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ο ότι έγιναν λάθη και μάλιστα 
σοβαρά κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού, είναι κάτι 
που κανείς δεν μπορεί να 
αμφισβητήσει. Λάθη, που, 
κακά τα ψέματα, φέρνουν 
τους «γαλαζοκίτρινους», με 

το «καλημέρα», με την πλάτη στον τοίχο. Το 
αποτέλεσμα στη ουμανία ήταν αυτό που 
ξεσκέπασε τα σοβαρά κενά που παρουσι-
άζει η ομάδα, τις αδυναμίες της αλλά και τη 
λανθασμένη πρόσληψη του Μάριο Μπέιν 
στον πάγκο της ομάδας. Ένας άνθρωπος που 
ποτέ του δεν εγκλιματίστηκε στην ομάδα, δεν 
αφουγκράστηκε τον παλμό της και που ποτέ 
του δεν κατάλαβε πόσο σημαντική είναι η 
ευρωπαϊκή πορεία για τον ΑΠΟΕΛ. 

Στην ουσία, οι δύο νίκες επί της Ντού-
ντελαντζ «σκέπασαν» τις αδυναμίες και όλοι 
ήλπιζαν ότι απέναντι στη Βιτορούλ η ομά-
δα θα παρουσίαζε καλύτερο αγωνιστικό 
πρόσωπο. Θα μεσολαβούσε, άλλωστε, μια 
εβδομάδα προπονήσεων με όλα  τα θετικά 
συνεπακόλουθα. Αντί αυτού, όμως, γίναμε 
μάρτυρες μιας χειρότερης εικόνας. Ο ΑΠΟΕΛ 
στην ουσία δεν κατέβηκε ποτέ στον αγώνα 
απέναντι στη Βιτορούλ, παρουσιάζοντας μιαν 
απογοητευτική εικόνα.

Μια ομάδα χωρίς αρχή και τέλος, τρομερά 
αργή και προβλέψιμη και με έναν προπονητή 

που ήταν ωσεί παρών στον πάγκο. Πλέον, 
μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη στον ΑΠΟΕΛ 
καλούνται να συμμαζέψουν ό,τι συμμαζεύεται 
και η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη για να 
ανατρέψει το αποτέλεσμα. 

Άπαντες στο «γαλαζοκίτρινο» στρατόπεδο 
γνωρίζουν ότι παίζουν με την πλάτη στον τοίχο. 
Γιατί απλώς για τον ΑΠΟΕΛ ενδεχόμενος 
αποκλεισμός θα έχει πολύ μεγάλες συνέπειες. 
Οικονομικές και αγωνιστικές. Γι’ αυτό και ο 
επαναληπτικός απέναντι στη Βιτορούλ είναι 
μονόδρομος και επιβάλλεται στον Αρχάγγελο 
άπαντες να το αντιληφθούν. Από τον πιο παλιό, 
μέχρι τον νεότερο. 

Στην ουσία, μέσα σε διάστημα πέντε-έξι 
ημερών δεν μπορούν ν’ αλλάξουν και πολ-
λά πράγματα. Το σίγουρο, όμως, είναι ότι 
θα αλλάξει η ψυχολογία. Και πάνω σε αυτό 
ποντάρουν όλοι. Τακτικά, δεν μπορούν να 
γίνουν πολλές αλλαγές, αλλά αυτές που θα 
γίνουν, θα πρέπει να κάνουν τη διαφορά. 

τ πητ α να ε
Πιο πάνω αναφέραμε ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι 

τρομερά αργός και προβλέψιμος. Ακόμα και 
ο πιο αδαής περί ποδοσφαίρου  μπορεί να 
αντιληφθεί ότι η ομάδα αντιμετωπίζει με-
γάλο πρόβλημα στον μεσοεπιθετικό χώρο. 
Οι Μοράις και Βινίσιους είναι πολύ πίσω 
από τον πραγματικό τους εαυτό. Και οι δύο 

που μέχρι πέρσι αποτελούσαν αναπόσπα-
στα κομμάτια του παζλ, φέτος δείχνουν ότι 
απλώς δεν μπορούν. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι τα θετικά στοιχεία που έχουν βγάλει στα 
τρία επίσημα παιχνίδια είναι πολύ πιο λίγα 
από τα αρνητικά. Με λανθασμένες τοποθε-
τήσεις, δεν μπορούν να ακολουθήσουν τους 
αντιπάλους και, το κυριότερο, δεν μπορούν 
να κρατήσουν μπάλα και να την μεταφέρουν 
ορθολογιστικά μπροστά. 

Το ίδιο και ο Εμπεσίλιο, που «φωνάζει» 
ότι δεν είναι πλάγιος επιθετικός και δεν μπο-
ρεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που του 
έχουν ανατεθεί. Παρόλα αυτά, η εμμονή να 
χρησιμοποιείται στο δεξί άκρο στοίχησε στον 
ΑΠΟΕΛ.

Ο Μπερτόλιο μπορεί να τρέχει, αλλά δεν 
είναι το 10άρι που μπορεί ν’ ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις της ομάδας. Για την ακρίβεια, θέλει 
αρκετά ψωμιά μέχρι να φτάσει στα επίπεδα 
την κλάσης του επιτελικού, που πρέπει να 
αγωνίζεται στους πρωταθλητές. Επιπλέον, έχει 
δείξει ότι του λείπει το γκολ, κάτι που σαφώς 
επηρεάζει την ομάδα. Σε γενικές γραμμές δεν 
είναι ο Ντε Βινσέντι.

Ο Ντε Καμάργκο μπορεί να είναι φιλότιμος, 
να τρέχει για 60 λεπτά, όμως μέχρι εκεί.  Σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ως η πρώτη επιλογή στην κορυφή. Και όσο 
δεν έχει τις απαιτούμενες βοήθειες και η 

μπάλα δεν φτάνει στα πόδια του μέσα στην 
περιοχή, δεν θα μπορέσει ν’ αντεπεξέλθει 
στις προσδοκίες.    

Ο ουέδα μπορεί να είναι έμπειρος, αλλά 
είναι αρκετά αργός, με αποτέλεσμα να υπο-
πίπτει σε αρκετά λάθη, ενώ ο Ορ στον αγώνα 
στη ουμανία δεν φάνηκε καθόλου, σε αντί-
θεση με τους δύο πρώτους με αντίπαλο την 
Ντούντελατζ που ήταν από τους διακριθέντες.  

όλι πα τε
Είναι τελείως παράλογο σε μια ομάδα 

που όλοι παραδέχονται ότι διαθέτει ίσως 
το πλουσιότερο ρόστερ, στα τρία επίσημα 
παιχνίδια να έχουν χρησιμοποιηθεί μόλις 
14 ποδοσφαιριστές  Από τους οποίους οι έξι, 
Βάτερμαν, Λάγο, Μερκής, Μοράις, Βινίσιους 
και Μπερτόλιο να μην έχουν χάσει λεπτό. 

Απ’ εκεί και πέρα, ο Μιλάνοφ αγωνίστηκε 
σε δύο 90λεπτα και σε ένα έγινε αλλαγή. Ο 
Αρτυματάς έπαιξε ένα φουλ 90λεπτο και σε 
δύο αγώνες πέρασε ως αλλαγή. Ο  Ορ, επίσης 
αγωνίστηκε σε ένα ολόκληρο 90λεπτο και σε 
δύο αγώνες έγινε αλλαγή, ενώ ο Εμπεσίλιο 
έπαιξε σε δύο 90λεπτα και σε ένα βγήκε ως 
αλλαγή. Ο Ντε Καμάργκο μέτρησε ένα φουλ 
90λεπτο και δύο παιχνίδια βγήκε ως αλλαγή, 
ο ουέδα σε δύο φουλ 90λεπτα, ο Βάντερ 
πέρασε και στα τρία παιχνίδια ως αλλαγή και 
ο Ποτέ πέρασε σε δύο αγώνες ως αλλαγή.    

Και να σκεφτεί κανείς ότι στον πάγκο 
υπάρχουν παίκτες που μπορούν να κά-
νουν τη διαφορά, παρά τα πολλά και σημα-
ντικά αγωνιστικά προβλήματα που έχει να 
αντιμετωπίσει η ομάδα. Για παράδειγμα, ο 
Αλωνεύτης ούτε για ζέσταμα δεν ήταν άξιος 
να σηκωθεί; Ο Βάντερ δεν μπορούσε στον 
τελευταίο αγώνα να χρησιμοποιηθεί στο αρχικό 
σχήμα; Ο Φαρίας, που φέτος αποκτήθηκε, 
δεν αξίζει μιας ευκαιρίας, έστω να δούμε και 
εμείς εάν αξίζει να συγκαταλέγεται σε αυτό 
το ρόστερ; , ακόμα, οι Μακρής, Αντωνίου 
και Αλεξάνδρου δεν μπορούν να δώσουν 
λύσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα; 

εσα εν σ ση
Μέσα σε όλα τα πιο πάνω, η διοίκηση 

καλείται να «τρέξει» τον προγραμματισμό. 
Ο ΑΠΟΕΛ δείχνει τρομερές αδυναμίες σε 
συγκεκριμένες θέσεις, στις οποίες επιβάλλεται 
ενίσχυση. Με παίκτες που θα έρθουν στον 
Αρχάγγελο και θα μπουν με το «καλημέρα» 
στην ενδεκάδα. Κάτι, που έπρεπε να γίνει 
προ πολλού, αλλά δυστυχώς στον ΑΠΟ-
ΕΛ έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια. Στην 
ουσία, οι συναισθηματισμοί επιβάλλεται 
να μπουν στην άκρη και ποδοσφαιριστές 
που μέχρι χθες θεωρούνταν βασικοί και 
αναντικατάστατοι, θα πρέπει κάποια στιγμή 
να καθίσουν στον πάγκο. 

ΘΡΥΛΟΣ  
σε κρίσιμο στα ρο ρόμι
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Η Ομόνοια αλλάζει και ψάχνει την 
αίγλη του παρελθόντος, η Ανόρ-
θωση επανακάμπτει και γίνεται 

πιο διεκδικητική, η ΑΕΛ «κτίζει» στην 
περσινή ομάδα και διατηρεί τους πρωτα-
γωνιστικούς στόχους, η ΑΕΚ ενισχύεται 
και διεκδικεί τα πάντα, ο Απόλλωνας γιγα-
ντώνεται και θέλει, επιτέλους, πρωτάθλημα 
και ο ΑΠΟΕΛ είναι  ο ΑΠΟΕΛ, η ομάδα 
που διεκδικεί και -συνήθως- κατακτά τα 
πάντα τα τελευταία χρόνια. 

Το νέο πρωτάθλημα προμηνύεται 
συναρπαστικό. Έξι ομάδες εισέρχονται 
στον νέο μαραθώνιο με αξιώσεις προς 
τέρψιν του ποδοσφαιρόφιλου κοινού, του 
υγιώς σκεπτόμενου. Στα μάτια αυτών των 
οπαδών, η δυναμική των μεγάλων του 
κυπριακού ποδοσφαίρου αφήνει υπο-
σχέσεις για ωραίο θέαμα, δυνατές μάχες 
μέχρι εσχάτων, πλούσιο ανταγωνισμό και, 
επιτέλους, περισσότερο κόσμο στα γήπεδα. 
Όλα αυτά για τους υγιώς σκεπτόμενους 
φιλάθλους. 

Όμως, υπάρχει και η άλλη όψη... Αυτή 
που νοσεί και υποβόσκει με κίνδυνο να 
βάλει μπουρλότο σ’ ολόκληρο το οικοδό-
μημα. Η όψη των οπαδών που φανατίζονται 
με άσχημο τρόπο και είναι έτοιμοι με κάθε 
ευκαιρία να βγάλουν στο ποδόσφαιρο τα 
αρρωστημένα αισθήματά τους. 

Δυστυχώς, η αύξηση του ανταγωνι-
σμού, στα δικά μας μάτια, συνεπάγεται 
και αύξηση του φανατισμού. Τα μηνύματα 
στάλθηκαν πολύ νωρίς, από το καλοκαίρι 
και μάλιστα σε φιλικό προετοιμασίας, και 
διερωτόμαστε τι θα ακολουθήσει εφό-
σον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για ένα 
άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, που 
θα κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον 
μέχρι το φινάλε.  

Ποτέ πριν από το ξεκίνημα μίας χρο-

νιάς, από την καθιέρωση των   
και έπειτα, η πρώτη εξάδα δεν έμοιαζε 
τόσο «τσιμεντωμένη». Στον ΑΠΟΕΛ, τον 
Απόλλωνα και την ΑΕΚ, που κατά κύριο 
λόγο αποτελούσαν την πρώτη γραμμή, 
προστίθενται φέτος η Ομόνοια και η 
Ανόρθωση, που μπαίνουν με αξιώσεις 
στο νέο πρωτάθλημα, ενώ μεγαλύτερες 
απαιτήσεις έχει και η ΑΕΛ. 

Το ερώτημα που τίθεται είναι, λοιπόν, 
αν τα τελευταία χρόνια γίναμε μάρτυρες 
θλιβερών επεισοδίων χωρίς να υπάρχει 
τόσο μεγάλος ανταγωνισμός, τι θα συμβεί 
τώρα που όλες οι ομάδες που διαθέτουν 
τον μεγαλύτερο όγκο οπαδών, εμφανίζονται 
πιο διεκδικητικές. 

Θεωρούμε αδύνατο να κυλήσουν όλα 
ομαλά, όμως μπορούν δημιουργηθούν οι 
προ ποθέσεις, ώστε να έχουμε λιγότερα 
προβλήματα και, κυρίως, λιγότερη βία. 

