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ίναι ολοφάνερο ότι τη 
φετινή σεζόν πνέει νέος 
αέρας στην Ανόρθωση. 
Η επιστροφή του Ανδρέα 
Παντελή στη διοίκηση στα 
μέσα της περσινής περιό-
δου, η παραμονή του Ρόνι 

Λέβι στην τεχνική ηγεσία και η έλευση στο 
«Αντώνης Παπαδόπουλος» ποδοσφαιρι-
στών εγνωσμένης αξίας, έχουν φέρει την 
αισιοδοξία στην ομάδα της Αμμοχώστου. 

Αρχίζοντας από την επιστροφή του Αν-
δρέα Παντελή, είναι γεγονός ότι επανέφερε 
τη γαλήνη που χρειαζόταν η ομάδα με έναν 
άνθρωπο στην κορυφή της διοικητικής 
πυραμίδας που καταλάβει από ποδόσφαιρο, 
πράγμα πολύ σημαντικό για την πορεία 
της Ανόρθωσης. Μάλιστα, ο  διοικητικός 
ηγέτης της εταιρείας είχε εμπλοκή στον 
προγραμματισμό του καλοκαιριού και 
εξαιρετική συνεργασία με τον Ρόνι Λέβι.

Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι ο κ. 
Παντελή έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον 
Ισραηλινό τεχνικό, και το ανακοίνωσε σε 
μια εποχή που οι περισσότεροι τον είχαν 
ξεγραμμένο από το «Αντώνης Παπαδό-
πουλος». Ο πρόεδρος της εταιρείας εκ των 
υστέρων φαίνεται ότι πολύ σωστά έπραξε, 
αφού στήριξε έναν προπονητή που γνώριζε 
πολύ καλά την ομάδα και πίστεψε σε αυτόν 

ότι με το κατάλληλο υλικό θα μπορούσε 
να φέρει με επιτυχία εις πέρας το δύσκολο 
έργο. Ο Ρόνι Λέβι άρπαξε την ευκαιρία από 
τα μαλλιά και, παρά το γεγονός ότι ήρθαν 
στην ομάδα αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές, 
πολλοί εκ των οποίων καθυστερημένα, 
εντούτοις έχει βρει τη χημεία και μέχρι 
στιγμής τα αποτελέσματα φαίνονται εντός 
αγωνιστικού χώρου. 

Σε τέσσερεις αγώνες η «Κυρία» μετρά 
τρεις νίκες (Αλκή Ορόκλινη, ρης, ΑΠΟ-
ΕΛ) και μία ισοπαλία με τη Νέα Σαλαμίνα 
στην πρεμιέρα, αλλά το πιο σημαντικό είναι 
ότι παιχνίδι με παιχνίδι η Ανόρθωση πα-
ρουσιάζεται καλύτερη και είναι κάτι που 
φέρνει ικανοποίηση σε όλους, διοίκηση 
αλλά και κόσμο.

Στην ομάδα έχουν έρθει έμπειροι 
ποδοσφαιριστές που μπορούν να κά-
νουν τη διαφορά αλλά και νεαροί παί-
κτες γεμάτοι ενθουσιασμό και δίψα για 
ποδόσφαιρο. Το έργο του Ρόνι Λέβι εξ 
αρχής δεν ήταν εύκολο, όμως μέχρι 
στιγμής τα πάει μια χαρά. 

λλωστε καλείται να διαχειριστεί με 
τον καλύτερο τρόπο ποδοσφαιριστές με 
βαριά ονόματα, που ήρθαν για να κάνουν 
τη διαφορά, όπως είναι οι Σίντενφελντ, Πρά-
νιτς,  αρούς, Μπανταλόφσκι, Ντουγκλάο, 
Παλάνκα, Καμαρά, Σισέ και να γίνουν ένα 

με τους  παλιούς, Βίκτορ, Ράγιος, και λβες 
αλλά και με τους νεαρούς αλλά υποσχό-
μενους, Αρτυματά, Πηλέα και Μακάροφ.

Σίγουρα το έργο του Ρόνι Λέβι δεν είναι 
καθόλου εύκολο, αλλά το πρώτο δείγμα 
γραφής της νέας Ανόρθωσης είναι αρκετά 
ικανοποιητικό. Γι’ αυτό και πνέει αέρας 
αισιοδοξίας στην ομάδα.   

τα ερ  α ία ο    
Ο αρχηγός όχι μόνο θα πρέπει να δεί-

χνει τον δρόμο στους υπόλοιπους, αλλά να 
είναι και υπόδειγμα. Και στην περίπτωση 
της Ανόρθωσης, ο οάο Βίκτορ πληροί τις 
πιο πάνω προ ποθέσεις. Ο Βραζιλιάνος 
κεντρικός μεσοαμυντικός, που συνεχίζει 
στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» για τρίτη 
σεζόν, αναμφίβολα αποτελεί βαρόμετρο για 
την ομάδα της Αμμοχώστου, αφού πέραν 
της σταθερά καλής του παρουσίας στον 
αγωνιστικό χώρο, δείχνει και τα ηγετικά του 
προσόντα. Όπως έπραξε και στο ντέρμπι 
της Δευτέρας στο ΓΣΠ. Γιατί δεν ήταν μόνο 
το γκολ που σημείωσε, το οποίο έκρινε 
τον αγώνα, αλλά και η γενικότερη παρου-
σία του και τα πολλά τρεξίματα που είχε, 
βοηθώντας την ομάδα του να φύγει από 
το στάδιο της πρωτεύουσας με το πολύ 
σημαντικό διπλό.  

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός 

που το καλοκαίρι ο Ρόνι Λέβι 
επέμενε πολύ στην ανανέωση 
του συμβολαίου του, αφού τον 
θεωρεί απαραίτητο στην ομάδα 
και γύρω του «έκτισε» τη φετινή 
Ανόρθωση. 

Ο Βίκτορ πήγε στην Ανόρ-
θωση το καλοκαίρι του 2015, 
και από τότε αποτελεί βασικό 
κι αναντικατάστατο στέλεχος 
της ομάδας. Την περσινή 
περίοδο ήταν ο πρώτος σε 
συμμετοχές ποδοσφαιρι-
στής της «Κυρίας», έχοντας 
αγωνιστεί σε 40 παιχνί-
δια (33 στο πρωτάθλημα, 
7  στο κύπελλο), όλα ως 
βασικός, ενώ κατέγραψε 
συνολικά 3.529 λεπτά. 

έτος ξεκίνησε από 
εκεί που σταμάτησε, 
αφού στις πρώτες τέσ-
σερεις αγωνιστικές 
μετρά τρία 90λεπτα με 
ΑΠΟΕΛ, Νέα Σαλαμίνα 
και Αλκή Ορόκλινη, ενώ 
στον αγώνα με τον ρη αγω-
νίστηκε για 85 λεπτά πριν γίνει αλλαγή, 
έχοντας πετύχει ένα γκολ, στο ντέρμπι 
της περασμένης Δευτέρας στο ΓΣΠ. 
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κόμη και οι Απολλωνίστες 
δεν θα περίμεναν ποτέ ότι 
ο Σωφρόνης Αυγουστή 
θα είχε αυτήν την πορεία 
στον πάγκο του Απόλ-
λωνα. Όμως ξεπέρασε 
τις προσδοκίες όλων. Ο 

Νίκος Κίρζης τού  έδωσε την ευκαιρία, 
την «άρπαξε από τα μαλλιά» και τον δι-
καίωσε με τον καλύτερο  τρόπο. Δεν ήταν 
προσωρινή λύση, αλλά έδειξε ότι είναι ο 
προπονητής που ήθελε ο Απόλλωνας για 
χρόνια. Κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες 
να οδηγήσει τον Απόλλωνα στην κατά-
κτηση του Κυπέλλου και στους ομίλους 
του Γιουρόπα Λιγκ  εκίνησε την πορεία 
στους ομίλους,  με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο μετά  την ισοπαλία απέναντι στη Λιόν. 

Είναι μάγκας ο Σωφρόνης, διότι ήδη 
πέτυχε πολλά σε μικρό χρονικό διάστη-
μα. Το πιο σημαντικό είναι ότι κέρδισε 
την εμπιστοσύνη όλων, στην οικογένεια 
του Απόλλωνα. Έχει πολλά όμως ακόμη 
να δώσει. Δεν είναι άλλωστε από τους 
προπονητές που «πετάνε στα σύννεφα». 
Παραμένει προσγειωμένος και το πάθος 
του το μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές. 
Αυτό το βλέπουμε στο γήπεδο. Δεν είναι 
τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι η ομάδα 
του το παλεύει μέχρι το τέλος και παίρνει 
τα αποτελέσματα. 

Η πορεία του Σωφρόνη Αυγουστή 
σίγουρα είναι εντυπωσιακή και θα έχει 
ενδιαφέρον η συνέχειά της. Ο μεγάλος 
στόχος τώρα είναι η ομάδα να καταφέρει 
στο τέλος της αγωνιστικής χρονιάς να ανεβεί 
στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου.  

Ο Απόλλωνας αποδίδει πολύ καλό 
ποδόσφαιρο και οι ποδοσφαιριστές του 
βγάζουν περισσό πάθος στο γήπεδο. Αυτό 
είναι άλλωστε που ζητά ο Κύπριος τεχνικός. 
Θέλει να δίνουν το 100 , όπως πράττει 
ο ίδιος στον πάγκο. Δεν είναι υπερβολή 
να πούμε ότι ο Απόλλωνας έχει σε κάθε 
αγώνα του 12 παίκτες στο γήπεδο. Ο δωδέ-
κατος είναι ο Σωφρόνης Αυγουστή. Κόβει 
χιλιόμετρα μπροστά στον πάγκο, διότι σε 
αυτόν δεν κάθεται ποτέ  ει τους αγώνες 
με πάθος, δίνει εντολές συνεχώς και πα-
νηγυρίζει έξαλλα τα τέρματα της ομάδας 
του. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. έρει να 
διαβάζει τους αντιπάλους του, να καθο-
δηγεί τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι 
ακολουθούν ευλαβικά τις εντολές του. 

πάρχει λοιπόν  άριστη συνεργασία 
και αυτό φαίνεται με τον καλύτερο τρόπο 
μέσα στον αγωνιστικό χώρο. 

Ο Σωφρόνης, σαν βέρος Απολλωνί-
στας, δεν είχε ανάγκη να μπει στο πετσί της 
ομάδας. έρει ποιος είναι ο Απόλλωνας 
και ποιες είναι οι απαιτήσεις τού κόσμου 
του. Όμως σίγουρα μόνο αυτό δεν θα  ήταν 
αρκετό. Έδειξε και τις ικανότητές του, ότι 
έχει το μέλλον μπροστά του για να διακριθεί 
σε βάθος χρόνου σαν τεχνικός. 

Ο Σωφρόνης Αυγουστή συνεχίζει ακά-
θεκτος το έργο του στον Απόλλωνα. έρει 
τι θέλουν οι Απολλωνίστες, που είναι ο 
τίτλος του πρωταθλητή. Η ομάδα έδειξε 
ότι έχει το βάθος και την ποιότητα για να 
δώσει τη μάχη μέχρι το τέλος. 

Με τον Σωφρόνη στον πάγκο, οι Απολ-
λωνίστες μπορούν να ελπίζουν  ότι τον 
Μάιο θα  είναι αυτοί που θα πανηγυρίσουν.

Τ ελικά οι μεγάλες χαρές του αθλη-
τισμού, αλλά και η περηφάνια για 
μας εδώ στην Κύπρο, έρχονται από 

αθλήματα που δεν είναι διαδεδομένα στον 
τόπο μας. Κακώς, λέω εγώ, αλλά αυτό δεν 
είναι της παρούσης. Γιατί είναι ένα θέμα 
που χρειάζεται μεγάλη ανάλυση, αρκετή 
ώρα και πολύ μελάνι για ν’ αναλυθεί.

Όπως και να ‘χουν τα πράγματα, όμως, 
στην Κύπρο πρέπει να αισθανόμαστε πε-
ρήφανοι γιατί έχουμε έναν αθλητή, που 
μας βγάζει ασπροπρόσωπους. Και δεν 
μιλάμε για οποιουσδήποτε αγώνες, αλλά 
για Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο λόγος, 
βεβαίως, για τον Ολυμπιονίκη μας, Παύλο 
Κοντίδη, ο οποίος για άλλη μια φορά μάς 
ανάγκασε να τον χειροκροτήσουμε, να 
ασχοληθούμε έστω για λίγο με το άθλημα 
της ιστιοπλο ας και να νιώσουμε ξανά 
περήφανοι γιατί το νησί μας έβγαλε έναν 
τόσο μεγάλο αθλητή. Δεν είναι μόνο το 
χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε 
στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα σκαφών τύπου 

aser. Είναι κυρίως το 
ήθος που εκπέμπει 
ο Παύλος Κοντίδης. 
Θα μπορούσε, ειδι-
κά μετά το αργυ-
ρό μετάλλιο που 
κατέκτησε στην 
Ολυμπιάδα του 
Λονδίνου, να 
την  ψωνίσει, 
όπως κάνουν οι 
περισσότεροι αθλη-
τές, μετά από κάθε επιτυχία. 
Αντίθετα, ο Κοντίδης συνε-
χίζει να πατά γερά στο έδα-
φος, να αναγνωρίζει ότι τα 
αγαθά (οι επιτυχίες) κόποις 
κτώνται και γενικά να είναι 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
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ΚΑΡ ΜΑΤΑΣΤΑΡΑΤΑ

 οντίδης δείχνει
τον δρ μο

ο Παύλος που όλοι γνώριζαν πριν από τις 
μεγάλες του επιτυχίες. 

Αυτό φάνηκε και στις δηλώσεις του, με 
το που πάτησε το πόδι του στην Κύπρο, 
πλέον ως Παγκόσμιος Πρωταθλητής  «Είμαι 
πάρα πολύ συγκινημένος και χαρούμενος. 
Νιώθω τεράστια περηφάνια που κατάφερα 
ν’ ανέβω στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Πόσω μάλλον 
όταν αυτό διεξαγόταν στο Σπλιτ, στον Όμιλο 
όπου από τα 16 μου κάνω προπόνηση. 
Η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν εκεί 
οι συναθλητές μου και τα μέλη του Ομί-
λου ήταν φανταστική. Σαν να ήμουν στη 
Λεμεσό. Θέλω να ευχαριστήσω όλον τον 
κόσμο για τη θετική ενέργεια, τα μηνύματα 
και τις ευχές που έστελνε όλες αυτές τις 
μέρες. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την 
Πολιτεία που στέκεται δίπλα μου. Τον ΚΟΑ, 
την ΚΟΕ, την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, τον 
Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού και φυσικά τους 
χορηγούς μου, που δεν είναι δίπλα μου 
μόνο στις νίκες αλλά και στα ανεπιθύμητα 
αποτελέσματα». 

