, Αρνάλ Κόντε. Υπάρχουν και ορισμένοι 
που έπαιξαν σε τρεις ομάδες 1ης κατηγορίας και 
που είχαν επίσης και πέρασμα από τη 2η.      

ΕΡΕΥΝΑ ///
ΘΕΌΔΩΡΌΣ ΚΑΥΚΑΡΊΔΗΣ

ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΕΤΗ 
ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 
ΜΑΣ ΦΟΡΕΣΑΝ 
ΤΗ ΦΑΝΕΛΑ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΩ

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

ΡΕΤΡΟ ///
ΑΚΗΣ ΚΥΡΊΑΚΌΥ 

ΠΑΚΟΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛ-
ΛΗΣ ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΟΡΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗ ΔΙΚΗ 
ΤΟΥΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΙΣΤΟ-
ΡΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

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

 Οι ξένοι «γυρολόγοι» των γηπέδων



Σ
υμπληρώνει φέτος 23 χρόνια 
ζωής από την μέρα ίδρυσής 
της 18 Ιουλίου 1994.  Στην 
24χρονη ιστορία της η ΑΕΚ 
έχει κατακτήσει μόλις ένα 
τρόπαιο και συγκεκριμένα 
ένα κύπελλο το 2004, έφτασε 

άλλες δύο φορές σε τελικό το 1996 και το 
2004, ενώ 3 φορές κατέκτησε την 2η θέση 
στο πρωτάθλημα (2015, 2016 και 2017). 
Τα τελευταία χρόνια είναι μόνιμα πρωτα-
γωνίστρια, φτάνει μέχρι την πηγή, όμως δεν 
μπορεί κατακτήσει κάποιον τίτλο 
και ευελπιστεί πως θα το πετύχει 
τη φετινή χρονιά. Σ’ αυτή την 
23χρονη πορεία της πέρασαν 
από τον πάγκο της 22 προπο-
νητές, με κάποιους εξ αυτών να 
αφήνουν τη σφραγίδα τους 
στην ιστορία του λαρνα-
κιώτικου σωματείου.  
Συνολικά 22 προ-
πονητές από 7 
διαφορετικές 
χώρες, με τους 
περισσότερους 
να προέρχονται 
από την Κύπρο, 

αφού 10 διαφορετικοί τεχνικοί βρέθηκαν 
στον πάγκο της ομάδας. Τρεις ήταν Ελλαδίτες, 
δύο από τη Σερβία, Ισραήλ, Ολλανδία και 
ένας από Δανία και Ισπανία.  Από τους 22 
τεχνικούς μόνον ο Ανδρέας Μουσκάλης έκανε 
δύο θητείες στους κιτρινοπράσινους, ενώ 
ήταν μέσα στους ελάχιστους που σημάδεψαν 
την ιστορία του συλλόγου. 

Ο μακροβιότερος 
Τη μακροβιότερη θητεία στον πάγκο 

της ΑΕΚ την έχει με διαφορά ο Ανδρέας 
Μουσκάλης. Έμεινε στον πάγκο της ομάδας 
για 3 χρόνια από τη χρονιά ίδρυσής της το 
1994 μέχρι το 1997, όταν τον διαδέχθηκε 
ο Σταύρος Παπαδόπουλος.  Ο Κύπριος 
τεχνικός έζησε μεγάλες στιγμές στην ομάδα 

της Λάρνακας, γράφοντας με χρυσά γράμ-
ματα το όνομά του στην ιστορία του 

συλλόγου. Την πρώτη του σεζόν 
την κράτησε στη μεγάλη κατηγο-

ρία τερματίζοντας στην 9η θέση, 
ενώ την επόμενη χρονιά 1995-
96 έκανε εξαιρετική πορεία, 
τερματίζοντας στην 4η θέση, 
ενώ ήταν φιναλίστ Κυπέλλου. 
Παράλληλα, ήταν ο προπο-
νητής που την οδήγησε για 

πρώτη φορά στα ευρωπαϊκά σαλόνια και 
συγκεκριμένα στο Κύπελλο UEFA το 1996. 
Ήταν επίσης  παρών στο 1ο ευρωπαϊκό της 
παιχνίδι με την Kotayk Abovian Αρμενίας, 
την οποία και απέκλεισε με μια νίκη 5-0 και 
μια ήττα 1-0, προτού βρεθεί στον δρόμο της 
ΑΕΚ η Μπαρσελόνα. Απέσπασε ιστορική 
ισοπαλία 0-0 απέναντι στους Καταλανούς, 
παρά το 2-0 που έχασε στη Βαρκελώνη.  
Αποχώρησε από την ΑΕΚ το 1997, με τον 
Σταύρο Παπαδόπουλο να τον διαδέχεται. 
Επέστρεψε, όμως, τον Δεκέμβριο του 2003 
στην ΑΕΚ, οδηγώντας την στην κατάκτηση 
του Κυπέλλου, κερδίζοντας την ΑΕΛ στον 
τελικό με 2-1 και στην Ευρώπη για 2η φορά. 
Ο Μουσκάλλης παρέμεινε στον πάγκο μέχρι 
τον Νοέμβριο του 2004.

Ιστορική στιγμή με Κάανεν
Δύο χρόνια μετά τον υποβιβασμό της 

η ΑΕΚ όχι μόνον επέστρεψε στη μεγάλη 
κατηγορία, αλλά πανηγύρισε και έξοδο στην 
Ευρώπη. Και έρχεται ο 2ος τεχνικός-ορό-
σημο στην ΑΕΚ. Με τον Τον Κάανεν στο 
τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας, οι κιτρινοπρά-
σινοι τερμάτισαν στην 4η θέση, εξασφά-
λισαν την έξοδό τους στο Γιουρόπα Λιγκ, 
με τον Ολλανδό να την οδηγεί για πρώτη 

φορά στην ιστορία της στους ομίλους της 
διοργάνωσης. Παράλληλα, έγινε η 1η κυ-
πριακή ομάδα που προκρίθηκε σε όμιλο 
της 2ης σε τάξη διοργάνωσης.  Φλοριάνα, 
Μλάντα Μπόλεσλαβ και Ρόζενμποργκ οι 
αντίπαλοι στα προκριματικά, με την ΑΕΚ 
να παίρνει πανηγυρική πρόκριση στους 
ομίλους της διοργάνωσης και τον Κάανεν 
να γράφει το όνομά του με χρυσά γράμμα-
τα στην ιστορία της ομάδας. Τα αρνητικά 
αποτελέσματα έφεραν, όμως, τον Ολλανδό 
εκτός ομάδας τον Νοέμβριο του 2011, με 
τον συμπατριώτη του Λέον Βλέμινγκς να 
τον διαδέχεται.  Σημαντική η παρουσία, 
σύντομη, αλλά με σφραγίδα αυτή του 
Ραν Μπεν Σιμόν τη χρονιά ‘12-’13, 
με το καταπληκτικό ξεκίνημα και τη 
γενικά καλή πορεία. Στο τσακ, 
η ομάδα έμεινε εκτός Ευρώ-
πης, κέρδισε, όμως, σεβασμό 
και μπόλικο χειροκρότημα. 

