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ατήντησε κλισέ, όμως εί-
ναι μια πραγματικότητα 
που δεν μπορεί κανείς 
να της αμφισβητήσει και 
αξίζει να επαναλαμβά-
νεται.  ΑΠ ΕΛ είναι 
ό,τι καλύτερο έχει να 

επιδείξει η Κύπρος σε διεθνές επίπεδο. 
Είναι ο καλύτερος πρεσβευτής. Το απέδειξε 
ουκ ολίγες φορές στο πρόσφατο παρελθόν, 
το υπενθύμισε την περασμένη Τετάρτη 
στην Πράγα. Η νέα χρυσή σελίδα στην 
ένδοξη ιστορία του Συλλόγου γράφτηκε 
στην «Eden Arena» και υπογράφτηκε από 
τον Γιώργο Δώνη και τους ποδοσφαιρι-
στές του. Το τριπλό σφύριγμα του Σέρβου 
διαιτητή έστειλε τους «γαλαζοκίτρινους» 
μετά από τρία χρόνια στην ελίτ του ευρω-
πα κού ποδοσφαίρου, να πλαισιώνουν 
τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. ι 
«γαλαζοκίτρινοι» κληρώθηκαν στον 8ο 
όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής δι-
οργάνωσης και θα αντιμετωπίσουν την 
κάτοχο του τίτλου, Ρεάλ Μαδρίτης, την 
Ντόρτμουντ και την Τότεναμ. 

Σ ν κορυ ή ν προκρ ν 
 τίτλος που επιλέχθηκε «  ΘΡ Λ Σ 

ΤΗΣ Ε ΡΩΠΗΣ» δεν είναι τυχαίος. Είναι 
και αυτό μια πραγματικότητα που επιβε-
βαιώνεται μέσα από τους αριθμούς και τα 
επιτεύγματα της κορυφαίας ομάδας της 
Κύπρου. Από την περίοδο 2 9 1 , οπότε 
και το Τσάμπιονς Λιγκ απέκτησε νέα μορφή 
-με 3 προκριματικούς γύρους και πλέι 
οφ- ο ΑΠ ΕΛ μετρά τέσσερεις προκρίσεις 
στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλο-
γικής διοργάνωσης και φιγουράρει στην 
1η θέση της σχετικής και άκρως τιμητι-

κής κατάταξης. Η αρχή έγινε την πρώτη 
χρονιά των αλλαγών και ακολούθησαν οι 
προκρίσεις του 2 11 12, 2 14 15 και η 
φετινή.  ΑΠ ΕΛ απολαμβάνει με ακόμα 
τρεις ομάδες τη συγκεκριμένη πρωτιά (από 
τις πάρα πολλές που συμμετείχαν έστω 
μια φορά) που προκρίθηκαν μέσω των 
πλέι-οφ στους ομίλους. Πρόκειται για τις 

ρσεναλ, Σέλτικ και Μπάτε Μπορίσοφ. 

Η πιο π υ ν  ο
Επίσης, οι τρεις προκρίσεις στους ομί-

λους του Γιουρόπα Λιγκ διαμορφώνουν 
ακόμα πιο εντυπωσιακό σκηνικό για 
την ιστορία του ΑΠ ΕΛ και κατ’ επέ-
κτασιν του κυπριακού ποδοσφαίρου. Η 
ομάδα της πρωτεύουσας τα τελευταία 
9 χρόνια συμμετείχε 7 φορές σε όμιλο 
ευρωπα κής διοργάνωσης. Τα ιστορικά 
επιτεύγματα και οι χρυσές σελίδες της 
ομάδας επεκτείνονται με τις μοναδικές 
προκρίσεις, στους «8» του Τσάμπιονς 
Λιγκ και στους «1 » του Γιουρόπα Λιγκ. 

Όλα τα πιο πάνω αποδεικνύουν και 
καταδεικνύουν την πιο πετυχημένη κυ-
πριακή ομάδα στην Ευρώπη.

Τ    ν Ευρ π
Επίσης, ο ΑΠ ΕΛ κατέχει επιπλέον 

πρωτιά στην Ευρώπη σε σχέση με τις 
υπόλοιπες ομάδες του νησιού. Έχει τα 
περισσότερα παιχνίδια (εννοείται και 
νίκες), 19  στο σύνολο, αντιμετώπισε 82 
ομάδες -τουλάχιστον από 1 φορά- και 
ταξίδεψε σε 41 χώρες  

Συν ι ν  ρ ι 
ι ορ  ο Νούνο 

 Νούνο Μοράις συνεχίζει να γρά-

φει ιστορία στον ΑΠ ΕΛ.  Πορτογάλος 
μέσος συνέδεσε το όνομά του με όλες τις 
χρυσές σελίδες που έγραψαν οι «γαλα-
ζοκίτρινοι» στα ευρωπα κά γήπεδα και 
αποτελεί τον  ενεργό θρύλο της ομάδας. 
Συμπλήρωσε φέτος 1  χρόνια παρουσίας 
στον Αρχάγγελο και αγωνίστηκε 7 φορές 
σε ομίλους ευρωπα κής διοργάνωσης. 

 Νούνο είναι από τους λίγους ποδο-
σφαιριστές στον ΑΠ ΕΛ που ένιωσαν σε 
αρκετά μεγάλο βαθμό την απαξίωση και 
σε τεράστιο την αποθέωση. Αποκτήθηκε 
το 2 7 και έκανε ντεμπούτο στον νικη-
φόρο αγώνα με την Μπάτε Μπορίσοφ στο 
ΓΣΠ (2- ), ωστόσο η ήττα-αποκλεισμός 
στη Λευκορωσία, σε συνδυασμό με τις 
μέτριες εμφανίσεις του δημιούργησαν 
μουρμούρα και αμφισβήτηση προς τις 
ικανότητές του.  χρόνος τον δικαίωσε 
και 1  χρόνια μετά χαρακτηρίζεται ως 
ο καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής που 
αναδείχτηκε από κυπριακή ομάδα. Μετρά 
97 συμμετοχές στις ευρωπα κές διοργα-
νώσεις με τη φανέλα του ΑΠ ΕΛ, όσες 
κανένας άλλος ποδοσφαιριστής στην 
ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου. 
Το ρεκόρ του θα διευρυνθεί πέραν των 
1  συμμετοχών και ενδεχομένως να 
μην ξεπεραστεί ποτέ  Αξίζει να αναφερθεί 
ότι ο Πορτογάλος απουσίασε μόνο από 
5 παιχνίδια του ΑΠ ΕΛ από την ημέρα 
που εντάχθηκε στην ομάδα. Τα τέσσερα 
λόγω τραυματισμού και μόλις ένα από 
τιμωρία. Δέχθηκε μόλις επτά κίτρινες και 
πέτυχε δύο τέρματα. 

Ακο ουθ  ο ρ
Ακόμα ένας ποδοσφαιριστής που 

έζησε όλες τις μοναδικές επιτυχίες του 

ΑΠ ΕΛ είναι ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου. 
 αρχηγός μετρά 71 συμμετοχές με τη 

«γαλαζοκίτρινη» φανέλα (78 στο σύνολο) 
και βρίσκεται στην 3η θέση της σχετικής 
κατάταξης στην ιστορία του Συλλόγου. 
Πρώτος είναι ο Μοράις και ακολουθεί 
ο αραλαμπίδης με 88.  Νεκτάριος 
σημείωσε  τέρματα. 

Π ι ι ρι ο Β νι 
Στην 3η θέση του πίνακα των ευρω-

πα κών συμμετοχών από το υφιστάμενο 
ρόστερ έρχεται ο Βινίσιους.  Βραζιλιάνος 
μετρά 48 αγώνες και 3 τέρματα. 

Ο κορυ ο
ν προκρι ικ ν 

 Μπόι Βάτερμαν ήταν με διαφορά ο 
κορυφαίος ποδοσφαιριστής του ΑΠ ΕΛ 
στην προκριματική φάση του Τσάμπιονς 
Λιγκ. ταν αυτός που κράτησε την ομά-
δα ζωντανή στον επαναληπτικό με τη 
Βιτόρουλ στο ΓΣΠ και που έστειλε τον 
ΑΠ ΕΛ στην Τσεχία με σκορ ασφα-
λείας.  ιπτάμενος λλανδός δέχθηκε 
μόλις ένα τέρμα στα έξι παιχνίδια των 
προκριματικών και δικαίως χαρακτη-
ρίζεται ο μεγάλος πρωταγωνιστής της 
μέχρι τώρα φετινής πορείας της ομά-
δας.  Μπόι θα απολαύσει για πρώτη 
φορά στην καριέρα του από κοντά τους 
ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής 
διοργάνωσης.  Επίσης, αξίζει να ανα-
φερθεί ότι ο λλανδός από την ημέρα 
που αποκτήθηκε δεν έχασε αγώνα του 
ΑΠ ΕΛ στην Ευρώπη. Μετρά 34 συ-
νεχόμενες συμμετοχές και χρειάζεται 
ακόμα οκτώ για να ισοφαρίσει το ρεκόρ 
του μεγάλου Διονύση ιώτη. 

Οι πρ ρ  
Εκτός από τον Βάτερμαν, ακόμα επτά 

παίκτες που βρίσκονται σήμερα στο ρό-
στερ του ΑΠ ΕΛ δεν αγωνίστηκαν στους 
ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Πρόκειται 
για τους Μερκή, Ρουέδα, Λάγο, Φαρίας, 
Μπερτόλιο, Βάντερ, Μακρή, Αντωνίου, 

ρ και Ποτέ. 

Οι π ιροι 
πάρχουν, όμως, και αρκετοί ποδο-

σφαιριστές που έχουν εμπειρία στους 
ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Με τη 
φανέλα του ΑΠ ΕΛ αγωνίστηκαν στο 
παρελθόν οι Καρλάο (3  ευρωπα κές 
συμμετοχές  2 γκολ), Εφραίμ (32 5), 
Αλωνεύτης (29 4), Πάρντο (24), Αρ-
τυματάς (17) και Νικόλας Ιωάννου (7). 
Επίσης, Εμπεσίλιο, Ντε Καμάργκο και 
Μιλάνοφ αγωνίστηκαν με διαφορετικές 
ομάδες στην κορυφαία διασυλλογική 
διοργάνωση. 

Ο Δ ν  ι ο ρι  ον Ι ν
 Γιώργος Δώνης οδήγησε τον 

ΑΠ ΕΛ στους ομίλους του Τσάμπιονς 
Λιγκ για δεύτερη φορά και ισοφάρισε 
τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που μετρά επίσης 
δυο προκρίσεις. ι δυο προπονητές 
είναι οι μοναδικοί που κατάφεραν να 
στείλουν τους «γαλαζοκίτρινους» στα 
αστέρια της Ευρώπης.

Κ ι ο Πρ ρο ο  ον ο ο
 Πρόδρομος Πετρίδης θα γευτεί για 

δεύτερη φορά τα μπόνους των εκατομ-
μυρίων από την E A και ταυτόχρονα 
θα ισοφαρίσει τον προκάτοχο στην προ-
εδρία του ΑΠ ΕΛ, Φοίβο Ερωτοκρίτου.

Ο ρ λο
η  Ε ρ πη  
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ΚΥΡΙΑΚΗ 27/8
η α ωνιστική του πρωτα-

θλήματος  με τους α νες  
ΑΕΚ λυμπιακός  όξα Ερμής και 
Αλκή ρόκλινη Ανόρθωση

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/8
την Α λία ξε ωρί ει το 

ντέρμπι ίβερπουλ ρσεναλ  τα 
άλλα παι νίδια  Τσέλσι βερτον  
Τότεναμ πέρνλι και ουέστ 

προμ τόουκ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/8
την Ελλάδα  ΠΑ εβαδεια-

κός  Πανι νιος Απόλλων μύρνης  
ΠΑ Κ Κέρκυρα και ΠΑ  ιάννι-
να ΑΕΚ  την σπανία ξε ωρί ει το 

εάλ αδρίτης αλένθια  

ΠΕΜΠΤΗ, 31/8
Προκριματική φάση Πα κοσμίου 

Πρωταθλήματος  Κύπρος οσνία
Ερ ε οβίνη  έλ ιο ιβραλτάρ  ουλ-

αρία ουηδία  αλλία λλανδία  
Ελλάδα Εσθονία  υ αρία ετονία  

ουξεμβούρ ο ευκορωσία  Πορτο-
αλία αρόε  Ελβετία Ανδόρα  

ΠΕΜΠΤΗ, 31/8
Αρ ί ει το Ευρωμπάσκετ με 

την Ελλάδα να αντιμετωπί ει την 
σλανδία  τα υπόλοιπα παι-
νίδια  λοβενία Πολωνία  ερμα-

νία υκρανία  ιθουανία εωρ ία  
αλλία ινλανδία  ταλία σραήλ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1/9
εύτερη ημέρα στο Ευρωμπά-

σκετ  με τα παι νίδια  έλ ιο ε άλη 
ρετανία  υ αρία Κροατία  ερβία
ετονία  σπανία αυροβούνιο  
ουμανία Τσε ία και Τουρκία ωσία

ΣΑΒΒΑΤΟ, 2/9
Τρίτη ημέρα στο Ευρωμπάσκετ 

με τα παι νίδια  Ελλάδα αλλία 
 Πολωνία σλανδία  ετονία

έλ ιο  αυροβούνιο υ αρία  
εωρ ία ερμανία  ωσία ερβία  

Τσε ία σπανία  υκρανία ταλία  
ινλανδία λοβενία  Κροατία ου-

μανία  ε άλη ρετανία Τουρκία 
και σραήλ ιθουανία  

27/8/2008
 Ανόρθωση άνει από τον 

λυμπιακό με  στο ήπεδο 
Καρα σκάκη  αλλά προκρίνεται 

στους ομίλους του  
 αφού στον πρ το α να 

εί ε επικρατήσει με  Την 
επόμενη ημέρα μόνοια και 
ΑΠ Ε  θα αποκλείσουν ΑΕΚ και 
Ερυθρό Αστέρα αντίστοι α ια το 
Κύπελλο Ε Α  Είναι η πρ τη 
φορά στην ιστορία που ομάδες 
από την Κύπρο προκρίνονται στα 
ευρωπα κά κύπελλα

27/8/2004
 ιρέλα ανιάνι κατακτά το 

άλκινο μετάλλιο στον ακοντισμό με 
βολή μ  εν  στα μ εμπόδια 
ο Κινέ ος ιαν κ ιου ισοφαρί ει το 
πα κόσμιο ρεκόρ με  στους 

λυμπιακούς Α νες της Αθήνας

27/8/1976
 τενίστρια   

η οποία εί ε παλαιότερα 
α ωνιστεί ως   
αποκλείεται από το   υ-
ναικ ν μετά την άρνησή της να 
υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις

 Τ Τ  Τ Σ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ   

Σ  
ΣΗΜΕΡΑ
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Π άντα η διαιτησία είναι στο 
προσκήνιο και αυτό το σκηνι-
κό χωρίς καμία αμφιβολία θα 

το ζήσουμε και στη φετινή σεζόν. Αυτή 
είναι η πραγματικότητα. Είναι άλλωστε 
στη φύση του ποδοσφαίρου να υπάρχει 
η πίεση για το αποτέλεσμα. Ειδικά τώρα 
που στο ποδόσφαιρο σπαταλουν αρκετό 
χρήμα, αυξάνεται ακόμη περισσότερο. 
Έτσι το κάθε λάθος από τους διαιτητές, τις 
πλείστες φορές είναι ασυγχώρητο  Είναι 
στο μάτι του κυκλώνα και οι αντιδράσεις 
είναι έντονες. λλωστε τις περισσότερες 
φορές αντί να μιλάμε για ποδόσφαιρο, 
σπαταλάμε αρκετό χρόνο για τα διαιτητικά 
λάθη που έγιναν σε έναν  αγώνα. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει αρκετή 
πίεση στους διαιτητές. Μέσα από την 
πίεση έρχονται και πιο εύκολα τα λάθη. 
Το χειρότερο όμως είναι ότι κάποια από 
τα λάθη δεν θεωρούνται ανθρώπινα και 
αφήνονται σκιές από την αδικημένη ομάδα. 
Το ζήσαμε αρκετά αυτό το φαινόμενο τα 
τελευταία χρόνια και θα το ζήσουμε και 
στο μέλλον. 

