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ΥΟΛΓ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ ΚΤΠΡΟΤ 



ΥΑΙΡΓΣΙΜΟ ΣΟΤ ΓΚΔΟΣΗ 

Αμηόηηκνη γνλείο θαη παηδηά, ε παξνύζα έθδνζε δελ είλαη απιά κηα 

πεξηνδηθή έθδνζε. Δίλαη κηα θηβσηόο γλώζεσλ γηα όια όζα αθνξνύλ ηελ 

πξνπόλεζε θαη ην παηδηθό πνδόζθαηξν. Κέζα από ηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνύ 

καο κπνξείηε λα καζαίλεηε όια ηα λέα ησλ ΠΣΝΙΥΛ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ΡΝ 

ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ ηεο Θύπξνπ θαη λα εκπινπηίδεηε ηηο γλώζεηο ζαο γύξσ από 

ζέκαηα ηεο ζύγρξνλεο πνδνζθαηξηθήο επηθαηξόηεηαο. Καδεύνληαο ηα 

δηκεληαία ηεύρε ζα θηηάμεηε έλα όκνξθν βηβιίν κε ζπγθεληξσκέλν ζηηο 

ζειίδεο ηνπ όιν ην ζεζαπξό γλώζεσλ ηνπ πνδνζθαίξνπ αιιά θαη έλα 

όκνξθν άικπνπκ κε ηηο πνδνζθαηξηθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηώλ. Δπρόκαζηε λα 

ζαο αξέζεη ε πξώηε έθδνζε θαη γηα νπνηνδήπνηε ζρόιην αιιά θαη γηα δηθά ζαο 

άξζξα θαη θσηνγξαθίεο επηθνηλσλήζηε καδί κνπ ζην email 

allaboutsoccer@ymail.com. Ρν πεξηνδηθό καο ζα εθδίδεηαη θάζε 2 κήλεο θαη 

ζα κπνξείηε λα ην θαηεβάδεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

www.allaboutsoccer.net ΔΞΗΠΖΚΝ ΣΝΟΖΓΝ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΥΛ ΠΣΝΙΥΛ 

ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ. Παο επραξηζηνύκε θαη ζαο επρόκαζηε 

θαιή αλάγλσζε. 

 

 

 

 

ΡΖΙΔΚΑΣΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝ 

ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΦΠΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ (Bhr) 

ΞΟΝΞΝΛΖΡΖΠ ΝΚΑΓΗΘΥΛ ΑΘΙΖΚΑΡΥΛ (Msr) 

ΞΟΝΞΝΛΖΡΖΠ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ (UEFA) 

ΡΖΙ/ΛΝ: 99 12 49 19 

EMAIL:     allaboutsoccer@ymail.com 

FAX:         25 77 05 07 

SITE:        www.allaboutsoccer.net 
 

mailto:allaboutsoccer@ymail.com
http://www.allaboutsoccer.net/
mailto:allaboutsoccer@ymail.com


ΥΟΛΓ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ 

 

Νη ΠΣΝΙΔΠ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ (PANATHINAIKOS SOCCER SCHOOLS) 

είλαη έλα δίθηπν πνδνζθαηξηθώλ αθαδεκηώλ από όιε ηελ Διιάδα θαη ηελ Θύπξν κε παξαξηήκαηα ζε 

πνιιέο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ πνπ ιεηηνπξγνύλ ππό ηελ αηγίδα θαη κε ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ΞΑΔ 

ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ. Ρν Γίθηπν απνζθνπεί ζηε νινθιεξσκέλε αζιεηηθή εθπαίδεπζε λεαξώλ 

πνδνζθαηξηζηώλ πνπ ζα αλδξσζνύλ πνδνζθαηξηθά κέζα από κία εθπαηδεπηηθή θαη αγσληζηηθή 

δηαδηθαζία πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε ηηο αξρέο ηνπ ςπραγσγηθνύ αζιεηηζκνύ, ηνπ «επ αγσλίδεζζε», 

ηεο επγελνύο άκηιιαο θαη ηνπο πγηνύο ζπλαγσληζκνύ, ηδαληθά θαη αμίεο πνπ αλέθαζελ ραξαθηήξηδαλ ηε 

καθξόρξνλε ηζηνξία ηεο νκάδαο ηνπ Ξαλαζελατθνύ. Δπίζεο ζηελ αγσληζηηθή αμηνιόγεζε ησλ 

αζιεηώλ ηνπ δηθηύνπ κε επηζηεκνληθέο κεζόδνπο θαη ηελ πξνώζεζε ησλ πιένλ ηαιαληνύρσλ εμ 

απηώλ ζηα ηκήκαηα ππνδνκήο θαη ζηηο αγσληζηηθέο νκάδεο ηνπ Ξαλαζελατθνύ. Απηή ηε ζηηγκή νη 

ΠΣΝΙΔΠ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ  έρνπλ ζην ελεξγεηηθό ηεο  ζπλεξγαδόκελεο αθαδεκίεο ζε 

Διιάδα, Θύπξν, Απζηξαιία, ΖΞΑ, Αίγππην, Ηζξαήι θαη Λόηην Αθξηθή θαη πάλσ από 6.000 αζιεηέο, 

ειηθίαο 3 έσο 15 εηώλ.  Πηελ Θύπξν νη ΠΣΝΙΔΠ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ ιεηηνπξγνύλ 

εδώ θαη 5 ρξόληα θαη απηή ηε ζηηγκή επίζεκα κέιε είλαη ε ΑΘΑΓΖΚΗΑ ALION PARK ζηε Ιεπθσζία, νη 

ΞΟΑΠΗΛΔΠ ΑΘΑΓΖΚΗΔΠ ζηε Ιεκεζό θαη ε αθαδεκία KID’S SOCCER SCHOOL ΜΙΝΦΑΓΝ από ηηο 

ειεύζεξεο πεξηνρέο Ακκνρώζηνπ. Γλσξίζηε ηελ θάζε κία αθαδεκία μερσξηζηά ζην παξαθάησ 

αθηέξσκα. 

