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ναμονή τέλος. Μετά από 
σχεδόν τέσσερεις μήνες, 
η Ομόνοια έχει επίσημο 
παιχνίδι με αντίπαλο  τον 
Εθνικό Άχνας (1 .00).  Ήταν 
ένα καλοκαίρι πρωτόγνω-
ρο για τους «πράσινους». 

Εκτός Ευρώπης μετά από 15 χρόνια. Αρνη-
τικό μεν, αλλά έδωσε άνεση για πιο ομαλή 
προετοιμασία. Ακολούθησε η αναβολή των 
δύο πρώτων αγώνων και άρα μικρή ανα-
προσαρμογή στο πλάνο ετοιμότητας. Τα 
πολλά φιλικά και οι πολλές εκδηλώσεις, 
που προκάλεσαν ένα κλίμα ενθουσιασμού 
και μία τεράστια κινητοποίηση του κόσμου, 
ήταν τα σημεία αναφοράς. Το απόγευμα, 
λοιπόν, κόντρα στον Εθνικό, αρχίζει η δράση 
για παίκτες, προπονητή και κόσμο. Η πραγ-
ματική δράση. Αυτονόητο πως η Ομόνοια 
θέλει να μπει ιδανικά στο πρωτάθλημα, 
κερδίζοντας. Η πορεία των πραγμάτων θα 
δείξει αν η αναβολή των δύο ντέρμπι ήταν 
θετική. Το σημαντικό είναι να μπει σήμερα 
νικηφόρα. Θα έχει τεράστια σημασία. Είναι 
μία χρονιά κομβική, δεν υπάρχει περιθώ-

ριο για την ομάδα να κάνει πορεία που δεν 
θα είναι πρωταγωνιστική. Το σκηνικό φα-
ντάζει ιδανικό. Προπονητής που εμπνέει, 
πολύ καλές μετεγγραφές, ένα ρόστερ με 
βάθος, ισορροπία και ποιότητα, αλλά και 
ένας άκρατος ενθουσιασμός από τον κό-
σμο. Δεδομένο πως σήμερα αναμένονται 
πάνω από 10 χιλιάδες φίλοι της ομάδας. Τα 
μηνύματα από την προσέλευση στα φιλιά 
ήταν ξεκάθαρα.  Πραγματικά συμπεράσματα 
για την ισχύ της ομάδας δεν μπορούν να 
εξαχθούν. Στα φιλικά έδειξε αρκετές αρετές, 
αλλά και αδυναμίες. Όμως ακόμη και στα 
τελευταία φιλικά υπήρχαν δοκιμές, σίγουρα 
έγινε συντήρηση δυνάμεων και προφύλαξη. 
Άρα, η εικόνα θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει από 
σήμερα. Ο Εθνικός με δύο αγώνες πρωτα-
θλήματος στα πόδια του είναι πιο έτοιμος. 
Δείχνει αποδυναμωμένος σε σχέση με πέρσι, 
αλλά ώς εκεί. Θέλει προσοχή το παιχνίδι. 
Ειδικά όταν μιλάμε για τον 1ο αγώνα της 
Ομόνοιας, που πάντα φέρνει περισσότερη 
πίεση. Χρειάζεται σιγουριά, αυτοσυγκέντρωση, 
καλές επιλογές και υπομονή στην επίθεση, 
ιδανική αμυντική συμπεριφορά.  

Με ερ τη-
ματικά

Πολλά τα σενά-
ρια 11άδας, αναφορι-
κά με κάποιες θέσεις και 
την επιθετική διάταξη. Στο 
τέρμα λογικά ξεκινά ο Φελ-
τχούιζεν. Ο μοναδικός βέβαιος 
στην  τετράδα οπισθοφυλακής 
είναι ο Μαργκάσα στ’ αριστερά. 
Απέναντι θα είναι εκτός απροό-
πτου ο Τζάιλσον (διεκδικεί θέση 
ο Δημητρίου). Ο Φαμπρίτσιο και 
ο Γουίλιαμ φαντάζουν ως το επι-
κρατέστερο δίδυμο στα στόπερ, 
αλλά η ετοιμότητα και  φόρμα του 
Κατελάρη ίσως ανατρέψει την κατά-
σταση. Το πιθανότερο είναι ο Πάμπος 
Χριστοδούλου να ξεκινήσει με τρεις 
μέσους και ένα κεντρικό φορ, δηλαδή 
τους Μαδούρο, Άλεξ Σοάρες και Κα-
νού στα χαφ και με τον Ντάρμπισαϊαρ 
στη κορυφή. Χριστοφή και Γκονζάλες 
(χωρίς να αποκλείεται ο Τζαρζίνιο) θα 
αναλάβουν τα δύο άκρα. 
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Οι ο ό εις της παρά ο ης
Η Ομόνοια έχει έναν εξαιρετικό απολογισμό από καταβολής πλέι-οφ 
(200 -08), στο 1ο της παιχνίδι πρωταθλήματος. Σε 10 χρονιές κέρδισε εν-
νέα φορές και έχασε μία. Πρέπει πάντως να σημειώσουμε ότι τη χρονιά 

2014-15 έκανε πρεμιέρα με αγώνα της 2ης αγωνιστικής (με Ανόρθωση), 
αφού ο αγώνας της 1ης (με Οθέλλο), είχε αναβληθεί λόγω ευρωπαϊκών 

υποχρεώσεων.  Όμως κέρδισε και τους δύο. Η μοναδική ήττα είναι πάντως 
από την «Κυρία» με 3-1 τη χρονιά 2013-14, ενώ από το 2008 κέρ-
δισε διαδοχικά τους Ολυμπιακό (1-0), ΕΝΠ (2-0), ΑΕΠ (3-2), ΑΕΚ 

(2-1), Αλκή (4-1), Αγία Νάπα (5-0), Ανόρθωση (3-2), Νέα Σαλαμίνα 
(5-3) και Ερμή (3-1).  Την ίδια όμως στιγμή, στους αγώνες που μετράνε 

στατιστικά για την 3η αγωνιστική, όπως και θα καταγραφεί η σημερινή 
αναμέτρηση με τον Εθνικό, η Ομόνοια δημιουργεί άσχημη παράδο-
ση. Έχει να κερδίσει εδώ και 5 χρόνια (3 ισοπαλίες, 2 ήττες), ενώ η 

τελευταία της νίκη ήταν τη χρονιά 2012-13 και σημειώθηκε με την 
ΑΕΛ. Σε αγώνα που διακόπηκε, έφτασε μέχρι το εφετείο και τελικά 

συνεχίστηκε για να επικρατήσει το «τριφύλλι» με 1-0. Γενικά η 
συγκομιδή δεκαετίας από το 2008 στην 3η αγωνιστική δεν είναι 
καλή (4 νίκες, 3 ισοπαλίες, 3 ήττες). Το 200 -10 υποδέχτηκε τον 
Εθνικό και κέρδισε με 2-0. 
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»  Ο 24χρονος χρυσός 
Ολυμπιονίκης της Αθήνας Ηλίας 
Ηλιάδης γίνεται ο πρώτος Έλληνας 
τζουντόκα που κατακτά χρυσό με-
τάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα 
ανδρών, όταν κερδίζει στον τελικό 
της κατηγορίας των - 0 κιλών τον 
1 χρονο Ιάπωνα Νταΐκι Νισιγιά-
μα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Τζούντο, που διεξάγεται στο Τόκιο 
της Ιαπωνίας.
»  Ο Χαράλαμπος 

Ταϊγανίδης, με παγκόσμιο ρεκόρ 
53.3 , κατακτά το χρυσό μετάλλιο 
στα 100μ. ελεύθερο S13 στην 
κολύμβηση και ο Ιωάννης Πρώτος 
το χάλκινο στα 400μ. 13 με χρόνο 
4 .  στους Παραολυμπιακούς 
Αγώνες του Πεκίνου.
»  Ο   

κατακτά το πρώτο του S  όταν 
κερδίζει στον τελικό τον Νο1  

 με -6, 1-6, 6-3, -6. Ο , 
που έχει κερδίσει τρεις συνεχόμε-
νους τίτλους  από το 1 85 
μέχρι το 1 8 , ισοφαρίζει το ρεκόρ 
των 8 συνεχόμενων συμμετοχών 
σε τελικούς  του   
(1 18-1 25)
»  Η Άννα Βερούλη κατα-

κτά το χρυσό στον ακοντισμό στους 
13ους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες με 
βολή 0.02 στο ΟΑΚΑ, ενώ η Σοφία 
Σακοράφα κατατάσσεται τρίτη.
»  Ο   

τραυματίζεται σοβαρά στο  
 της Μόντσα στην Ιταλία όταν η 

 που οδηγεί, προσκρούει σε 
προστατευτική μπάρα και αναφλέ-
γεται. Ο  θα πεθάνει την 
επομένη στο νοσοκομείο.
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ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΟΙ 
ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΠΟΔΟ-
ΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΝΑ 
ΜΗΝ ΑΔΙΚΟΥΝ 
ΤΟΝ  ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ. 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡ ΕΙ ΕΠΙΜΟ-
ΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, 
ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕ-
ΣΜΑΤΑ ΑΡΓΑ 

 ΓΡΗΓΟΡΑ 
ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ

Η μεγάλη ανατροπή και η νίκη επί 
της Βοσνίας, σε συνδυασμό με 
την εκτός έδρας ήττα από την 

Εσθονία, ήταν κάτι που έδειξε ότι από 
τη μια μέρα στην άλλη δεν μπορούν να 
γίνουν θαύματα στο αντιπροσωπευτικό 
μας συγκρότημα. Φυσικά η πορεία της 
Εθνικής μας διαχρονικά αυτή είναι. Δεν 
υπήρξε ποτέ σταθερότητα και διάρκεια 
στην πορεία της. Είναι κάτι που ψάχνουμε 
εδώ και δεκαετίες. Οι απαιτήσεις, όμως, 
τώρα είναι περισσότερες. Τώρα οι πο-
δοσφαιριστές είναι επαγγελματίες. Το 
ποδόσφαιρό μας έκανε μεγάλα άλματα 
και αυτό φαίνεται από την παρουσία των 
ομάδων μας στην Ευρώπη. Φυσικά αυτή 
η παράμετρος δεν αφορά την Εθνική μας, 
αφού οι πλείστες ομάδες στηρίζονται σε 
κοινοτικούς και ξένους ποδοσφαιριστές. 
Όμως στην Εθνική επιλέγονται αυτοί που 
κρίνονται από τον ομοσπονδιακό μας τε-
χνικό οι καλύτεροι. Δεν υπάρχουν πλέον 
δικαιολογίες. Πρέπει να το αντιληφθούν 
όλοι και ειδικά οι ποδοσφαιριστές. Η νίκη 
επί της Βοσνίας με τον τρόπο που ήρθε, 
έδειξε ότι υπάρχουν οι ικανότητες. Δεν είναι 
αρκετό να έρχεται μια σπουδαία νίκη που 
φέρνει ενθουσιασμό και λίγες μέρες μετά 
να έρχεται η άμεση πτώση. Είναι φανερό 
ότι υπάρχει πρόβλημα νοοτροπίας. Σε 
αυτόν τον τομέα θα πρέπει να δουλέψουν 
σκληρά στην Εθνική μας, εάν θέλουμε να 
ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. 

Αυτό που προέχει τώρα είναι να στηρι-
χθεί ο νέος ομοσπονδιακός μας τεχνικός, 

ο Ραν Μπεν Σιμόν. Από τις δηλώσεις του 
φαίνεται να πιστεύει στους ποδοσφαιριστές 
του ότι έχουν πάρα πολλά να δώσουν. 
Ότι «κρύβουν» πράγματα, που δεν τα 
φανέρωσαν ακόμη. Πρέπει να υπάρ-
ξουν χαμηλοί τόνοι και να φανούν τα 
αποτελέσματα μέσα σε βάθους χρόνου, 
μέσα στο γήπεδο. 

Το θετικό είναι ότι, μετά την ήττα από 
την Εσθονία, σε δηλώσεις των διεθνών 
βγήκε μήνυμα αποφασιστικότητας. Δεί-
χνουν διατεθειμένοι να δουλέψουν, ώστε 
να οδηγήσουν την Εθνική μας στον σωστό 
δρόμο. 

Πρέπει λοιπόν να υπάρξει υπομονή 
και να αναμένουμε τα αποτελέσματα. Ο 
Ραν Μπεν Σιμόν θα πρέπει να κάνει την 
αξιολόγησή του μέσα από την παρουσία 
των ποδοσφαιριστών στο πρωτάθλημα 
και στην Ευρώπη και ελπίζουμε ότι θα 
μπορέσει η Εθνική μας να έχει διάρκεια 
και σταθερότητα. Σίγουρα δεν είμαστε 
μεγαθήριο, η αποστολή είναι δύσκολη, 
όμως είναι δεδομένο ότι οι απαιτήσεις 
θα είναι πολύ περισσότερες. 

Πρέπει και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές 
να μην αδικούν τον  εαυτό τους. Πρέπει να 
υπάρξει επίμονη προσπάθεια, νοοτροπία 
του νικητή και τα αποτελέσματα αργά ή 
γρήγορα θα έρθουν. Ικανότητες υπάρχουν 
και πρέπει να αξιοποιηθούν. Η νέα σελίδα 
που γύρισε η Εθνική μας με τον Ραν Μπεν 
Σιμόν πρέπει  να φέρει αέρα αισιοδοξίας. 
Ήδη ο Ισραηλινός τεχνικός το εμπέδωσε 
ότι έχει αρκετή δουλειά να κάνει. 

Αυ η ένες οι απαιτ εις

«Τ ο πρωτάθλημα αρχίζει, η εξέδρα 
πλημμυρίζει, γίνεται χαμός σε 
κάθε γκολ», λένε οι στίχοι του 

γνωστού τραγουδιού του Βασίλη Παπακωνστα-
ντίνου. Παρά το γεγονός ότι αισίως διανύουμε 
την 3η αγωνιστική, το πρωτάθλημα θεωρώ ότι 
τώρα αρχίζει. Τώρα που έχουν ολοκληρωθεί 
τα προκριματικά και πλέον όλες οι ομάδες 
μπαίνουν στον χορό χωρίς αναβολές, τώρα που 
έχει ολοκληρωθεί η μετεγγραφική περίοδος και 
πλέον όλες οι ομάδες έχουν συμπληρωμένα 
τα ρόστερ τους, τώρα που έχουν τελειώσει 
και οι διακοπές και οι περισσότεροι έχουν 
επιστρέψει στη βάση τους και πλέον κάθε 
Σαββατοκύριακο θα πηγαίνουν στο γήπεδο. 