Στην Κύπρο υπάρχουν ικανοί διαιτητές, 
όμως υπάρχουν και αδύναμοι. Το σίγουρο 
είναι ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά και 
επιβάλλεται η βελτίωση. Αυτό όμως δεν 
αφορά μόνο την Κύπρο, αλλά παγκοσμίως. 
Πόσες φορές είδαμε άλλωστε  τραγικά λάθη 
από μεγάλα ευρωπα κά πρωταθλήματα; 

Το οξύμωρο όμως του όλου θέματος 
είναι ότι, σε ένα παιχνίδι, πάντα γίνονται 
λάθη. Τόσο από τους ποδοσφαιριστές,  τους 

προπονητές και ακόμη από τον κόσμο με 
τη συμπεριφορά του στις κερκίδες. Αυτοί 
όμως που απαγορεύεται να κάνουν λάθη, 
τα οποία πιθανόν να είναι σοβαρά, είναι οι 
διαιτητές. ι ποδοσφαιριστές, οι προπονη-
τές, έχουν την ευκαιρία να αποθεωθούν, 
να ζήσουν μεγάλες στιγμές. ι διαιτητές, 
όμως, όχι. Διότι και μια καλή διαιτησία 
περνά τις πλείστες φορές απαρατήρητη. 
Στα λάθη, όμως, γίνεται του «Κουτρούλη ο 
γάμος». Αυτή είναι η σκληρή πραγματικό-
τητα. Μπορούμε να πούμε ότι οι διαιτητές 
είναι οι πιο αδικημένοι. Πρέπει να έχουν 
τα ψυχικά αποθέματα για να αντέξουν στην 
πίεση και φυσικά να είναι ευλογημένοι αν 
κάνουν όσο πιο λίγα λάθη. 

Συμπέρασμα, λοιπόν, είναι ότι πάντα 
θα γίνονται λάθη. Όμως οι παράγοντες, 
παρά την πίεση που έχουν για την υλο-
ποίηση των στόχων των ομάδων τους, θα 
πρέπει να έχουν περισσότερη υπομονή. 
Από την άλλη  οι διαιτητές θα πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί και 
να αποφεύγουν τα μεγάλα λάθη. Επίσης 
και η Επιτροπή  Διαιτησίας θα πρέπει να 
προστατεύει τους διαιτητές. Αυτούς που 
κάνουν συνεχόμενα λάθη και δείχνουν 
αδυναμίες θα πρέπει να τους αφήνουν 
εκτός. στε να αντιληφθούν τα λάθη τους 
και να βελτιώνονται. Διότι αν αυτοί που 
κάνουν λάθη συνεχίζουν να διαιτητεύουν, 
το πιο πιθανό θα γίνονται ακόμη χειρότεροι. 

Ας ευχηθούμε λοιπόν ότι στο νέο πρω-
τάθλημα θα έχουμε καλύτερες διαιτησίες 
και λιγότερες φωνές διαμαρτυρίας. 

ι πιο αδικημ οι  

Η ώρα της γιορτής της καλαθό-
σφαιρας πλησιάζει, αφού την 
ερχόμενη Πέμπτη θα έχουμε 

το πρώτο τζάμπολ στην 4 ή διοργάνωση 
του Ευρωμπάσκετ. Και είναι φυσιολογικό 
οι  εραστές της πορτοκαλί μπάλας να βρί-
σκονται σε εγρήγορση, αφού αδημονούν 
να παρακολουθήσουν από τις οθόνες τους 
-οι τυχεροί από κοντά- τους Ευρωπαίους 
αστέρες της καλαθόσφαιρας. Μεγάλος απών 
από τη διοργάνωση ο αστέρας της Εθνικής 
Ελλάδας, αλλά και του μαγικού κόσμου του 
ΝΒΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Η απουσία 
του, ασφαλώς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα 
για την «επίσημη αγαπημένη», αλλά όπως 
έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, ο Κώστας 
Μίσσας θα πρέπει να βρει τους τρόπους να 
παρουσιάσει την ομάδα του ανταγωνιστική 
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Ελλάδα, μπορεί
για να πετύχει στους στόχους της. 

λλωστε, παρά την απουσία του Αντε-
τοκούνμπο, η Ελλάδα είναι αλήθεια ότι 
δεν στερείται ταλέντου, αφού παίκτες 
όπως ο Σλούκας, που κατέκτησε την 
Ευρωλίγκα, οι Πρίντεζης, Αγραβάνης 
και Μάντζιαρης που αγωνίστηκαν στον 
τελικό της διοργάνωσης, ο Παπαγιάννης 
που αγωνίζεται στο NBA, καθώς και άλ-
λοι που είναι βασικοί στις ομάδες τους, 
όπως ο Καλάθης και ο Μπουρούσης, 
μπορούν, εάν βρεθούν στην ημέρα τους, 
να κάνουν τη διαφορά. Απλώς ο Αντετο-
κούνμπο θα μπορούσε να δώσει το κάτι 
παραπάνω στην Εθνική. Το θετικό είναι 
ότι ο κόουτς Μίσσας γνωρίζει καλύτερα 
από τον καθένα τούς διεθνείς και έχει 
τον τρόπο να πάρει το 1 . λλωστε 
βρίσκεται χρόνια στο κουρμπέτι και δεν 
είναι τυχαίο το γεγονός ότι επιλέγηκε να 
αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής 
πριν από το Ευρωμπάσκετ.  

Σε μια τέτοια διοργάνωση δεν θα μπο-
ρούσαν να απουσιάζουν τα φαβορί. Ισπανία 
και Σερβία (παρά την απουσία του Μίλος 
Τεόντοσιτς), δικαιολογημένα κατέχουν τον 
τίτλο, όμως αυτό θα πρέπει να το αποδεί-
ξουν στον αγωνιστικό χώρο. Κανείς δεν 
μπορεί να αγνοήσει την Ελλάδα, που, παρά 
την απουσία του Αντετοκούνμπο, ήταν και 
παραμένει μεγάλη δύναμη στην ευρωπα κή 
καλαθόσφαιρα. Όπως επίσης  κανείς δεν 
έχει το δικαίωμα να υποτιμήσει Γαλλία, 
Ιταλία και Λιθουανία, που πάνε στο Ευ-
ρωμπάσκετ με μεγάλες φιλοδοξίες.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
p.gregoriou@simerini.com
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Ε ίναι απαράβατος νόμος της φύσης. 
Κανένας, μα κανένας δεν μπορεί να 
νικήσει τον χρόνο. Και το πλήρωμα 

αυτού έφτασε για τον Γουέιν Ρούνε . Όχι, φυ-
σικά, δεν αποσύρθηκε από τα γήπεδα,  αλλά 
αποφάσισε ότι τα ποδοσφαιρικά «γέρικα» πόδια 
του δεν μπορούν άλλο να τρέχουν και στις 
διεθνείς διοργανώσεις σε εθνικό επίπεδο. 

 πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής 
Αγγλίας, λίγο πριν πιάσει τα 32, αποσύρθηκε 
αφήνοντας πίσω του μια πικρή γεύση. Για 
να εξηγούμαστε  οι 119 εμφανίσεις και 53 
τέρματα που σημείωσε στα 14 χρόνια που 
φόρεσε το εθνόσημο με τα τρία λιοντάρια, 
δεν είναι μικρά ή ασήμαντα επιτεύγματα για 
οποιονδήποτε, πόσω μάλλον για μια Εθνική 
όπως στην Αγγλία. Σε όλα αυτά τα χρόνια 
όμως δεν κατάφερε ούτε αυτός, ούτε οι συ-
μπαίκτες του να οδηγήσουν τη χώρα του σε 
μια στιγμή δόξας, σε μια επιτυχία. ύτε καν 
ένας ημιτελικός. Κανένα παραμύθι, καμία 
όμορφη ιστορία  Μόνο δάκρυα.

Από τους τελευταίους της « ρυσής Γενιάς» 
όπως αυτή χαρακτηρίστηκε από τα σκανδα-
λοθηρικά βρετανικά μέσα ενημέρωσης, που 
όσο εύκολα «βάφτισε» με τον ομολογουμένως 
εντυπωσιακό τίτλο τα μέλη της Εθνικής από 
τις αρχές της δεκαετίας του 2 , τόσο εύκολα 
έστηνε στον τοίχο τους παίκτες έπειτα από μια 
απρόσμενη ήττα, λίγες γροθιές σε ένα μπαρ, 
μια κόκκινη κάρτα  Ντέιβιντ Μπέκαμ, Στίβεν 
Τζέραρντ, Φρανκ Λάμπαρντ, Ρίο Φέρντιναντ τα 
άλλα μέλη αυτής της υποσχόμενης φουρνιάς, 
η οποία ξεκινούσε κάθε δύο χρόνια στα διεθνή 
τουρνουά ως ένα από τα πρώτα φαβορί, όμως 
επέστρεφε με την  πρώτη πτήση.

Στο E ro του 2 4, κι ενώ η Ελλάδα συγκι-
νούσε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη και έκανε 
τη μεγαλύτερη έκπληξη όλων των εποχών, 
οι γγλοι έβρισκαν το αστέρι της επόμενης 

ημέρας, τον 17χρονο που σκόραρε τέσσερα 
τέρματα σε αυτήν τη διοργάνωση και θα βα-
σιζόταν πάνω του η  «αναγέννηση». Όμως 
μετά ήρθε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που 
στόχευε κάθε χρόνο ψηλά με τις πολλές υπο-
χρεώσεις σε διασυλλογικό επίπεδο και το βαρύ 
καλεντάρι των αγγλικών διοργανώσεων όχι 
μόνο δεν ευνοεί αλλά δυσχεραίνει τραγικά 
τις προσπάθειες της εθνικής ομάδας τους.

Η Γιουνάιτεντ «ρουφούσε» ό,τι είχε και δεν είχε 
ο πάντοτε αξιόμαχος στράικερ, που άφηνε στο 
γήπεδο το 1  των δυνάμεών του, κάνοντας τον 
να φτάνει στα μεγάλα ραντεβού τραυματισμένος 
ή εξουθενωμένος. Στο Παγκόσμιο του 2  το 
σπασμένο του πόδι δεν πρόλαβε να αναρρώσει, 
ενώ το 2 1  το πρόβλημα ήταν ο αστράγαλος. 
Λίγο πριν το E ro του 2 1 , το οποίο έμελλε να 
είναι η τελευταία του μεγάλη διοργάνωση, το 

πρόβλημα ήταν το γόνατο  Όχι πως το έβαζε 
ποτέ κάτω, καθώς το 2  τόση ήταν η επιθυμία 
του να παίξει, που έφτασε σε ανοικτή σύγκρουση 
με τον προπονητή του Σερ Αλεξ Φέργκιουσον, 
με τον Σβεν Γκόραν Έρικσον, τότε προπονητή 
της Εθνικής Αγγλίας, να διηγείται μέχρι σήμερα 
τις ατέλειωτες τηλεφωνικές συνομιλίες με τον 
Σκοτσέζο τεχνικό

Το ταλέντο του από την αρχή της καριέρας 
του αδιαμφισβήτητο, αν και η ποδοσφαιρική 
αξία του, βάσει και των παχυλών απολαβών 
του, αμφισβητήθηκε τα τελευταία χρόνια όσο 
λίγων. Αυτό κορυφώθηκε τα δύο τελευταία 
χρόνια με τη Γιουνάιτεντ να ψάχνει την ταυτότητά 
της και τον Ρούνε  να χάνεται στο  πλήθος, 
να αλλάζει ρόλους και να περνά τις ώρες του 
στον πάγκο. Τα δύο πρώτα παιχνίδια του με 
την επιστροφή του στην Έβερτον, στα οποία 

έλαμψε το ταλέντο του, έδειξαν ξεκάθαρα ότι 
έχει ακόμα πολλά να προσφέρει. Στην παλιά 
του ομάδα βρήκε νέο κίνητρο, όμως τα πόδια 
παραμένουν ταλαιπωρημένα. Αυτό το γεγονός 
ήταν μάλλον που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ 
της απόσυρσης από την Εθνική και ψήφισε 
«Έβερτον», ώστε να διασώσει την καριέρα του. 

Ας μη γελιόμαστε όμως  ο Ρούνε , πριν 
λάβει την τελική του απόφαση, σίγουρα είχε 
στο πίσω μέρος του μυαλού του τις σφαλιάρες 
που δέχτηκε η Εθνική γγλιας με την ιστορία, 
όπως ξέρουμε, να είναι σοκαριστικά επανα-
λαμβανόμενη  Ακόμα μια μεγάλη πρόκριση 
της ομάδας για το επόμενο Παγκόσμιο, ξανά 
ψηλά στα φαβορί, μεγάλες προσδοκίες και 
στο τέλος πίκρα, απογοήτευση και προβλη-
ματισμός. Τουλάχιστον ο Γουέιν αποφάσισε 
να σταματήσει με τους δικούς του όρους

νο δάκρυα για τη Χρυσή ενιά  
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Η νίκη ήταν απλώς ένα καλό ξεκίνημα 
και τίποτα περισσότερο. Αυτός είναι ο τρόπος 
με τον οποίο  προσεγγίζουν τη συνέχεια 
στην Αλκή ρόκλινη, μετά τη νίκη στην 
πρεμιέρα μέσα στο Δασάκι με αντίπαλο 
τον Εθνικό χνας. Στην «Αθάνατη» συνε-
χίζουν σεμνά και ταπεινά, γνωρίζοντας εκ 
των προτέρων ότι το έργο τους τη φετινή 
περίοδο θα είναι αρκετά δύσκολο. Με αυ-
τόν ακριβώς τον τρόπο, αντιμετωπίζουν 
και τον σημερινό αγώνα με αντίπαλο την 
Ανόρθωση στο «Αμμόχωστος». Δύσκολη 
η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του 
Σάββα Δαμιανού, αλλά όχι ακατόρθωτη. 

ι νεοφώτιστοι στην πρεμιέρα έδειξαν ότι 
διαθέτουν ένα αρκετά καλό και συμπαγές 

σύνολο, που χρειάζεται όμως δουλειά για 
να επέλθει η ομοιογένεια. Το ίδιο βεβαίως 
ισχύει και στην περίπτωση της Ανόρθωσης 
και κάπου εδώ στηρίζουν πολλά στην 
«Αθάνατη».  ενθουσιασμός είναι ένα 
γερό χαρτί στα χέρια του προπονητή της 
ομάδας αλλά συνάμα θα χρειαστεί ιδι-
αίτερη προσοχή στον τρόπο ανάπτυξής 
της. Η Αλκή θα χρειαστεί να κρατήσει 
μπάλα και να μη δώσει το δικαίωμα 
στους αντιπάλους να κάνουν το παιχνίδι 
τους, αφού κάτι τέτοιο ίσως αποδειχτεί 
καταστροφικό στην εξέλιξη του αγώνα. 

 κ. Δαμιανού περιμένει σήμερα, από 
παίκτες που θεωρούνται «κλειδιά», ότι 
θα ανεβάσουν την απόδοσή τους και η 
ομάδα θα διεκδικήσει το βαθμολογικό 
κέρδος, κάτι που εάν επιτευχθεί, θα εί-
ναι επιτυχία για την ομάδα της Αλκής 

ρόκλινης.

Κόντρα στην Αλκή οφείλει και πρέπει 
να παρουσιαστεί βελτιωμένη. Πάει για 2ο 
σερί παιχνίδι στο “Αμμόχωστος” αφού αγω-
νίζεται και πάλι εκτός έδρας και θέλει το 
αποτέλεσμα να είναι σαφώς καλύτερο από 
αυτό της πρεμιέρας.