Αυτοί είναι οι μεγάλοι αθλητές. Αυτοί 
που στις μεγάλες επιτυχίες δεν ξε-

χνούν κανέναν, αλλά συνεχίζουν 
να πατούν γερά στο έδαφος. Και 
ο Παύλος Κοντίδης είναι πραγ-
ματικά πολύ μεγάλος αθλητής. 
Γι’ αυτό και έπονται και άλλες 
μεγάλες επιτυχίες για τον ίδιο 

και κατ’ επέκτασιν για τον κυ-
πριακό αθλητισμό.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
p.gregoriou@simerini.com

ΗΡΘΕ ΣΕ ΚΟ-
ΝΤΡΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΓΚΑΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΦΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟ-
ΔΟΥΛΟΥ, ΕΝΩ 
ΟΙ ΟΜΗΡΙΚΟΙ  
ΚΑΒΓΑΔΕΣ ΜΕ 
ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗ ΦΑΣΟΥΛΑ 
ΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Ε ΓΕΝΗΣ

Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλές μορ-
φές του αθλητισμού που, παρά την 
αναγνωρισιμότητα ή τις επιτυχίες 

τους, μπορούν να κάνουν αυτό που έκανε ο 
Ντούσαν βκοβιτς. Ο «σοφός» του παγκόσμιου 
μπάσκετ αποθεώθηκε την Τετάρτη στο φιλι-
κό που διοργανώθηκε για την αποχώρησή 
του και το «Ειρήνης και ιλίας», έδρα του 
καλαθοσφαιρικού Ολυμπιακού, ήταν 
πολύ μικρό για να χωρέσει τις τεράστιες 
προσωπικότητες που παρέλασαν. Ράτζα, 
Νταλιμπάγκιτς, Πάσπαλι, Ντανίλοβιτς, 
Τζόρτζεβιτς, Τάρλατς, Τομάσεβιτς, ντοβτς, 
Πρέλιεβιτς, Παπαλουκάς, ασούλας, 

ώτσης, Παπανικολάου και άλλοι είναι 
μόνο μερικοί από τους «ημίθεους» που 
πήγαν να πουν το ύστατο προπονη-
τικό «χαίρε» στον μεγάλο δάσκαλο. 
Μαζί τους και άλλες προσωπικότητες 
του διεθνούς στερεώματος, όπως ο 
τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς,  ο οποίος 
ταξίδεψε από το Βελιγράδι για να χειρο-
κροτήσει τον βκοβιτς. 

Ο «Ντούντα» κατάφερε με τις επιτυχίες ή τις 
περισσότερες φορές τους «άθλους» του, καθώς 
συνήθως οι ομάδες του ήταν στα χαρτιά αουτσάι-
ντερ, να γράψει τη δικιά του μοναδική ιστορία. 
Ο Ολυμπιακός, όμως, ως η μόνη ομάδα που 
τον έκανε να σπάσει τον προσωπικό του κανόνα, 
δηλαδή να την προπονήσει σε δύο θητείες, έγινε 
το πεπρωμένο του με τους Πειραιώτες να τιμούν 
όπως άρμοζε τον τεράστιο προπονητή. 

Στην πρώτη του θητεία στην ελληνική ομά-
δα πήρε τους ταλαντούχους «ερυθρόλευκους», 
που αποτελούνταν από ονόματα όπως ο Ρίβερς, 
ο Τόμιτς, ο Σιγάλας και ο ασούλας και τους 
έφτασε μέχρι τη Ρώμη, κατέκτησε το πρώτο 

ευρωπαϊκό στην ιστορία του συλλόγου και 
το τρεπλ ολοκληρώθηκε με Πρωτάθλημα και 
Κύπελλο. Δέχτηκε να επιστρέψει για 2η φορά 
στην ίδια ομάδα,  και το 2012 πήρε ένα νεανικό 
ρόστερ στο οποίο δεν πίστευε σχεδόν κανείς, 
το έφτασε μέχρι τον τελικό και εκεί μαζί με κά-
μποσους νεαρούς παίκτες και μόνο σταρ τον 
Βασίλη Σπανούλη, αφού «σκότωσαν» τη μεγάλη 
Μπαρσελόνα,  έκαναν ίσως τη μεγαλύτερη ανα-

τροπή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ 
στέλνοντας στο «καναβάτσο» την πολύ ακριβή 
και ταλαντούχα ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Έτσι συνέδεσε 
για πάντα το όνομά του με την ίσως πιο όμορφη 
επιτυχία των «ερυθρολεύκων», καθώς το έπος 
της Κωνσταντινούπολης θα μείνει ανεξίτηλο στις 
μνήμες όλου του φίλαθλου κοινού. 

Ο βκοβιτς ήταν πολύ σκληρός σε όλη του την 
καριέρα. Δεν μπορούσε να ανεκτεί βεντετισμούς 

και «σταριλίκια» και δεν ξεχώριζε ονόματα αλλά 
έβρισκε το ταλέντο και το οδηγούσε μαεστρικά 
στην κάθε κορυφή που χρειάστηκε να πατήσει. 
Ήρθε σε κόντρα με τον Γκάλη και τον άνη ρι-
στοδούλου, ενώ οι «ομηρικοί» καβγάδες με τον 
Παναγιώτη ασούλα έμειναν στην ιστορία, με τον 
τελευταίο σε μια κίνηση ανακωχής την Τετάρτη, 
για πρώτη φορά μετά από μια περίπου 20ετία 
να αγκαλιάζει και να ασπάζεται τον προπονητή 
του. Από μια τέτοια κόντρα βγήκε το παρατσούκλι 
που αποκόμισε στην Ελλάδα, που ήταν «σοφός», 
και όσο και αν κάποιοι πιστεύουν ότι είναι για τις 
γνώσεις του στο μπάσκετ ή για τον χαρακτήρα 
του, λανθάνεται. Ο ίδιος ο Σέρβος προπονητής 
εξήγησε λίγα χρόνια μετά την κατάκτηση του τρεπλ 
την αλήθεια  «Μια μέρα ρώτησαν τον ασούλα 
γιατί είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής κατά 
την περίοδο που αγωνιζόταν υπό τις οδηγίες μου 
στον ΠΑΟΚ κι εκείνος ειρωνικά είχε πει «ρω-
τήστε τον σοφό»». 

Εκτός από τον Ολυμπιακό, στην Ελλάδα προπό-
νησε τον ρη, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Πανιώνιο, 
ενώ είχε επιτυχίες και με μεγάλες ομάδες όπως 
η TΣΣΚΑ Μόσχας, η Παρτιζάν Βελιγραδίου και 
σαφώς η Εθνική Σερβίας. Τα οπαδικά σε τέτοιες 
περιπτώσεις δεν έχουν καμία θέση. Εξάλλου αν 
δεν ήταν ο Ολυμπιακός του βκοβιτς, πιθανόν να 
μην υπήρχε ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς  

Η δίψα του «Ντούντα» για τη νίκη δεν έσβησε 
ούτε στο τελευταίο παιχνίδι του -αν και φιλικό- και 
αυτό φάνηκε από τις φωνές και τα συστήματα 
που έβαλε να παίξουν οι παίκτες της επίλεκτης 
ομάδας που αγωνίστηκε γι’ αυτόν με στόχο την 
επικράτηση, η οποία τελικά ήρθε. Γεννημένος 
νικητής ο βκοβιτς εγκατέλειψε τους πάγκους 
όπως ήξερε. Με το ροζ φύλλο αγώνα και τον 
σεβασμό του κοινού. 

 « οφ ς» αποχαιρέτησε τα γήπεδα πως ήξερε

 μάγκας ωφρ νης Αυγουστή
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Τ
σάμπιονς Λιγκ, πράξη δεύτερη, για 
τον ΑΠΟΕΛ, που ετοιμάζεται για το 
πρώτο εντός έδρας παιχνίδι μετά την 
επιστροφή της ομάδας στην κορυφαία 
διοργάνωση. 

Οι πρωταθλητές μας από χθες 
κινούνται σε ρυθμούς Τότεναμ και 

στοχεύουν να κάνουν τη ζημιά στους Βρετανούς, οι οποίοι 
στην πρεμιέρα έκαναν ποδαρικό με το δεξί κόντρα στην 
Ντόρτμουντ (3-1). Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο 
παιχνίδι. Η Τότεναμ δεν χρειάζεται συστάσεις. Ειδικά 
τα τελευταία χρόνια σταθεροποιήθηκε στα ψηλά της 
Πρέμιερ Λιγκ και συμμετέχει ανελλιπώς από το 2010 
στους ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Εκείνη τη 
χρονιά έφτασε μέχρι τα προημιτελικά (αποκλείστηκε 
από τη Ρεάλ). Τις επόμενες τρεις χρονιές ήταν στους 
ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ, ενώ η φετινή είναι η 
τρίτη συνεχόμενη παρουσία της στους ομίλους της 
κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 

Βέβαια, και ο ΑΠΟΕΛ συμμετέχει ανελλιπώς στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια, όπου 
κατέγραψε σημαντικές επιτυχίες και απέκτησε την 
απαιτούμενη εμπειρία για τέτοια παιχνίδια. 

Οι Σπερς είναι φυσικά το φαβορί, αλλά ο ΑΠΟΕΛ 
θα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο τους Εγγλέζους. λλωστε, 
στο κάστρο του γονάτισε ομάδες και ομάδες και αυτό 
θα προσπαθήσει να κάνει και την Τρίτη.

Για τους πρωταθλητές μας θα είναι το 22ο εντός 
έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι σε επίπεδο ομίλων και 
μετέπειτα στη νοκ-άουτ φάση των διοργανώσεων. Ο 
απολογισμός είναι εννέα νίκες, δύο ισοπαλίες και 10 

ήττες. Πρόκειται για εξαιρετικό απολογισμό για τα 
δεδομένα κυπριακής ομάδας, αφού αντίπαλοι ήταν 
κάποιοι από τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης. 

Στο Τσάμπιονς Λιγκ ο ΑΠΟΕΛ μετρά τρεις νίκες, 
κόντρα σε ενίτ, Πόρτο και Λιόν, δύο ισοπαλίες με 
Ατλέτικο και γιαξ και έξι ήττες από Τσέλσι, Σαχτάρ, 
Πόρτο, Παρί Σ. ., Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρσελόνα. 

Είναι όμως αξιοσημείωτο πως σχεδόν σε όλες 
τις ήττες οι «γαλαζοκίτρινοι» ήταν ανταγωνιστικοί 
και διεκδίκησαν με αξιώσεις θετικά αποτελέσματα. 
Μόνο η Μπαρσελόνα πέρασε με εύκολο τρόπο από το 
ΓΣΠ, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Μέσι που έκανε 
χατ-τρικ. Ακόμα και με τη Ρεάλ, που ήταν ο πρώτος 
αγώνας για τα προημιτελικά τότε, έπρεπε να περάσουν 

70 λεπτά για να δεχτεί γκολ ο ΑΠΟΕΛ, που εν τέλει 
υπέκυψε στην ανωτερότητα των Ισπανών και έχασε 
με 3-0. Οι δε ήττες από Πόρτο, Τσέλσι και Παρί Σ. .  
ήταν με το στενό 1-0. Μάλιστα από Παρί και Πόρ-
το τα γκολ σημειώθηκαν στο τελευταίο πεντάλεπτο 
των αγώνων. Ο ΑΠΟΕΛ έχει και την ανώδυνη ήττα 
από τη Σαχτάρ με 2-0, παιχνίδι στο οποίο η ομάδα 
της Λευκωσίας σφράγισε την πρωτιά στον όμιλο και 
προκρίθηκε στους «16» του θεσμού  

Αν και τα πιο πάνω δεν προεξοφλούν τίποτα για 
το παιχνίδι της Τρίτης, είναι καταγεγραμμένα γε-
γονότα που δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο ΑΠΟΕΛ στο 
κατάμεστο γήπεδό  του είναι σε θέση να χτυπήσει 
τους αντιπάλους του. Από τη στιγμή που η ομάδα 

δείχνει και φέτος ότι έχει ποιότητα, είναι δεδομένο 
ότι θα επιδιώξει να πετύχει νέες ιστορικές επιτυχίες. 
Το δείγμα της πρεμιέρας των φετινών ομίλων στην 
έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης είναι θετικό μιας 
και ο ΑΠΟΕΛ στάθηκε αξιοπρεπέστατα. Το αν θα έχει 
διάρκεια στον δύσκολο όμιλο όπου προκρίθηκε είναι 
άγνωστο, αλλά όλοι έχουν πίστη για θετικό αποτέλεσμα 
κόντρα στους Βρετανούς.

Το αρνητικό για τον Γιώργο Δώνη είναι το ότι σε 
ακόμα ένα παιχνίδι αντιμετωπίζει σοβαρά αγωνιστικά 
προβλήματα, με σημαντικότερη την απουσία του Γιώρ-
γου Εφραίμ. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός συμπλήρωσε 
ήδη ένα μήνα εκτός προπονήσεων. Τραυματίες είναι 
και οι Μπερτόλιο, Ορ και Μιλάνοφ.

Στο κάστρο του δεν φοβάται καμία  Τότεναμ 
ΑΠΟΕΛ ///

Ο ΑΠΟΕΛ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ 
ΚΟΙΤΑΞΕ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΑ 
ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΚΑΥΤΟ ΓΣΠ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΤΑΙ 
ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΡΙΤΗ 

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

Τ Π Ν  ΓΚ 
2009-10

ΑΠΟΕΛ-Τσέλσι	 0-1
ΑΠΟΕΛ-Πόρτο	 0-1
ΑΠΟΕΛ-Ατλέτικο	Μαδρίτης	 1-1

2011-12
ΑΠΟΕΛ-Ζενίτ	 2-1
ΑΠΟΕΛ-Πόρτο	 2-1
ΑΠΟΕΛ-Σαχτάρ	 0-2
ΑΠΟΕΛ-Λιόν	 1-0	(4-3,	πεν.)
ΑΠΟΕΛ-Ρεάλ	 0-3

2014-15
ΑΠΟΕΛ-Άγιαξ	 1-1
ΑΠΟΕΛ-Παρί	Σ.Ζ.	 0-1
ΑΠΟΕΛ-Μπαρσελόνα	 0-4

Σύνολο  3 νίκες, 2 ισοπαλίες, 6 ήττες.