Θεωρώ ότι φέτος θα γίνουμε μάρτυρες 
του πιο ανταγωνιστικού πρωταθλήματος των 
τελευταίων  χρόνων, κάτι που φαντάζομαι είναι 
και ευχή όλων των φίλων του ποδοσφαίρου. 
Γιατί πέραν των τριών παραδοσιακών ΑΠΟΕΛ, 
ΑΕΚ και Απόλλωνα, έχουν ενισχυθεί σημα-
ντικά, Ομόνοια και Ανόρθωση, ενώ η ΑΕΛ 
με το μέχρι σήμερα δείγμα γραφής δείχνει 
ικανή να μπει σφήνα και να διεκδικήσει εί-
σοδο στην Ευρώπη.
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΟΜΑ-
ΔΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΙΣΧΥ-
ΘΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΚΑΡΦ ΜΑΤΑΣΤΑΡΑΤΑ

τ  θέσ ι  έτοιμοι  μπρο
Το ζητούμενο είναι όλοι να σταθούν στο 

ύψος των περιστάσεων. Διοικήσεις, προ-
πονητές, ποδοσφαιριστές αλλά και κόσμος. 

Αρχίζοντας από τον ΑΠΟΕΛ, που μετρά 
πέντε σερί πρωταθλήματα, ο στόχος δεν θα 
μπορούσε να ήταν διαφορετικός τη φετινή 
περίοδο. Οι «γαλαζοκίτρινοι» έχουν και ένα 
κίνητρο επιπλέον. Αυτή η ομάδα να γίνει 
η πρώτη που θα κατακτήσει το έκτο σερί 
πρωτάθλημα, κάτι που δεν έγινε ποτέ προ-
ηγουμένως στον ΑΠΟΕΛ. 

Η ΑΕΚ πλέον συγκαταλέγεται ανάμεσα 
στις παραδοσιακές, τίτλο που κατέκτησε με 
το σπαθί της. Πιο έμπειρη και με σαφώς πιο 
διαβασμένο τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ, φέτος έχει 
ως μοναδικό στόχο να βάλει ένα τέλος στην 
παντοκρατορία που πάει να χτίσει ο ΑΠΟΕΛ 
και μετά από τρεις σερί χρονιές στη δεύτερη 
θέση, να πανηγυρίσει τον τίτλο. 

Ο Απόλλωνας έδειξε ότι όχι μόνο χτίζει για 
το μέλλον με τις φετινές μετεγγραφές, αλλά 
διαθέτει και ένα ρόστερ γεμάτο εμπειρία και 
«δίψα». Ήδη έχει κερδίσει τους δύο πρώτους 
στόχους της σεζόν, είσοδο στους ομίλους του 
Γιουρόπα Λιγκ και Σούπερ Καπ, αλλά η μεγάλη 
καψούρα για όλους είναι το πρωτάθλημα. 

Ομόνοια και Ανόρθωση ξεκινούν τη σεζόν 
με τον στόχο της Ευρώπης να είναι αδια-
πραγμάτευτος. Σίγουρα, η φετινή χρονιά και 
για τις δύο ομάδες καμία σχέση δεν έχει με 
τις προηγούμενες, αφού απέκτησαν παίκτες 
που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Πλέον  
το στοίχημα και για τις δύο είναι το γήπεδο.

Πρώτο δείγμα θετικό και για την ΑΕΛ, 
που έδειξε με τον Μπρούνο Μπαλταζάρ στον 
πάγκο της  ότι έχει αλλάξει η φιλοσοφία της 
και φέτος θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. 
Και γι’ αυτήν ο πρώτος και μεγάλο στόχος 
είναι η έξοδος στην Ευρώπη.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
p.gregoriou@simerini.com

Ο ΝΙΚΟΣ ΓΚΑ-
ΛΗΣ ΘΑ ΣΥΜ-
ΒΟΛΙΖΕΙ ΓΙΑ 
ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡ Η  ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο ΕΥΓΕΝΗΣ

Ε ίναι πιθανότατα ο λόγος που 
το μπάσκετ θεωρείται το δεύ-
τερο πιο δημοφιλές άθλη-

μα στην Κύπρο. Είναι ο λόγος που 
αγαπάμε το άθλημα και «πονάμε» 
αυτές τις μέρες από τις εμφανίσεις 
της «επίσημης αγαπημένης» όλων 
των Ελλήνων, της εθνικής ομάδας. 
Είναι ο άνθρωπος που ενέπνευσε 
μια ολόκληρη γενιά να ασχοληθεί 
πραγματικά με την καλαθόσφαιρα και 
έκανε Ελλάδα και Κύπρο να βγουν 
έξω στις αλάνες και να στήσουν στη 
θέση των ποδοσφαιρικών γκολπόστ, 
μπασκέτες και να ξεκινήσουν τις 
ντρίμπλες  Ο Νίκος Γκάλης τα 
ξημερώματα του Σαββάτου πήρε 
τη θέση που του αξίζει στο Πάν-
θεον των Αθανάτων του μπάσκετ, 
στο  M   

  . 
Εκεί το όνομά του τοποθετήθηκε 

δίπλα στα άλλα ιερά τέρατα του αθλή-
ματος, με τον Μπομπ Μάκαντου, 
τον μεγάλο αντίπαλό του στα τέλη 
των 80 , να κάνει την ανακοίνωση 
εισαγωγής του. Κι όμως ο «γκάν-
γκστερ», όπως είναι το προσωνύμιό 
του,  μέχρι σήμερα θεωρείται παρε-
ξηγημένη φιγούρα του ελληνικού 
μπάσκετ. Κλειστός και λιγομίλητος, 
μετά την αποχώρησή του από τα 
γήπεδα, περίπου «εξαφανίστηκε» 
από τον καλαθοσφαιρικό πλανήτη. 

Ο Γκάλης έγινε ντραφτ το 1  
από τους Σέλτικς σαν 68η επιλογή, 
όμως μετά από ένα καλοκαίρι προ-
πονήσεων, που σημαδεύτηκε από 
τραυματισμούς, «κόπηκε» από την 
ομάδα της Βοστώνης. Τότε, όπως 
ανέφερε, είχε πολύ γενναιόδωρες 
προτάσεις από την Ελλάδα και 
αφού και ο ίδιος προερχόταν από 

μια φτωχή οικογένεια Ελλήνων 
μεταναστών που έμενε στο Νιου 
Τζέρσι, ο Ελληνοαμερικάνος Νί-
κος Γκάλης δεν μπορούσε να τις 
αρνηθεί. Πήγε στον Άρη και μετά 
στον Παναθηναϊκό, όπου έγραψε 
ιστορία, ενώ οι εμφανίσεις του στην 
Εθνική Ελλάδος, με επιστέγασμα 
την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ 
του 1 8 , ήταν χαρακτηριστικές του 
ταλέντου του. 

Οι Σέλτικς έχασαν ένα αστέρι, 
καθώς με μέσο όρο καριέρας 33.4 
πόντους, δύσκολα μεν άλλα τελικά 
θα έβρισκε μια θέση σε αυτό το φο-
βερό ρόστερ που απαρτιζόταν από 
παίκτες όπως ο Λάρι Μπέρντ, ο Τάινι 
Άρτσιμπαλντ, ο Πιτ Μάραβιτς, ο Κρις 
Φορντ και ο Τζέραλντ Χέντερσον. Ο 
δεύτερος πολυνίκης προπονητής 
στην ιστορία του ΝΒΑ και «θρύλος» 
της προπονητικής με  κατακτήσεις 
πρωταθλήματος σε δέκα χρόνια, Ρεντ 
Άουερμπαχ, είπε ότι το μεγαλύτερο 
λάθος στην καριέρα του ήταν ότι δεν 
υπέγραψε με τον Νίκο Γκάλη και 
τον άφησε να φύγει. Ακόμα και ο 
ίδιος ο «γκάνγκστερ» αναρωτήθηκε 
τι θα έκανε αν έμενε στο ΝΒΑ, αν 
και όπως λέει δεν μετανιώνει. 

Ο Νίκος Γκάλης μπήκε στην 
παρέα των μεγαθηρίων του πα-
γκοσμίου μπάσκετ μαζί με τους 
Τρέισι ΜακΓκρέιντι, Μπιλ Σελφ, 
Ρεμπέκα Λόμπο, Μάφετ ΜακΓκρό-
ου, Ρόμπερτ Χιουζ, Τζέρι Κράουζε, 
Τζορτζ ΜακΓκίνις, ακ Κλέιτον και 
Μάνι Τζάκσον.

Και μόνο η αναφορά των πιο 
πάνω ονομάτων προκαλεί  ίλιγγο. 
Ο Νίκος Γκάλης θα συμβολίζει για 
πάντα την «έναρξη» του ελληνικού 
μπάσκετ.

Γκάλης Μάκαντου

ΟΡΙ ΟΝΤΙ Σ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤ Σ
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ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ

Οι συγκλονιστικές μάχες 
του Άρη και της Τρέισερ 
Μιλάνου στα τελικά της 

δεκαετίας του 80 θα μείνουν αξι-
ομνημόνευτες στην ιστορία του 
ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Μάχες που ενσαρκώθηκαν και 
αντικατοπτρίστηκαν στο πρόσωπο 
μερικών καλαθοσφαιριστών τιτάνων 
της εποχής εκείνης, που ανήκουν 
εσαεί στο Πάνθεον της ευρωπαϊκής 
καλαθόσφαιρας - και όχι μόνον. Από 
τη μια Γκάλης, Γιαννάκης, Φιλίπ-
που, Σούμποτιτς, από την άλλη, 
Μάκαντου, Ντ’ Αντόνι, Μενεγκίν, 
Μπράουν κ.λπ.

Κυρίως, όμως, ενσαρκώθηκαν 
στο πρόσωπο των δύο κορυφαίων, 
του Νίκου Γκάλη και του Μπομπ 
Μάκαντου, που στα 36 του χρόνια 
είχε αποφασίσει να συνεχίσει τη 
μυθική καριέρα του στην Ευρώπη. 

Δύο από τους μεγαλύτερους σκό-
ρερ στην ιστορία του μπάσκετ, όπως 
κι αν τη δει κανείς, που κάθε φορά 
που κοίταζαν το καλάθι έμοιαζαν 
ασταμάτητοι.

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν 
 φορές, με την ελληνική ομάδα 

να κερδίζει τις 3 και την ιταλική 
τις 4, συμπεριλαμβανομένου του 
ιστορικού αγώνα στο φάιναλ φορ 
της Γάνδης την περίοδο 1 8 -88, με 
τον Αμερικανό θρύλο να πετυχαίνει 
3  πόντους οδηγώντας το Μιλάνο 
στον τελικό, όπου κατέκτησε τελι-
κά το τρόπαιο επικρατώντας της 
Μακάμπι.

Οι Ιταλοί είχαν επικρατήσει και 
ένα χρόνο νωρίτερα, αποκλείοντας 

τον Άρη στην πορεία προς το φάιναλ 
φορ, πετυχαίνοντας μιαν από τις 
μεγαλύτερες ανατροπές της ιστορίας, 
αφού κατάφεραν να ανατρέψουν το 

8-6  (31 πόντους) του πρώτου 
αγώνα στο Αλεξάνδρειο (με 44 
πόντους του Γκάλη) κερδίζοντας 
στον επαναληπτικό με 83-4

Ήταν μέσα και μετά από αυτές τις 
μεγαλειώδεις αναμετρήσεις που ο 
Μπομπ Μάκαντου είχε, με απρο-
σχημάτιστη ειλικρίνεια, δηλώσει ότι 
αυτά που κάνει ο Γκάλης στο παρκέ, 
δεν τα κάνουν ούτε οι παίκτες των 
Σέλτικς και των Λέικερς

Τα βήματα, ωστόσο, των δύο 
μύθων του μπάσκετ έμελλε να 
διασταυρωθούν ξανά, στη στιγμή 
της απόλυτης δόξας για τον   

, αφού ο δις πρωταθλητής με 
τους   Μάκαντου ήταν ο 
άνθρωπος που τον παρουσίασε στην 
τελετή εισαγωγής του στο  
M     , 
στο Πάνθεον, δηλαδή, όπου ανή-
κουν οι κορυφαίοι των κορυφαίων, 
και ήδη ο ίδιος ο Μάκαντου από 
το 2000. 

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

να  κ ν κστ ρ  στο νθ ον των θαν των
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στη διάθεσή του όλες αυτές τις ημέρες 
στα θέματα τακτικής, με σκοπό η ομάδα 
να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. 

Σήμερα, λοιπόν, στην Ανόρθωση 
θέλουν να κάνουν μια νέα αρχή και 
να αποδείξουν ότι φέτος έχουν υψηλές 
βλέψεις. Βέβαια, απέναντί τους θα βρουν 
μια ομάδα που χρήζει ιδιαίτερης προσο-
χής και σεβασμού, όμως είπαμε, τέτοια 
παιχνίδια η «Κυρία» επιβάλλεται να τα 
«καθαρίζει». Και αυτό θα προσπαθήσουν 
να κάνουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές 
του Ρόνι Λέβι. Ένα γρήγορο γκολ θα 
βοηθήσει αφάνταστα την ομάδα να παίξει 
πιο ελεύθερα, και να μην υπάρχει καν 
η σκέψη ότι από ένα σημείο του αγώνα 
και μετά θα επέλθει η πίεση. 

Δου ειά στο τε εί μα 
Στην Ανόρθωση κρατούν την αμυντική 

λειτουργία της ομάδας, αφού στα δύο 
πρώτα παιχνίδια δέχτηκε ένα γκολ. Ου-
σιαστικά, οι «κυανόλευκοι» συνάντησαν 
δυσκολίες μόνο στο δεύτερο 45λεπτο 

Με ά η η ανυπομονησία 
Είναι δεδομένο ότι ο κόσμος της 

Ανόρθωσης «διψά» για επιτυχίες. Και 
το έδειξε περίτρανα στις δύο πρώτες 
αγωνιστικές, όπου έδωσε μαζικό το 
«παρών» του. Πόσω μάλλον σήμερα, 
που είναι ο πρώτος αγώνας στο «Αντώνης 
Παπαδόπουλος». Θεωρείται σίγουρο 
ότι το «Παπ» σήμερα θα ζήσει μεγάλες 
στιγμές, με τον κόσμο να παίζει τον δικό 
του καθοριστικό ρόλο.