Νίκη και μόνο νίκη το ζητούμενο, η οποία 
πρέπει να συνδυαστεί με καλή εμφάνιση, 
για να ανταποδώσει και στον κόσμο την 
εξαιρετική του παρουσία που είχε στην 
πρεμιέρα. ι φίλοι της ομάδας αγκάλια-
σαν τη νέα προσπάθεια, το έδειξαν με την 
παρουσία τους στο «Αμμόχωστος», όμως 
θέλουν οι εμφανίσεις να είναι ανάλογες του 
εκτοπίσματος της Ανόρθωσης και οι οποίες 
θα συνδυάζονται με το καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα. 

 ρ ι ρυθ
Σαφώς και η απώλεια στην πρεμιέρα 

ενόχλησε την «Κυρία», όμως σε καμία 
περίπτωση δεν είναι καταστροφική. 

 Ρόνι Λέβι είχε τη δυνατότητα σ’ ένα 
τόσο δυνατό παιχνίδι, όπως εξελίχθηκε, να 
δει τις αδυναμίες της ομάδα του και στο 
διάστημα της διακοπής θα μπορεί να τις 
διορθώσει. 

Κυρίως μεσοεπιθετικά οι «κυανόλευκοι» 
είχαν προβλήματα αφού δεν δημιούργησαν 
ευκαιρίες,  ενώ και μεσοαμυντικά η πίεση 
που άσκησε η Σαλαμίνα έφερε ασυνεννο-

ησία μεταξύ άμυνας και μεσαίας γραμμής, 
με αποτέλεσμα οι «ερυθρόλευκοι» να είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνοι. 

 Ισραηλινός τεχνικός είδε όλα αυτά σε 
επίσημο αγώνα, εντόπισε τις αδυναμίες, 
τον τρόπο αντίδρασης της ομάδας του και 
αναμένεται μέσα από τις προπονήσεις να 
τις βελτιώσει. 

Εξάλλου η «Κυρία» διαθέτει ποιότητα, 
χρειάζεται να βρει ρυθμό και παράλληλα 
να δέσουν όλοι οι νεοφερμένοι μεταξύ τους 
για να μπορέσει να βγάλει αυτοματισμούς 
και ομοιογένεια στο παιχνίδι της. 

  ο π νο
Η αγωνιστική ετοιμότητα του Σισέ αλλά 

και του Αμπντουλάγιεφ δίνει τη δυνατότητα 
στον Ρόνι Λέβι να αναπροσαρμόσει τα πλάνα 
του δίνοντας φανέλα βασικού στους δύο. 

Εξάλλου η εμπειρία του Σισέ είναι τέτοια, 
που μπορεί να δώσει πολλά στο αγωνιστικό 
κομμάτι της «Κυρίας», ενώ και ο Αζέρος 
έχει τις δικές του πλούσιες παραστάσεις 
που θα βοηθήσουν σημαντικά το πλάνο 
του Ισραηλινού τεχνικού. 

Αυτό σημαίνει πως ο Καμαρά, που δεν 
εντυπωσίασε στην πρεμιέρα, μπορεί να μείνει 
στον πάγκο δοκιμάζοντας ένα πιο γρήγορο 
και πιο ευέλικτο σχήμα στην επίθεση με 
τον Αφρικανό στην κορυφή. 

Στις υπόλοιπες θέσεις ο Ρόνι Λέβι δύ-
σκολα θα αλλάξει κάτι, αφού θέλει η ομάδα 
του να αποκτήσει ομοιογένεια και να δέσει 
περισσότερο ενόψει και των επικείμενων 
ντέρμπι που θα έρθουν. 

 αρούς παραμένει στο τέρμα, ενώ 
ούτε και η αμυντική γραμμή δεν αλλάζει, 
με τους Σίλντεφελντ και Ντουγκλάο να πα-
ραμένουν στο κέντρο της άμυνας και τους 
Μπανταλόφσκι, Πράνιτς να αγωνίζονται στα 
άκρα της αμυντικής γραμμής. 

Το δίδυμο στη μεσαία γραμμή δεν σπάζει 
με καμία περίπτωση με τους Βίκτορ και 
Σε χού να αποτελούν τους αμυντικούς 
μέσους της ομάδας. Πιο μπροστά τους θα 
βρίσκεται ο Ράγιος με τους Παλάνγκα και 
Αμπντουλάγιεφ να αγωνίζονται στα άκρα 
της επίθεσης και τον Σεκού Σισέ να έχει την 
ευθύνη της επιθετικής γραμμής. 

διαπραγμάτευτος ο στ χος

ε πλο τον εν ουσιασμ
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ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

Σ
υνεχίζει να γράφει ιστορία ο 
Απόλλωνας. ι «κυανόλευ-
κοι» πανηγυρίζουν από το 
βράδυ της Πέμπτης για 3η 
φορά τα τελευταία 5 χρόνια 
την παρουσία τους στους 
ομίλους του E ropa ea e, 

εκεί όπου ως γνωστόν κληρώθηκαν και 
θα αντιμετωπίσουν στον 5o όμιλο, τις Λιόν, 
Έβερτον και Αταλάντα.

Μια τεράστια επιτυχία για την ομάδα της 
Λεμεσού, που καθιερώνεται πλέον και στην 
Ευρώπη. Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό που 
έχει πετύχει ο Απόλλωνας, ενώ να θυμίσου-
με ότι οι πέντε σερί χρονιές στην Ευρώπη 
είναι κάτι που έχει καταφέρει να πραγμα-
τοποιήσει για πρώτη φορά στην ιστορία 
του.  δη οι «κυανόλευκοι» της Λεμεσού 
μετράνε δύο στα δύο, από τους στόχους 
που έχουν τεθεί για τη φετινή χρονιά.  
πρώτος ήταν η είσοδος στους ομίλους και 

ο δεύτερος η κατάκτηση του Σούπερ Καπ. 
Από αύριο, στον Απόλλωνα επικεντρώνονται 
στον τρίτο και μεγαλύτερο στόχο τους για τη 
φετινή περίοδο, που δεν είναι άλλος από την 
κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κάτι που 
τόνισε και ο πρωτομάστορας των επιτυχι-
ών της ομάδας μέσα στο 2 17, Σωφρόνης 
Αυγουστή, αμέσως μετά την πρόκριση της 
ομάδας του στη Δανία. 

Πο π  ο
Η πρόκριση στους ομίλους θα έχει πολ-

λαπλά οφέλη για την ομάδα της Λεμεσού. 
Πρώτο και σημαντικότερο είναι το οικονομικό. 
Στα ταμεία της ομάδας θα μπουν αρκετά 
εκατομμύρια (ήδη είναι δικά του περισσότερα 
από 2,5 εκ.), που θα βοηθήσουν στην πολύ 
καλή λειτουργία της εταιρείας. Ταυτόχρονα 
όμως ο Απόλλωνας θα τρέξει τις αμέσως 
επόμενες ημέρες για να ολοκληρώσει τον 
μετεγγραφικό σχεδιασμό. Έχει μια θέση 

ανοικτή, ενώ ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει 
το αν θα παραμείνει ή όχι ο Σίλβα Πέρες, 
που έμεινε εκτός αποστολής στα τελευταία 
τρία παιχνίδια, λόγω του ότι δεν έχει ακόμα 
προσαρμοστεί. ι «κυανόλευκοι» έχουν τη 
δυνατότητα να πάρουν ποδοσφαιριστή ή 
ποδοσφαιριστές από το πάνω ράφι, που θα 
δυναμώσουν ακόμα περισσότερο την ομάδα. 

Όφελος είναι και το γεγονός ότι ο Απόλ-
λωνας καθιερώνεται στην Ευρώπη. Μετά 
τον ΑΠ ΕΛ είναι η ομάδα με τις περισσό-
τερες παρουσίες στους ομίλους, επίτευγμα 
σημαντικό αφού το έχει καταφέρει μέσα 
σε λίγα χρόνια. ταν ένας βασικός στόχος 
της διοίκησης Νίκου Κίρζη, το να μπει η 
λεμεσιανή ομάδα στην ευρωπα κή ελίτ, και 
το έχει καταφέρει. 

Αυ ου ή κ ι Σκ πρι
Για τον άθλο του Απόλλωνα έχουν 

πολλοί σημαντικό μερίδιο. Όμως οι δύο 

που δικαιούνται κάτι περισσότερο από 
τους υπόλοιπους είναι ο τεχνικός ηγέτης 
της ομάδας Σωφρόνης Αυγουστή και ο 
Αντρέ Σκέμπρι. 

 Σωφρόνης μέσα στους οκτώ μήνες 
που είναι προπονητής στον Απόλλωνα 
έχει σχεδόν καταφέρει τα πάντα. Τόσο σε 
προσωπικό επίπεδο όσο και με την ομάδα 
του. Πέρα από τις προσωπικές διακρίσεις, 
που είναι πολλές, ο Κύπριος προπονητής 
μετρά ήδη ένα κύπελλο, ένα Σούπερ Καπ 
και μια πρόκριση στους ομίλους του Γιου-
ρόπα.  Σωφρόνης ήρθε για να μείνει και 
αυτό είναι κάτι που αξίζει πέρα για πέρα. 
Μελετημένος, παθιασμένος ξέρει να ετοι-
μάζει και να καθοδηγεί με μαεστρία την 
ομάδα του και να την πάει από επιτυχία 
σε επιτυχία. Του αρέσει συνεχώς να βάζει 
υψηλούς στόχους και κάνει τα πάντα για 
να τους πετύχει. 

Από την άλλη ο Μαλτέζος επιθετικός τα 

έχει βγάλει ήδη τα λεφτά του. Σημείωσε τέσ-
σερα τέρματα στα έξι παιχνίδια της Ευρώπης, 
ενώ έκρινε και το Σούπερ Καπ με το τέρμα 
που σημείωσε. Αποτελεί την πιο αξιόπιστη 
επιθετικά λύση για τον Απόλλωνα αυτήν 
την περίοδο και λογικό είναι να έχει γίνει το 
αγαπημένο παιδί της εξέδρας.  Σκέμπρι 
«κούμπωσε» στην ομάδα από την πρώτη 
στιγμή και δείχνει ότι θα είναι σημαντικό 
σημείο αναφοράς για τον Απόλλωνα μέσα 
στη χρονιά. 

Μετά τις δάφνες της Ευρώπης, οι «κυ-
ανόλευκοι» έστρεψαν την προσοχή τους 
στο πρωτάθλημα. Μετά την επανέναρξη 
του πρωταθλήματος θα έχουν τη δική τους 
πρεμιέρα στη Λευκωσία με τον λυμπι-
ακό και στόχος είναι με το καλημέρα να 
στείλουν ηχηρό μήνυμα προς όλους ότι 
φέτος ο Απόλλωνας είναι πιο αποφασισμένος 
από ποτέ να διεκδικήσει και στο τέλος να 
κατακτήσει το πρωτάθλημα. 

Ευρωπαίος και ωραίος 

ΑΠΟΛΛ  ///
ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ 
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ΔΟΞΑ /// 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ 
ΑΓΩΝΑ ΕΒΓΑΛΕ 

ΚΑΠΟΙΕΣ 
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ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΤΗΣ 

ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

χετε σκεφθεί πόσες και πόσες ομάδες 
πέρασαν από την Α’ Κατηγορία; 
Διότι δεν είναι οι καθιερωμένες, 
αυτές που λέγονται «μεγάλες» εί-
ναι και ομάδες πολύ μικρότερου 
βεληνεκούς. μάδες από μικρές 
κοινότητες, που έκαναν το  όνειρο 

πραγματικότητα, έστω κι αν στη συνέχεια το πλή-
ρωσαν ακριβά λόγω οικονομικής υπέρβασης, με 
αποτέλεσμα να πέσουν κατηγορίες ή ακόμα και να 
αναστείλουν τις δραστηριότητές τους, δηλαδή να 
χαθούν από τον ποδοσφαιρικό χάρτη.  

Σήμερα, λοιπόν, θα ταξιδεύσουμε στο παρελθόν 
για να θυμηθούμε αυτές τις ομάδες που πέρασαν 
από την Α’ Κατηγορία. Συνολικά από το 1934 που 
ιδρύθηκε η Κ Π αγωνίστηκαν στη μεγάλη κατηγο-
ρία 41 ομάδες. Από τα ιδρυτικά μέλη της Κ Π δεν 
έχουν υποβιβαστεί Ανόρθωση και ΑΠ ΕΛ, ενώ 
συνεχή παρουσία έχουν Απόλλωνας και μόνοια, 
που μπήκαν στην Α’ Κατηγορία αργότερα. Έντεκα 
συνολικά ομάδες δεν υπάρχουν πια, ενώ 13 ομάδες 
αγωνίζονται σε μικρότερες κατηγορίες. 

Αυ  που υ ν
Να δούμε πρώτα τις ομάδες που πέρασαν από 

την Α’ Κατηγορία και τώρα δεν υπάρχουν. 

1 ΤΡΑΣΤ  Ιδρύθηκε το 1924 και ήταν από 
τα ιδρυτικά μέλη της Κ Π. Έπαιξε στην Α’ 
Κατηγορία 4 χρόνια (1934-38) πριν ανα-

στείλει τις δραστηριότητές του. ρώματά του ήταν 
το πράσινο-κίτρινο και έδρα του το ΓΣΠ (παλιό). 
Έδωσε 44 αγώνες έχοντας 3  νίκες, 8 ισοπαλίες 
και  ήττες και τέρματα 129-54. Πήρε ένα πρωτά-
θλημα (1935) και 3 κύπελλα (1935, 193 , 1938), 
ενώ αναδείχθηκε δύο φορές δευτεραθλητής και 
μία φιναλίστ κυπέλλου.

2 ΤΣΕΤΙΝ ΚΑΓΙΑ  Η τουρκοκυπριακή ομάδα 
ιδρύθηκε το 1932, ήταν επίσης από τα ιδρυ-
τικά μέλη της Κ Π. ρώματά  της ήταν το 

κόκκινο-άσπρο, έδρα της το ΓΣΠ και έπαιξε στην 
Α’ Κατηγορία από το 1934 μέχρι το 1955. Έχει 18 
συμμετοχές στην Α’ Κατηγορία, όπου έδωσε 2 9 
αγώνες με 77 νίκες, 35 ισοπαλίες, 97 ήττες και 
τέρματα 393-5 3. Πήρε ένα πρωτάθλημα (1951), 
δύο κύπελλα (1952, 1954) και τρεις ασπίδες (1951, 
1952, 1954), ενώ δύο φορές ήταν δευτεραθλήτρια 
και δύο φιναλίστ. Αρχικά ονομαζόταν Τουρκική 
Λέσχη και μετά Τσετίν Καγιά.

3 Α ΜΑ  ταν η εκπρόσωπος της Αρμενι-
κής Κοινότητας στο πρωτάθλημα της Κ Π 
(εντάχθηκε το 1947). Η Α ΜΑ  ιδρύθηκε το 

1934, είχε έδρα το ΓΣΠ και χρώματα μαύρο-κίτρι-
νο. Έπαιξε στην Α’ Κατηγορία από το 1947-19 2, 
έχοντας 11 χρονιές συμμετοχή, όπου κατέγραψε 
17  αγώνες, 23 νίκες, 27 ισοπαλίες, 12  ήττες και 
25 -593 τέρματα. Έπεσε δύο φορές στη Β’ Κατηγορία.   

4 ΑΠ Π ΠΑΦ  Ιδρύθηκε το 1953 και 
εντάχθηκε από τότε στην Κ Π. ρώματά 
του ήταν το μπλε-άσπρο και έδρες το Γ.Σ. 