Την έκανε πρω-
ταγωνίστρια

Ο προπονητής, 
ωστόσο, που την έκανε 
πρωταγωνίστρια και την 
οδήγησε σε πορείες πρω-

ταθλητισμού, ήταν ο Τόμας Κρίστιανσεν. Ο 
άγνωστος, τότε, Δανός τεχνικός ήρθε στην 
ΑΕΚ έπειτα από σχετική εισήγηση του Τσάβι 
Ρόκα και στα δύο χρόνια του στην ομάδα 
τη μεταμόρφωσε από... ασχημόπαπο σε 
κύκνο. Ελκυστικό ποδόσφαιρο και από 
την 8η θέση της περιόδου 2013-14 την 
ανέβασε στη 2η θέση, την οποία διατήρησε 
στα δύο χρόνια που βρέθηκε στον πάγκο 
της ομάδας. Και τα δύο χρόνια έχασε τον 
τίτλο στις λεπτομέρειες. 

Ισπανική συνέχεια
Το έργο Κρίστιανσεν φαίνεται πως 

συνεχίζει με τεράστια επιτυχία ο Ιμά-
νολ Ιδιάκεθ. Ο Ισπανός τεχνικός τη 

διατήρησε πέρσι στη 2η θέση, 
χάνοντας και αυτός τον τίτλο 

στις λεπτομέρειες, και ευ-
ελπιστεί πως φέτος και 

έπειτα από 14 χρόνια 
θα οδηγήσει την 

ΑΕΚ σε κάποιον 
τίτλο και θα μπει 
στο κλαμπ των 

τεχνικών που 
σημάδεψαν την 

ιστορία της ομάδας. 
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ΚΑΑΝΕΝ ΚΑΙ 
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ΤΩΝ ΛΑΡΝΑΚΕΩΝ. 
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ΤΩΝ “ΕΚΛΕΚΤΩΝ”
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ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ 

Μια σημαντική διαφορά φέτος στην ΑΕΛ σε σχέση 
με τα προηγούμενα χρόνια είναι η ενεργή παρουσία 
και η συμμετοχή των Κύπριων ποδοσφαιριστών. 
Ο Μπρούνο Μπαλταζάρ δείχνει διάθεση να εμπι-
στευτεί το ντόπιο υλικό της ομάδας όχι με λόγια, 
αλλά με πράξεις. 

Ήδη, στα πρώτα επίσημα παιχνίδια, οι Αβραάμ, 
Νικολάου, Κυριάκου, Ηλία αγωνίσθηκαν ως βασικοί, 
ενώ οι Αντρέας Κυριάκου, Μαύρου και Γερολέμου 
έπαιξαν ως αλλαγές. Με υπόδειξη του Πορτογάλου 
τεχνικού αποκτήθηκε και ο Γουΐλερ, ενώ αποφάσισε 
να εμπιστευτεί για τις θέσεις των αναπληρωματικών 
τερματοφυλάκων τους νεαρούς από τις ακαδημίες 
της ομάδας Γεωργίου και Κεραυνό. Είναι φανερόν 
ότι στη φετινή ΑΕΛ οι Κύπριοι ποδοσφαιριστές δεν 
θα είναι μια απλή αναφορά στο φύλλο αγώνος, αλλά 
θα έχουν ουσιαστική συμμετοχή στην προσπάθεια. 

Δίνουν επιλογές και βάθος
Το αριστερό άκρο της άμυνας θα το καλύψουν οι 

Αντρέας Αβραάμ και Χρήστος Γουΐλερ. Ο κ. Μπαλ-
ταζάρ επέλεξε να προτιμήσει τις δύο μετεγγραφές 
της ομάδας από το να φέρει έναν ξένο ή κοινοτικό 
αμφιβόλου αξίας. Επίσης, πίσω από τον Βοζίνια, στο 
τέρμα για πρώτη φορά θα είναι οι Γεωργίου και 
Κεραυνός. Ξανά στο παρελθόν στην ΑΕΛ εμπιστεύ-
τηκαν τη θέση του αναπληρωματικού σε Κύπριο, 

όμως ήταν έμπειρος (Στυλιανού, Κωνσταντίνου, 
Καϊρίνος, Κίττος). 

Μάριος Νικολάου και Χάρης Κυριάκου αποτε-
λούν δύο πολύ σταθερές αξίες, που δίνουν στον κ. 
Μπαλταζάρ τη σιγουριά ότι, αν τους χρειαστεί η ομάδα, 
δεν θα χάσει από την ποιότητα και την ομοιογένειά 
της. Ο αρχηγός επέστρεψε το καλοκαίρι του 2016 
και πέρσι έδωσε πολλές λύσεις, ενώ φέτος ξεκίνησε 
βασικός στα παιχνίδια της Ευρώπης, ενώ ο πρώην 
αρχηγός της Ομόνοιας προσφέρει στον προπονητή 
του το ιδανικό back up του Αϊρόσα. Και οι δύο ανα-
μένεται να πάρουν σημαντικό χρόνο συμμετοχής 
μέσα στη χρονιά. 

Επίσης, ο κ. Μπαλταζάρ αποφάσισε να δώσει 
ευκαιρίες και στους επιθετικούς Μάριο Ηλία και 
Γιάννη Μαύρου. Γι’ αυτό, άλλωστε, η ΑΕΛ δεν απέ-
κτησε για την ώρα άλλον καθαρόαιμο επιθετικό και 
έμεινε με τον Αρουαμπαρένα. Η αλήθεια είναι πως 
ο Μαύρου πήρε ευκαιρίες και πέρσι, όταν η ΑΕΛ 
στερήθηκε τον Βάσκο για μεγάλο διάστημα, λόγω 
της τιμωρίας του για τη γνωστή υπόθεση Ψευδιώτη. 
Ως επιβράβευση, ήταν η επέκταση του συμβολαίου 
του για άλλα τρία χρόνια. Τον πρώην επιθετικό του 
Εθνικού ο Πορτογάλος τεχνικός τον πιστεύει πάρα 
πολύ και είναι δεδομένο ότι θα γράψει πολλά αγω-
νιστικά λεπτά τη φετινή περίοδο. Τα δύο τέρματα 
που σημείωσε στον αγώνα με τη Σεντ Τζόσεφ θα του 
δώσουν την απαραίτητη ψυχολογική ένεση, αλλά και 
την τόνωση της αυτοπεποίθησης για τη συνέχεια. 