ΔΞΗΠΖΚΑ ΚΔΙΖ ΠΣΝΙΥΛ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ ΠΡΖΛ ΘΞΟΝ 

 



ΞΟΑΠΗΛΔΠ ΑΘΑΓΖΚΗΔΠ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ 

 

ΠΡΝ COPA MINI FOOTBALL – ΑΓ.ΠΝΦΗΑΠ 50-ΑΓ.ΗΥΑΛΛΖΠ – ΙΔΚΔΠΝΠ 

Ρερληθόο δηεπζπληήο ηεο αθαδεκίαο είλαη ν παιηόο παίθηεο ηνπ ΑΞΝΙΙΥΛΑ ΙΔΚΔΠΝ, ηνπ ΑΟΖ 

ΙΔΚΔΠΝ θαη ηεο Α.Δ. ΞΝΛΡΗΥΛ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ, Ρειέκαρνο Αζαλαζίνπ ν νπνίνο θαηέρεη ηα 

δηπιώκαηα ηνπ Θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδηθόηεηα ζην πνδόζθαηξν, Κεηαπηπρηαθό ζηελ 

Ξξνπνλεηηθή θαη ην δίπισκα UEFA C ηεο Θππξηαθήο Νκνζπνλδίαο Ξνδνζθαίξνπ. Θαηά ηελ 

πξνπέξζηλε πεξίνδν ε αθαδεκία καο είρε ηελ ηηκή κέζσ ησλ δνθηκαζηηθώλ αμηνιόγεζεο πνπ δηεμάγεη 

ν ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ, λα έρεη 2 πνδνζθαηξηζηέο νη νπνίνη επηιέρζεθαλ αλάκεζα ζηνπο 30 θαιύηεξνπο 

αλάκεζα από 6000 παηδηά θαη παξαθνινπζνύληαη ζηελά από ηνπο ζθανπηεξ ηεο ΞΑΔ 

ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ. Πηόρνη ηεο αθαδεκίαο δελ είλαη κόλν ε πνδνζθαηξηθή θαηάξηηζε ηνπ παηδηνύ αιιά θαη 

ε πνιύπιεπξε αλάπηπμε ηνπ κέζσ ςπραγσγηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ εθδειώζεσλ, όπσο εθδξνκέο, 

εθδειώζεηο, ζεκηλάξηα, ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη άιια.  

 

 

 

ΒΟΔΗΡΔ ΚΑΠ ΠΡΝ FACEBOOK KAI ΠΡΖΛ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ www.allaboutsoccer.net 



KIDS SOCCER SCHOOL PANATHINAIKOS ΜΙΝΦΑΓΝ - ΓΖΞΔΓΑ WEBLEY 

   

Πε ξπζκνύο πξνεηνηκαζίαο θηλείηαη ε αθαδεκία KIDS SOCCER SCHOOL PANATHINAIKOS  ηεο 

Μπινθάγνπ ελόςεη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζην πξσηάζιεκα GRASSROOTS ηεο Θππξηαθήο Νκνζπνλδίαο 

Ξνδνζθαίξνπ. Ρν επίζεκν κέινο ησλ ΠΣΝΙΥΛ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ΡΝ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ δηεμάγεη θάζε 

Πάββαην θηιηθνύο αγώλεο κε ζθνπό ηε ςπραγσγία ησλ παηδηώλ αιιά θαη ηελ αγσληζηηθή ηνπο 

πξνεηνηκαζία. Νη ππεύζπλνη ηεο αθαδεκίαο Θύπξνο Ξίηζηιινο θαη Γηώξγνο Θάηδηεο δε δίλνπλ έκθαζε 

κόλν ζηελ πνδνζθαηξηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ αιιά θαη ζηελ ζσζηή δηαπαηδαγώγεζε ηνπο κέζσλ 

δηάθνξσλ εθδειώζεσλ όπσο γηα παξάδεηγκα παξαθνινπζήζεηο πνδνζθαηξηθώλ αγώλσλ. Νη πξάζηλνη 

έδσζαλ ην παξόλ ηνπο ζηνλ αγώλα ΔΘΛΗΘΝΠ ΑΣΛΑΠ-ΝΚΝΛΝΗΑ θαη παξαθνινύζεζαλ παξέα ηνλ 

αγώλα δίλνληαο ην ζύλζεκα όηη ην πνδόζθαηξν είλαη γηνξηή ζηελ νπνία δηθαηνύληαη λα ζπκκεηέρνπλ 

όινη, κηθξνί θαη κεγάινη, αλεμαξηήησο νπαδηθώλ πξνηηκήζεσλ.   