Έχοντας εισέλθει στην τελική ευθεία 
για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, 
επιβάλλεται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς 
να πάρουν τα μηνύματα και να ασχολη-
θούν από τώρα με το πρόβλημα και όχι 
να αναμένουν μέχρι αυτό να γιγαντωθεί. 
Επιβάλλεται να λάβουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την, όσο το δυνατόν, πιο ομαλή 
διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Η ΚΟΠ, 
ως διοργανώτρια Αρχή, με τις διοικήσεις 
των συλλόγων και τους οργανωμένους 
οπαδούς από τη μία και η Πολιτεία μέσω 
της Αστυνομίας, από την άλλη, σηκώνουν 
το τεράστιο αυτό «βάρος».   

Το «στοίχημα» είναι μεγάλο και το 
διακύβευμα ακόμη μεγαλύτερο. Σε μια 
χρονιά που προσφέρεται για επανεκκί-
νηση του κυπριακού ποδοσφαίρου και 
επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα, ας 
μη διώξουμε, με τη βία, και αυτούς που 
παρέμειναν κοντά αυτά τα χρόνια    

Α πό τα αποτελέσματα των ομάδων μας 
στους πρώτους αγώνες που αφορούν 
τον 3ο προκριματικό γύρο, σε Τσά-

μπιονς Λιγκ και Γιουρόπα Λιγκ, βγαίνει το συ-
μπέρασμα ότι όχι μόνο μπορούν να προκριθούν, 
αλλά επιβάλλεται. Και εάν τα προηγούμενα χρόνια 
οι απαιτήσεις ήταν μεγάλες μόνο στην 
περίπτωση του ΑΠΟΕΛ, από τα 
αποτελέσματα των αγώνων της 
Πέμπτης φαίνεται ξεκάθαρα ότι 
πλέον εξίσου μεγάλες απαιτήσεις 
υπάρχουν και σε ΑΕΚ, Απόλλωνα 
και ΑΕΛ. 

Μπορεί ο απολογισμός να 
μην ήταν ο ιδανικός, με μία 
νίκη, μια ισοπαλία και δύο 
ήττες, όμως από τα σκορ 
είναι ξεκάθαρο ότι όχι 
μόνο υπάρχουν ελπί-
δες για πρόκριση, αλλά 
υπάρχει και η απαίτη-
ση για το μεγάλο άλμα. 

Αρχίζοντας από τον 
ΑΠΟΕΛ, μπορεί μετά 
το τέλος του αγώνα 
στη ουμανία οι εξε-
λίξεις να ήταν καταιγι-
στικές, όμως το ζητούμενο 
είναι την ερχόμενη Τετάρτη 
η ομάδα να παρουσιαστεί 
σαφώς αλλαγμένη και να 
ανατρέψει την ήττα (1-0) 
από τη Βιτορούλ. Η αλή-
θεια είναι ότι τα μωρά 
του Χάτζι χρήζουν προ-
σοχής, αλλά από την 
άλλη δεν έδειξαν κάτι 
το εξαιρετικό. Ένας 
καλός και σοβαρός 
ΑΠΟΕΛ, εύκολα ή 
δύσκολα, θα φτάσει 
στο ζητούμενο. 

ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΗ
ΜΕΡΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ 
ΥΠΑΡ ΕΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 
ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΓΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗ 
ΣΤΑ ΠΛΕ ΟΦ

ΚΑ Φ ΜΑΤΑ

Ο ΕΥΓΕΝΗΣ
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Η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, όχι 
απλώς μεγαλώνει, αλλά έχει και απαι-
τήσεις. Πέρσι έφτασε μέχρι τα πλέι-οφ, 
φέτος ο στόχος είναι η είσοδος στους 
ομίλους. Η ομάδα του μανόλ διά-
κεθ, παίζοντας έξυπνα, κέρδισε 2-0 
τη Δυναμό Μινσκ και έχει το πάνω 
χέρι. Ζητούμενο στο Μινσκ να πάει 
και να αποδείξει την ανωτερότητά της. 
Έδειξε, πάντως, ότι μπορεί να φτάσει 
αρκετά μακριά.

Στην Κύπρο θα είναι αλλιώς για ΑΕΛ 
και Απόλλωνα και οι δύο λεμεσιανές 
ομάδες καλούνται να το επιβεβαιώ-
σουν. Η λευκή ισοπαλία που πήρε 
η ομάδα του Μπρούνο Μπαλταζάρ, 
που παρεμπιπτόντως παιχνίδι με 
παιχνίδι κερδίζει τις εντυπώσεις, της 
δίνει σοβαρό πλεονέκτημα αλλά θα 
χρειαστεί σοβαρότητα και πειθαρχία 
στον επαναληπτικό. 

Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση 
του συμπολίτη της Απόλλωνα, που, 

παρά την ήττα από την Αμπερντίν, 
έχει δείξει ότι έχει του Σκοτσέζους 

στην Α ΕΝΑ και άπαντες στο 
«κυανόλευκο» στρατόπεδο πα-
ρουσιάζονται αποφασισμένοι 
να  τους υποβάλουν σε σκο-

τσέζικο ντους

Δίκοπο μα αίρι 
ο ανταγ νισμός στα ά 

 ΟΙ ΕΠΙΛΟ ΕΣ ΗΣ Η ΕΡΑΣ      A A  A  P  
                                                      A A   A   A  

  

Έ χουν περάσει 20 ολόκληρα 
χρόνια από το 1997, αλλά η 
μνήμη για το γεγονός είναι 

ακόμα ζωντανή. ταν αρχές καλο-
καιριού όταν «έσκασε» η είδηση ότι 
η Ίντερ θέλει να εντάξει στο δυναμι-
κό της τον ονάλντο  Ο Βραζιλιάνος 
είχε πετύχει την περασμένη χρονιά 
47 τέρματα σε 49 εμφανίσεις με τα 
χρώματα της Μπαρσελόνα, η οποία 
ήθελε να του ανανεώσει το συμβόλαιο 
για δέκα ακόμα χρόνια  ρθε όμως 
σφήνα ο «τρελός» νέος πρόεδρος της 
Ίντερ, ο Μάσιμο Μοράτι, ο οποίος 
προσέφερε στους Καταλανούς 22 
ολόκληρα εκατομμύρια ευρώ, για το 
«Φαινόμενο», με τους Μπλαουγκράνα 
να μην μπορούν να αντισταθούν σε 
αυτό το ιλιγγιώδες ποσό. Όλοι τότε 
αναρωτηθήκαμε. Καλός παίκτης ο 

ονάλντο, ο καλύτερος βασικά που 
πατούσε χορτάρι εκείνη την περίοδο, 
αλλά 22 εκ. για έναν ποδοσφαιριστή; 
Είχε προηγηθεί το προηγούμενο 
καλοκαίρι ένα άλλο σοκ, αυτό της 
μετακίνησης του σπουδαίου Άλαν 
Σίρερ από την Μπλάκμπερν στη 
Νιούκασλ έναντι 16 εκ. ευρώ, ένα 
ρεκόρ που κανένας δεν περίμενε 
ότι θα διαλυθεί λίγους μήνες μετά. 

Είκοσι χρόνια μετά η εάλ ετοιμάζεται 
να τινάξει την μπάνκα προσφέροντας 
στη Μονακό 180 εκ. ευρώ, όπως γρά-
φουν τα δημοσιεύματα, για να φέρει 
στη Μαδρίτη τον 18χρονο Κιλιάν 
Εμπαπέ, πραγματοποιώντας έτσι την 
ακριβότερη μετεγγραφή στα χρονικά 
του ποδοσφαίρου. Αν πραγματοποιηθεί 

το ντιλ περίπου θα διπλασιαστεί το προ-
ηγούμενο ρεκόρ που έσπασε πέρυσι η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν ψώνισε 
από τη Γιουβέντους τον Πολ Πόγκμπα 
για 105 εκ. ευρώ. Όσον αφορά τα 22 
εκ. που άξιζε κάποτε ο ονάλντο, πλέον 
τα αξίζει ένας Μάρκο Αρναούτοβιτς, ο 
οποίος μεταπήδησε φέτος για περίπου 
το ίδιο ποσό από τη Στόουκ στη Γουέστ 
Χαμ  

Μετά τον ονάλντο, η «πατάτα» που 
ακούει στο όνομα Ντενίλσον θα έσπαζε το 
ρεκόρ μετεγγραφών. Το αμέσως επόμενο 

καλοκαίρι, αυτό του 1999, ο Μοράτι θα 
ξαναχτυπούσε και θα έφερνε στο Μιλάνο 
τον Κριστιάν Βιέρι για 40 εκ. ευρώ και 
το 2000 γίνεται ένα άλλο δυνατό μπαμ, 
με την τότε «σημαία» της Μπαρσελόνα 
Λουίς Φίγο να μετακομίζει για 42 περί-
που εκ. στη μισητή της αντίπαλο εάλ 
Μαδρίτης. Το «γλυκό» για τη εάλ έδεσε 
το 2001, όταν έφερε στη Μαδρίτη για 
50 εκ. ευρώ τον Ζιντάν. Μέχρι το 2009 
τα πράγματα «καταλάγιασαν» για λίγο, 
όμως η εάλ χτύπησε ξανά αγοράζο-
ντας από τη  Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 

τον Κριστιάνο ονάλντο για 90 εκ. ευρώ. 
Οι μαδριλένοι ξαναχτύπησαν το 2013, 
φέρνοντας τον Γκάρεθ Μπέιλ από την 
Τότεναμ για  95 εκ. ευρώ, με τη Γιουνάι-
τεντ να σπάζει πέρσι το ρεκόρ. Η αλήθεια 
είναι ότι σε αυτά τα 20 χρόνια πολλά 
άλλαξαν στο ποδόσφαιρο, με τις αξίες 
των ποδοσφαιριστών να εκτινάσσονται. 
Πλέον οι μετεγγραφές άνω του 1 εκ. στην 
τρίτη κατηγορία της Αγγλίας κατήντησαν 
ρουτίνα, ενώ για 10 εκατομμύρια στην 
Πρέμιερ Λιγκ αγοράζεις παίκτη που σε 
αρχικό στάδιο δεν βρίσκεται στις πρώτες 

επιλογές των προπονητών  Το θέμα 
είναι μέχρι πού θα φτάσουν αυτές οι αξίες 
και αν πραγματικά οι ποδοσφαιρικές 
ικανότητες ενός ανθρώπου μπορούν 
να κοστολογηθούν τόσα. Και δεν είναι 
ζήτημα πληθωρισμού, καθώς τα 16 
εκ. ευρώ που πωλήθηκε ο Σίρερ το 
1996, με τις σημερινές αξίες θα ήταν 
26 εκ. ευρώ. Αν σκεφτεί κανείς πόσο 
θα πληρώσει μια ομάδα σήμερα για 
ένα 18χρονο, μόνο τα ερωτήματα για 
το μέχρι πού θα φτάσουν αυτά τα ποσά 
προκαλούν ζαλάδες

ρναο τοβιτς 
όπως  

Ρονά ντο
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Ο ΟΝΟ Α ///
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ

Ο ΚΕΝ ΡΟ 
ΗΣ Ο ΟΝΟΙΑΣ 

ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕ 
ΠΟΣΟ Η Α ΚΑΙ  

ΑΣΕΙ Σ ΟΙΧΕΙΩΝ  
Ε ΙΣΟΥ ΠΛΗΡΕΣ 
ΣΕ ΠΟΙΟ Η Α

//////////////////////// Ό
ποια ομάδα κερδίζει τη 
μάχη του κέντρου, 
έχει και σοβαρό 
προβάδισμα νίκης. 
Είναι κλισέ, αλλά την 
ίδια ώρα και πραγ-
ματικότητα. Η μέση 

είναι αυτή που σε μεγάλο βαθμό καθορίζει 
και την ισορροπία. Δεν είναι τυχαίο που 
ο Πάμπος Χριστοδούλου έδωσε τεράστια 
σημασία στη συγκρότηση της ομάδας που 
θα διαχειριστεί τον νευραλγικό χώρο του 
κέντρου. Με την παραμονή τριών παικτών 
από πέρσι, αλλά και την απόκτηση άλλων 
τεσσάρων, υπάρχει υπεροπλία, ίσως μά-
λιστα να παρουσιάζονται και υπεράριθμες 
επιλογές. Κανού, Άλεξ Σοάρες, Μπρέβελντ, 
Κατελάρης, Μαντούρο, Τουρέ και Μαρ-
γκάσα. Εφτά παίκτες για τρεις θέσεις, ίσως 
και για δύο, σε περίπτωση που ο Κύπριος 
τεχνικός εφαρμόζει όταν κρίνει αναγκαίο 
το 4-4-2. Έστω και αν ο Μαργκάσα προ-

ορίζεται κυρίως για το αριστερό άκρο της 
άμυνας (εξ ου και η απόκτηση μόνο του 
Καντέ για τη θέση), θα αποτελεί πάντα 
επιλογή 1ης γραμμής στα χαφ. Εκεί όπου 
υπάρχει η μεγαλύτερη καταπόνηση, οι 
περισσότερες κάρτες, αλλά και η ανάγκη 
ευελιξίας στον σχηματισμό και τον ρόλο 
των παικτών. Άρα χρειάζεται η ποσότητα 
και ένας συνδυασμός αγωνιστικών χα-
ρακτηριστικών. 

ελι α-επιλο
Ο Πάμπος Χριστοδούλου θέλει απ’ 

όλους του τους μέσους να μοιράζουν, να 
επιτίθενται και να αμύνονται. Με τάση 
να έχει επιλογές ποδοσφαιριστών box to 
box. Δεν απέκτησε κλασικό δεκάρι (π.χ. 
Κλέιτον). Έχει όμως δύο παίκτες με ορ-
γανωτικές ικανότητες και τη δυνατότητα 
να παίξουν ρόλο κεντρικού επιθετικού 
μέσου στο 4-2-3-1. Οκταροδέκαρα θα 
μπορούσε να τα αποκαλέσει κάποιος. 