Ο Αντρέας Κυριάκου είναι αλήθεια ότι, στη σει-
ρά των στόπερ, είναι πίσω, αφού μπροστά του έχει 
τους Τζούνιορ, Τεξέιρα, Λαφράνς και Μιτρέα, άρα ο 
χρόνος του θα είναι περιορισμένος. Όμως, αυτήν τη 
στιγμή είναι 3ος στη σειρά, αφού ο Τζούνιορ εξακο-
λουθεί να είναι στην Πορτογαλία συνεχίζοντας την 
αποθεραπεία του στο γόνατο, ενώ ο Τεξέιρα δεν έχει 
δηλωθεί στην Ευρώπη, λόγω της διαφοράς που έχει 
με την πρώην ομάδα του, τη Λεϊσόες. Κόντρα στη 
Σεντ Τζόσεφ όχι μόνον αγωνίσθηκε, αλλά σκόραρε 
μάλιστα. Τη δεκάδα των Κύπριων συμπληρώνει ο 
Γιάννης Γερολέμου. Ο πιτσιρικάς έπαιξε πέρσι προς 
το τέλος του πρωταθλήματος, σημειώνοντας, μάλιστα, 
και το πρώτο του γκολ στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΛ, 
ενώ πήρε χρόνο και στον επαναληπτικό με τη Σεντ 
Τζόσεφ. Παρά το νεαρόν της ηλικίας του (27 Ιανουα-
ρίου συμπλήρωσε τα 17 χρόνια), ο προπονητής του 
πιστεύει στο ταλέντο του και είναι πιθανόν μέσα στη 
χρονιά να του δώσει ευκαιρίες, τις οποίες σκοπεύει 
να εκμεταλλευτεί. 

Ο Μάριος, ο Ανδρέας και τα άλλα παιδιά

Οι προπονητές που 
σημάδεψαν την ιστορία της

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 
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Δ
εν είναι υπερβολή να πούμε 
ότι στον ΑΠΟΕΛ η προσοχή 
έχει στραφεί εξ ολοκλήρου 
στον επαναληπτικό αγώνα 
της ερχόμενης Τετάρτης 
στο Λουξεμβούργο με την 
Ντούντελαντζ. Μπορεί οι 

πρωταθλητές μας να εξασφάλισαν το προβά-
δισμα (1-0), ωστόσο η πρόκριση θα κριθεί το 
βράδυ της Τετάρτης, κάτι που ήταν ο στόχος 
των Λουξεμβουργιανών. Είναι αυτονόητο ότι 
η πίεση που υπάρχει, με το «καλημέρα», εί-
ναι αρκετά μεγάλη, και αυτό, λόγω, κυρίως, 
της εικόνας που παρουσίασε η ομάδα στον 
αγώνα στο ΓΣΠ. Ουσιαστικά, ο ΑΠΟΕΛ έδειξε 
αρκετές αδυναμίες, με κυριότερη το ότι δεν 
υπήρχε συνοχή στις γραμμές του. Οι παίκτες 
του Μάριο Μπέιν δεν μπορούσαν να κρα-
τήσουν μπάλα και να τη μεταφέρουν με τον 
σωστό τρόπο μπροστά. Γι’ αυτό και ελάχιστες 
φορές έφτασε στον Ντε Καμάργκο και αργό-
τερα στον Ποτέ. Η αμυντική γραμμή έμπαζε 
από παντού και οι γαλαζοκίτρινοι νιώθουν 
τυχεροί που ο Τούρπελ δεν βρέθηκε σε καλή 
ημέρα. Γενικότερα, η ομάδα παρέπαιε, ειδικά 
στο πρώτο 20λεπτο, και δικαίως ο κόσμος 
άρχισε να αντιδρά. 

Ευτυχώς, δηλαδή, που το σουτ του Ορ (22’), 
το οποίο τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι, λειτούρ-
γησε ως εφαλτήριο για τους πρωταθλητές να 
«ξυπνήσουν». Κράτησαν περισσότερο μπάλα 
και γενικότερα λειτούργησαν περισσότερο ως 
ομάδα. Ο Αυστραλός ακραίος επιθετικός ήταν 
ό,τι καλύτερο είχε να παρουσιάσει η ομάδα 
και γενικότερα η παρουσία του στη μία ώρα 
που αγωνίστηκε άφησε πολλές υποσχέσεις 
για το μέλλον. Τελικά, ήρθε το πολυπόθητο 
γκολ από τον Μπερτόλιο στο 71’, το οποίο 
δίνει μικρό μεν, αλλά σημαντικό προβάδι-
σμα για την ομάδα του κ. Μπέιν, ενόψει του 
επαναληπτικού.  

Ανησυχία
Από το παιχνίδι της Τετάρτης ένα είναι 

το σίγουρο. Ότι η παρουσία της ομάδας λει-

τούργησε σαν καμπανάκι για όλους στον 
Αρχάγγελο. Εμφάνιση παρόμοια με αυτή 
στον πρώτο επίσημο αγώνα της χρονιάς, 
κυριολεκτικά απαγορεύεται να υπάρξει 
ξανά. Δεν είναι δυνατόν, μια ομάδα με 
προϋπολογισμό πολλαπλάσιο από αυτόν 
της ομάδας από το Λουξεμβούργο και με 
τις εμπειρίες που κουβαλά, να βάζει στον 
εαυτό της, με το «καλημέρα» της χρονιάς, 
δύσκολα. 

Ο Ολλανδός τεχνικός, πλέον, έχει αντι-
ληφθεί τι πάει να πει ΑΠΟΕΛ και πόσο 
δύσκολο είναι να βρίσκεται στον πάγκο αυτής 
της ομάδας. Έχει πάρει μια πρώτη γεύση 
από το τι εστί πίεση, αλλά και τις απαιτήσεις 
που υπάρχουν απ’ όλους. Από τη διοίκηση 
μέχρι τον κόσμο. 

Το σημαντικότερο, όμως, έχει αντιληφθεί 
το τι πρέπει να αλλάξει, ώστε η ομάδα του 
να παρουσιαστεί με εντελώς διαφορετικό 
πρόσωπο. Γιατί, στον αγώνα της ερχόμε-
νης Τετάρτης, ο ΑΠΟΕΛ επιβάλλεται να 
μπει από την αρχή δυνατά, να επιβάλει τον 
ρυθμό του και να δείξει με το “καλημέρα” 
την ανωτερότητά του. Ουσιαστικά, πρέπει 
να αποδείξει ότι δικαίως έχει την ετικέτα 
του φαβορί. 

Με αλλαγές
Λογικά, ο Ολλανδός τεχνικός θα προβεί 

σε αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα της πε-
ρασμένης Τετάρτης. Εάν η ετοιμότητα του 
Καρλάο αξιολογηθεί θετικά, δεν αποκλείεται 
να τον δούμε στο αρχικό σχήμα, δίπλα στον 
Μερκή στο κέντρο της άμυνας. Η εμφάνιση 
του Βάντερ στο μισάωρο που αγωνίστηκε 
κρίνεται αρκετά θετική και ίσως τον δούμε 
στο αρχικό σχήμα αντί του Εμπεσίλιο, ενώ 
ο Ορ, που άφησε άριστες εντυπώσεις στο 
ντεμπούτο του, θα βρεθεί στο άλλο άκρο 
της επίθεσης.

