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μέγιστη απόδειξη των 
μεγάλων φετινών του 
δυνατοτήτων ήταν για 
τον Απόλλωνα το παι-
χνίδι της Πέμπτης με 
την Λιόν, στο ΓΣΠ. Η 
λεμεσιανή ομάδα 

πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση 
και επιβεβαίωσε ότι ο αγώνας της πρε-
μιέρας με τον Ολυμπιακό απλώς είναι 
μια παρένθεση στη μέχρι τώρα πορεία 
του. Κόντρα σε μιαν από τις καλές ομάδες 
της Γαλλίας, που βρίσκεται στην 3η θέση 
του πρωταθλήματος και σήμερα φιλοδοξεί 
να κοντράρει την πυραυλοκίνητη Παρί 
μέσα στο Παρίσι, που πέρσι έφθασε στα 
ημιτελικά της διοργάνωσης, ο Απόλλωνας 
μέτρησε 18 τελικές προσπάθειες και στο 
τέλος δικαιώθηκε με το όμορφο τέρμα του 
Σαρδινέρο. Αυτός ο αριθμός λέει πάρα 
πολλά για τις δυνατότητες που έχει η ομάδα 
του Σωφρόνη Αυγουστή τη  φετινή περίοδο. 

Τα κέρδη του Απόλλωνα από τον 

αγώνα της Πέμπτης είναι πάρα πολλά. 
Και αγωνιστικά και στον τομέα της ψυ-
χολογίας αλλά και οικονομικά. Στο τρίτο, 
είναι προφανές ότι με την ισοπαλία θα 
μπουν στα ταμεία της ομάδας 120.000 
ευρώ, νούμερο καθόλου άσχημο. Επίσης 
είναι σημαντικό στον τομέα της ψυχολο-
γίας ότι η εμφάνιση της Πέμπτης ήρθε 
λίγες ημέρες μετά την ψυχρολουσία και 
το στραβοπάτημα με τον Ολυμπιακό, 
κάτι που κανείς στη λεμεσιανή ομάδα 
δεν περίμενε. Με την εμφάνιση κόντρα 
στη Λιόν, ο Απόλλωνας παίρνει ξανά τα 
πάνω του, και από αύριο μπαίνει ακόμα 
πιο δυναμικά στη διεκδίκηση του τίτλου 
με την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση 
στο φουλ. 

Στο αγωνιστικό κομμάτι τα οφέλη 
είναι πάρα πολλά. Πρώτα απ  όλα ήταν 
η παρουσία του Μαρτίνεζ, ο οποίος στο 
διάστημα που έπαιξε απέδειξε ότι ο Απόλ-
λωνας διαθέτει φέτος δυο οργανωτές, που 
μπορούν πολύ εύκολα να πάρουν στις 

πλάτες τους την οργάνωση του παιχνι-
διού. Η εξαιρετική του ενέργεια στο γκολ 
της ισοφάρισης αλλά και γενικότερα η 
παρουσία του μόνο ικανοποίηση προκα-
λεί. Ο Αργεντινός είναι μεγάλης πάστας 
ποδοσφαιριστής και μέσα στη χρονιά θα 
δώσει πολλές λύσεις. Επίσης ο Απόλλω-
νας κέρδισε τον Γιούστε από τον αγώνα 
με τους Γάλλους. Ο Ισπανός αμυντικός 
πραγματοποίησε την καλύτερή του εμ-
φάνιση και δικαίωσε τον προπονητή του 
που τον επέλεξε. Είχε ανάγκη ο Γιούστε 
μια τέτοια παρουσία για να πάρει τα πάνω 
του. Ανάγκη είχε το γκολ που σημείωσε 
και ο Σαρδινέρο για να φωνάξει «παρών» 
για άλλη μια φορά. Είναι ένας ποδοσφαι-
ριστής τον οποίο πάει πολύ ο Σωφρόνης, 
γιατί δίνει στην ομάδα ισορροπία μεταξύ 
των αμυντικών και των επιθετικών του 
καθηκόντων. 

Για τον Σωφρόνη ο αγώνας της Πέμπτης 
ήταν άλλη μια δικαίωση. Χωρίς να αλλά-
ξει την φιλοσοφία του, παρουσίασε έναν 

Απόλλωνα προσεκτικό αμυντικά στο πρώτο 
μέρος, που είχε περίπου την ίδια κατοχή 
της μπάλας με τους Γάλλους, όμως ήταν 
αυτός που έλεγξε τον ρυθμό και τον γνωστό 
επιθετικό Απόλλωνα στην επανάληψη. Ο 
τεχνικός του Απόλλωνα θέλει πρώτα και 
πάνω απ  όλα η ομάδα του να παίζει σω-
στό ποδόσφαιρο, είτε αντίπαλός του είναι 
ο Ολυμπιακός είτε η Λιόν.  Ο 40χρονος 
τεχνικός κέρδισε ακόμα περισσότερους 
πόντους αφού παρουσίασε έναν Απόλλωνα 
διαβασμένο και ικανό. 

οβερό ρεκόρ στη Λευκωσία
Ακόμη 2-3 πραγματάκια  για τον 

Απόλλωνα. Γι  ακόμα ένα παιχνίδι με τον 
Σωφρόνη στον πάγκο δεν σταμάτησε την 
προσπάθεια και μέχρι το τελευταίο λεπτό 
έψαξε την ισοφάριση. Είναι πολλοί πλέον 
οι αγώνες στους οποίους ο Απόλλωνας 
βρίσκει τη λύση στο τέλος, και σύμπτωση 
που επαναλαμβάνεται, παύει να είναι σύ-
μπτωση. Επίσης ο Απόλλωνας είναι αήττητος 

στο ΓΣΠ εδώ και 14 παιχνίδια (τελευταία 
ήττα τον Απρίλιο του 201 ), ενώ αήττητος 
είναι και για 8 σερί παιχνίδια εντός έδρας 
στην Ευρώπη με απολογισμό  νίκες και 
3 ισοπαλίες. 

Πρωτά λημα
Η σελίδα Ευρώπη μπαίνει στο περιθώ-

ριο, αφού η προσοχή των «κυανόλευκων» 
στρέφεται στον μεγάλο τους στόχο, που 
είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. 
Αρχής γενομένης από αύριο στο Τσίρειο, 
κόντρα στον Ερμή, ο Απόλλωνας θέλει να 
«τρέξει» ένα σερί νικών για να καλύψει την 
απώλεια της περασμένης εβδομάδας, αλλά 
και για να βάλει τις βάσεις υλοποίησης 
του στόχου της κατάκτησης του πρωτα-
θλήματος. Στη λεμεσιανή ομάδα υπάρχει 
μεγάλη αποφασιστικότητα για την αυριανή 
αναμέτρηση, ενώ όπως ήδη έχουμε τονίσει, 
η εμφάνιση την Πέμπτη έφερε ξανά την 
αυτοπεποίθηση και την ψυχολογία της 
ομάδας στον ανώτατο βαθμό. 
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»  Πεθαίνει σε ηλικία 87 
ετών ο Φαίδων Ματθαίου, πρώην 
διεθνής παίκτης και προπονητής, 
αποκαλούμενος και «πατριάρχης του 
ελληνικού μπάσκετ». εκίνησε το 
194  από τον Άρη, το 1949 πήγε στον 
Παναθηναϊκό, το 19  στον Πανιώνιο 
και στην ιταλική Ίνις Βαρέζε και τελείω-
σε την καριέρα του στον Άρη. Αγωνί-
στηκε στον πρώτο αγώνα της Εθνικής 
στις 1 1949 στο Κάιρο εναντίον 
της Ολλανδίας και συμπλήρωσε 44 
συμμετοχές με 39 πόντους.
»  Το νέο (πειραματικό) σύ-

στημα της Ο ΕΦΑ, που αφορά στους 
 διαιτητές, εφαρμόζεται στα παιχνίδια 

του Παναθηναϊκού με τη Γαλατά και 
της Έβερτον με την ΑΕΚ, καθώς και 
στα υπόλοιπα ματς του  e g e. 
Στους ήδη υπάρχοντες, διαιτητή και 
δύο βοηθούς (επόπτες γραμμών), 
προστίθενται δύο ακόμη βοηθοί που 
βρίσκονται στο δεξί δοκάρι κάθε τέρ-
ματος με σκοπό να παρακολουθούν τι 
συμβαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή.
»  Ο Λεωνίδας Σαπάνης 

χαρίζει το πρώτο μετάλλιο στην Ελλάδα 
για δεύτερη συνεχόμενη Ολυμπιάδα 
όταν κερδίζει το αργυρό μετάλλιο στην 
κατηγορία των 62 κιλών στην άρση βα-
ρών σηκώνοντας 147.  κιλά στο αρασέ 
(ολυμπιακό ρεκόρ), 170 κιλά στο ζετέ 
και 317.  κιλά στο σύνολο.
»  Η Βελγική Ομοσπονδία 

Ποδοσφαίρου μειώνει την ποινή 
ισόβιου αποκλεισμού που είχε 
επιβάλει στον νεαρό ποδοσφαιριστή 
της άντσεστερ Γιουνάιτεντ, nnie 

, όταν τον Αύγουστο, σε 
αγώνα της Άντβερπ, όπου αγωνιζόταν 
δανεικός, χτύπησε τον διαιτητή. Η 
ποινή λήγει στις 2 2000 και ισχύει 
μόνο στο Βέλγιο.
»  εκινούν οι 24οι Ολυμπι-

ακοί Αγώνες στη Σεούλ και ολοκλη-
ρώνονται στις 2 Οκτωβρίου. Μετέχουν 
πάνω από 9. 00 αθλητές και αθλήτριες 
από 160 χώρες σε 23 αθλήματα, ενώ 
14.000 είναι οι εκπρόσωποι του Τύ-
που. Οι μόνες χώρες που απουσιάζουν 
είναι η Βόρεια Κορέα και η Κούβα, 
ενώ το τένις επαναφέρεται μετά από 6 
χρόνια με ανοιχτή συμμετοχή και για 
επαγγελματίες. Μορφή των αγώνων 
αναδεικνύεται ο αθλητής των καταδύ-
σεων eg g ni . Στην κολύμβηση 
η h i tine tt  κερδίζει 6 χρυσά και 
ο tt i n i .
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Ο ΑΠΟΕΛ στάθηκε με αξιοπρέ-
πεια μέσα στο «Μπερναμπέου», 
απέναντι στην κάτοχο του τρο-

παίου του h i n  e g e. Δέχθηκε 
φυσιολογικά την ήττα απέναντι στη Ρεάλ, 
αφού δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης της 
δυναμικότητας των δυο ομάδων. Δεν δι-
ασύρθηκε και ούτε είχε τάσεις πανικού 
από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό. 
Μόνο και μόνο η δήλωση του Ζινεντίν 
Ζιντάν ότι ο ΑΠΟΕΛ αγωνίστηκε χωρίς κό-
μπλεξ, επιβεβαιώνει αυτό με τον καλύτερο 
τρόπο και φυσικά τιμά τους πρωταθλητές 
μας. Με λίγη τύχη, η ομάδα του Γιώργου 
Δώνη πιθανό να έπαιρνε και καλύτερο 
αποτέλεσμα απέναντι στο γαλαξία αστέρων 
και εκατομμυρίων της Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν 
είναι, όμως, τυχαίο αυτό. Διότι απλούστατα 
ο ΑΠΟΕΛ αποκόμισε μεγάλες εμπειρίες 
με τις  συνεχόμενες παρουσίες στους ομί-
λους είτε του h i n  e g e ή του 
Ε  e g e. Άλλωστε δεν νομίζουμε να 
υπάρχει άλλη ομάδα του βεληνεκούς του 
ΑΠΟΕΛ που μπόρεσε να πετύχει αυτά που 
πέτυχαν μέχρι τώρα οι «γαλαζοκίτρινοι». 
Δηλαδή να βρεθούν στα προημιτελικά 
του h i n  e g e και στους 16 του 
Γιουρόπα Λιγκ. Ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να 
γίνει γνωστός στον χώρο  του ευρωπαϊ-
κού ποδοσφαίρου. Έχει απαιτήσεις και 
δεν είναι αρκετή μόνο η συμμετοχή του. 

Η ωριμότητα και η ψυχραιμία που πα-
ρουσίασε ο ΑΠΟΕΛ μέσα στο «Μπερνα-
μπέου», ίσως να είναι ένα προμήνυμα για 

τι μπορεί να ακολουθήσει στη συνέχεια. Οι 
«γαλαζοκίτρινοι» θα χτυπήσουν τα ρέστα 
τους μέσα στο Γ.Σ.Π. Αναγνωρίζουν ότι 
είναι το αουτσάιντερ του ομίλου,  όμως 
έχουν το «θράσος» για να κάνουν ξανά την 
Ευρώπη να παραμιλά. Το έκαναν άλλω-
στε πέρσι, όταν απέκλεισαν την Αθλέτικ 
Μπιλμπάο και βρέθηκαν στους 16 του 
Γιουρόπα Λιγκ. Άλλωστε οι δηλώσεις των 
παικτών του, μετά το τέλος του αγώνα με 
τη Ρεάλ, το αποδεικνύουν με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο, ότι πάνε για τη νίκη 
στον επόμενο αγώνα με την Τότεναμ. Ο 
ΑΠΟΕΛ μέσα στη Λευκωσία δεν θα είναι 
εύκολη λεία για κανέναν αντίπαλο και θα 
πρέπει να μοχθήσει πάρα πολύ για να πά-
ρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό είναι 
το μεγάλο κέρδος για τον ΑΠΟΕΛ. Έχει 
καλλιεργηθεί η ευρωπαϊκή κουλτούρα. 