Ο λόγος για τον Άλεξ Σοάρες και τον 
Κανού. Ο 2ος είναι ειδική περίπτωση, 
αφού έχει κάνει καριέρα και σαν εξάρι, σε 
ρόλο όμως δεύτερου ανασταλτικού. Από 
ένα πρώτο δείγμα γραφής, φαίνεται πως 
πρόθεσή του, όταν παρατάσσει την ομάδα 
με τρεις μέσους, δύο εξ αυτών να είναι σε 
ευθεία πίσω από τον κεντρικό επιθετικό 
και μπροστά από τον ανασταλτικό χαφ. Ο 
Μαντούρο, με βάση το βιογραφικό και το 
επίπεδό του, θα είναι μάλλον ο άνθρωπος-
σκούπα. Εκεί συνήθως ο Χριστοδούλου 
επιλέγει ψηλό και κυρίως δυνατό παίκτη. 
Ο Μαντούρο έχει και τα δύο, αλλά με 
επιπλέον προσόν τον καλό χειρισμό της 
μπάλας. Τουρέ και Μπρέβελντ είναι πε-
ρισσότερο εξαρο-οκτάρια (επιτρέψτε μας 
τους όρους).  Και θα μαρκάρουν και την 
τεχνική κατάρτιση έχουν για να κάνουν 
παιχνίδι. Στην εξίσωση μπαίνει και ο 
Κατελάρης, η αποκάλυψη της περσινής 
χρονιάς. Ο ανταγωνισμός είναι μεγαλύτερος 

φέτος για τον νεαρό Κύπριο. Πρόθεση του 
προπονητή είναι να του δώσει τις ευκαι-
ρίες για να ανελιχτεί ακόμη περισσότερο. 
Έχει δύναμη, ύψος, θράσος (με την καλή 
έννοια), του λείπουν οι εμπειρίες, αλλά 
έκανε άλματα μέσα σε μερικούς μήνες. 
Έχοντας γύρω του παίκτες με ποικίλα 
χαρακτηριστικά, έχει πολλά να μάθει 
και να κερδίσει. Τα ποδοσφαιρικά του 
χαρακτηριστικά και η φρεσκάδα του θα 
χρειαστούν σε πολλούς αγώνες, εκεί ειδικά 
όπου θα γίνονται μάχες στο κέντρο ή όταν 
η Ομόνοια θα θέλει να θωρακίσει τα νώτα 
και τον εναέριό της χώρο. Θα σταθούμε και 
στον Μαργκάσα, που θα είναι εκεί όποτε 
χρειαστεί. Αυτός ξέρει όσο κανείς άλλος 
τα κατατόπια, πέρα από τα συγκεκριμένα 
του αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Με όλα 
τα πιο πάνω, ο Πάμπος Χριστοδούλου 
μπορεί εκεί και όπου χρειαστεί να παίξει 
και με 4-4-2. Αν δείγμα γραφής είναι η 
ΑΕΛ της περιόδου 2011-12, θυμίζουμε 

ορισμένες φορές τον σχηματισμό με δύο 
χαφ, ένας εκ των οποίων ήταν ο κυρίως 
οργανωτής της ομάδας, ο Μπεμπέ. 

Συνοψίζοντας, ο τεχνικός της Ομόνοι-
ας, με βάση το προφίλ των παικτών του 
στο κέντρο, μπορεί να επιλέξει κάλλιστα 
αρκετούς συνδυασμούς και αγωνιστική 
προσέγγιση. Με δύο μόνο χαφ, όταν θέλει 
να επιτεθεί περισσότερο, με τον  κλασικό 
σχηματισμό (6άρι, 8άρι, 10άρι), με τον 
ανασταλτικό μπροστά από τα μπακ και 
τα δύο άλλα χαφ σε γραμμή (προσέγγιση 
προς 4-4-1), αλλά και με δύο ανασταλτι-
κούς, όταν θα θέλει να δώσει περισσότερη 
έμφαση στην αναχαίτιση. Η μεσαία γραμμή 
είναι ήδη συμπληρωμένη και άρα δίνει 
περιθώριο για πρώτες αναλύσεις. Τώρα, 
το πόσο η πολύ καλή θεωρία θα βγει στην 
πράξη, αλλά και ποιοι θα αναλάβουν το 
μεγαλύτερο αγωνιστικό βάρος σ’ αυτήν 

την ιστορία θα φανεί στην πορεία. 
Ακόμη είναι πολύ νωρίς.  

ΑΕ  ///
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ

Ο ΙΣΠΑΝΟΣ 
ΑΣΟΣ ΗΣ ΑΕΚ 
ΕΠΙΑΣΕ ΑΛΛΟ 
ΕΝΑ Σ Α ΙΣ ΙΚΟ 
ΟΡΙΟ ΣΥ Ε ΟΧΩΝ  
Ε ΙΚ Ο Ο ΑΡΙ

/////////////////////Γ ια πολλούς είναι ο καλύτερος ξέ-
νος της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, 
οι διαφωνούντες τον βάζουν σί-

γουρα στην 1η τριάδα. Είναι επίσης και 
από τους κορυφαίους αλλοδαπούς στο 
πρωτάθλημά μας. Σύγχρονος μέσος, χωρίς 
ταμπέλα (10άρι,  οκτάρι κτλ), με τεχνική 
κατάρτιση, με μυαλό, με την ιδιότητα να 
σκοράρει, να μοιράζει, να ελέγχει τον 
ρυθμό του παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι 
ότι, στην πρώτη του χρονιά (2012-13) 
και στην αμέσως επόμενη είχε κερδίσει 
εντυπώσεις. ταν ευδιάκριτο ότι ο Χοάν 
Τομάς, περί αυτού ο λόγος, ήταν καλής 
πάστας παίκτης. Η απογείωση ήλθε στην 
3η του χρονιά και πήγε σερί και στην 
4η. Η 5η, αυτή που ολοκληρώθηκε τον 
Μάιο, τον βρήκε να συνεχίζει με χίλια, 
αλλά εκεί κτύπησε η ατυχία. Ο σοβαρός 
τραυματισμός στο ντέρμπι πρώτου γύρου 
(29 Οκτωβρίου) με τον ΑΠΟΕΛ έφερε 
πολύμηνη απουσία και σαφώς τον πήγε 
πίσω. Επέστρεψε τον Μάρτιο, προσπάθησε 
πολύ, αλλά φυσιολογικά δεν ήταν ο προ 
τραυματισμού Τομάς. Η 6η του χρονιά στην 
ΑΕΚ ξεκίνησε καλά, με μεστές εμφανίσεις 
και τέρματα. Στον αγώνα με την Ντιναμό 
Μινσκ, ο Τομάς έπιασε άλλο ένα στατιστι-
κό όριο συμμετοχών, συμπληρώνοντας 
160 παιχνίδια με τη φανέλα της ΑΕΚ σε 
όλες τις διοργανώσεις. Θα ήταν αρκετά 
περισσότερες, αν δεν είχε τον τραυματι-
σμό και το όριο των 200 συμμετοχών θα 
ήταν στον ορίζοντα. Όμως ακόμη κι έτσι, 
υπάρχει περίπτωση να πιάσει αυτόν τον 
σημαδιακό αριθμό στην τρέχουσα χρονιά, 

αν όλα πάνε κατ’ ευχήν. Αν υπολογίσουμε 
τους 36 πρωταθλήματος, έναν σεβαστό 
αριθμό αγώνων κυπέλλου (μπορεί μέ-
χρι και εννέα) και εφόσον η ΑΕΚ πάει 
μακρύτερα στην Ευρώπη, ο Τομάς έχει 
τη δυνατότητα να ακουμπήσει τις δύο εκα-
τοντάδες αγώνων με τους Λαρνακείς. Ας 
μείνουμε στο σήμερα. 

Οι 160 αγώνες του Τομάς είναι άθροι-
σμα των 123 παιχνιδιών στο πρωτάθλημα, 
22 στο κύπελλο και 15 στην Ευρώπη. Η 
πιο παραγωγική του χρονιά ήταν η περί-
οδος 2015-16 με 37 αγώνες, η λιγότερο 
παραγωγική (αριθμητικά πάντα) η πρώτη 
με 19 παιχνίδια. Λογικό, όμως, αφού ήταν 
μισή σεζόν (αποκτήθηκε ανουάριο του 
2013). Στις 19 λοιπόν ανουαρίου του 
2013 έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα της 
ΑΕΚ, κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Συμπτω-
ματικά κόντρα στους «ερυθρόλευκους», 
έκανε την 100ή του συμμετοχή, στις 19 
Οκτωβρίου του 2015 και την 150ή τον 
περασμένο Απρίλιο απέναντι στην ΑΕΛ. Με 
τη συμμετοχή του απέναντι στην Ντιναμό 
Μινσκ συμπλήρωσε τους 160 αγώνες. 
Παρθενικό του παιχνίδι στο κύπελλο, ήταν 
με τον Ολυμπιακό (ήταν και το 2ο του 
παιχνίδι με την ΑΕΚ), ενώ πρωτόπαιξε 
σε ευρωπαϊκό παιχνίδι τον Αύγουστο του 
2015 με την Μπορντό. 

να αν τ σσερα
Σκοράροντας δις απέναντι στη Λίν-

κολν του Γιβραλτάρ, ο Τομάς ξεπέρασε 
κατά ένα τα 40 γκολ. Δηλαδή, σημειώνει 
ένα τέρμα ανά τέσσερα παιχνίδια με την 

ΑΕΚ, που είναι μία εξαιρετική επίδοση 
για μέσο. Με βάση τη στατιστική, μπορεί 
κάλλιστα στην τρέχουσα περίοδο να σπά-
σει το φράγμα των 50 τερμάτων. Πέτυχε 
φυσικά τη «μερίδα του λέοντος» στο πρω-
τάθλημα με 29 γκολ. Σημείωσε οκτώ στο 
κύπελλο και τέσσερα στην Ευρώπη. Το 
πρώτο του γκολ ήταν με τον Ολυμπιακό 
σε αγώνα κυπέλλου (30 1 13). Στις 27 
Φεβρουαρίου του 2013 σκόραρε για 1η 
φορά στο πρωτάθλημα, με αντίπαλο την 
ΑΕΛ και στις 14 ουλίου του 2006 άνοιξε 
λογαριασμό στην Ευρώπη (κόντρα στην 
Κρίφτονβιλ στη Βόρειο ρλανδία). 

  φορές  Κτ ής ομάς

-  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΩΤ. ΚΥΠ. ΕΥΡ.
12-13 14/4 5/2 0/0
13-14 31/9 5/1 0/0
14-15 30/6 6/3 0/0
15-16 30/8 5/1 2/0
16-17 18/2 1/1 8/2
17-18 0/0 0/0 5/2

  

 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΥΡΩΠΗ
 

  

ε γερ  και ε καμπτ  
« ΕΣΗ»



έρασαν πολλοί και μεγάλοι ποδο-
σφαιριστές από τον ΑΠΟΕΛ, που 
έβαλαν τη δική τους σφραγίδα, 
όχι μόνο στο σωματείο του αλλά 
και γενικότερα στο ποδόσφαιρό 
μας. Σε μια ξεχωριστή θέση πι-
στεύω ταπεινά πως βρίσκονται ο 

Ανδρέας Στυλιανού και ο Νίκος Παντζιαράς, με τον 
πρώτο να παίζει πιο νωρίς αλλά και να αποχωρεί 
πιο γρήγορα από τα γήπεδα, ενώ μαζί συνυπήρξαν 
μεταξύ 1971-78. Δύο μεγάλοι αρχηγοί του ΑΠΟ-
ΕΛ και της Εθνικής, που πανηγύρισαν τίτλους και 
κατέγραψαν προσωπικές επιδόσεις, με τον Ανδρέα 
Στυλιανού να είναι ηγέτης και καθοδηγητής, από 
τους κορυφαίους παίκτες που πέρασαν από το πο-
δόσφαιρό μας, και τον Νίκο Παντζιαρά να είναι ένας 
αρχοντικός αμυντικός ηγέτης και μεγάλη προσω-
πικότητα ως ποδοσφαιριστής. εχωριστή στιγμή 
και για τους δύο υπήρξε το νταμπλ του ΑΠΟΕΛ 
το 1972-73, με τον Πάνο Μάρκοβιτς στον πάγκο, 
και ακολούθως η μεγάλη επιτυχία της ομάδας να 
παραμείνει στην Α’ Εθνική -η μόνη κυπριακή ομάδα 
που το πέτυχε- αλλά, δυστυχώς, ο θεσμός σταμάτησε 
λόγω των τραγικών γεγονότων του 1974. 

Μια μεγάλη μορφή του κυπριακού ποδοσφαί-
ρου, υπήρξε για τον ΑΠΟΕΛ και την Εθνική ένας 
εμβληματικός αρχηγός, όχι μόνο στο γήπεδο αλλά 
και στ’ αποδυτήρια. Ένας αθλητής-πρωταθλητής, 
που κέρδισε την εκτίμηση όλου του φίλαθλου κό-
σμου. εκίνησε το ποδόσφαιρο από τον ΑΠΟΠ 
Πάφου (1957-61), τη γενέτειρά του. Το 1961 πήγε 
για σπουδές στην Αθήνα, στη Γυμναστική Ακαδημία, 
ενώ ήταν ήδη από τους κορυφαίους αθλητές στίβου 
στην Κύπρο. Εκεί για δύο χρόνια (1961-63) παίζει 
ποδόσφαιρο στον ιστορικό Πανιώνιο, όπου έκανε 
πρωταθλητισμό, και αγωνίζεται ως αθλητής στίβου 
στον Παναθηναϊκό. Επιστρέφει στην Κύπρο και 
παίρνει μετεγγραφή στον ΑΠΟΕΛ, όπου αγωνίζεται 
από το 1963 μέχρι το 1978, έχοντας μια καταπλη-
κτική πορεία. Με τον ΑΠΟΕΛ ο δάσκαλος -όπως 
τον αποκαλούσαν- πήρε δύο πρωταθλήματα και 
πέντε κύπελλα. Είναι 33 φορές διεθνής και δύο 
φορές αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλή-
ματος. Το 1966-67 με 29 γκολ και το 1970-71 με 
11 γκολ. Η αρχή του τέλους ήταν τον Γενάρη του 
1977, όταν σε ντέρμπι με την Ομόνοια, ο ΑΠΟΕΛ 
κέρδισε 3-0 με δύο τέρματα του Α. Στυλιανού αλλά 

κτύπησε στο πόδι. Αγωνίστηκε για 6 παιχνίδια την 
περίοδο 1977-78 και αποχώρησε από τα γήπεδα 
όταν όλοι άρχισαν να λένε ότι ο Στυλιανού περνά 
δεύτερη εφηβική ηλικία. Ο δάσκαλος πρόσφερε 
στη συνέχεια μέσα από διάφορα διοικητικά πόστα 
του ΑΠΟΕΛ. 