Αλλαγές αναμένονται και στη μεσαία 
γραμμή, και δεν αποκλείεται θέση στο αρχικό 
σχήμα να πάρει ο Φαρίας, που στον αγώνα 
της περασμένης Τετάρτης έμεινε στον πάγκο.

Οι αδυναμίες, η πίεση και το καμπανάκι
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Η 
Λάρνακα ετοιμάζεται να 
υποδεχθεί τη μεγαλύ-
τερη αθλητική διοργά-
νωση του καλοκαιριού, 
το «ΟΠΑΠ 3x3», το 
οποίο θα πραγματοποι-
ηθεί από τις 29 μέχρι 

τις 30 Ιουλίου, στον Κεντρικό Παραλιακό 
Δρόμο των Φοινικούδων, στην Πλατεία 
Ευρώπης.

Μία διοργάνωση που χρόνο με τον 
χρόνο μεγαλώνει και συγκεντρώνει χι-
λιάδες κόσμου από ολόκληρη την Κύπρο, 
για να παρακολουθήσουν από κοντά τις 
αναμετρήσεις, όπου οι καλαθοσφαιριστές 
και οι καλαθοσφαιρίστριες θα δώσουν τον 

καλύτερο εαυτό τους για να κατακτήσουν 
τις πρώτες θέσεις στις διάφορες κατηγορίες.

Οι ομάδες θα χωριστούν στις εξής κα-
τηγορίες:

A) Ανδρών: Η κάθε ομάδα ανδρών έχει 
δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέχρι δύο 
καλαθοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο 
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Αν-
δρών την αγωνιστική περίοδο 2016-17.

B) Γυναικών: Η κάθε ομάδα γυναικών 
έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει απερι-
όριστο αριθμό καλαθοσφαιριστριών που 
αγωνίστηκαν στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ 
Γυναικών την αγωνιστική περίοδο 2016-17.

Γ) Παίδων/Κορασίδων: Αγόρια και κορί-
τσια ηλικίας κάτω των 16 ετών, γεννηθέντες/
γεννηθείσες1.1.2001 και εντεύθεν.

Δ) Παμπαίδων/Παγκορασίδων: Αγόρια 
και κορίτσια κάτω των 14 ετών, γεννηθέ-
ντες/γεννηθείσες 1.1.2003 και εντεύθεν.

Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για 

την εγγραφή μίας ομάδας έχει οριστεί στα 
80 ευρώ μαζί με στολές, ενώ όσες ομάδες 
έχουν αθλητικό υλικό από προηγούμενες 
διοργανώσεις 3×3, τότε θα μπορούν να 
εγγραφούν με 40 ευρώ. Για περισσότερες 
πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση eva@basketball.org.cy ή στο τηλέφωνο 
22-449830.

Αξίζει να σημειωθεί πως και για όλες τις 
διοργανώσεις του «ΟΠΑΠ 3×3» θα ισχύσει 
ειδική βαθμολογία για τις ομάδες που θα 
συμμετέχουν, και η ομάδα με την καλύ-
τερη βαθμολογική επίδοση, κατά το τέλος 
της περιόδου, θα συμμετέχει σε διεθνές 
τουρνουά 3×3 που θα γίνει μέσα στο 2018. 
Κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο, η 
περσινή νικήτρια ομάδα θα μεταβεί στη 
Ρωσία, όπου θα συμμετάσχει στο Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα 3x3.

Της Κυριακής
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Η ΚIA κάνει μια δυναμική είσοδο στην 
κατηγορία των μικρών SUV της αγοράς. 
Το ολοκαίνουριο Kia Stonic διαθέτει όλα 
τα προσόντα για να πάρει ένα σημαντικό 
μερίδιο της κατηγορίας. Μια δυναμικά 
αναπτυσσόμενη κατηγορία με τις πωλήσεις 
στην Ευρώπη το 2017 να φτάνουν το 1,1 
εκατομμύριο οχήματα και τις προβλέψεις 
να μιλάνε για περαιτέρω άνοδο τα επόμενα 
χρόνια. Το Stonic είναι βασισμένο πάνω 
σε μία εξελιγμένη πλατφόρμα του Rio και, 
παρά τις compact εξωτερικές του διαστά-
σεις, το εσωτερικό προσφέρει εξαιρετικούς 
χώρους, με τους πίσω επιβάτες να έχουν 
στη διάθεσή τους αρκετό ελεύθερο χώρο 
για τα γόνατα και το κεφάλι. Παράλληλα, ο 
χώρος αποσκευών είναι μεγαλύτερος από τον 
αντίστοιχο του Rio και φτάνει τα 352 λίτρα.

Τον σχεδιασμό του νέου SUV της Kia 
επιμελήθηκε το ευρωπαϊκό κέντρο σχεδια-
σμού της εταιρείας που βρίσκεται στη Γερ-
μανία, σε συνεργασία πάντα με το αντίστοιχο 
τμήμα της Ν. Κορέας. Το μοντέλο υιοθετεί 
τη σχεδιαστική ταυτότητα της εταιρείας, με 
τη χαρακτηριστική «tiger nose» μάσκα 
να κλέβει την παράσταση στο μπροστινό 
μέρος. Ο συνολικός του σχεδιασμός είναι 
τολμηρός και νεανικός, απευθυνόμενος 
σε κοινό που ψάχνει κάτι το διαφορετικό 
στην κατηγορία, θυμίζοντας σε ορισμένες 
περιπτώσεις το Rio. Επίσης, ιδιαίτερη έμ-
φαση έχει δοθεί στην οδική συμπεριφορά 
του αυτοκινήτου, υιοθετώντας ένα αρκετά 
σπορ χαρακτήρα για την κατηγορία του. 
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το Stonic 
θα διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά σε 
20 διαφορετικά χρώματα, καθώς και με τη 
δυνατότητα διχρωμίας, δίδοντας έτσι την 
ευκαιρία στον υποψήφιο αγοραστή να δι-
αμορφώσει το αυτοκίνητο σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις του. Η εργονομία, τα ποιοτικά 