Άλλωστε η «Κυρία» θέλει να κερ-
δίσει ώστε να πάει με την καλύτερη 
αγωνιστική ψυχολογία στο ντέρμπι 
που ακολουθεί με τον ΑΠΟΕΛ στο 
ΓΣΠ την επόμενη αγωνιστική. Πά-
ντως, την ίδια ανυπομονησία με τον 
κόσμο  έχουν και τα νέα αποκτήματα 
της ομάδας, που για πρώτη φορά θα 
νιώσουν την «αύρα» του κόσμου στο 
«Αντώνης Παπαδόπουλος». Άλλωστε, 
όλο αυτό το διάστημα έχουν ακούσει 
τόσα πολλά και πλέον έφτασε η ώρα 
να το νιώσουν και από κοντά.

χουν δίκαιο αυτοί που 
λένε ότι το πρωτάθλη-
μα αρχίζει από την 3η 
αγωνιστική. Γιατί, τώρα 
οι ομάδες θα αρχίσουν 
να «φουλάρουν» και η 
δικαιολογία, «υπάρχουν 

αρκετοί νέοι παίκτες και χρειάζεται δουλειά 
στην ομοιογένεια», θα αρχίσει σιγά-σιγά 
να ξεφτίζει. Κάτι που ισχύει και στην περί-
πτωση της Ανόρθωσης, η οποία σήμερα 
υποδέχεται τον Άρη και το ζητούμενο εί-
ναι διπλό. Νίκη με καλή εμφάνιση. Κακά 
τα ψέματα, στον πρώτο φετινό αγώνα στο 
«Αντώνης Παπαδόπουλος», οι «κυανό-
λευκοι» δεν διαπραγματεύονται οτιδήποτε 
άλλο πέραν των τριών βαθμών, αφού κάθε 
άλλο αποτέλεσμα θα θεωρηθεί αποτυχία. 
Επιπλέον, ζητούμενο είναι η ομάδα να 
αρχίσει σιγά-σιγά να ανεβάζει ρυθμούς 
και να αποδίδει καλό ποδόσφαιρο. Είναι 
αλήθεια ότι η διακοπή ήρθε γάντι για τον 
Ρόνι Λέβι, αφού είχε την ευκαιρία να δου-
λέψει με τους ποδοσφαιριστές που είχε 

του αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα, όταν δέ-
χτηκε πίεση. Κάτι που δεν συνέβη στο α’ 
μέρος αλλά και στον αγώνα με την Αλκή 
Ορόκλινη, όπου ο Χαρούς δεν χρειάστηκε 
να επέμβει σε κάποια δύσκολη φάση.

Αντίθετα, η ομάδα έδειξε ότι χρειάζεται 
δουλειά στο δημιουργικό κομμάτι και ειδικά  
στο τελείωμα των φάσεων. Κάτι στο οποίο 
κατά τη διάρκεια της διακοπής ο Ρόνι Λέβι 
δούλεψε αρκετά με τους ποδοσφαιριστές 
του. Γιατί η ομάδα του στις δύο πρώτες 
αγωνιστικές πέτυχε μόλις δύο γκολ. Ένα 
από εκτέλεση φάουλ με τον Ράγιος (ο κορυ-
φαίος της ομάδας μέχρι στιγμής) και ένα με 
αυτογκόλ στον αγώνα με την Αλκή στο 8 ’. 

Στο αγωνιστικό, ο Ρόνι Λέβι δεν υπολο-
γίζει στον Ματθαίου, που χτύπησε στο χέρι 
στον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων, ενώ πολύ 
δύσκολα θα προλάβει ο Μπανταλόφσκι. 
Αντίθετα, θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί 
ο Καλό, όπως και ο Αμπντουλάγεφ, ενώ 
φαντάζει πολύ πιθανό να δούμε τον Σεκού 
Σιβού στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Γκά-
ντσεφ να παίρνει θέση στη μεσαία γραμμή.

Δεν το ιαπρα ατε εται, 
ο τε ι  α τε ο 
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Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε 
ότι όση «δίψα» για την δική της πρε-
μιέρα στο πρωτάθλημα υπάρχει στην 
Ομόνοια για το σημερινό παιχνίδι, 
άλλη τόση υπάρχει στον Εθνικό, 
ενόψει του σημερινού αγώνα στο 
ΓΣΠ. Οι «κυανόλευκοι» πάνε στο 
στάδιο της πρωτεύουσας με στόχο 
να κάνουν τη ζημιά στους γηπεδού-
χους και να φύγουν με βαθμολογικό 
κέρδος. Εύκολο δεν είναι καθόλου, 
όμως η ελπίδα πεθαίνει τελευταία 
και στον Εθνικό θα κυνηγήσουν τις 
όποιες ελπίδες έχουν. Το σίγουρο 
είναι ότι μετά την τελευταία επιτυχία 
επί της Πάφου, η ψυχολογία στην 
ομάδα βρίσκεται σε πολύ υψηλά 
επίπεδα. Πέραν τούτου, γνωρίζουν 
πολύ καλά ότι είναι το μεγάλο αου-
τσάιντερ στον σημερινό αγώνα. Άρα 
η Ομόνοια είναι το μεγάλο φαβορί 
και τυχόν απώλειες βαθμών θα 
είναι αποτυχία. Άρα η πίεση είναι 
στους γηπεδούχους και πάνω σε 
αυτό το σημείο η ομάδα του Γιώτη 
Εγκωμίτη θα «πατήσει». Η μεγάλη 
δίψα που υπάρχει στον Εθνικό, για 
το σημερινό παιχνίδι, αποτυπώνεται 
και από τις πρόσφατες δηλώσεις του 
τιμ μάνατζερ της ομάδας Τόμι Κουή, ο 

οποίος ανάμεσα σ’ άλλα είπε: «Για 
εμάς είναι ένα παιχνίδι-πρόκληση. 
Οι ποδοσφαιριστές μας περιμένουν 
αυτό το παιχνίδι. Θα κυνηγήσουμε 
τις πιθανότητες που έχουμε».

Το ευχάριστο για τον τεχνικό 
της προσφυγικής ομάδας, Γιώτη 
Εγκωμίτη,  είναι ότι προετοίμασε 
την ομάδα του χωρίς να αντιμετω-
πίζει κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. 
Επιπλέον, ο Κύπριος τεχνικός είχε 
την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της 
διακοπής του πρωταθλήματος να 
δουλέψει ακόμα περισσότερο σε 
θέματα τακτικής, ώστε οι ποδο-
σφαιριστές του να αφομοιώσουν 
αυτά που τους ζητά. 

Με σαφώς πολύ πιο ποιοτικό ρόστερ από 
πέρσι θα πορευτεί την τρέχουσα σεζόν ο Άρης. 
Η λεμεσιανή ομάδα έκανε κινήσεις ουσίας, αλ-
λάζοντας ολοκληρωτικά σχεδόν το δυναμικό της 
ομάδας, με μοναδικό στόχο να παρουσιαστεί στο 
πρωτάθλημα ανταγωνιστικός και μακριά από 
τις όποιες περιπέτειες. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
από την περσινή ομάδα έμειναν μόνο τρεις ξέ-
νοι, ο Μαραγκουδάκης, ο Γιούσεφ, ο Αουρέλιο 
και ο Ράντου. Όλοι οι υπόλοιποι έφυγαν αφού 
κρίθηκαν ανεπαρκείς. Στον Άρη έμειναν Κύ-
πριοι ποδοσφαιριστές που έδειξαν ότι μπορούν 
να βοηθήσουν, όπως οι Φράγκου, Ευσταθίου, 
Παναγή, ενώ επέστρεψαν οι Χριστοφόρου και 
Κύπρου. Γενικά έχει δημιουργηθεί ένα σύνολο 
με έμπειρους αλλά και νεαρούς ποδοσφαιριστές, 
το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στα θέλω του 
τεχνικού της ομάδας. 

Πο ς επι ο ς 
Ο Νικόλας Μαρτίδης δημιούργησε μια 

ομάδα με πολλές επιλογές σε όλες τις θέσεις. 
Ό,τι ζήτησε από τον πρόεδρο Σταύρο Δημοσθέ-
νους υλοποιήθηκε. Οι τελευταίες κινήσεις της 
ομάδας με Αλέξε, Πάγκαλο και Κυριάκου ήταν 
το κερασάκι στην τούρτα για τους «πράσινους» 
της Λεμεσού. Ο Κύπριος τεχνικός διαπίστωσε 
επιθετικό πρόβλημα στα πρώτα δύο παιχνί-
δια, γι’ αυτό και αποκτήθηκαν οι Πάγκαλος 
και Αλέξε, που μαζί με τους Μαραγκουδάκη, 

Ιονίτσα και Νικολίτσα θα του δώσουν πολλές 
επιλογές για τη γραμμή κρούσης. 

Αρχής γενομένης από τον σημερινό πολύ 
δύσκολο εκτός έδρας αγώνα με την Ανόρθωση, 
στον Άρη ευελπιστούν ότι η ομάδα που έχει 
δημιουργηθεί είναι ικανή να δει όλους τους 
αντιπάλους στα μάτια και να κυνηγά πάντα 
το κέρδος. Άλλωστε και με την ΑΕΛ και με 
την Σαλαμίνα στα πρώτα δύο παιγνίδια αυτό 
έκανε και ο ένας βαθμός συγκομιδή που έχουν 
οι «πράσινοι» δεν ανταποκρίνεται στα όσα 
έδωσε η ομάδα. 

Πάει το ΓΣΠ ια να κάνει τη ζη ιά Να ει την Κυρ α  κατά ατα…

Δεν το ιαπρα ατε εται, 
ο τε ι  α τε ο 
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ο τε ι  α τε ο 
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ια 3η φορά στην ιστορία 
του, ο Απόλλωνας βρίσκεται 
στους ομίλους του Γιουρό-
πα Λιγκ και το οδοιπορικό 
του αρχίζει την Πέμπτη στο 
ΓΣΠ κόντρα στην Λιόν, 
όπως δηλαδή έγινε και τις  

προηγούμενες δύο φορές που ξεκίνησε 
στην Κύπρο. Την περίοδο 2013-14 με 
την Τραπεζούντα, και την περίοδο 2014-
15 με τη υρίχη. Σίγουρα η λεμεσιανή 
ομάδα ήθελε μια πιο βατή κλήρωση αφού 
υπήρχαν ομάδες που ήταν στα κυβικά της, 
όμως παρά το άσχημο παιγνίδι που της 
έπαιξε η θεά τύχη, η κυπελλούχος ομάδα 
θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό σε όλα 
τα παιγνίδια του ομίλου.

Ο όμιλος στον οποίο κληρώθηκε φέτος 
ο Απόλλωνας είναι πάρα πολύ δύσκολος, 
αφού έχει για αντιπάλους, ομάδες από 
προηγμένα πρωταθλήματα. Την αγγλική 
Έβερτον, τη γαλλική Λιόν και την ιταλική 
Αταλάντα. Παρότι ρεαλιστικά οι ελπίδες 
για πρόκριση δεν είναι πολλές, οι ποδο-
σφαιριστές του Σωφρόνη Αυγουστή είναι 
αποφασισμένοι να παλέψουν σε όλα τα 
παιχνίδια με στόχο το καλύτερο δυνατό. 
Η αρχή γίνεται την ερχόμενη Πέμπτη και 
σαν στόχο ο Απόλλωνας μέσα στην Κύπρο 
θα έχει το θετικό αποτέλεσμα. Απ’ εκεί 
και πέρα, βήμα-βήμα θα βλέπει τον κάθε 
αντίπαλο στην ώρα του. 

Οι «κυανόλευκοι» της Λεμεσού μετά τη 
Λιόν, θα ταξιδέψουν στο τέλος του μήνα (28) 
στο Μέρσεϊσαϊντ για να αντιμετωπίσουν 
στο θρυλικό Γκούντισον Παρκ (που φέτος 
γιορτάζει τα 125 χρόνια ζωής) την Έβερτον. 
Εκτός έδρας θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι 
του α’ γύρου για τον Απόλλωνα, αφού θα 
πάει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει στις 
1  Οκτωβρίου την Αταλάντα. Ο αγώνας 
αυτός δεν θα διεξαχθεί στη φυσική έδρα των 
Ιταλών στο Μπέργκαμο, αλλά στην πόλη 
Ρέτζιο Εμίλια και στο γήπεδο της Σασουόλο, 
το Μαπέι. Τους Ιταλούς ο Απόλλωνας θα 
τους υποδεχθεί στις 2 Νοεμβρίου στο ΓΣΠ, 
ενώ στις 23 του ίδιου μήνα θα πάει στη 
Γαλλία για να  αντιμετωπίσει τη Λιόν στο 
Παρκ Ολυμπίκ. Τις υποχρεώσεις της στον 
όμιλο η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή θα 
τις ολοκληρώσει στις  Δεκεμβρίου, στο 
ΓΣΠ, κόντρα στην Έβερτον. 

α μο ο ικ  βε τί ση
Κόντρα σε αυτές τις ομάδες, ο Απόλλωνας 

θα προσπαθήσει να μαζέψει περισσότερους 

βαθμούς απ’ ό,τι στις δυο προηγούμενες 
παρουσίες του σε όμιλο του Γιουρόπα. Να 
θυμίσουμε ότι την πρώτη φορά πήρε 4 
βαθμούς κερδίζοντας εκτός έδρας τη Λέγκια 
και έγινε η πρώτη κυπριακή ομάδα που 
κέρδισε εκτός έδρας σε όμιλο ευρωπαϊκής 
διοργάνωσης και έφερε ισοπαλία στην Κύ-
προ με τη Λάτσιο. Τη δεύτερη κέρδισε εντός 
την υρίχη και έμεινε στους 3 βαθμούς. 
Άρα ο πρώτος στόχος είναι η βαθμολο-

γική του συγκομιδή να είναι μεγαλύτερη 
από τις δυο προηγούμενες και φυσικά 
αναλόγως των αποτελεσμάτων να δει αν 
μπορεί να διεκδικήσει κάτι περισσότερο 
στη συνέχεια. Το ξεκίνημα είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό αφού έχει τη  θεωρητικά δυσκο-
λότερη ομάδα στην έδρα του, και μετά πάει 
εκτός έδρας για να αντιμετωπίσει τις δύο 
ομάδες χωρίς πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή 
εμπειρία τα τελευταία χρόνια, όμως ιδιαίτερα 

φιλόδοξες, αφού η μεν Αταλάντα ήταν η 
περσινή έκπληξη στο Καμπιονάτο, η δε 
Έβερτον φέτος ξόδεψε αρκετά εκατομμύρια 
για να μπει σφήνα στους πρωτοπόρους στην 
Αγγλία και έχει σαν στόχο να κατακτήσει 
το Γιουρόπα. Επίσης να μην ξεχνάμε ότι το 
γήπεδο που θα υποδεχθεί τον Απόλλωνα 
στις 23 Νοεμβρίου στη Γαλλία είναι αυτό 
που θα φιλοξενήσει τον μεγάλο τελικό της 
διοργάνωσης τον επόμενο Μάιο. 