πάρχει αυτοπεποίθηση και πίστη για να 
πάρουν αποτελέσματα. Πάντα με το κεφάλι 
ψηλά,  ακόμη και αν δεν τα καταφέρουν. 
Έχουμε όμως την εντύπωση ότι ο φετινός 
ΑΠΟΕΛ μάς επιφυλάσσει εκπλήξεις για τη 
συνέχεια.  Είναι δεδομένο ότι παιχνίδια όπως 
αυτά με τη Ρεάλ μέσα στο «Μπερναμπέου» 
δίνουν εμπειρίες τεράστιες και ανεβάζουν 
την πίστη και την αποφασιστικότητα.  Πε-
ριμένουμε λοιπόν με αγωνία για να δούμε 
μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι αντοχές 
του ΑΠΟΕΛ στη φετινή του προσπάθεια 
στους ομίλους του h i n  e g e. 
Δεν νομίζουμε ότι θέλουν μόνο να απο-
λαύσουν τη συμμετοχή τους

Δ         

Τ ελικά, δεν τα κατάφερε η Εθνική 
Ελλάδας να περάσει στην ημιτελική 
φάση του Ευρωμπάσκετ. Πολλοί 

δήλωσαν απογοητευμένοι από την εικόνα 
που παρουσίασε ειδικά στην α  φάση, άλλοι 
δυσαρεστημένοι από το γεγονός ότι δεν 
πέρασε στην τετράδα της διοργάνωσης, 
παρά το γεγονός ότι έδειξε ότι είχε όλα τα 
φόντα κόντρα στη Ρωσία. Για να λέμε τα 
πράγματα με τ  όνομά  τους, η ίδια πέταξε 
την ευκαιρία που της παρουσιάστηκε στα 
σκουπίδια, αφού από το 13 βρέθηκε εκτός 
ημιτελικής φάσης. πως και να χουν τα 
πράγματα, το γεγονός ότι αποκλείστηκε 
από την ημιτελική φάση, είναι κάτι που 
σκόρπισε την απογοήτευση.

Ναι, η Ελλάδα ξεκίνησε μουδιασμένα 
τη διοργάνωση και η αλήθεια είναι ότι δεν 
βλεπόταν. Με τους διεθνείς λες και ξέχασαν 
το μπάσκετ που ήξε-
ραν, να βλέπεις μια 
ομάδα χωρίς αρχή 
και τέλος και να 
γίνεται έρμαιο στις 
ορέξεις της Σλοβενί-
ας, της Φινλανδίας 
και της Γαλλίας. Και 
εκεί που ήταν όλοι 
απογοητευμένοι, 
ήρθε η νίκη επί της 
Πολωνίας, που την 
έφερε στη φάση των 
«16». Εκεί, ύψωσε ανάστημα, οι διεθνείς 
έγιναν ένα, έπαιξαν μπάσκετ υψηλών προ-
διαγραφών και επιτέλους όλοι είδαμε την 
«επίσημη αγαπημένη», όπως θέλουμε να 
την βλέπουμε. Το 77-64 επί των Λιθουανών 
ήρθε απολύτως φυσιολογικά και πλέον όλοι 
πίστεψαν ότι αυτή η ομάδα είχε δρόμο να 
διανύσει στη διοργάνωση. Απέναντι στη 
Ρωσία το ξεκίνημα ήταν εξαιρετικό και η 
διαφορά έφτασε μέχρι και το 13. Από τα 

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΠΟΥ 
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ 
ΦΤΑΣΕΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ  ΣΤΟ ΕΥ-
ΡΩΜΠΑΣΚΕΤ  ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ 
ΣΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΗΣ

ΚΑΡΦ ΜΑΤΑΣΤΑΡΑΤΑ

ε ον ι ννη θα αν α ι …
μέσα του 3ου δεκαλέπτου, όμως, ήρθε η 
οπισθοχώρηση, ο Κώστας Μίσσας δεν 
έβρισκε τις λύσεις από τον πάγκο και οι 
Ρώσσοι όχι μόνο άρχισαν να ροκανίζουν 
τη διαφορά, αλλά έφτασαν και στο ροζ 
φύλλο αγώνος. 

Είναι δεδομένο ότι, εάν ήταν στην ομάδα 
ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τα πράγματα 
θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Κάτι το 
οποίο είδαμε σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, 
αφού υπήρξαν ορισμένοι διεθνείς που 
όχι μόνο ξεχώρισαν, αλλά πήραν και την 
Εθνική τους από το χέρι. Είμαι σίγουρος 
ότι το ίδιο θα γινόταν και στην περίπτωση 
της Ελλάδας, εάν είχε στο ρόστερ της τον 
Γιάννη. Γιατί όχι μόνο είναι σταρ, αλλά 
διαθέτει τρομερά μπασκετικά προσόντα. 
Και μαζί με τον Καλάθη, θα έκαναν ένα 
τρομερό δίδυμο και πραγματικά κανείς δεν 
μπορεί να υπολογίσει πού θα μπορούσε 
να φτάσει αυτή η ομάδα.

Εν τέλει, η απουσία του Αντετοκούνμπο 
ήταν καταληκτική για την πορεία της Ελ-
λάδας στη διοργάνωση. Έχω την αίσθηση 
ότι στις επόμενες διοργανώσεις η Ελλάδα 
θα παρουσιαστεί πολύ καλύτερη. Άλλωστε 
διαθέτει και την εμπειρία αλλά και το ταλέ-
ντο. Φτάνει να υπάρξουν νέα μυαλά στην 
Ομοσπονδία, αλλά και ένας προπονητής 
που θα την οδηγήσει από την αρχή. 

ΠΑΝΑ ΙΩΤΗΣ 
ΡΗ ΟΡΙΟΥ

p.gregoriou@simerini.com
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Ο Ε ΓΕΝΗΣ

ταν ο αγαπημένος οδηγός 
Φόρμουλα 1 των παιδικών 
σου χρόνων πλησιάζει τα 60, 

αρχίζεις να νιώθεις κι εσύ λίγο μεγά-
λος… Σήμερα, ο Ντέιμον Χιλ γίνεται 

7 ετών, με τον Βρετανό να αποτελεί 
την πρώτη ανάμνηση της κορωνίδας 
του μηχανοκίνητου αθλητισμού, του 
υπογράφοντος αυτού του κειμένου, 
με την επιβλητική αφίσα του ύψους 
περίπου 2 μέτρων (ή μάλλον τόση μου 
φαινότανε) να διακοσμεί για χρόνια 
το παιδικό δωμάτιο. Ο παγκόσμιος 
πρωταθλητής του 1996 αποτελεί μιαν 
αμφιλεγόμενη φιγούρα για το σπορ 
και η ιστορία του, η οποία μόλις πέρσι 
ήρθε στην επιφάνεια, δεν μοιάζει με 
άλλων πρωταθλητών.  Μεγαλώνοντας 
σε μια οικογένεια που η Φόρμουλα 
1 έφερνε το «ψωμί» στο σπίτι, με τον 
πατέρα του Γκράχαμ να είχε κερδίσει 
τους παγκόσμιους τίτλους του 1962 και 
του 1968, ο Ντέιμον Χιλ, σε μια συνέ-
ντευξη που έδωσε για να παρουσιάσει 
την αυτοβιογραφία του που εκδόθηκε 
πέρσι, εξήγησε ότι αρχικά δεν ήθελε σε 
καμιά περίπτωση να ασχοληθεί με το 
άθλημα αλλά με αγώνες μοτοσικλετών. 

μως ο χαμός του πατέρα του στην 
τρυφερή ηλικία των 1  ετών, από συ-
ντριβή αεροπλάνου, που σόκαρε τον 
κόσμο του, άλλαξε τα πιστεύω του και 
ξεκίνησε να ασχολείται με αυτό που 
ήταν προορισμένος να κάνει. Τώρα είχε 
και ένα κίνητρο  «Ένιωσα ότι ήμουν 
ο Γκράχαμ Χιλ νούμερο 2. Έπρεπε 
να συνεχίσω το έργο που ξεκίνησε ο 
πατέρας μου», δήλωσε πολλά χρόνια 
μετά. πως παραδέχεται στη βιογρα-
φία του ο Βρετανός οδηγός, κάπου στο 
1999 η κατάθλιψη τού χτύπησε την 
πόρτα για τα καλά. Δεν ήταν μόνο ο 
χαμός του πατέρα του, ο οποίος, όπως 

εξομολογείται, τον σημάδεψε, αλλά και ο 
θάνατος του te te του, Άιρτον Σένα, 
το 1994, με τα δύο τραγικά γεγονότα 
να του δημιουργούν προσωπικούς 
«δαίμονες». Εκείνο το διάστημα αποκά-
λυψε ότι τον κυρίευσε το άγχος ότι θα 
πέθαινε στην πίστα και έτσι αποφάσισε 
να εγκαταλείψει τα κόκπιτς για πάντα. 
Μετά από αυτό εξαφανίστηκε και για 
τα επόμενα έξι χρόνια δεν είδε ποτέ του 
αγώνα μηχανοκίνητων αθλημάτων και 
άρχισε να νιώθει λίγο άνετα το 2003,  
όταν και ξεκίνησε ειδική θεραπεία, 
την οποία ακολουθεί μέχρι σήμερα. 
Ο Ντέιμον πήρε μέρος συνολικά σε 
122 γκραν πρι, ανέβηκε στο βάθρο 
στα 42 και κέρδισε τα 22. Αγωνίστηκε 
στις Μπράμπχαμ, Γουίλιαμς, Άρροους 
και Τζόρνταν και μετά την αποχώρησή 
του εκτός από τον σχολιασμό αγώνων 
Φόρμουλα 1, με τον οποίο ασχολείται 
μόλις τα τελευταία χρόνια, πήρε πτυχίο 
λογοτεχνίας. Το ταλέντο του ποτέ δεν 
αμφισβητήθηκε και επιστέγασμα της 
καριέρας του ήταν το 1996, όταν με 
τη Γουίλιαμς Ρενό του κατέκτησε το 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και έτσι έγινε 
ο πρώτος γιος μετά τον πατέρα που 
σήκωνε τον τίτλο, με τον πατέρα και υιό 
Ρόσμπεργκ 20 χρόνια μετά να μπαίνουν 
στη μικρή αυτή λίστα. Στη βιογραφία 
του παρομοίασε τον εαυτό του με τον 
Ομηρικό Τηλέμαχο, γιο του Οδυσσέα, 
σε έναν παραλληλισμό της αναζήτησης 
του πατέρα του. Ο Ντέιμον Χιλ αποτελεί 
μια ιδιόμορφη προσωπικότητα στον 
χώρο της Φόρμουλα 1 και γενικά των 
σπορτς, όμως η παιδική αθωότητα δεν 
ξεχωρίζει τέτοια. Η αφίσα του, πλέον, 
αν και δεν κοσμεί το παιδικό δωμάτιο, 
έχει διπλωθεί και φυλαχθεί επιμελώς 
μαζί με τις αναμνήσεις… Χρόνια πολλά 
Ντέιμον

Η    
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 α ίσα πο  έκ ε μ σ ικ …
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τις 91 και οι αγορές (χώρες προέλευ-
σης) τις 36. Στον χάρτη μπήκαν από 
τις επιλογές Πάμπου Χριστοδούλου η 
Αργεντινή (Γκονζάλες) και η  Γουινέα 
Μπισάου (Καντέ). Ο Κύπριος τεχνικός 
επέλεξε ποδοσφαιριστές από οκτώ χώ-
ρες. Τα προηγούμενα 76 αποκτήματα 
κατέγραψαν την πορεία τους, κρίθηκαν 
θετικά ή αρνητικά. Η πορεία των 14 
φετινών αποκτημάτων μόλις ξεκίνησε 
(έστω και αν ο Κάι δεν αγωνίζεται λόγω 
τραυματισμού, ανήκει στο δυναμικό). 
Έχει όμως ενδιαφέρον ο γεωγραφικός 
καταμερισμός των παικτών που ήρθαν 
από το καλοκαίρι του 2012, μέχρι και 
τη φετινή μετεγγραφική περίοδο.

Παρόλο που φέτος δεν ήρθαν παίκτες 
από την Κύπρο, οι ντόπιοι ποδοσφαιρι-
στές που αποκτήθηκαν όλα αυτά τα έξι 
χρόνια είναι οι περισσότεροι. Με πρώτο 
τον Ρουσιά το 2012 και τελευταίο τον 
Σάκη Κύπρου (πέρσι το καλοκαίρι). Απ  

αφού έξι αγωνίστηκαν στην περσινή περί-
οδο, με το μεγάλο άνοιγμα στην ελλαδική 
αγορά. Ο Καντούτσης ήταν ο 7ος πριν από 
τρεις αγωνιστικές περιόδους. 

Η Ισπανία μετά την άφιξη Εκίθα 
έρχεται η, με ισάριθμους εκπροσώ-
πους. Μικρός συγκριτικά αριθμός σε 
σχέση με τους μπόλικους παίκτες από 
τη χώρα αυτή που ήρθαν στην Κύπρο 
τα τελευταία χρόνια. Αμέσως μετά και 
σε διάστημα μερικών μηνών, πέρασε 
η Ολλανδία με τέσσερεις (έστω και αν 
οι Μπρέεβελντ και Τζαρζίνιο έχουν κα-
ταγωγή από Σουρινάμ και Κουρακάο 
αντίστοιχα), όσοι είναι και οι εκ Πρα-
σίνου Ακρωτηρίου ορμώμενοι, όπως 
και οι Βέλγοι, που έκαναν καρέ στην 
εξαετία με τον Μπεντέκε. Τρεις ποδο-
σφαιριστές αποκτήθηκαν από Γεωργία 
και Κροατία. πάρχουν και ορισμένες 
μη συνηθισμένες χώρες προέλευσης 
για το κυπριακό ποδόσφαιρο, όπως το 

Μοντσεράτ (ο Μπρουκς που είχε αγγλικό 
διαβατήριο), η Αίγυπτος, η Ουρουγου-
άη και η Ιρλανδία (ο Σέρινταν φυσικά), η 
Μάλτα (εννοείται ο Σκέμπρι) και οι ΗΠΑ 
(ο Τέιλορ που είχε και διαβατήριο από 
τον Παναμά). Μόλις 7 οι παίκτες από τις 
άλλες (εκτός Ελλάδας) Βαλκανικές χώρες 
(3 Κροάτες, 2 Ρουμάνοι, ένας Σέρβος και 
ένας Σλοβένος). Σε ό,τι αφορά τις  μεγάλες 
ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικά χώρες, πέρα 
από τους Ισπανούς, στην Ομόνοια αγω-
νίστηκε ένας Άγγλος, ένας Γερμανός και 
τρεις Γάλλοι. Η Ιταλία δεν έχει εκπρόσωπο. 