υλικά και η άψογη συναρμολόγηση είναι 
στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα μοντέλα 
της ΚΙΑ. Το Stonic δεν θα μπορούσε να 
αποτελέσει εξαίρεση, προσφέροντας, έτσι, 
έναν όμορφο εσωτερικό χώρο με πολλές 
ομοιότητες με το Rio. Χώρος όπου δεσπόζει 
η οθόνη αφής των 7-ιντσών στο κέντρο του 
ταμπλό, ενώ στον βασικό εξοπλισμό του 
θα περιλαμβάνει το Apple CarPlay και το 
Android Auto. Προαιρετικά, ο οδηγός θα 
έχει στη διάθεσή του όλες τις ηλεκτρονικές 
και ηλεκτρικές ανέσεις που συναντούμε 
στην γκάμα της εταιρείας. Στον τομέα της 
ασφάλειας, το μικρό SUV θα εξοπλίζεται στον 
βασικό εξοπλισμό με ηλεκτρονικό σύστημα 
ευστάθειας (Electronic Stability Control, 
ESC) και Vehicle Stability Management 
(VSM), που διαθέτει Torque Vectoring 
στο φρενάρισμα, έλεγχο της πέδησης 
στις στροφές και έλεγχο της ευστάθειας 
στις ευθείες. Προαιρετικά, ο υποψήφιος 
αγοραστής θα μπορεί να προσθέσει στον 
εξοπλισμό του αυτοκινήτου και κάποια άλλα 
προηγμένα συστήματα ασφαλείας, όπως 
το σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος 
για αποφυγή σύγκρουσης, με αναγνώρι-
ση πεζών, ανίχνευση τυφλού σημείου και 
σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρί-
δας κυκλοφορίας. Τέλος, το Kia Stronic θα 
κάνει την εμφάνισή του στις αγορές με μια 
γκάμα τεσσάρων κινητήρων. Τρεις βενζι-
νοκινητήρες και έναν πετρελαιοκινητήρα. 
Συγκεκριμένα, στους βενζινοκινητήρες θα 
υπάρχει ένας 1,25-λίτρων και 1,4-λίτρων 
MPI ατμοσφαιρικός κινητήρας με απόδοση 
84 και 100 ίππους αντίστοιχα, ενώ στην 
κορυφή της γκάμας θα βρίσκεται ο νέος 1.0 
λίτρων τρικύλινδρος turbo κινητήρας T-GDi, 
απόδοσης 120 ίππων. Στους κινητήρες 
πετρελαίου θα υπάρχει ένας 1,6-λίτρων, 
απόδοσης 136 ίππων.

 Το Hyundai i30 Νέας Γενιάς εξασφάλισε 
τη μέγιστη βαθμολογία, 5 αστέρια, από τον 
ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Euro 
NCAP! Πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία 
για την ασφάλεια ενηλίκων και παιδιών 
εντός του οχήματος, για τους πεζούς, καθώς 
και για τα ενεργά συστήματα ασφαλείας 
που διαθέτει. Το νέο i30 επιβεβαιώνεται 
ως ένα από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα 
στην κατηγορία του! Το αποτέλεσμα αυτό 
έρχεται να υπογραμμίσει την προσέγγιση 
της Hyundai σε θέματα ασφαλείας, με τη 
χρήση προηγμένης τεχνολογίας σε όλη 
την γκάμα μοντέλων του νέου i30.

Η βαθμολογία αφορά δοκιμές με Ενή-
λικα - Επιβάτη, Παιδί - Επιβάτη, Πεζό και 
Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας, γεγο-
νός που αποδεικνύει ότι το πεντάθυρο i30 
είναι ένα από τα πιο ασφαλή και πλούσια 
εξοπλισμένα μοντέλα στην κατηγορία του. 
Στο μοντέλο αυτό, η Hyundai παρουσιάζει 
για πρώτη φορά την τεχνολογία SmartSense, 
για ενεργή ασφάλεια και υποβοήθηση της 
οδήγησης. Το πολυσύνθετο πακέτο συνάδει 
με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας 
της Ευρώπης: Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης 
Πέδησης (ΑΕΒ), Σύστημα Προειδοποίησης 
Μετωπικής Σύγκρουσης (FCWS), Προσαρ-
μοζόμενος Έξυπνος Ρυθμιστής Ταχύτητας 
(ASCC), Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης 
Λωρίδας (LKAS), Σύστημα Προειδοποίησης 
Εκτροπής Λωρίδας (LDWS), Ανίχνευση 
Τυφλού Σημείου (BSD), Σύστημα Προει-
δοποίησης Απόσπασης Προσοχής Οδη-
γού (DDA), Σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης 
Υψηλής Σκάλας Φώτων (HBA), Σύστημα 
Περιοριστή Ταχύτητας (SL) καθώς και 
πολλά άλλα.

Και θρίαμβος στην Πολωνία
Την τρίτη νίκη μέσα στο 2017 σημείωσε 

η HYUNDAI WRC Team, ανεβαίνοντας 
στην πρώτη και δεύτερη θέση στο βάθρο των 
νικητών. Μεγάλος θριαμβευτής ο Thierry 
Neuville με συνοδηγό τον Nicolas Gilsoul. 
Δεύτερος ο Hayden Paddon με συνοδηγό 
τον Seb Marshall.

Το τρίτο πλήρωμα της Hyundai, με 
οδηγό τον Danni Sordo και συνοδηγό 
τον Marc Marti, ολοκλήρωσε τον θρίαμβο 
κατακτώντας την τέταρτη θέση στη γενική 
κατάταξη. Στον αγώνα, η Hyundai κέρδισε 
τις 12 από τις 22 ειδικές διαδρομές, γεγο-
νός που αποτελεί ρεκόρ για την ομάδα. Ο 
Thierry Neuville δήλωσε ενθουσιασμένος 
για το αποτέλεσμα μετά τον αγώνα: «Ήταν 
ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για όλη την 
ομάδα! Ο αγώνας αποδείκτηκε σκληρός 
και ο ανταγωνισμός ακόμα πιο σκληρός. 
Τώρα έχουμε κλείσει την απόσταση από 
την κορυφή στη βαθμολογία του πρωτα-
θλήματος και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο 
τρόπο για ό,τι καλύτερο. Θα απολαύσουμε 
τη νίκη μας γιορτάζοντάς την μαζί με όλη 
την ομάδα».

Stonic: Το εντυπωσιακό
μικρό SUV της KIA

Νέο Hyundai i30: Πέντε αστέρια 
ασφαλείας και κορυφαία βαθμολογία

Συμμετοχή σε διεθνή τουρνουά Beach 
Handball που διεξάγονται στην Ελλάδα 
έχουν δηλώσει ομάδες μας που διέπρε-
ψαν στο EBT Petrolina Beach Handball 
Tournament, το οποίο διοργάνωσε η 
Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης.

Η πρωταθλήτρια στην κατηγορία Γυ-
ναικών Megabet Plus Ladiez συμμετέχει 

στο 1ο Olympus Riviera Beach Handball 
Tournament που άρχισε την Παρασκευή 
και ολοκληρώνεται σήμερα, στην Παραλία 
Κατερίνης. Στο τουρνουά συμμετέχουν 8 
συνολικά γυναικείες ομάδες, από Ελλάδα, 
Κύπρο και Σκόπια.

Το διήμερο 21-23 Ιουλίου, άλλες 
δύο ομάδες μας θα λάβουν μέρος στο 

2ο Anixi Marathon Beach Handball 
Tournament, που θα γίνει στον Μαραθώ-
να και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις 
του Σχοινιά.