Η δοκιμασία και η πρόκληση

ριν από αρκετά χρόνια, όταν στις 
ομάδες μας αγωνίζονταν μόνο 
Κύπριοι ποδοσφαιριστές, ήταν 
σύνηθες φαινόμενο να συναντάς 
και πολλά αδέλφια να παίζουν 
στην ίδια ομάδα. Ήταν οι εποχές 
του συναισθήματος, της φανέλας 

και της αγάπης προς το σωματείο, κάτι που αποτελεί 
πλέον μια όμορφη ανάμνηση. Εμείς θα θυμηθούμε 
αυτά τα χρόνια κάνοντας αναφορά στους αδελφούς 
Γιαννάκη και Κωστάκη Βασιλειάδη και τους Πανίκο 
και Χριστάκη Γιολίτη, που έπαιξαν στον Απόλλωνα, 
βάζοντας τη δική τους σφραγίδα, γράφοντας μια ξε-
χωριστή σελίδα στους «κυανόλευκους» της Λεμεσού.

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 

Ο Γιαννάκης ήταν ο μεγαλύτερος από τους αδελ-
φούς Βασιλειάδη και ξεκίνησε -όπως ήταν λογικό- και 
τέλειωσε πιο νωρίς το ποδόσφαιρο στον Απόλλωνα 
από τον Κωστάκη. Για μια δεκαετία πάντως 1 60- 0 
ήταν μαζί στην ομάδα και πανηγύρισαν την κατάκτηση 
δύο κυπέλλων.

Ο Γιαννάκης Βασιλειάδης αγωνιζόταν στη θέση 
τού μέσα αριστερά, με τον αριθμό 6, και αποτελούσε 
τον συνδετικό κρίκο της άμυνας.  Ήταν ο βοηθός του 
Πανίκου Κρυστάλλη στο γήπεδο και διακρινόταν για 
τις άψογες ντρίπλες του, τα θαυμάσια και ασύλληπτα 
σουτ του. Δεν ήταν γρήγορος παίκτης, όμως έπαιζε 
με το μυαλό και του και πέτυχε αξιόλογα τέρματα.

Έπαιξε από το 1 55 μέχρι το 1 0 και ήταν στην 
ομάδα του Απόλλωνα που το 1 56 πήρε το πρωτά-
θλημα β’ κατηγορίας και τον επόμενο χρόνο έπαιξε για 
πρώτη φορά στην Α’ κατηγορία και έκτοτε είναι στους 
μεγάλους. Μαζί του ήταν και οι Φανταίο,ς Πρωτοπαπάς, 
Παύλου, Λαμάρης, Παναγιώτου, Ιωαννίδης, Περεντός, 
Διανέλλος, Κονναρής, Κρ. Βέβης, Μιχ. Γαβαλάς, Πα-
παδήμας, Χαραλάμπους, Π. Κρυστάλλης, Δ. Αντωνίου, 
Μαυρής, Σιαμαλάς, Βουδάσκας, Σταυρινίδης.

Τα πιο πολλά του τέρματα τα πέτυχε την περίοδο 
1 60-61, συνολικά έξι. Τρία τέρματα σημείωσε τις 
περιόδους 1 62-63 και 1 64-65, ένα γκολ το 1 66-
6 , πέντε γκολ το 1 68-6  και ένα το 1 6 - 0.

Ο Κωστάκης Βασιλειάδης ήταν καθαρόαιμος σέντερ 
φορ παίζοντας από τα 1  του στην ομάδα. Πρωτόπαιξε 

το 1 5  και τερμάτισε το 1 2. Ήταν ο φόβος και ο 
τρόμος των αντιπάλων τερματοφυλάκων με τα απί-
θανα, τρομερά και φαρμακερά του σουτ. Διακρίθηκε 
ιδιαίτερα για τις καρφωτές κεφαλιές του. Ήταν διεθνής.

Ήταν ο μόνιμος σκόρερ του Απόλλωνα και μια 
χρονιά μοιράστηκε το βραβείο του πρώτου σκόρερ 
στο πρωτάθλημα. Ήταν την περίοδο 1 0- 1 όταν 
πέτυχε 11 τέρματα, μαζί με τους Α. Στυλιανού (ΑΠΟ-
ΕΛ), Π. Ευθυμιάδη (Ολυμπιακός). Η πιο παραγωγική 
χρονιά του ήταν το 1 66-6 , όταν πέτυχε 1  τέρματα. 
Την περίοδο 1 61-62 πέτυχε 3, το 1 62-63 πέτυχε 
8, όπως και τις περιόδους 1 65-66 και 1 6 -68. 
Το 1 68-6  πέτυχε 11 τέρματα και την επόμενη 
χρονιά .

ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΙΟΛΙΤΗ 
ΚΑΤΙ παρόμοιο έχουμε και στην περίπτωση των 

αδελφών Γιολίτη. Ο Πανίκος ήταν πιο μεγάλος από 
τον Χριστάκη και γι’ αυτό ξεκίνησε και τέλειωσε πιο 
νωρίς, παρόλο που στη δεκαετία του 0 συνυπήρξαν 
στην ομάδα. 

Ο Πανίκος Γιολίτης στα 20 του χρόνια πανηγύ-
ρισε το πρώτο του κύπελλο με τον Απόλλωνα (4-2 
τη Σαλαμίνα το 1 66), στο οποίο πέτυχε μάλιστα το 
πρώτο τέρμα. Έπαιζε ως αμυντικός χαφ αλλά είχε και 
μεγάλη προσφορά στην επίθεση. εκίνησε το 1 63 
και τέλειωσε το 1 4 σημειώνοντας 12 τέρματα, τα 
πιο πολλά το 1 68-6 , που ήταν 4. Δυνατός, πεισμα-
τάρης και έξυπνος παίκτης είχε ηγετικά χαρίσματα, 

δυνατό σουτ και καλός στις στατικές φάσεις. Όταν ξε-
κίνησε ήταν στην ομάδα οι αδελφοί Βασιλειάδη και 
οι Γεωργιάδης, Όρρος, Κρ. Βέβης, Καβάζης, Κύρου, 
Παναγίδης, Γαβαλάς, Αντωνίου, Πετρίδης, Πολυβίου, 
Κρυστάλλης κ.ά., ενώ προς το τέλος της καριέρας του 
ήταν οι Γ. Παπαϊωάννου, Αριστείδου, Αντρονίκου, 
Μέης, Γεννάρης, Πελεντρίτης, Κακουλλής, ορμπάς, 
Κυριακίδης, Λάμπρου, Δημητρίου, Παναγίδης, Στυ-
λιανού, Α. Κωνσταντίνου. 

Σ’ αυτήν την εποχή ήταν και ο Χριστάκης Γιολίτης 
που έπαιξε για πρώτη φορά την περίοδο 1 68-6  
και αγωνίστηκε για μια δεκαετία. Ήταν το 8άρη του 
Απόλλωνα κάνοντας αρκετή δουλειά στη μεσαία 
γραμμή. Ήταν ηγετική μορφή της ομάδας, με άριστη 

τεχνική κατάρτιση, δυνατό σουτ και πέτυχε αρκετά 
τέρματα. Διεθνής ποδοσφαιριστής αλλά δεν ευτύχησε 
να πανηγυρίσει κάποιον τίτλο με τον Απόλλωνα. 
Την περίοδο 1 2- 3 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ 
της ομάδας του με 11 τέρματα. Το 1 0- 1 πέτυχε 
2 γκολ, όπως και την επόμενη χρονιά. Το 1 3- 4 
πέτυχε 4 γκολ, το 1 4- 5 επίσης 4, όπως και την 
επόμενη περίοδο. Ένα γκολ σημείωσε το 1 6- , 
4 το 1 - 8 και 3 το 1 8- .

Ο Χρ. Γιολίτης στη δεκαετία του 0 είχε παί-
ξει και με τους Γιαγκουδάκη, Α. Χριστοδούλου, 
Γ. Ιωάννου, Βάλτερ, Μ. Κακουλλή, Γεωργίου, 
Λάμπρου, Χρυσοστόμου, Αριστείδου, Τέμπλοφ, 
Ερμογένους κ.ά.

Τα αδέλφια Βασιλειάδη και Γιολίτη του Απόλλωνα

ΡΕ ΡΟ ///
ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΕΓΡΑ ΑΝ ΤΗ 
ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΟΥΣ

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

ΑΠΟΛΛ  ///
ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

ΟΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΙ ΕΤΟΙΜΑ ΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ 
ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ  

/////////////////
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ΕΡΜΗΣ ///

Έ χοντας την ετικέτα του αουτσάιντερ, ο Ερμής 
θα επιζητήσει αύριο το πρώτο του τρίποντο 
στο πρωτάθλημα. Κόντρα στην ΑΕΚ, όσο 

δύσκολο και να είναι, με μια καλή εμφάνιση όλα 
είναι πιθανά.

Η ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από τη 
Δόξα πείσμωσε τους ποδοσφαιριστές του Νίκου 
Παναγιώτου, οι οποίοι παρουσιάζονται έτοιμοι για 
θετικό αποτέλεσμα. Ο Κύπριος τεχνικός είχε την 
ευκαιρία στη διάρκεια της διακοπής να κερδίσει 

χρήσιμο χρόνο στην προσπάθειά του να βελτιώσει 
ορισμένους τομείς όπου παρουσιάστηκαν αδυνα-
μίες και, αρχής γενομένης από αύριο, περιμένει 
αγωνιστική πρόοδο. 

Στα θετικά στην προσπάθεια του Ερμή για βαθμο-
λογικό κέρδος είναι και το γεγονός πως θα παρου-
σιαστεί ενισχυμένος σε σχέση με το ματς με τη Δόξα.

Ο Γιώργος Γεωργιάδης, που θεωρείται από τις  
δυνατές μετεγγραφές των «φτεροπόδαρων», είναι 
απόλυτα έτοιμος και όλα δείχνουν ότι θα είναι το 
νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα της ομάδας. Επί της 
ουσίας θα πάρει τη θέση του Φοφανά, ο οποίος 
αποχώρησε από τον Ερμή. Απ’ εκεί και πέρα πιθανόν 
να προκύψουν ακόμα μια ή δύο διαφοροποιήσεις.

ΑΛΚΗ ///
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σ τα δύο πρώτα παιχνίδια της η Αλκή Ορόκλινη 
πήρε τρεις βαθμούς από το εκτός έδρα 1-0 με 
τον Εθνικό στο Δασάκι. Στο «Αμμόχωστος» 

άξιζε πολύ περισσότερα, αλλά στο τέλος έμεινε με τις 
εντυπώσεις και έχασε από την Ανόρθωση με 1-0. 
Όπως συνηθίζουμε και λέμε για μια νεοφώτιστη 
ομάδα, ήττα που ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Όμως, 
οι «κυανέρυθροι» δεν το βλέπουν έτσι. Η ομάδα του 
Σάββα Δαμιανού έχει την ποιότητα στο ρόστερ της για 
να αντιμετωπίζει στα ίσα όλες τις ομάδες και μάλιστα 
να παίρνει και βαθμολογικό κέρδος, που είναι και η 

ουσία στο ποδόσφαιρο. Ειδικά στα αρχικά στάδια του 
πρωταθλήματος, όταν οι ομάδες δεν είναι εντελώς έτοι-
μες και ο ενθουσιασμός είναι αυτός που παίζει τον πιο 
σημαντικό ρόλο. Στο σημερινό παιχνίδι με την Πάφο 
αλλά και στο επόμενο με τον Άρη στο «Αμμόχωστος» 
η Αλκή Ορόκλινη θα επιζητήσει την ουσία και τους 
βαθμούς. Θα είναι και ενισχυμένη με τον Πάρτο, ο 
οποίος αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του κάτω 
από τα δοκάρια, χωρίς να υποτιμάται φυσικά ο Στρα-
τηλάτης, που έχει και αυτός τις δικές του πιθανότητες 
για να αρχίσει βασικός. Θέση στο βασικό σχήμα θα 
διεκδικήσουν και οι Φαμπρίτσιο και Αβραάμ. Σίγουρα 
ένας από τους δύο θα πάρει φανέλα βασικού, αφού 
είναι τραυματίας ο Βασίλιεφ, στον οποίο δεν μπορεί 
να υπολογίζει ο Σάββας Δαμιανού.

ΠΑΦΟΣ FC ///
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

ς μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία βλέπουν στην 
Πάφο το σημερινό παιχνίδι με την Αλκή, για μια 
νέα και  ουσιαστική αρχή. Η τριάρα από τον 

Εθνικό πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος, πλήγω-
σε άπαντες στην παφιακή ομάδα και σήμερα θέλουν να 
επανέλθουν και να αποδείξουν ότι η εμφάνιση στο Δασάκι 
δεν αντικατόπτριζε τις πραγματικές δυνατότητές της. «Το 
πρωτάθλημα τώρα αρχίζει», είναι το σύνθημα στις τάξεις 
της Πάφου, στοχεύοντας σε νίκη εξιλέωσης και κατάθεσης 
διαπιστευτηρίων ενόψει της συνέχειας. Υπήρξε έντονη μουρ-
μούρα μετά την ήττα από τον Εθνικό και σήμερα το παιχνίδι 
με την Αλκή κρίνεται πολύ σημαντικό από πολλές απόψεις. 
Είναι γεγονός ότι πρόκειται για μια εντελώς νέα ομάδα, που 
ακόμη δημιουργείται, ενώ και τις προηγούμενες ημέρες 
είχαν έρθει νέοι παίκτες και είναι απόλυτα φυσιολογικό 
να ζητείται πίστωση χρόνου, αλλά από την άλλη θα πρέπει 
να έρχονται και θετικά αποτελέσματα. 