Ζ αθαδεκία KIDS SOCCER SCHOOL ΜΙΝΦΑΓΝ από ηηο ειεύζεξεο πεξηνρέο Ακκνρώζηνπ είλαη 

ην θαηλνύξγην επίζεκν κέινο ησλ ΠΣΝΙΥΛ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ. Ζ Αθαδεκία 

πνδνζθαίξνπ KIDS SOCCER SCHOOL εδξεύεη ζηε Μπινθάγνπ θαη ςπραγσγεί πνδνζθαηξηθά παηδηά 6-

13 ρξνλώλ. Ζ αθαδεκία είλαη δεκηνύξγεκα ησλ παιαίκαρσλ πνδνζθαηξηζηώλ ηνπ Δζληθνύ Άρλαο θαη 

ηεο Διπίδαο Μπινθάγνπ, Θύπξνπ Ξίηζηιινπ θαη Αλδξέα Θάηζηε θαη ιεηηνπξγεί ζηηο ζύγρξνλεο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αζιεηηθνύ Θέληξνπ WEBLEY πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζην δξόκν Μπινθάγνπ Απγόξνπ. 

Πηόρνη πέξα από ηελ πνδνζθαηξηθή εθπαίδεπζε είλαη ε θαιιηέξγεηα ησλ ηδαληθώλ ηνπ «επ 

αγσλίδεζζε», ε θπζηθή θαη αξκνληθή ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ θαη ε αλάπηπμε ηνπ ηδαληθνύ 

πνδνζθαηξηθνύ ραξαθηήξα.  

 

 

ΒΟΔΗΡΔ ΚΑΠ ΠΡΝ FACEBOOK KAI ΠΡΖΛ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ www.kidssoccerschool.blogspot.com 



THE ALION PARK FOOTBALL ACADEMY – ΓΑΙΗ, ΙΔΘΥΠΗΑ 

   

Ρν ALION PARK ζηελ πεξηνρή Ηδαιίνπ ζηε Ιεπθσζία είλαη έλα πιήξεο αζιεηηθό θέληξν ην 
νπνίν πέξα από ηα ζύγρξνλα γήπεδα πνδνζθαίξνπ πνπ δηαζέηεη, πξνζθέξεη ζηα παηδηά πιήξε 
ςπραγσγία ζηνπο εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο ηνπ κε ηελ παηδηθή ραξά θαη ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ 
ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ θαζεκεξηλή έμνδν ηνπο. Ζ Αθαδεκία πνδνζθαίξνπ ηνπ THE ALION 
PARK απαξηζκεί πέξαλ ησλ 100 παηδηώλ θαη είλαη επίζεκν κέινο ησλ Πρνιώλ Ξνδνζθαίξνπ ηνπ 
ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ. Νη βαζηθνί ζηόρνη ηεο αθαδεκίαο πνδνζθαίξνπ είλαη: Ζ πγηήο ελαζρόιεζε κε ηνλ 
αζιεηηζκό θαη ε ςπραγσγία ησλ παηδηώλ, ε αλάπηπμε πνδνζθαηξηθώλ θπησξίσλ, ε εύξεζε θαη ε 
αμηνπνίεζε ησλ ηαιέλησλ, ε εθαξκνγή επαγγεικαηηθώλ πξνγξακκάησλ πξνπόλεζεο. Ζ βαζηθόηεξε 
όκσο επηδίσμε ηεο αθαδεκίαο είλαη ε δηαπαηδαγώγεζε ησλ παηδηώλ γύξσ από ηηο αμίεο ηεο επγελνύο 
άκηιιαο, ηνπ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη ηνπ ηίκηνπ παηρληδηνύ, κε έκθαζε ζηε δηδαρή εζηθώλ αξρώλ 
όπσο: ηεο πεηζαξρίαο, ηνπ ζεβαζκνύ, ηεο εληηκόηεηαο, ηνπ απηνειέγρνπ, ηεο απνδνρήο ηεο ήηηαο, 
ηεο επίηεπμεο ηεο λίθεο κε εππξέπεηα, ηεο αλάπηπμεο θηιηθώλ ζρέζεσλ κε ηνπο αληηπάινπο. 

 

 

 

ΒΟΔΗΡΔ ΚΑΠ ΠΡΝ FACEBOOK KAI ΠΡΖΛ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ www.thealionpark.com 



ΞΓΝΑΓΗΗ ΣΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ 

Ζ Ξαηαλία απνηειεί γηα ηνλ θάζε κηθξό πνδνζθαηξηζηή έλα όλεηξν, αθνύ ε όιε δηαδηθαζία ηεο 
επηινγήο ησλ ηαιέλησλ πνπ ζα ζηειερώζνπλ ηνλ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ γίλεηαη εθεί. H νκάδα ηνπ 
Ξαλαζελατθνύ έρεη ην πξνλόκην λα πξνπνλείηαη ζε έλα από ηα πιεξέζηεξα θαη πιένλ ζύγρξνλα 
Θέληξα Αζιεηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ζηελ Δπξώπε.  Σηίζηεθε ην 1981 ζε 70 ζηξέκκαηα γεο θαη 
βξίζθεηαη ζηελ Ξαηαλία (πξνάζηην ηεο Αζήλαο). Πην Αζιεηηθό Θέληξν ηεο Ξαηαλίαο έρνπλ επίζεο ηελ 
έδξα ηνπο νη Αθαδεκίεο ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ, όπνπ απνιακβάλνπλ έλα πιήξεο παθέην εθπαίδεπζεο 
αιιά θαη ςπραγσγίαο. Γηεπζπληήο ηεο Αθαδεκίαο ηνπ Ξαλαζελατθνύ είλαη ν Γηάλλεο Πακαξάο, παιηόο 
πνδνζθαηξηζηήο ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ. 