Γ Π  ΓΚ
2013-14

ΑΠΟΕΛ-Φρανκφούρτη	 0-3
ΑΠΟΕΛ-Μπορντό	 2-1
ΑΠΟΕΛ-Μακάμπι	Τελ	Αβίβ	 0-0

2015-16
ΑΠΟΕΛ-Σάλκε	 0-3
ΑΠΟΕΛ-Αστέρας	Τρίπολης	 2-1
ΑΠΟΕΛ-Σπάρτα	Πράγας	 1-3

2016-17
ΑΠΟΕΛ-Αστάνα	 2-1
ΑΠΟΕΛ-Γιανγκ	Μπόις	 1-0
ΑΠΟΕΛ-Ολυμπιακός	 2-0
ΑΠΟΕΛ-Μπιλμπάο	 2-0
ΑΠΟΕΛ-Άντερλεχτ	 0-1

Σύνολο  6 νίκες, 1 ισοπαλία, 4 ήττες

 Ε Τ Σ Ε ΑΣ 
ΑΓ ΕΣ Τ  ΑΠ ΕΛ 

ΣΕ Λ Σ ΤΣΑ Π Σ 
ΚΑ  Γ ΠΑ Λ ΓΚ

Τ Γ Τ Π  Π  Τ Ν Τ
Τ  ΝΤ   Γ Ν  Τ  

Π   Π Π  Ν 
Τ Π Ν  ΓΚ, Π  Τ Ν 
Κ ΝΤ  Τ Ν Π Τ  Τ  
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πό τον Βοού, στον Σα, τον Πίεχ και 
τον Αρουαμπαρένα. Από το 2011, 
χρονιά στην οποία η ΑΕΛ κατέκτη-
σε το πρωτάθλημα, η λεμεσιανή 
ομάδα ψάχνει τον ιδανικό σκόρερ 
της. Είναι χαρακτηριστικό ότι την 
τελευταία 6ετία ο ποδοσφαιριστής 

που σημείωσε τα περισσότερα τέρματα σε μια χρονιά 
δεν ήταν καθαρόαιμος επιθετικός, ο όρχε Μοντέιρο 
την περίοδο 2013-14 με 18 τέρματα. 

Το καλοκαίρι του 2011 η ΑΕΛ απέκτησε τέσσερεις 
επιθετικούς, με πιο σπουδαία ονόματα αυτά των 
Καφού και Ονουάτσι. Ο πρώην άσος της Ομόνοιας 
και της Ανόρθωσης η αλήθεια είναι πως δεν αγω-
νίσθηκε σε πολλά παιχνίδια στην κορυφή, αφού 
από τον Ιανουάριο έπαιξε κυρίως στο φτερό. Είχε 
28 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και σημείωσε 
5 τέρματα. Ο Νιγηριανός σε δέκα παιχνίδια δεν 
πέτυχε κάποιο γκολ και τον Ιανουάριο του 2012 
αντικαταστάθηκε από τον Ντίξον, ο οποίος με 4 
γκολ σε 12 συμμετοχές είχε σημαντική συμβολή 
στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο επιθετικός 
που έκανε την διαφορά ήταν ο ίλ Βοού, ο οποίος 
αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας με δέκα 
τέρματα σε 23 αγώνες. Ο Ενρίκε είχε 16 συμμετοχές 
και δύο τέρματα. 

Η ΑΕΛ ως πρωταθλήτρια ενισχύθηκε με την 

απόκτηση των Ορλάντο Σα και Μιχάλη Κων-
σταντίνου, ενώ έμειναν οι Ντίξον και Βοού. Ο 
Ιβοριανός ήταν και πάλι ο πρώτος της σκόρερ με 
11 τέρματα σε 24 αγώνες, ενώ ο διεθνής Κύπριος 
φορ σημείωσε έξι σε 19 συμμετοχές. Ο Ορλάντο 
Σα στην πρώτη του χρονιά στην ομάδα σημείωσε 
πέντε γκολ σε 20 αγώνες, ενώ ο Ντίξον έμεινε 
μέχρι τον Ιανουάριο, έχοντας έξι συμμετοχές 
χωρίς κάποιο τέρμα. 

Το καλοκαίρι του 2013 αποκτήθηκαν οι Ιντα-
μπντελάι, Κάσιο και Εμπαλό, ενώ παρέμεινε ο Σα 
που πλέον είχε βρει τον ρυθμό του. Ο Πορτογάλος 
έβαλε 13 τέρματα σε 19 συμμετοχές μέχρι τον ε-
βρουάριο, όταν πωλήθηκε στη Λέγκια. Ο αντικατα-
στάτης του Καλουντζέροβιτς σημείωσε 5 γκολ σε 
18 αγώνες. Τον ίδιο αριθμό τερμάτων πέτυχε και ο 
Ινταμπντελάϊ σε 22 παιχνίδια, ενώ ο Κάσιο σε δέκα 
αγώνες σκόραρε μόλις μια φορά. Ο Εμπαλό είχε 
μόλις τρεις συμμετοχές και ένα γκολ. 

Ριζική ανανέωση έγινε την επόμενη χρονιά με 
την απόκτηση των Γκικίεβιτς, Ιονίτσα, Σέμα και 
Ταγκπαντζουμί. Συνολικά οι τέσσερεις επιθετικοί 
της ΑΕΛ σημείωσαν στο πρωτάθλημα μόλις 14 
τέρματα. Οκτώ ο Νιγηριανός σε 24 αγώνες, τρία 
ο Γκικίεβιτς σε 10, δυο ο Ιονίτσα σε 13 και ένα ο 
Σέμα σε 11 αγώνες. 

Ακόμα χειρότερα ήταν τα πράγματα την επόμενη 

περίοδο, αφού οι επιθετικοί της ΑΕΛ σημείωσαν 
μόλις 12 τέρματα, εκ των οποίων τα 9 ο Αρκάδιους 
Πίεχ, που ήρθε στην ομάδα τον Ιανουάριο του 
2016. Ο Πολωνός σημείωσε τα τέρματά του σε 
μόλις 13 αγώνες. Οι υπόλοιποι  Νιάγκ 13 αγώνες 
1 γκολ, Σέμα 10 αγώνες 1 γκολ, Ντίνα 5 αγώνες 
ο γκολ, Μαύρου 11 αγώνες 1 γκολ. 

Πέρσι η ΑΕΛ βρήκε φορ που σκόραρε στο 
πρόσωπο του Βάσκου Μικέλ Αρουαμπαρένα, 
ο οποίος πέτυχε 11 τέρματα σε 27 συμμετοχές. 
Σημαντική βοήθεια έδωσε και ο Σασί, ο οποίος 
τον Ιανουάριο αποκτήθηκε από την ΑΕ  και 
σημείωσε 5 γκολ σε 16 συμμετοχές. Όσο για 
τους υπόλοιπους, ο Ουέλιγκτον πέτυχε ένα 
σε 18 παιγνίδια, ο Μαύρου επίσης ένα σε 
δέκα, ενώ ο Αγκουϊνάλντο σε δύο συμμε-
τοχές δεν πέτυχε γκολ. 

Σε γενικές γραμμές η ΑΕΛ τα τελευταία 
χρόνια είχε παραγωγικούς σέντερ φορ 
(Βοού, Σα, Πίεχ, Αρουαμπαρένα), όμως 
δεν κατάφερε να βρει τον σούπερ σκόρερ, 
παρά το γεγονός ότι το έψαξε αρκετά. 

έτος η γραμμή κρούσης της απο-
τελείται από τους Αρουαμπαρένα, Λε-
όνσο και Μαύρου, ενώ και ο Σασί 
σε κάποια παιχνίδια αναμένεται να 
βρεθεί στην κορυφή. 

«Βίος και πολιτεία» 
των σέντερ φορ

ΑΕΛ ///
ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

ΒΟΟΥ, ΣΑ, ΠΙΕΧ, 
ΤΑΓΚΜΠΑΤΖΟΥΜΙ 
ΚΑΙ ΤΩΡΑ Ο 
ΑΡΑΟΥΜΠΑΡΕΝΑ 
ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟΝ 
ΚΥΡΙΟ ΡΟΛΟ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ

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

Ο μεγάλους ποδοσφαιριστές της 
Ομόνοιας θα παρουσιάσουμε σή-
μερα, που έγραψαν χρυσές σελίδες 
στο «τριφύλλι» και το κυπριακό 
ποδόσφαιρο. Παίκτες που έλαμ-
ψαν στις δεκαετίες του ‘70 και ‘80, 
συμβάλλοντας σημαντικά στην 

κατάκτηση τίτλων από την Ομόνοια, η οποία επί 
της εποχής τους κυριαρχούσε στο ποδόσφαιρό μας. 

Ο Νίκος αραλάμπους ήταν πραγματικά ένας 
ηγέτης, το «10» το καλό της Ομόνοιας και από τους 
κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου 
μας. Ηγετική φυσιογνωμία, ξεχώριζε και για την 
υψηλή του τεχνική κατάρτιση, την ποδοσφαιρική 
ευφυ α και το δυνατό σουτ του.

Μεγάλη μορφή ήταν κι ο Κόκος Αντωνίου, που 
φάνηκε όμως άτυχος και λόγω τραυματισμού έφυγε 
νωρίς από τα γήπεδα. Από τους καλύτερους μέσους 
τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά, μαζί με 
τον Νίκο ήταν αυτοί που έκαναν το παιχνίδι της 
Ομόνοιας.

Ν Κ  Π
ΘΑ χρειάζονταν πολλές σελίδες για να καταγρά-

ψει κάποιος το ταλέντο και την προσφορά του Ν. 
αραλάμπους στην Ομόνοια και την Εθνική μας 

ομάδα. Ήταν ένας μαέστρος στη μεσαία γραμμή. Ο 
ιθύνων νους της ομάδας του τριφυλλιού  εχώριζε 
όχι μόνο για το ποδοσφαιρικό του ταλέντο αλλά και 
για την προσωπικότητα και τον δυναμισμό που 
έβγαζε στα γήπεδα. Ο Ν. αραλάμπους άφησε εποχή 
στην Ομόνοια για 9 χρόνια, φορώντας τον αριθμό 
10 στην πλάτη. Ήταν το «10» το καλό στη δεκαετία 
του ‘70, κατά την οποία η Ομόνοια σάρωνε τους 
τίτλους. Το ήθος και η σεμνότητά του εντυπωσίαζαν 
και εντός και εκτός γηπέδων.

Το πέρασμά του από τα κυπριακά γήπεδα ήταν 
τόσο εντυπωσιακό, ώστε το όνομά του να μείνει 
χαραγμένο στις καρδιές των φιλάθλων. Γεννημένος 
αρχηγός στον χώρο του, ποδοσφαιριστής πληθω-
ρικός σε χαρίσματα και ικανότητες, ήταν πάντοτε 
μια δεσπόζουσα μορφή μέσα στους αγωνιστικούς 
χώρους. Ο Νίκος έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά  
βήματα στην ΕΝΑΔ Αγίου Δομετίου. Έπαιξε στην 
Ομόνοια το 1967, σε ηλικία 17 χρονών. Έπαιξε μέχρι 
το 1978 και στα επόμενα τρία χρόνια αγωνίστηκε 
με τον Κεραυνό Στροβόλου, όπου και τερμάτισε 

την ποδοσφαιρική του καριέρα.
Πανηγύρισε έξι πρωταθλήματα (1972, 1974, 

1975, 1976, 1977, 1978) και δύο κύπελλα (1972, 
1974), ενώ πέτυχε 56 τέρματα. όρεσε 19 φορές 
τη φανέλα της Εθνικής, στην οποία διετέλεσε και 
αρχηγός. Πέτυχε ένα τέρμα το 1971 κατά της Σο-
βιετικής Ένωσης, που ήταν από τα σημαντικότερα 
της ποδοσφαιρικής του πορείας. 

Ο Ν. αραλάμπους έφυγε νωρίς από την Ομόνοια, 
στα 28 του χρόνια, για λόγους που προκάλεσαν 
αρκετή συζήτηση. Πρόλαβε, όμως, και έκανε μια 
εντυπωσιακή καριέρα, στην διάρκεια της οποίας 
έζησε μεγάλες στιγμές. Κορυφαίο δεκάρι της εποχής 
του, θεωρείται από τους κορυφαίους σε ταλέντο της 

Ομόνοιας και του ποδοσφαίρου μας.

Κ Κ  ΝΤ Ν
Ποδοσφαιριστής προικισμένος και χαρισματικός. 

Τα πλούσια προσόντα του τον έκαναν να ξεχωρίζει. 
Ήταν ένας από τους καλύτερους μέσους στη δεκαετία 
του ‘70, με άψογη τεχνική κατάρτιση, οξυδέρκεια 
και φαντασία στο γήπεδο. Μπορεί να φορούσε τη 
φανέλα με το Νο6,  όμως δεν ήταν απλώς αμυντικός 
χαφ αλλά και δημιουργός παιχνιδιού. 

Ο Κ. Αντωνίου έκανε ντεμπούτο στην Ομόνοια σε 
ηλικία 17 χρονών, όμως φάνηκε πολύ άτυχος μιας 
και οι τραυματισμοί τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει 
την ενεργό δράση σε ηλικία 28 χρονών. Κατάφερε 

μέσα στα 12 χρόνια της παρουσίας του στην ομάδα 
του τριφυλλιού (1966-78) να καταγράψει 178 συμ-
μετοχές και να πετύχει 11 τέρματα. Πανηγύρισε έξι 
πρωταθλήματα (1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978) και δύο κύπελλα (1972, 1974), έχοντας 8 
συμμετοχές στην Εθνική, σημειώνοντας και ένα 
τέρμα. Ο πρώτος τραυματισμός του ήταν το 1973, 
σε αγώνα για το πρωτάθλημα Α’ Εθνικής απέναντι 
στον Παναθηναϊκό. Είχε υποστεί ρήξη συνδέσμων 
και μηνίσκου και έτσι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση 
της καριέρας του. πεβλήθη σε δύο εγχειρήσεις, 
μια το 1974 και μια το 1975. Έκτοτε οι παρουσίες 
του στην ομάδα ήταν σποραδικές. Μοιραία το 1978 
αποφάσισε να αποσυρθεί  από τα γήπεδα.