Κόροιβος και Παφιακό. Αγωνίστηκε 19 χρόνια 
στην Α’ Κατηγορία, έχοντας 5 2 αγώνες, 1 5 νίκες, 
12  ισοπαλίες, 271 ήττες και 5 1-1 7 τέρματα. 
Πήρε 5 πρωταθλήματα Β’ Κατηγορίας, αφού πολλές 
φορές ανεβοκατέβαινε κατηγορία.  Ανέστειλε τις 
δραστηριότητές της το 2 , όταν ενοποιήθηκε 
με τον Ευαγόρα δημιουργώντας την Α.Ε. Πάφου. 

5 Ε ΑΓ ΡΑΣ  Ιδρύθηκε το 1957 και εντάχθηκε 
στην Κ Π το 19 2. ρώματά του ήταν το 
πράσινο-άσπρο και αργότερα το μπλε-άσπρο. 

Έδρα του ήταν πρώτα το Γ.Σ.Κ. και αργότερα το 
Παφιακό. Στην Α’ Κατηγορία έπαιξε 18 χρονιές, 
ενώ πήρε 5 πρωταθλήματα Β’ Κατηγορίας, όπου 
έπαιξε πολλά χρόνια. Στην Α’ Κατηγορία έδωσε 48  
αγώνες έχοντας 9  νίκες, 13  ισοπαλίες, 254 ήττες 
και τέρματα 431-9 . Ανέστειλε τις δραστηριότητές 
του το 2 , αφού ενοποιήθηκε με τον ΑΠ Π για 
να δημιουργήσουν την ΑΕΠ. 

6 Α.Ε. Πάφος  Ιδρύθηκε το 2 , μετά την 
ενοποίηση του Ευαγόρα με τον ΑΠ Π. Το 
2 13 ενώθηκε με την ΑΕΚ Κουκλιών, δη-

μιουργώντας την Πάφος . ρώματά της ήταν το 
μπλε-άσπρο. Έπαιξε 9 χρονιές στην Α’ Κατηγορία 
έχοντας 24  αγώνες με 74 νίκες, 57 ισοπαλίες και 
115 ήττες και τέρματα 337-434. 

7 ΕΠΑ  Ιδρύθηκε το 1932 και εντάχθηκε στην 
Κ Π το 1934, της οποίας υπήρξε ιδρυτικό 
μέλος. Έδρες της ήταν το παλιό και το νέο ΓΣ  

και χρώματά της το κίτρινο-μαύρο. Έπαιξε 5  φορές 
στην Α’ Κατηγορία, έχοντας 1 52 αγώνες, 3 2 νίκες, 
27  ισοπαλίες, 414 ήττες και τέρματα 157 -1 44.

Πήρε πέντε πρωταθλήματα (1945, 194  και 
197 ) και 5 κύπελλα (1945, 194 , 195 , 1953, 
1955) και μία Ασπίδα (1955). Πέντε φορές ήταν 
δευτεραθλήτρια και τρεις φιναλίστ κυπέλλου. Έχει 
3 συμμετοχές στην Ευρώπη (  αγώνες,  ήττες και 

-22 τέρματα).  Το 1994 ενώθηκε με τον Πεζοπο-
ρικό και δημιουργήθηκε η ΑΕΚ. 

8 ΠΕ Π ΡΙΚ Σ  Ιδρύθηκε το 1927 και 
εντάχθηκε στην Κ Π το 1938. ρώματά 
του ήταν το πράσινο-άσπρο και έδρες το 

παλιό και νέο ΓΣ . Έπαιξε 49 φορές στην Α’ Κα-
τηγορία, έχοντας 1 2 αγώνες με 443 νίκες, 32  
ισοπαλίες, 299 ήττες και τέρματα 1722-1327. Πήρε 

δύο πρωταθλήματα (1954, 1988) και ένα κύπελλο 
(197 ), ενώ άλλες 8 φορές ήταν δευτεραθλητής 
και 7 φορές φιναλίστ κυπέλλου.  Π Λ είχε 7 
συμμετοχές στην Ευρώπη (14 αγώνες, 4 ισοπαλίες, 
1  ήττες και 9-52 τέρματα). Το 1994 ενοποιήθηκε 
με την ΕΠΑ δημιουργώντας την ΑΕΚ. 

9 ΚΕΡΑ Ν Σ  Ιδρύθηκε το 192  και εντά-
χθηκε στην Κ Π το 19 1. Έδρα του ήταν ο 
Στρόβολος και χρώματα του κόκκινο-κίτρινο. 

Πήρε δύο πρωταθλήματα Β’ Κατηγορίας και ένα 
Γ’ Κατηγορίας. Στην Α’ Κατηγορία έπαιξε 4 φορές 
έχοντας 1 8 αγώνες, 28 νίκες, 278 ισοπαλίες, 52 
ήττες και τέρματα 111-1 7. 

10 ΑΤΡ ΜΗΤ Σ  Η ομάδα της Γερο-
σκήπου έπαιξε μία φορά στην Α’ Κα-
τηγορία, το 2 8-2 9, έχοντας 2  

αγώνες 1-4-21 και 19- 9 τέρματα. Η ομάδα μετά 
τον υποβιβασμό της χάθηκε. 

11 ΑΕΚ Κουκλιών  Έπαιξε μία φορά στην 
Α’ Κατηγορία το 2 13-14, έχοντας 2  
αγώνες και -3-17 και 27- 4 τέρματα. 

Διαλύθηκε στη συνέχεια αφού ενώθηκε με την 
ΑΕΠ για να δημιουργήσουν την Πάφος . 

Συν ουν ου  ικρού
Εκτός από τις 11 ομάδες που ανέστειλαν τις δρα-

στηριότητές τους έχουμε και 13 ομάδες που συνε-

χίζουν σε μικρότερες κατηγορίες ή και το αγροτικό. 

1 ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς  Ιδρύθηκε το 1979 και εντά-
χθηκε στην Κ Π το 1983. ρησιμοποίησε 
διάφορες έδρες (ΓΣ , Τσίρειο, Κυπερούντα) 

και χρώματά της είναι το μπλε-άσπρο. Έπαιξε 7 
φορές στην Κατηγορία έχοντας 18  αγώνες, 23 
νίκες, 32 ισοπαλίες, 131 ήττες και 153-453 τέρματα.   

2 ΑΣΙΛ Λύσης  Ιδρύθηκε το 1932 και εντά-
θηκε στην Κ Π το 19 . ρώματά του το 
κίτρινο-μαύρο και έδρες του ήταν η Λύση, 

ΓΣ , Τσίρειο, ρμήδεια, ΓΣ , Καμάρες. Έπαιξε 8 
φορές στην Α’ Κατηγορία (198 αγώνες, 37-4 -121 
και 1 4-43 ). Πήρε δύο φορές πρωτάθλημα Β’ 
και Γ’ Κατηγορίας.   

3 ΔΙΓΕΝΗΣ Ακρίτας Μόρφου  Ιδρύθηκε το 
1931 και εντάχθηκε στην Κ Π το 19 8. 

ρώματά του το πράσινο-άσπρο και έδρες 
που χρησιμοποιούσε η Μόρφου, το ΓΣΠ, Κύκκος, 
Μακάρειο. Έπαιξε 15 φορές στην Α’ Κατηγορία 
(39  αγώνες, 94-11 -192 και 397- 32 τέρματα). 
Μία φορά αναδείχθηκε δευτεραθλητής και έχει 
μια συμμετοχή στην Ευρώπη (2 αγώνες, 2 ήττες 

-7 τέρματα).

4 Μ Ν ΙΑ Αραδίππου  Ιδρύθηκε το 1929 
και εντάχθηκε στην Κ Π το 197 . ρώμα-
τά της το μπλε-άσπρο. Έχει καταγράψει 13 

παρουσίες στην Α’ Κατηγορία (357 αγώνες, 4-
92-2 1 και τέρματα 315- 8 ). 

5 ΕΝΩΣΗ Νέων Παραλιμνίου  Ιδρύθηκε το 
1944 και εντάχθηκε στην Κ Π το 19 5. 

ρώματά της το βυσσινί-άσπρο. Έχει 4  
παρουσίες στην Α’ Κατηγορία (1241 αγώνες, 
423 νίκες, 3 4 ισοπαλίες, 454 ήττες και τέρ-
ματα 1 54-1 7 ). Αναδείχθηκε μία φορά δευ-
τεραθλήτρια και 4 φιναλίστ κυπέλλου. Έχει 4 
συμμετοχές στην Ευρώπη (8 αγώνες, 1 νίκη, 7 
ήττες και 8-3  τέρματα). 

6 ΡΦΕΑΣ Κα μακλίου  Ιδρύθηκε το 1948 και 
εντάχθηκε στην Κ Π το 1954. ρώματά του 
το πράσινο-κίτρινο. Έχει 4 παρουσίες στην 

Α’ Κατηγορία (9  αγώνες, 24-1 -5  και τέρματα 
11 -18 ). Τώρα παίζει στο Αγροτικό. 

7 ΑΛΚΑΝ ΡΑΣ Ιδαλίου  Ιδρύθηκε το 1953 
και εντάχθηκε στην Κ Π το 19 9. ρώμα-
τά του μπλε-άσπρο. Έπαιξε δύο φορές στην 

Α’ Κατηγορία (  αγώνες, 1 -11-33 και 59-11  
τέρματα).

8 ΕΘΝΙΚ Σ σσιας  Ιδρύθηκε το 19  και 
εντάχθηκε στην Κ Π το 1972. ρώματά του 
μπλε-άσπρο και μετά τον εκτοπισμό άλλαξε 

πολλές έδρες. Έχει 3 συμμετοχές στην Α’ Κατηγορία 
(78 αγώνες, 17-9-52 και 1 2-184 τέρματα).

Πέντε συμμετοχές έχει ο ΑΠ Π-Κινύρας 
Πέγειας (142 αγώνες, 43-27-71 και 191-2 1 
τέρματα), που κατέκτησε ένα κύπελλο και έχει 
μια ευρωπα κή παρουσία. Τέσσερεις συμμετοχές 
έχει ο Α. . Αγίας Νάπας (11  αγώνες, 9-23- 8 
και 79-2  τέρματα). Μία συμμετοχή έχουν ο 

νήσιλος Σωτήρας (2  αγ. 4-3-19 τέρματα), το 
Θ  Λακατάμειας (2  αγ. 1-4-21 και 15-75 τέρ-
ματα και ο θέλλος Αθηένου (22 αγ. 3-7-12 και 
13-2  τέρματα).  

Μια φορά κι έναν καιρό
Ο ///
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Πανέτοιμος για τη δική του πρεμιέ-
ρα εμφανίζεται ο Ερμής, που σήμερα 
εκστρατεύει στο Μακάρειο για να 
αντιμετωπίσει τη Δόξα.  στόχος, ένας 
και μοναδικός, να κάνει ποδαρικό 
με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Η 
ομάδα του Νίκου Παναγιώτου, που 
έχει ως αδιαπραγμάτευτο στόχο την 
είσοδο στην εξάδα, στοχεύει μόνο στη 
νίκη σε τέτοια παιχνίδια και αυτό θα 
κυνηγήσει σήμερα απέναντι στη Δόξα. 

Τις προηγούμενες ημέρες, η ομάδα 
έδωσε ιδιαίτερα φιλικά που έδειξαν 
ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο, κάτι που 
χαροποιεί αρκετά τους ανθρώπους 
της ομάδας.  

 Νίκος Παναγιώτου δεν αναμέ-
νεται να προχωρήσει σε αλλαγές σε 
σχέση με το τελευταίο φιλικό. Έτσι στο 
αρχικό σχήμα αναμένεται να βρεθούν 
οι  Νόβακ, Ιγκνάντοβιτς, Ιμερέκοφ, 
Πασέκο, Τσούμου, αχάρια, Μαρ-
τίνιουκ, Γκονσάλβες, Σανδραβέλης, 
Κωνσταντίνου και Ταραλίδης.  

έλει ποδαρικ  με το δεξία κάνει σε τέ 
Η λευκή ισοπαλία στην πρεμιέρα με τον λυμπιακό, 

απέναντι σε έναν φαινομενικά βατό αντίπαλο, απογο-
ήτευσε τους ανθρώπους της Δόξας, που ήθελαν να 
κάνουν ποδαρικό με το δεξί. Μπορούν, όμως, να το 
πετύχουν σήμερα απέναντι στον Ερμή στο Μακάρειο.

Η προσφυγική ομάδα στον πρώτο επίσημο αγώνα 
έβγαλε κάποιες αδυναμίες που ήταν κυρίως απόρροια 
της ανομοιογένειας. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό για 
μια καινούργια και νεανική ομάδα να χρειαστεί χρόνο 
για να φτάσει στον επιθυμητό βαθμό. Μέχρι να το πε-
τύχει, όμως, θα πρέπει να παίρνει και τα αποτελέσματα 
προκειμένου να μη μείνει πίσω στη βαθμολογία. Το 
σημερινό παιχνίδι με τον Ερμή στο Μακάρειο προ-
σφέρεται για τους τρεις βαθμούς.  αντίπαλος είναι 
στα ίδια  κυβικά και η Δόξα καλείται να ξεπεράσει 
το εμπόδιο της αραδιπιώτικης ομάδας και να κάνει 
σεφτέ στις νίκες.

Εν υ   Σ ρ ιο Π κο ι
Η Δόξα προχώρησε στην απόκτηση του Νιούτον 

Σέρτζιο Πίκολι.  27χρονος Βραζιλιάνος προορίζεται 
για αντικαταστάτης του Ποπόφ και μπορεί να αγωνιστεί 
στο κέντρο και στο αριστερό άκρο της άμυνας.

 ποδοσφαιριστής έφτασε στην Κύπρο την περα-
σμένη Παρασκευή και θα ενσωματωθεί άμεσα στις 
προπονήσεις. Εκτιμάται ότι με την επανέναρξη του πρω-
ταθλήματος θα είναι σε θέση να βοηθήσει την ομάδα. 

 Πίκολι άρχισε την καριέρα του από την Γκρέμιο 
και ακολούθως υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο στην 
ιταλική υντινέζε. Δόθηκε δανεικός στη Γουότφορντ, 
στη Νοβάρα, στην Τσαπεκοένσε, στη Γρανάδα και στην 
Αλμπαθέτε. Πέρυσι αγωνιζόταν στην Πιστόια.
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Ντάνιελ Πράνιτς (κυρί-
ως) και ο Γκόρντον Σίλ-
ντενφελντ, με βάση το 
βιογραφικό τους, είναι 
τα μεγάλα ονόματα στο 
φετινό μετεγγραφικό 
παζάρι. Και μπαίνουν σε 

μία μακροσκελή λίστα παικτών, που η άφιξή 
τους προκάλεσε έκπληξη, εντύπωση και σοκ. 

ι πρώτοι ξένοι άρχισαν να αφικνούνται στις 
αρχές της δεκαετίας του 197 . Φυσικά με την 
πάροδο των ετών τα στάνταρ σε αυτό το κεφάλαιο 
είναι διαφορετικά. Αν π.χ. ο Ντάρμπισα αρ ή 
ο Αρουαμπαρένα έφταναν στην Κύπρο πριν 
από 15 χρόνια, θα προκαλούσαν τεράστια 
εντύπωση. Το ίδιο και ο Λαρένα. Τη δεκαετία 
του 7  και του 8 , κάθε διεθνής παίκτης από 
την Ανατολική Ευρώπη ήταν με διαφορά κα-
λύτερος από το επίπεδό μας και οι συμμετοχές 
του στην Εθνική ή σε διεθνείς διοργανώσεις 
ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Στην αναδρομή μας 
θα θυμηθούμε λοιπόν τρανταχτές περιπτώσεις, 
πάντα με βάση την εποχή, καλύπτοντας κατ’ 
αρχήν τις πέντε παραδοσιακές ομάδες και την 
ΑΕΚ. σως να μας ξέφυγε κάποιος ή να κάναμε 
λάθος εκτίμηση. Δεν θα παρελάσουν στο ρε-
πορτάζ παίκτες που πέρασαν πρώτα από την 
Κύπρο και μετά έκαναν μεγάλη καριέρα στο 
εξωτερικό, όπως ο Κετσπάγια και ο μπίκου. 