Ο Ανδρέας Στυλιανού ήταν ένας ταλαντούχος 
παίκτης, παίζοντας είτε μπροστά είτε στη μεσαία 
γραμμή. Άριστος τεχνίτης,  ωραίος ντριμπλέρ με 
δυνατό σουτ και άπιαστες κεφαλιές, ήταν και ορ-
γανωτής και σκόρερ. Μια ηγετική μορφή, ένας 
επιβλητικός παίκτης. 

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Π. Μάρκο-
βιτς για τον αρχηγό  «Τολμώ να πω ότι ο Ανδρέας 
Στυλιανού ήταν ο ποδοσφαιριστής που με βοήθησε 
όσο κανένας άλλος στο να μεταφέρω στο γήπεδο 
σχέδια και επιδιώξεις μου ως προπονητής. ταν 
ο άνθρωπος που υλοποίησε πολλά από τα όνειρά 

μου και τις σκέψεις μου για το ποδόσφαιρο και 
για τον ποδοσφαιριστή ειδικότερα. Αν ο Ανδρέας 
γεννιόταν σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα, ίσως 
να ήταν μια μεγάλη φυσιογνωμία στον πανευ-
ρωπαϊκό χώρο ».

Π Ζ
Από τους κορυφαίους αμυντικούς ήταν αναμ-

φίβολα ο Νίκος Παντζιαράς. ταν ένας μοντέρνος 
αμυντικός, έπαιζε αρχοντικό ποδόσφαιρο, μυαλω-
μένα. ταν πραγματικός ηγέτης, πολύ γρήγορος με 
εκπληκτικό άλμα και άριστη αντίληψη του παιχνιδιού. 
Ο Νίκος έπαιξε στον ΑΠΟΕΛ από το 1971 μέχρι το 
1987 σε όλες τις θέσεις της άμυνας, κυρίως, όμως,  
σαν λίμπερο. Πήρε τρία πρωταθλήματα και πέντε 
κύπελλα. Έπαιξε στην Εθνική από τα 20 του χρόνια 
και έχει καταγράψει 48 συμμετοχές και πέτυχε ένα 
τέρμα. Ο Ν. Παντζιαράς πήρε το περιβραχιόνιο του 

αρχηγού το 1978, όταν ο Α. Στυλιανού τερμάτισε 
την καριέρα του.  

Ο Νίκος όπως και τα άλλα δύο αδέλφια του 
(ο Γιώργος και ο Κούλλης) έγραψαν τη δική τους 
ιστορία στον ΑΠΟΕΛ. Είχε καθιερωθεί στην ομάδα 
την περίοδο 1972-73, σε μιαν από τις πιο πετυχη-
μένες περιόδους του ΑΠΟΕΛ, χρονιά που έκανε 
το νταμπλ. ταν 18 χρονών και το ντεμπούτο του 
έγινε σε ντέρμπι με την Ανόρθωση, όπου έπαιξε 
ως αλλαγή. Σε ηλικία 21 χρονών ο Νίκος Παντζια-
ράς τιμήθηκε το 1975 από την ΕΑΚ ως δεύτερος 
καλύτερος ποδοσφαιριστής και πέμπτος κατά 
σειράν αθλητής της χρονιάς. Το 1980 η ΕΑΚ θα 
ψήφιζε τον Νίκο μαζί με τον Κλείτο Ερωτοκρίτου 
της Ομόνοιας, ως κορυφαίους ποδοσφαιριστές της 
χρονιάς, ενώ το 1984 το γερμανικό εβδομαδιαίο 
περιοδικό «Κίκερ Σπορτ» θα τον κατέτασσε ανάμεσα 
στις 25 κορυφαίους ποδοσφαιριστές της Ευρώπης 

μαζί με τους Πλατινί, Σκίφο, Σούμαχερ, ας κ.ά. 
Το 1986 ήταν η σειρά του ΑΠΟΕΛ να τιμήσει τον 
κορυφαίο ποδοσφαιριστή του, βραβεύοντάς τον 
μαζί με τα αδέλφια του για τη μεγάλη προσφορά 
της οικογένειας Παντζιαρά στον ΑΠΟΕΛ. 

Ο Ν. Παντζιαράς έμεινε στην ιστορία του κυπρι-
ακού ποδοσφαίρου ως ένας καταξιωμένος αθλητής, 
κερδίζοντας τον απόλυτο σεβασμό του συνόλου των 
φιλάθλων της οικογένειας των ποδοσφαιριστών 
αλλά και των αθλητών παραγόντων. 

Πέρα από την αδιαφιλονίκητη ποδοσφαιρική του 
αξία, ήταν ένας ατόφιος άνθρωπος-αθλητής, που 
παρουσιαζόταν μέσα και έξω από τους αγωνιστι-
κούς χώρους μ’ έναν αταλάντευτο και αξιοζήλευτο 
χαρακτήρα, προικισμένο πλουσιοπάροχα με φυσική 
ευγένεια, ήθος και ανώτερο και μια παραδειγματική 
αθλητοπρέπεια, ενώ στον λόγο του ήταν πάντοτε 
διάχυτη η σεμνότητα.    

Της Κυριακής
30.07.2017
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Δυο μεγάλοι αρχηγοί που έβαλαν τη σφραγίδα τους

Ε Ο ///
ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
 ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΖΙΑΡΑΣ  

ΑΠΟΕΛ

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



ια καλή ομάδα χτίζεται από 
την άμυνα, λέει ένα σοφό 
ποδοσφαιρικό ρητό, και 
πάνω σε αυτήν τη λογική, 
στην Ανόρθωση κινήθηκαν 
στο μετεγγραφικό παζάρι, 
θέλοντας να τοποθετήσουν 

γερά θεμέλια στα μετόπισθεν. 
Από την πρώτη στιγμή, Ανδρέας Παντελή και όνι 

Λέβι έβαλαν στόχο να στελεχώσουν την αμυντική 
γραμμή της ομάδας με έμπειρους και ικανούς πο-
δοσφαιριστές, που θα ελαχιστοποιούσαν το ρίσκο, 
και εκ πρώτης όψεως το έχουν καταφέρει. 

Παίκτες όπως οι Πράνιτς, Σίλντενφελντ, Ντου-
γκλάο και Μπανταλόφσκι, αν μη τι άλλο προσφέρουν 
σιγουριά στα μετόπισθεν και δείχνουν ικανοί να 
στήσουν ένα απροσπέλαστο τείχος για τους αντί-
παλους επιθετικούς. 

Εάν σε αυτούς υπολογίσουμε και τον Αριέλ Χα-
ρούς, κάτω από τα δοκάρια, τον σραηλινό τερματο-
φύλακα που αποτέλεσε τον διακαή πόθο του όνι 
Λέβι, τότε εύκολα μπορεί ν’ αντιληφθεί κανείς την 
ικανοποίηση που μπορεί να νιώθει ο τεχνικός της 
«Κυρίας», για τη στελέχωση της αμυντικής γραμμής 
της ομάδας του.  

Αρχίζοντας από τον άσο, όπως προαναφέραμε, ο 
Χαρούς αποτέλεσε εξ αρχής τον διακαή πόθο του όνι 
Λέβι, με τον σραηλινό τεχνικό να δείχνει αρκετή υπο-
μονή και επιμονή. Η συμφωνία μαζί του πέρασε από 
χίλια κύματα μέχρι να πει το πολυπόθητο «ναι» και 
να πάρει τον δρόμο προς την Κύπρο και το «Αντώνης 
Παπαδόπουλος». Τελικά, ο Λέβι είδε τον συμπατριώτη 
του να ντύνεται στα «κυανόλευκα» και έδωσε τα γάντια 
σε έναν τερματοφύλακα που τον γνωρίζει πολύ καλά, 
έχοντας προ πηρεσία σε Μπεϊτάρ ερούσαλημ (2007-
2014), Μακάμπι Νατάγια (2014-15) και Χάποελ Τελ 
Αβίβ (2015-17).

Είναι γεγονός ότι από την αρχή ο Ανδρέας Παντελή 
έψαχνε το «μπαμ» στο μετεγγραφικό παζάρι. Και το 
κατάφερε φέρνοντας στην ομάδα τον Γκόρντον Σίλ-
ντενφελντ. Ο 32χρονος διεθνής Κροάτης κεντρικός 
αμυντικός αγωνίστηκε σε ΠΑΟΚ και ΠΑΟ, ενώ στο 
παρελθόν φόρεσε τις φανέλες της τουρκικής Μπεσίκτας, 
των γερμανικών Ντούισμπουργκ και Αϊντράχτ Φραν-
κφούρτης, της Στουρμ Γκρατζ, της ρωσικής Δυναμό 
Μόσχας, ενώ τελευταία του ομάδα ήταν η Ντιναμό 
Ζάγκρεμπ. Η αγωνιστική του αξία είναι δεδομένη και 

αυτό που όλοι αναμένουν στην ομάδα είναι να ξεδιπλώ-
σει τις αρετές του και να γίνει ο ηγέτης της, βοηθώντας 
παράλληλα και τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. 

Δίπλα στον Σίντενφελντ, στο κέντρο της άμυνας, 
αποκτήθηκε και θα αγωνίζεται άλλος ένας έμπειρος 
ποδοσφαιριστής. Πρόκειται για τον 30χρονο Βραζι-
λιάνο Ντάγκλας Φερέιρα (Ντουγκλάο). Ο θηριώδης 
(1.93) κεντρικός αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του 
από τη βραζιλιάνικη Κοριτίμπα, για να αγωνιστεί στη 
συνέχεια στην ντερνασιονάλ, στη γαλλική Ναντ, στην 
Καβάλα, στην Μπράγκα, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώ-
θηκε αγωνιζόταν στο τούρκικο πρωτάθλημα.  

Π
Ο βάν Μπανταλόφσκι είναι ο εκλεκτός του όνι 

Λέβι για το δεξί άκρο της άμυνας. Ο Βούλγαρος ακραί-
ος αμυντικός με προ πηρεσία σε Παρτίζαν, Λέουβεν, 
ΤΣΚΑ, Λοκομοτίβ Σόφιας, Λίτεξ Λόβετς και Φέγενορντ, 
μπορεί να δώσει αρκετές λύσεις και στο πρόσωπό του 
ποντάρει πολλά ο σραηλινός τεχνικός. 

Π
Όσον αφορά το αριστερό άκρο, η διοίκηση επε-

φύλασσε νέα μεγάλη έκπληξη στον κόσμο της ομά-
δας, αφού έφερε στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» τον 
35χρονο Κροάτη, πρώην διεθνή, Ντάνιελ Πράνιτς με 
σπουδαία καριέρα σε Μπάγερν Μονάχου (2009-12), 
όπου έπαιξε 55 παιχνίδια και Σπόρτινγκ Λισαβόνας 
(2012-13). Μάλιστα, ο Πράνιτς υπήρξε συμπαίκτης 
με τον Σίντενφελντ την περίοδο που αγωνίστηκε στον 
Παναθηναϊκό (2013-16). 

Π
Πέραν των τεσσάρων προαναφερθέντων, ο όνι 

Λέβι έχει και άλλες επιλογές όπου μπορεί να στη-
ρίξει τα πλάνα του στο αμυντικό κομμάτι. Όπως για 
παράδειγμα ο νεαρός Παναγιώτης Αρτυματάς, που 
αποκτήθηκε φέτος, και ο σραηλινός τεχνικός έδειξε να 
τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση. Ο Αρτυματάς θεωρείται 
σίγουρο ότι θα κάνει δύσκολη τη ζωή του κ. Λέβι και 
θα διεκδικήσει επί ίσοις όροις με τον Ντουγκλάο τη 
θέση στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στον Σίντενφελντ. 
Λύσεις μπορούν να προσφέρουν στο κέντρο της άμυνας 
και οι Βίκτορ και Σιβού, όπως έγινε αρκετές φορές 
κατά τη διάρκεια της περσινής περιόδου. Επιπλέον, 
στο αριστερό άκρο της άμυνας, λύσεις μπορεί να δώσει 
και ο νεαρός Κώστας Πηλέας, ο οποίος στα φιλικά 
παίρνει χρόνο συμμετοχής.  