Με ενισχυμ νο π άνο
Πιστεύεται ότι η Πάφος έχει ενισχυθεί ποιοτικά και, 

αρχής γενομένης από το σημερινό παιχνίδι με την Αλκή, 
θα παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο απ’ 
ό,τι είχε δείξει απέναντι στον Εθνικό. Το χρονικό διάστημα 
που μεσολάβησε ήταν σημαντικό, ώστε να γίνει η κατάλ-
ληλη δουλειά. Θεωρείται δεδομένο ότι η τεχνική ηγεσία 
της Πάφου θα προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα 
του σημερινού αγώνα. Από τη στιγμή που ένα από τα 
τελευταία αποκτήματα της ομάδας, ο Ουρουγουανός 
μέσος Ντιέγκο Πογιέτ, είναι απόλυτα έτοιμος, 
όπως και ο πολύπειρος Γκουλόν, προμηνύεται 
ότι θα δούμε έναν εντελώς διαφορετικό 
σχηματισμό στον κεντρικό άξονα. Αν 
μάλιστα και ο Βέλγος επιτελικός χαφ 
Κριστιάν Μπρουλς κριθεί έτοιμος μετά 
τον τραυματισμό του, τότε ενδέχεται 
να πάρει και αυτός θέση βασικού. 
Αντίθετα ο Καμαρά είναι ακόμη πίσω 
σε φυσική κατάσταση και μάλλον θα 
προφυλαχθεί ενόψει της συνέχειας. 

ΑΕΚ ///
 

ΦΙΛΟ ΕΝΕΙΤΑΙ 
ΑΥΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΣΥΜ Ι Α ΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 
ΤΗ ΝΙΚΗ

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

Σε τέτοια παιχνίδια τρίποντο  ασυζητητί 

Λ
έχθηκε με τον πιο απόλυτο τρόπο 
από τους ανθρώπους της ΑΕΚ ότι 
φέτος στοχεύει στον τίτλο. Άρα, είναι 
αυτονόητο πως σε παιχνίδια με 
αντιπάλους όπως ο Ερμής, που 
είναι ο αυριανός αντίπαλος των 
«κιτρινοπράσινων», δεν υπάρχει 

περιθώριο για βαθμολογικές απώλειες.
 Όλοι θυμόμαστε πέρσι την αξιοθαύμαστη πο-

ρεία που είχε η ΑΕΚ και ειδικά το εντυπωσιακό 
ξεκίνημα που έκανε στο πρωτάθλημα. Στο τέλος 
της ημέρας, όπως τόνισαν όλοι στο στρατόπεδο της 
ομάδας, οι απρόσμενες γκέλες που προέκυψαν, με 
πιο χαρακτηριστική την ισοπαλία με την Αναγέν-
νηση Δερύνειας που ομολογουμένως ήταν η πιο 
αδύναμη του πρωταθλήματος, στοίχισαν σε μεγάλο 
βαθμό. Χάθηκαν κι άλλοι βαθμοί που ήταν εκτός 
προγράμματος και είναι κάτι που φέτος δεν θέλουν 
να επαναληφθεί.

Σε σχέση με πέρσι η ΑΕΚ δεν έχει πολλές δι-
αφορές. Η φιλοσοφία του προπονητή παραμένει 
ίδια, ο βασικός κορμός παικτών παρέμεινε στην 
ομάδα, ενώ το ρόστερ είναι μεγαλύτερο ποσοτικά. 
Είναι στοιχεία που, σύμφωνα με τους διοικούντες, 
καθιστούν την ΑΕΚ πιο έτοιμη για να κτυπήσει τον 
τίτλο του πρωταθλητή. 

Ενόψει του αυριανού αγώνα στο ΓΣ  όλοι πα-
ρουσιάζονται σίγουροι για τη νίκη, αλλά την ίδια 
στιγμή άπαντες είναι και υποψιασμένοι. Η λέξη υπο-
τίμηση δεν υπάρχει στις τάξεις της ΑΕΚ. Άλλωστε ο 
αντίπαλος τούς είναι άγνωστος λόγω των πολλών 
αλλαγών που έκανε στο ρόστερ. Η τεχνική ηγεσία 
της ΑΕΚ παρακολούθησε το προηγούμενο παιχνίδι 
του Ερμή που ηττήθηκε στο Μακάρειο από τη  Δόξα 
και ανάλογα θα παρατάξει αύριο την ομάδα. 

Π η ώρα επι ο ών 
Ο Ισπανός τεχνικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση 

να επιλέξει όποιον ποδοσφαιριστή θεωρεί κατάλληλο 
για να μπει στην ενδεκάδα. Οι διεθνείς ποδοσφαι-
ριστές επέστρεψαν χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, 
ενώ γενικότερα η ομάδα του είχε την ευκαιρία να 
ξεκουραστεί ακόμα περισσότερο στη διάρκεια της 
διακοπής. Πλέον όλοι είναι έτοιμοι να φορτσάρουν 
και να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις στις εγχώριες 

διοργανώσεις. Η κούραση που ενδεχομένως να προ-
ήλθε από τα παιχνίδια της Ευρώπης δεν υφίσταται 
και το σημαντικότερο για τους ποδοσφαιριστές είναι 
να μπορέσουν να έχουν διάρκεια σε καλό επίπεδο 
στη διάρκεια του μαραθωνίου.  

Όσον αφορά τις επιλογές που θα κάνει στο αρχικό 
σχήμα ο Ισπανός τεχνικός, το πιθανότερο είναι να 
πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια ο Χουάν Πάμπλο, 
ο οποιος θα έχει μπροστά του στην αμυντική τετράδα 

τους Μοΐσοφ, Καταλά, Αντωνιάδη και Νέλσον. Στη 
μεσαία γραμμή οι Λαρένα, Λαμπάν Τομάς, Κάσες και 
διεκδικούν τις τρεις θέσεις του άξονα. Στην επιθετική 
τριπλέτα σίγουρος θεωρείται ο Φλοριάν στην κορυφή, 
με τους Τρισκόφσκι και Τέτε να κινούνται στα φτερά. 
Βέβαια, υπάρχουν αρκετές επιλογές και δεν μπορεί 
να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρξουν άλλες 
διαφοροποιήσεις. Διότι και ο Κάσες είναι έτοιμος για 
ενδεκάδα, ενώ παίκτες όπως οι Χέφελ, Τρουγιόλς 

και Μουρίγιο έχουν τις δικές τους πιθανότητες για 
να πάρουν θέση στο αρχικό σχήμα. 

Ο κόσμος α είναι εκεί
Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα έχουν και την 

στήριξη των φιλάθλων τους αύριο στο ΓΣ .  Αναμένεται 
πως θα είναι περισσότεροι από 1500 οι φίλαθλοι 
των «κιτρινοπράσινων», στην προσπάθειά τους να 
ωθήσουν την ομάδα τους προς τη σημαντική νίκη. 

ο τσ ιντ ρ α  μ  απαιτήσ ι

σ α  αθμο  
και μ τ  ντ πώσ ι

Ε ιλέω η και νέα αρχ
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υτό που για τις περισσότερες κυπριακές 
ομάδες θεωρείται ακατόρθωτο, για τον 
ΑΠΟΕΛ κατέστη ρουτίνα. Για η φορά 
στην ιστορία του θα δώσει το «παρών» 
του σε ευρωπαϊκό όμιλο και για 4η στην 
κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η ευρωπαϊκή περιπέτεια του ΑΠΟΕΛ 
άρχισε από τα μέσα Ιουλίου και πλέον φτάνει στην κορύφω-
σή της. Η συμμετοχή των πρωταθλητών μας στον 8ο όμιλο 
με τα μεγαθήρια Ρεάλ, Ντόρτμουντ και Τότεναμ μόνο ως 
πρόκληση μπορεί να θεωρηθεί και ως τέτοια αντιμετωπί-
ζεται από τους ποδοσφαιριστές και την τεχνική ηγεσία. Ο 
ενθουσιασμός είναι μεγάλος, αλλά πολύ μεγαλύτερος είναι 
ο βαθμός δυσκολίας για να πετύχει η λευκωσιάτικη ομάδα 
κάτι καλό στον όμιλο.

Από σήμερα στον «Αρχάγγελο» όλοι κινούνται σε ρυθμούς 
Ρεάλ Μαδρίτης. Μπορεί για τους φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ 
να μην είναι πρωτόγνωρο συναίσθημα, αλλά, όπως και να 
το κάνουμε, τέτοια παιχνίδια είναι μοναδικά και αξέχαστα. 
Ειδικά για τους ποδοσφαιριστές που δεν είχαν την ευκαιρία 
στο παρελθόν να αγωνιστούν σ’ αυτό το επίπεδο. Είναι όμως 
και παιχνίδι όπου παραμονεύει ο κίνδυνος συντριβής, ειδικά 
σε περίπτωση που δεν βρεθούν στην καλή τους μέρα. Είναι 
αυτονόητο και ξεκάθαρο πως σε τέτοιον  όμιλο ο ΑΠΟΕΛ 
δεν μπορεί να έχει μεγάλες απαιτήσεις. Και είναι απόλυτα 
φυσιολογικό να δηλώνουν όλοι στην ομάδα ότι ετοιμάζο-
νται να ζήσουν νέες εμπειρίες και φυσικά να απολαύσουν 
αυτά τα παιχνίδια με τους μεγάλους αντιπάλους τους και τα 
εντυπωσιακά γήπεδα όπου θα αγωνιστούν.

Ο ΑΠΟΕΛ ετοιμάζεται για την επιστροφή του στο «Μπερ-
ναμπέου» πέντε χρόνια μετά την ιστορική αναμέτρηση με 
τη «βασίλισσα», σ’ ένα ματς στο οποίο θα επανεμφανιστεί 
στην αγωνιστική δράση ο Κριστιάνο Ρονάλντο λόγω της 
τιμωρίας που του επιβλήθηκε από την ισπανική ομοσπονδία. 

είχαν ιδιαίτερους στόχους στην Ευρώπη. Για την ιστορία 
ο Μπεμπέτο πέτυχε τρία γκολ. 

 Τον επόμενο χρόνο στον δρόμο των «γαλαζοκιτρίνων» 
βρέθηκε η Εσπανιόλ, η οποία δεινοπάθησε μέχρι να πάρει 
την πρόκριση. Στο Μακάρειο οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν 
ισόπαλες 2-2 και στη Βαρκελώνη οι Ισπανοί πήραν την 
πρόκριση με δύσκολη νίκη 1-0. Το 2003-04 ο ΑΠΟΕΛ 
ταξίδεψε στη Μαγιόρκα (με πρόεδρο τον Πρόδρομο Πετρίδη) 
και ηττήθηκε 4-2, με τον Σάμουελ Ετό να κάνει χατ-τρικ.

Οι υπόλοιπες επισκέψεις του ΑΠΟΕΛ στην Ισπανία 
είναι σχετικά πρόσφατες. Ήταν το 2010 η προαναφερθεί-
σα αναμέτρηση με την Ατλέτικο, το 2011 με τη Χετάφε, 
το 2012 με τη Ρεάλ Μαδρίτης και το 2014 στον ναό του 
ποδοσφαίρου κόντρα στη Μάρσα. Εν κατακλείδι ο ΑΠΟΕΛ 
αγωνίστηκε με τις κορυφαίες ομάδες της Ισπανίας στο υψη-
λότερο επίπεδο και είναι εδώ που μπορεί να αντιληφθεί ο 
οποιοσδήποτε ότι ο ΑΠΟΕΛ καθιερώθηκε στην Ευρώπη.

ανά Ισπανία  ανά στη Μαδρίτη  
Αυτή είναι η 4η φορά την τελευταία δεκαετία που ο 

ΑΠΟΕΛ θα ταξιδέψει στη Μαδρίτη για να δώσει ευρωπαϊκό 
αγώνα, καθώς προηγήθηκαν τα ματς με την Ατλέτικο, τη 
Χετάφε και τη Ρεάλ. Παράλληλα, θα είναι η ένατη φορά 
στην ιστορία του που θα αγωνιστεί επί ισπανικού εδά-
φους  Μάλιστα, οι πρωταθλητές μας έχουν να επιδείξουν 
αξιόλογες εμφανίσεις επί ισπανικού εδάφους. Σε επίπεδο 
ομίλων στάθηκαν όρθιοι στη Μαδρίτη το 2010 σε αγώνα 
της 1ης αγωνιστικής κόντρα στην Ατλέτικο, η οποία στην 
ισοβαθμία με τον ΑΠΟΕΛ εξασφάλισε την 3η θέση, συνέ-
χισε στο Γιουρόπα Λιγκ και εν τέλει σήκωσε το τρόπαιο. 
Ήταν τότε η πρώτη συμμετοχή της ομάδας στην κορυφαία 
διασυλλογική διοργάνωση. 

Υπάρχει ακόμα η εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην 
Μπαρσελόνα του Μέσι (ήττα 1-0 πρεμιέρα ομίλων), όπου 
λίγο έλειψε οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ να κάνουν μια 

τεράστια έκπληξη. Αυτά σε επίπεδο ομίλων. 
Δεν μπορεί να ξεχαστεί φυσικά η εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ 

στο «Μπερναμπέου» για τα προημιτελικά του Τσάμπιονς 
Λιγκ το 2012, όπως φυσικά και η ανεπανάληπτη περσι-
νή πρόκριση σε βάρος της Μπιλμπάο στους «16» του 
Γιουρόπα Λιγκ. Η ήττα 3-2 στο «Σαν Μαμές» κάλλιστα 
είναι από τις πιο γλυκές ήττες που υπέστη η ομάδα στην 
ένδοξη ιστορία της.  Άλλωστε ήταν η μοναδική φορά που 
κάποια κυπριακή ομάδα και δη ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να 
αποκλείσει ισπανική ομάδα   

Κόντρα στη Λα Κορούνια του Μπεμπ το   
Η πρώτη φορά που ο ΑΠΟΕΛ ταξίδεψε στην Ιβη-

ρική χερσόνησο ήταν το 1 5- 6, για ν’ αντιμετωπίσει 
τη Λα Κορούνια του μεγάλου Βραζιλιάνου Μπεμπέτο. 
Τελικό σκορ 8-0, σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο ήταν 
διαφορετικό και που φυσικά οι κυπριακές ομάδες δεν 

Το ταξίδι στο  όνειρο αρχίζει
ΑΠΟΕΛ ///
ΦΡΙ ΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΓΙΑ Η ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΟΥ Ο ΑΠΟΕΛ ΘΑ ΚΟΝΤΡΑΡΙΣΤΕΙ 
ΜΕ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

///////////////////////////
Η προ τορ α 

ε Ι πανο ς

1995-1996 
Κ  Κυ

ΑΠΟΕΛ-Λα Κορούνια ....................0-0
Λα Κορούνια-ΑΠΟΕΛ ....................8-0

1996-97
Κ  

ΑΠΟΕΛ-Εσπανιόλ ............................  2-2
Εσπανιόλ-ΑΠΟΕΛ ..............................1-0