Ανά ήπειρο, η Ευρώπη έχει φυσι-
κά την πρωτοκαθεδρία με συντριπτικό 
ποσοστό.  Από τους 91 ποδοσφαιριστές 
που αποκτήθηκαν τα τελευταία χρόνια, οι 
64 ήταν από τη «Γηραιά πειρο», 1  (οι 
περισσότεροι ήταν από το Πράσινο Ακρω-
τήρι) από την Αφρική και μία «ντουζίνα» 
από την Αμερική (πάνω από το 0  οι 
Βραζιλιάνοι).

 
τελευταίος τίτλος της 
Ομόνοιας καταγρά-
φηκε το 2012 και 
ήταν το κύπελλο (τον 
Αύγουστο της ίδιας 
χρονιάς κατέκτησε 
και το σούπερ καπ). 

Από τότε αγνοεί τις κούπες. Αν εξαι-
ρέσει κάποιος μία περίοδο, αυτήν του 
2012-13, όταν ήταν ανταγωνιστική με μία 
φρενήρη πορεία στο δεύτερο μισό της 
χρονιάς και την παρουσία της στον τελικό 
κυπέλλου του 2016, έμενε μακριά και 
από την διεκδίκηση. Τη χρονιά 2012-13 
άρχισαν οι πολλές αλλαγές στο ρόστερ, 
με το μπάτζετ να μειώνεται δραστικά. 
Οι εκάστοτε προπονητές προσπάθησαν 
όλοι, ο καθένας με τα δεδομένα του, να 
δημιουργήσουν ανταγωνιστική ομάδα. 
Δοκίμασαν πολλούς παίκτες και πολλές 
αγορές. Με τις 14 φετινές μετεγγραφές, 
οι μετεγγραφές της εξαετίας έφτασαν 

όσους ήρθαν από άλλη ομάδα συνεχίζουν 
οι Παναγή, Χριστοδούλου και Χριστο-
φή (έστω και αν ουσιαστικά επέστρεψε 
καταγράφεται σαν μετεγγραφή). 

Η Πορτογαλία ακολουθεί με εννέα 
εκπροσώπους, αν και πρέπει να πούμε 
ότι οι αφίξεις από την Ιβηρική χώρα 
ήταν λίγες τα τρία τελευταία χρόνια (κό-
ντρα στη γενική τάση που υπάρχει στην 
Κύπρο). Χαρακτηριστικά αναφέρουμε 
πως φέτος ήρθε μόνο ένας Πορτογάλος 
(Άλεξ Σοάρες), ενώ οι τέσσερεις από τους 
εννέα είχαν αφιχθεί το καλοκαίρι και 
τον χειμώνα της περιόδου 2012-13... 
Αντίθετη η κατάσταση με τους Βραζιλιά-
νους. Οι αφίξεις στις πέντε προηγούμενες 
χρονιές ήταν μόλις τέσσερεις. Διπλασι-
άστηκαν φέτος, με την άφιξη τεσσάρων, 
των Ουίλιαμ Σοάρες, Κανού, Τζάιλσον 
και Φαμπρίτσιο.  

Στην 4η θέση είναι η Ελλάδα με 7 παί-
κτες. Άλλη μια χαρακτηριστική περίπτωση, 
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Α ποφασισμένος να πετύχει 
την πρώτη του φετινή νίκη 
ο Άρης αντιμετωπίζει σήμερα 

την Αλκή στη Λάρνακα. Η ομάδα του 
Νικόλα Μαρτίδη, παρά τις καλές της 
παρουσίες στις πρώτες τρεις αγωνι-
στικές, δεν έχει πάρει ακόμα τρίποντο 
και κόντρα στη νεοφώτιστη ομάδα της 
Λάρνακας δεν υπάρχει άλλος στόχος. 
Φυσικά κανείς δεν παραβλέπει ότι οι 
«πράσινοι» αντιμετώπισαν δύο μεγάλες 
και καλές ομάδες όπως είναι η ΑΕΛ 
και η Ανόρθωση. 

Ο Νικόλας Μαρτίδης καλείται να 
βρει τον αντικαταστάτη του Ενγκολόκ, 
που είναι τιμωρημένος,  αφού αποβλή-
θηκε με δύο κίτρινες στον αγώνα με 
την Ανόρθωση. Πιθανότατα ένας εκ 
των Αουρέλιο ή Παχίπη θα πάρει την 
θέση του. Επίσης δεν υπολογίζονται 
για τον σημερινό αγώνα οι τραυματίες 
Γιούσεφ και Κύπρου. λοι οι υπό-
λοιποι ποδοσφαιριστές είναι κανονικά 
στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας και 
πανέτοιμοι για να πανηγυρίσουν την 
πρώτη φετινή νίκη στο πρωτάθλημα. 

Ο σ εδιασμός δεν σταματά
Εν τω μεταξύ, ο Άρης άρχισε να κλεί-

νει ποδοσφαιριστές για την εμβόλιμη 
μετεγγραφική περίοδο του Ιανουαρί-
ου 2018  Ο 23χρονος μεσοεπιθετι-
κός Μοχάμετ Μουνίρ βρίσκεται στην 

Κύπρο και από την Τετάρτη ξεκίνησε 
προπονήσεις με τη λεμεσιανή ομά-
δα. Είναι αλγερινής καταγωγής και 
αγωνιζόταν στην ισπανική i i  

ti . Προηγουμένως ήταν στην  
h i b i.  Σύμφωνα με την επίσημη 

ενημέρωση, ο Σταύρος Δημοσθένους 
μαζί με τον στενό συνεργάτη του, Τόνι 
Αντωνίου, ήδη μελετούν τις επόμε-
νες μετεγγραφικές κινήσεις του Άρη, 
καθώς έχει ήδη δεχτεί δελεαστικές 
προτάσεις για δύο νεαρούς ποδο-
σφαιριστές του Άρη από ομάδες του 
εξωτερικού. πως φαίνεται στον Άρη 
είναι αποφασισμένοι να κλείσουν το 
συντομότερο δυνατόν  τους ποδο-
σφαιριστές που θέλει ο προπονητής 
για τον Ιανουάριο, ώστε η ομάδα να 
είναι ακόμα καλύτερη στο δεύτερο 
μισό του πρωταθλήματος. 

Μ ε όπλο την έδρα της η Αλκή θα επι-
χειρήσει σήμερα με αντίπαλο τον Άρη 
να φτάσει στη δεύτερή της νίκη στο 

πρωτάθλημα και την πρώτη στο «σπίτι» της. Οι 
μέχρι στιγμής τέσσερεις βαθμοί που μάζεψε η 
«Αθανάτη» προέρχονται από τη νίκη στο Δασάκι 
επί του Εθνικού και την ισοπαλία με την Πάφο 
στο «Παφιακό». Συνεπώς σήμερα απέναντι σε 
μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους μαζί 
της και μέσα στην έδρα της, η ομάδα του Σάββα 
Δαμιανού θα έχει ως μοναδικό στόχο την κα-
τάκτηση της νίκης, που θα την ανεβάσει ακόμη 
περισσότερο βαθμολογικά και θα της τονώσει 
ακόμη περισσότερο το ηθικό. 

Με καλ  υ ολο ία 
και αλλα ές

Θετικό για την Αλκή κρίνεται το γεγονός ότι 
το κλίμα στις τάξεις της ομάδας είναι πολύ καλό, 

απόρροια του σχετικά καλού ξεκινήματος στο 
πρωτάθλημα. Πιστεύεται ότι η μοναδική ήττα από 
την Ανόρθωση μπορούσε να αποφευχθεί και ότι 
δικαιούτο κάτι περισσότερο από την ισοπαλία 
στην Πάφο. πάρχει η πεποίθηση ότι η ομάδα 
έχει ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης. Αρχής 
γενομένης από το σημερινό παιχνίδι με τον Άρη, 
θα επιδιώξει να επιστρέψει στις νίκες, αποκτώ-
ντας ένα καλό «μαξιλαράκι» βαθμών ενόψει της 
δύσκολης συνέχειας και δη άμεσα, αφού στις 

επόμενες δύο αγωνιστικές η Αλκή θα κληθεί να 
αντιμετωπίσει Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ. Εκτός πλάνων 
της τεχνικής ηγεσίας της «Αθάνατης» βρίσκεται 
μόνο ο Βασίλεφ, ο οποίος ακολουθεί θεραπευτική 
αγωγή. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές 
στο αρχικό σχήμα, αφού ο Καμερουνέζος μέσος 
Ζιλ Μίτσε Νγκόμο είναι πλέον πανέτοιμος, ενώ 
και ο Γουίλι είχε καλή παρουσία στο τελευταίο 
παιχνίδι με την Πάφο. Θέση κάτω από τα δοκάρια 
διεκδικεί και ο νεοφερμένος Πάρντο. 

Α      Μ   
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ίναι στην Κύπρο περίπου έξι 
μήνες και έχει ήδη κερ-
δίσει τους απαιτητικούς 
φίλους της ΑΕΛ με τη 
δουλειά του. Ο Μπρού-
νο Μπαλταζάρ ήρθε 
άγνωστος στην Κύπρο 

και αποδεικνύει κάθε εβδομάδα ότι είναι 
ένας ικανότατος προπονητής, που έχει και 
φιλοδοξίες και γνώσεις για να οδηγήσει 
την ομάδα της Λεμεσού πολύ ψηλά. 

Αν και νεαρός (στις 6 Ιουνίου συμπλή-
ρωσε τα 40 χρόνια ζωής), είναι ήδη προ-
πονητής για μια εξαετία. Πότε ως πρώτος 
προπονητής (ΑΕΛ, Ολανένσε 2016-17, 
Κάσα Πία 2014-1 , Ατλέτικο 2013, Σι-
ντρένσε 2012-13) και πότε ως βοηθός 
(Σιντρένσε 2011-12, Φιλιπίννες 2014, 
Ελ Τζα ζ 201 -16). 

Στην ΑΕΛ τα μέχρι σήμερα αποτελέ-
σματα μιλάνε από μόνα τους. Κάθισε στον 
πάγκο της λεμεσιανής ομάδας σε 10 αγώ-
νες πρωταθλήματος (δεν υπολογίζεται ο 
ψεσινός με ΑΕΚ) με απολογισμό έξι νίκες 
(2 Ανόρθωση, ΑΕΚ, Ομόνοια, Άρης, Δόξα), 
δυο ισοπαλίες (ΑΕΚ, Απόλλων) και δύο 
ήττες (ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια). Στο κύπελλο σε 
δύο αγώνες έφερε ισάριθμές ισοπαλίες με 
ΑΠΟΕΛ (0-0 στην Λευκωσία, 1-1 στην 
Λεμεσό) ενώ στην Ευρώπη σε έξι αγώνες 
μέτρησε 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. 
Συνολικός απολογισμός 18 αγώνες, 10 

νίκες,  ισοπαλίες και 3 ήττες. 
Εξαιρετικός απολογισμός, εάν θυμη-

θεί κανείς ότι ανέλαβε την ΑΕΛ τον πε-
ρασμένο Απρίλιο, σε μια εποχή που η 
λεμεσιανή ομάδα μετρούσε σε έξι σερί 
αγώνες πρωταθλήματος 2 ισοπαλίες και 
4 ήττες, με αποτέλεσμα από τη 2η θέση 
να κατρακυλήσει στην η. Ο πρώτος του 
αγώνας στον πάγκο της ΑΕΛ ήταν στις 2 
Απριλίου, κόντρα στην Ανόρθωση στην 
Λάρνακα, παιχνίδι το οποίο οι «κίτρινοι» 
κέρδισαν με 1-0. 

Αρέσκεται στην τακτικ  
Έχει εμπιστοσύνη στους ποδοσφαι-

ριστές του, για τους οποίους λέει τα κα-
λύτερα, ενώ προσπαθεί να έχει καθαρό 
μυαλό κατά τη διάρκεια των αγώνων. 
Συνήθως οι επεμβάσεις του στο παιχνίδι 
είναι καθοριστικές. Να θυμίσουμε ότι 
την περασμένη εβδομάδα, στη νίκη επί 
της Δόξας, το τέρμα προήλθε από τη συ-
νεργασία των δύο αλλαγών του. Γενικά 
είναι ένας προπονητής που του αρέσει 
η τακτική, διαβάζει τον αντίπαλο, γι  αυτό 

και η ομάδα του είναι πάντα διαβασμένη 
στον αγωνιστικό χώρο. Είναι συμπαγής 
και δύσκολα μπορεί κάποιος να την κερ-
δίσει. Θέλει οι ποδοσφαιριστές του να τα 
δίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο 
και να μένουν προσηλωμένοι στην τακτική 
που έχουν δουλέψει κατά τη διάρκεια 
της εβδομάδας.