ύτε και οι Γιουγκοσλάβοι  που έθελξαν εδώ 
στις αρχές της δεκαετίας του 9 . Δεν ήταν με-
γάλα ονόματα στη χώρα τους, αλλά παίκτες με 
πολλά χαρίσματα που μπορούσαν να πάνε σε 
πιο προηγμένα πρωταθλήματα, όμως με τον 
εμφύλιο προ των πυλών, μας είδαν (ευτυχώς) 
σαν επιλογή ανάγκης. ύτε και καταπληκτικοί 
ποδοσφαιριστές, όπως ο ιλτον, που ναι μεν 
έκανε φοβερά πράγματα, αλλά ερχόμενος ήταν 
ένας από τους αμέτρητους εξαίρετους Βραζιλιά-
νους που έκαναν αξιοσημείωτα πράγματα στην 
Ευρώπη. Αρχικά, μιας και αρχίσαμε το ρεπορτάζ 
με αναφορά στην Ανόρθωση, ας ξεκινήσουμε 
από την «Κυρία».

 Α  ι Βούλγαροι Ιλιάν Κιριά-
κοφ (έπαιξε στο Μουντιάλ του 1994 και στη 
Λα Κορούνια) και Νικολάι Τόντοροφ (βασικός 
στην Εθνική την περίοδο 1989-93 δίπλα σε 
Στόιτσκοφ, Πένεφ, Μπαλάκοφ) αποκτήθηκαν 
στα 1995. Από το πολωνικό τρίο που ήρθε στις 
αρχές του 21ου αιώνα, ξεχωρίζει φυσικά ο Κό-
βαλτσικ, αλλά δεν πήγαιναν πίσω σε βιογραφικό 
οι Μάγιακ, Μίχαλσκι). Το 2 4, ο Κετσπάγια 
έπεισε τον σπουδαίο Γκεόργκι Κινκλάτζε να 
έρθει στην Κύπρο και ο πρώην άσος της Μά-
ντσεστερ Σίτι μάς πρόσφερε απλόχερα θέαμα. 
Την ίδια χρονιά ήρθε και ο Νόρντιν Βάουετερ, 
ο λλανδός, που στο βιογραφικό του είχε ως 
χάιλα τ τον γιαξ (τον μεγάλο των 9 ς ) και τη 
Σαραγόσα. Το μεγάλο μπαμ ήρθε το 2 7, με 
τον Βραζιλιάνο σούπερ σκόρερ Μάριο αρντέλ, 
αλλά ήταν πολύ μεγάλη η κοιλιά του για να 
παίξει μπάλα. Ακολούθησαν, οι καταπληκτικοί,  
ο «Κολοσσός» Τρα ανός Δέλλας (πραγματικά 
δεν χρειάζονται συστάσεις) και ο κορυφαίος 
όλων (σπουδαία πράγματα σε Ρεάλ και Εθνική 
Βραζιλίας) Σάβιο. Τελευταία μεγάλα ονόματα 
με διεθνή καριέρα ο Γιαν Ρέζεκ (πήγε και σε 
Απόλλωνα, Ερμή) και φυσικά ο Μπρούνο Σε ρού.

ΑΠ Ε  Έχει την πλειοψηφία η ομάδα της 
Λευκωσίας. Η αρχή έγινε από τη Βρετανία. Με 
τον Μουρς (το 1983) και αμέσως μετά τον Μακ 
Ντέρμοντ, ο οποίος ήταν μέλος της μεγάλης 
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ομάδες. Δεκάδες συμμετοχές στην Εθνική 
Πολωνίας είχαν οι εβλάκοφ, Κοσόφσκι. Από 
τους Ελλαδίτες, ο Μαχλάς ήταν πολύ τρανταχτό 
όνομα και σούπερ σκόρερ, ο δε Καψής είχε 
μόλις δύο χρόνια πριν εντυπωσιάσει στο έπος 
της Πορτογαλίας. Μετράμε και τον υζουνίδη, 
αλλά και τον Τζιόλη. Γιον ρνε Ρίισε. Και τι δεν 
έκανε στην καριέρα του ο άνθρωπος. Λίβερ-
πουλ, Ρόμα, Εθνική Νορβηγίας. Βιογραφικό 
για Όσκαρ. Και τέλος Καβενάγκι. Η «ατυχία» 
του ήταν πως γεννήθηκε στην Αργεντινή με 
τα τόσα σπουδαία φορ. Αν ήταν π.χ. από την  
Παραγουάη, θα ήταν για χρόνια ο σέντερ φορ 
της Εθνικής.  

Α  Πρωτόφερε στην Κύπρο τους 
Ρουμάνους Μοκάνο και Φρατσίλα το 1972. 
Βασικός στο Μουντιάλ του 7  ο πρώτος, 34 
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Λίβερπουλ και βασικός στην 
Εθνική Αγγλίας. Όνομα που έριχνε 
τσιμέντα. Τρίτος της παρέας ο Τόμι Κάσιντι 
(διεθνής με Βόρειο Ιρλανδία και Μουντιαλικός 
το 1982) και 4ος ο Γκάρι Όουεν, με σημαντική 
καριέρα σε Μάντσεστερ Σίτι και Μπρόμιτς. Απ’ 
όλους αυτούς, ο μακαριστός Ιαν άφησε τεράστια 
σφραγίδα.  πρωταθλητής Ευρώπης στα 1991 
Ντράγκισα Μπίνιτς ήταν ονοματάρα, αλλά και 
υπέρβαρος όταν  ήρθε το 1994. Ακολούθησαν 
τα  «τρία Κ» εξ υγγαρίας, Κόβατς, Κόζμα και 
Κίπριχ.  τελευταίος θα ήταν μέχρι σήμερα ο 
τελευταίος μεγάλος ύγγρος παίκτης, αν δεν 
υπήρχε την ίδια εποχή ο Ντέταρι.  Αυστριακός 

έρντκαλ μετρούσε 27 διεθνείς συμμετοχές όταν 
αποκτήθηκε πριν από 2  χρόνια.  Μαροκινός 
(71 φορές διεθνής) Τσαούς και ο Τζον Φαν Λόεν 
(διεθνής στην λλανδία επί εποχής Φαν Μπάστεν), 
κτυπήθηκαν από τραυματισμούς. Και μόνο που 
πέρασε από την Πόρτο του Μουρίνιο, η άφιξη 
Φερναντέζ ήταν σημαντικότατη.  2ος δεν έπαι-
ξε σε επίσημο αγώνα. Σημειώνουμε φυσικά τον 
Έμερσον, που πέρασε από μεγάλες ευρωπα κές 

φορές διεθνής ο 2ος. 
Εννέα χρόνια μετά απο-

κτήθηκε ο Μποζίλ Κόλεφ. Με 
δύο συμμετοχές σε Μουντιάλ, με 5  

εμφανίσεις στην Εθνική και πολλές διακρίσεις 
και εγκώμια από τον ευρωπα κό Τύπο. Ατύχησε 
αφού στο 2ο παιχνίδι της χρονιάς τραυματίστηκε 
σοβαρά και σταμάτησε το ποδόσφαιρο.  Τζεβίζοφ 
ήρθε ως ο βασικός φορ της Βουλγαρίας για να 
αντικαταστήσει τον Κα άφα και το έκανε άψογα. 
Από τους κορυφαίους ξένους σε απόδοση όλων 
των εποχών. Η άφιξη του Σπύρου Μαραγκού 
(που έπαιξε μετά στον ΑΠ ΕΛ) το 1999, ήταν 
σημαντική. Εκείνη την εποχή ήρθε στην Κύπρο 
ο Ντούσαν Τίτελ. Που μπορεί να μην έκανε κα-
ριέρα εκτός Σλοβακίας, αλλά ήταν ο εν ενεργεία 
αρχηγός της Εθνικής.  άμπερ είχε παίξει στην 
Εθνική Γερμανίας, πριν αποκτηθεί (μετά πήγε 
σε Ανόρθωση και Σαλαμίνα). Ακολούθησε ο ε 
Ελίας, βάσει βιογραφικού το πιο τρανταχτό όνομα, 
αλλά με μηδαμινή προσφορά. Σημειώνουμε τον 
Πατσατζόγλου (τεράστια απογοήτευση). Μεγάλη 
καριέρα είχε πίσω του ο Μασέι ουράφκσι, ακό-

μη μεγαλύτερη ο Λούα Λούα. Εξαίρετο 
βιογραφικό είχε ο Ρομαρίκ, ενώ από την 

εξίσωση δεν μπορεί να λείψει ο Ασίς. 
ΑΠ  Έκτισε την αναγέννησή του στη 

δεκαετία του 9 , χάρη στους Γιουγκοσλάβους 
του και γενικά απέφυγε να φέρει βαρύγδουπα 
ονόματα.  Βούλγαρος Μπαρζόφ ήταν φυσικά 
για τα μέσα των 8 ς μεγάλη μετεγγραφή, αλλά θα 
σταθούμε περισσότερο στον Στέφαν Μαγιέφσκι, 
που έπαιξε σε δύο Μουντιάλ (3η θέση το 1982 
με καταπληκτικές εμφανίσεις) με την Πολωνία. 

 Πινίγια είχε μία σημαντική σταδιοδρομία στην 
Εθνική ιλής (34 αγώνες).  Πολύ μεγάλο όνομα 
ήταν βέβαια ο Αντόνιο Νούνιες, με προϋπηρεσία σε 
πολύ υψηλό επίπεδο, για να είμαστε πιο ακριβείς 
σε ανώτατο (Λίβερπουλ-Ρεάλ), ενώ σημειώνουμε 
και το πέρασμα του Κοσόφσκι, που πρωτοήρθε 
στην Κύπρο για τον ΑΠ ΕΛ. 

ΑΕ  Τρεις συν δύο μεγάλοι παίκτες. Ένας εξ 
αυτών πολύ τρανός και σίγουρα ανάμεσα στους 
κορυφαίους των κορυφαίων.  εξαιρετικός Γκε-
νάντι Λιτοφτσένκο, που κατέγραψε σπουδαία επι-
τεύγματα με Ντιναμό Κιέβου, λυμπιακό και την 
Εθνική της Σοβιετικής Ένωσης, είναι το νο1 για 
τους «γαλαζοκίτρινους» της Λεμεσού. Πίσω του, ο 
Ρουμάνος αμυντικός Τίμπορ Σελίμες, που έθελξε 
στο Βέλγιο (στις μεγάλες ομάδες της χώρας) και 
στην Εθνική (4  συμμετοχές). Μουντιαλικός και 
μέλος της φοβερής Νιγηρίας των 9 ς, ο Μουτίου 
Αντεπόγιου, ενώ αν πάμε πιο πίσω θα θυμηθού-
με τον ύγγρο διεθνή στόπερ Μέζολι. Στα γερά 
ονόματα και ο Λουτσιάνο.  

ΑΕΚ  Στη σύντομη ιστορία της μετά τη συγ-
χώνευση ΕΠΑ-Πεζοπορικού πρόλαβε να φέρει 
τέσσερα γερά ονόματα. Με πρώτο και καλύτερο 
αυτό του Ιβάν Κάμπο. Έμειναν όλοι έκπληκτοι όταν 
ο πρώην παίκτης της Ρεάλ και της Εθνικής Ισπα-
νίας αποφάσισε έστω και στα 35 του να αγωνιστεί 
στην ΑΕΚ και στη 2η κατηγορία (τελικά μέτρησε 7 
συμμετοχές). Η 1η τρανταχή άφιξη στη Λάρνακα 
αφορούσε φυσικά τον εξαιρετικό τεχνίτη Κώστα 
Φραντζέσκο. Και οι δύο τελευταίες αφορούν στους 

όφλαντ και Ντε Κλερκ. Είχαν μεγάλη καριέρα 
στην λλανδία και κυρίως έπαιξαν στην Εθνική, 
σε περίοδο που η χώρα πλημύριζε από εξαιρε-
τικούς αμυντικούς. 

Σ   ρ , ρο  ο
Θα δούμε την ερχόμενη Κυριακή τις αφίξεις 

σημαντικών ονομάτων σε ομάδες που δεν υφί-
στανται πια (Πεζοπορικός, ΑΠ Π Κινύρας και 
Αλκή ri inal), αλλά και όταν οι μεσαίες και οι 
μικρές ομάδες έκαναν το μπαμ. Για ορεκτικό θα σας 
προσφέρουμε την περίπτωση ενός πρωταθλητή 
Ευρώπης (με τη Λίβερπουλ), που ήρθε αλλά δεν 
έπαιξε ποτέ, αλλά και το γεγονός ότι ο κορυφαίος 
(σαν όνομα), όπως και ένας από τους πολύ σπου-
δαίους ξένους, ήρθαν στην Κύπρο για λογαριασμό 
ομάδων του μέσου και κάτω διαζώματος. Στη λίστα 
θα είναι επίσης διεθνείς με δεκάδες συμμετοχές, 
αλλά και κάποιοι που έπαιξαν σε Μουντιάλ και 
Γιούρο.  Επίσης θα δούμε ποιοι παίκτες φόρεσαν 
φανέλα κυπριακών ομάδων, έστω και σε φιλικά 
παιχνίδια. Εκεί να δείτε ονόματα. 

 
Κ Ε  Τ Ε

 ΑΚ ΤΕ Τ
Α Ε Κ  Τ Τ Ε Κ
Α Α  Ε Ε Α

Κ Κ ΑΤ Ε ΚΑ Π
Α ΤΕ  Ε Α
Α  Ε

Ε ΚΑ Ε Α Κ



Της Κυριακής

Sports 50
27.08.2017

εκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο 
πρωτάθλημα η ΑΕΛ και τώρα έχει μπροστά της 
δύο εβδομάδες ώστε να βελτιωθεί και να πα-
ρουσιαστεί καλύτερη στη συνέχεια. Σαφέστατα η 
εικόνα της στην πρεμιέρα δεν ήταν η καλύτερη, 
όμως είχε στοιχεία που θα την βοηθήσουν στην 
πορεία. Και αυτά ήταν η αγωνιστικότητα, η πίστη 
και η προσπάθεια μέχρι το τελευταίο λεπτό. Επίσης 
το γεγονός ότι δεν επηρεάστηκε αγωνιστικά από 
διαιτητικά λάθη εις βάρος της, είναι κάτι που θα 
την βοηθήσει πολύ στο μέλλον. 

 Μπρούνο Μπαλταζάρ ξέρει ότι υπάρχουν 
πράγματα που πρέπει να δουλευτούν, ώστε η 
ΑΕΛ να παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Και το 
πιο βασικό πράγμα που θέλει βελτίωση είναι 
η δημιουργία. Ακόμα δεν έχει βρει τον τρόπο 
να παράγει πολλές φάσεις και αυτό είναι κάτι 
που θα προσπαθήσει να αλλάξει στη συνέχεια. 
Η ενσωμάτωση στην ομάδα του Λεάντρο Σίλβα 
είναι ένα συν προς αυτήν την κατεύθυνση, ενώ 
γίνεται προσπάθεια αυτές τις τελευταίες ημέρες 
της μετεγγραφικής περιόδου να αποκτηθεί ακόμα 
ένας μέσος. 

Απ’ εκεί και πέρα, ο τεχνικός της ΑΕΛ περιμένει 
ότι ο Τιάγκο Λεόνσο μαζί με τον Αρουαμπαρένα 
θα δώσουν στην ομάδα τα γκολ που θέλει από 
τους επιθετικούς της, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι πέραν των Τιάγκο, Λεάντρο, ακόμα δεν έχει 
αγωνισθεί ο Τεξέιρα, ο Αλτα ρ έχει πολύ μικρή 
παρουσία και ο Τζούνιορ θα τεθεί ξανά στη διά-
θεση του προπονητή του περί τα τέλη του άλλου 
μήνα. Με άλλα λόγια, υπάρχουν επιλογές που θα 
δώσουν βάθος στο ρόστερ και φυσικά πολύτιμες 
λύσεις στον κ. Μπαλταζάρ. 
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οτικοί και έμπειροι παίκτες με προσωπικότητα, 
θα αποτελέσει βοηθητικό στοιχείο για να γίνουν 
πράξεις τα θέλω του προπονητή, αλλά και του 
κόσμου της ομάδας.  