2003-2004
Κ  

ΑΠΟΕΛ-Μαγιόρκα ...........................1-2
Μαγιόρκα-ΑΠΟΕΛ ...........................4-2

2009-10
ι ι Τ ι ς ι κ

Ατλέτικο Μαδρίτης-ΑΠΟΕΛ .....0-0
ΑΠΟΕΛ-Ατλέτικο Μαδρίτης .....1-1

2010-11 
ρ κρι α ικ  ι υρ α ι κ

Χετάφε-ΑΠΟΕΛ ...................................1-0
ΑΠΟΕΛ-Χετάφε ...................................1-1

 
η   Τ ι ς ι κ

ΑΠΟΕΛ-Ρεάλ ..........................................0-3
Ρεάλ-ΑΠΟΕΛ ..........................................5-2

2014-15
ι ι Τ ι ς ι κ

Μπαρσελόνα-ΑΠΟΕΛ....................1-0
ΑΠΟΕΛ-Μπαρσελόνα....................0-4

2016-17
 ι υρ α ι κ

Αθλέτικ Μπιλμπάο-ΑΠΟΕΛ .....3-2
ΑΠΟΕΛ-Μπιλμπάο ..........................2-0

Εσπανιό -ΑΠΟΕΛ Μα ιόρκα-ΑΠΟΕΛ Ατ τικο Μαδρίτης-ΑΠΟΕΛ Μπαρσε όνα-ΑΠΟΕΛ

Ρεά -ΑΠΟΕΛ
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η Ιππο ρο α ρα     έτρα
 1 ΚΟΥΗΝ ΚΟΥΛΛΑ (4) Π. Λ. Ανδρέου 64.5
 2 ΤΑΛΜΠΟΤ ΤΖΟΥΝΙΟΡ (8) Α. Π. Μιτσίδης [+] 61.0
 3 ΣΟΛΤ ΑΟΥΤ (7) Δημητσάνης [#] 58.5
 4 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (9) Ι. Μεσιήτης [+] 58.0
 5 ΑΠΕΡΑΣΤΗ (5) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 56.0
 6 ΤΕΚΕΡΟ ΜΙΑΜΟΡ (3) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 54.0
 7 ΑΡΓΟΛΙΔΑ (10) Π. Καράμανος (μ) [+] 51.5
 8 ΤΟΦΙΝΙΑ (6) Στ. Κλεόπα [+] 49.0

 η Ιππο ρο α ρα     έτρα
 1 ΚΑΣΤΟΜ ΜΕΗΤ (4) Δημητσάνης [#] 59.0
 2 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΛΑ (5) Κ. Καποδίστριας [+] 58.5
 3 ΕΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗ (11) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 54.5
 4 ΤΖΑΚ ΔΕ ΡΙΠΠΕΡ (8) Α.Α. Αθανασίου [+] 54.5
 5 ΝΙΚΝΤΕΣΟΥΛ (3) Μ. Κ. Πέππος [+] 54.0
 6 ΧΑΒΑΗ ΑΛΙΣΙΑ (7) Π. Λ. Ανδρέου [+] 54.0
 7 ΑΠΕΣΙΩΤΗΣ (9) Β. Α. Αδάμου [+] 53.0
 8 ΙΠΠΟΜΕΔΩΝ (10) Γ. Ευτυχίου [+] 53.0
 9 ΚΡΥΟ ΑΝΕΜΗ (6) Γ. Σταυρινίδης [%] 49.5
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 0.5 κιλό.

 η Ιππο ρο α ρα     έτρα
 1 ΩΡΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ (2) Μ. Δημητρίου (μ) 66.0
 2 ΑΛΑΡΙΚΑ (5) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 63.5
 3 ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΕΗΛ (IRE) (8) Π. Λ. Ανδρέου [+] 63.5
 4 ΣΙΗΡΑΜΠΟΥΡ (IRE) (4) Δ. Κεφάλας 61.0
 5 ΖΕΥΣ (6) Μ. Κ. Πέππος [+] 56.5
 6 ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ (GR) (3) Γ. Σταυρινίδης [+] 55.5
 7 ΤΣΙΑΜΠΙΝΑ (1) Π. Αθανασίου [#] 50.5

 8 ΒΑΡΟΥΜ ΜΙΧΑΕΛΛΑ (7) Ι. Μεσιήτης 49.0

 η Ιππο ρο α ρα     έτρα
 1 ΜΙΣΤΕΡ ΣΤΥΛΙΩΤΗΣ (8) Κ. Καποδίστριας [+] 58.0
 2 ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ (2) Α. Π. Μιτσίδης [+] 58.0
 3 ΧΑΒΑΗ ΠΛΕΗΕΡ (5) Μ. Κ. Πέππος [+] 58.0
 4 ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ (4) Γ. Σταυρινίδης [+] 56.0
 5 ΝΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ (6) Β. Α. Αδάμου 56.0
 6 ΠΡΙΝΣΕΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (3) Χρ. Παύλου [+] 56.0
 7 ΤΑΣΟΚΑΝΟΥ (7) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 56.0
 8 ΤΑΫΓΕΤΗ (1) Δημητσάνης [+] 56.0

 η Ιππο ρο α Ωρα     έτρα
 1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΓΑΣΑΣ (6) Ρ. Τσιακκούρας [+] 59.0
 2 ΚΑΖΑΚ ΕΡΩΤΑ ΜΟΥ (4) Π. Λ. Ανδρέου [+] 57.5
 3 ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΕΜΟΡΥ (9) Δημητσάνης [+] 56.0
 4 ΜΑΪΣΤΡΟΓΑΡΜΠΗΣ (5) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 54.5
 5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥ (3) Δ. Κεφάλας [+] 53.5
 6 ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΟΣ (7) Π. Αθανασίου [+] 53.5
 7 ΚΛΑΥΔΙΟΣ (11) Μ. Κ. Πέππος 53.0
 8 ΠΛΑΝΕΤ (8) Π. Καράμανος (μ) [+] 51.5
 9 ΦΛΑΗΙΓΚ ΤΤΟΥ ΔΕ ΜΟΥΝ (10) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 50.0
 10 ΣΕΡ ΑΜΙΚΟ (12) Γ. Σταυρινίδης [+] 49.0

 η Ιππο ρο α ρα     έτρα
 1 ΕΛΒΙΣ (10) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 59.0
 2 ΙΠΠΟΜΑΧΟΣ (5) Π. Καράμανος (μ) [+] 58.5
 3 ΚΑΣΤΩΡ (8) Ρ. Τσιακκούρας [+] 58.5
 4 ΒΑΡΚΙΖΑ (3) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 56.5
 5 ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ (9) Μ. Κ. Πέππος [+] 56.5

 6 ΤΖΙΑΝΓΚΟ (6) Π. Λ. Ανδρέου [+] 56.0
 7 ΜΑΗ ΡΙΣΚ (4) Δημητσάνης [+] 51.5
 8 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΘΕΡ (7) Ι. Μεσιήτης [+] 50.5
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 1.5 κιλό.
 

η Ιππο ρο α ρα     έτρα
 1 ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΒΙΑ (7) Κ. Καποδίστριας [+] 59.0
 2 ΑΚΡΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ (9) Ν. Κ. Τσιακκούρας [#] 58.5
 3 ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ (8) Γ. Σταυρινίδης 57.0
 4 ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΜΑΗΛ (4) Α. Ν. Ιωάννου [+] 55.5
 5 ΚΟΥΗΝ ΚΑΣΑΡΤΟΥ (3) Μ. Κ. Πέππος 53.5
 6 ΝΑΥΣΙΝΙΚΟΣ (5) Δημητσάνης [+] 53.5
 7 ΝΟΤΙΑΣ (6) Δ. Κεφάλας [&] 53.5
 8 ΜΙΣ ΝΑΝΑ (1) Α.Α. Αθανασίου [+] 52.5
 9 ΣΕΗ (2) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 51.0

 η Ιππο ρο α ρα     έτρα
 1 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΛΙΝΟΣ (5) Μ. Κ. Πέππος [+] 59.0
 2 ΜΑΗ ΒΙΚΤΟΡΥ (8) Γ. Σταυρινίδης [+] 57.5
 3 ΑΧΙΛΛΕΑΣ (7) Ρ. Τσιακκούρας [+] 57.0
 4 ΜΙΧΑΗΛΙΩ ΛΑΣΤ (2) Π. Λ. Ανδρέου [+] 56.5
 5 ΣΑΒΑΝ ΝΑΤΑΛΗ (10) Γ. Ευτυχίου [+] 56.5
 6 ΝΤΑΗΝΑΜΑΗΤ ΦΙΛΙΠΠΑ (6) Ι. Μεσιήτης 56.0
 7 ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ (12) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 55.5
 8 ΚΡΙΟΣ (3) Δημητσάνης [#] 54.5
 9 ΣΑΛΑΧ (4) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 54.5
 10 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΣ (9) Γ. Μεσιήτης [+] 54.0
 11 ΜΙΣ ΑΛΑΝΙΑΡΑ (1) Δ. Κεφάλας [&] 54.0
 12 ΚΚΑΙΛΗΣ (11) Β. Α. Αδάμου [+] 52.5
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 1.0 κιλό.

Το Πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές. Στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο με το Επίσημο Πρόγραμμα της Λέσχης. Στοίχημα Τέτρακαστ λειτουργεί σε ιπποδρομίες με έξι ή περισσότερα άλογα. * Καθυστερεί στην Αφετηρία ** Καθυστερεί και 
παραμένει στην Αφετηρία [+] Το άλογο θα τρέξει με Παρωπίδες [#] Το άλογο θα τρέξει με Γούνινα Παραγνάθια. [@] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα Κεφαλής.

ρ ς
Η 72Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ 2017 - ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Σιωπηρή καθιέρωση των 8 ιπποδρομιών

1Η ΚΟΥΡΣΑ - Ανώτερος
Ο ΣΟΛΤ ΑΟΥΤ είναι ανώτερος στον 

όμιλο και, παρά το γεγονός ότι δεν είναι 
στην καλύτερη φόρμα του στον όμιλο, είναι 
ο επικρατέστερος. Θέση στους πρώτους 
διεκδικούν η φορμαρισμένη ΚΟΥΗΝ 
ΚΟΥΛΛΑ και ο ικανός στον όμιλο ΓΡΗ-
ΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Αμειβόμενη θέση 
διεκδικεί και ο δυναμικός στο φίνις του 
ΤΑΛΜΠΟΤ Τ ΟΥΝΙΟΡ.

2Η ΚΟΥΡΣΑ - Ευκαιρία
Ο ΙΠΠΟΜΕΔ Ν διατηρεί τη φόρμα του 

και έχει μια πολύ καλή ευκαιρία να φτάσει 
στην 3η νίκη του. Βασικότεροι αντίπαλοί του 
οι πρόσφατα διακριθέντες ΝΙΚΝΤΕΣΟΥΛ 
και ΚΡΥΟ ΑΝΕΜΗ. Αουτσάιντερ προβάλλει 
ο ΚΑΣΤΟΜ ΜΕΗΤ, που θα κατέλθει με 
ισχυρό φίνις στην τελική ευθεία.

3Η ΚΟΥΡΣΑ - Ευνοϊκό χάντικαπ
Ο ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ τρέχει με ευνοϊκό χά-

ντικαπ και έχει τις δυνάμεις να κερδίσει 
την ανώτερη αλλά με 63.5 κιλά ΑΛΑΡΙΚΑ. 
Ο ΡΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ έχει δυνατότητες 
στον όμιλο και θα είναι πρωταγωνιστής. 

Αμειβόμενη θέση διεκδικεί και ο σκλη-
ροτράχηλος ΣΙΗΡΑΜΠΟΥΡ.

4Η ΚΟΥΡΣΑ - Ντεμπούτο
Η ΤΑ ΓΕΤΗ είναι πανίσχυρης γενεα-

λογίας και από το ντεμπούτο της μπορεί να 
επιβληθεί, αφού είναι καλά προπονημένη. 
Η ΧΑΒΑΗ ΠΛΕΗΕΡ, που τρέχει σταθερά 
και η ξεκούραστη ΤΑΣΟΚΑΝΟΥ, θα είναι 
πρωταγωνίστριες. Αμειβόμενη θέση διεκδικεί 
και ο ανερχόμενος ΜΙΣΤΕΡ ΣΤΥΛΙ ΤΗΣ.

5Η ΚΟΥΡΣΑ - Προσιτός
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΓΑΣΑΣ τρέχει σε 

πολύ προσιτό όμιλο και έχει τα φόντα να 
φτάσει στην επιτυχία. Ο φορμαρισμένος 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΟΣ και ο βελτιωμένος ΣΕΡ 
ΑΜΙΚΟ θα πρωταγωνιστήσουν. Από τα 
υπόλοιπα άλογα ξεχωρίζει ελαφρά ο φι-
λότιμος ΜΑΝΤ ΙΠΑΣ ΜΕΜΟΡΥ.

6Η ΚΟΥΡΣΑ - Προβάδισμα
Η ΒΑΡΚΙ Α σε μια απόσταση 1200 

μέτρα, όπου αποδίδει το μέγιστο, έχει 
κλασική ευκαιρία να επανέλθει μετά από 
ένα χρόνο και πλέον στις νίκες. Μοναδικός 

αντίπαλός της ο σπεσιαλίστας στην από-
σταση ΙΠΠΟΜΑΧΟΣ. Αμειβόμενη θέση 
διεκδικεί ο πανέτοιμος τώρα ΚΑΣΤ Ρ. Να 
μην αγνοηθεί ο μαχητικός ΤΣΑΚΚΙΤ ΗΣ.

7Η ΚΟΥΡΣΑ - Μαχητικός
Ο ΝΟΤΙΑΣ είναι σε φόρμα και με δε-

δομένη τη μαχητικότητα και το σθένος 
που τον διακρίνει μπορεί να κερδίσει τη 
βελτιωμένη ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΒΙΑ και τη 
δυναμική ΑΚΡΟΥΛΛΑ ΣΑΝΤΗ, που με 
καλή εκκίνηση είναι ικανή για το καλύτερο. 
Αουτσάιντερ προβάλλει ο ΝΑΥΣΙΝΙΚΟΣ, 
που είναι τώρα σε πλήρη ετοιμότητα.