Ο Κόκος Αντωνίου ήταν έτσι από τους πιο άτυχους 
παίκτες, όμως πρόλαβε να κερδίσει την αγάπη και 
τον θαυμασμό όλων των φιλάθλων για το μεγάλο 
ταλέντο του. Παίκτης που μάγευε με την μπάλα στα 
πόδια. Ποιος μπορεί να ξεχάσει εκείνη τη μεγάλη 
ομάδα με τους Ν. Ελευθεριάδη, Κάττο, Κώστα, κη, 
Πλουτή, Δράκο, Μελή, Ν. αραλάμπους, Καϊάφα, 
Κανάρη κ.ά.

Αποτελεί ιστορική φυσιογνωμία στο κυπριακό 
ποδόσφαιρο αφού σημείωσε το τέρμα της Εθνικής 
μας στο πρώτο νικηφόρο παιγνίδι στον θεσμό του 
παγκοσμίου κυπέλλου. Ήταν 14 εβρουαρίου 1973, 
με αντίπαλο τη Βόρειο Ιρλανδία.

Το 1971 είχε αναδειχθεί παίκτης της χρονιάς.

Δύο μπαλαδόροι μιας άλλης εποχής 

ΡΕ ΡΟ ///
ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ 
ΗΓΕΤΗΣ, ΤΟ 10  
ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ Ο 
ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΑΤΥΧΟΣ 
ΠΑΙΚΤΗΣ 

///////////////////
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  ///

ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, 
ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗ 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΡΙ ΝΙΚΗ

ΠΑΦΟΣ FC ///
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑ ΥΨΗ, ΘΕΛΕΙ 
ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΣΤΙΣ ΝΙΚΕΣ ΚΟΝΤΡΑ 
ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 

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

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

ΔΟΞΑ ///
 

Κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα έθελξε με 
την εμφάνιση της η Δόξα την περασμένη 
αγωνιστική και «φώναξε» δυνατά πως δεν 
είναι ομάδα που θα κινδυνεύσει για υπο-
βιβασμό. Αύριο, η ομάδα του ατζηλούκα 
θα επιδιώξει κάτι ανάλογο απέναντι στην 
έτερη προσφυγική ομάδα της Αμμοχώστου, 
που σαφώς είναι μεγαλύτερος ο βαθμός 
δυσκολίας για κάτι τέτοιο. Έδειξε άλλωστε 
και η Ανόρθωση πως φέτος είναι ομάδα 
που θα έχει πρωταγωνιστική πορεία και 
ήδη είναι στο ρετιρέ της βαθμολογίας.

Η Δόξα πάντως έκανε το καλύτερο ξε-
κίνημα της των τελευταίων ετών. Οι επτά 
κερδισμένοι βαθμοί στα πρώτα τέσσερα 

παιγνίδι και η 3η θέση που καταλαμβάνει 
στην βαθμολογία δεν είναι καθόλου σύνηθες 
φαινόμενο. Είναι ενδεικτικό πως τα τρία 
τελευταία χρόνια, στους πρώτους τέσσερις 
αγώνες που έδωσε δεν είχε γευτεί τη χαρά 
της νίκης. έτος τα πράγματα είναι αλλιώς. Οι 
ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν ανέβα-
σαν επίπεδο την ομάδα. Σε όλες τις γραμμές 
διαθέτει παίκτες με καλή κατάρτιση που σε 
συνδυασμό με την ομαδική δουλειά που 
γίνεται, η ομάδα πραγματοποιεί θετικές 
εμφανίσεις. Οι Σισοκό, Ασαμόα, ατλ και ο 
τερματοφύλακας Γκρεμσλ ήδη κατάφεραν να 
ξεχωρίσουν. Απέναντι στην Ανόρθωση όσο 
δύσκολο και να είναι το έργο των παικτών 
του ατζηλούκα θα δώσουν τα πάντα για 
να δώσουν συνέχεια στις καλές εμφανίσεις 
αλλά και στα θετικά αποτελέσματα.

ΕΡΜΗΣ ///
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Οι τρεις ήττες σε τρία παιχνίδια είναι μια 
από τις χειρότερες αρχές σε πρωτάθλημα 
για την ομάδα του Ερμή. Έχασε από τη Δόξα 
στο Μακάρειο με 2-1, από την ΑΕΚ με 4-0 
στην έδρα του που θα είναι φέτος το ΓΣ  
και από τον Απόλλωνα στο Τσίρειο με 4-2. 
Στην πρεμιέρα θα αγωνιζόταν με τον ΑΠΟ-
ΕΛ στο ΓΣ , όμως ο αγώνας αναβλήθηκε 
λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των 
πρωταθλητών, με τον αγώνα να μεταφέ-
ρεται για τις 29 Νοεμβρίου. Δύσκολο το 
πρόγραμμα της ομάδας της Αραδίππου, η 
οποία μπορούσε σίγουρα να είχε κάποιο 
βαθμολογικό κέρδος. Έλειψε πιο πολύ η 
ομοιογένεια αφού ήρθαν πολλοί νέοι 
ποδοσφαιριστές. Ο Νίκος Παναγιώτου 
θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να 
βρει τις λύσεις σε αυτόν τον τομέα. Έχει 
πλέον τη στήριξη του έμπειρου Κώστα 

Μαλέκου στον πάγκο, και αυτό που θα 
χρειαστεί είναι περισσότερη υπομονή 
και να μην απογοητευτεί κανένας στην 
ομάδα. Το υλικό υπάρχει και μπορεί να 
μην ήρθε το βαθμολογικό κέρδος μέχρι 
στιγμής, όμως όλοι είναι αισιόδοξοι και 
πιστεύουν στις δυνατότητες της ομάδας. 
Σήμερα στις έξι ο Ερμής φιλοξενεί στο ΓΣ  
τον Εθνικό, σε έναν αγώνα δίχως αύριο και 
με τη νίκη να είναι ο μοναδικός στόχος, με 
οποιοδήποτε τρόπο. Η ουσία είναι αυτή 
που παίζει σημαντικό ρόλο σε τέτοιου εί-
δους παιχνίδια και τέτοια εποχή. Μετά τον 
Εθνικό ακολουθεί εκτός έδρας παιχνίδι 
με την Πάφο για την έκτη αγωνιστική και 
ακολούθως με Ομόνοια στο ΓΣ  για την 
έβδομη αγωνιστική. Περιθώρια για νέες 
βαθμολογικές απώλειες δεν υπάρχουν 
και για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος 
θα πρέπει η ομάδα της Αραδίππου να 
αρχίσει από σήμερα αντεπίθεση ουσίας 
και άμεσα βαθμολογική συγκομιδή.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ ///
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

Προβληματισμός ναι, απογοήτευση 
όχι. Στον Εθνικό χνας έχουν αφήσει 
πίσω τους τον αγώνα με τον Ολυμπιακό 
και τις τελευταίες ημέρες έχουν στρέψει 
ολοκληρωτικά την προσοχή τους στον 
σημερινό αγώνα με τον Ερμή. Στην προ-
σφυγική ομάδα κρατούν κάποια θετικά 
στοιχεία που έδειξε η ομάδα, με τον Γιώτη 
Εγκωμίτη να δίνει έμφαση στις αδυναμίες 
που παρουσιάζει. λλωστε, οι «κυανό-
λευκοι» δεν έχουν πολλές επιλογές πέραν 
της νίκης στο σημερινό παιχνίδι στο ΓΣ . 
Στα θετικά η επιστροφή του Στόιτσεφ σε 
σχέση με τον αγώνα με τον Ολυμπιακό 
που αυξάνει τις επιλογές που έχει ενώπιόν 
του ο Γιώτης Εγκωμίτης.  

Ο έφορος ποδοσφαίρου της ομάδας, 

Τόμις Κουής, μίλησε στη «Σ» για το σημε-
ρινό παιχνίδι αλλά και γενικότερα για την 
πορεία του Εθνικού χνας μέχρι σήμερα. 

«Το ατυχές αποτέλεσμα με τον Ολυ-
μπιακό μάς προβληματίζει, αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να μας επηρεάσει. 

πήρχε όρεξη και θέληση στο τέλος, 
όμως δεν πήραν αυτό που έπρεπε. Το 
φετινό πρωτάθλημα είναι ιδιαίτερο αντα-
γωνιστικό. Κάθε εβδομάδα βλέπουμε 
και μία έκπληξη. Πρέπει να βρούμε 
τον τρόπο να πάρουμε βαθμούς από 
παιχνίδια που δεν περιμένει ο κόσμος 
ότι θα κερδίσουμε. Ο Ερμής δεν έχει 
ακόμη πάρει βαθμό στο πρωτάθλημα 
και αυτή είναι μία ιδιαιτερότητα. Δεν 
θα παραδοθούμε, θα πρέπει να υπερ-
βάλουμε εαυτό για να αποζημιωθούμε 
απέναντι στην απώλεια των προηγού-
μενων βαθμών». 

ροερχόμενος από την 
πρώτη του νίκη στη με-
γάλη κατηγορία, ο Ολυ-
μπιακός προσδοκά σε 
ανάλογο αποτέλεσμα στο 
σημερινό (18 00) ματς. 
Απέναντι στην Πάφο οι 

«μαυροπράσινοι», ενώπιον των φιλάθλων 
τους που ετοιμάζουν μαζική παρουσία στο 
Μακάρειο, θα επιζητήσουν με κάθε τρόπο 
δεύτερη κολλητή νίκη, που θα ανεβάσει ακό-
μα περισσότερο την ομάδα στη  βαθμολογία, 
αλλά και που θα της δώσει αυτοπεποίθηση 

ενόψει της δύσκολης συνέχειας.
Το σύνολο του ρύση Μιχαήλ από τις 

πρώτες αγωνιστικές δείχνει ότι είναι σε θέση 
να διεκδικήσει με αξιώσεις την παραμονή 
του στην κατηγορία. Οι ποδοσφαιριστές 
δείχνουν ότι γνωρίζουν τους ρόλους τους, 
στην ομάδα υπάρχει πειθαρχία και άπαντες 
θεωρούν σημαντικό να έρθουν συνεχόμενα 
θετικά αποτελέσματα. Ρεαλιστικά είναι μια 
πολύ καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό το 
παιχνίδι κόντρα στην Πάφο για να ντου-
μπλάρει τις νίκες του. Μπορεί η αντίπαλος 
να προέρχεται από μεγάλη νίκη σε βάρος 

της Ομόνοιας, αλλά σε όλα της τα παιχνίδια 
παρουσίασε αμυντικές αδυναμίες. Και αυτές 
θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ο ρύσης 
Μιχαήλ, ο οποίος μελέτησε την παφιακή 
ομάδα και ανέλυσε στους ποδοσφαιριστές 
του όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν. 

Αγωνιστικά ο Ολυμπιακός δεν αντι-
μετωπίζει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλή-
ματα. Στα της ενδεκάδας, ο ανερχόμενος 
τεχνικός αναμένεται να εμπιστευτεί στον 
μεγαλύτερο βαθμό τους ποδοσφαιριστές 
που αγωνίστηκαν στη νίκη κόντρα στον 
Εθνικό χνας.

Εκστρατεία νίκης πραγματοποιεί σήμερα 
η Πάφος στο «Μακάρειο» Στάδιο απένα-
ντι στον Ολυμπιακό. Με την ψυχολογία 
στα ύψη από τη σπουδαία επιτυχία επί 
της Ομόνοιας, η παφιακή ομάδα κατέρ-
χεται με φόρα στο σημερινό παιχνίδι με 
μοναδικό στόχο να δώσει συνέχεια στις 
νίκες, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη 
αξία στο κατόρθωμα του περασμένου 
Σαββάτου. Με δεύτερη κολλητή νίκη η 
Πάφος, επί ενός αντιπάλου που επίσης 
κέρδισε τις εντυπώσεις την περασμένη 
αγωνιστική, θα στείλει το μήνυμα ότι η 
νίκη επί της Ομόνοιας δεν ήταν απλώς ένα 
πυροτέχνημα, αλλά η βάση για μια καλή 

πορεία μακριά από περιπέτειες. Μετά τις 
τελευταίες προσθήκες παικτών υπάρχει η 
πεποίθηση ότι η ομάδα παιχνίδι με παιχνίδι 
θα γίνεται ολοένα και καλύτερη. 

ε την ίδια υντα
Για το σημερινό δύσκολο παιχνίδι με τον 

Ολυμπιακό η τεχνική ηγεσία της Πάφου 
θα βασιστεί στη συνταγή της επιτυχίας 
επί της Ομόνοιας. Με γεμάτο κέντρο θα 
επιχειρήσει να κερδίσει τον έλεγχο του 
αγώνα στον δύσκολο αγωνιστικό χώρο 
του «Μακαρείου» Σταδίου και να εκμεταλ-
λευτεί την ποιότητα του Μπρουλς, ώστε 
να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Κάτω 

από τα δοκάρια θα είναι ξανά ο Κόπρι-
βετς, ενώ θέση στο δεξί άκρο της άμυνας 
διεκδικεί ο Κομπανί αντί του Γκαμπόφς, 
με τους Όριτς, Ντομίνγκες και Γιάνζα να 
διατηρούν τις θέσεις τους. Στον χώρο του 
κέντρου θα κινούνται οι Γκουλόν, Πογιέτ 
και Μοστεφά, ενώ ο Μπρουλς θα έχει 
καθαρά δημιουργικό ρόλο πίσω από τους 
δύο προωθημένους Ντεούλ και Καμαρά, 
ο οποίος, ακόμη πιο έτοιμος, αναμένε-
ται να ενισχύσει σημαντικά τη γραμμή 
κρούσης. Εκτός πλάνων του προπονητή 
της παφιακής ομάδας, Λούκα Έλσνερ, 
βρίσκονται οι τραυματίες αχαρίου και 
Πικραμένος.   