Επι ο  ποι  κ ι π ιρ
Μέχρι στιγμής στα φιλικά η τεχνική ηγεσία 

της μόνοιας έχει παρατάξει την ομάδα τόσο σε 
σχηματισμό 4-4-2, όσο και σε 4-3-3. Η παρουσία 
του (άτυχου) Ράφα Λόπες έδωσε το δικαίωμα στον 
Πάμπο ριστοδούλου να τον χρίσει παρτενέρ του 
Ντάρμπισα αρ,  βγάζοντάς τον ασπροπρόσωπο. 
Βεβαίως ο προπονητής των «πρασίνων» αρέσκεται 
περισσότερο στο 4-3-3 (εξ ου και επέμενε για τον 
δεξί μπακ Αραούχο και προορίζει τον Μαργκάσα 
για αριστερό μπακ) και ασφαλώς η ποιότητα του 
Λόπες τον κάνει να τρίβει τα χέρια του από ικανο-
ποίηση, αφού θα έχει και ένα ισχυρό εναλλακτικό 
(αν όχι βασικό) χαρτί στο χέρι. Βασικό χαρτί στη 
νέα μόνοια φαίνεται να είναι και ο Πορτογάλος 
μέσος λεξ Σοάρες. Παίκτης-κλειδί για τον άξονα, 
που τα κάνει σχεδόν όλα. Τρέχει, μαρκάρει, οργα-
νώνει και μοιράζει παιχνίδι, κινούμενος κάθετα 
στον άξονα. Είναι ο παίκτης του προπονητή και 
πάνω σ’ αυτόν επενδύει πολλά ο Πάμπος. Όπως 
επενδύει πολλά και στους έμπειρους κεντρικούς 
αμυντικούς που έφερε, με στόχο να θωρακίσει την 

του και στην προσπάθεια που γίνεται για αναγέν-
νηση. Πικράθηκε πολύ ο κόσμος της μόνοιας τα 
τελευταία χρόνια και ίσως αυτό να αποτελεί και 
την κινητήριό του δύναμη να στηρίξει με χίλια το 
νέο πρότζεκτ. Και μια και ο λόγος για πρότζεκτ, και 
πέρσι ο Νταμπίζας μιλούσε για κάτι τέτοιο, αλλά 
υπήρχε δυσπιστία προς τον Ελλαδίτη και κάηκε 
νωρίς  Φέτος, τα πράγματα είναι διαφορετικά.  
Πάμπος ριστοδούλου εμπνέει τον κόσμο της 

μόνοιας και αυτό αποτελεί το στέρεο υπόβαθρο 
για τη νέα αρχή που αναζητείται. Είναι πασιφα-
νές ότι η μόνοια τα τελευταία χρόνια έχασε την 
αγωνιστική της αίγλη. Πήγε πίσω σε αγωνιστική 
νοοτροπία και συμπεριφορά και δεχόταν το ένα 
χαστούκι μετά το άλλο. Αυτό είναι πρωτίστως 
που πρέπει να αλλάξει. Το καθαρά αγωνιστικό 
και τακτικό κομμάτι έρχεται σε δεύτερη μοίρα. 
Δεδομένα θα δούμε μια διαφορετική ομάδα στο 
φετινό πρωτάθλημα. Φάνηκε και μέσα από τα 
φιλικά που έδωσε. Θα δούμε μια ομάδα, κλα-
σική του Πάμπου. μάδα με γερά πνευμόνια, 
που θα τρέχει πάνω-κάτω και θα πιέζει μέχρι 
σκασμού τον αντίπαλό της. Δεν θα την δεις να 
βγαίνει εκτός ρυθμού ή να σπαταλά ανούσια την 
κατοχή της μπάλας και θα επιχειρεί να πάρει το 
μάξιμουμ από τις στατικές φάσεις. Το γεγονός 
ότι φέτος μαζεύτηκαν στο «Ηλίας Πούλλος» ποι-

έχουν αγωνισθεί μέχρι τώρα είναι θετική.  Βοζίνια 
δείχνει καλός τερματοφύλακας και αν συνεχίσει 
έτσι, ο Ρόμο σύντομα θα ξεχαστεί.  Αβραάμ, που 
κλήθηκε να αντικαταστήσει τον εξαιρετικό Φορ-
τούνα, πάει πολύ καλά αφού είναι μέχρι στιγμής ο 
σταθερότερος παίκτης της ομάδας. Μάλλον θετική 
είναι η πρώτη γεύση από Φιντέλις, Μπενίτες και 
Αλτα ρ, που δεν έχουν αγωνιθεί πάρα πολύ, ενώ 
αυτός που θέλει δουλειά είναι ο Ρεζέντε. Παίζει 
σε όλα σχεδόν τα παιγνίδια της ΑΕΛ βασικός με 
ευθύνη να δημιουργήσει και ακόμα δεν έχει 
καταφέρει να δείξει την αξία του. Όμως η σεζόν 
ακόμα τώρα ξεκίνησε και δεν είναι τόσο δόκιμο 
να κριθεί με αυστηρότητα. 

Η ουσία είναι πως η ΑΕΛ ξεκίνησε καλά το 
πρωτάθλημα και αν μπορέσει να εκμεταλλευτεί 
τώρα τον χρόνο για να λειτουργήσει υπέρ της, 
διαθέτει τις δυνατότητες για να έχει μια πετυχημένη 
χρονιά σε πρωτάθλημα και κύπελλο. 

πό τη μια το εκτόπισμα της και 
από την άλλη η νέα αρχή που 
επιχειρεί να κάνει με τον Πάμπο 

ριστοδούλου στη νέα αγωνι-
στική περίοδο, προσπαθώντας 
να αφήσει πίσω τη μιζέρια, την 
κινδυνολογία και την εσωστρέ-

φεια, αποτελούν χωρίς αμφιβολία το σημείο τριβής 
του φίλαθλου κόσμου ή, αν προτιμάτε, το «talk of 
t e to n» της σεζόν 2 17 18. Θα καταφέρει ο 
Πάμπος να επαναφέρει την μόνοια στον δρό-
μο των επιτυχιών και των τίτλων; Και αν δεν τα 
καταφέρει ούτε και αυτός, τότε ποιος; Αυτά είναι 
τα ερωτήματα που κυριαρχούν στις τάξεις όχι 
μόνο των οπαδών της μόνοιας, αλλά και των 
υπόλοιπων ομάδων, ένεκα της δυναμικής και 
της βαριάς ιστορίας που έχει το «τριφύλλι», που 
έρχονται σε αντιπερισπασμό με την αποτυχημένη 
πορεία των τελευταίων χρόνων.

Ο Π πο  που πν ι
Πραγματικά αξίζει κοινωνιολογικής μελέτης 

το φαινόμενο μόνοια και το τι γίνεται φέτος. 
Αυτός ο ξεσηκωμός από τη Λευκωσία μέχρι τις 
Πλάτρες  και το Ηράκλειο και σε κάθε φιλικό 
παιχνίδι. Αυτή η παθολογική αγάπη που δείχνει 
ο μέσος οπαδός της μόνοιας προς την ομάδα 

 ρ ι  ρ νο
Η αλήθεια είναι πως η λεμεσιανή ομάδα θα 

χρειαστεί χρόνο να βρει ρυθμό, αφού από τον 
αγώνα με την Αούστρια στις 2 Αυγούστου μέχρι 
τον αγώνα με τη Δόξα στις 9 ή 1  Σεπτεμβρίου, 
ο μοναδικός επίσημος αγώνας της είναι αυτός 
που έδωσε με τον ρη. Και αναφερόμαστε σε 
μια ομάδα που ξεκίνησε τα επίσημα παιχνίδια 
στις 3  Ιουνίου. 

Είναι σημαντικό να μπορέσει ο κ. Μπαλταζάρ 
να πετύχει ώστε η ομάδα του να μην επηρεαστεί 
από αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση. Μικρό 
διάλειμμα από την περσινή χρονιά, ένας γεμάτος 
μήνας με έξι επίσημα παιχνίδια στην Ευρώπη 
και μετά ένας μήνας ουσιαστικά χωρίς επίση-
μους αγώνες. Αν καταφέρει να πετύχει η ΑΕΛ να 
μην παρουσιάσει «κοιλιά» στην απόδοσή της και 
ταυτόχρονα να βρει το συντομότερο αγωνιστικό 
ρυθμό, τότε η σεζόν προμηνύεται καλή αφού 
έδειξε η λεμεσιανή ομάδα να έχει δυνατότητες. 

Η διακοπή λόγω της αναβολής του αγώνα της 
με τον ΑΠ ΕΛ αλλά και της Εθνικής, έχει και τα 
καλά της, αφού θα μπορέσουν να μπουν στην 
ομάδα οι ποδοσφαιριστές που είτε αποκτήθηκαν 
τελευταίοι είτε είχαν προβλήματα είτε ακολουθού-
σαν διαφορετικό πρόγραμμα για να φθάσουν στο 
επίπεδο των υπόλοιπων συμπαικτών τους. Θα 
προσπαθήσει ο τεχνικός της λεμεσιανής ομάδας 
να λειτουργήσει προς όφελός της η διακοπή, 
παρά τα προβλήματα που αναφέραμε πιο πάνω 
ότι της δημιούργησε. 

ική  πρ  ν ύπ
Η πρώτη εντύπωση των νέων αποκτημάτων που 

Δο λειά σ η δημιο ργία άσε

Αποκ ά σ γμό και κ ί ει αρακ ρα

ταλαιπωρημένη από πέρσι τελευταία 
γραμμή, αλλά και στην προσωπικό-
τητα των Μαδούρο και Κανού στον 
κεντρικό άξονα.  προπονητής της 

μόνοιας βασίζει πολλά και στην 
ποιότητα των ριστοφή, Ντάρμπι-
σα αρ και Γκονζάλες μπροστά. Δείχνει 
γεμάτη η μόνοια και κυρίως δείχνει 
να ξαναβρίσκει σφυγμό. Θέλει όμως 
χρόνο και πολλή δουλειά για να δέσει 
ως ομάδα   

Γ ρ    Ο Η
Σήμερα (2 ) η μόνοια δίνει άλλο 

ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι, με αντίπαλο 
τον ΦΗ στο Ηράκλειο. λλη μια ευκαιρία 
στον Πάμπο ριστοδούλου να βγάλει χρήσι-
μα συμπεράσματα, δοκιμάζοντας σχήμα και 
παίχτες που θα έχουν τον πρώτο λόγο και στα 
επερχόμενα επίσημα παιχνίδια. Το πιο σημαντικό 
όμως είναι ότι το σημερινό φιλικό με τον ΦΗ θα 
είναι άλλη μια ευκαιρία για να μονταριστεί ακόμη 
περισσότερο η μόνοια. Διότι όπως φάνηκε και 
στο τελευταίο φιλικό με τον Ερμή, το μοντάρισμα της 
ομάδας και η απόκτηση του μεγαλύτερου βαθμού 
ομοιογένειας αποτελεί το νέο μεγάλο στοίχημα της 
τεχνικής ηγεσίας του «τριφυλλιού». 
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Σ
την ΑΕΚ, μετά τον αποκλεισμό από 
το Γιουρόπα Λιγκ, στρέφουν πλέον 
αποκλειστικά την προσοχή τους στο 
πρωτάθλημα και σήμερα, κόντρα 
στον λυμπιακό, θέλουν να κάνουν 
ποδαρικό με το δεξί. ι Λαρνακείς 
δεν υπέβαλαν αίτημα για αναβολή 

του σημερινού αγώνα, παρά το γεγονός ότι αγωνί-
στηκαν την περασμένη Πέμπτη, και παρά το γεγονός 
ότι είχαν το δικαίωμα να το πράξουν, μη θέλοντας να 
επιβαρύνουν και άλλο το πρόγραμμα Σεπτεμβρίου, 
αφού ήδη εκκρεμεί ο αγώνας της πρεμιέρας με την 

μόνοια στο ΓΣΠ. Έτσι στην ΑΕΚ, σε συνεννόηση 
με τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ, αποφάσισαν να αγωνιστούν 
κανονικά σήμερα κόντρα στους «μαυροπράσινους» 
του Τακτακαλά. Βέβαια για να λέμε και τα πράγματα 
με τ’ όνομά τους, σε αυτό συνέβαλε και το γεγονός 
ότι απέναντί τους θα βρουν μια νεοφώτιστη ομάδα 
που δεν έχει προχωρήσει σε ενίσχυση το καλο-
καίρι. Όλα αυτά  έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην 
απόφαση να γίνει κανονικά το σημερινό παιχνί-
δι. Όλα αυτά όμως δεν σημαίνουν ότι στην ΑΕΚ 
υποτιμούν τον σημερινό τους αντίπαλο. Αντίθετα, 
ο Ισπανός τεχνικός έχει ηχήσει τον κώδωνα του 
κινδύνου στους ποδοσφαιριστές του, ζητώντας τους 
να παραμείνουν σοβαροί και προσγειωμένοι και 
χωρίς το παραμικρό ίχνος υποτίμησης. Και για να  
ακριβολογούμε, αυτό απαιτείται από μια ομάδα που 
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υπάρχει και πάγκος και πλέον ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ 
καλείται να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο το 
ρόστερ που έχει στα χέρια του, ώστε η ομάδα να 
φανεί συνεπής στις υποχρεώσεις της στη νέα σεζόν. 

Λογικά, σήμερα θα προχωρήσει σε αλλαγές σε 
σχέση με τον αγώνα της Πέμπτης, θέλοντας να υπάρχει 
η απαιτούμενη φρεσκάδα στην ομάδα. Ένα γρήγορο 
γκολ θα βοηθήσει αρκετά στην αυτοπεποίθηση των 
ποδοσφαιριστών αλλά και του κόσμου. Η διοίκηση 
αυτό που ζητά, είναι ο κόσμος να σταθεί συνοδοιπόρος 
στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, ώστε και οι 
αντίπαλοι που θα επισκεφθούν φέτος την «ΑΡΕΝΑ» 
να νιώθουν ότι αγωνίζονται εκτός έδρας.    

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ///
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Μετά από τέσσερα χρόνια ο λυμπιακός επέ-
στρεψε στα σαλόνια της μεγάλης κατηγορίας και το 
ντεμπούτο του απέναντι στη Δόξα κρίνεται θετικό, 
μετά τη λευκή ισοπαλία. ι «μαυροπράσινοι», που 
είναι γνωστό ότι δεν προχώρησαν σε ενίσχυση το 
καλοκαίρι λόγω του εμπάργκο που τους έχει επιβληθεί, 
έχουν ως στόχο να μπορέσουν να κρατηθούν κοντά 
με τις υπόλοιπες ομάδες που θα παλέψουν για την 
παραμονή και τον Ιανουάριο, όταν θα προχωρήσουν 
σε ενίσχυση, να κάνουν την αντεπίθεσή τους. 

Ένα άλλο που κρατούν στον λυμπιακό, είναι 
η παρουσία των Κύπριων ποδοσφαιριστών, αφού 
ο ρύσης Μιχαήλ χρησιμοποίησε συνολικά δέκα 
Κύπριους παίκτες, μένοντας απόλυτα ικανοποι-
ημένος από την παρουσία τους. Εντυπωσιακή 
για τα δεδομένα του λυμπιακού ήταν και η 
προσέλευση του κόσμου, αφού στο Μακάρειο 
βρέθηκαν 1.  οπαδοί της ομάδας, δείχνοντας 
ότι τέσσερα χρόνια στη β’ κατηγορία ήταν πολλά.  