8Η ΚΟΥΡΣΑ - Αμφίρροπη
Ο ΜΗΛΙ ΤΗΣ ΛΙΝΟΣ τρέχει πολύ 

σταθερά και, αφού ξεκούραστηκε για 
λίγο, είναι σε θέση να φτάσει στο μέδεν 
του, έχοντας σαν βασικότερη αντίπαλο 
την ομοϊδιόκτητη και ομοπροπόνητή του 
ΜΑΗ ΒΙΚΤΟΡΥ. Αμειβόμενη θέση διεκ-
δικεί ο φιλότιμος ΚΚΑ ΛΗΣ. Αουτσάιντερ 
προβάλλει ο ξεκούραστος ΜΗΛΙ ΤΗΣ 
ΝΕΑΡΧΟΣ. Να μην αγνοηθεί η φιλότιμη 
ΜΙΣ ΑΛΑΝΙΑΡΑ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙΣ ΑΥΤΟ 

ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ, ΑΚΟΜΗ 
ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ... ΑΛΛΟΙ 

ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ 
ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΕΙΣ ΜΕ 
ΤΡΟΠΟ ΣΙΩΠΗΡΟ ΚΑΙ 
ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ... ΟΚΤΩ 

ΛΟΙΠΟΝ ΚΟΥΡΣΕΣ ΓΙΑ 
20Η ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΦΕΤΙΝΗ 

ΣΕΖΟΝ ΚΑΙ ΑΣ ΔΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΚΟΥΡΣΕΣ ΠΙΟ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ....

Αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους λά-
τρεις της αυτοκίνησης προσφέρει πλέον 
η , μέσω των νέων υπερσύγχρο-
νων εκθεσιακών της εγκαταστάσεων στο 
ΑΝΝΕΧ 3, στο Τ  M   , που 
φιλοξενούν σε ανεξάρτητες εκθέσεις τις 
μάρκες , S  και S  
και όλη τη σειρά των μοντέλων τους. Η 
αρχιτεκτονική και εσωτερική διαμόρφω-
ση του κάθε εκθεσιακού χώρου έχουν 
μελετηθεί και σχεδιαστεί, έτσι ώστε όχι 
μόνο να πληρούν τα πιο υψηλά πρότυπα 
ποιότητας, αλλά και να αντικατοπτρίζουν 
τη φιλοσοφία της κάθε μάρκας. Σε ένα 
χώρο υψηλής αισθητικής και συνολικής 

έκτασης 1.150 τ.μ., η επίσκεψη γίνεται μια 
ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας, όπου 
κάθε επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να 
περιηγηθεί με άνεση, να δει από κοντά όλα 
τα μοντέλα και -με την καθοδήγηση του 
καταρτισμένου προσωπικού- να επιλέξει 
το επόμενό του αυτοκίνητο. Η παρουσία 
των νέων εκθεσιακών χώρων της  
στο πιο πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο 
της Λευκωσίας φέρνει την εταιρεία ακόμα 
πιο κοντά στους πελάτες της, προσφέροντάς 
τους εύκολη πρόσβαση, άνετους χώρους 
στάθμευσης, αλλά και τη δυνατότητα συν-
δυασμού της επίσκεψής τους με άλλες 
δραστηριότητες.

Η  είναι ο μεγάλος νικητής του 
φετινού διαγωνισμού   

, αφού έκανε δικά της τρία από τα 
κυριότερα βραβεία. Ακόμα, το  30 
εξασφάλισε διακρίσεις για τον καλύτερο 
εσωτερικό και εξωτερικό σχεδιασμό του  
Η υψηλή ποιότητα των αυτοκινήτων της, 
η σημασία που δίνεται στον πελάτη και η 
ενίσχυση της εικόνας της  γενικό-
τερα, ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν 
τους κριτές στην απόφαση για βράβευ-
σή της σε τρεις κατηγορίες. Η  
ανακηρύχθηκε     , 
γεγονός που αποδεικνύει την ισχυρή θέση 
της μάρκας στην Ευρώπη. Μετά το βραβείο 

 , τον Φεβρουάριο φέτος και το 
βραβείο    τον περασμένο 
Απρίλιο, τα βραβεία   

 τυγχάνουν μεγάλου σεβασμού 
στον χώρο του ευρωπαϊκού  και 
το γεγονός αυτό έρχεται να ενισχύσει την 
εκτίμηση της φιλοσοφίας της  στον 
σχεδιασμό και κατασκευή των μοντέλων της 
που κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Ο διαγω-

νισμός    αποτελεί 
πρωτοβουλία του    
και επιβραβεύει τη δημιουργικότητα στον 
χώρο του σχεδιασμού και της επικοινωνίας. 
Είναι ο μοναδικός ανεξάρτητος, διεθνής 
διαγωνισμός για μάρκες αυτοκινήτων. 
Η κριτική επιτροπή αποτελείται από έξι 
μέλη, που αντιπροσωπεύουν πανεπιστήμια 
και μέσα ενημέρωσης και γίνονται δεκτές 
συμμετοχές σε 14 κατηγορίες. Οι νικητές 
του 201  θα παραλάβουν τις διακρίσεις 
τους στη διάρκεια του Διεθνούς Σαλονιού 
Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης, στις 12 
Σεπτεμβρίου 201 .

Με το , η S  ξεκίνησε μια δυνα-
μική πορεία στον κόσμο των  S . 
Με εξαιρετικά μεγάλους χώρους, κορυφαία 
ποιότητα και τεχνολογία αιχμής, το  
μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε ανάγκη τόσο 
για την καθημερινότητα όσο και για εκτός 
δρόμου εξορμήσεις.  τομέας της ασφάλειας 
δεν θα μπορούσε να παραμεληθεί από τον 
Όμιλο της  αφού εφοδίασε το μοντέλο με 
ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η παγκό-
σμια αυτοκινητοβιομηχανία. Απόδειξη της 
μεγάλης αυτής προσπάθειας και η ανώτατη 
διάκριση ασφάλειας από τον ανεξάρτητο 
οργανισμό  . Το μεγάλο S  της 
S  κατέκτησε τη μέγιστη δυνατή διάκριση 
των πέντε αστέρων, επιβεβαιώνοντας πως 
το νέο S   προσφέρει τη βέλτιστη 
ασφάλεια για όλους τους επιβάτες. Έτσι, μετά τα 

, , , ,  και S , 
το  αποτελεί το έβδομο μοντέλο με 
τα σήματα του ιστορικού κατασκευαστή 
που κατακτά την κορυφαία βαθμολογία 
των 5 αστέρων. Ο   αξιολόγησε 
με 2  την προστασία για τους ενήλικες, 
ενώ το  διέπρεψε και στην πλευρι-
κή δοκιμή πρόσκρουσης προσφέροντας 
κορυφαία προστασία. Το ίδιο ισχύει και 
για την προστασία σε περίπτωση σύγκρου-
σης στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Το 

νέο S   δεν προστατεύει μόνο 
τους επιβαίνοντες αλλά και τους πεζούς με 
την ειδική σχεδίαση του προφυλακτήρα 
να μειώνει το μέγεθος της επαφής με τα 
γόνατά τους, ενώ από επαρκής έως υψηλή 
βαθμολογία δόθηκε για την προστασία της 
λεκάνης και των κεφαλιών των πεζών. Ο 
εξοπλισμός ασφαλείας του  περι-
λαμβάνει μεταξύ άλλων έως  αερόσακους, 
ζώνες ασφαλείας τριών σημείων που συν-
δυάζονται με προεντατήρες, ενώ στα πίσω 
καθίσματα υπάρχει σύστημα ασφάλισης 
S  για παιδικά καθίσματα. Επιπλέον, 

το S   εφοδιάζεται με ένα 
σύνολο από κάμερες και συστήματα που 
βασίζονται σε ραντάρ και αισθητήρες. Το 
σύστημα «  » σε συνδυασμό 
με το «   » και το 
«  M » συνδράμουν στην 
πρόληψη των ατυχημάτων με πεζούς. Η 
S  προσφέρει στον εξοπλισμό του 
σημαντικά συστήματα ασφαλείας, όπως είναι 
τα:   ,  , 

 S  ,  ,  
  και  S  . Το 

σύστημα αναγνώρισης κόπωσης «  
» είναι εξίσου σημαντικό, επισημαίνο-

ντας στον οδηγό πως έφτασε η ώρα για ένα 
μικρό διάλλειμα μετά από συνεχή οδήγηση.

Νέες υπερ χρονες ε κατα τά εις
ια τη  τη Λευκω α

   
Νικ τρια η  ε τρεις κατη ορ ες

Πέντε α τέρια την α άλεια 
ια το  

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ///
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΚΑΝΙΑΝ
ΙΠΠΟΜΕΔΩΝ

Στην τελευταία του κούρσα σε όμιλο πανομοιότυπο 
υποστηρίχθηκε δικαιολογημένα ως το μεγάλο φαβορί, 
αλλά τερμάτισε μόλις 4ος κοντά στους ΚΡΥΟ ΑΝΕΜΗ 
και ΝΙΚΝΤΕΣΟΥΛ, που είναι και σήμερα οι σημαντικό-
τεροι αντίπαλοί του. Αυτήν τη φορά με πιο ενεργητική 
και αποφασιστική ίππευση μπορεί να οδηγήσει και 
θα κερδίσει. Ακόμη όμως και αν χρειαστεί να κάνει 
κούρσα ημιαναμονής, εκτιμούμε θα επιβάλει την κλάση 
και θα κερδίσει.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΓΑΣΑΣ
Τρέχει σε πολύ προσιτό όμιλο και, διατηρώντας τη 

φόρμα του, εκτιμούμε ότι θα είναι ο νικητής. Στις νεό-
τερες δοκιμές του, που είχαν χαρακτήρα συντήρησης, 
ήταν εξαιρετικά ευδιάθετος και παρότι δεν πιέστηκε, 
έδειξε ότι η φόρμα είναι  αμείωτη και σε ψηλά επίπεδα. 
Είτε οδηγήσει είτε ακολουθήσει από τη 2η θέση, θα 
είναι ο νικητής.

ΔΥΝΑΤΑ ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ
ΝΑΥΣΙΝΙΚΟΣ

Στις δυο τελευταίες του κούρσες διαγωνίστηκε μετά 
από 5μηνη και πλέον αποχή, αλλά έτρεξε ικανοποιη-
τικά. Ειδικότερα στην τελευταία του κούρσα ήταν μέσα 

στη διεκδίκηση της νίκης μέχρι και τα τελευταία 100 
μέτρα. Τώρα που είναι ακόμη πιο έτοιμος και με την 
ανάβαση του Παναγιώτη Δημητσάνη θα διεκδικήσει 
με αξιώσεις ακόμη και τη νίκη.

ΚΚΑΛΙΛΗΣ
Διαγωνίζεται με άλογα νεότερης ηλικίας κατά ένα 

χρόνο αλλά μέδεν και έχει τα φόντα να ζευγαρώσει 
τις νίκες του. Κληρώθηκε να εκκινήσει από εξωτερική 
θυρίδα και με καθαρή διαδρομή θα ευνοηθεί από τον 
γρήγορο ρυθμό της κούρσας και με το καλό του φίνις 
είναι ικανός στο τέλος της διαδρομής να φανεί διεκδι-
κητικός και μπορεί να κάνει την έκπληξη.

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ///
 Εδώ και 3 περίπου μήνες υπάρχει αδιάθετο ποσό 

στο στοίχημα Τ ΑΚ-ΠΟΤ , που αγγίζει τις 80.000 ευρώ. 
Το ποσό συσσωρεύτηκε μετά από απανωτά τζακ-ποτ, 
αλλά παραμένει αδιάθετο, διότι η ΛΙΛ αποφάσισε να 
διεξαγάγει επί μονίμου βάσεως 8 ιπποδρομίες, έστω 
και αν προκηρύσσει . Υπάρχει όμως εσωτερικός κα-
νονισμός-οδηγία προς τους προγραμματιστές που λέει 
ότι, αν δεν συμπληρωθούν όλες οι κούρσες αλλά  ή και 
λιγότερες, τότε θα διεξάγεται πρόγραμμα 8 ιπποδρομιών. 
Η ΛΙΛ κρύβεται  πίσω από τη δυστοκία των εγγραφών 
και κατακρατεί επί μακρόν το πιο πάνω ποσό, το οποίο 

δεν της ανήκει, αλλά είναι χρήματα των φιλίππων που 
συσσωρεύθηκαν και παρέμειναν στο ταμείο της ΛΙΛ, 
λόγω της μη διεξαγωγής  ιπποδρομιών και της μη 
λειτουργίας του στοιχήματος Τ ΑΚ-ΠΟΤ .

Η ΛΙΛ έχει ηθική υποχρέωση με οποιοδήποτε τρόπο 
και με οποιοδήποτε κόστος να διεξαγάγει  ιπποδρο-
μίες σε ΚΑΘΕ συνάντηση και όχι σποραδικά, μέχρι 
να εξευρεθεί τυχερός τυχεροί και να διανεμηθεί το 
ποσό που παράνομα και παράλογα κατακρατείται με 
τη δικαιολογία ότι δεν συμπληρώνεται πρόγραμμα  
ιπποδρομιών. Η αδυναμία διεξαγωγής  ιπποδρομι-
ών βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τη ΛΙΛ και όχι το 
φίλιππο κοινό, το οποίο αν επιθυμούσε να καταθέσει 
τα χρήματά του σε τραπεζικό λογαριασμό, θα το έκανε 
σε προσωπική βάση και δεν θα ανέθετε στη ΛΙΛ να 
φυλάττει τα χρήματά τους σε λογαριασμό της. Το όλο θέμα 
είναι πολύ σοβαρό και δεν πρέπει η ΛΙΛ να συνεχίσει 
να ενεργεί παράτυπα και χωρίς καμιά λογική, διότι οι 
φίλιπποι δεν προβαίνουν σε διαμαρτυρίες ή και σε 
παραστάσεις που θα επέβαλλαν λύση στο όλο θέμα. Η 
ΛΙΛ οφείλει να διαφυλάξει το προϊόν της-ιπποδρομιακό 
στοίχημα και την αξιοπιστία της ως κόρην οφθαλμού 
και σε αυτήν την περίπτωση δεν πράττει τα δέοντα.