το  με στ χο το κέρδος

Με κεκτημένη ταχύτητα στο 
«Αντώνης Παπαδ πουλος»

αι τώρα αντεπίθεση ουσίας

Μ  φ ρα στ  Λ υκωσία

Φτια οι ια α ίκ  
οι αυροπρ σι οι
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ε ένα από τα ιστορικότερα γήπε-
δα της Αγγλίας θα αγωνισθεί ο 
Απόλλωνας την ερχόμενη Πέμπτη. 
Οι «κυανόλευκοι» του Σωφρόνη 
Αυγουστή θα αντιμετωπίσουν την 
Έβερτον στο «Γκούντισον Πάρκ», 
το οποίο φέτος γιορτάζει 125 χρό-

νια ζωής. υσικά στην ομάδα της Λεμεσού δεν 
θα μεταβούν την Τρίτη το βράδυ στο Λίβερπουλ 
για να μετάσχουν στους εορτασμούς, αλλά για να 
προσπαθήσουν να βάλουν δύσκολα στην ομάδα 
του Κούμαν και να διεκδικήσουν ό,τι περισσότερο 
μπορούν στην ιστορική έδρα του αντιπάλου τους. 

Ουσιαστικά από σήμερα ξεκινά η προετοιμασία 
του Απόλλωνα για τον δεύτερο αγώνα της ομάδας 
στον 5ο όμιλο του Γιουρόπα Λιγκ αφού μέχρι χθες 
η προσοχή όλων ήταν στραμμένη στο λεμεσιανό 
ντέρμπι. Ο Σωφρόνης Αυγουστή και οι συνεργάτες 
του έχουν δει όλα σχεδόν τα φετινά παιχνίδια της 
Έβερτον και έχουν διαμορφώσει άποψη για το πώς 
θα πρέπει να προσεγγίσουν τον αγώνα της Πέμπτης. 

Η αλήθεια είναι πως η αήττητη σε 6 παιχνίδια 
Έβερτον σε Αγγλία και Ευρώπη από την ημέρα που 
έγινε η κλήρωση των ομίλων δεν είδε άσπρη μέρα. 
Μέτρησε τρεις σερί ήττες στο πρωτάθλημα από Τσέλσι, 
Τότεναμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (χωρίς μάλιστα 
να σημειώσει γκολ), ενώ έχασε με χέρια κάτω στην 
Ιταλία από την Αταλάντα. Μοναδική της νίκη ήταν 
3-0 για το Λιγκ Καπ την περασμένη Τετάρτη, επί της 
Σάντερλαντ, ενώ χθες φιλοξένησε την Μπόρνμουθ 
για την 6η αγωνιστική της αγγλικής Πρέμιερ Λιγκ. 

Ο Απόλλωνας ξεκίνησε με εντός έδρας ισοπα-
λία κόντρα στη θεωρητικά και πρακτικά καλύτερη 
ομάδα του ομίλου, Λιόν, την προσπάθειά του στην 
Ευρώπη και τώρα ενώπιόν του έχει δύο μεγάλες 
εκτός έδρας προκλήσεις. Αρχικά Αγγλία και Έβερ-
τον και στην συνέχεια, 19 Οκτωβρίου,  Ιταλία και 
Αταλάντα. Δυο παιχνίδια στα οποία η λεμεσιανή 
ομάδα είναι το αουτσάιντερ, όμως θα προσπαθήσει 

να τα κτυπήσει και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο 
και περισσότερο μπορεί να πάρει. 

ρει τι να κάνει
Ο μεγάλος στόχος του Απόλλωνα στον αγώνα 

της Πέμπτης θα είναι να μην επιτρέψει στους γ-
γλους να έχουν τον γνωστό γρήγορο ρυθμό στο 
παιχνίδι τους. Αν καταφέρει η λεμεσιανή ομάδα 
να δώσει άλλο τέμπο στον αγώνα, τότε θα αυξήσει 

τις πιθανότητές της να επιστρέψει στην Κύπρο με 
κέρδος. υσικά ο Σωφρόνης Αυγουστή γνωρί-
ζει ότι δεν είναι μόνο ο ρυθμός αλλά και πολλά 
άλλα πράγματα που πρέπει να κάνουν σωστά 
οι ποδοσφαιριστές του. Π.χ. να βάλουν δύσκολα 
στην επιρρεπή για λάθη αμυντική γραμμή της 
Έβερτον, η οποία όταν πιέζεται συνήθως είναι σε 
τρικυμία, και να αμυνθεί καλά μη επιτρέποντας 
στην αγγλική ομάδα να δημιουργήσει φάσεις που 

θα της τονώσουν την αυτοπεποίθηση. 

 μα ικότερη;
πάρχει μεγάλη πιθανότητα στον αγώνα της 

ερχόμενης Πέμπτης, ο Απόλλωνας να έχει τη  
μαζικότερη παρουσία φίλων του σε εκτός έδρας 
παιχνίδι στην Ευρώπη. Οι κυπελλούχοι θα έχουν 
περίπου  3.000 εισιτήρια στη διάθεσή τους για το 
παιχνίδι με την Έβερτον στο Λίβερπουλ την ερχόμενη 

εβδομάδα και όλα δείχνουν πως θα εξαντληθούν  Το 
κυπριακό στοιχείο είναι πολύ έντονο στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, ενώ η περίοδος που διεξάγεται ο αγώνας 
βοηθά στην παρουσία και των φοιτητών, αφού οι 
περισσότεροι επιστρέφουν αυτήν την περίοδο πίσω  
για τις σπουδές τους. Θυμίζουμε ότι η μαζικότερη 
παρουσία οπαδών του ήταν στην Ρώμη τον Νοέμβριο 
του 2013, ενώ μετά ακολουθούν το Γκλάντμπαχ το 
2014 και η Νίκαια το 2013. 

Αυτή η αποστολή δεν είναι σαν τις άλλες
ΑΠΟΛΛΩΝ ///
ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ 

Η ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΒΕΡΤΟΝ ΕΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

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

Από τον 
Γιανκάουκας 
στον Τολμές

ΕΡΕΥΝΑ ///
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ 

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ 
ΣΕΝΤΕΡ ΦΟΡ ΤΗΣ ΑΕΚ ΤΗΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ   

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

Γιανκάουκας 

ΣΕΝΤΕΡ ΦΟΡ ΤΗΣ ΑΕΚ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ   

οποίος σχεδόν είχε ένα γκολ ανά δύο αγώνες (25 σε 51 
παιχνίδια) ή αν προτιμάτε μισό ανά παιχνίδι. Ο Βραζιλιάνος 
από στατιστικής άποψης είναι όμως με βραχεία κεφαλή 
το νο2. Γιατί νο1 σε μέσο όρο είναι ο Ιβάν Τρισκόφσκι, 
ο οποίος, σέντερ φορ καθαρόαιμο δεν είναι, αλλά όταν 
κληθεί (και το κάνει πολύ συχνά), να παίξει κορυφή ή 
σαν 2ος επιθετικός στο 4-4-2, κάνει σπουδαία δουλειά. 
Ο Σκοπιανός έχει 22 γκολ σε 43 αγώνες, άρα ελαφρώς 
πάνω από μισό γκολ ανά αγώνα. Ο πρώτος στη δεκαετία 
που πέτυχε 20  τέρματα ήταν ο Γκόρκα Πιντάδο. Πέτυχε 
21 στα 67 παιχνίδια πρωταθλήματος με την ομάδα την 
περίοδο 2011-14.

ι δοκιμα μ νοι
Δύο παίκτες (πέραν των λβες, Τρισκόφσκι), που είχαν 

ήδη δείξει επιθετική δεινότητα με άλλες κυπριακές ομάδες, 
αποκτήθηκαν για να γίνουν το πρώτο βιολί στην επίθεση. Η 
αλήθεια είναι ότι  ούτε ο Μιρντάκοβιτς (2011-12), ούτε και 
ο Κολαούτι (2014-15) ανταποκρίθηκαν στον απαιτούμενο 
βαθμό, με τον Σέρβο να σκοράρει 7 φορές (σε 18 αγώνες) 
και τον Αργεντινό (με ιταλική καταγωγή και διαβατήριο 
Ισραήλ) να σημειώνει 8 τέρματα σε 23 συμμετοχές. 

κ α τικ ς
Στη 1η χρονιά στα πλέι-οφ και με την επιστροφή 

της ομάδας στην 1η κατηγορία, οι επιλογές έγιναν 
από τις Βαλτικές χώρες. Ο Λιθουανός Εντγκάρας Γιαν-
κάουσκας (περίοδος 2007-08), ήλθε με περγαμηνές 
(Πόρτο, Μπριζ,  Νις, Σοσιεδάδ, Μπενφίκα, ΤΣΣΚΑ) 
και 56 διεθνείς συμμετοχές. Ο δε Εσθονός Αντρές 
Όπερ (των 135 διεθνών συμμετοχών), είχε αξιόλογη 
καριέρα στην Ολλανδία. Ο Γιανγκάουσκας κατάφερε 
να σκοράρει πέντε φορές (σε 15 συμμετοχές), ο Όπερ 
μόλις τρεις σε 21 παιχνίδια της χρονιάς 2010-11. 

Κα ς επι ο ς
Ο λοριάν Τολμές, ήδη έχει πολύ καλά δείγματα 

γραφής με 6 γκολ σε 15 αγώνες. Είναι ξεκάθαρο πως 
έχει το γκολ και θ’ ανέβει. Λίγο έμεινε στην ΑΕΚ ο 
Ισπανός Τσάντο (έπαιζε σε όλες τις θέσεις της επίθε-
σης), μόλις μισή χρονιά (2012-13) και πρόλαβε σε 
16 αγώνες να σκοράρει εννέα φορές. Ο Καντέ δεν 
ήταν σκόρερ και έπαιζε πολύ περισσότερο στα άκρα 
παρά στην κορυφή. Μέτρησε 5 γκολ σε 29 αγώνες, 
ήταν όμως πάντα χρήσιμος. 

ί α πρά ματα
πάρχουν και σέντερ φορ που πέρασαν πραγ-

ματικά απαρατήρητοι. Με πρώτο τον Νιγηριανό 
Τζόζεφ Νουαφόρ (τη χρονιά 2008-09) με μόλις 
ένα τέρμα στις 15 συμμετοχές του. Την ίδια σεζόν, 
αγωνίστηκε και ο Ελπίντιο (μετακινήθηκε από την 
Αλκή μεσούσης της χρονιάς) και έμεινε άκαπνος 
στις 6 συμμετοχές του. Γενικά η χρονιά της διαβάθ-
μισης έφερε κεσάτια στην κορυφή της επίθεσης, 
αφού και ο Ντιονίσιο Μέντες δεν τα κατάφερε να 
σκοράρει έστω και μία φορά στα 11 ματς. Πολλές 
ήταν οι προσδοκίες για τον Κολομβιανό άρολντ 
Ρέινα τη χρονιά 2013-14, αλλά παρά τα πολλά του 
προσόντα, ο νεαρός άσος έπαιξε μόλις 8 φορές και 
σκόραρε τρία τέρματα. Στα μισά της χρονιάς πήγε 
στον Απόλλωνα. 

Κάπου σε αυτήν την αναδρομή υπάρχουν  ακόμη 
δύο Κύπριοι, πέραν του Μυτίδη. Στην 1η χρονιά 
τον πλέι-οφ με την ΑΕΚ αγωνίστηκε ο Μάριος 
Νεοφύτου και πέτυχε 4 γκολ σε 15 παιχνίδια, την 
ώρα που ο Ονησίφορος Ρουσιάς, που αποκτήθηκε 
φέτος, αναμένει την ευκαιρία του. 

κάθε ομάδα, επιλέγοντας τον 
κεντρικό της επιθετικό, ελπίζει 
πως θα της δώσει τη λύση στο 
γκολ. Έτσι και η ΑΕΚ, που την 
τελευταία δεκαετία ή καλύτερα 
από τη χρονιά που ξεκίνησαν 
τα πλέι-οφ έκανε τις δικές της 

επιλογές. Πολλές από αυτές επιτυχείς, άλλες με 
μέτρια αποτελέσματα και άλλες που αποδείχτηκαν 
ατυχείς. Μία αναδρομή θα επιχειρήσουμε σήμερα 
για τους κεντρικούς επιθετικούς των Λαρνακέων. 
Αναφερόμαστε σε αγώνες πρωταθλήματος (δεν πε-
ριλαμβάνεται ο χθεσινός αγώνας με Νέα Σαλαμίνα). 

Τ ερεις με 
Ένα καρέ σέντερ φορ ξεπέρασαν με τη φανέλα 

της ΑΕΚ τις δύο δεκάδες τέρματα. Τα περισσότε-
ρα έχει ένας Κύπριος, ο Νέστορας Μυτίδης, με 
30 σε 125 αγώνες. Έκανε ντεμπούτο στη χρονιά 
2009-10 και είχε σαν πιο παραγωγική τη διετία 
2013-15, με 10 γκολ ανά χρονιά. Στη 2η θέση 

με σαφώς εξαιρετικά ποσοστά  ο Αντρέ λβες, ο 
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 Ιππο ρο ία ρα  3  . .  τρα
 1 ΑΝΑΣΤΑΣΣ (4) Ολ. Γεωργίου [+] 58.0
 2 ΑΧΕΛΩΟΣ (3) Δ. Κεφάλας [+] 58.0
 3 ΜΑΣΤΕΡ ΜΠΟΫ (2) Ρ. Τσιακκούρας [+] 58.0
 4 ΟΙΝΟΜΑΟΣ (8) Χ. Χατζηπαναγιώτου [#] 58.0
 5 ΣΤΙΟΥ (7) Γ. Ευτυχίου [+] 58.0
 6 ΣΤΡΑΓΚΛ (6) Α.Α. Αθανασίου [+] 58.0
 7 ΜΙΚΡΗ ΣΤΥΛΙΩΤΙΣΣΑ (1) Κ. Καποδίστριας [+] 56.0
 8 ΝΟΝΗ (5) Μ. Κωνσταντίνου [+] 56.0

 2  Ιππο ρο ία ρα  3 3  . .  τρα
 1 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΛΙΝΟΣ (7) Κ. Καποδίστριας [+] 59.0
 2 ΑΝΤΕΛ (3) Δ. Κεφάλας [#] 58.0
 3 ΒΙΤΤΗΣ ΔΙΑΣ (2) Μ. Κ. Πέππος [+] 58.0
 4 ΚΙΟΥ (1) Ολ. Γεωργίου [#] 57.0
 5 ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ (6) Δημητσάνης 56.0
 6 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΙΤΤΑ (4) Μ. Κωνσταντίνου [+] 54.0
 7 ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ (5) Γ. Σταυρινίδης [+] 54.0
 8 ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΜΟΥ (8) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 53.5
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 4.5 κιλά.
 