Εκπέμπει ηρεμία 
Γενικά είναι ήρεμος στις αντιδράσεις 

του κατά τη διάρκεια των αγώνων, ενώ 

πιστεύει πάρα πολύ στη δουλειά του. 
Πολλές φορές έχει πει ότι με τη δουλειά 
που γίνεται στις προπονήσεις η ΑΕΛ μπο-
ρεί να φθάσει ψηλά και να έχει μια καλή 
σεζόν. Επίσης στα θετικά του είναι ότι έχει 
δημιουργήσει ένα πολύ καλό κλίμα στα 
αποδυτήρια, με τους ποδοσφαιριστές να 
αποτελούν μια γροθιά. Είναι φυσιολο-
γικό επακόλουθο όλοι να μιλάνε με τα 
καλύτερα λόγια για τον ίδιο είτε μπροστά 
είτε πίσω από τα μικρόφωνα. 

Ο Μπρούνο Μπαλταζάρ, παρά τον 

χαμηλό προ πολογισμό που έχει και 
φέτος η ΑΕΛ,  προσπάθησε να δημι-
ουργήσει μια ομάδα με μεγάλο ρόστερ 
και πλούσιο πάγκο για να μπορέσει να 
έχει πρωταγωνιστική πορεία. Μάλιστα 
έκανε τους πάντες να πιστέψουν στις δυ-
νατότητες της ΑΕΛ φέτος και δεν είναι 
τυχαίο ότι για πρώτη φορά, μέσα στην 
εβδομάδα, η διοίκηση της λεμεσιανής 
ομάδας μίλησε για την πρώτη τριάδα ως 
τον στόχο και όχι απλά και γενικόλογα 
πρωταγωνιστική πορεία. 

Τους κέρδισε με το «καλημέρα»

ΑΕΛ ///
ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΜΠΡΟΥΝΟ 
ΜΠΑΛΤΑΖΑΡ ΝΑ 
ΗΡΘΕ Α ΝΩΣΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΟΜΩΣ 
ΚΑΘΕ Ε ΔΟΜΑΔΑ 
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΙΑ 
ΕΝΑΝ ΙΚΑΝΟΤΑΤΟ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΜΕ 
ΑΡΚΕΤΕΣ ΙΛΟΔΟΞΙΕΣ

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

Οι εντυπώσεις δεν δίνουν βαθμούς στο ποδόσφαιρο. 
Αυτό που μετράει είναι οι βαθμοί και οι νίκες. ταν δεν 
μπορείς να κερδίσεις και δεν χάνεις παίρνεις μόνο έναν 
βαθμό, όμως στη Σαλαμίνα πρέπει άμεσα να πετύχουν 
και την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, η οποία θα 
τους βοηθήσει πάρα πολύ και στον τομέα ψυχολογία και 
αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Στα πρώτα τρία παιχνί-
δια το πρόγραμμα δεν μπορείς να το πεις και εύκολο. 
Πρεμιέρα με ισοπαλία με την Ανόρθωση εντός έδρας, 

ισοπαλία με το ίδιο σκορ 1-1 και με τον Άρη στο Τσίρειο 
και στο προηγούμενο παιχνίδι ακολούθησε η ήττα από 
τον ΑΠΟΕΛ με 4-1. ταν το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο 
οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν μπροστά στο σκορ, αλλά 
λύγισαν στην ανωτερότητα των πρωταθλητών. Στα δύο 
πρώτα παιχνίδια η ομάδα του Λιάσου Λουκά βρέθηκε 
πίσω στο σκορ και αντέδρασε θετικά ισοφαρίζοντας. Στο 
ρόστερ υπάρχει ποιότητα, υπάρχουν και οι λύσεις σε 
κάθε θέση όταν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Ο 
Γκαστόν Σαγκόι θα απουσιάσει σίγουρα από τα επό-
μενα δύο παιχνίδια. Από το σημερινό με τη Δόξα και 
το επόμενο με την ΑΕΚ. Ο Αργεντινός θα κάνει αγώνα 
δρόμου για να προλάβει τον αγώνα με τον Απόλλωνα 
στο Τσίρειο για την έκτη αγωνιστική. Μια σημαντική και 
αναγκαία μονάδα για την ομάδα της Αμμοχώστου αλλά 
ο Λιάσος Λουκά θα πρέπει να συνηθίσει την απουσία 
του και να προετοιμάσει την ομάδα του ακόμη καλύτε-
ρη στη δύσκολη συνέχεια. Το σημερινό παιχνίδι με τη 
Δόξα στο Μακάρειο μπορεί να χαρακτηριστεί και πολύ 
σημαντικό, αν και νωρίς ακόμη στο πρωτάθλημα. Το 
«διπλό» επιβάλλεται, καθώς ακολουθούν δύο δύσκολα 
παιχνίδια μέσα στον Σεπτέμβρη με ΑΕΚ και Απόλλωνα 
και αν δεν έρθει η πρώτη νίκη στις πρώτες έξι αγωνιστικές, 
τότε σε κυριεύει το άγχος και όλα γίνονται δυσκολότερα.

ΔΟΞΑ
ΠΟΛΥ ΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΕΙΟ, ΜΕ 
ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ, 
ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ  ΔΕΝ 
ΔΙΑΠΡΑ ΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ 
ΑΛΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

Θετικό μπορεί να χαρακτηριστεί το ξεκίνημα 
του πρωταθλήματος για τη Δόξα. Οι «πράσινοι», 
που μετρούν τέσσερεις βαθμούς στις πρώτες τρεις 
αγωνιστικές, με απολογισμό μία νίκη, μια ισο-
παλία και μία ήττα, είναι αυτονόητο ότι θέλουν 
να επενδύσουν σε αυτό το καλό τους ξεκίνημα 
και, υποδεχόμενοι σήμερα τη Νέα Σαλαμίνα, θα 
επιδιώξουν το δεύτερό τους τρίποντο. 

Η ομάδα του Λούκα Χατζηλούκα, στο τελευταίο 
παιχνίδι με την ΑΕΛ αν και δέχτηκε την ήττα, σε 
γενικές γραμμές είχε καλή παρουσία, δείχνο-
ντας ότι έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά κατά τη 
διάρκεια της προετοιμασίας. Και αγωνιστική με 
αγωνιστική, όλοι ευελπιστούν ότι η εικόνα που 
θα βγάζει η ομάδα θα είναι ακόμα καλύτερη.

Κάτι που θέλουν να δουν στο σημερινό παι-
χνίδι με αντίπαλο τη Νέα Σαλαμίνα. Στη Δόξα 
γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι «ερυθρόλευκοι» 
θα έρθουν στο Μακάρειο αποφασισμένοι και 
«διψασμένοι» για την πρώτη τους φετινή νίκη. 

στόσο και η προσφυγική ομάδα έχει τους δι-
κούς της λόγους να θέλει και αυτή με τη σειρά 

της τους τρεις βαθμούς. Πρώτον, γιατί μέσα στο 
Μακάρειο ειδικά σε τέτοια παιχνίδια στοχεύει 
πάντα στη νίκη και, δεύτερον, για να δώσει από 
νωρίς απαντήσεις.

Το θετικό για τον Λούκα Χατζηλούκα είναι το 
γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προ-
βλήματα και θα παρατάξει ό,τι καλύτερο διαθέτει, 

ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της νίκης. Παράλληλα, 
η ομάδα αναμένεται να παρουσιαστεί σε ακόμα 
καλύτερη κατάσταση με παίκτες που θεωρούνται 
«κλειδιά», να ανεβάζουν περισσότερο στροφές. 
Κάτι που αναμένεται να γίνει τόσο με τον Ιβοριανό 
μέσο Ιμπραχίμ Σισοκό, όσο και με τον 30χρονο 
Φινλανδό επιθετικό  Μπεράτ Σαντίκ.

  
 

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΡΗ ΟΡΗΣ ΕΩΡ ΙΟΥ

ΟΙ ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΟΙ  Α ΗΣΑΝ 
ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΠΟΕΛ ΚΑΙ Α ΝΟΥΝ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
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ΑΝ Ρ Σ  ///
ΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΥΡΙΑΝΗΣ 
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΑ ΩΣ ΚΑΙ ΘΑ 
ΕΞΑ ΘΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΙΑ ΤΗ ΕΤΙΝΗ 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

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

Τ       

νώπιον του πρώτο με-
γάλου της τεστ βρίσκε-
ται η Ανόρθωση, η νέα 
Ανόρθωση. Αύριο το 
βράδυ αντιμετωπίζει 
τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ 
σε έναν αγώνα με πολύ 

μεγάλο βαθμό δυσκολίας, με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και δεδομένα σε σχέση 
με τους πρώτους τρεις αγώνες που έδωσε 
η «Κυρία» ώς τώρα στο πρωτάθλημα. 

Μέσω της αυριανής αναμέτρησης 
σαφώς και θα εξαχθούν καλύτερα συ-
μπεράσματα για τη φετινή Ανόρθωση 
και αυτό γιατί, όπως και να το κάνουμε, 
στους τρεις αγώνες που έδωσε ήταν το 
φαβορί, ενώ αύριο δεν είναι.

Είναι ο πρώτος μεγάλος αγώνας τόσο 
για τη διοίκηση Ανδρέα Παντελή όσο και 
για τον Ρόνι Λέβι,  καθώς αυτοί είναι οι 
δυο άνδρες που έχτισαν τη φετινή Ανόρ-
θωση και από τη στιγμή που οι στόχοι 
είναι υψηλοί, ο αυριανός αγώνας είναι 
ένα πολύ καλό κριτήριο.

Η Ανόρθωση στο ΓΣΠ δεν αναμένεται 
να παρουσιαστεί διαφορετική σε σχέση με 
τους τρεις προηγούμενους αγώνες. Και τι 
εννοούμε. Ο Ρόνι Λέβι με αντιπάλους τη 
Ν. Σαλαμίνα, Αλκή και Άρη αντίστοιχα 
χρησιμοποίησε τον σχηματισμό 4-2-3-1. 
Δεν αλλάζει εύκολα πλάνο ούτε σε σχή-

μα ούτε σε επιλογές προσώπων. Αυτό 
γιατί, στους τρεις αγώνες που έδωσε η 
ομάδα του ως τώρα η μόνη θέση που 
παρουσιάζει αλλαγή σε πρόσωπα είναι 
το αριστερό φτερό της μεσαίας γραμμής. 
Σε δυο αγώνες ξεκίνησε ο Σισέ και σε 
έναν ο Αμπντουλάγιεφ, οι υπόλοιποι δέκα 
ξεκινούν πάντα τον αγώνα. 

Το απόλυτο η 
μεσο-αμυντικ  ραμμ

Ο Ισραηλινός προπονητής χτίζει στη 
μεσο-αμυντική του γραμμή. Αυτό φαίνεται 
και από τους αριθμούς. Μπανταλόφσκι, 

Ντουγκλάο, Σίντελφελντ, Πράνιτς, Βίκτορ 
και Σιβού έχουν το απόλυτο  λεπτά συμ-
μετοχών, 270 σε τρεις αγώνες. Αυτό το 
στοιχείο δείχνει ότι ο Ρόνι Λέβι ποντάρει 
σε αυτήν την εξάδα ευελπιστώντας ότι 
αγώνα με αγώνα θα αποδώσει καλύτε-
ρα. Σε τρεις αναμετρήσεις η εξάδα αυτή 
δέχθηκε ένα τέρμα, στατιστικό αρκετά 
θετικό για την «Κυρία».

Στα εροί τρεις 
μεσο-επι ετικά

Ο προπονητής της Ανόρθωσης, με-
σο-επιθετικά έχει καταλήξει κατά τα  

με ποίους θέλει να ξεκινά έναν αγώνα. 
Ο Ράγιος φέτος αγωνίζεται στη θέση που 
του αρέσει, πίσω από τον επιθετικό, με 
τον Ισπανό να μετρά 270 λεπτά συμμε-
τοχής, ο Παλάνκα αν και μέχρι τώρα δεν 
έχει ικανοποιήσει σταθερά βρίσκεται στο 
δεξί φτερό και ο Καμαρά στην κορυφή 
της επίθεσης. 

Η μεσο-επιθετική γραμμή σαφώς και 
μπορεί να αλλάζει αναλόγως των δεδομέ-
νων ενός αγώνα. Αυτό γιατί ο Ρόνι Λέβι 
έχει επιλογές στα χέρια του, σε αντίθεση 
με την περσινή χρονιά, που ήταν περιο-
ρισμένες. Φέτος υπάρχουν οι Γκάντσεφ, 

Αμπντουλάγιεφ, Σισέ, Καρλίτος, Άλβες. 

Στα ερές οι αλλα ές του
Ο Ισραηλινός προπονητής της Ανόρ-

θωσης σε τρεις αγώνες παρουσιάζει ένα 
κοινό στοιχείο. Οι αλλαγές του αφορούν 
τα δυο φτερά της μεσαίας γραμμής και 
την κορυφή της επίθεσης. πως επίσης 
χαρακτηριστικό είναι το στοιχείο ότι ο Πά-
λανκα ναι μεν έχει ξεκινήσει στην 11άδα 
σε όλες τις αναμετρήσεις, αλλά ποτέ δεν 
τελείωσε αγώνα. 

Η «Κυρία» σε αυτές τις πρώτες τρεις 
αγωνιστικές παρουσιάζει ένα αρνητικό 

στοιχείο. Δεν έχει χρησιμοποιήσει Κύπριο 
ποδοσφαιριστή. Ούτε καν ως αλλαγή. δη 
μπήκε στη διαδικασία πληρωμής προ-
στίμων στην ΚΟΠ με το συνολικό ποσό 
ώς τώρα να φτάνει στις 9.000. 

5η φορά με 7 βα μο ς
Για η φορά την τελευταία δεκαετία 

η Ανόρθωση μαζεύει εφτά βαθμούς στις 
πρώτες τρεις αγωνιστικές. Το ξανάκανε 
τις περιόδους 12-13, 11-12, 09-10 
και 07-08. Το 201 -16,  2013-14 και 
2008-09 είχε την καλύτερη συγκομιδή 
με εννέα βαθμούς.