  

ΘΟΗΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ ΡΝ ΑΘΙΖΡΗΘΝ KΔΛΡΟΝ ΡΖΠ ΞΑΗΑΛΗΑΠ : 

• H άλεηε θαη ζε επηζηεκνληθά πξόηππα πξνεηνηκαζία ηεο επαγγεικαηηθήο νκάδαο πνδνζθαίξνπ. 

• H ιεηηνπξγία ηεο Αθαδεκίαο Ξνδνζθαίξνπ.  

Νη αλέζεηο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ Αζιεηηθνύ Θέληξνπ είλαη πςεινύ επηπέδνπ. Θάζε ρξόλν νη 
θαιύηεξεο Δπξσπατθέο Νκάδεο επηζθέπηνληαη ην Αζιεηηθό Θέληξν θαη πνιιέο από απηέο έρνπλ 
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο εθεί. 

EΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ: 

• Μελνδνρείν κε 27 δίθιηλα δσκάηηα, ρώξνη εζηίαζεο, bar, TV room, εζσηεξηθή ζεξκαηλόκελε πηζίλα 
απνθαηάζηαζεο, ζάνπλα, αίζνπζα ςπραγσγίαο θαη αλάπαπζεο, απνζεθεπηηθνί ρώξνη θαη αίζνπζα 
ζπλεδξίσλ. 
• Ρξία θσηηδόκελα γήπεδα πνδνζθαίξνπ κε θπζηθό ριννηάπεηα. 
• Ρξία θσηηδόκελα γήπεδα κε ηερλεηό ηάπεηα γηα εηδηθή πξνεηνηκαζία. 
• Ξιήξσο εμνπιηζκέλν γπκλαζηήξην, ηαηξεία, αίζνπζεο θπζηνζεξαπείαο απνδπηήξηα γηα ηελ 
επαγγεικαηηθή νκάδα θαη ηελ Αθαδεκία. 
• Γξαθεία 
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http://www.gophoto.it/view.php?i=http://allaboutsoccer.net/wp/wp-content/uploads/2012/02/academyhall.gif


PANATHINAIKOS PERFORMANCE LAB 

 

Ρν Panathinaikos Performance Lab ρξεζηκνπνηεί ην απόζηαγκα ηεο ηξέρνπζαο επηζηεκνληθήο 
γλώζεο ηεο αζιεηηθήο επηζηήκεο γηα ηελ επίιπζε εμαηνκηθεπκέλσλ αλαγθώλ ηνπ ζύγρξνλνπ 
πνδνζθαηξηζηή. Ππγθεθξηκέλα, ην Performance Lab αζρνιείηαη κε ηε θπζηθή θαη ςπρνινγηθή 
πξνεηνηκαζία ηνπ πνδνζθαηξηζηή. Αλαθνξηθά κε ηηο Αθαδεκίεο, ην Performance Lab ζπκκεηέρεη κε 
εμεηδηθεπκέλεο κεηξήζεηο θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ αλίρλεπζε θαη αθνινύζσο αλάπηπμε θαη 
αζιεηηθή ηειεηνπνίεζε ησλ ηαιαληνύρσλ πνδνζθαηξηζηώλ. To Performance Lab ζπκβάιιεη ζηελ 
πνιύπιεπξε αλάπηπμε ηνπ πνδνζθαηξηζηή πξνζθέξνληαο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο, όπσο 
εξγνκεηξηθέο αμηνινγήζεηο θαη εμαηνκηθεπκέλε παξαθνινύζεζε ηεο πνδνζθαηξηθήο εμέιημεο, 
ςπρνινγηθή αμηνιόγεζε θαη εθπαίδεπζε, πξνζαξκνγή ηεο δηαηξνθήο ζηα δεδνκέλα ηεο θάζε ειηθίαο 
θαζώο θαη εθπαίδεπζε γνλέσλ θαη λεαξώλ πνδνζθαηξηζηώλ ζε ζέκαηα πγηεηλήο, αζιεηηθήο δηαηξνθήο, 
θαη άιια. Ρν Panathinaikos Performance Lab είλαη εμνπιηζκέλν κε ηερλνινγία αηρκήο. Γηαζέηεη επίζεο 
πςεινύ επηπέδνπ, επηθαηξνπνηεκέλε θαη ζηνρεπκέλε ζην πνδόζθαηξν επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε. Ρν 
Panathinaikos Performance Lab ζηειερώλεηαη από εηδηθνύο αζιεηηθνύο επηζηήκνλεο κε εμεηδίθεπζε 
ζηνλ πςειό αζιεηηζκό θαη ηνλ πξσηαζιεηηζκό. 

ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΑΞΝ ΡΝ ΑΘΙΖΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΠ ΞΑΗΑΛΗΑΠ 

  

 

ΥΟΛΓ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ – ΜΑΘΓ ΜΠΑΛΑ 
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ΣΟΖΠΗΚΔΠ ΠΚΒΝΙΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΞΝΛΖΠΖ 

  

Ξξνεηνηκαζία γηα ηελ πξνπόλεζε 

 

-Ξόζε ώξα πξίλ από ηελ πξνπόλεζε κπνξώ λα θάσ; 

-Ρνπιάρηζηνλ ηξεηο ώξεο πξηλ. Απηό γηαηί ν νξγαληζκόο καο ρξεηάδεηαη ηξεηο κε ηέζζεξηο ώξεο γηα λα ρσλέςεη 

ην θαγεηό.  

ΠΚΒΝΙΖ: 

 Ππλίζηαηαη έλα ειαθξύ γεύκα ηνπιάρηζηνλ 2  ώξεο πξίλ από ηελ πξνπόλεζε θαη έλα πιήξεο γεύκα κεηά 

ηελ πξνπόλεζε. 

-Ρη λα βάισ ζην ζάθθν ηεο πξνπόλεζεο γηα λα πάξσ καδί κνπ; 

-Ν ζάθθνο πξνπόλεζεο πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο: 

1. Φαλέια (κεηά ηελ πξνπόλεζε πξέπεη λα βγάδνπκε ηε βξεγκέλε θαλέια θαη λα θνξάκε κηα ζηεγλή θαη 
θαζαξή). 

2. Πεη πξνπόλεζεο (θαλέια, παληεινλάθη, θάιηζεο). 
3. Ξαγνύξη λεξνύ (λα έρεηε πάληα λεξό καδί ζαο ζηελ πξνπόλεζε). 
4. Δπηθαιακίδεο/Shin guards (έλαο ζσζηόο πνδνζθαηξηζηήο δελ μερλά λα θνξέζεη πνηέ ηηο επηθαιακίδεο γηαηί 

απηέο ηνλ πξνζηαηεύνπλ από ηξαπκαηηζκό). 
5. Γεύηεξν δεπγάξη θάιηζεο θαη παπνύηζηα γπκλαζηηθήο (είλαη θαιό κεηά ηελ πξνπόλεζε λα αιιάδεηο θάιηζεο 

θαη παπνύηζηα γηαηί έηζη πξνζηαηεύεηο ηα πόδηα ζνπ από δεξκαηνπάζεηεο όπσο κύθεηεο θαη επηπιένλ ηα 
μεθνπξάδεηο). 

6. Φόξκεο (νη θόξκεο ζε θξαηάλε δεζηό κέρξη λα παο ζπίηη θαη έηζη ζε πξνζηαηεύνπλ από θξπνινγήκαηα θαη 
πηαζίκαηα). 

7. Ξεηζέηα (κηα πεηζέηα κπνξεί λα ζαο ρξεηαζηεί ζηα δηαιείκκαηα γηα λα ζθνππίζεηε ηνλ ηδξώηα ζαο). 
8. Θαπέιν (ζαο πξνζηαηεύεη από ηνλ ήιην ηδίσο ηηο θαινθαηξηλέο κέξεο). 
9. 2 επίδεζκνη (ε επίδεζε ησλ αζηξαγάισλ κε επίδεζκν βνεζά ζηελ πξνζηαζία από ηξαπκαηηζκνύο θαη δελ 

πξέπεη λα θνξηνύληαη από ην ζπίηη αιιά ιίγα ιεπηά πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο πξνπόλεζεο). 
 

ΠΚΒΝΙΖ:  

 Πην ζάθν ζαο είλαη θαιό λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ζαο θαη έλα ηειέθσλν επηθνηλσλίαο. Απηό 

ρξεηάδεηαη γηα λα κελ κπεξδεύνληαη νη ζάθνη θαη ν θαζέλαο λα παίξλεη ηνλ  δηθό ηνπ. Ρν ηειέθσλν επίζεο είλαη 

ρξήζηκν γηα επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ζαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 



 

 

 

ΠΔΡ ΞΟΝΞΝΛΖΠΖΠ 

 

 

2ε ΦΑΛΔΙΑ 

 

ΔΞΗΘΑΙΑΚΗΓΔΠ 

SHINGUARDS 

 

 

ΞΑΓΝΟΗ ΛΔΟΝ 

 

 

ΘΑΙΡΠΔΠ & 

ΞΑΞΝΡΠΗΑ 

ΓΚΛΑΠΡΗΘΖΠ 

 

 

ΦΝΟΚΔΠ 

 

 

ΞΔΡΠΔΡΑ 

ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ 

 

 

ΓΑΛΡΗΑ 

ΡΔΟΚΑΡΝΦΙΑΘΑ 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ : Ρα πξάγκαηα πνπ πεξηέρεη ν ζάθνο πξνπόλεζεο. 

 

 Φηάλνληαο ζην γήπεδν. 

 Φηάλνληαο ζην γήπεδν ηνπνζεηνύκε ηηο ηζάληεο καο ηαθηνπνηεκέλα ζην ζεκείν πνπ καο έρεη ππνδείμεη 

ν πξνπνλεηήο. Φνξάκε ηα θαηάιιεια παπνύηζηα θαη επηθαιακίδεο θαη ηε ζηνιή πξνπόλεζεο. Νη παίθηεο κηαο 

νκάδαο πξέπεη λα είλαη νκνηόκνξθα ληπκέλνη γη’ απηό κε μερλάηε πνηέ λα θνξάηε ηε ζηνιή ηεο πξνπόλεζεο. 