Πρόκειται για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
δευτεραθλητή στην Κατηγορία Ανδρών στο 
EBT Petrolina Beach Handball Tournament, 
καθώς επίσης και την τριταθλήτρια στην 

Κατηγορία Γυναικών ομάδα του GAP 
Vasilopoulos Ladies.

Αξίζει να αναφέρουμε πως το συγκε-
κριμένο τουρνουά διοργανώνει η ομάδα 
Άνοιξη, την οποία φιλοξενήσαμε στο EBT 
Petrolina Beach Handball Tournament 
2017 που έγινε το διήμερο 1-2 Ιουλίου, 
στην Παραλία Φοινικούδων.

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ 
ΔΙΗΜΕΡΟ 29 ΚΑΙ 30 ΙΟΥΛΙ-
ΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ 
ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ  
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Επιστρέφει το «Λάρνακα ΟΠΑΠ 3Χ3»

Ομάδες μας σε διεθνή τουρνουά στην Ελλάδα

Έντονο χρώμα από Α1 θα έχει το «Ζι-
βανάρειο» Τουρνουά Μπάσκετ, το οποίο 
διεξάγεται από το 2004 στη μνήμη του 
πρώην προέδρου του ΑΠΟΕΛ Μιχαλά-
κη Ζιβανάρη και φέτος λαμβάνει χώραν 
από 22-24 Σεπτεμβρίου, στο κλειστό «Τ. 
Παπαδόπουλος - Ελευθερία».

Στην πρόσκληση του ΑΠΟΕΛ ανταπο-
κρίθηκαν θετικά τρεις ομάδες της Greek 
Basket League και συγκεκριμένα η ΑΕΚ 
Αθηνών, το Ρέθυμνο Kings of Crete και ο 
Α.Ο. Κολοσσός. Οι κιτρινόμαυροι ήταν τρίτοι 
πέρσι στο ελληνικό πρωτάθλημα, η ομάδα 
της Κρήτης έβδομη και οι Ροδίτες όγδοοι.

Λόγω και του επιπέδου των διαγωνιζό-
μενων ομάδων, το «Ζιβανάρειο» αναμένεται 
να αποτελέσει γιορτή για την κυπριακή 
καλαθόσφαιρα, ενώ ο ΑΠΟΕΛ του Τόνι 
Κωνσταντινίδη θα έχει την ευκαιρία να 
αναμετρηθεί με τρεις σπουδαίες ομάδες 
από την Ελλάδα.

Μέσα από αυτήν τη διοργάνωση, οι προ-
πονητές θα έχουν την ευκαιρία να βγάλουν 
χρήσιμα συμπεράσματα για την ετοιμότητα 

των ομάδων τους, λίγες εβδομάδες πριν 
την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών 
τους υποχρεώσεων.

Η φετινή διοργάνωση αποτελεί ορό-
σημο, αφού η παρουσία τριών ομάδων 
της Α1 αναβαθμίζει το τουρνουά και το 
καθιστά ακόμα πιο ελκυστικό για τους 
φίλους της καλαθόσφαιρας. Το επίπεδο 
της διοργάνωσης θα είναι πιο υψηλό από 
ποτέ, και αναμένονται ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ροντες αγώνες.

Οι τέσσερις ομάδες που θα συμμετάσχουν 
στη διοργάνωση θα αγωνιστούν μεταξύ 
τους από μια φορά σε τρεις αγωνιστικές 
μέρες (Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή), 
και ο νικητής θα προκύψει μέσα από τη 
συνολική βαθμολογία.

Χορηγοί της διοργάνωσης είναι τα 
φυσικά συμπληρώματα διατροφής 
Superfoods, τα οποία εισάγονται και δι-
ανέμονται στην κυπριακή αγορά από τον 
Όμιλο C.A.PAPAELLINAS, τα κλιματιστικά 
GREE, το ξενοδοχείο Europa Plaza και το 
τυπογραφείο Landas.

ΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟ, Α.Ο. ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΕΛ ΘΑ ΑΝΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ ΣΤΟ 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 22-24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

“Άρωμα” από A1 στο «Ζιβανάρειο» Τουρνουά 
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Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΠΟΥ-
ΔΑΙΟΣ ΑΛΛΟΔΑ-
ΠΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙ-
ΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜ-
ΜΕΤΟΧΗΣ, ΑΦΟΥ 

ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ 
ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΗΝ 
ΑΓΓΛΙΑ, ΟΤΑΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΚΕ 
ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕ-
ΔΟ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ 
ΣΤΟΝ 2ο ΠΑΓΚΟΣ-

ΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

(ήταν στην 2η κατηγορία) έδειξε, επίσης, ενδιαφέρον 
για την αργεντίνικη αγορά και ρώτησε μάλιστα για 
τον 18χρονο Ντιέγο Μαραντόνα. Η τιμή απόκτησης 
του ήταν 400,000 λίρες και οι ιθύνοντες της Σέφιλντ 
δίστασαν να δαπανήσουν το ποσό. Αντ’ αυτού, απέκτη-
σαν τον υποτιθέμενο Μαραντόνα 2. Τον Αλεσάντρο 
Σαμπέγια (προπονητής της Εθνικής στο Μουντιάλ 
2014). Ο οποίος ήξερε μπάλα, αλλά Μαραντόνα δεν 
ήταν. Σε κάποια παιχνίδια έδειξε τις τεχνικές του ικα-
νότητες, πήρε μετεγγραφή για τη Λιντς, αλλά η Αγγλία 
δεν του έκατσε και έπειτα από τρία χρόνια επέστρεψε 
στην Αργεντινή. Όπως και του Αλμπέρτο Ταραντίνι 
(δεξί μπακ στην Εθνική Αργεντινής), που πήγε στην 
Μπέρμιγχαμ. Αυθόρμητος και οξύθυμος, ο Ταραντίνι  
ήρθε ουκ ολίγες φορές σε αντιπαράθεση με αντίπα-
λους παίκτες. Η Μπέρμιγχαμ υποβιβάστηκε και ο 
μακρυμάλλης Αργεντινός αποχώρησε άμεσα. Γενικά 
δεν ήταν εύκολο για τους Αργεντινούς παίκτες να προ-
σαρμοστούν στο αγγλικό παιχνίδι. Ο Αρντίλες, για να 
επανέλθουμε, δυσκολεύτηκε λιγότερο. Ήταν τεχνίτης 
παίκτης, αλλά έτρεχε πολύ, μάρκαρε και, παρόλο που 
ήταν βραχύσωμος, είχε δύναμη. Ο Βίγια ήταν βιρτου-
όζος, μπαλαδόρος. Ουσιαστικά, ήταν, σταδιακά, η ίδια 