Δ ύο μεγάλα ονόματα του κυπριακού ποδο-
σφαίρου, δύο γκολτζήδες των γηπέδων μας,  
παρουσιάζουμε σήμερα. Είναι οι επιθετικοί 

της Ανόρθωσης, Πάνος Σιάηλος και Φοίβος Βραχίμης, 
που δόξασαν τα χρώματα της «Κυρίας» και έγραψαν 
τη δική τους ιστορία στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Ο 
Σιάηλος, που έπαιζε και στον Παναθηναϊκό, έβαλε 
τη σφραγίδα του στη δεκαετία 0- 60, αλλά έφυγε 
πρόωρα και άδικα από τη ζωή. Ο Φοίβος, που έλαμψε 
στις δεκαετίες 70 και 80, έχει το δικό του ρεκόρ. Είναι 
ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην Ανόρθωση, 
σημειώνοντας 140 τέρματα, αριθμός που δύσκολα 
θα καταρριφθεί με τα σημερινά δεδομένα του πο-
δοσφαίρου μας. 

ΠΑΝΟΣ ΣΙΑΗΛΟΣ 
Πρόκειται για μια θρυλική μορφή της Ανόρθωσης. 

Ένας σπουδαίος επιθετικός, που έβαλε τη δική του 
σφραγίδα στην ομάδα της Αμμοχώστου. Ο Σιάηλος 
ήταν ένα πηγαίο ταλέντο, που πρωταγωνίστησε στα 
γήπεδά μας στις δεκαετίες 19 0-60, ξεκινώντας από 
τα 16 του χρόνια.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως ο Πάνος 
Σιάηλος αποφάσισε να εγκαταλείψει το σχολείο και 
να σταδιοδρομήσει στο ποδόσφαιρο. Η διεύθυνση 
του σχολείου όπου φοιτούσε αρνήθηκε να του πα-
ραχωρήσει άδεια να αγωνιστεί, αφού την τότε εποχή 
απαγορευόταν στους μαθητές να αγωνίζονται σε πο-
δοσφαιρικές ομάδες. 

Αρχικά, ο Σιάηλος αγωνίστηκε στη θέση τού 
έξω αριστερά, όμως σύντομα τοποθετήθηκε στην 
κορυφή της επίθεσης. Τα προσόντα και τα φυσικά 
του χαρίσματα ήταν τόσα πολλά, που αξιοποιώντας 
τα καθιερώθηκε γρήγορα ως κεντρικός κυνηγός. 
Στην Ανόρθωση έπαιξε από το 19 0- 9 και ακο-
λούθως μετεγγράφη και αγωνίστηκε στον πρω-
ταθλητή Ελλάδας, Παναθηναϊκό. Επέστρεψε στην 
Ανόρθωση το 1960 και τα επόμενα τρία χρόνια 
(με μια ολιγόμηνη διακοπή το 1962 όταν μετέβη 
σε Ελλάδα και Αγγλία) αποτέλεσε ξανά την μορφή 
της ομάδας. 

Ο Πάνος Σιάηλος είχε συνολικά 119 συμμετοχές 
με την Ανόρθωση, πετυχαίνοντας 83 τέρματα. Πανη-
γύρισε με την «Κυρία» πέντε πρωταθλήματα (19 7, 
19 8, 1960, 1962, 1963), ένα κύπελλο (1962) και 

μια Ασπίδα (1962).
Είχε αδόκητο και πρόωρο τέλος, αφού στις 24 

Ιουλίου 1963 σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυ-
στύχημα στην Αθήνα. Το 19 , κατά τον Απελευ-
θερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ, συνελήφθη από τους 
Άγγλους και παρέμεινε στα κρατητήρια για ενάμιση 
χρόνο. Πέρασαν πολλοί σπουδαίοι παίκτες από την 
Ανόρθωση. Ο Σιάηλος, όμως, ήταν ξεχωριστός και 
μοναδικός. Τούτο μαρτυρούν όλοι όσοι τον έζησαν 
στα γήπεδα. Συμπαίκτες, αντίπαλοι και φίλαθλοι 
μιλούν με τα πιο κολακευτικά λόγια για το σπάνιο 
ταλέντο του. Ποδοσφαιριστής απαράμιλλης κλάσης 
και αξίας, κέρδισε τον θαυμασμό και το αυθόρμητο 
χειροκρότημα του κόσμου. Ηγετική προσωπικότητα, 
με πληθωρική παρουσία στο γήπεδο, καθοδηγούσε 

τους συμπαίκτες του. Είχε δυνατό σουτ και με τα δύο 
πόδια, σημείωσε φανταστικά και θεαματικά τέρματα. 
Αγωνίστηκε και στην Εθνική Κύπρου (19 4).  

ΟΙ ΟΣ ΡΑΧΙΜΗΣ 
Για 14 χρόνια υπήρξε η επιθετική αιχμή της Ανόρ-

θωσης. Αγαπήθηκε και θαυμάστηκε από τον κόσμο 
όσο λίγοι ποδοσφαιριστές. Εμβληματική φυσιογνωμία 
της Ανόρθωσης στις δεκαετίες 1970-80.

Ο Φοίβος Βραχίμης αγωνίστηκε στην Ανόρθωση 
από το 1972 μέχρι το 1986, σημειώνοντας 14ο τέρματα, 
σε 398 συμμετοχές. Πανηγύρισε ένα κύπελλο (197 ) 
και ήταν διεθνής (18 συμμετοχές). Κατέχει ένα μεγάλο 
και σημαντικό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος σκόρερ όλων 
των εποχών στην ιστορία της Ανόρθωσης.  

Ο Φοίβος εντάχθηκε στην Ανόρθωση το 1968 σε 
ηλικία 1  χρονών και ήταν ένα από τα πολλά ταλέντα, 
τα οποία εντόπισε και ανέδειξε ο Πανίκος Ιακώβου, 
καθηγητής του στο Γυμνάσιο Αμμοχώστου. 

Σε καιρούς δύσκολους για την ομάδα ήταν ο ποδο-
σφαιριστής που επωμίστηκε το μεγαλύτερο βάρος της 
επίθεσης, πραγματοποιώντας σπουδαίες εμφανίσεις 
και πετυχαίνοντας πολλά καθοριστικά και θεαματικά 
τέρματα. Ο Φοίβος ανήκει στην ηρωική εκείνη γενιά 
των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι κράτησαν την Ανόρ-
θωση ζωντανή στην προσφυγιά. 

Το ταλέντο του ήταν σπάνιο και αστείρευτο. Γρή-
γορος τεχνίτης με ωραία ντρίπλα. Διέθετε πληθώρα 
ποδοσφαιρικών αρετών και καθήλωνε με το γεμάτο 
φινέτσα, φαντασία και θέαμα παιχνίδι του. Έπαιζε και 

στις τρεις θέσεις  της επίθεσης, κυρίως όμως ως έξω 
αριστερά. ταν ο επιθετικός παίκτης της ουσίας και 
του θεάματος, τον οποίο δύσκολα μπορούσαν να ανα-
χαιτίσουν οι αντίπαλοί του. Πολλές φορές ο Φοίβος 
βρέθηκε στο στόχαστρο μεγάλων ομάδων του εξω-
τερικού, όμως για διάφορους λόγους η μετεγγραφή 
του δεν πραγματοποιήθηκε.

Παίκτης βαρόμετρο και μόνιμος σκόρερ της Ανόρ-
θωσης, ο Φοίβος Βραχίμης αποτελούσε το ίνδαλμα 
των φιλάθλων της ομάδας του. 

Το 1978 αναδείχθηκε δεύτερος σκόρερ του πρωτα-
θλήματος με 19 τέρματα. Το 1984 ανέλαβε την αρχηγία 
της Ανόρθωσης μέχρι το 1986, όταν και τερμάτισε το 
ποδόσφαιρο σε ηλικία 33 χρονών. Το 1987 η ΕΑΚ 
τού απένειμε το βραβείο του αθλητή ήθους.    

Δύο γκολτζήδες που έγραψαν τη δική τους ιστορία 

ΡΕΤΡ  ///
ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΠΑΝΟΣ ΣΙΑΗΛΟΣ 
ΚΑΙ ΦΟΙΒΟΣ 
ΒΡΑΧΙΜΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ 
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ετά τα αστέρια του Τσάμπιονς 
Λιγκ και τον αγώνα στο 
«Σαντιάγκο Μπερναμπέ-
ου» κόντρα στην πρωτα-
θλήτρια Ευρώπης, Ρεάλ 
Μαδρίτης, ακολουθεί η 
Ανόρθωση. Και στον 

ΑΠΟΕΛ έχουν επικεντρωθεί αποκλειστικά στο 
αυριανό ντέρμπι με την «Κυρία» στο κεκλεισμέ-
νων των θυρών ΓΣΠ. Ο Γιώργος Δώνης από το 
τελευταίο σφύριγμα του Γάλλου ρεφ, Μπενουά 
Μπαστιέν, τόνισε στους ποδοσφαιριστές του ότι 
η Ρεάλ ανήκει στο παρελθόν και θα πρέπει να 
συγκεντρωθούν στο ντέρμπι που ακολουθεί, αφού 
ο μεγάλος στόχος είναι το έκτο σερί πρωτάθλημα. 

Πάντως η διαδρομή Τσάμπιονς Λιγκ-πρωτάθλη-
μα είναι κάτι πρέπει να συνηθίσουν οι «γαλαζοκί-
τρινοι», αφού θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι τον 
Δεκέμβριο. πό άλλες συνθήκες, θα έλεγε κανείς 
ότι πρόκειται για δύσκολο εγχείρημα, ωστόσο στην 
περίπτωση του ΑΠΟΕΛ δεν μπορεί να ισχύσει 
κάτι τέτοιο, αφού οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές 
είναι μαθημένοι να αγωνίζονται σε διπλό ταμπλό 
και είναι κάτι που γίνεται με ιδιαίτερη επιτυχία 
τα τελευταία χρόνια.

Η επιστροφή λοιπόν από τα… αστέρια στην 
κυπριακή πραγματικότητα, είναι πλέον γεγονός 

και οι πρωταθλητές παρουσιάζονται έτοιμοι το 
προσεχές διάστημα να ανέβουν έναν πραγματικό 
Γολγοθά. Κάπως έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί 
το πρόγραμμα που ακολουθεί τις επόμενες ημέ-
ρες, αφού πέραν του αγώνα με την Ανόρθωση, θα 
ακολουθήσει το παιχνίδι με τον Άρη την Παρα-
σκευή (22 9) και ακολούθως την Τρίτη (26 9) ο 
ΑΠΟΕΛ έχει… και πάλι ραντεβού με τα αστέρια, 
φιλοξενώντας την Τότεναμ.

τοιμο το 
Βεβαίως, μέχρι τότε υπάρχει αρκετός δρόμος 

και ο Γιώργος Δώνης αυτό που έχει στο μυαλό 
του είναι το πώς η ομάδα του θα φτάσει στο 2 στα 
2 στο πρωτάθλημα. Ο Ελλαδίτης τεχνικός γνωρί-
ζει πολύ καλά ότι σε αυτήν την προσπάθεια θα 
χρειαστούν όλοι οι ποδοσφαιριστές, γι  αυτό και 
αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές προσώπων 
στο αρχικό σχήμα. Το t ti n,  λοιπόν, θα αρχίσει 
από το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην «Ανόρθωση, 
παρόλα αυτά όμως ο στόχος δεν αλλάζει. 

Πάντως, για να λέμε τα πράγματα με τ  όνομα 
τους, δεν αναμένεται να δούμε πολλές αλλαγές 
στο αρχικό σχήμα σε σχέση με τον αγώνα της 
Τετάρτης, αφού μεγάλο ρόλο παίζει η ομοιογέ-
νεια και ειδικά τώρα που είναι αρχές της σεζόν, 
ο Ελλαδίτης τεχνικός επενδύει πολλά σε αυτόν 
τον τομέα. 

Ο Βάτερμαν θα διατηρήσει τη θέση του κάτω 
από τα δοκάρια, όπως λογικά και οι τέσσερεις της 
αμυντικής γραμμής, με τους Καρλάο και Ρουέδα 
στο κέντρο της άμυνας και τους Βούρο και Λάγο 
στα άκρα. 

Από το κέντρο και μπροστά λογικά θα γίνουν 
οι όποιες αλλαγές, με τον Φαρίας να διεκδικεί 
τη θέση ενός εκ των Μοράις και Βινίσιους, ενώ 
ερωτηματικό αποτελεί το ποιους θα επιλέξει ο 
Γιώργος Δώνης να αγωνιστούν στα «φτερά», με 
τους Σαλάι, Αλωνεύτη, Ζαχίντ και Ορ να διεκδι-
κούν τις δύο θέσεις. Ο Εμπεσίλιο είχε εξαιρετική 
παρουσία στο «Μπερναμπέου» και θα διατηρήσει 
τη θέση του, ελλείψει και άλλης επιλογής στη θέση 
του επιτελικού, αφού ο Μπερτόλιο δεν είναι ακό-
μα σε θέση να αγωνιστεί. Αλλαγή ίσως προκύψει 
και στην κορυφή της επίθεσης με τον Ποτέ, που 
πλέον είναι απόλυτα έτοιμος, να παίρνει τη θέση 
του Ντε Καμάργκο στο αρχικό σχήμα.