3  Ιππο ρο ία ρα   . . 2  τρα
 1 ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ (3) Α. Π. Μιτσίδης [+] 68.0
 2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ (9) Π. Αθανασίου [+] 60.0
 3 ΣΕΡ ΟΥΤΙ (6) Α.Α. Αθανασίου [#] 59.5
 4 ΒΑΡΚΙΖΑ (10) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 59.0
 5 ΚΑΝΕΛΛΟΣ (7) Ολ. Γεωργίου [+] 58.5
 6 ΜΑΡΤΙΝΑ ΣΑΝΤΗ (4) Π. Λάος [+] 57.0
 7 ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (8) Κ. Καποδίστριας 55.5
 8 ΤΑΣΜΑΝΙΑΝ (5) Γ. Σταυρινίδης [+] 49.0

  Ιππο ρο ία ρα  3  . . 2  τρα
 1 ΤΑΡΑΣ ΣΟΟΥΛ (4) Π. Λ. Ανδρέου 59.0
 2 ΚΙΛΚΙΣ (5) Δημητσάνης [+] 58.5
 3 ΝΤΑΗΝΑΜΙΚ ΤΑΡΑ (9) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 58.5
 4 ΜΟΧΙΤΟ (8) Π. Λάος [+] 56.0
 5 ΣΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (10) Δ. Κεφάλας [+] 55.0
 6 ΒΕΡΣΟΥΣ (11) Α.Α. Αθανασίου 54.0
 7 ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ (6) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 51.5
 8 ΝΕΦΕΛΗ (3) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 51.5
 9 ΚΚΑΪΛΗΣ (7) Β. Α. Αδάμου [+] 49.5
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 0.5 κιλό.
 

 Ιππο ρο ία ρα   . .  τρα
 1 ΡΙΟΡΙΤΟ (12) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 59.5
 2 ΚΑΤΣΜΗΙΦΓΙΟΥΚΑΝ (2) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 58.5
 3 ΜΠΕΛΛΑΤΡΙΞ (7) Μ. Κ. Πέππος [+] 58.5
 4 ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ (6) Δ. Κεφάλας [+] 58.0
 5 ΟΜΟΡΦΙΑ (3) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 56.5
 6 ΤΑΡΑΣ ΕΗΝΤΖΕΛ (9) Χρ. Παύλου [+] 56.5
 7 ΣΕΡ ΝΙΝΟΣ (11) Κ. Καποδίστριας [+] 55.5
 8 ΧΙΠΠΟΓΚΡΙΦ (5) Ι. Μεσιήτης [+] 55.5
 9 ΧΟΥΡΙΓΚΑΝ (1) Γ. Σταυρινίδης [+] 55.5
 10 ΔΕΣΠΟΙΝΟΥ (4) Π. Λ. Ανδρέου [+] 54.0
 11 ΚΑΗΛΑ (10) Β. Α. Αδάμου [+] 51.5
 12 ΒΑΡΟΥΜ ΣΠΙΡΙΤ (8) Γ. Ευτυχίου [+] 49.0

  Ιππο ρο ία ρα  3  . .  τρα
 1 ΙΖΥ ΕΝΤ ΝΤΕΡΤΥ (6) Μ. Κ. Πέππος [+] 57.0
 2 ΣΤΟΠ ΔΕ ΜΙΟΥΖΙΚ (2) Κ. Καποδίστριας [+] 55.5
 3 ΣΙΑΧΟΥΡΙΝΙΟ (5) Ι. Μεσιήτης [#] 55.0

 4 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (3) Γ. Σταυρινίδης [+] 53.5
 5 ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ (4) Δημητσάνης [+] 53.5
 6 ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΒΙΑ (1) Π. Λάος [+] 53.0
 7 ΚΟΡΥΦΑΙΑ (7) Π. Αθανασίου [+] 51.5
 8 ΤΣΙΑΝΤΟΥΡΑ ΜΠΕΡΤ (8) Δ. Κεφάλας [+] 51.5
 
  Ιππο ρο ία ρα   . . 2  τρα
 1 ΒΡΟΝΤΕΑΣ (6) Ρ. Τσιακκούρας 60.5
 2 ΓΚΑΣΠΑΖΙΑ (7) Π. Λ. Ανδρέου [+] 60.5
 3 ΙΠΠΟΜΑΧΟΣ (4) Μ. Κωνσταντίνου [+] 57.5
 4 ΣΟΝΙΚ (11) Π. Λάος [+] 57.0
 5 ΖΑΜΠΙΑ ΚΟΥΗΝ (9) Γ. Ευτυχίου 56.0
 6 ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ (8) Μ. Κ. Πέππος [#] 55.5
 7 ΡΕΣΙΤΑΛ (10) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 54.0
 8 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΘΕΡ (3) Ι. Μεσιήτης [+] 49.0
 9 ΣΟΥΗΤ ΜΕΜΟΡΥ (5) Β. Α. Αδάμου [+] 49.0

  Ιππο ρο ία ρα  3  . . 2  τρα
 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ (11) Γ. Σταυρινίδης 62.0
 2 ΣΟΛΟΜΑ (9) Κ. Καποδίστριας [+] 62.0
 3 ΣΕΞΥ (5) Α. Π. Μιτσίδης [+] 60.5
 4 ΔΑΝΑΪΔΑ (7) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 60.0
 5 ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ (2) Α.Α. Αθανασίου [+] 59.5
 6 ΣΙΑΡΚΥ (10) Μ. Κ. Πέππος [+] 58.0
 7 ΟΥΛΤΡΑΣ ΣΟΥΡ (8) Δημητσάνης [+] 55.0
 8 ΣΟΛΑΡ ΠΕΡΛ (1) Ολ. Γεωργίου [+] 55.0
 9 ΓΙΟΥ ΝΕΒΕΡ ΝΟΟΥ (4) Μ. Κωνσταντίνου [+] 54.0
 10 ΧΑΒΑΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (3) Β. Α. Αδάμου [+] 52.5
 11 ΚΡΥΣΤΑΛ ΧΟΟΥΠ (6) Δ. Κεφάλας [+] 52.0
 12 ΜΠΟΛΤ ΝΤΑΝΣΕΡ (12) Π. Λάος [#] 49.0

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.
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Μέτριο ποιοτικά αλλά με δυνατές υποδείξεις

 Κ   Γρ ορος
Ο ΜΑΣΤΕΡ ΜΠΟ  είναι γρήγορος και 

ευρισκόμενος σε ανοδική πορεία είτε οδη-
γήσει είτε κάνει συνετή διαδρομή από τη 2η 
θέση έχει τα φόντα να κερδίσει. Βασικότεροι 
αντίπαλοί του ο φιλότιμος ΣΤΡΑΓΚΛ και η 
βελτιωμένη στις δοκιμές ΜΙΚΡΗ ΣΤ ΛΙ-

ΤΙΣΣΑ. Από τους υπόλοιπους καλύτερη 
η ΝΟΝΗ που, αν δεν επηρεαστεί από την 
απειρία της, είναι ικανή για το καλύτερο.

η  Κ   όρμα
Η ΑΜ ΙΠΟΛΙΣ είναι σε φόρμα και με 

την καλύτερη δυνατή ανάβαση από τον πο-
λυπρωταθλητή Παναγιώτη Δημητσάνη έχει 
τον πρώτο λόγο. ψηλούς στόχους έχουν οι 
δυναμικοί ΒΙΤΤΗΣ ΔΙΑΣ και ΑΝΤΕΛ. Ο 
ΣΑΒΒΑΣ Τ Ο ΝΙΟΡ έχει πολλές εμπει-
ρίες και είναι σε θέση να κάνει έντονη την 
παρουσία του.

 Κ   κπ ηκτικ
Η ΒΑΡΚΙ Α διατηρείται σε εκπληκτι-

κή φόρμα και με μόνο 56.5 κιλά μπορεί 
να κερδίσει ξανά. Η ΜΑΡΤΙΝΑ ΣΑΝΤΗ, 
αν πετύχει καλή εκκίνηση, μπορεί για το 
καλύτερο. Αμειβόμενη θέση διεκδικεί ο 

ανανεωμένος ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ο 
αποκαλυπτικός στην πρόσφατη εμφάνισή 
του ΤΑΣΜΑΝΙΑΝ.

 Κ   ν τερη
Η ΚΙΛΚΙΣ είναι ακόμη καλύτερη μετά 

την πρόσφατη νικηφόρο επανεμφάνισή 
της και ανώτερη στον όμιλο θα επιβληθεί. 
Αμειβόμενη θέση διεκδικεί ο φιλότιμος 
ΣΕΡ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ενώ υπολογίσιμοι 
είναι οι ικανοί στον όμιλο ΒΕΡΣΟ Σ και 
ΝΤΑΗΝΑΜΙΚ ΤΑΡΑ.

 Κ   Προειδοποίη ε
Η ΒΑΡΟ Μ ΣΠΙΡΙΤ στην πρόσφατη 

επανεμφάνισή της έτρεξε αρκετά καλά και 
σε όμιλο παραπλήσιας δυναμικότητας έχει 
τον πρώτο λόγο. Πρωταγωνιστική εμφά-
νιση θα κάνουν ο πανέτοιμος τώρα ΡΙΟ 
ΡΙΤΟ και ο βελτιωμένος ΣΕΡ ΝΙΝΟΣ. Η 
ΟΜΟΡ ΙΑ αν και δεν είναι πλήρως έτοιμη, 
αποτελεί το αουτσάιντερ. Για το τέτρακαστ 
η ΜΠΕΛΛΑΤΡΙ .

 Κ   νά α η
Πολύ αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα 

σε ποιοτικά και ισχυρά 4ετή και η επιλογή 

μας εστιάζεται στον ευνοϊκά ισοζυγισμένο 
ΠΡΑ ΑΝΔΡΟ, που εξασφάλισε την ανάβαση 
τού Δημητσάνη. Αντίπαλοί του ο ανερχόμενος 
ΣΤΟΠ ΔΕ ΜΙΟ ΙΚ και ο ατυχήσας στην 
τελευταία του κούρσα Ι  ΕΝΤ ΝΤΕΡΤ . 
Ο ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ, παρά τη σχεδόν ετήσια 
αποχή του, παραμένει υπολογίσιμος.

 Κ   ιφνιδια μός
Η ΣΟ ΗΤ ΜΕΜΟΡ , αν και προέρχεται 

από αρκετά καλή εμφάνιση, είναι άλογο που 
δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, όμως στον όμιλο 
μπορεί να κάνει τον δικό της αιφνιδιασμό. 
Θέση στους πρώτους διεκδικούν ο ΤΣΑΚΚΙ-
Τ ΗΣ, που επανήλθε στις καλές εμφανίσεις, 
και ο γρήγορος ΙΠΠΟΜΑ ΟΣ. Αουτσάιντερ 
προβάλλει η ανανεωμένη ΓΚΑΣΠΑ ΙΑ.

 Κ   υκαιρία
Η ΚΡ ΣΤΑΛ ΟΟ Π, αν και δεν είναι 

στα καλύτερα, στον μέτριο όμιλο έχει την 
κλασική ευκαιρία να επανέλθει στις νίκες. 
Πρωταγωνιστική εμφάνιση θα κάνουν ο 
φιλότιμος ΣΙΑΡΚ  και η σταθερή σε επιδό-
σεις ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ. Αουτσάιντερ προβάλλει 
η ΣΕ , που αν φιλοτιμηθεί να αποδώσει,  
μπορεί να κάνει την έκπληξη.

ΜΕΤΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΑ 
ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΑΛΛΑ 

ΣΥΝΕΠΕΣΕ, ΟΠΩΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ, 

ΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ 
ΑΡΚΕΤΑ ΑΛΟΓΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΑΝ 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΑΙ 

ΤΑ ΒΑΛΑΜΕ ΣΤΟ 
ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ.

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙΣ 
ΚΟΥΡΣΕΣ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ…

Η M   παραμένει κορυφαία στην 
παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία στον 
τομέα της βιώσιμης καινοτομίας χάρη στην 
προηγμένη τεχνολογία και την ολοκλη-
ρωμένη φιλοσοφία της. Tώρα, η μπαταρία 
υψηλής τάσης του 3 χρησιμοποιείται όχι 
μόνο σε αυτοκίνητα αλλά και σε σκάφη. Ο 
Όμιλος M  προμηθεύει τη γερμανική 
εταιρεία Tor eedo με μπαταρίες ιόντων 
λιθίου από το εργοστάσιο του D golf g. 
Η κατασκευάστρια εταιρεία μηχανών θα-
λάσσης τις χρησιμοποιεί για αποθήκευση 
ενέργειας στα ηλεκτρικά της συστήματα 
πρόωσης υψηλών επιδόσεων Dee  l e. Η 
Tor eedo ιδρύθηκε το 2005 στο Star erg 
(Γερμανία) και είναι πρωτοπόρος παγκο-
σμίως ως προμηθευτής ηλεκτρικών και 
υβριδικών κινητήρων ισχύος 1-160 P 
για ιστιοπλοϊκά και επαγγελματικά σκάφη, 
όπως ferr es και θαλάσσια ταξί.

Οι μπαταρίες της M   θα αποτε-
λέσουν αναπόσπαστο τμήμα μιας περι-
βαλλοντικά συμβατής, οικονομικής και 
αθόρυβης εναλλακτικής λύσης έναντι 
των συμβατικών κινητήρων σκαφών. Το 

M  Gro  εξελίσσει και κατασκευάζει 
εσωτερικά μπαταρίες υψηλής τάσης για 
ηλεκτρικά και l g-  υβριδικά οχήματα. 
Η μπαταρία ιόντων λιθίου του M  3 
περιλαμβάνει οκτώ μονάδες, κάθε μία από 
τις οποίες περιέχει 12 κυψέλες. Οι φίσες, 
τα καλώδια, οι αισθητήρες παρακολούθη-
σης και το σύστημα θέρμανσης και ψύξης 
έχουν εξελιχθεί ειδικά για την M  . Η 
τεχνογνωσία εξέλιξης και παραγωγής του 

M  Gro  αποτελεί βάση για συνεχή 

πρόοδο στον τομέα της τεχνολογίας μπα-
ταριών. Το τελευταίο παράδειγμα είναι 
η μπαταρία υψηλής τάσης του τρέχοντος 

M  3. Αν και οι διαστάσεις και το βάρος 
της παρέμειναν ίδια με της προηγούμενης 
έκδοσης, η χωρητικότητά της αυξήθηκε 
πάνω από 50  στα 94 A 33 .