Της Κυριακής
www.sigmalive.com/sports
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ΑΝΟ Ω  ///
ΠΟΛΥ ΙΟΣ ΑΛΕ ΑΝΔΡΟΥ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝ ΕΛΗ 
ΚΑΙ ΡΟΝΙ ΛΕ Ι Ε ΑΛΑΝ 
Σ ΟΧΟ ΝΑ Σ ΕΛΕΧΩΣΟΥΝ 
ΗΝ Α ΥΝΑ Ε 

Ε ΠΕΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΥΣ 
ΠΑΙΚ ΕΣ  ΩΣ Ε ΝΑ 
ΕΛΑΧΙΣ ΟΠΟΙΗΣΟΥΝ Ο 
ΡΙΣΚΟ  ΚΑΙ ΕΚ ΠΡΩ ΗΣ 
Ο ΕΩΣ Ο ΕΧΟΥΝ 
ΚΑ Α ΕΡΕΙ 

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

ΑΛ Ο Ο Λ Ν  ///
ΣΟ ΟΚΛΗΣ ΣΟ ΟΚΛΕΟΥΣ

Ο Σ ΟΧΟΣ ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ ΕΘΕΙ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ 
Η ΠΑΡΑ ΟΝΗ 
Σ ΗΝ ΚΑ Η ΟΡΙΑ  
ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ 
ΚΑΘΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

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

Δεν είναι τυχαίο που το προσω-
νύμιο της Αλκής είναι «Αθάνατη»  
Έστω και αν δεν πρόκειται για την 
ιστορική ομάδα του παρελθόντος, αλλά 
για μια εντελώς νέα ομάδα, η ουσία 
είναι ότι η Αλκή επανέρχεται. Αλκή 
Ορόκλινη είναι το νέο της όνομα, ως 
μετεξέλιξη της Ομόνοιας Ορόκλινης, 
με έμβλημα παρόμοιο με εκείνο της 
Αλκής Λάρνακας και χρώματά της, 
τα παραδοσιακά μπλε και κόκκινο. 
Υπήρξε πίκρα πριν από λίγα χρόνια, 
για τη διάλυση του ποδοσφαιρικού 
τμήματος της Αλκής Λάρνακας, αλλά 
τώρα η ελπίδα επέστρεψε ξανά, όπως 
επέστρεψε ξανά η Αλκή στην Α’ κα-
τηγορία και τα χαμόγελα γύρισαν στα 
χείλη των μελών και υποστηρικτών του 
ιστορικού σωματείου της Λάρνακας. 

Πνε α νι ητ
Μιλώντας με ανθρώπους κοντά στην 

Αλκή Ορόκλινη, ο στόχος που έχουν 
θέσει δεν είναι απλώς η παραμονή στην 
Α’ κατηγορία. «Στόχος μας είναι να φτιά-
ξουμε μιαν ανταγωνιστική ομάδα, που θα 
προσπαθήσει να αποκομίζει κέρδος από 
κάθε παιχνίδι. Θέλουμε να αποκτήσει 
πνεύμα νικητή η ομάδα και όχι απλώς να 
παίζει για τη σωτηρία της», δήλωσε στην 
εφημερίδα μας ο εκπρόσωπος Τύπου 
της «Αθάνατης», Χρίστος Τζιάμπος, ο 
οποίος μας επισήμανε και τις δυσκολίες 
που συναντά κάθε νεοφώτιστη ομάδα 
στην Α’ κατηγορία  «Δυστυχώς υπάρχει 

μια διαχρονική αδικία για τις ομάδες 
που ανεβαίνουν από τη Β’ κατηγορία, 
και αφορά το μπόνους των τηλεοπτι-
κών δικαιωμάτων, που είναι το μισό 
από τις ομάδες που συνεχίζουν στην 
Α’ κατηγορία και αυτό επηρεάζει σε 
μεγάλο βαθμό τον προγραμματισμό 
μας», δήλωσε ο κ. Τζιάμπος.

Ολοκληρώθηκε ο προγραμματισμός
Το θετικό για την Αλκή Ορόκλινη 

είναι ότι έχει ολοκληρώσει τον προγραμ-
ματισμό της και βρίσκεται στο τελικό 
στάδιο του μονταρίσματος της. Σήμερα, 

στις 7μ.μ. υπάρχει προγραμματισμέ-
νο άλλο ένα φιλικό παιχνίδι με την Ν. 
Σαλαμίνα, ενώ μέχρι την έναρξη του 
πρωταθλήματος η ομάδα του Σάββα 
Δαμιανού θα δώσει άλλα τρία φιλικά 
παιχνίδια, με αντιπάλους την ΠΑΕΕΚ, 
τον Άρη και τη Δόξα. Στις τάξεις της 
«Αθάνατης» υπάρχει αισιοδοξία ότι, 
με τις μετεγγραφικές προσθήκες που 
έγιναν και με τα μέχρι στιγμής φιλικά 
δείγματα, θα μπορέσει η Αλκή Ορόκλινη 
ν’ αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της Α’ 
Κατηγορίας. 

α ικαι σει το προσων μιό της Στ ν τε ικ  ε θεία 

Στήνει απροσπέλαστο τείχος

Και τώρα μοντάρισμα στην Κύπρο. Ο Άρης ολο-
κλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του 
στη Σλοβενία, προχθές πραγματοποίησε και την 
ανοικτή προπόνηση, έτσι ώστε οι φίλοι της ομάδας 
να γνωρίσουν τους ποδοσφαιριστές και από αύριο 
μπαίνει στο τελικό στάδιο, στο οποίο ο Νικόλας 
Μαρτίδης θα προσπαθήσει να μοντάρει την ομά-
δα και να της δώσει την απαραίτητη ομοιογένεια 
ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος.  Ο νεαρός 
προπονητής του Άρη έμεινε ικανοποιημένος από τη 
δουλειά των παικτών του στη Σλοβενία, ενώ και στα 
φιλικά, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων, είδε αυτά 
που δουλεύτηκαν στις προπονήσεις να βρίσκουν 
εφαρμογή στον αγωνιστικό χώρο. Φυσικά υπάρχουν 
αρκετά πράγματα που θα πρέπει να βελτιωθούν και 
αυτό θα γίνει στις τρεις εβδομάδες που μεσολαβούν 
μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος.  

Ταυτόχρονα θα ολοκληρωθεί και ο μετεγγραφι-
κός σχεδιασμός αφού η λεμεσιανή ομάδα θα κάνει 

ακόμα δύο μετεγγραφές, με την απόκτηση ενός 
αμυντικού μέσου και ενός κεντρικού αμυντικού. 
Δύο μετεγγραφές, τις οποίες ο τεχνικός των «πρασί-
νων» θεωρεί απαραίτητες για ν’ αποκτήσει ο Άρης 
το βάθος που πρέπει να έχει. Οι επαφές με τους 
υποψήφιους ποδοσφαιριστές έχουν προχωρήσει 
αρκετά και είναι θέμα χρόνου για να κλείσουν και 
να έρθουν στην Κύπρο. 

Στόχος του τεχνικού του Άρη είναι η ομάδα 
του με το ξεκίνημα του νέου πρωταθλήματος να 
παρουσιαστεί έτοιμη, ώστε να μαζέψει γρήγορα 
βαθμούς που θα τον φέρουν σε θέση ισχύος σε 
σχέση με άλλες ομάδες και έτσι να δει πιο άνετα 
τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο κ. Μαρτίδης 
ξέρει ότι αν η ομάδα του κάνει καλό πρώτο γύρο, 
θα είναι σε θέση να υλοποιήσει τον βασικό της 
στόχο πολύ νωρίς και έτσι στην συνέχεια χωρίς 
άγχος να προσπαθήσει για να τερματίσει όσο πιο 
ψηλά μπορεί στον βαθμολογικό πίνακα. 

Α  ///
ΚΩΣ ΗΣ Σ ΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Ο ΝΙΚΟΛΑΣ 
ΑΡ ΙΔΗΣ ΑΡΧΙ ΕΙ 
Ο ΟΝ ΑΡΙΣ Α  

ΩΣ Ε Η Ο ΑΔΑ 
Ν  ΑΠΟΚ ΗΣΕΙ 
ΗΝ ΑΠΑΡΑΙ Η Η 

Ο ΟΙΟ ΕΝΕΙΑ
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τον 6ο χρόνο της προεδρίας του στον 
Απόλλωνα μπήκε ο Νίκος Κίρζης και 
φιλοδοξεί ότι η φετινή θα είναι σεζόν 
πρωτιάς για την ομάδα της Λεμεσού. 
Η κατάκτηση του πρωταθλήματος 
είναι ο υπ’ αριθμόν ένα στόχος της 
ομάδας για τη νέα περίοδο, όμως δεν 

είναι και ο μοναδικός. Θέλει να καταφέρει ξανά -μετά 
από τρία χρόνια- να μπει στον όμιλο του Γιουρόπα 
και για πρώτη φορά στην ιστορία του να πανηγυρίσει 
το νταμπλ κατακτώντας ξανά το κύπελλο. Φυσικά αν 
το πετύχει αυτό, τότε για πρώτη φορά θα κατακτήσει 
το κύπελλο για τρεις διαδοχικές σεζόν. 

Είναι αλήθεια ότι στα πέντε χρόνια στα οποία ο 
κ. Κίρζης είναι στην ηγεσία των «κυανόλευκων» 
άλλαξαν πολλά, κατακτήθηκαν αρκετά, όμως υπάρχει 
περιθώριο και για άλλα. Άλλωστε ο μεγάλος πόθος 
τόσο του ιδίου όσο και του κόσμου του Απόλλωνα 
είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, που είναι 
και το μεγάλο στοίχημα του ηγέτη της λεμεσιανής 
ομάδας. 

Από το 2012 που ανέλαβε ο κ. Κίρζης ο Απόλ-
λωνας έχει αλλάξει επίπεδο. Διεκδίκησε το πρω-
τάθλημα το 2014, το 2015 και το 2017, κατέκτησε 
τρεις φορές το κύπελλο (2013, 2016, 2017), πήρε 
ένα Σούπερ Καπ (2016), ενώ για δύο σερί χρονιές 
(2013, 2014) μπήκε στους ομίλους του Γιουρόπα. 
Επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία της η λεμεσιανή 
ομάδα εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο για πέντε 
διαδοχικές χρονιές. Λίγα δεν τα λες τα επιτεύγματα 
του Απόλλωνα, όμως λείπει το πρωτάθλημα, όπως και 
να το δει κάποιος. Η συζήτηση θα ήταν διαφορετική 
αν το 2015 ή πέρσι, ο Απόλλωνας κατάφερνε να 
πάρει τον τίτλο. Θα αφαιρούσε πολύ από την πίεση 
στην ομάδα, γιατί, κακά τα ψέματα, όλοι όσοι είναι 
στον Απόλλωνα ξέρουν πολύ καλά ότι οι πάντες 
θέλουν να τον δουν στην κορυφή του κυπριακού 
ποδοσφαίρου.

πο ο - επα ελ ατισ ό
Τα επιτεύγματα της διοίκησης Νίκου Κίρζη δεν 

αρχίζουν και σταματάνε στις αγωνιστικές επιτυχίες. 

Αυτές είναι που μετρούν παραπάνω, αυτές είναι που 
ορίζουν μια διοίκηση ή ένα πρόεδρο πετυχημένους, 
όμως υπάρχουν και άλλα. Ο Απόλλωνας έχει παρευ-
ρεθεί με την αξία του σε πολλά ευρωπαϊκά φόρουμ. 
Άτομα της εταιρείας συχνά-πυκνά βρίσκονται στο 
εξωτερικό σε σεμινάρια ή άλλες εκδηλώσεις της 
Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εκπρο-
σωπώντας τον Απόλλωνα και το κυπριακό ποδό-
σφαιρο. Τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, 
ο Απόλλωνας μετρά. Επίσης πήρε το πολύ όμορφο 
αθλητικό κέντρο στο Κολόσσι που δημιούργησαν οι 
προκάτοχοί του και το έκανε στολίδι. Ανάλογο αθλητικό 
κέντρο στην Κύπρο δεν υπάρχει, ενώ δεν έχει να 
ζηλέψει σε τίποτα και σε αντίστοιχα στο εξωτερικό. 
Μόλις υλοποιήσει και τα επόμενα σχέδια που έχει 
για εκεί, τότε το Κολόσσι θα πάει ακόμα ένα βήμα 
παρακάτω. Ο ισχυρός άνδρας του Απόλλωνα έχει 
την πρόθεση να δημιουργήσει ξενώνες, να φτιάξει 
πισίνα και να βελτιώσει τα ήδη υφιστάμενα γήπεδα, 
μεγαλώνοντας το ένα εκ των δύο. 

Επίσης έχει καταφέρει επί των ημερών του, διοι-

κητικά, ο Απόλλωνας να λειτουργεί σαν μια καλο-
κουρδισμένη μηχανή, μια ομάδα στα γραφεία της 
εταιρείας που έχει πετύχει πολλά με επικεφαλής τον 
γενικό διευθυντή Γιώργο Παπαγιάννη.

Φυσικά και δεν τα έχει κάνει όλα τέλεια ο Νίκος 
Κίρζης και η διοίκησή του. Έχει κάνει και λάθη, που 
ενδεχομένως να έχουν στοιχίσει και αυτά στη μη 
κατάκτηση ενός πρωταθλήματος. Η «αντίθετη φωνή» 
βρίσκει πράγματα και καταλογίζει στον πρόεδρο, ο 
οποίος είναι αλήθεια με τη πάροδο του χρόνου, όσο 
αποκτά περισσότερες εμπειρίες, γίνεται και σοφότερος 
και βλέπει κάποια ζητήματα με διαφορετικό φακό. 

Και αν για κάποια θέματα η οπτική μπορεί να 
έχει αλλάξει, αυτό που θα μείνει το ίδιο και απαράλ-
λακτο είναι ο Απόλλωνας επί των ημερών του να 
εξακολουθήσει να έχει αρχές και να μην προχωρεί 
σε επιφανειακές συμφωνίες για βραχυπρόθεσμα 
κέρδη. Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο αρχές, ο δρόμος 
δεν αλλάζει για τον κ. Κίρζη και τον Απόλλωνα, ανε-
ξάρτητα αν αυτή η επιλογή είναι γεμάτη ανηφόρες 
και κακοτοπιές.