η Τότεναμ που προσάρμοσε το παιχνίδι της, 

αποφεύγοντας όσο μπορούσε τις μακρινές μπαλιές και 
επιχειρώντας να παίξει με την μπάλα κάτω. Καταλυτι-
κή ήταν και η παρουσία του τεχνίτη επιτελικού Γκλεν 
Χοντλ. Ο Αρντίλες έμεινε στην Τότεναμ για δέκα χρόνια.  
Ο Βίγια έμεινε πέντε χρόνια. Είχε σκαμπανεβάσμα-
τα, αλλά οι ωραίες του στιγμές έμειναν στην ιστορία. 
Όπως το γκολ στον τελικό κυπέλλου του 1981, που 
αναδείχτηκε ως «το τέρμα του αιώνα στο Ουέμπλεϊ». Οι 
Αρντίλες, Βίγια είχαν άλλο ένα επεισόδιο στην αγγλική 
τους περιπέτεια. Ο πόλεμος των Φόκλαντ ανάμεσα 
σε Αργεντινή και Αγγλία το 1982 έκανε δύσκολη τη 
ζωή τους. Ο Αρντίλες πήγε δανεικός για 6 μήνες στην 
Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Βίγια έμεινε, αλλά ήδη ετοίμαζε 
τις βαλίτσες του για τις ΗΠΑ. 

Η περίπτωση Μιούρεν
Στο ντεμπούτο του με την Ίπσουϊτς το 1978, ο Ολ-

λανδός μέσος Άρνολτ Μιούρεν τα βρήκε μπαστούνια. 
Στο τέλος του αγώνα, έπιασε κουβέντα με τον Τέρι Μακ 
Ντέρμοντ (τον άσο της Λίβερπουλ με πέρασμα και από 
τον ΑΠΟΕΛ). «Άγγιξα τρεις φορές την μπάλα», είπε ο 
Μιούρεν, «καλωσόρισες στην Αγγλία», η απάντηση 
Μακ Ντέρμοντ. Το παιχνίδι της Ίπσουϊτς ήταν απόλυτα 
«αγγλικό». Μακρινές μπαλιές από πίσω, με στόχο τους 
επιθετικούς. Οι ενδιάμεσοι, οι χαφ, είχαν δευτερεύοντα 
ρόλο. Αλλά, λίγο η τεχνική του Μιούρεν, λίγο η άφιξη 
ενός ακόμη Ολλανδού, του Τάισεν, λίγο το μάτι του 
προπονητή Μπόμπι Ρόμπσον έφεραν αλλαγή. Η Ίπ-
σουϊτς άλλαξε αγωνιστικό προφίλ και το 1981 άγγιξε 
τον τίτλο στην Αγγλία, ενώ κατέκτησε και το κύπελλο 

ΟΥΕΦΑ. 

Οι Ανα-
τολικοί

Οι αγγλικές 
ομάδες το έψαξαν στην Αρ-

γεντινή, στην κεντρική Ευρώπη, πήγαν 
Ισραήλ (Άβι Κόεν στη Λίβερπουλ), αλλά δεν δί-

στασαν να κτυπήσουν και τις πόρτες του «Σιδηρούν 
Παραπετάσματος». Έτσι, ο 28χρονος δεξιός αμυντικός 
Ιβάν Γκόλατς αφίχθηκε από τη Γιουγκοσλαβία και πήγε 
στη Σαουθάμπτον. Έγινε ο πρώτος ξένος που αγωνί-
στηκε στο Ουέμπλεϊ σε επίπεδο συλλόγων. Τύπος ροκ, 
σκληρός, δυνατός μέσα στο γήπεδο, προσαρμόστηκε 
άνετα.  Η Τσέλσι απέκτησε τον επίσης Γιουγκοσλάβο 
Πέταρ Μπορότα. Εξαιρετικός τερματοφύλακας, αλλά 
επιπόλαιος. Και αν το καθεστώς της Γιουγκοσλαβίας ήταν 
ελαστικό, αυτό της Πολωνίας δεν ήταν. Η Μάντσεστερ 
Σίτι έκανε τεράστια προσπάθεια για να αποκτήσει τον 
Καζιμίερζ Ντέινα. Από τους σπουδαιότερους παίκτες 
στη δεκαετία του ‘70 στον κόσμο, εξασφάλισε, τελικά, στα 
31 του, τα απαραίτητα έγγραφα και από τη Λέγκια πήγε 
στο Μάντσεστερ. Δεν έβγαλε ποτέ όλο του το ρεπερτό-
ριο, αλλά όταν έπαιρνε στροφές… Την 1η του χρονιά 
(από τις τρεις), στις έξι τελευταίες αγωνιστικές σκόραρε 
ισάριθμες φορές και η Σίτι απέφυγε τον υποβιβασμό.  

Ξεκάθαρη επιρροή
Ψάχνοντας λίγο περισσότερο τις αγγλικές ιστοσελίδες 

και τα αφιερώματα στους πρώτους ξένους παίκτες, αλλά 
και σε όσες ακολούθησαν στις αρχές της δεκαετίας 
του ‘80, βγαίνει ένα συμπέρασμα. Ότι είχαν θετική 
επιρροή, κατ’ αρχήν στη φιλοσοφία του παιχνιδιού, με 
την μπάλα να κατεβαίνει περισσότερο στο έδαφος, την 
τεχνική κατάρτιση να αποκτά υπόσταση, τη σκληράδα 
να υποχωρεί. Ακόμη και ο μεγαλύτερος πολέμιος της 
απόκτησης ξένων παικτών, ο Γκόρντον Τέιλορ, έχει 
αλλάξει άποψη. «Παίκτες όπως ο Αρντίλες, ο Βίγια, 
ο Μιούρεν και ο Τάισεν είχαν μεγάλη συμβολή. Το 
ποδόσφαιρο αποκτούσε άλλη υπόσταση στη χώρα και 
στην κοινωνία στις αρχές των ν80ς. Ήταν το άθλημα που 
κυριαρχούσε, πλέον, απόλυτα. Όλοι ήθελαν να πάνε 
γήπεδο. Πολιτικοί, καλλιτέχνες, διάσημοι, επώνυμοι. Και 
οι ξένοι παίκτες έπαιξαν σοβαρό ρόλο στην αλλαγή». 