Ένα είναι το ζητούμενο, ασυζητητί νίκη  
ΑΠΟΕΛ ///
ΠΟΛΥ ΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΠΡΩΤΟ ΜΕ ΑΛΟ ΝΤΕΡΜΠΙ 
ΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ 

ΤΗ ΕΤΙΝΗ ΣΕΖΟΝ 
ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, ΜΕ 
ΤΟΝ ΣΤΟ Ο ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΔΙΑΠΡΑ ΜΑΤΕΥΤΟΣ 
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 Ι      
 1 ΑΡΤΙΟΣ (6) Ρ. Τσιακκούρας 65.5
 2 ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΧΑΡΗΣ (IRE) (9) Δ. Κεφάλας [+] 57.0
 3 ΟΥΚΑΣ (GB) (3) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 57.0
 4 ΧΟΥΡΙΓΚΑΝ (7) Γ. Σταυρινίδης [#] 55.5
 5 ΣΙΟΟΥ ΠΑΛΑΣ ΣΠΙΡΙΤ (8) Π. Λ. Ανδρέου [+] 55.0
 6 ΟΘΕΙΟΣΜΑΣΟΠΟΓΙΑ (10) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+][%] 52.5
 7 ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΟΗ (4) Β. Α. Αδάμου [+] 50.5
 8 ΣΑΒΑΝ ΑΣΤΕΡΩ (5) Στ. Κλεόπα [+] 49.0

  Ι      
 1 ΑΝΟΥΝΝΑΚΙ (4) Χ. Χατζηπαναγιώτου [#] 59.0
 2 ΠΟΛΥΚΥΚΛΩΠΑΣ (9) Π. Λ. Ανδρέου 59.0
 3 ΑΠΕΡΑΣΤΗ (6) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 58.5
 4 ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ (2) Χρ. Παύλου 58.5
 5 ΑΧΙΛΛΕΑΣ (5) Π. Λάος [+] 58.0
 6 ΜΙΚΡΟΣ ΠΟΥΠΟΥ (7) Δημητσάνης [&] 57.5
 7 ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΩΡΓΙΑ (3) Γ. Σταυρινίδης [+] 53.5
 8 ΤΟΦΙΝΙΑ (8) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 52.0
 9 ΣΑΡΑΜΙΛΛΑΣ (1) Στ. Κλεόπα 51.0
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 2.0 κιλά.

  Ι      
 1 ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΕΜΟΡΥ (5) Δημητσάνης [+] 63.5
 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥ (6) Ολ. Γεωργίου [+] 61.0
 3 ΠΛΑΝΕΤ (3) Δ. Κεφάλας [+] 59.0
 4 ΦΛΑΗΙΓΚ ΤΤΟΥ ΔΕ ΜΟΥΝ (4) Μ. Κωνσταντίνου [+] 57.5
 5 ΣΙΝΤΕΡΕΛΛΑ (10) Ηρ. Ηρακλέους (μ) [&] 57.0
 6 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΛΑ (8) Κ. Καποδίστριας [+] 56.5
 7 ΚΑΣΤΟΜ ΜΕΗΤ (7) Π. Αθανασίου [#] 56.5
 8 ΙΠΠΟΛΥΤΗ (12) Γ. Σταυρινίδης 53.5
 9 ΕΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗ (11) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 52.5
 10 ΓΚΟΛΤ ΡΑΦΑΕΛΛΑ (9) Π. Λάος 49.0

 
 Ι      

 1 ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΑΗΑΡ (7) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 66.5
 2 ΣΜΑΗΛΥ (2) Ν. Κ. Τσιακκούρας 64.0
 3 ΙΝΓΚΟΤ (12) Δ. Κεφάλας [+] 63.0
 4 ΑΦΡΟΔΙΤΟΥΛΑ ΣΤΑΡ (4) Γ. Σταυρινίδης [+] 60.5
 5 ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ (5) Π. Λ. Ανδρέου [+] 60.0
 6 ΒΙΤΤΗΣ ΠΡΙΝΣΕΣ (10) Ι. Μεσιήτης [+] 59.0
 7 ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (11) Ρ. Τσιακκούρας [+] 56.0
 8 ΜΑΤΑΝΤΟΡ (8) Χ. Λ. Ανδρέου 55.5   
 9 ΤΑΣΟΥΛΛΟΣ (6) Π. Λάος 54.0
 10 ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ (3) Δημητσάνης [+] 50.5
 11 ΜΙΣΤΕΡ ΚΚΑΪΛΑΣ (9) Β. Α. Αδάμου [+] 49.0

  Ι      
 1 ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΑΝΑ (8) Μ. Κ. Πέππος [#] 61.0
 2 ΣΤΟΠ ΔΕ ΜΙΟΥΖΙΚ (2) Κ. Καποδίστριας [+] 59.5
 3 ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΒΙΑ (4) Π. Λάος [+] 58.5
 4 ΖΕΥΞΙΠΠΟΣ (3) Γ. Σταυρινίδης [+] 58.0
 5 ΣΙΑΧΟΥΡΙΝΙΟ (7) Ι. Μεσιήτης [#] 54.0
 6 ΝΟΤΙΑΣ (5) Δ. Κεφάλας [&] 51.5
 7 ΤΑΣΜΑΝΙΑΝ (6) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 51.5
 8 ΣΕΗ (1) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 49.0

  Ι      
 1 ΜΑΡΙΝΕΡ (5) Μ. Κ. Πέππος [+] 65.0
 2 ΜΑΡΠΛ ΑΡΤΣ (4) Χρ. Παύλου [+] 63.0
 3 ΚΑΖΑΚ ΕΡΩΤΑ ΜΟΥ (1) Π. Λ. Ανδρέου [+] 62.5
 4 ΓΚΟΛΤ ΣΗΚΕΡ (2) Δ. Κεφάλας [+] 61.5
 5 ΜΑΪΣΤΡΟΓΑΡΜΠΗΣ (6) Μ. Κωνσταντίνου [&] 59.5
 6 ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΙΟΥΤΥ (10) Α. Π. Μιτσίδης 58.5
 7 ΣΑΗΠΡΟΥΣ ΤΖΕΜ (9) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 56.0
 8 ΑΙΓΙΣΘΟΣ (7) Β. Α. Αδάμου [+] 54.5

 9 ΚΟΥΗΝ ΜΥΡΤΟΥ (11) Ι. Μεσιήτης [+] 54.5
 10 ΜΠΟΝΑΒΕΝΤΟΥΡΑ (12) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 52.5
 11 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΙ (IRE) (3) Π. Λάος [+] 50.5
 12 ΜΠΡΑΖΙΛΕΟΥΣ (8) Στ. Κλεόπα [+] 49.0

  Ι      
 1 ΜΙΣΤΕΡ ΠΑΠΣ (1) Α.Α. Αθανασίου [+] 62.0
 2 ΚΙΓΚ ΚΩΣΤΗΣ (6) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 60.0
 3 ΤΑΗΜΟΥΡ (9) Ηρ. Ηρακλέους (μ) [+] 59.0
 4 ΝΤΙΣΚΟΥΕΑΡΝΤ (3) Δημητσάνης [+] 58.5
 5 ΧΑΜΠΗΣ (8) Στ. Κλεόπα [+] 57.5
 6 ΚΑΤΑΣΤΡΟΣ (12) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 57.0
 7 ΖΕΥΣ (5) Π. Λάος [+] 53.0
 8 ΒΙΤΤΗΣ ΣΜΑΗΛ (4) Κ. Καποδίστριας [+] 51.0
 9 ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ (2) Β. Α. Αδάμου [+] 49.5
 10 ΒΑΡΟΥΜ ΜΙΧΑΕΛΛΑ (7) Ι. Μεσιήτης 49.0
 11 ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ (11) Γ. Σταυρινίδης [+] 49.0
 12 ΠΕΤΡΑΛΛΙΝΑ (10) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 49.0

  Ι      
 1 ΒΑΡΚΙΖΑ (8) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 59.0
 2 ΙΠΠΟΜΑΧΟΣ (9) Μ. Κωνσταντίνου [+] 58.5
 3 ΣΟΝΙΚ (7) Π. Λάος [+] 58.5
 4 ΚΑΣΤΩΡ (4) Ρ. Τσιακκούρας [+] 57.5
 5 ΤΖΙΑΝΓΚΟ (6) Π. Λ. Ανδρέου [+] 55.5
 6 ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ (1) Μ. Κ. Πέππος [#] 55.5
 7 ΑΝΤΗΣ (5) Α.Α. Αθανασίου [+] 54.0
 8 ΤΑΡΑΣ ΜΠΙΟΥΤΥ (12) Στ. Κλεόπα [+] 51.0
 9 ΚΡΙΣΜΑΣ ΣΠΙΡΙΤ (3) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 50.5
 10 ΜΑΗ ΡΙΣΚ (10) Δημητσάνης [+] 50.5
 11 ΜΟΥΣΑ ΚΟΥΣΝΑ (11) Κ. Καποδίστριας 50.5
 12 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΘΕΡ (2) Ι. Μεσιήτης [+] 50.0
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 74Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ 2017 - ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

Ο ΖΕΥΞΙΠΠΟΣ για νέα νίκη

1Η ΚΟΥΡΣΑ - Ποιοτικός
Ο ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΧΑΡΗΣ κάνει ντε-

μπούτο με πολύ καλή προετοιμασία και 
έχει τα φόντα να φτάσει στο μέδεν του. Πρω-
ταγωνιστική εμφάνιση θα κάνει ο σκληρο-
τράχηλος ΑΡΤΙΟΣ, ενώ πολύ υπολογίσιμος 
είναι και ο Ο ΚΑΣ. Από τα υπόλοιπα άλογα 
καλές πιθανότητες διάκρισης έχει ο ΣΙΟΟ  
ΠΑΛΑΣ ΣΠΙΡΙΤ.

2Η ΚΟΥΡΣΑ - Πιο έτοιμος
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΟ ΠΟ  στην πρόσφατη 

επανεμφάνιση έτρεξε πολύ καλά και πιο 
έτοιμος τώρα στοχεύει στην πρώτη νίκη του. 
Πρωταγωνιστική εμφάνιση θα κάνουν ο 
ικανότατος στον όμιλο ΠΟΛ Κ ΚΛ ΠΑΣ 
και η φιλότιμη ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕ ΡΓΙΑ. Για 
το τέτρακαστ να προσεχθεί ο πανέτοιμος 
τώρα ΑΧΙΛΛΕΑΣ.

3Η ΚΟΥΡΣΑ - Προσιτός
Η ΙΠΠΟΛ ΤΗ τρέχει σε πολύ προσι-

τό όμιλο και έχει τις δυνάμεις να φτάσει 
πρώτη στο τέρμα. Η ΔΗΜΗΤΡΟ ΛΛΑ σε 
άριστη φόρμα με επικεφαλής διαδρομή 
θα είναι πρωταγωνίστρια. Αμειβόμενη 

θέση διεκδικεί ο βελτιωμένος ΚΑΣΤΟΜ 
ΜΕΗΤ. Αουτσάιντερ προβάλλει η μαχητική 
ΦΛΑ ΓΚ ΤΤΟ  ΔΗ ΜΟ Ν.

4Η ΚΟΥΡΣΑ - Χάντικαπ
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ προέρχεται 

από νίκη σε αδύνατο όμιλο, όμως είναι 
βελτιωμένος και με το Δημητσάνη μπο-
ρεί να αιφνιδιάσει. Θέση στους πρώτους 
διεκδικούν ο βελτιωμένος ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 
και ο ικανός στον όμιλο ΙΝΓΚΟΤ. Πολύ 
υπολογίσιμη στον όμιλο είναι και η ικανή 
ΑΦΡΟΔΙΤΟ ΛΛΑ ΣΤΑΡ.

5Η ΚΟΥΡΣΑ - Αμείωτη
Η φόρμα του ΖΕ ΙΠΠΟ  είναι τρομερή 

και αμείωτη και διεκδικεί ακόμη μια νίκη. Θέση 
στους πρώτους θα διεκδικήσει ο δυναμικός 
ΣΤΟΠ ΔΗ ΜΙΟ ΖΙΚ, ενώ το αουτσάιντερ στον 
όμιλο είναι ο ευνοϊκά ισοζυγισμένος ΝΟΤΙΑΣ. Η 
ΜΑΡΙΑ ΠΟΛ ΒΙΑ είναι σε πολύ καλή φόρμα 
και στοχεύει σε αμειβόμενη θέση.

6η ΚΟΥΡΣΑ - Απόσταση
Η ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΙΟ Τ  προέρχεται 

από νίκη και έχει τις δυνάμεις στην ευνοϊκή 

απόσταση να κερδίσει ξανά. Θέση στους 
πρώτους διεκδικούν ο βελτιωμένος ΜΑΡΙ-
ΝΕΡ και ο ΓΚΟΛΤ ΣΗΚΕΡ,  που μετά από 
πολλές καλές εμφανίσεις στην τελευταία 
κούρσα του απογοήτευσε. Να μην αγνοηθεί 
ο ικανός στην απόσταση ΑΙΓΙΣΘΟΣ.

7Η ΚΟΥΡΣΑ - Αιφνιδιασμός
Ο ΧΑΜΠΗΣ τρέχει αυτήν τη φορά σε 

πιο ευνοϊκή απόσταση και σαν αουτσάιντερ 
μπορεί να αιφνιδιάσει. Βασικότεροι αντί-
παλοί του είναι ο ευνοϊκά ισοζυγισμένος 
ΒΙΤΤΗΣ ΣΜΑΗΛ και ο πρόσφατος νικητής 
ΝΤΙΣΚΟ ΕΑΡΝΤ. Αουτσάιντερ προβάλλει 
ο αποκαλυπτικός στην τελευταία κούρσα 
του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΚΟ ΡΗΣ.