ΑΕΛ ///
ΚΩΣ ΗΣ Σ ΑΥΡΙΝΙΔΗΣ
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ΚΙΡΖΗ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΗΡΕ 
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ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. ΣΤΗΝ 

Η ΚΑΙ ΤΡΕ ΟΥΣΑ ΡΟΝΙΑ, 
Ο ΠΗ ΗΣ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ
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Τους ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τη διαφορά 
και που θα της δώσουν περισσότερη ποιότητα 
και βάθος ελπίζει πως απέκτησε η ΑΕΛ στη 

μετεγγραφική περίοδο. Ποδοσφαιριστές από τους 
οποίους περιμένει πολλά ο Μπρούνο Μπαλταζάρ, 
γι’ αυτό άλλωστε και εισηγήθηκε την απόκτηση τους.  
Βοζίνια, Αβραάμ, Γουίλερ, Τεξέιρα, Φιντέλις, εζέ-
ντε, Αλντα ρ, Λεάντρο, Τιάνγκο, Ζντραφκόφσκι και 
Μπενίτες είναι η 11άδα των νέων ποδοσφαιριστών 
που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι για να δυναμώσουν 
τον περσινό κορμό και να βοηθήσουν τη λεμεσιανή 
ομάδα να υλοποιήσει τους στόχους της. 

Ο Βοζίνια αποκτήθηκε για να καλύψει το κενό 
που άφησε η αποχώρηση του όμο. Στο πλάνο του 
Μπρούνο Μπαλταζάρ δεν ήταν να φύγει ο Βενε-
ζουελάνος τερματοφύλακας, όμως από τη στιγμή 
που αυτό έγινε, επέλεξε να τον αντικαταστήσει με 
τον βασικό τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρω-
τηρίου με θητεία σε αρκετές πορτογαλικές ομάδες. 
Αν καταφέρει να έχει τουλάχιστον τη σταθερότητα 
του όμο, τότε μια χαρά θα είναι για την ΑΕΛ. 

Οι Αβραάμ και Γουίλερ αποκτήθηκαν για να 
καλύψουν το άλλο ανεπιθύμητο κενό στην ομάδα, 
αυτό του Φορτούνα. Επίσης ένας ποδοσφαιριστής 
τον οποίο θα ήθελε πολύ να έχει στην ΑΕΛ της νέας 
περιόδου ο κ. Μπαλταζάρ, όμως από τη  στιγμή που 
έφυγε, επέλεξε να καλύψει το κενό του με τους δύο 
Κύπριους ποδοσφαιριστές. 

Ο Τεξέιρα αποκτήθηκε για να βοηθήσει στη 
βελτίωση της αμυντικής γραμμής. Ο Πορτογάλος 
μπορεί να αγωνισθεί και ως κεντρικός αμυντικός 
και ως μπακ (κυρίως δεξιά). Μαζί με Τζούνιορ και 
Λαφράνς θα διεκδικήσουν τις δυο θέσεις στα στόπερ 
της λεμεσιανής ομάδας. 

Για τη μεσαία γραμμή ήρθαν στην ομάδα τέσ-
σερεις ποδοσφαιριστές, οι Φιντέλις, Ζντραφκόφσκι 
ως αμυντικοί μέσοι και οι εζέντε, Λεάντρο για τις 
θέσεις 8-10, τις οποίες μπορούν να καλύψουν και οι 
δύο. Μαζί με τους Νικολάου και Σοάρες θα αποτε-

λέσουν την 6άδα στη μεσαία γραμμή που θα έχουν 
την υποχρέωση να κουμαντάρουν το παιχνίδι της 
λεμεσιανής ομάδας. Οι πρώτοι δύο είναι νεαροί, 
κάτι που συνηθίζει να κάνει η ΑΕΛ τα τελευταία 
χρόνια, ενώ οι άλλοι αποκτήθηκαν για να γίνουν 
βασικοί στη λεμεσιανή ομάδα. 

Για τα φτερά στην ΑΕΛ ήρθαν οι Μπενίτες και 
Αλντα ρ και μαζί με τους παλιούς Μέσκα και Σάσι 
θα αποτελέσουν τη βασική 4άδα των ακραίων με-
σοεπιθετικών. Εντελώς διαφορετικό στυλ οι δύο πο-
δοσφαιριστές, αφού ο Αλντα ρ είναι πιο γρήγορος 
και διεισδυτικός, ενώ ο σπανός πιο τεχνίτης και 
σαφώς πιο έμπειρος. 

Τέλος αποκτήθηκε και ο Τιάνγκο, ο οποίος μαζί 
με τους Αρουαμπαρένα, Μαύρου και Ηλία θα αποτε-
λέσουν τη γραμμή κρούσης της λεμεσιανής ομάδας. 
Ουσιαστικά αυτή η 4άδα θα προσπαθήσει να λύσει 
το χρόνιο επιθετικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
οι «κίτρινοι» της Λεμεσού. 

ο ν ρ ει αλ
Με εξαίρεση τους δύο Κύπριους, όλους τους 

υπόλοιπους ο κ. Μπαλταζάρ τους γνωρίζει από 
τη θητεία τους στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Γι’ 
αυτό και είναι σίγουρος ότι θα προσφέρουν στην 
ομάδα όλα όσα ζητά και περιμένει από αυτούς. Το 
θέμα είναι να καταφέρουν να μπουν στη λογική του 
κυπριακού ποδοσφαίρου και να προσαρμοστούν 
το συντομότερο δυνατόν για να δώσουν αυτά που 
ξέρει ότι μπορούν. 

Από την περσινή ΑΕΛ έχουν μείνει 14 ποδο-
σφαιριστές, οι οποίοι μαζί με τους νέους θα δημι-
ουργήσουν ένα μείγμα τέτοιο, που θα μπορέσει να 
βοηθήσει τους «κίτρινους» να υλοποιήσουν τους 
στόχους τους. δη το πρώτο μικρό δείγμα γραφής 
είναι θετικό, όμως όλοι οι νέοι θα κριθούν σε βάθος 
πορείας και πώς θα παρουσιαστούν στο πρωτάθλη-
μα που, κακά τα ψέματα, θα είναι και ο καθρέφτης 
της νέας ομάδας που δημιουργεί ο κ. Μπαλταζάρ.

πάρ ουν προσ οκίες από τη νέα ά α  
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ο πρόγραμμα Αθλητική Επι-
στήμη και Φυσική Αγωγή 
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστη-
μίου Κύπρου στοχεύει στη 
διεύρυνση των επιστημονι-
κών οριζόντων στην αθλητική 
εκπαίδευση. «Αποτελεί την 

πλέον καινοτόμο και εξεζητημένη ακαδημα-
ϊκή παρέμβαση στον ευρύτερο κυπριακό και 
ελληνικό χώρο στο ευρύτερο πεδίο του αθλητι-
σμού και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να 
αξιοποιήσουν επαγγελματικά το πάθος και το 
ενδιαφέρον τους για την άσκηση, ανεξαρτήτως 
της προηγούμενης αθλητικής τους εμπειρίας», 
αναφέρει ο Επίκουρος Καθηγητής Εργοφυσι-
ολογίας και Συντονιστής του Προγράμματος 
Γιώργος Παναγιώτου, μέλος του ακαδημαϊ-
κού προσωπικού του Τμήματος Επιστημών 
Ζωής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το 
πρόγραμμα στελεχώνεται και έχει αναπτύξει 
πληθώρα συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρι-
σμένους ακαδημαϊκούς του αντικειμένου της 
Αθλητικής Επιστήμης και άλλων συγγενών 
κλάδων (όπως Διατροφή, Φυσικοθεραπεία, 
Βιολογία και ατρική), ενώ διακρίνεται για την 
ενεργό και έντονη παρουσία του σε διεθνές 
επίπεδο μέσω ερευνητικών και εκπαιδευτικών 
συμπράξεων και δραστηριοποίησης.

ο αινοτό α
προ ρ ατα σπο ών

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμ-
μερίζεται τον ιδιαίτερο και ζωτικής σημασίας 
ρόλο που έχει η άσκηση στην ψυχοσωματική 
διαμόρφωση, ευεξία και υγεία του ανθρώπου 
ως ενεργό κύτταρο της σύγχρονης κοινωνίας, 
υλοποιώντας με ιδιαίτερη επιτυχία και απήχηση 
δύο καινοτόμα προγράμματα σπουδών (βα-
σικό πτυχίο  και μεταπτυχιακό M ) στην 
«Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή». Τα 
προγράμματα διασφαλίζουν μέγιστη επάρκεια 
στην εφαρμογή της Αθλητικής Επιστήμης στην 
εκπαίδευση, τον Αγωνιστικό Αθλητισμό και 
τη ψυχοσωματική υγεία και ευρωστία, εξηγεί 
ο Επικ. Καθηγητής Παναγιώτου. Μέσω του 
διεπιστημονικού τους χαρακτήρα, τα προ-
γράμματα καλύπτουν ανάγκες προηγμένης 
κατάρτισης και κυρίως εξειδίκευσης, σε άτομα 

τα οποία προσδοκούν να αξιοποιήσουν τις 
πολλαπλές και ανεξάντλητες ευκαιρίες απα-
σχόλησης και κοινωνικής συνεισφοράς στον 
τομέα του Αθλητισμού.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα ( ), διακρί-
νεται από δυο βασικές δομές και επιμέρους 
εξειδικεύσεις. Η πρώτη αφορά στο γενικό μέρος, 
το οποίο παρέχει στον σπουδαστή την απαραί-
τητη γνώση για την κατανόηση της ανθρώπι-
νης δομής, λειτουργίας και συμπεριφοράς σε 
συνδυασμό με την απόκτηση παιδαγωγικής 
και ακαδημαϊκής επάρκειας για ανάπτυξη και 
εφαρμογή προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής στη 
δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Η δεύτερη 
δομή αφορά στην επιλογή από τους σπουδαστές 
μιας ιδιαίτερης κατεύθυνσης εστιαζόμενης στον 
Αγωνιστικό Αθλητισμό - Προπονητική ή στην 
Υγεία, Ευρωστία και Αναψυχή. Η κατεύθυνση 
του Αγωνιστικού Αθλητισμού αφορά στην άρτια 
κατάρτιση των ενδιαφερομένων στο άθλημα το 
οποίο θα επιλέξουν για εξειδίκευση και στο-
χεύει στην αποτελεσματική αξιοποίηση των 
σύγχρονων μεθοδολογιών ανάπτυξης και εδραί-
ωσης υψηλής απόδοσης στον ανταγωνιστικό 
αθλητισμό. Η κατεύθυνση της Υγείας αφορά 

στην εξειδίκευση σύγχρονων και εναλλακτικών 
μορφών άσκησης, με στόχο την πρόληψη έναντι 
του κινδύνου εκδήλωσης χρόνιων παθήσεων 
ή της αντιμετώπισης των συνεπειών οι οποίες 
επέρχονται λόγω της γήρανσης του παγκόσμιου 
πληθυσμού και των συνεπακόλουθων συνο-
δών χρόνιων νοσημάτων, καθώς, επίσης, των 
επιπτώσεων που επιφέρει στην ευρύτερη υγεία 
ο σύγχρονος τρόπος ζωής.

Το μεταπτυχιακό (M ) πρόγραμμα χω-
ρίζεται επίσης σε τρεις κατευθύνσεις  «Με-
γιστοποίηση της Αγωνιστικής Απόδοσης», 
«Προαγωγή της Ανθρώπινης Υγείας και 
Ευρωστίας» και «Διδακτική της Φυσικής 
Αγωγής». Βασική επιδίωξη του μεταπτυ-
χιακού προγράμματος είναι η περαιτέρω 
εμβάθυνση στην τεκμηριωμένη επιστη-
μονική γνώση και η ανάπτυξη κριτικής 
σκέψης και η εξάσκηση σε εξεζητημένες 
δεξιότητες αξιολόγησης, συνταγολόγησης 
και εφαρμογής αθλητικών προγραμμάτων. 
Στοχεύει, επίσης, στην προηγμένη ερευνη-
τική δραστηριοποίηση και ανάπτυξη των 
συμμετεχόντων σε αυτό.

«Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων Αθλητική 

Επιστήμη και Φυσική Αγωγή  του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου  πλεονεκτούν σημαντι-
κά έναντι αποφοίτων άλλων πανεπιστημίων», 
τονίζει ο Επικ. αθηγητής Παναγιώτου, και 
εξηγεί πως «η δομή των προγραμμάτων έχει 
μια ξεκάθαρη φοιτητοκεντρική και επιχειρη-
ματική προσέγγιση, η οποία αποσκοπεί στην 
απόκτηση και εδραίωση ενός ανταγωνιστικού 
προφίλ του αυριανού αποφοίτου ως φερέλπιδος 
επαγγελματία σε τοπικό αλλά και ευρύτερο 
διεθνές επίπεδο». Για την ανάπτυξη και στε-
λέχωση των προγραμμάτων έχει αξιοποιηθεί 
η πολύχρονη εμπειρία του δρύματος στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την 
κοινωνική προσφορά γύρω από το πολυποί-
κιλο φάσμα του αθλητισμού. Οι φοιτητές του 
προγράμματος λαμβάνουν εκπαίδευση από 
διεθνούς εμβέλειας ακαδημαϊκούς σε άρτι-
ες διδακτικές, εργαστηριακές και αθλητικές 
υποδομές.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανή-
κει εξολοκλήρου στη t  t t o  

t  - το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο 
πανεπιστημίων με πάνω από 70 διαπιστευ-
μένα πανεπιστήμια σε 25 χώρες σε όλες τις 

ηπείρους, με 70.000 προσωπικό, 1.000.000 
φοιτητές  και αξιοποιεί τις καινοτόμες δομές 
και συνέργειες του δικτύου για την προαγωγή 
της γνώσης και της απασχολησιμότητας των 
φοιτητών του. Οι φοιτητές του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου δύνανται να αξιοποι-
ήσουν τις ευκαιρίες κινητικότητας εντός του 
δικτύου της t  σε φορείς όπως είναι 
η Σχολή της  M , με την οποία το 
πρόγραμμα συνεργάζεται για παροχή πρό-
σθετης και εξειδικευμένης εκπαίδευσης.