Ρα παπνύηζηα καο πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη γπαιηζκέλα θαη αθαηξνύκε από πάλσ καο ξνιόγηα θαη θξεκαζηά 

αληηθείκελα. 

 Ξξηλ μεθηλήζεη ε πξνπόλεζε ν νξγαληζκόο καο είλαη θξύνο. Γη απηό ην ιόγν δελ πξέπεη λα παίδνπκε κε 

ηελ κπάια γηα λα απνθύγνπκε ην ελδερόκελν κπτθνύ ηξαπκαηηζκνύ. Όηαλ θισηζάκε ηελ κπάια ρσξίο λα 

έρνπκε θάλεη πξνζέξκαλζε κπνξνύκε πνιύ εύθνια λα πάζνπκε ηξάβεγκα ε ζιάζε ζε θάπνην κπ. Δίλαη 

ζεκαληηθό επίζεο λα αλαθέξνπκε ζηνλ πξνπνλεηή ζαο αλ έρνπκε θάπνην πξόβιεκα πγείαο, αλ πήξακε θάπνην 

θάξκαθν ή αλ έρνπκε θάπνην ηξαπκαηηζκό. Αθόκε θαη έλαο πνλνθέθαινο ή θάπνηνο πόλνο ζην ζώκα πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ζηνλ πξνπνλεηή ζαο. 



 

Πηελ πξνπόλεζε 

 Ξάληνηε κεξηκλνύκε έηζη ώζηε λα θηάλνπκε ηνπιάρηζηνλ 10 ιεπηά πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο 

πξνπόλεζεο ζην γήπεδν. Πηελ πξνπόλεζε πξέπεη πάληα λα αθνύκε πξνζεθηηθά ηνλ πξνπνλεηή καο. Γε κηιάκε 

κε άιινπο θαη δελ νριαγσγνύκε. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα αθνύκε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ηνπ πξνπνλεηή καο 

γηα λα εθηεινύκε ζσζηά ηελ θάζε άζθεζε. Πηελ πξνζέξκαλζε θάλνπκε πάληα ηηο κπτθέο δηαηάζεηο γηα λα 

απνθύγνπκε ην ελδερόκελν ηξαπκαηηζκνύ. Γηα ηε ζσζηή πξνπόλεζε απαηηείηαη ζνβαξόηεηα θαη ζπλεξγαζία. 

Νη αζθήζεηο πξέπεη λα εθηεινύληαη κε όξεμε θαη ελέξγεηα όπσο θαη ζηνλ αγώλα. 

Κε ην ηέινο ηεο πξνπόλεζεο 

 Κε ην πνπ ηειεηώλεη ε πξνπόλεζε είλαη θαιό λα αιιάδνπκε θαλέια θαη λα θνξάκε κηα ζηεγλή θαη 

θαζαξή. Δπίζεο γηα ιόγνπο πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο ησλ πνδηώλ είλαη θαιό λα αιιάμνπκε θάιηζεο θαη 

παπνύηζηα. Θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο πνπ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη ρακειέο πξέπεη λα θνξάκε νπσζδήπνηε ηε 

θόξκα καο γηα λα δηαηεξήζνπκε δεζηό ην ζώκα θαη ηνλ νξγαληζκό καο θαη λα κελ θξπώζνπκε ή 

αξξσζηήζνπκε. 

Κεηά ηελ πξνπόλεζε 

 Αθνύ ε πξνπόλεζε έρεη ηειεηώζεη θαη πάκε ζπίηη θάλνπκε πάληα κπάλην θαη ληπλόκαζηε θαιά. Έπεηηα 

ηξώκε έλα πιήξεο γεύκα πινύζην ζε πδαηάλζξαθεο γηα λα αλαπιεξώζνπκε ηελ ελέξγεηα πνπ ράζακε. Δπίζεο 

πίλνπκε έλα πνηήξη λεξό ή θξέζθν ρπκό γηα λα απνθύγνπκε ηελ αθπδάησζε θαη λα ζπκπιεξώζνπκε ην λεξό 

ηνπ νξγαληζκνύ πνπ ράζακε ζηελ πξνπόλεζε. 

 

Ν ΓΔΘΑΙΝΓΝΠ ΡΝ ΘΑΙΝ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΠΡΖ 

1 ΛΡΛΝΚΑΗ ΠΥΠΡΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΞΝΛΖΠΖ 

2 ΑΘΝΥ ΞΟΝΠΔΘΡΗΘΑ ΡΝΛ ΞΟΝΞΝΛΖΡΖ ΚΝ 

3 ΔΘΡΔΙΥ ΝΙΔΠ ΡΗΠ ΑΠΘΖΠΔΗΠ ΚΔ ΝΟΔΜΖ 

4 ΞΟΝΠΔΣΥ ΡΖ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΚΝ 

5 ΦΟΝΛΡΗΕΥ ΡΝ ΠΥΚΑ ΚΝ ΑΘΝΙΝΘΝΛΡΑΠ ΡΝΠ ΘΑΛΝΛΔΠ ΓΗΔΗΛΖΠ 

6 ΠΡΝΛ ΔΙΔΘΔΟΝ ΚΝ ΣΟΝΛΝ ΠΡΝ ΠΞΗΡΗ ΘΑΛΥ ΑΡΝΚΗΘΖ ΞΟΝΞΝΛΖΠΖ 

7 ΞΟΝΠΞΑΘΥ ΛΑ ΔΣΥ ΘΑΙΖ ΓΗΑΓΥΓΖ ΘΑΗ ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ  