8Η ΚΟΥΡΣΑ - Ρεβάνς
Ο ΙΠΠΟΜΑΧΟΣ με τη δυναμική ανά-

βαση του Μηνά Κωνσταντίνου έχει τα φόντα 
να πάρει τη ρεβάνς από τη ΒΑΡΚΙΖΑ, που 
διατηρεί αμέιωτη τη φόρμα της. Αμειβό-
μενη θέση διεκδικεί ο ΜΟ ΣΑ ΚΟ ΣΝΑ, 
που είναι σε άνοδο, ενώ το αουτσάιντερ του 
ομίλου είναι ο πανέτοιμος πλέον ΚΑΣΤ Ρ. 
Για το τέτρακαστ ο ΣΟΝΙΚ.

Ο ΧΑΜΠΗΣ 
ΤΡΕΧΕΙ ΑΥΤΗΝ 

ΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ 
ΠΙΟ ΕΥΝΟΪΚΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΣΑΝ ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΕΙ 

Η «Σημερινή» επανέρχεται στην ενδι-
αφέρουσα ιστορία της ε κ ομάδας Άγιος 
Παντελεήμων,  που καθίσταται η πρώτη ε κ 
παροικιακή ποδοσφαιρική δύναμη που θα 
συμμετέχει στις επαγγελματικές κατηγορίες 
του Αγγλικού Ποδοσφαίρου. Είχαμε μια 
μικρή συνομιλία με τον εμπνευστή και προ-
πονητή των Αγίων , Γιώργο Φραγκέσκου, 
κατά την παρουσία του στην Κύπρο, την 
ιδιαίτερή του, όπως λέει, πατρίδα...

ας υ η η  ι υ α 
ρ α ής   ις α -
α ικ ς κα η ρ ς    υ ι ς 
ρ η α αι α  αυ  ή α  α α -

  ια ρ   ις 
ρ

«Νιώσαμε από την πρώτη στιγμή έτοι-
μοι να ανταγωνιστούμε στην ΚΟΠΑ, το 
παροικιακό πρωτάθλημα. Νιώθοντας αυτό 
και παρά τις δυσκολίες λόγω ιστορικών 
ομάδων παίξαμε το δικό μας ποδόσφαι-
ρο. Εβδομάδα με εβδομάδα φάνηκε ότι 
μπορούσαμε, καθώς προχωρούσαμε αήτ-
τητοι (13 αγώνες). Και το επιδιώξαμε μέσα 
κυρίως από την ομαδικότητα, παρά την 
ατομική ποιότητα. Κάναμε από τον πρώτο 
χρόνο το νταμπλ. ταν τελικά μια τεράστια 
επιτυχία για τη  μικρή ε κ και ελληνική 
κοινωνία, την Εκκλησία που στήριξε την 
ομάδα και καθέναν από εμάς προσωπικά 
και ομαδικά. Και αυτές οι επιτυχίες μαζί με 
το ήθος της ομάδας, ως εκπροσωπούσας 
την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, μαγνήτισαν 
τόσο την τοπική κοινωνία αλλά έφεραν 
και απίστευτη δημοσιότητα στην ομάδα». 

Τα ιρα ι υ   η  
α α ι η ις α α ικ ς 
κα η ρ ς

« χι, πρώτα απ  όλα πρέπει να διαχει-
ριστούμε αυτήν τη μεγάλη αναβάθμιση και 
αλλαγή. Πρέπει πρώτα να δούμε πώς επι-
βιώνουμε οικονομικά, γιατί οι μόνοι πόροι 
προέρχονται από τη  μικρή παροικιακή 
κοινότητα και τις προσωπικές εισφορές 
των μελών της Επιτροπής. Παρά ταύτα, 
οι φιλοδοξίες μας συνεχίζουν. πάρχουν 
αρκετές κατηγορίες που πρέπει να ανέ-
βουμε αλλά δεν φοβάμαι να σας πω πως 
το όνειρό μας είναι σε κάποια στιγμή να 
καταστούμε μια ομάδα του n e en e 

e g e που όλοι γνωρίζουν». 

υ ι  α ης 
αρ ικ ας  η ικής και κυ ριακής  

 ι υ ή  ς  
ς ή ς αυ   

ρ
«Δυστυχώς, όχι. Αυτά τα παιδιά έχουν 

πετύχει πολλά και πραγματικά ευελπιστού-
με ότι η ιστορία και το ταξίδι μας θα φέρει 
αυτό το ενδιαφέρον. Θα ταν υπέροχο αν 

κάποια ομάδα από την Κύπρο Ελλάδα 
έριχνε μια πιο προσεκτική ματιά στο τι 
πετύχαμε και τι κάνουμε». 

ρα ι  ι α ι  κ  
α υ  η α α

«Ναι, γιατί υπάρχουν απίστευτα ταλέντα 
στην ομογένεια του Βόρειου Λονδίνου. Στα 
30 χρόνια ενασχόλησής μου έχω δει 8-9 
περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που πραγ-
ματικά «έβγαζαν μάτια». Θα μπορούσαν 
να σταθούν σε μεγάλες ομάδες σε Κύπρο 
και Ελλάδα. Τώρα όμως η προσοχή μας 
είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα στο 

i e ex e g e και εκεί επικεντρωνό-
μαστε. Αν το πράξουμε και προχωρήσουμε, 
τότε ναι, θα προσελκύσουμε είμαι σίγουρος 
το ενδιαφέρον κυπριακών σωματείων». 

υ  α ή α  ια ικα η
«Σίγουρα. Αυτό που πραγματικά θα 

θέλαμε θα ήταν ένα από αυτά τα σωμα-
τεία μια μέρα να διερωτηθεί «γιατί να μην 
υιοθετήσουμε τον Άγιο Παντελεήμονα ως 
συνδεδεμένη μας ομάδα και να τους βο-
ηθήσουμε να μεγαλώσουν και μαζί να 
έχουμε αμοιβαία ποδοσφαιρικά κέρδη »».

ι  αι  ή υ  υ ρ ς ις 
ς Κ ρ υ και ας και ις 

ς
«Το μήνυμά μου είναι να αφιερώσουν 

λίγο από τον πολύτιμό τους χρόνο για να 
ρίξουν μια ματιά στο τι γίνεται στην Αγγλία 
και το Βόρειο Λονδίνο συγκεκριμένα, στην 
παροικία μας. Και είμαι σίγουρος ότι θα 
εντοπίσουν πολύ μεγάλα ταλέντα. Φαντά-
ζομαι να έρχονται στον Άγιο Παντελεήμονα 
και να μας πουν αυτός και αυτός ο ποδο-
σφαιριστής είναι σπουδαίοι. Φανταστείτε 
να βρουν μόνο ένα ποδοσφαιριστή και 
να τον πάρουν, πόσα κίνητρα θα δώσει 
στην υπόλοιπη ομάδα και την κοινότητα 
γενικότερα. Θα ήταν φανταστικό, πιστέψτε 
με. Νιώθω ότι πραγματικά αυτό μπορεί να 
συμβεί. Φτάνει κάποιος να αφιερώσει λίγο 
χρόνο και να ρίξει μια προσεκτική ματιά». 

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ 
ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

Οι «Άγιοι» δίνουν τον πρώτο τους αγώ-
να στο επαγγελματικό πρωτάθλημα του 
Δυτικού Λονδίνου την ερχόμενη εβδο-
μάδα. Μόλις προ ημερών είχαν συντρίψει 
με 7-2, σε φιλικό αγώνα,  την ισπανική, 
επίσης ομογενειακή ομάδα Ντεπορτίβο 
- ποδοσφαιρικό παιδί της γνωστής Λα 
Κορούνια. Επίσης προ ημερών ο Άγιος 
Παντελεήμων έγινε η πρώτη ομάδα της 
Ελληνικής Κυπριακής Παροικίας που συμ-
φώνησε με επίσημο χορηγό, ο οποίος θα 
στηρίξει οικονομικά την προσπάθεια στο 
ανταγωνιστικό επαγγελματικό περιβάλλον. 

 Ο   

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ///
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΚΑΝΙΑΝ

ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΧΑΡΗΣ... Ο αλλοδαπής προέλευσης 
4ετής ίππος εντατικοποίησε πρόσφατα την προετοιμασία 
του με θετικά αποτελέσματα. Δείχνει ότι, αν και δεν είναι 
απόλυτα έτοιμος, είναι ποιοτικός ίππος και εκτιμούμε 
ότι στον αδύνατο όμιλο εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει.

ΖΕ ΙΠΠΟΣ... Ο ανερχόμενος ετής διατηρείται σε 
εξαιρετική φόρμα από το Γαβρίλο Τσαβαρτζίδη και με 
ευνοϊκές συνθήκες διαδρομής μπορέι να φτάσει στην 
4η φετινή νίκη του. Η σύνθεση της διαδρομής θα τον 
ευνοήσει και με το δυνατό φίνις του μπορεί να επιβληθεί.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΔΥΜΟ
ΙΠΠΟΜΑΧΟΣ-ΒΑΡΚΙΖΑ... Στην τελευταία κούρσα 

τους θα έπρεπε να έκαναν το δίδυμο, όμως ο γρήγορος 
και μη ευνοϊκός ρυθμός που έδωσαν καταπόνησε τον 
Ιππόμαχο, που υποχώρησε άτακτα στα τελευταία 100 
μέτρα και έμεινε εκτός διδύμου. Αυτήν τη φορά ο ΙΠ-
ΠΟΜΑΧΟΣ με πιο ισχυρή ανάβαση έχει τον πρώτο 
λόγο από την πρόσφατη νικήτρια ΒΑΡΚΙΖΑ.

ΙΣΧΥΡΑ ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ
ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ... Πρόσφατα κέρδισε σε πολύ πιο 

αδύναμο όμιλο, όμως επειδή είναι σε πορεία ανόδου με 

συνετή τακτική ημιαναμονής τον βλέπουμε ικανό, όχι 
μόνο να πρωταγωνιστήσει αλλά ακόμη και να φτάσει 
και στη νέα νίκη.

ΧΑΜΠΗΣ...
Πρόσφατα σε 3 περιπτώσεις υποστηρίχθηκε ανά-

μεσα στα φαβορί τρέχοντας στα 1200 μέτρα,  που δεν 
τον ευνοούν. Αυτήν τη φορά τρέχει στα 1 00 μέτρα, 
όπου και ευνοείται και έχει όλα τα φόντα όχι μόνο να 
πρωταγωνιστήσει, αλλά να φτάσει ακόμη και στη νί-
κη-έκπληξη.

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ///

Κυπριακές νίκες στο Μαρκόπουλο
Ο έμπειρος προπονητής Άδωνης Κρητικός συνε-

χίζει την καλή πορεία του στο Μαρκόπουλο και στις 
ιπποδρομίες της Παρασκευής, 8 Σεπτεμβρίου, σε έξι 
συμμετοχές πήρε μια νίκη, ένα δευτερείο σε πολύ κλειστό 
φώτο φίνις, δυο τριτεία και ένα τεταρτείο.

Ο Άδωνης, που διατηρεί δυναμικό 30 αλόγων, έχει 
πλέον εδραιωθεί σαν ένας υπολογίσιμος στάβλος και 
τα άλογά του τρέχουν σταθερά και διακρίνονται ακόμη 
και σαν αουτσάιντερ στο στοίχημα.

Τη νίκη της Παρασκευής την πέτυχε με την 3ετή φο-
ράδα του Αλέξανδρου Βασιλείου, γιου του Δρος Βάσου 

Βασιλείου, Τη Ατ Δε Ριτζ, στην 3η μόλις συμμετοχή της 
και ήταν μάλιστα εντυπωσιακή, αφού εκκίνησε διστα-
κτικά και έμεινε τελευταία. Από τα 700 μέτρα βελτίωσε 
σταδιακά τη θέση της και στο τελευταίο 200άρι αν και 
ανέβαινε δεν φαινόταν ότι θα μπορούσε να κάλυπτε τα 
4 μήκη που την χώριζαν από την πρωτοπόρο και θα 
κέρδιζε. Η συνέχεια, όμως, ήταν εντελώς διαφορετική, 
αφού η ισχυρή φοράδα κατάπιε  τους αντιπάλους της 
κερδίζοντας στο τέλος με ενάμισι μήκος και με ευχέρεια. 
Τη φοράδα ίππευσε ο Μάριος Χριστοφή, που είναι ο 
βασικός αναβάτης του στάβλου.

Ο 6ετής Κέηπ Ραθ που αναγεννήθηκε στη προπόνηση 
του Άδωνη και πέτυχε πρόσφατα 2 νίκες, καταδίωξε 
με πείσμα και δυνάμεις τον Λιουάμης που οδήγησε 
αλλά υπολείφθηκε ένα εκατοστό του αντίπαλου του 
και έμεινε σαν αουτσάιντερ 2ος. Τρίτος ένα μήκος πιό 
πίσω ο Βιρμανός, επίσης της προπόνησης Κρητικού.

Την 3η θέση πήρε και ο Μεσσήνιος στη 2η ιπποδρο-
μία με τον Σιγκλ Σάμμιτ στην ίδια κούρσα να είναι 4ος.

εχώρισε στη συνάντηση η νίκη του Τζιαρίνο (Τζιά-
ραχ-Φίντλερς Φέαρ), που ήταν η 9η της καριέρας του 
σε 16 συμμετοχές και επιτεύχθηκε με εύκολο τρόπο 
και με 60 κιλά. πως είναι γνωστό, η Φίντλερς Φέαρ 
παραστήθηκε στην Κύπρο από τον Τζιάραχ και γέννησε 
στην Ελλάδα το πουλάρι της, που δεν είναι άλλος από 
τον πανίσχυρο Τζιαρίνο...

ΚΑΛΑΘΟΣ ΑΙΡΑ

Μπορεί να αμείβονται με εκατομμύρια 
που ο περισσότερος κόσμος δεν θα δει ούτε 
σε πέντε ζωές, αλλά αυτό δεν καθιστά τους 
αθλητές… ρομπότ. Παραμένουν άνθρωποι, 
με συγκεκριμένα αποθέματα ενέργειας και 
αντοχές που δεν είναι ανεξάντλητες. Το 
υπερφορτωμένο καλεντάρι απειλεί με εξου-
θένωση τούς κορυφαίους παίκτες, αφού 
οι υποχρεώσεις με τους συλλόγους τους, 
αλλά και τις εθνικές ομάδες είναι χρόνο 
με τον χρόνο μεγαλύτερες και καθίσταται 
σταδιακά πρακτικά αδύνατο ν αντεπεξέλθουν 
σε όλες και με την ίδια απόδοση. 

Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε το 
παράδειγμα δύο διεθνών, που από τον 
περασμένο Οκτώβριο και με διακοπή μόλις 
ενάμιση μήνα αγωνίζονται συνέχεια, σε 
υψηλού επιπέδου και απαιτήσεων αναμε-
τρήσεις. Ο λόγος για τον Νικ Καλάθη και 
τον Γιώργο Πρίντεζη… Ο μεν αρχηγός του 

Παναθηναϊκού μέσα σε 343 ημέρες και 
με μοναδική διακοπή για λίγες εβδομάδες 
από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα τέλη Ιουλίου 
έπαιξε σε 78 επίσημα ματς μετρώντας 26,8 
λεπτά στο παρκέ. Ο δε συναρχηγός  του 
Ολυμπιακού στο ίδιο διάστημα και με την 
ίδια ξεκούραση κατέγραψε 72 επίσημα 
ματς με 24,  λεπτά παρουσίας στο γήπε-
δο. Αμφότεροι με τρομερή πίεση, μεγά-
λες ευθύνες και υψηλές απαιτήσεις από 
όλους, αμφότεροι όμως με επιτυχία. Και 
δεν βάζουμε μέσα τα φιλικά, τις δυνατές 
προπονήσεις ή τα κουραστικά ταξίδια…

Επίσημα… ξεθεωμένοι
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ΔΙΕΘΝΗ ///
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ

ΟΙ ΝΕΑΡΟΙ ΑΣΟΙ ΚΑΙ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ 
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ, ΠΛΗΘΥΝΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΟΥΝ 
ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

αναμένουμε επίσης με ενδιαφέρον την εξέλιξη των 
Κρίστενσεν (Τσέλσι) και Ντάβινσον Σάντσεζ (Τότεναμ). 
Μία μετεγγραφή που προκάλεσε έκπληξη, ήταν η 
μετακίνηση του 19χρονου Σολάνκε από τη Τσέλσι 
στη Λίβερπουλ. Διίστανται οι απόψεις για τον νεαρό 

Άγγλο επιθετικό. 
ΙΣΠΑΝΙΑ: Ο 20χρονος Γάλλος Μούσα 

Ντεμπελέ είναι αυτήν τη στιγμή η 2η πιο 
ακριβή μετεγγραφή όλων των εποχών 

και πήγε στην Μπαρσελόνα για να 
«φορέσει» τα παπούτσια του Νεϊμάρ. 

Οι εμφανίσεις του στην Ντόρ-
τμουντ και την Εθνική ήταν 
απλώς ένα δείγμα γραφής, 
μίας μεγάλης πάστας ποδο-
σφαιριστή. Η Μπάρτσα έχει 
θέμα με την ανέλιξη δικών 
της νεαρών παικτών με τε-

ράστια προοπτική, την ώρα που η Ρεάλ βλέπει 
και θαυμάζει τον Ασένσιο. Το μεγάλο next big 
thing της Ισπανίας. Πολλά υποσχόμενος ο Τέο 
Ερνάντεζ, τον οποίο η Ρεάλ απέκτησε από την 
Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά περισσότερο ο 21χρονος 
Ντάνι Σεμπάγιος, που κόστισε μπόλικα ευρώ 
στη «Βασίλισσα», προκειμένου να κάνει τη με-
τεγγραφή από την Μπετίς. Στη Βαλένθια κάνουν 
λόγο για τον 20χρονο μέσο Σολέρ. Έχει και αυτός 
προοπτική. 

ΙΤΑΛΙΑ: Ντόπιος ο Νο1 νεαρός. Στα 16 του 
έκατσε κάτω από τα δοκάρια της Μίλαν και... 
παράκατσε, αφού ήταν εξαιρετικός. Και τώρα 
είναι πλέον… 18. Ο λόγος για τον Τζιανλουίτζι 
Ντοναρούμα. Μεγάλης πάστας τερματοφύλακας, 
τυχερή η Μίλαν. Που στην προσπάθειά της να 
επανακτήσει τα πρωτεία στην Ιταλία, είδε προο-
πτική σε έναν άλλο νεαρό, τον 21χρονο Πορτογά-
λο φορ Αντρέ Σίλβα. Στο Καμπιονάτο θα δούμε 
επίσης ένα Τσέχο, που έχει στοιχεία για να πάει 

πολύ ψηλά. Η Γιουβέντους 
και η Ίντερ πάλεψαν για 

να αποκτήσουν τον 
21χρονο Πάτρι Σικ, η 
Ρόμα απέκτησε τελικά 
τον ποδοσφαιριστή, 

που έκανε 
παπάδες 

Το ταλέντο ρέει από τα μπατζάκια τους

Ο 
νεαρός είτε το έχει είτε όχι. 
Είτε είναι 18 είτε 19, εφόσον 
κατέχει το αντικείμενο και έχει 
το ταλέντο, θα ξεχωρίσει, θα 
κάνει θραύση. Είτε θα μπει 
με τα μπούνια στη δράση, είτε 
αν βρει μια ευκαιρία, η ώρα 

του θα έρθει. Απλώς όλοι θα πρέπει κάποια στιγ-
μή, πέρα από τον τομέα της συλλογής εμπειριών, 
να αφήσουν κατά μέρος την ηλικία του παίκτη. Ο 
Μαραντόνα, ο Πελέ, ο Μέσι και ο Ρονάλντο, για να 
καλύψουμε αρκετές εποχές, δεν είχαν βγάλει καλά-
καλά το… γυμνάσιο, όταν άρχισαν τα μαγικά τους. 
Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο διαθέτει σήμερα άλλη 
μία καταπληκτική φουρνιά νεαρών άσων έτοιμων 
να αφήσουν εποχή. Δεδομένο ότι 2-3 εξ αυτών θα 
είναι, σε 2-3 χρόνια, οι απόλυτοι σταρ. Οι Εθνικές 
ομάδες και οι σύλλογοι κοιτάνε τα νέα τους φυντάνια 
και επενδύουν πάνω τους. Η φουρνιά των νεαρών 
παικτών που δεν έχουν κλείσει τα 21 τους χρόνια 
είναι μεγάλη. Και πραγματικά δυσκολεύεσαι να 
προβλέψεις ποιος η ποιοι, έστω και με βραχεία 
κεφαλή, θα ξεπεράσουν τους υπόλοιπους. Ιδού, 
λοιπόν, οι νυν σταρ και οι πιθανοί επόμενοι σούπερ 
σταρ. Ανά χώρα, ανά πρωτάθλημα.

ΑΓΓΛΙΑ: Λογικό, από την ώρα που οι ομάδες της 
Αγγλίας έχουν τα περισσότερα χρήματα, να κάνουν τις 
πλέον ακριβές μετεγγραφές. Αλλά και την ίδια ώρα να 
δίνουν καλά λεφτά για νεαρούς. Το συν της υπόθεσης 
είναι πως έχουν και δύο δικά τους παιδιά. Τον Ντε Άλι 
και τον Μάρκους Ράσφορντ. Που με βάση τη μέχρι 
τώρα εξέλιξή τους, αποδεικνύουν πως η προβολή της 
οποίας τυγχάνουν ταιριάζει με την αξία τους και όχι με 
την τάση των Άγγλων να υπερεκτιμούν τους νεαρούς 
τους (π.χ. Στέρλινγκ). Ο Ράσφορντ έχει άλλον έναν 
νεαρό, με εξαιρετικά στοιχεία. Τον  Γάλλο Άντονι 
Μαρσιάλ. Στην απέναντι πλευρά του Μάντσεστερ, 
η Σίτι, πέτυχε διάνα με δύο πιτσιρίκια. Πρώτα 
με τον Γερμανό Λερόι Σανέ και αμέσως μετά με 
τον Γκάμπριελ Χεσούς. Ειδικά για 
τον 2ο, οι προβλέψεις κάνουν 
λόγο για σκόρερ ολκής. Η 
έκπληξη της χρονιάς ήταν 
ο δανεισμός του Πορτο-
γάλου Ρενάτο Σάντσεζ 
από την Μπάγερν στη 
Σουόνσι. Ο 19χρονος 
μέσος  είδε πάντως τις 
μετοχές του να πέ-
φτουν, αλλά οι ειδικοί 
λένε πως χρειάζεται 
μία γερή, γεμάτη χρο-
νιά για να εκτιναχθεί. 
Έστω και στη Σουόνσι. Θα 

πέρσι στη μεσαία γραμμή της Σαμπντόρια. Ο 
20χρονος Βραζιλιάνος Μπαρμπόσα είναι μία 
άλλη εξαιρετική περίπτωση και μία ελπίδα για 
την Ίντερ. Αλλά βλέποντας πως πρέπει να πάρει 
παιχνίδια, τον έστειλε δανεικό στην Μπενφίκα.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Εδώ εργοστάσιο παραγωγής και 
ανέλιξης. Από πού να ξεκινήσεις. Η μανούλα στο 
θέμα Ντόρτμουντ έδωσε μεν τον Ντεμπελέ, αλλά... 
Έχει στις τάξεις της τον Βάιγκλ, τον Πούλισιτς 
(αμερικανάκι), ενώ για να αντικαταστήσει την 
απώλεια, πήρε και άρπαξε από τις ακαδημίες της 
Σίτι τον 17χρονο Τζάντον Σάντσο, την 3η (μετά 
τους Άλι, Ράσφορντ) μεγάλη ελπίδα της Αγγλίας. 
Την ίδια ώρα μία εξαιρετική γενιά Γερμάνων, 
λίγο πάνω λίγο κάτω από τα 20, ετοιμάζεται να 
κάνει και άλλη θραύση. Μέγιερ, Γκορέτσκα, 
Βέρνερ και Σούλε οι κυριότεροι. Φυσικά στον 
χάρτη είναι και ο Κίνγκλσεϊ Κόμαν. Ο Γάλλος της 
Μπάγερν δεν πάτησε ακόμη τα 22 του, απλώς 
ήδη καταγράφει 4 χρονιές σε υψηλό επίπεδο 
και έτσι εύκολα ξεχνά κανείς πως είναι νεαρός. 

ΓΑΛΛΙΑ: Άλλη μία χώρα που βγάζει ή και 
εξελίσσει ταλέντα. Και μετά τα στέλνει σε Αγγλία, 
Ισπανία και πάει λέγοντας. Φυσικά ο κατά πολλούς 
κορυφαίος νεαρός στην υφήλιο, ο Κίλιαν Μπαπέ, 
δεν πήρε τον δρόμο της ξενιτιάς. Απλώς από τη 
Μονακό μετακόμισε στο Παρίσι. Οι ειδικοί βλέπουν 
σε αυτόν τον 19χρονο (σχεδόν), κάτι ειδικό. Αυτό 
το κάτι, που είχαν όλοι οι μέχρι σήμερα σούπερ 
σταρ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η Μονακό 
έχασε το σούπερ ταλέντο της, είδε και άλλους να 
φεύγουν (τους 23χρονους Μπακαγιόκο και Μεντί), 
αλλά έψαξε και βρήκε άλλα φυντάνια. Τον Βέλγο 
Γιούρι Τίελεμανς της Άντερλεχτ και τον Αντάμα 
Ντιακαμπί της Ρεν. Κράτησε ένα άλλο μεγάλο 
περιουσιακό της στοιχείο, τον Τόμας Λεμάρ, που 
είναι φυσικά 21 και τον ζητούσε το μισό Λονδίνο. 
Αλλά παίκτες με μεγάλη προοπτική θα βρείτε 
και σε μικρότερους συλλόγους. Στεκόμαστε στον 
18χρονο στόπερ της Νις, Μαλάν Σαρ. 

Φυσικά, ταλέντα ξεπετάγονται και σε άλλες 
χώρες. Οι Βέλγοι, οι Ολλανδοί και οι Πορτογά-
λοι  έχουν την ικανότητα είτε να βγάζουν ντόπια 
παιδιά είτε να βρίσκουν πιτσιρίκια σε όλη την 
υφήλιο και να τα εξελίσσουν. Στην Ιβηρική χώρα 
υπάρχουν μπόλικοι νεαροί, που αναμένουν τη 
στιγμή τους για να πάνε σε πιο προηγμένο πρω-
τάθλημα. Ένας απόφοιτος της Λα Μάσια, ο Άλεξ 
Γκριμάλντο, κάνει ήδη θόρυβο με την παρουσία 
του στην Μπενφίκα, την ώρα που ο συμπαίκτης 
του Άντριγια Ζίβκοβιτς αναμένεται πως μετά τον 
πρώτο χρόνο προσαρμογής στη Λισαβόνα θα 
απογειωθεί. Στη χώρα της τουλίπας, πολλά λέ-

γονται για τον 20χρονο στόπερ Σεν Γιουστ, 
που έδειξε εξαιρετικά πράγματα 

στην Χέρενφεϊν και έκανε το 
βήμα για τη Φέγενορντ. Στον 
Άγιαξ ο Δανός Κάσπερ Ντόλ-

μπεργκ, πριν κλείσει τα 20 του, 
εντυπωσιάζει, έχοντας ένα γκολ σε 
κάθε δύο αγώνες. Την ίδια ώρα, 
όλοι έχουν το μυαλό τους και στην 

Αφρική. Γιατί κάπου εκεί  υπάρ-
χουν πάντα πολλά ταλεντάκια, άγνωστα 

σήμερα, αλλά με λαμπρό μέλλον. 