Πληθώρα επα ελ ατι ών
ε αιριών

Οι φοιτητές έχουν επίσης τη δυνατότητα 
πρακτικής άσκησης σε δημόσια ιδιωτικά 
σχολεία, αθλητικά σωματεία, αθλητικούς ομί-
λους, γυμναστήρια, και εξειδικευμένα κέντρα 
άσκησης και αποκατάστασης. Σύμφωνα με τον 
Επικ. Καθηγητή Παναγιώτου, έχει ληφθεί ιδι-
αίτερη πρόνοια ώστε μέσω του σχεδιασμού και 
της προσεγμένης υλοποίησης της πρακτικής 
άσκησης να διασφαλιστεί η ομαλή εισαγωγή 
και μετάβαση των φοιτητών από το ακαδημαϊ-
κό στο πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον, 

αυξάνοντας έτσι τις προοπτικές απασχόλησής 
τους με την αποπεράτωση των σπουδών και 
δικτύωσης με την αθλητική βιομηχανία. Οι 
απόφοιτοι του προγράμματος, ανεξάρτητα 
από την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, 
θα είναι σε θέση να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί 
Φυσικής Αγωγής σε όλες τις εκπαιδευτικές 
βαθμίδες, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε 
Κύπρο, Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, 
καθώς και να στελεχώσουν αθλητικούς οργα-
νισμούς και επιχειρήσεις ή να εργαστούν ως 
ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληθώρα αθλητικών 
εφαρμογών μεγάλης ζήτησης.

Στo Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
δίδεται τεράστια έμφαση στην απασχολησιμό-
τητα των αποφοίτων. Πέρα από την εργασιακή 
εμπειρία -σε όλα τα προγράμματα σπουδών- οι 
φοιτητές υποστηρίζονται από μια σειρά εργα-
λείων, συμπεριλαμβανομένου του μοναδικού 
Πιστοποιητικού Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 

 ( t  o o  t), που 
αναπτύσσει τις δεξιότητες εργοδότησης. Δημι-
ουργημένο από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και τη t , σε συνεργασία με 
5.000 εργοδότες και 20.000 ακαδημαϊκούς, 
φοιτητές και αποφοίτους, το  αναπτύσσει 
και πιστοποιεί δεξιότητες που δίνουν στους 
αποφοίτους προβάδισμα στις επιλογές κάθε 
εργοδότη. Έρευνες καταδεικνύουν ότι 78% 
των αποφοίτων του Ευρωπαϊκού Πανεπι-
στημίου Κύπρου ήδη εργάζονται στον τομέα 
των σπουδών τους.
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Οι πωλήσεις αυτοκινήτων της  
στην Ευρώπη συνεχίστηκαν ανοδικά μέσα 
στο 2017. Σύμφωνα με τον κατάλογο νέων 
εγγραφών, που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός 
Σύνδεσμος Κατασκευαστών Αυτοκινή-
των ( ), η  πέτυχε 270.921 
νέες εγγραφές στους πρώτους έξι μήνες 
του 2017, που αντιπροσωπεύει αύξηση 
κατά 3,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2016. Η νέα σειρά μοντέλων, 
που περιλαμβάνει το 30 Νέας Γενιάς σε 
πεντάθυρη και o  εκδόσεις, ήταν ο 
κύριος λόγος για την αύξηση των πωλή-
σεων. Η  προσδοκά σε περαιτέρω 
αύξηση του ποσοστού, με την πρεμιέρα 
του νέου 30  και του 30 tb . Η 

ζήτηση των μοντέλων της  έχει 
σημειώσει μεγάλη αύξηση, ιδιαίτερα στη 
Γαλλία ( 18%), σπανία ( 10%) και Πολωνία 
( 17%), ενδεικτικό της γενικής επιτυχημέ-
νης παρουσίας της εταιρείας στην Ευρώπη. 
Οι αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και 
της Γερμανίας παραμένουν πρώτες για τη 

 στην Ευρώπη, με αύξηση των 
πωλήσεων 4 και 6% αντίστοιχα. Από την 
πρώτη του εμφάνιση, το 2015, το o  
είναι το πιο επιτυχημένο, με τις πωλήσεις 
να έχουν ξεπεράσει τις 250.000 αυτοκίνητα. 
Ακόμα, το οικολογικό , με τις τρεις 
εκδόσεις του, εμφανίζεται ιδιαίτερα δυνατό, 
αφού έχουν ήδη διατεθεί 10.000 αυτοκί-
νητα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017.

Hyudai: Κορυφαία ευρωπαϊκά 
αποτελέσματα εξαμήνου

Σε μια φαντασμαγορική βραδιά, και στην παρουσία 
πέραν των δύο χιλιάδων καλεσμένων, η  παρου-
σίασε όλα τα μοντέλα και όλες τις καινοτομίες της που 
την κατατάσσουν ως την πρωτοπόρο ψηφιακή μάρκα 
στην παγκόσμια αγορά. Η συνάντηση αυτή είχε ως κύριο 
σκοπό να αναδείξει όλα τα νέα προγράμματα της γύρω 
από την κινητικότητα σε αυτήν την ψηφιακή εποχή, με 
διάφορα θέματα όπως τη βιώσιμη παραγωγή, κατασκευές 
χαμηλού βάρους, συνδεσιμότητα, αυτόματη οδήγηση και 

ψηφιακές υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια της παρουσί-
ασης των 70 οχημάτων της , το μοντέλο που 

έκλεψε την παράσταση δεν ήταν άλλο από 
το καινούργιο Α8. Η τέταρτη γενιά της 

ναυαρχίδας της  διαθέτει 
τόσο τη σχεδιαστική ταυτό-

τητα που θα ακολουθήσει 
στο μέλλον το γερμανικό 
εργοστάσιο, όσο και τις 
νέες τεχνολογίες που θα 
εφαρμοστούν. Ταυτό-
χρονα, η  γίνεται η 
πρώτη εταιρεία που θα 

προσφέρει ηλεκτρικά 
υβριδικά μοντέλα σε όλες της 

τις σειρές. Στο Α8 υπάρχει ένα μικρό υβριδικό 
σύστημα 48 βολτ, που δίνει τη δυνατότητα στο όχημα να 

μετακινηθεί αυτόνομα, με τον κινητήρα καύσης να είναι 
εντελώς σβηστός. Τα φρένα θα βοηθούν την μπαταρία να 
ανακτά ενέργεια,  ενώ θα υπάρχει και αυτόματος πιλότος 
που αναλαμβάνει να οδηγήσει το αυτοκίνητο σε βαριά 
κίνηση με ταχύτητα μέχρι 60 χιλιόμετρα την ώρα. Ακόμη 
μια σημαντική παρουσίαση στη συνάντηση ήταν της 
τεχνολογίας   (τεχνητής νοημοσύνης). Αυτονομία, 
εξυπνάδα και καινοτομία είναι τα κύρια συστατικά αυτής 
της νέας εξέλιξης, έτσι ώστε οι άνθρωποι που βρίσκο-
νται μέσα στο αυτοκίνητο να μπορούν να έχουν ακόμη 
καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά και τα ταξίδια πιο άνετα 

και ασφαλή με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η 
 του μέλλοντος θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να 

βελτιώνει τις ικανότητές της, με την τεχνολογία να προ-
σαρμόζεται ολοένα και περισσότερο βάσει των αναγκών 
μας. Το   μπορεί ακόμη και να προτείνει βιβλία 
στους επιβάτες του, έχοντας μελετήσει τα γούστα του κα-
θενός μέσω των προσωπικών υπολογιστών και κινητών 
μας. Η  έθεσε στόχο μέχρι το 2020 να παρέχει τρία 
εξολοκλήρου ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με σκοπό να γίνει 
ακόμη πιο φιλική στο περιβάλλον. Αυτό γίνεται με την 
παραγωγή του  -t o  από το 2018.

Για μια ακόμη χρονιά τα αυτοκίνητα της ot δια-
κρίνονται στα φημισμένα βραβεία σχεδιασμού  ot. 
Φέτος, η γαλλική εταιρεία κέρδισε δυο βραβεία για 
τα καινοτόμα επιτεύγματά της, με κυριότερο το βρα-
βείο για τον εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιασμό του 
νέου ot 3008. Επίσης αναγνωρίστηκε και το 
ηλεκτρικό σκούτερ - , που εξελίχθηκε σε συνερ-
γασία με τη M  με σκοπό την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων της μοντέρνας κινητικότητας στο αστικό 
περιβάλλον. Τα βραβεία  ot o t  απο-
τελούν σημείο αναφοράς στον χώρο του σχεδιασμού, 
ενώ η κριτική επιτροπή απαρτίζεται από 39 ειδικούς 
του χώρου. Το νέο ot 3008 και το ηλεκτρικό 
σκούτερ -  (το οποίο μπορείτε να φορτίσετε μέσα 
στο 3008 ), αποτελούν έναν κερδοφόρο συνδυασμό. Η 
επιτροπή εντυπωσιάστηκε με την καινοτομία των δυο 
οχημάτων, τον εργονομικό τους σχεδιασμό αλλά και την 

ποιότητά τους. Το νέο ot 3008 κέρδισε εντυπώσεις 
με τον εξωτερικό και εσωτερικό του σχεδιασμό. 

Το προηγμένης τεχνολογίας - o t  της 
ot δίνει νέα πνοή στο τι σημαίνει να 

βρίσκεσαι στη θέση του οδηγού. Το μι-
κρό τιμόνι, ο πίνακας οργάνων τον οποίο 
μπορείτε να τροποποιήσετε και η οθόνη 

αφής με τα πλήκτρα «πιάνου» προσφέρουν 
στην όλη μοντέρνα εικόνα των εσωτερικών 

χώρων. Πέραν των 150.000 πελατών έχουν ήδη παραγγείλει 
το νέο 3008 από την μέρα που κυκλοφόρησε, με το 83% των 
παραγγελιών να αφορούν τις εκδόσεις ,   και 

. Το ηλεκτρικά-βοηθούμενο σκούτερ -  μπορεί να 
καλύψει τα τελευταία σας χιλιόμετρα μέσα στην πόλη, μετά 
που θα σταθμεύσετε το όχημα. Διπλώνει σε δευτερόλεπτα 
και βρίσκεται στην ευρωπαϊκή αγορά από τον Νοέμβριο 
του 2016. Η τιμή του βρίσκεται στα 899 (συν όποιοι φόροι) 
από όλες τις αντιπροσωπίες της ot, κάποιες αντιπρο-

σωπίες της M  αλλά και κατά παραγγελίαν 
από τα διαδικτυακά μαγαζιά ot t  
και M . Αυτή είναι η τέταρτη φορά που 
η ot κερδίζει βραβείο  ot o t 

. Πλέον το 3008 προσμετρά 37 βραβεία, 
συμπεριλαμβανομένου και του μεγάλου  
o  t   2017. Για το - , αυτή ήταν η 
πρώτη παγκόσμια αναγνώρισή του. 

Παγκόσμιες πρεμιέρες για την Audi 

Διπλή βράβευση για την Peugeot

Φυσική Αγωγή - Διευρύνοντας τα 
πλαίσια της Αθλητικής Εκπαίδευσης

Ο Κ. ΓΙΏΡΓΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ
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ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ
ΡΟΣΤΕΡ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΓΚΟΥΑΡΝΤΙΟΛΑ
ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ,
Η ΣΙΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
ΗΔΗ ΠΡΩΤΟ
ΦΑΒΟΡΙ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ

ας κάνει φοβερές εμφανίσεις με τη Χιλή), για να μείνει 
ως το αδιαμφισβήτητο Νο1. Οπότε αποκτήθηκε ο 
Βραζιλάνος Έντερσον και αποχώρησε ο βετεράνος 
Καμπαγιέρο. Λογικά, λοιπόν, ο Γκουρντιόλα έκλει-
σε τρία σημεία, όπου η ομάδα του έμπαζε. Για να 
ολοκληρώσει τη θωράκιση, αναμένονται και άλλες 
κινήσεις. Ψάχνει ένα στόπερ, που θα φέρει μεγαλύτερη 
σιγουριά από τους Οταμέντι, Κομπανί και Στόουκς, 
ενώ ελπίζει πως ο Κούντογκαν θα μείνει υγιής και 
θα σφραγίσει τον χώρο του κέντρου. Μπροστά η 
απόκτηση του εξαιρετικού Μπερνάρντο Σίλβα είναι 
τεράστιας σημασίας. Και έρχεται να συμπληρώσει 
ένα γκρουπ μεσοεπιθετικών, που σπάνια βρίσκεις 
σε ποσότητα και ποιότητα, Στέρλινγκ, Ντε Μπρούιν, 
Νταβίντ Σίλβα, Λιρόι Σανέ. Και κάπου σε όλην αυτήν 
την εξίσωση, ο Τουρέ. Που δεν είναι ο ασύλληπτος 
«box to box» παίκτης που απολαμβάναμε προ τρι-
ετίας, έχει όμως πράγματα να δώσει. Μπροστά ο 
Αγουέρο. Από τα 2-3 καλύτερα σέντερ φορ και το 
φυντάνι, ο Χεσούς. Άρα τα μετόπισθεν φτιάχνουν, η 
γραμμή κρούσης γίνεται ολοένα και πιο «άγρια».  Από 
πλευράς αποχωρήσεων; Έφυγε ο Νολίτο, που δεν 
κατάφερε πέρα από κάποιες στιγμές να ανταποκριθεί. 