Είναι δε καιρός το εν λόγο στοίχημα να καταργηθεί 
ή αν η ΛΙΛ δεν επιθυμεί κατάργησή του, τότε οφείλει 
επί μονίμου βάσεως να διεξάγει πρόγραμμα  ή και 
περισσότερων ιπποδρομιών.
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ΔΙΕΘΝΗ-ΕΡΕΥΝΑ ///
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ

ΑΝΤΙ ΙΔΑΝΙΚΟ, 
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΤΗΣ ΤΣΕΛΣΙ 
ΗΤΑΝ ΓΕΜΑΤΟ 
ΑΝΑΠΟΔΙΕΣ, 
ΕΝΤΟΝΗ 
ΦΗΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝNΕΦΙΑ 

ΔΙΕΘΝΗ ///
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΡΕΑΛ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΟΥΑΛΟ ΣΤΑΡ

Είπαμε, λογικά, όλα έμοιαζαν ιδανικά. Αλλά όλο 
το καλοκαίρι, ακόμη και με τη δόση υπερβολής 
των αγγλικών ΜΜΕ στα ρεπορτάζ, ήταν εμφανές 
πως κάτι δεν πήγαινε καλά στις σχέσεις του Ιταλού 
τεχνικού με τη Διοίκηση και τους ιθύνοντες. Ο 
Κόντε υπέγραψε μεν νέο συμβόλαιο, αλλά αφο-
ρούσε περισσότερο αύξηση αποδοχών, παρά μία 
μακρόχρονη συμφωνία. Σημείο τριβής τα θέματα 
προγραμματισμού. Ο Κόντε ζητούσε περισσότερο 
μπάτζετ για μετεγγραφές, αλλά και περισσότερη 
ευελιξία στις κινήσεις. Μάλλον είχε δίκαιο, αν 
κρίνουμε από την υπόθεση Λουκάκου. Η Τσέλσι 
είχε δεδομένη τη μετεγγραφή του, μέχρι που ένα 
βράδυ ανακάλυψε πως η Γιουνάιτεντ είχε ουσι-
αστικά κλείσει τον Βέλγο φορ. Φυσικά κινήθηκε 
άμεσα και άρπαξε έναν  άλλο εξαιρετικό, διαθέσιμο 
παίκτη, τον Άλβαρο Μοράτα, αλλά αυτή ήταν μία 
χαρακτηριστική περίπτωση, όπου η ομάδα του 
Λονδίνου, παρόλο που ξόδεψε 185 εκατομμύρια, 
κατέληξε στη  2η επιλογή της. Το ίδιο συνέβη 
στην περίπτωση Ρίντιγκερ (διακαής πόθος ήταν 
ο Μπονούτσι ή ο Φαν Ντίικ της Σαουθάμπτον). Οι 

Μετά από τέσσερα χρόνια δεν έμαθε ακόμη καλά 
τη γλώσσα, δεν επικοινωνεί εύκολα στα Ισπανικά. 
Δεν συμβιβάστηκε με την πραγματικότητα που 
τον ήθελε 2ο βιολί στην ομάδα, πίσω από τον 
Ρονάλντο. Ήταν και άτυχος, αφού είχε συχνούς 
τραυματισμούς. Τα ρεπορτάζ στην Ισπανία κάνουν 
λόγο για 24 περιπτώσεις, στις οποίες ο Μπέιλ 
αντιμετώπισε πρόβλημα και δεν μπορούσε να 
αγωνιστεί. Μάλιστα είχε 20 διαφορετικούς τραυ-
ματισμούς. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. 
Μετρά 25 παιχνίδια ανά μέσο όρο στη χρονιά 
(οι αγωνιστικές στην Ισπανία είναι 38) και ο χρό-
νος παρουσίας του είναι απογοητευτικός. Πέρσι 
έλειψε τρεις μήνες, επιστρέφοντας έδειξε αρχικά 
1-2 σημεία ανάκαμψης, αλλά και νεύρα. Δέχτηκε 
μία αδικαιολόγητη κόκκινη, τραυματίστηκε ξανά 
και γενικώς απογοήτευσε. 

Όμως, υπήρχαν και υπάρχουν και άλλοι πα-
ράγοντες που έκαναν ακόμη πιο δυσχερή την  

προσπάθειες για απόκτηση του Ναϊγκολάν  έπεσαν 
στο κενό, οπότε πήρε τον Μπακαγιόκο. Και όταν 
χρειάστηκε στο τέλος της μετεγγραφικής περιόδου 
να κλείσει άλλον ένα κεντρικό μέσο, αναγκάστηκε 
να συμβιβαστεί με την επιλογή Ντρινκγουότερ. 
Την ίδια στιγμή συνέβησαν απίστευτα πράγματα 
τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Τρεις παίκτες 
μπορούσαν να φορέσουν την μπλε φανέλα, αλλά 
προτίμησαν άλλες επιλογές. Η Τσέλσι συμφώνη-
σε με την Άρσεναλ για τον Τσάμπερλεϊν, αλλά ο 
παίκτης προτίμησε τη Λίβερπουλ και η συμφωνία 
χάλασε. Ο Ρος Μπάρκλεϊ πήγε στο Στάμφορντ 
Μπριτζ για να ντυθεί στα μπλε (υπήρχε συμφωνία 
με την Έβερτον), αλλά λίγο πριν ολοκληρωθεί η 
μετεγγραφή μετάνιωσε. Κι αυτό γιατί ήλπιζε πως 
την υστάτη, η Τότεναμ θα υπέβαλλε πρόταση για 
να τον αποκτήσει. Η Τσέλσι βρέθηκε μιαν ανάσα 
από τον Γιορέντε, αλλά ο παίκτης συμφώνησε με 
την Τότεναμ.

Φυσικά αν δει κανείς αρχικά το πάρε δώσε, η 
Τσέλσι βασικά ενισχύθηκε. Αλλά υπάρχουν κάποια 
θέματα. Ο Μάτιτς είναι η μόνη μεγάλη, πρωτοκλα-

σάτη απώλεια. Υπάρχει το ερώτημα: Γιατί έφυγε; 
Ποιος δεν τον ήθελε, ο Κόντε ή η Διοίκηση; Ειδικά 
μετά τις εκπληκτικές εμφανίσεις του Σέρβου με 
τη Γιουνάιτεντ, οι αναλύσεις για γκάφα της Τσέλσι 
πληθαίνουν. Σημείο αναφοράς 2ο. Ο Ντιέγο Κόστα 
αποτελεί ξένο σώμα. Ο Κόντε (με SMS), τον ειδο-
ποίησε ότι δεν τον υπολογίζει, ο παίκτης έμεινε 
στη Βραζιλία και ζητούσε μετεγγραφή. Τελικά, ούτε 
έφυγε, αλλά μάλλον ούτε θα ξαναφορέσει την μπλε 
φανέλα. Απώλεια πολύ μεγάλη, αν υπολογίσουμε 
ότι στη γραμμή κρούσης πέρα από τον Μοράτα είναι 
ο Μπατσουανί. Ο νεαρός δεν έδειξε όσα ανέμεναν 
και προοριζόταν μάλιστα για δανεικός. Μιλώντας 
δε για νεαρούς που υποτίθεται αποτελούσαν το 
μέλλον, αποχώρησαν όλοι. Είτε πουλήθηκαν είτε 
πήγαν δανεικοί. Μ’ αυτά και μ’ αυτά, η Τσέλσι δεν 
είναι και στα καλύτερά της. Προς Θεού και ισχυρή 
είναι και εξαιρετικούς παίκτες διαθέτει και ικανότατο 
προπονητή. Μόνο που για τον έναν ή τον άλλο 
λόγο, κατάφερε να φέρει σύννεφα πάνω από το 
«Στάμφορντ Μπριτζ». Εκεί όπου όλα θα έπρεπε 
να είναι ηλιόλουστα.  

κατάσταση για τον Μπέιλ. Όταν πέρσι τραυμα-
τίστηκε για πολλοστή φορά, ο Ίσκο βγήκε από 
τη σκιά και μεγαλούργησε. Αυτήν τη στιγμή ο 
Ισπανός μέσος κάνει ασύλληπτα πράγματα και 
είναι το Νο2 πίσω από τον Ρονάλντο. Την ίδια 
ώρα, ο Ασένσιο γίνεται ολοένα και καλύτερος. Η 
Ρεάλ και η Μπαρσελόνα βρίσκουν στο πρόσωπό 
του τον επόμενο ντόπιο σταρ τους.

Ντεφορμέ, απογοητευμένος, με ανταγωνισμό 
και άρα με σοβαρές πιθανότητες να είναι παγκίτης. 
Ας βάλουμε και στην εξίσωση την τοποθέτηση 
του πρώην τεχνικού διευθυντή της Ρεάλ, Χόρχε 
Βάλντανο: «Ο Μπέιλ είναι απομονωμένος και στα 
αποδυτήρια και μέσα στο γήπεδο. Είναι στιγμές που 
μοιάζει ξένο σώμα». Το μέλλον λοιπόν του Ουαλού 
άσου είναι ζοφερό. Οι αναλυτές κάνουν λόγο πως 
αν δεν υπάρξει κάποια δραστική αλλαγή εκ μέρους 
του παίκτη, κάποια ανάταση στην απόδοσή του, 
βγάζει δεν βγάζει τον Ιανουάριο. Αν αντέξει μέχρι 
το καλοκαίρι, θα είναι έκπληξη. Έτσι και αλλιώς, 
η Ρεάλ δεν διστάζει να παραχωρεί πρωτοκλασά-
τους παίκτες, ανεξαρτήτως ονόματος και επόμενου 
προορισμού. Τα τελευταία χρόνια αποχώρησαν 
από το Μπερναμπέου, με το αζημίωτο φυσικά, 
οι Κεντίρα, Οζίλ, Ιγκουαΐν, Ντι Μαρία, Μοράτα, 
ενώ ο Χάμες δόθηκε δανεικός στη Μπάγερν και 
πιθανότατα θα μείνει μόνιμα στο Μόναχο. Φυσικά 
πολλές ομάδες στην Αγγλία θα είναι στη γωνία 
και θα περιμένουν τη φυγή του Μπέιλ από τη 
Μαδρίτη. Ο Μουρίνιο είπε πρόσφατα πως αν ο 
Μπέιλ βρεθεί στην πόρτα εξόδου, θα είναι απέ-
ναντι και θα τον περιμένω. Η Σίτι δεν πρόκειται 
να μείνει έξω από μία πιθανή μετεγγραφή, ενώ 
σίγουρα ούτε η Τσέλσι θα μείνει απαθής. 

Και οι 
πρωταθλητές 

έχουν τα…  
ζόρια τους

Λ
ίγοι ήταν αυτοί που πόνταραν πέρ-
σι τέτοια εποχή πως η Τσέλσι θα 
κατακτούσε το πρωτάθλημα. Λίγοι 
ανέμεναν πως ο Κόντε θα έβαζε 
γυαλιά στον Γκουαρντιόλα. Τον 
Μουρίνιο, τον Κλοπ, ακόμη και 
τον Βενγκέρ. Η Τσέλσι, παρά το 

εκτόπισμά της, ερχόταν από μία κάκιστη χρονιά, δεν 
σου γέμιζε και τόσο το μάτι, αλλά έκανε ουσιαστικά 
περίπατο στο πρωτάθλημα. Όταν λοιπόν κερδίζεις 
τον τίτλο, υπό τέτοιες μάλιστα άριστες συνθήκες, 
αναμένεις πως η επόμενη σεζόν και δη αυτή που 
διανύουμε, θα είναι ιδανική. Ειδικά το καλοκαίρι 
και στη μετεγγραφική περίοδο, λογικά η Τσέλσι 
θα ήταν για όλους καλύτερος προορισμός. Το δε 
κλίμα θα ήταν ιδανικό. Έλα όμως που για άλλη μια 
φορά, λες πως στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να 
συμβούν. Το καλοκαίρι της Τσέλσι μόνο ιδανικό δεν 
ήταν, αφού συνέβησαν πάρα πολλά. Που, σε τελική 
ανάλυση, οδήγησαν σε μετεγγραφικές περιπέτειες, 
εσωτερικά προβλήματα και σε κάποιο βαθμό (ολίγον 
τι ανεξήγητο) στη μείωση του πρεστίζ του συλλόγου. 

Σε τέσσερα χρόνια στη Μαδρίτη, ο απολογισμός 
λέει: Ένα πρωτάθλημα Ισπανίας, ένα κύπελλο, ένα 
σούπερ καπ, τρεις τίτλοι Τσάμπιονς Λιγκ, τρία σούπερ 
καπ Ευρώπης, ένα παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων. 
Από άποψης τροπαίων, το τοπίο είναι ονειρικό. Και, 
όμως, ένας σούπερ σταρ μπορεί υπό τέτοιες συνθή-
κες να νιώθει στενάχωρα. Και αυτός είναι ο Γκάρεθ 
Μπέιλ. Όταν στα 2013 η Ρεάλ τίναζε την μπάνκα για 
να αποκτήσει τον Ουαλό άσο, άπαντες περίμεναν 
μία τεράστια καριέρα, μαγικές εμφανίσεις, γκολ, βο-
λίδες. Έλα όμως που ο Μπέιλ δεν ανταποκρίθηκε. 
Τα σπουδαία με τη λευκή μπλούζα αποτελούν εξαί-
ρεση στον κανόνα. Η τελευταία αγωνιστική έξαρση 
ήταν με την Εθνική στο Γιούρο 2016 και όχι με τη 
Ρεάλ. Η πορεία του είναι φθίνουσα, ο παίκτης που 
εθεωρείτο ότι κάποια στιγμή θα έπαιρνε τη χρυσή 
μπάλα, είναι σε απελπιστική κατάσταση. Πριν από 
δύο εβδομάδες έπιασε πάτο, όταν έγινε αλλαγή στον 
αγώνα με τη Ρεάλ και αποδοκιμάστηκε από τους 
οπαδούς της ομάδας στο Μπερναμπέου. Ήταν η 
ισοπαλία με τη Βαλένθια, όπου απόντος του Ρονάλντο, 
όλοι ανέμεναν από τον Μπέιλ να πάρει την ομάδα 
πάνω του. Αλλά ήταν πάλι μέτριος. Η κριτική από τα 
ΜΜΕ είναι πλέον σκληρή, αδυσώπητη, σε αντίθεση 
με προηγούμενα χρόνια που ο 28χρονος ακραίος 
μέσος ετύγχανε μίας πολύ κακής μεταχείρισης. Η 
αδυναμία που του είχε ο Πρόεδρος Φλορεντίνο 
Πέρεζ ήταν άλλη μία ασπίδα προστασίας. Αλλά 
αδυναμία και υπομονή έχουν όρια, που σύμφωνα 
με τα ρεπορτάζ εξαντλούνται. Και όπως φαίνεται η 
πόρτα εξόδου ανοίγει όλο και περισσότερο. 

Η αλήθεια είναι, με βάση όλες τις αναλύσεις, 
ότι ο Μπέιλ δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί 
απόλυτα στην Ισπανία και στις απαιτήσεις της Ρεάλ. 

Πιάνει πάτο ο Γκάρεθ Μπέιλ