Βεβαίως στον λυμπιακό δεν έχουν μείνει στον 
αγώνα με τη Δόξα, αλλά εδώ και μέρες η προσοχή 
έχει στραφεί στον σημερινό αγώνα με την ΑΕΚ στην 
ΑΡΕΝΑ. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά στον Τακτακαλά 
δηλώνουν αποφασισμένοι να το παλέψουν και ό,τι 
βγει. λλωστε, η πίεση θα είναι στους Λαρνακείς 
που είναι το μεγάλο φαβορί και τυχόν άλλο απο-
τέλεσμα θα θεωρηθεί αποτυχία. Και ακριβώς σε 
αυτό το σημείο θέλουν να «πατήσουν» ο ρύσης 
Μιχαήλ και οι ποδοσφαιριστές του.  Κύπριος 
τεχνικός ζήτησε από τους παίκτες του να αγωνιστούν 
χωρίς άγχος, να μη φοβηθούν τον αντίπαλο και να 
κάνουν το παιχνίδι τους. Έχει μελετήσει τον τρόπο 
παιχνιδιού των αντιπάλων και έχει μεταφέρει στους 
ποδοσφαιριστές του αυτά που πρέπει να προσέξουν 
και που πρέπει να κτυπήσουν.  

Χωρίς άγχος 
για την έκπληξη

Πο   υν
Στα συν της φετινής ΑΕΚ είναι και το γεγονός 

ότι ο κ. Ιδιάκεθ ήταν στην ομάδα από την πρώτη 
ημέρα της έναρξης της προετοιμασίας, καθορίζο-
ντας και επιβλέποντας  το πρόγραμμα, σε αντίθε-
ση με την περσινή περίοδο που ήρθε στην ΑΕΚ 
αργοπορημένα λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων 
με την προηγούμενή του ομάδα.  Επιπλέον, φέτος 
είναι πιο  «σοφός», αφού γνωρίζει πολύ καλά τους 
ποδοσφαιριστές του ενώ στα θετικά είναι και το 
γεγονός ότι φέτος χτίστηκε μια ομάδα με ποιοτικούς 
και έμπειρους ποδοσφαιριστές που μπορούν να 
κάνουν την διαφορά. Η ΑΕΚ είναι γεμάτη, φέτος 

θέλει να συγκαταλέγεται στις μεγάλες δυνάμεις 
του πρωταθλήματος και έχει διαχρονικό στόχο 
την κατάκτηση τίτλων.  λλωστε, το σημερινό 
παιχνίδι στην «ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ» θεωρείται πολύ 
σημαντικό για την ΑΕΚ, αφού θέλει να κάνει πο-
δαρικό με το δεξί και παράλληλα να στείλει από 
νωρίς τα μηνύματά της προς τους υπόλοιπους 
συνδιεκδικητές του τίτλου. Μια νίκη και μάλιστα 
εμφαντική, όπως θα ψάξουν να πετύχουν σήμερα, 
για την ΑΕΚ θα σημαίνει πολλά, κυρίως στην 
ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. Και πάνω σε 
αυτό θέλει να «κτίσει» με το καλημέρα της νέας 
σεζόν ο Βάσκος τεχνικός. 

Τα λει λεια
σ η δικ  η  πρεμι ρα 
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Τα λει λεια
σ η δικ  η  πρεμι ρα 

Τη Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2 17, αρχίζει 
και επίσημα η νέα εποχή της ποδοσφαιρι-
κής ακαδημίας S So t  East E rope

alencia  ypr s, με την ημερομηνία 
αυτή να έχει οριστεί ως η ημέρα έναρξης 
των προπονήσεων για τη σεζόν 2 17 2 18. 
Η ακαδημία που στεγάζεται στα γήπεδα του 
Κεραυνού στον Στρόβολο πέρασε από αρκε-
τές αλλαγές το καλοκαίρι, με κυριότερη την 
αλλαγή του ονόματος, εγκαταλείποντας το 

rand της Arsenal και την πρόσληψη νέου 
τεχνικού συμβούλου (Μαρίνου Σατσιά) και 
τεχνικού διευθυντή (Στέλιου κκαρίδη). Την 
ίδια στιγμή, όμως, η φιλοσοφία της ακαδημίας 
παραμένει η ίδια, με έμφαση στα παιδιά. Την 
πρώτη Δευτέρα του Σεπτέμβρη ξεκινούν οι 
προπονήσεις, όμως το προπονητικό τιμ της 

S SEE alencia  ypr s πιάνει δουλειά 
μία εβδομάδα νωρίτερα, με τα γραφεία στο 
αθλητικό κέντρο «Κώστας Παπαέλληνας» 
να ανοίγουν για να υποδεχτούν τους προ-
πονητές και το διοικητικό προσωπικό της 
ακαδημίας, για τις απαραίτητες προεργασίες. 
Ανάμεσα σε αυτές είναι και η έναρξη των 
εγγραφών, που συγκεκριμένα αρχίζουν την 
Τετάρτη, 3  Αυγούστου, μεταξύ 3-7μ.μ. και 
θα συνεχίζονται καθημερινά για τις επόμενες 
εβδομάδες. Θα δημιουργηθούν τμήματα για 

αγόρια και κορίτσια γεννημένα μεταξύ 2 2 
και 2 13, με τις ώρες των προπονήσεων 
να έχουν αναρτηθεί στο επίσημο pa e της 
ακαδημίας στο face ook.com ps. alencia.
cypr s, ενώ πληροφορίες προσφέρονται και 
μέσω τηλεφώνου στο 7 8815. Όσον αφορά 
το προπονητικό τιμ, πέρα από τους Μαρίνο 
Σατσιά, Στέλιο κκαρίδη και ντρο Γιατρού -η 
έλευση των οποίων ήδη ανακοινώθηκε- προς 
ολοκλήρωση βρίσκονται και οι υπόλοιπες 
διεργασίες για συμπλήρωση των θέσεων 
στο τεχνικό τιμ. Στην ομάδα των πιο πάνω 
προστέθηκαν ο ρίστος Παναγιώτου (πρώην 
ποδοσφαιριστής και μετέπειτα προπονητής 
μικρών ηλικιών της μόνοιας) και ο νεαρός 
Γιώργος Καττιμέρης.

Στην πρώτη θέση των πενήντα καλύτε-
ρων καινούριων αυτοκινήτων στη Μεγάλη 
Βρετανία βρέθηκε η orsc e 911 S. Πιο 
συγκεκριμένα, οι δοκιμαστές του έγκυρου 
βρετανικού περιοδικού «A tocar» δοκίμα-
σαν πενήντα συνολικά καινούρια μοντέλα 
που παρουσιάστηκαν στη χώρα και έφεραν 
την orsc e 911 S στην πρώτη θέση.

ι δοκιμαστές εντυπωσιάστηκαν από 
την οδηγική απόλαυση που προσφέρει η 
911 S, την άνεση, τις επιδόσεις αλλά 
και την ευκολία με την οποία το μοντέλο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθημερινή 
χρήση.  orsc e 911 S παρουσιάστηκε 
φέτος από το γερμανικό εργοστάσιο πλήρως 
ανανεωμένη, με υπερτροφοδοτούμενους 
κινητήρες και μια γκάμα πέντε συνολικά 
εκδόσεων. Πιο συγκεκριμένα, η πισωκί-
νητη 911 arrera S και η τετρακίνητη 
911 arrera 4 S είναι διαθέσιμες σε 
co pe και a rio αμαξώματα, ενώ υπάρ-
χει και η αποκλειστικά τετρακίνητη 911 

ar a 4 S. Η μεγάλη αλλαγή στη νέα 
γκάμα της S βρίσκεται κάτω από το 
καπό. Το μοντέλο του 2 17 διαθέτει τον 
νέο 3, -λιτρο εξακύλινδρο t r o επίπεδο 
κινητήρα, αφήνοντας πίσω του τον ατμο-
σφαιρικό των 3.8 λίτρων. Η ιπποδύναμη 
φτάνει για την περίσταση στα 45  άλογα 

και 55  Nm ροπής, διαθέσιμη από τις 
2.15  μέχρι 5.  στροφές. Δηλαδή μια 
αύξηση της τάξης των 3  ίππων σε σχέση 
με την 911 arrera S, και 2  περισσότερα 
από την απερχόμενη S, με τον ατμο-
σφαιρικό κινητήρα. Με αυτόν τον τρόπο 
η S λειτουργεί σαν «γέφυρα» μεταξύ 
των «συμβατικών» εκδόσεων της 911 
και των κορυφαίων Τ r o (και φυσικά 
των αγωνιστικών 3 και 3 S). ι 
υποψήφιοι ιδιοκτήτες της νέας S έχουν 

τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ της 
κίνησης στους δύο ή και στους τέσσερις 
τροχούς. Όλες οι εκδόσεις είναι διαθέσι-
μες με το 7-τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, ή 
προαιρετικά με το D , αυτόματο διπλού 
συμπλέκτη. Πλέον, η τετρακίνητη έκδοση 
με το D  ολοκληρώνει το -1  χλμ ώρα 
σε μόλις 3,  δευτ., ενώ η τελική ταχύτητα 
όλων των S εκδόσεων ξεπερνά τα 3  
χλμ ώρα, με τη γρηγορότερη να είναι η 
χειροκίνητη, πισωκίνητη o pe, που αγγίζει 

τα 312 χλμ ώρα. Τις προδιαγραφές της νέας 
orsc e 911 S συμπληρώνουν τόσο η 

ενεργή ανάρτηση της orsc e AS  (που 
τις φέρνει και 1  mm πιο κοντά στο έδαφος) 
όσο και το σπορ εξοπλιστικό πακέτο Sport 

rono ως standard καθώς και κάποια 
επιπλέον στοιχεία όπως ο αιχμηρότερος 
αεροδυναμικός διαχύτης και οι δύο κεντρικά 
τοποθετημένες απολήξεις της εξάτμισης 
που θα την κάνουν να ξεχωρίσει από τις 
πιο «απλές» εκδόσεις της 911.

Η arley-Da idson otor ompany 
ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες τα με-
γάλα της σχέδια για το μέλλον μέσω της 
θαρραλέας παγκόσμιας στρατηγικής της. 
Κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής 
δεν είναι άλλο από την κυκλοφορία 1  
καινούργιων μοντέλων μέσα στα επόμενα 
1  χρόνια   Διευθύνων Σύμβουλος της 

arley-Da idson, att e atic , επιβεβαί-
ωσε τη μεγάλη αυτή είδηση με δηλώσεις 
του. Μέρος του πλάνου αυτού είναι και 
η ίδρυση 15  με 2  καινούργιων αντι-
προσωπιών στον κόσμο μέχρι το 2 2 , με 
s o rooms να ανοίγουν σε Κίνα, Ινδία, 
Νορβηγία, Σλοβενία, Ισπανία και Τα λάνδη 
την στιγμή που θα μεγαλώνει και η γνωστή 

arley-Da idson idin  Academy. Θέλο-
ντας να κάνει ποδαρικό στη μεγάλη αυτή 
στρατηγική, η arley-Da idson ήδη κυκλο-
φόρησε 2 από τις 1  νέες μοτοσικλέτες, τις 
« oad in  Special» και τη «Street od», 
που βρίσκονται ήδη σε αντιπροσωπίες σε 

όλον τον κόσμο. Θα πρέπει να αναφέρου-
με ότι φέτος συμπληρώνονται 27 χρόνια 
από τότε που οι μοτοσικλέτες της arley-
Da idson αντιπροσωπεύονται στον τόπο 
μας.  κάθοδος της θρυλικής αμερικανικής 
μάρκας ήταν μια καθαρά προσωπική κίνηση 
του Διευθύνοντος Συμβούλου του μίλου 
Α.Ι. otokinisi td, κ. λκη Ιακωβίδη, από 
το μακρινό 199 . Από τότε οι λάτρεις της 
θρυλικής αμερικανικής μάρκας βρήκαν 
«στέγη» στους εκθεσιακούς χώρους της 

arley Da idson enter ( ypr s) td.

Το νέο i a αντιπροσωπεύει την καλύ-
τερη σχεδίαση που έχει ποτέ δημιουργηθεί 
από τη Seat στην κατηγορία αυτή. Η πρό-
κληση προς τη σχεδιαστική ομάδα ήταν 
να γίνει σεβαστή η ιστορία του μοντέλου 
και η σημασία του ως  βασικού πυλώνα 
της ισπανικής μάρκας. Μια ιστορία που 
μετρά περισσότερο από τρεις δεκαετίες, 
ενώ το νέο i a προχωράει στο επόμενο 
επίπεδο και σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα 
για τη μάρκα από άποψη σχεδιαστικής 
φιλοσοφίας. Αδιαμφισβήτητη απόδειξη 
το φημισμένο ed Dot A ard  rod ct 
Desi n 2 17, που μόλις απονεμήθηκε στο 
νέο i a. Από το 1954, το ed Dot A ard 
είναι ένας από τους πλέον αναγνωρισμέ-
νους σχεδιαστικούς διαγωνισμούς στον 
κόσμο με σκοπό την αξιολόγηση και τη 
διεθνή αναγνώριση της ποιότητας και της 
καινοτομίας στον χώρο του σχεδιασμού. Η 
πιο σημαντική κατηγορία του διαγωνισμού 

είναι η « ed Dot A ard  rod ct Desi n», 
όπου η κριτική επιτροπή αποτελείται από 
4  ειδικούς, οι οποίοι δεν έχουν καμία 
σχέση με τη δημιουργία των υποψήφιων 

σχεδίων, προκειμένου να αποφευχθεί η 
σύγκρουση συμφερόντων και να εγγυηθεί 
η αμεροληψία του θεσμού. Το νέο i a 
ξεχωρίζει κυρίως χάρη στη δυναμική 

και ποιοτική οδηγική του συμπεριφορά, 
στην εντυπωσιακή αίσθηση σταθερότητας 
και αξιοπιστίας στον δρόμο, στη συνολική 
ποιοτική βελτίωση του εσωτερικού του, 
στην προηγμένη τεχνολογία και στη βελ-
τιωμένη άνεση.  Όλα αυτά ξεχωρίζουν με 
μια μόνο ματιά χάρη στη συναρπαστική 
του σχεδίαση. Το μοντέλο είναι εύκολα 
αναγνωρίσιμο ως ένα γνήσιο μοντέλο SEA  
χάρη στους τριγωνικούς προβολείς ll 

ED και τα φώτα ημέρας, καθώς και στην 
παρουσία του λογότυπου στη μάσκα, οπτικά 
ενισχυμένη από τις δύο χαρακτηριστικές 
γραμμές στο καπό. Η -s ape σχεδίαση 
προσθέτει μεγάλο δυναμισμό και έντονη 
οπτική σταθερότητα.

Το αμάξωμα του νέου SEA  i a εί-
ναι αναμφίβολα το παράδειγμα για τέλειες 
αναλογίες, ισχυρό χαρακτήρα, δυναμική 
εμφάνιση, νέα και φρέσκια εικόνα, σχεδι-
αστική ωριμότητα και αρμονία. 

Το μέλλον της Harley-DavidsonΒραβείο Red Dot Award για το νέο Seat Ibiza

Τον Σεπτέμβριο αρχίζουν προπονήσεις 
στη GPS SEE/Valencia CF CyprusΣημαντική διάκριση για την Porsche 911 GTS
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Ποια ομάδα θεωρείς ότι είναι το φαβορί 
να κερδίσει το τουρνουά;

«Πρώτο φαβορί θεωρώ είναι η Ισπανία, λόγω 
της υπεροχής των αδερφών Γκασόλ στη ρακέτα. 
Ακολουθεί η Σερβία λόγω ποιότητας και ομοιο-
γένειας και παρόλο που και γι’ αυτούς ο Μίλος 
Τεόντοσιτς είναι μεγάλη απουσία, έχουν το ρόστερ 
να διεκδικήσουν μετάλλιο ίσως και το χρυσό. Μην 
ξεχνάμε ότι, σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, οι 
Σέρβοι και οι Ισπανοί έχουν τον ίδιο προπονητή τα 
τελευταία 3 χρόνια και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ 
(Εθνική Κύπρου, Qatar Sports Club)

 Τι να αναμένουμε από την Ελλάδα;
«Αυτό που θα πρέπει να περιμένουμε από την 

Ελλάδα είναι ένα πιο γρήγορο στυλ παιχνιδιού με 
αρκετές φάσεις να εκτελούνται σε πρωτεύοντα ή 
δευτερεύοντα αιφνιδιασμό (early offense) και αρκετή 
πίεση ψηλά για να οδηγήσουν το παιχνίδι σε πολλές 
κατοχές. Μετά την απουσία του Αντετοκούνμπο, 
θεωρώ ότι στόχος πλέον για την Εθνική, είναι η 
τετράδα που εάν επιτευχθεί θα είναι επιτυχία».  