8 ΓΗΑΒΑΕΥ ΞΑΛΡΑ ΡΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΚΝ  

9 ΠΔΒΝΚΑΗ ΡΝΠ ΠΚΞΑΗΘΡΔΠ ΚΝ ΘΑΗ ΠΛΔΟΓΑΕΝΚΑΗ ΚΑΕΗ ΡΝΠ 

10 ΔΦΑΟΚΝΕΥ ΡΝΠ ΘΑΛΝΛΔΠ ΡΝ ΓΗΘΑΗΝ ΞΑΗΣΛΗΓΗΝ (FAIR PLAY) 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ : Ν δεθάινγνο ηνπ θαινύ πνδνζθαηξηζηή. 

 



Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΡΝ ΚΗΘΟΝ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΠΡΖ  

 

Ξνηά είλαη ηα ζπζηαηηθά ηεο ηξνθήο καο; 

 Ρα ζπζηαηηθά ηεο ηξνθήο καο είλαη πέληε: 

 1. δαηάλζξαθεο 

 2. Ιίπε 

 3. Ξξσηεΐλεο 

 4. Βηηακίλεο 

 5. Αλόξγαλα ζπζηαηηθά 

 Νη ηξείο πξώηεο θαηεγνξίεο καο δίλνπλ ελέξγεηα ελώ νη δπν ηειεπηαίεο όρη. Όιεο νη πην πάλσ θαηεγνξίεο 

είλαη απαξαίηεηεο ζηνλ νξγαληζκό καο γηα ηε ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ καο. 

Ξνηέο ηξνθέο πεξηέρνπλ ηα πην πάλσ ζπζηαηηθά; 

 Πηνλ πην θάησ πίλαθα κπνξείηε λα δείηε ζε πνηέο ηξνθέο πεξηέρνληαη ηα απαξαίηεηα γηα ηνλ νξγαληζκό 

καο ζπζηαηηθά: 

ΓΑΡΑΛΘΟΑΘΔΠ Γεκεηξηαθά, ςσκί, δπκαξηθά, όζπξηα, παηάηεο, μεξνί 

θαξπνί, ιαραληθά, θξνύηα. 

ΙΗΞΖ Βνύηπξν, θξέαο, ζπθώηη, αιιαληηθά, γάια, ηπξηά, 

γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, απγά, ςάξηα, πνπιεξηθά. 

ΞΟΥΡΔΗΛΔΠ Όια ηα δσηθά πξντόληα: θξέαο, γάια, ζπθώηη, απγά. 

ΒΗΡΑΚΗΛΔΠ Φξνύηα θαη ιαραληθά. 

ΞΗΛΑΘΑΠ: Ρα βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθώλ καο.  



Ξόζν λεξό κπνξνύκε λα πηνύκε πξηλ από ηελ πξνπόλεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνπόλεζεο θαη κεηά 

ηελ πξνπόλεζε; 

  2 πνηήξηα λεξό, 2 ώξεο πξηλ από ηελ πξνπόλεζε. 
  1 πνηήξη λεξό, 15-20 ιεπηά πξηλ από ηελ πξνπόλεζε. 
  ½ πνηήξη λεξό θάζε 15-20 ιεπηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνπόλεζεο. 

  3 πνηήξηα λεξό γηα θάζε 30 ιεπηά γηα 3 ώξεο κεηά ην ηέινο ηεο   πξνπόλεζεο. 
 

Κπνξώ λα θάσ θάηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνπόλεζεο; 

 Έρεη παξαηεξεζεί όηη κεξηθά παηδηά θαηά ηελ πξνπόλεζε ζε θάπνην δηάιεηκκα πνπ γίλεηαη 

ηξώλε παηαηάθηα ή ζνθνιάηεο. Απηό είλαη ιάζνο γηαηί ν νξγαληζκόο καο ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ 3 

ώξεο γηα λα ρσλέςεη ην θαγεηό πνπ ηξώκε. Απηό έρεη σο επίπησζε λα κεησζεί ε απόδνζε καο θαη λα 

κε κπνξνύκε λα απνδώζνπκε ζην 100% ησλ δπλαηνηήησλ καο. Δπίζεο ππάξρεη ν θίλδπλνο λα 

πνλέζεη ή λα αλαθαηεπηεί ην ζηνκάρη καο κε θηλδύλνπο γηα ηελ ίδηα καο ηελ πγεία. Απνθεύγεηε ινηπόλ 

απηή ηελ θαθή ζπλήζεηα γηαηί δελ είλαη ζσζηό θαη θαζόινπ πγηεηλό. 

ΠΚΒΝΙΔΠ: 

 Απνθεύγεηε όζν κπνξείηε ηα ηεγαλεηά θαγεηά. 

 Ρν πην σθέιηκν ιάδη είλαη ην ειαηόιαδν, πάληα βέβαηα ζηηο ζσζηέο πνζόηεηεο. 
 Απνθεύγεηε ηηο ηξνθέο πνπ έρνπλ πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ιίπνο. 
 Απνθεύγεηε ηα θαγεηά θαη ηα πνηά πνπ έρνπλ ςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε δάραξε (αλαςπθηηθά, 

ζηξόπηα, γιπθίζκαηα, ζνθνιάηεο). 