άρη στα χαρακτηριστικά ‘ l g-a d-
la ’ που οι σχεδιαστές ενσωμάτωσαν από 

την αρχή στις μπαταρίες του M  3, η 
τεχνολογία προσφέρει ένα μεγάλο εύρος 
εφαρμογών πέραν του αυτοκινητιστικού το-
μέα. Η κατασκευάστρια εταιρεία θαλάσσιων 
συστημάτων κίνησης Tor eedo συνδυάζει 
τις μπαταρίες ιόντων λιθίου της M   με 
την ισχυρότερη γκάμα μοτέρ που διαθέτει 
για εξωλέμβιες και εσωλέμβιες μηχανές 
και υβριδικά συστήματα ιπποδύναμης 
έως 160 . Η πρωτοποριακή χρήση 
μπαταριών ιόντων λιθίου της M   σε 
ηλεκτροκινητήρες θαλάσσης είναι ένα 
ακόμα παράδειγμα της ποικιλίας εφαρ-
μογών που μπορεί να εξυπηρετήσει αυτή 
η ολοκληρωμένη φιλοσοφία βιωσιμότητας. 
Ένας ακόμα τομέας είναι η στατική απο-
θήκευση ενέργειας, όπου οι μπαταρίες 
χρησιμοποιούνται για την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης κατοικιών και 
εμπορικών κτηρίων, παρέχοντας άμεση 
αποθήκευση της ανανεώσιμης ενέργειας 
που παράγεται από εγκαταστάσεις ηλι-
ακής και αιολικής ενέργειας. Επιπλέον, 
οι μπαταρίες υψηλής τάσης της M   
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για 
το σκοπό αυτό έχοντας ολοκληρώσει την 
ωφέλιμη ζωή τους σε ένα όχημα. 

Η BMW i τώρα παρέχει 
ηλεκτροκίνηση και σε σκάφη

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ///
Τ  Κ Τ  ΓΚ Ν Ν

Κ Κ  Προέρχεται από καθαρή νίκη ύστερα 
από μεγάλη αποχή και ο προπονητής της, ρίστος 
Πετρούτσιος, της έδωσε τον απαιτούμενο χρόνο ξε-
κούρασης και από τις πρωινές δοκιμές συντήρησης 
δείχνει ισχυροποιημένη και βελτιωμένη και στον 
πολύ προσιτό όμιλο λογικά θα έχει εύκολο έργο.

Κ  Αφού υποβιβάστηκε προ μηνός από 
την  1η κλάση στη 2η, σημείωσε στα γρήγορα δυο 
νίκες και ανήλθε ξανά στην Α’ κλάση, όπου και 
ανήκει. Αυτήν τη φορά αναμφίβολα ο  όμιλος είναι 
πολύ διαφορετικός, όμως με τα 56.5 κιλά της και την 
εκπληκτική φόρμα που διανύει, μπορεί να φτάσει σε 
3η απανωτή νίκη.

Τ  Ν Τ  Τ ΝΤ
Τ  Προέρχεται από αποκαλυπτι-

κή εμφάνιση στο μίλι, όπου κέρδισε η εκπληκτική 
τανέλλα και τερμάτισε 2η μακριά από τη νικήτρια. 

Έκτοτε παρέκαμψε 2 κούρσες της κλάσης αφού η 
σκληρή προσπάθεια άφησε τα σημάδια κόπωσης 
και ο προπονητής της διαχειρίστηκε την περίπτωση 
ανάλογα και υπομονετικά, δίνοντάς της τον απαι-
τούμενο χρόνο να ανακάμψει. Με συνετή διαδρομή 
αναμονής μπορεί να κάνει την έκπληξη.

Κ Τ   Δεν πείθει με την απόδοσή 
της αλλά μπήκε σε μικρό ρεπό ξεκούρασης και 
επιστρέφει καλά προπονημένη και βελτιωμένη. Ο 
όμιλος είναι στα μέτρα της και με χαμηλά βάρη αλλά 
και δυναμική ανάβαση μπορεί να επιστρέψει στις 
επιτυχίες κάνοντας τον μικρό αιφνιδιασμό.

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ///
 Η επιτροπή της Λέσχης Ιπποδρομιών συνεχίζει να 

αγνοεί το γεγονός ότι παράτυπα και χωρίς καμιά λογική 
κατακρατεί εδώ και μήνες στο ταμείο της το αδιάθετο 
ποσό του Τ ΑΚ-ΠΟΤ,  που ανέρχεται σε περίπου 80.000 
ευρώ. Έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι η ΛΙΛ οφείλει 
με οποιοδήποτε κόστος και με οποιοδήποτε τρόπο να 

διεξάγει πρόγραμμα 9 ιπποδρομιών,  μέχρις ότου εξευ-
ρεθεί τυχερός τυχεροί και διανεμηθεί το κατακρατημένο 
ποσό στους δικαιούχους φίλιππους. Αν η ΛΙΛ αδυνατεί 
να κάνει 9 ιπποδρομίες, ας βρει τρόπο να διαμοιράσει 
το ποσό με τρόπο δίκαιο και ενδεδειγμένο, μπορεί π.χ. 
να συμπληρώνει το δικό της ελλιπές πρόγραμμα με 9η 
ιπποδρομία από κούρσες του εξωτερικού, τις οποίες άλ-
λωστε προβάλλει ζωντανά και έχει την ευθύνη διεξαγωγής 
του στοιχήματός τους για την Κύπρο.

 Το απαράδεκτο φαινόμενο να κυκλοφορεί το προ-
τεινόμενο πρόγραμμα των ιπποδρομιών πριν από την 
έγκρισή του σε διάφορους στάβλους και ιδιοκτήτες είναι 
το λιγότερο απαράδεκτο και απλώς επιβεβαιώνει ότι 
κάποιοι έχουν παράτυπα προνόμια και πως η Λέσχη και 
οι Έφοροι ανέχονται το γεγονός που μόνο απογοήτευση 
και αγανάκτηση προκαλεί στους υγιώς σκεπτόμενους 
ιδιοκτήτες και στο φίλιππο κοινό.

 Πριν από ενάμιση χρόνο έγινε κωδικοποίηση των 
ποινών για διάφορα παραπτώματα που άπτονται απα-
ράδεκτων και αθέμιτων συμπεριφορών. Είδε ή άκουσε 
ποτέ κανένας να τιμωρούν οποιονδήποτε παρεκτραπέντα  

 ακαδημαϊκός του Πανεπιστημίου 
a  r s, επίκουρος καθηγητής Δρ 

ρήστος Αναγνωστόπουλος, εξελέγη νέο 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διοίκησης 
Αθλητισμού ( ro ea  S ort Ma ageme t 
Asso at o ) στις εκλογές που πραγματο-
ποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Γενικής 
Συνέλευσης την Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 
2017, στη Βέρνη της Ελβετίας. Ο ρόλος 
του Δρος Αναγνωστόπουλου στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο της εν λόγω Ένωσης για 
την τριετία 2017-2020 θα αφορά, μεταξύ 
άλλων, σε θέματα «Διεθνών Σχέσεων και 
Συνεργασιών».  

Όπως ανέφερε ο νεοεκλεγείς ακαδημα-
ϊκός του Πανεπιστημίου a  r s, 
«ο σκοπός της Ένωσης είναι να προω-
θήσει και να ενθαρρύνει τη μελέτη, την 
επιστημονική έρευνα,  καθώς επίσης την 
ανάπτυξη ανταλλαγής πληροφοριών και 
διάδοση των βέλτιστων πρακτικών σχετικά 
με τη  διοίκηση, οργάνωση και χρηστή 
διακυβέρνηση κάθε είδους αθλητικού 
οργανισμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 

και μέσω του συγκεκριμένου ρόλου που 
μου ανατέθηκε, σκοπεύω να συνεργαστώ 
τόσο με διεθνείς όσο και με φορείς εντός 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ούτως ώστε 
να δημιουργηθεί ένα πιο υγειές αθλητικό 
περιβάλλον, το οποίο αγκαλιάζει και ενθαρ-
ρύνει την επιχειρηματικότητα προσφέρο-
ντας ταυτόχρονα θέσεις εργασίας εντός των 
κρατών της Ευρώπης χωρίς, πρωτίστως, να 
αγνοείται ο ευρύτερος κοινωνικός ρόλος 
του αθλητισμού».

Ο Δρ ρήστος Αναγνωστόπουλος είναι 
επίκουρος καθηγητής Διοίκησης και Ορ-
γάνωσης Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο 

a  r s. Ειδικεύεται σε θέματα 
χρηστής διακυβέρνησης και Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης στον χώρο του αθλη-
τισμού. Η εκλογή του Δρος Αναγνωστόπου-
λου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Διοίκησης 
Αθλητισμού αναδεικνύει τόσο τη διεθνή 
εμπειρία όσο και την αυξανόμενη έμφαση 
του Πανεπιστημίου a  r s στον 
χώρο του αθλητισμού γενικότερα και της 
διοίκησης αυτού ειδικότερα.

Η Vol swage  είναι πλέον συνέταιρος 
με την A, αρχής γενομένης το 2018, 
συνεχίζοντας τη  μεγάλη ποδοσφαιρική της 
παράδοση. Η νέα συνεργασία με ονομασία 
«Επίσημος Συνέταιρος κινητικότητας του 
Διεθνούς Ποδοσφαίρου A» θα φέρει 
τη γερμανική εταιρεία κοντά στο Πανευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου A 

 2020, που θα φιλοξενηθεί σε 13 
διαφορετικές χώρες για πρώτη φορά στα 
60 χρόνια ύπαρξής του. Η εμπλοκή της V  
στο πιο δημοφιλές άθλημα του κόσμου θα 
αποτελέσει και την καταλληλότερη πλατ-
φόρμα από την οποία να ξεκινήσει τη ζωή 
του το νέο ηλεκτρικό δημιούργημα της, το 
.D, που θα αντιπροσωπεύσει την V  στην 

αγορά τον ηλεκτρικών αυτοκινήτων από 
το 2020 και έπειτα. Η Vol swage  οδηγεί 
από τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια, μέσω 
S t erge  και Σικελίας. Σχεδόν 1.7 εκα-
τομμύριο  οχήματα παραδόθηκαν στους 
ιδιοκτήτες τους το 2016 σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Τα αυτοκίνητα με το σήμα της V  
πωλούνται σε όλες τις 55 χώρες-μέλη της 

A. Η εταιρεία μάλιστα λειτουργεί 21 
εργοστάσια, με 150.000 εργαζόμενους σε 
επτά διαφορετικές χώρες της ηπείρου. Η 

ρίζες της Vol swage  στο ευρωπαϊκό ποδό-
σφαιρο είναι ιδιαίτερα βαθιές. Από το 2019, 
η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου 
(D ) θα γίνει και αυτή, όπως η Γαλλική 
( ) και Ελβετική (AS S V) συνέταιρος με 
την Vol swage . Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της Vol swage , er ert D ess, δήλωσε 
επίσης ότι μια συνεργασία της Vol swage  
και του ποδοσφαίρου ήταν αναπόφευκτη  
«Το ποδόσφαιρο είναι κάτι που υπάρχει και 
απολαμβάνεται σε σχεδόν όλες τις χώρες 
του κόσμου, όπως και τα αυτοκίνητά μας. 
Αυτή είναι η τέλεια ευκαιρία για μας να 
παρουσιάσουμε τη νέα μας κατεύθυνση. 
Μιλώντας με ποδοσφαιρικού όρους, η 
Vol swage  θα παίζει επίθεση τα επόμε-
να χρόνια», συμπλήρωσε ο Dr. D ess.  
εμπλοκή της Vol swage  στο ποδόσφαιρο 
δεν σταματάει με το A  2020 . Η 
συνεργασία με την A θα συμπεριλαμβάνει 
ταυτόχρονα και το A  Γυναικών, 

A der 21, tsal , και άλλους 
τελικούς σε διεθνές επίπεδο A, που θα 
κάνουν το ντεμπούτο τους το 2019. Επίσης 
η Vol swage  θα έχει διάφορα δικαιώματα 
όσον αφορά τους προκριματικούς αγώνες 
του A  2020 .

Εκλογή ακαδημαϊκού του Πανεπιστημίου 
UCLan Cyprus στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Διοίκησης Αθλητισμού

Η Volkswagen ενώνει δυνάμεις με την 
UEFA για το «EURO 2020™» 
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Αργότερα είχε προτάσεις για να επιστρέψει, αλλά 
προτιμούσε να μείνει Ελλάδα για να μπορεί να 
αγωνίζεται και στην Εθνική. Ο Σαμπόνις, που 
είχε γίνει ντραφτ από τους Πόρτλαντ το 1986, 
αλλά είχε θέματα τραυματισμού και την άρνηση 
των σοβιετικών Αρχών να μετακομίσει στις ΗΠΑ. 
Τελικά το έπραξε, πολύ μετά. Θα επανέλθουμε. Ο 
Ντράζεν Πέτροβιτς έκλεισε συμβόλαιο στο Πόρ-
τλαντ το 1989 και όλοι ανέμεναν πως θα γινόταν 
ο 1ος σπουδαίος Ευρωπαίος γκαρντ στο ΝΒΑ. Αμ 
δε, έπρεπε να περιμένει. Ο πρώτος κοντός που 
μπήκε δυνατά, πήρε χρόνο συμμετοχής, πέτυχε 
πόντους και ανέλαβε σημαίνονται ρόλο ήταν ο 
Σαρούνας Μαρσουλιόνις στο Γκόλντεν Στέιτ. Τα 
στατιστικά του σε σύγκριση με άλλους δεν είναι 
εντυπωσιακά, αλλά η συμβολή του στην καθιέρωση 
των Ευρωπαίων παικτών είναι τεράστια, εξ ου 
και είναι ανάμεσα στους κορυφαίους όλων των 
εποχών. Η ώρα του Μότσαρτ έφτασε όταν το 1991 
μετακόμισε στο Νιου Τζέρσεϊ. Έγινε ανταλλαγή 
στα μέσα της περιόδου και άμεσα διπλασίασε τον 
μέσο όρο πόντων του. Στις επόμενες δύο χρονιές 
απογειώθηκε, έγινε σούπερ σταρ. Η θητεία του 
στο ΝΒΑ ήταν σύντομη, αλλά ήταν τέτοια που 
τον κατατάσσει στην ελίτ των Ευρωπαίων. Έφυγε 
από τη ζωή σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 
1993. Ήταν έτοιμος να αφήσει το ΝΒΑ και να 
μετακομίσει στον Παναθηναϊκό.