ΔΙΕΘΝΗ //////
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ

 

ΣΤΑ 1978, Η ΑΓΓΛΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΕΤΡΕΨΕ 
ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΞΕΝΩΝ 
ΠΑΙΚΤΩΝ, ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΗΤΑΝ 
ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ

Όταν οι Άγγλοι άνοιξαν τα... σύνορά τους

Ποδοσφαιρική βόμβα
Πέρασαν τρεις δεκαετίες όταν τον Ιούνιο του 1978 

η Αγγλική Ομοσπονδία ενέκρινε κανονισμό που 
επέτρεπε σε ξένους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται 
στις ομάδες. Και έπειτα από μερικές μέρες, έγινε το 
μπαμ. Ο προπονητής της Τότεναμ, Κιθ Μπέρκινσο, 
ταξίδεψε στην Αργεντινή, συναντήθηκε με τον Οσβάλντο 
Αρντίλες (από τους κορυφαίους παίκτες της Εθνικής 
που λίγες μέρες πριν είχε κατακτήσει το Μουντιάλ) 
και συμφώνησε μαζί του. Ο Αρντίλες πρότεινε και 
την απόκτηση του κολλητού του, του Ρικάρντο Βίγια 
(επίσης παγκόσμιος πρωταθλητής), και έτσι έγινε το 
μεγάλο διπλό μπαμ. Όταν οι εφημερίδες προέβαλαν 
τη διπλή αυτή μετεγγραφή, έγινε το έλα να δεις. Οι πιο 
ανοιχτόμυαλοι μιλούσαν για τεράστια πρόοδο, αλλά 
υπήρχαν και τεράστιες αντιδράσεις. Ο Γραμματέας 
της Ομοσπονδίας των Ποδοσφαιριστών, Κλιφ Λόιντ, 
δήλωνε πως η κάθοδος ξένων ποδοσφαιριστών… 
«θα εξαπλωθεί σαν πυρκαγιά. Κάθε ξένος παίκτης, 
θα αρπάζει τη θέση ενός Βρετανού, την ώρα που ο 
Πρόεδρός της, Γκόρντον Τέιλορ, τόνιζε πως «ήδη 
δύο Βρετανοί παίκτες της Τότεναμ είναι άνεργοι».  Η 
άφιξη των Αρντίλες - Βίγια συζητήθηκε σε κυβερνη-
τικά και βουλευτικά κλιμάκια και 
έγινε θέμα στις πολιτικές σελίδες 
των εφημερίδων. Οι φωτο-
γράφοι τούς ακολουθούσαν 
παντού. Έμειναν στην ιστο-
ρία οι φωτογραφίες, όπου οι 
δύο παίκτες κάνουν μάθημα 
Αγγλικών υπό την εποπτεία του 
Προέδρου της Ομοσπονδίας Πο-
δοσφαιριστών

Ο αντι-Μαραντόνα 
και ο καυγατζής

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 

Α
ν κάτι χαρακτηρίζει το αγγλικό πρωτά-
θλημα από την ημέρα που άνοιξαν τα 
σύνορα, μετά την υπόθεση Μποσμάν, 
είναι η εισβολή των ξένων παικτών. 
Θυμίζουμε πως το 1999 η Τσέλσι 
παρέταξε 11άδα με μόνο 

ξένους και το 2005 σε 
αγώνα η Άρσεναλ δεν 
είχε Άγγλο ούτε στον πάγκο. Σε μία 
χώρα, όπου μέχρι και το 1990 οι μετεγγραφές ξένων 
ήταν λιγοστές και μέχρι το 1996, σε σύγκριση με τα 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, περιορισμένες. Μέχρι, δε, 
το 1978, ουσιαστικά ανύπαρκτες. Μόλις πριν από 39 
χρόνια άνοιξαν επίσημα τα ποδοσφαιρικά σύνορα για 
παίκτες εκτός, φυσικά, του Ηνωμένου Βασιλείου (Σκωτία, 
Ουαλία, Β. Ιρλανδία), αλλά και της Δημοκρατίας της 
Ιρλανδίας. Και πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι 
από την υπογραφή του νόμου, έγινε η 1η μετεγγραφή. 
Η οποία προκάλεσε πάταγο και πικάντικα γεγονότα. 
Όπως πικάντικη ήταν και η αρχική συμμετοχή ξένων 
τη δεκαετία του 1930 και του ‘40. 

Ο αιχμάλωτος τερματοφύλακας
Ιστορικά, ο 1ος ξένος που αγωνίστηκε στην Αγγλία 

ήταν Γερμανός. Ο Μαξ Σέεμπουργκ. Αλλά η οικογένεια 
του μετακόμισε στη Μεγάλη Βρετανία όταν ο Μαξ 
ήταν δύο ετών. Μην νομίζετε πως έκανε και σπουδαία 
πράγματα. Ένα παιχνίδι έπαιξε σε ανώτατο επίπεδο, με 
τη φανέλα της Τότεναμ. Οπότε πέρασε απαρατήρητος. 
Το 1930, ο τεχνικός της Άρσεναλ, Χέρμπερτ Τσάπμαν, 
προσπάθησε να αποκτήσει για λογαριασμό των «κα-
νονιέρηδων» τον Αυστριακό τερματοφύλακα Ρούντι 
Χίντεν. Η ενέργεια χαρακτηρίστηκε ως προσβλητική 
και απαράδεχτη. Λίγα χρόνια μετά, με πρωτοβουλία 
του Υπουργείου Εργασίας, η Ομοσπονδία επέτρεψε σε 
αλλοδαπούς να αγωνιστούν, εφόσον είχαν συμπληρώ-
σει δύο χρόνια παραμονής στην Αγγλία. Έτσι, κάποια 
παιδιά εμιγκρέδων είχαν την ευκαιρία, και ξεχώρισε 
μόνον η περίπτωση του Χιλιανού Ρομπλέδο. Ο πρώ-
τος, όμως, ξένος που έβαλε τεράστια σφραγίδα στο 
ποδόσφαιρο της Γηραιάς Αλβιόνας, ήταν ο Μπερτ 
Τράουτμαν.  Στρατιώτης της ναζιστικής αεροπορίας, 
πιάστηκε αιχμάλωτος στον 2ο παγκόσμιο πόλεμο το 
1944. Και όλως τυχαίως, στο στρατόπεδο αιχμαλώτων 
άρχισε να αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα, 
όταν οι αιχμάλωτοι κλωτσούσαν το τόπι στον ελεύθερο 
χρόνο τους. Μετά το τέλος του Πολέμου έμεινε στην 
Αγγλία και αγωνίστηκε αρχικά στο «αγροτικό». Ήταν 
τόσο σπουδαίος, που το 1949 τον απέκτησε η Μά-
ντσεστερ Σίτι και έκανε τεράστια καριέρα 
για 15 χρόνια.

Ο ΜΙΟΎΡΕΝ, ΠΟΎ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΙΣΕΝ ΕΒΑΛΑΝ ΤΙΣ ΠΡΏ-

ΤΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ ΑΠΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΏΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ».

Ο «ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ 2» 

ΕΚΑΝΕ «ΜΑΓΙΚΑ», ΑΛΛΑ 

ΜΕΜΟΝΏΜΕΝΑ.  

ΟΙ ΑΡΝΤΙΛΕΣ ΚΑΙ ΒΙΓΙΑ 

ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 1978 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΤΕΝΑΜ ΚΑΙ ΤΟ 

ΘΕΜΑ ΕΚΑΝΕ ΠΑΤΑΓΟ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΑ.

Ο ΜΠΕΡΤ ΤΡΑΟΎΤΜΑΝ, ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΙΧΜΑΛΏΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ, ΕΚΑΝΕ ΣΠΟΎΔΑΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗ 
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ.
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