 
Ποιο το δυνατό και ποιο το αδύνατό της 

σημείο;
«Δυνατό σημείο θεωρώ την αποτελεσματικότητα 

στο ανοιχτό γήπεδο, όπως επίσης και τη δυνατό-
τητα με το συγκεκριμένο ρόστερ να αλλάζουμε 
σχήματα, δηλαδή να πάμε σε πιο ευέλικτα σχή-
ματα με Αγραβάνη ή Πρίντεζη στη θέση 5 και τον 
Παπαπέτρου στη θέση 3. Αδυναμία της Εθνικής 
μέχρι τώρα φαίνεται να είναι η άμυνα στο πικ εντ 
ρολ, αλλά και η έλλειψη ενός σκόρερ στα γκαρντ. 
Μένει να δούμε ποσό μπορούν να επωμιστούν 
αυτόν τον ρόλο οι Πάπας και Σλούκας».

Τι θα αλλάξει με την απουσία του Αντετο-
κούνμπο;

«Σίγουρα, η απουσία του Αντετοκούνμπο στερεί 
αρκετών λύσεων το προπονητικό επιτελείο, αφού 
ο Γιάννης μπορούσε να αγωνιστεί μέχρι και σε 
τέσσερεις θέσεις και σαφέστατα η απουσία του 
αποδυναμώνει την Εθνική και στις δύο πλευρές 
του γηπέδου. Επίσης, ένα πρόβλημα που πρέπει 

Σ
τον απόηχο της απουσίας του 
μεγάλου αστεριού της Εθνικής 
Ελλάδας, Γιάννη Αντετοκούνμπο, 
ο οποίος αν και επιθυμούσε δια-
καώς να αγωνιστεί με τη φανέλα 
με το εθνόσημο και να οδηγήσει 
τη «γαλανόλευκη» στην κατά-

κτηση ενός μεταλλίου, τελικά έμεινε εκτός λόγω 
του τραυματισμού του στο γόνατο, η «επίσημη 
αγαπημένη» ρίχνεται την ερχόμενη Πέμπτη στη 
«μάχη» του Ευρωμπάσκετ. Η μεγάλη γιορτή της 
καλαθόσφαιρας, που θα διαρκέσει μέχρι τις 17 
Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθεί από κοινού σε Ρουμανία, 
Φινλανδία, Ισραήλ και Τουρκία, ενώ ο τελικός θα 
πραγματοποιηθεί στο «Sinan Erdem Dome» της 
Κωνσταντινούπολης. Θα λάβουν μέρος 24 ομάδες 
και οι αγώνες θα διεξαχθούν σε πέντε γήπεδα. 

Ασφαλώς, τα βλέμματα όλων των Ελλήνων 
φίλων της καλαθόσφαιρας θα είναι στραμμένα 
στην ελληνική ομάδα, η οποία στην Α’ Φάση θα 
αγωνιστεί στον Α’ Όμιλο. Μεγάλος στόχος της 
ομάδας του Κώστα Μίσσα είναι η κατάκτηση ενός 
μεταλλίου, πράγμα που, εάν επιτευχθεί, θα είναι 
τεράστια επιτυχία.

Τρεις προπονητές, οι Λίνος Γαβριήλ, Παναγιώτης 
Γιανναράς και Τόνις Κωνσταντινίδης αναλύουν 
στη «Σ» την Εθνική Ελλάδας και δίνουν τα δικά 
τους προγνωστικά για το ποια ομάδα θα κερδίσει 
τη διοργάνωση.

Α’ ΦΑΣΗ 
ΠΕΜΠΤΗ, 31/8
Σλοβενία-Πολωνία	 13:45
Γερμανία-Ουκρανία	 15:45	
Ισλανδία-Ελλάδα	 16:30	
Λιθουανία-Γεωργία	 18:30	
Γαλλία-Φινλανδία	 20:00	
Ιταλία-Ισραήλ	 21:30	

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,	1/9
Βέλγιο-Μεγάλη	Βρετανία	 14:15	
Ουγγαρία-Κροατία	 15:00	
Σερβία-Λετονία	 17:00	
Ισπανία-Μαυροβούνιο	 17:45	
Ρουμανία-Τσεχία	 20:30	
Τουρκία-Ρωσία	 21:00	

ΣΑΒΒΑΤΟ, 2/9
Πολωνία-Ισλανδία	 13:45	
Λετονία-Βέλγιο	 14:15	
Μαυροβούνιο-Ουγγαρία	 15:00	
Γεωργία-Γερμανία	 15:45	
Ελλάδα-Γαλλία	 16:30	
Ρωσία-Σερβία	 17:00	
Τσεχία-Ισπανία	 17:45	
Ουκρανία-Ιταλία	 18:30	
Φινλανδία-Σλοβενία	 20:00	
Κροατία-Ρουμανία	 20:30	
Μεγάλη	Βρετανία-Τουρκία	 21:00	
Ισραήλ-Λιθουανία	 21:30	

ΚΥΡΙΑΚΗ, 3/9
Γαλλία-Ισλανδία	 13:45	
Γεωργία-Ουκρανία	 15:45	
Σλοβενία-Ελλάδα	 16:30	
Λιθουανία-Ιταλία	 18:30	
Φινλανδία-Πολωνία	 20:00	
Γερμανία-Ισραήλ	 21:30	

ΔΕΥΤΕΡΑ, 4/9
Λετονία-Μεγάλη	Βρετανία	 14:15	
Ουγγαρία-Τσεχία	 15:00	
Βέλγιο-Ρωσία	 17:00	
Μαυροβούνιο-Κροατία	 17:45	
Ισπανία-Ρουμανία	 20:30	
Σερβία-Τουρκία	 21:00	

ΤΡΙΤΗ, 5/9
Ισλανδία-Σλοβενία	 13:45	
Ρωσία-Λετονία	 14:15	
Τσεχία-Μαυροβούνιο	 15:00	
Ουκρανία-Λιθουανία	 15:45	
Πολωνία-Γαλλία	 16:30	
Μεγάλη	Βρετανία-Σερβία	 17:00	
Κροατία-Ισπανία	 17:45	
Ιταλία-Γερμανία	 18:30	
Ελλάδα-Φινλανδία	 20:00	
Ρουμανία-Ουγγαρία	 20:30	
Τουρκία-Βέλγιο	 21:00	
Ισραήλ-Γεωργία	 21:30	

ΤΕΤΑΡΤΗ, 6/9
Γερμανία-Λιθουανία	 14:45	
Σλοβενία-Γαλλία	 14:45	
Γεωργία-Ιταλία	 17:30	
Ελλάδα-Πολωνία	 17:30	
Ισραήλ-Ουκρανία	 20:45	
Φινλανδία-Ισλανδία	 20:45	

ΠΕΜΠΤΗ, 7/9
Ρωσία-Μεγάλη	Βρετανία	 14:30	
Τσεχία-Κροατία	 14:30	
Βέλγιο-Σερβία	 17:15	
Ουγγαρία-Ισπανία	 17:15	
Λετονία-Τουρκία	 20:45	
Μαυροβούνιο-Ρουμανία	 20:45	

* Από την πρώτη φάση προκρίνονται οι 
τέσσερεις πρώτες ομάδες. Στα πρώτα χιαστί, 
η Εθνική Ελλάδας, εφόσον προκριθεί, θα 
διασταυρωθεί με κάποιαν από τις ομάδες 
του Β’ Ομίλου.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ
1.	Πολωνία
2.	Ελλάδα
3.	Γαλλία	
4.	Φινλανδία
5.	Ισλανδία
6.	Σλοβενία

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
1.	Ουκρανία
2.	Ισραήλ
3.	Λιθουανία
4.	Γεωργία
5.	Ιταλία
6.	Γερμανία

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ 
1.	Κροατία
2.	Τσεχία
3.	Ισπανία
4.	Μαυροβούνιο
5.	Ρουμανία
6.	Ουγγαρία

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ
1.	Μ.	Βρετανία
2.	Ρωσία
3.	Σερβία
4.	Λετονία
5.Τουρκία
6.	Βέλγιο

να λυθεί, είναι να αλλάξει όλη η λογική προσέγ-
γισης του παιχνιδιού, γιατί δεν υπάρχει παίκτης 
στο ρόστερ που να μπορεί να καλύψει το κενό 
που δημιουργήθηκε. Αυτό θεωρώ θα καλυφθεί 
μόνο μέσα από την ομαδική δουλειά». 

Ποια ομάδα θεωρείς ότι είναι το φαβορί 
να κερδίσει το τουρνουά;

«Σε ένα Ευρωμπάσκετ, δεν μπορείς να κανείς 
προγνωστικά αλλά πιστεύω πως η Σερβία θα είναι 
δυνατή όπως και η Ισπανία. Απ’ εκεί και πέρα, όλα 
μπορούν να γίνουν. Κανείς δεν μπορεί να ξεγράψει 
την Ιταλία παρά τις απουσίες, τη Γαλλία, ούτε τη 
Λιθουανία, ή ας πούμε τη Λετονία του Πορζίνγκης. 
Πιστεύω πως θα δούμε ένα πολύ δυνατό Ευρω-
μπάσκετ και ειλικρινά εύχομαι να πανηγυρίσουμε 
κάποιο μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας».

ΤΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
(ΑΠΟΕΛ)

Τι να αναμένουμε από την Ελλάδα;
«Μετά την απουσία του Αντετοκούνμπο δεν 

μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις. Δεν 
γνωρίζουμε πόσο θα επηρεάσει αρνητικά την 
ομάδα η όλη εξέλιξη. Καθαρά αγωνιστικά, η ομάδα 
αποδυναμώνεται σε μεγάλο βαθμό, γιατί ο Γιάννης 
ήταν ο μοναδικός που θα μπορούσε να κάνει τη 
διαφορά στη συγκεκριμένη ομάδα. Το μεγάλο 
στοίχημα είναι να βρει τον τρόπο να περάσει στους 
“8”. Εάν γίνει αυτό, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Για 
μετάλλιο νομίζω είναι λίγο δύσκολο». 

Ποιο το δυνατό και ποιο το αδύνατό της 
σημείο;

«Δυνατό σημείο μπορεί να χαρακτηριστεί 
ο ενθουσιασμός και η ενέργεια που μπορεί να 
βγάλει η Εθνική στο γήπεδο, κυρίως αμυντικά, 
που θα είναι το μεγάλο της όπλο. Στα αρνητικά 
δύο είναι τα σημεία. Στο πρώτο θα σταθώ στην 
απουσία παίκτη-ηγέτη από την ομάδα και στο 
δεύτερο στη θέση του σέντερ, όπου ο Μπουρούσης 
λόγω ηλικίας δεν είναι ο ίδιος όπως παλαιότερα, 
ενώ και ο Μπόγρης είναι ερωτηματικό σε αυτό 
το πολύ υψηλό επίπεδο».

Τι θα αλλάξει με την απουσία του Αντετο-
κούνμπο;

Κοίταξε, η απουσία του είναι μεγάλη και, όπως 
προανέφερα, η ομάδα αποδυναμώνεται σε μεγάλο 
βαθμό. Ωστόσο, η Ελλάδα παραμένει σπουδαία 
ομάδα, αφού υπάρχουν στο ρόστερ αρκετοί έμπειροι 
και ποιοτικοί καλαθοσφαιριστές. Όπως ο Σλού-
κας που κατέκτησε την Ευρωλίγκα, οι Πρίντεζης, 
Αγραβάνης και Μάντζιαρης που αγωνίστηκαν στον 
τελικό, ο Παπαγιάννης που αγωνίζεται στο NBA. 
Θεωρώ ότι υπάρχει το υλικό για να αντεπεξέλθει». 

- Ποια ομάδα θεωρείς ότι είναι το φαβορί να 
κερδίσει το τουρνουά;

«Θεωρώ φαβορί τη Σερβία και την Ισπανία. 
Εξαιρετικό ρόστερ φέτος έχει και η Κροατία με 
τους 7 ΝΒΑερ στο ρόστερ της, όμως το γεγονός 
ότι δεν έχει καλή παράδοση σε τέτοιες διοργα-
νώσεις αυτό την παίρνει κάπως πίσω».

Μεγάλη η πρόκληση, 
ακόμα πιο μεγάλη η «δίψα»

ΛΙΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
Τι να αναμένουμε από την Ελλάδα;
«Η Εθνική Ελλάδος έχει παρουσιάσει δύο πρό-

σωπα στα τουρνουά Πάτρας και Βελιγραδίου, κάτι 
που ήταν αναμενόμενο λόγω του ότι παρουσιάζεται 
για πρώτη φορά με νέο προπονητικό τιμ και χρειά-
ζεται χρόνος για να περάσει η νέα φιλοσοφία. Από 
πλευράς ρόστερ η Εθνικής μας  βρίσκεται σίγουρα 
στις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης και υπό 
προϋποθέσεις σίγουρα μπορεί να διεκδικήσει 
μετάλλιο. Εάν καταφέρει να βρει τη στοιχειώδη 
χημεία που χρειάζεται για τέτοιου είδους τουρ-
νουά θα πετύχει τον στόχο της».

Ποιο το δυνατό και ποιο το αδύνατό της 
σημείο;

«Η εμπειρία των παικτών της Εθνικής συν τα 
ψηλά σχήματα που φαίνεται ότι θα χρησιμοποιή-
σει αρκετά ο κόουτς Μίσσας, είναι από τα συν της 
Εθνικής μας. Είδαμε αρκετές φορές να περνάει η 
μπάλα στο χαμηλό ποστ στα ψηλά γκαρντ ακόμη και 
στον Καλάθη (1.95) για να δημιουργήσουν  προ-
ϋποθέσεις για το μέσα, έξω παιχνίδι έτσι ώστε να 
βρεθούν τα ελεύθερα σουτ. Στα αρνητικά σίγουρα 
η αστάθεια που παρουσιάζεται στην άμυνα, αλλά 
και η απουσία του Αντετοκούνμπο». 

Τι θα αλλάξει με την απουσία του Αντετο-
κούνμπο;

«Η απουσία του θα αναγκάσει την Εθνική να 
παίξει με διαφορετικό τρόπο, δίνοντας έμφαση στην 
καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και αξιοποίηση 
στο μισό γήπεδο του Μπουρούση, ο οποίος θα έχει 
λογικά πιο πολλές επαφές όσο θα είναι στο παρκέ.

»Αναβαθμισμένο ρόλο θα έχει ο Πάπας, που 
σε όλα τα φιλικά παιχνίδια, ειδικά στα τελευταία 
δυο με μεγάλη Βρετανία, έδειξε ότι συνεχίζει 
από εκεί που σταμάτησε στους τελικούς του 
πρωταθλήματος. Είναι γνωστό ότι έχει άλλωστε 
ηγετικά προσόντα και πιστεύω ότι θα αναμειχθεί 
περισσότερο σε καταστάσεις pick and roll αλλά 
και σε isolation (απομόνωση). Έτσι ώστε να έχει 
περισσότερες ευκαιρίες να σκοράρει αλλά και να 
δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του κάτι που 
μπορεί να κάνει με επιτυχία».