Την ίδια εποχή, αρχίζει να κάνει θραύση ένας 
ψηλός (2.08) σε ρόλο κοντού, ένας άλλος Κροάτης. 
Ο μεγάλος Τόνι Κούκοτς. Που έπαιζε άνετα από 
οργανωτής μέχρι και τεσσάρι. Καταπληκτικά προ-
σόντα, μεγάλη καριέρα. Αποκορύφωμα οι τρεις 
τίτλοι με τους Μπουλς του Τζόρνταν και του Πίπεν, 
με τον Κούκοτς να παίζει κοντά στα 30 λεπτά και 
να καταγράφει περίπου 15 πόντους μέσο όρο. 
Κάπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας του ‘90, στα 31 
του ο γίγας (2.20) Σαμπόνις πήγε τελικά 
στο ΝΒΑ και στους Πόρτλαντ. Είχε 
ταλαιπωρημένα πόδια, περισσότερα 
κιλά, λιγότερη ελαστικότητα. Απείχε 

από το «θαύμα της φύσης» όπως 
τον αποκαλούσαν δέκα χρόνια 

πριν. Αλλά, κουβάλησε την τεχνι-
κή του, τη διορατικότητα και την 
εξυπνάδα του. Έφερε ένα άλλο είδος 
ψηλού με άψογη ντρίμπλα, πάσες 
πίσω από τη πλάτη, τρίποντα. «Αν 
τον είχαμε από το 1986, θα παίρναμε 
5-6 πρωταθλήματα και θα αφήνα-
με πάντα δεύτερους τους Μπουλς 
(παντοκράτορες τότε)», είχε πει για 
τον Σαμπόνις, ο άσος των Πόρτλαντ 
Κλάιντ Ντρέξλερ. Την ίδια εποχή, 

κέρδιζε εντυπώσεις ο μέγιστος γίγαντας (2.31), 
ο Ρουμάνος Μουρεσάν.   

Με τον 21ο αιώνα προ των πυλών, οι Ευρω-
παίοι είχαν πλέον κερδίσει περίοπτη θέση στο 
ΝΒΑ. Οι αφίξεις αυξάνονταν συνεχώς, παίκτες 
1ης γραμμής, ρολίστες, νεαροί με προοπτική 
περνούσαν τον Ατλαντικό.  Ο Πέτζα Στογιάκοβιτς 
ήταν ίσως ο κορυφαίος σμολ φόργουορντ όλων 
των εποχών και διέπρεψε στο Σακραμέντο. Ο 
Ρώσος Κιριλένκο έκανε εξαιρετική δεκαετία στη 
Γιούτα και σίγουρα έχει περίοπτη θέση στην 
ιστορία. Οι Ισπανοί έστειλαν τη δική τους με-
γάλη φουρνιά, με Καλντερόν, Ρούντι, Ρούμπιο, 
Μαρκ Γκασόλ. Οι Γάλλοι με τον Ντιό, τον Νοά 
και εσχάτως τον Μπατούμ. Ο Ντράγκιτς έγινε 
παίκτης 1η γραμμής στο ΝΒΑ και στο Μαϊάμι. 
Ο Τούρκογλου έχει μία εξαιρετική καριέρα. 
Εννέα Έλληνες πέρασαν πριν τον Αντετοκούνμπο 
και τον Παπαγιάννη τα σύνορα του ΝΒΑ, με 
τον Κουφό (ρολίστας, αλλά πολυτιμότατος) να 
κλείνει δεκαετία. Οι Ιταλοί είδαν τον Γκαλινάρι 
να κάνει μεγάλη καριέρα, αλλά και ένα Νο1 του 
ντραφτ (ο Μπαρνιάνι που αποδείχτηκε αποτυ-
χία). Λογικά, θα προέκυπταν κάποια στιγμή και 
οι απόλυτοι σταρ. Και θα σταθούμε σε τρεις. 

Ντιρκ, Τόνι, Παού
Οι μεγάλοι, λευκοί ψηλοί και ο δαιμόνιος 

κοντός έφτασαν στο ανώτατο επίπεδο. Έγιναν 
σούπερ σταρ. Έκαναν θραύση. Ο Νοβίτσκι έφε-
ρε επανάσταση στο ΝΒΑ. Με μπόι 2.11, ένας 
Κούκοτς σε καλύτερη έκδοση. Αφού έλεγχε την 
μπάλα και πάσαρε σαν πόιντ γκαρντ, σούταρε 
σαν σούτινγκ γκαρντ, έπαιζε κοντά στο καλάθι 
σαν small  forward  και κάτω από το καλάθι στην 
κύριά του θέση, σαν τεσσάρι. Ο Νοβίτσκι οδήγησε 
τους Μάβερικς στο πρωτάθλημα του 2011, ήταν 

MVP στο ΝΒΑ το 2007 και έπαιξε σε 
13 All Star Games. Στα 39 του 
εισέρχεται στη 16η χρονιά στο 
πρωτάθλημα και το Ντάλας. Ο 
Τόνι Πάρκερ με Αμερικανό πα-

τέρα και Ολλανδέζα μητέρα, 
μεγάλωσε στη Γαλλία. Μία 
μόλις χρονιά στην Παρί και 
μία ασύλληπτη παρουσία σε 
έναν αγώνα που διοργάνωσε 

η ΝΙΚΕ στην Ιντιανάπολη, ο 
Πάρκερ έγινε μήλον της Έριδος 
για τα κολέγια. Επέλεξε να μεί-
νει άλλον ένα χρόνο στη Γαλλία 
και  το 2001 μπήκε στο ντραφτ. 
Ήταν 19 ετών, τον επέλεξαν οι 
Σαν Αντόνιο και παραλίγο να 

Τ
έσσερεις από τους πέντε παίκτες 
της κορυφαίας ομάδας του Ευρω-
μπάσκετ 2017 είχαν σχέση με το 
ΝΒΑ. Ο Παού Γκασόλ και ο Γκόραν 
Ντράγκιτς με τεράστια καριέρα, ο 
Αλεξέι Σβεντ με ένα αξιοπρόσεκτο 
πέρασμα. Ο Μπογκντάνοβιτς με-

τακομίζει φέτος στις ΗΠΑ (επιλέχθηκε στα ντραφτ 
πριν από τρία χρόνια). Ο 5ος, είναι μόλις 18. Ο Ντόν-
σιτς δεν πρόλαβε ακόμη να πάει ΝΒΑ, αλλά να ‘στε 
σίγουροι πως σύντομα θα είναι μήλον της Έριδος. 
Στο Ευρωμπάσκετ, όχι μόνο φέτος, αλλά σχεδόν σε 
όλες τις διοργανώσεις (Διαμαντίδης μία από τις εξαι-
ρέσεις), είναι οι παίκτες που έρχονται από το ΝΒΑ 
που κάνουν τη διαφορά. Στην απέναντι πλευρά του 
Ατλαντικού, στο ανώτατο επίπεδο, προοδεύουν και 
πολλοί κάνουν θραύση. Ένα μικρό αφιέρωμα-ανα-
δρομή σε αυτούς που πήγαν στις ΗΠΑ και άφησαν 
εποχή (ή και αφήνουν εποχή) θα κάνουμε σήμερα. 
Αρχίζοντας από τα μέσα της δεκαετίας του ‘80, όταν 
οι Αμερικανοί έκαναν τις  πρώτες επιλογές από τη 
Γηραιά Ήπειρο. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, ο 
πρώτος Ευρωπαίος που υπέγραψε στο ΝΒΑ  ήταν 
ο Βούλγαρος Γκλούτσκοφ. Ήταν όμως μια εποχή, 
που οι Αμερικανοί έβλεπαν ακόμη αφ’ υψηλού την 
Ευρώπη, ακόμη και τους καλύτερους παίκτες από 
τη Γιουγκοσλαβία, την ΕΣΣΔ, την Ιταλία. Μόλις στα 
τέλη της δεκαετίας του ‘80 (μετά τις συνεχόμενες 
ήττες της Εθνικής στην Ολυμπιάδα και Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα), άρχισαν να αποδέχονται ότι και στην 
Ευρώπη υπάρχει υψηλό επίπεδο. Έτσι στην Ολυμπι-
άδα του ‘92 έστειλαν την Dream Team και από τότε 
οι ΗΠΑ εκπροσωπούνται από κορυφαίους παίκτες 
του ΝΒΑ. Οι πρώτοι Ευρωπαίοι τα βρήκαν  πά-
ντως σκούρα, με δυσκολία προσαρμογής, έλλειψη 
εμπιστοσύνης και μικρό χρόνο συμμετοχής. Όπως 
ο Πάσπαλι και ο Βολκόφ, σαν παραδείγματα. Που 
έμειναν λίγο και επέστρεψαν. Όμως την ίδια στιγμή 
ορισμένοι άλλοι άρχισαν να κερδίζουν εντυπώσεις. 
Δύο ψηλοί από μη παραδοσιακές μπασκετικές χώ-
ρες.  Ο Γερμανός Σρεμφ και ο Ολλανδός Σμιτς. Ο 
πρώτος μπήκε καλά στο Ντάλας, αλλά σταδιακά με 
τις Ιντιάνα και Σιάτλ, έγινε παίκτης 1ης γραμμής. Ο 
Σμιτς μπήκε κατευθείαν στα βαθιά με την Ιντιάνα 
και σε 11 χρόνια παρουσίας στους Πέισερς, έχει 
πάντα διψήφιο αριθμό πόντων. Ψηλός και επόμενος 
Ευρωπαίος που άφησε εποχή στο ΝΒΑ, ο Βλάντε 
Ντίβατς που έκανε σπουδαία πράγματα σε Λέικερς 
και Σακραμέντο. 

Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ των 80ς, τρία ήταν τα 
σούπερ ονόματα. Γκάλης, Σαμπόνις, Πέτροβιτς. Ο 
πρώτος δεν έπαιξε ποτέ στο ΝΒΑ και στη Βοστό-
νη παραδέχονται ότι έκαναν γκάφα που δεν του 
έδωσαν συμβόλαιο όταν τον επέλεγαν στα ντραφτ. 

τον έκοβαν στις πρώτες προπονήσεις. Τελικά ο 
Πόποβιτς τον εμπιστεύτηκε, ο Πάρκερ δεν άρ-
γησε να πάρει την μπαγκέτα του οργανωτή και 
έχουμε και λέμε. Τέσσερα πρωταθλήματα, MVP 
των τελικών του 2007 και έξι all star games. Τέ-
λος ο Παού Γκασόλ. Τι να πρωτοπεί κανείς για 
τον Ισπανό. Γεννημένος το 1980 και μετά από 
φοβερές χρονιές στην Μπαρσελόνα, επιλέγηκε 
στο νο3 του ντραφτ του 2001 από την Ατλάντα, η 
οποία αντάλλαξε τα δικαιώματά του με το Μέμ-
φις.  Ο Γκασόλ έγινε ο πρώτος ξένος παίκτης που 
κέρδισε τον τίτλο του ρούκι της χρονιάς. Έμεινε 
6,5 χρόνια στους Γκρίζλις και, με την παρουσία 
του, ανάγκασε πολλές ομάδες να τον αποκτήσουν. 
Το έκαναν οι Λέικερς με ανταλλαγή στα μέσα 
της περιόδου ‘07-’08 και πέτυχαν διάνα. Ήταν το 
κομμάτι που έλειπε για να επιστρέψουν οι Λέι-
κερς στους τίτλους. Πήρε δύο πρωταθλήματα και 
έπαιξε σε έξι all star games. Συνέχισε σε Σικάγο 
και από πέρσι στο Σαν Αντόνιο. Από την ημέρα 
που πάτησε το πόδι του στην Αμερική,  δεν έπεσε 
κάτω από τους 13 πόντους μέσο όρο. Ο ιδανικός 
συμπαίκτης, το ιδανικό 4-5άρι σύμφωνα με τον 
Κόμπε Μπράιαντ. Όντως.

Γιάννης ο επόμενος;
Πολλοί Ευρωπαίοι κάνουν σήμερα καριέρα στο 

ΝΒΑ και σίγουρα κάποιοι πιο νέοι έχουν λαμπρό 
παρόν και μέλλον. Ο Νούρκιτς, ο Γκομπέρτ, ο 
Πορζίνσκις  και από φέτος ο Μπογκντάνοβιτς, 
ο Ντιλικινά και ο Μάρκανεν. Αλλά σύμφωνα με 
όλες τις ενδείξεις, ο επόμενος Ευρωπαίος σούπερ 
σταρ θα είναι  ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Με την 
προοπτική να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο. Αυτά 
λένε οι ειδικοί και έχουν δίκιο.  

 Κορυφαία πεντάδα
Δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσεις την 

καλύτερη πεντάδα Ευρωπαίων στο 
ΝΒΑ. Πάντως οι περισσότερες ανα-
λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τα 
δεδομένα της εποχής, καταλήγουν 
στους Πάρκερ και Πέτροβιτς στα 
γκαρντ, με τους Ντράγκιτς, Μαρ-
σουλιόνις, Ρούμπιο, Καλντερόν να 

ακολουθούν. Ο Κούκοτς με βραχεία 
κεφαλή κερδίζει τον Στογιάκοβιτς στη 
θέση 3. Θα σταθούμε επίσης στον 
Τούρκογλου. Στη φροντ λάιν, υπάρχει 
πολυκοσμία. Κορυφαίο 4άρι είναι 
βέβαια ο Νοβίτσκι και για 5άρι μετρά 
ο Παού Γκασόλ. Αλλά απ’ εκεί και 
πέρα είναι ο Κιριλένκο, ο Σρεμφ, ο 
Ντίβατς, ο Σαμπόνις, ο Μαρκ Γκασόλ 

Οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι στο ΝΒΑ