Με τέτοιο ρόστερ, και  την ικανότητα (μαζί  με 
τις αναθεωρήσεις) του Γκουαρντιόλα, είναι λογικό 
οι πανελίστες και οι αναλυτές να θεωρούν τη Σίτι 
ως πρώτο φαβορί. Έστω και αν η Τσέλσι είναι η 
κάτοχος του τίτλου έστω και αν η Γιουνάιτεντ και η 
Λίβερπουλ αναμένονται πολύ πιο ισχυρές. Για τη Σίτι, 
τα ζητούμενα είναι τρία. Να πάρει το πρωτάθλημα 
και να δείξει πραγματικά αυτήν τη φορά, κόκκαλο 
στην Ευρώπη. Η πολυθρόνα του Τσάμπιονς Λιγκ 
χωράει μόνο έναν και το να καθίσεις δεν είναι και 
το ευκολότερο. Αλλά ο καθένας έχει κριτήριο, για 
το πόσο ανταποκρίθηκε και τι εικόνα έβγαλε μία 
ομάδα, αναλόγως των στόχων της. Για να πετύχει 
στα δύο ταμπλό, χρειάζεται το 3ο ζητούμενο. Μία 
ομάδα φαντεζί που θα παίζει μπάλα κατοχής, με 
επιθετικό προφίλ, αλλά την ίδια ώρα θα είναι σκλη-
ροτράχηλη, δυναμική, αποφασισμένη.  Ίσως είναι το 
κομμάτι που λείπει από την κουλτούρα της Σίτι. Για 
τον Γκουαρντιόλα τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά 
πιεστικά. Ο Κόντε πήρε τίτλο, ο Μουρίνιο έξυπνα 
έθεσε πλάνο τριετίας, άρα έχει «μαξιλαράκι» άλλου 
ενός έτους, οι απαιτήσεις από τον Κλοπ αυξάνονται, 
αλλά δεν πνίγουν. Ο Βενγκέρ είναι, δυστυχώς, άλλη 
ιστορία, από τον Ποκετίνο, κανένας δεν αναμένει 
τίτλο. Η πίεση προς τον Γκουαρντιόλα θα είναι πίεση 
μέγκενης. Έντονη όσο σε κανέναν  άλλο. 

ΑΝΑΛΥΣΗ //////
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ

 

Η ΜΙΛΑΝ ΜΠΗΚΕ ΑΓΡΙΑ ΣΤΟ 
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΚΑΙ 
ΣΤΕΛΝΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ. 
ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ

Οι «θορυβώδεις γείτονες», όπως τους αποκάλεσε 
ο Σερ Άλεξ, πριν από μερικά χρόνια, έχουν τον 
πρώτο λόγο στη γειτονιά. Αυτό μπορεί να αλλάξει 
εύκολα, αλλά και να παγιοποιηθεί περισσότερο, 
ένας τίτλος στο τέλος της χρονιάς είναι αρκετός. 
Έγινε κυρίαρχη η ομάδα στην Αγγλία; Πήρε δύο 
πρωταθλήματα (για το πρώτο χρειάστηκαν δύο 
γκολ στο 90’ φεύγα), ένα Κύπελλο και δύο Λιγκ 
Καπ και μία Ασπίδα, από το 2011 και μετά. Δεν 
είναι άσχημη συγκομιδή. Αλλά οι περισσότεροι 
περίμεναν περισσότερα, αν υπολογίσει κάποιος 
πως η Σίτι ξεκινά με τον τίτλο του 1ου φαβορί ειδι-
κά την τελευταία πενταετία. Το πρότζεκτ Ευρώπη 
απέτυχε. Μία συμμετοχή σε ημιτελικά Τσάμπιονς 
Λιγκ, όπου βασικά αποκλείστηκε εύκολα. Συνήθως 
στο πρώτο μεγάλο εμπόδιο σκουντουφλούσε. Η 
αίσθηση που επικρατούσε 12 μήνες πριν, είναι 
ότι σε σχέση με τα χρήματα που ξόδευε, η Σίτι δεν 
έφτασε εκεί που θα ήθελαν οι ιδιοκτήτες της. Και, 
παρόλο που οι προπονητές που την οδήγησαν 
κυρίως από το 2008 και μετά, οι Μαντσίνι και 
Πελεγκρίνι, πήραν από τρεις τίτλους έκαστος, δεν 
κατάφεραν να δημιουργήσουν το επιθυμητό πο-
δοσφαιρικό «θηρίο». Έτσι αποφασίστηκε η πρό-
σληψη προπονητή από το πάνω-πάνω ράφι και η 
συνεργασία με τον Γκουαρντιόλα ήταν η ιδανική.

Ζόρια-αναθεώρηση
Το τι έκανε ο Πεπ στην 1η του χρονιά είναι 

γνωστό. Έπεσε έξω, το παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι 
τα βρήκε μπαστούνια στην  Πρέμιερ Λιγκ. Τερμά-
τισε τελικά 3η, αλλά ουδέποτε ήταν πραγματικά 
διεκδικήτρια του τίτλου. Πέρασε μερικές εφιαλτικές 
βραδιές, όπως η συντριβή στην έδρα της Λέστερ. Η 
προσπάθεια για  το κύπελλο σταμάτησε στα ημιτε-
λικά, στο Λιγκ Καπ, στον 4ο γύρο, στο Τσάμπιονς 
Λιγκ στο σύνηθες σημείο (φάση 16). Όσο και αν 
όλοι μιλούσαν για την 1η και συνήθως «χρονιά 
εγκλιματισμού», όλοι ανέμεναν κάτι παραπάνω 
από τον Γκουαρντιόλα. Ο οποίος προσπάθησε να 
βάλει μέσα στο παιχνίδι της ομάδας όλα εκείνα 
τα χαρακτηριστικά που έκαναν απολαυστικές 
επί ημερών του, τις Μπάγερν και Μπαρσελόνα. 
Αν και στην αρχή στις πρώτες αγωνιστικές φά-
νηκε πως το εγχείρημα έπιανε, η συνέχεια δεν 
ήταν η ίδια. Ο Γκουαρντιόλα δεν το είπε ποτέ 
δημοσίως, αλλά έσφαλε στην εκτίμησή του για 
το δυναμικό της ομάδας. Για τις τεχνικές αρετές 
και τη φρεσκάδα της. Όχι πως δεν έχει τεχνίτες 
παίκτες, έχει και παραέχει, αλλά στην εφαρμογή 
τής ποδοσφαιρικής του φιλοσοφίας χρειάζεται η 
συμμετοχή όλων στην 11άδα. Την ίδια ώρα που ο 
αγωνιστικός ρυθμός της Πρέμιερ Λιγκ επέβαλλε 
και την αναθεώρηση κάποιων προσωπικών του 
επιλογών σε θέματα τακτικής.  

Ποιότητα-πληρότητα
Οι μέχρι τώρα μετεγγραφικές κινήσεις έχουν 

ξεκάθαρο προσανατολισμό. Ολική εκκαθάριση 
των ακραίων αμυντικών. Με Κλισί, Ζαμπαλέτα, 
Κολάροφ, δουλειά δεν γινόταν πλέον. Ο Γκουαρ-
ντιόλα έδωσε το ΟΚ, για να αποκτηθεί έναντι 50 
εκατομμυρίων ο Κάιλ Γουόκερ. Που είναι από 
τα κορυφαία δεξιά μπακ στην Ευρώπη, αλλά και 
ιδανικός λόγω ταχύτητας και εκρηκτικότητας για 
τα δεδομένα της Πρέμιερ Λιγκ. Αποκτήθηκε και ο 
Ντανίλο, σαν εναλλακτική λύση. Απέναντι, αριστερά, 
δεν υπήρχε καλύτερη επιλογή από τον Μπένζαμιν 
Μεντί, που έκανε θραύση με τη Μονακό. Στα άκρα 
λοιπόν της άμυνας, η Σίτι πετάει. Δεδομένο, στην 
Αγγλία χωρίς τερματοφύλακα πρώτης γραμμής 
έχεις θέμα. Και ο Μπράβο ήταν πολύ ασταθής (και 

Ό
ταν οι Άραβες από το Άμπου 
Ντάμπι αποφάσιζαν πριν από 
σχεδόν μια δεκαετία να επεν-
δύσουν στη Μάντσεστερ Σίτι, 
είχαν έναν και μόνο σκοπό. Να 
δημιουργήσουν μία πραγμα-
τικά πανίσχυρη ομάδα. Μέχρι 

τότε, η Σίτι ζούσε στη σκιά της  Γιουνάιτεντ, αλλά και 
γενικά των περισσοτέρων συλλόγων στην Αγγλία. 
Στο κάτω-κάτω το έδειχναν και οι τίτλοι της, 2 πρω-
ταθλήματα και  4 κύπελλα, σε 130 χρόνια ιστορίας 
(μέχρι το 2008). Εννοείται πως και στην Ευρώπη, 
παρόλο που είχε να λέει για την κατάκτηση του 
Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ το 1970, δεν ήταν ποτέ υπολογί-
σιμη δύναμη. Έτσι κι αλλιώς οι συμμετοχές της δεν 
ήταν πολλές. Στην εξίσωση, φυσικά, μπαίνουν και οι 
περιπτώσεις που έπεσε κατηγορία.  Θυμίζουμε ότι, 
πριν από 18 χρόνια, αγωνίστηκε στην 3η (μαζί με το 
Μαγδεμβούργο είναι οι μόνες κάτοχοι ευρωπαϊκού 
τίτλου, που έπαιξαν σε τόσο χαμηλή κατηγορία) και 
χρειάστηκε μπαράζ για να ανέβει. Όλα αυτά για να 
καταδείξουμε το στάτους, τουλάχιστον από ιστορικής 
άποψης, της Mάντσεστερ Σίτι. Όταν, λοιπόν, άρχισαν 
να πέφτουν τα αμέτρητα πετροδόλαρα, οι απαιτήσεις 
ήταν συγκεκριμένες. Η Σίτι έπρεπε πρώτα απ’ όλα 
να σταθεί στα ίσα απέναντι στη συμπολίτισσά της και 
να πάρει το πάνω χέρι. Να γίνει κυρίαρχη δύναμη 
στην Αγγλία και μέλος της ελίτ του ευρωπαϊκού πο-
δοσφαίρου. Παράλληλα να αναπτύξει το προϊόν, να 
γίνει περισσότερο δημοφιλής στη Γηραιά Αλβιόνα, 
αλλά και να δημιουργήσει μεγαλύτερη οπαδική 
βάση ανά το παγκόσμιο. Πάνω-κάτω στο μοντέλο 
και στ’ αχνάρια της Τσέλσι. Που άλλαξε στάτους 
με την έλευση Αμπράμοβιτς. Ας αρχίσουμε από το 
τελευταίο, την οπαδική βάση. Στην πορεία, όταν η 
Σίτι άρχισε να είναι ανταγωνιστική και κυρίως όταν 
πήρε 1-2 τίτλους, οι ίδιοι οι άνθρωποί της ανακά-
λυψαν πως ο σύλλογος ήταν πιο δημοφιλής απ’ 
ό,τι ανέμεναν. Γνώριζαν πως περίπου το 40% της 
πόλης και της περιφέρειας του Μάντσεστερ ήταν 
«γαλάζιο», αλλά με έκπληξη είδαν πως κοντά στο 
ένα εκατομμύριο Βρετανοί είναι Σίτι (οι δικοί του 
υπολογισμοί έφταναν τις 600 χιλιάδες). Όταν δε 
άρχισαν τις περιοδείες σε Κίνα, Άπω Ανατολή και 
ΗΠΑ, συνειδητοποίησαν πως έχουν και εκεί οπα-
δούς. Όχι φυσικά στα επίπεδα άλλων συλλόγων, 
αλλά σε ένα ικανοποιητικό σημείο.  

Πάμε και στους άλλους τρεις στόχους. Η Σίτι έχει 
αυτήν την ώρα, από αγωνιστικής και όχι μόνο άποψης, 
το πάνω χέρι στο Μάντσεστερ. Λίγο η γαλάζια άνοδος 
και λίγο η κόκκινη υποχώρηση, έφεραν την ανατροπή. 

Χρονιά-σταθμός 
για Σίτι και Πεπ

ΜΑΝΣΤΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2008-2009 / 2016-2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΩΤ. ΚΥΠ. ΛΙΓΚ  ΚΑΠ ΑΣΠΙΔΑ ΕΥΡΩΠΗ

2008-09	 10Η	 3ΟΣ	ΓΎΡ.	 2ΟΣ	ΓΎΡ.	-	 ΠΡΟΗΜ.	(Γ.Λ)	 R

2009-10	 5Η	 5ΟΣ	ΓΎΡ.	 ΗΜΙΤ.	 -	 -

2010-11	 3Η	 ΚΎΠΕΛΛΟ	 3ΟΣ	ΓΎΡ.	 -	 ΦΆΣΗ	16	(Γ.Λ)	

2011-12	 1Η	 3ΟΣ	ΓΎΡ.	 ΗΜΙΤ.	 ΦΙΝΆΛΙΣΤ	 ΟΜΙΛΟΙ	(ΤΣ.Λ),	ΦΆΣΗ	16	(Γ.Λ)

2012-13	 2Η	 ΦΙΝΆΛ.	 3ΟΣ	ΓΎΡ.	 ΚΆΤΟΧΟΣ	 ΟΜΙΛΟΙ	(ΤΣ.Λ)

2013-14	 1Η	 6ΟΣ	ΓΎΡ.	 ΚΆΤΟΧΟΣ	 -	 ΦΆΣΗ	16	(ΤΣ.Λ)	

2014-15	 2Η	 4ΟΣ	ΓΎΡ.	 3ΟΣ	ΓΎΡ.		 ΦΙΝΆΛΙΣΤ	 ΦΆΣΗ	16	(ΤΣ.Λ)

2015-16	 4Η	 5ΟΣ	ΓΎΡ.	 ΚΆΤΟΧΟΣ	 -	 ΗΜΙΤ.	(ΤΣ.Λ)

2016-17	 3Η	 ΗΜΙΤΕΛ.	 4ΟΣ	ΓΎΡ.	 -	 ΦΆΣΗ	16	(ΤΣ.Λ)