 Λα ηξώηε πάληα θαγεηά πνπ είλαη επθνινρώλεπηα από ηνλ νξγαληζκό ζαο. 
 Πε πεξίπησζε πεξηηηώλ θηιώλ ζπκβνπιεπηείηε έλα δηαηξνθνιόγν. 

 

 

ΠΣΝΙΔΠ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ 

ΚΑΘΔ ΚΞΑΙΑ ΕΖΠΔ ΡΝ ΝΛΔΗΟΝ 



FAIR PLAY -  ΡΗΚΗΝ ΞΑΗΣΛΗΓΗ 

ΘΥΓΗΘΑΠ FAIR PLAY ΡΥΛ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΠΡΥΛ 

 Ν πνδνζθαηξηζηήο πνπ έρεη απνδερηεί ην δίθαην παηρλίδη θαη ην ππεξεηεί κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξέπεη: 

 Λα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, ώζηε λα αλαπηύμεη ηηο ηθαλόηεηεο θαη ην ήζνο ηνπ. 
 Λα αγσλίδεηαη όζν δπλαηό θαιύηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, αθόκε θαη αλ ε νκάδα ηνπ είλαη θνληά 

ζην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Ζ ζθνπηκόηεηα θαηαζηξέθεη ην ζέακα. 

 Λα ρξεζηκνπνηεί όια ηα λόκηκα κέζα γηα ηε λίθε, πηζηόο ζηνπο θαλνληζκνύο θαη ζην πλεύκα ηνπ αγώλα. 
 Λα ελεκεξώλεη έγθαηξα ην δηαηηεηή γηα ηελ αληηθαλνληθή επίηεπμε ηέξκαηνο από ηνλ ίδην ή ηνλ 

ζπκπαίθηε ηνπ. 

 Λα απνδέρεηαη ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία κε κέηξν, ρσξίο ππεξβνιηθή έμαξζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 
ηνπ. 

 Λα αληηζηέθεηαη ζηηο πξνηάζεηο γηα ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ. 
 Λα ζπκπεξηθέξεηαη ζηνπο αληίπαινπο κε ζεβαζκό, λα απνθεύγεη ηε βία θαη ην αληηαζιεηηθό παηρλίδη θαη 

λα εμαζθαιίδεη ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ηνπο. 
 Λα βνεζάεη κε θάζε ηξόπν ηνλ ηξαπκαηηζκέλν αληίπαιν, απνδερόκελνο ηελ επζύλε ηνπ ηξαπκαηηζκνύ 

ηνπ, αλ ηνπ αλήθεη. 

 Λα απνδέρεηαη ηηο απνθάζεηο ηνπ δηαηηεηή ρσξίο δηακαξηπξία, λα ηνλ βνεζάεη ζηηο δύζθνιεο θάζεηο θαη 
λα απνθεύγεη ιέμεηο ή πξάμεηο, πνπ κπνξεί λα παξαπιαλήζνπλ ην δηαηηεηή ή ηνπο αληηπάινπο. 

 Λα απνθεύγεη θάζε είδνπο ζθόπηκεο θαζπζηεξήζεηο ζηνλ αγώλα θαη λα πξνζθέξεη ηε κπάια ζηνλ 
αληίπαιν, όηαλ απηόο ζθόπηκα ηελ έδησμε εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ, γηα λα δνζνύλ νη πξώηεο βνήζεηεο 
ζε ηξαπκαηηζκέλν παίθηε. 

 Λα επηδνθηκάδεη ηηο θαιέο πξνζπάζεηεο ζπκπαηθηώλ θαη αληηπάισλ θαη κε ην ηέινο ηνπ αγώλα λα 
ζπγραίξεη ηνπο αληίπαινπο, όπνην θαη λα είλαη ην απνηέιεζκα. 

 Έμσ από ην γήπεδν λα ζπκπεξηθέξεηαη κε ηξόπν πνπ βνεζάεη ην πνδόζθαηξν λα θεξδίδεη έλα 
απμαλόκελν ζεβαζκό. 

 

ΙΔΚΔ ΝΣΗ ΠΡΖ ΒΗΑ  

ΛΑΗ ΠΡΝΛ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ 

ΠΛΘΖΚΑ ΚΑΠ ΡΝ ΓΗΘΑΗΝ ΞΑΗΣΛΗΓΗ 

ΠΣΝΙΔΠ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ – ΚΑΘΔ ΚΞΑΙΑ… 



Αμηρες Ιμιέζηα. 

 

Γμωρίζηε ηομ κορσθαίο ποδοζθαιριζηή ηης Γσρώπης  

Ν Αληξέο Ηληέζηα ηεο Κπαξηζειόλα αλαδείθηεθε ζε ςεθνθνξία πνπ έγηλε κεηαμύ ησλ 
δεκνζηνγξάθσλ σο ν θνξπθαίνο Δπξσπαίνο Ξνδνζθαηξηζηήο ηνπ 2012. Ν Ηληέζηα ζηε ςεθνθνξία 
πνπ έγηλε ζπγθέληξσζε 19 ςήθνπο αθήλνληαο πίζσ ηνπ ηνλ Ιηνλέι Κέζζη θαη ηνλ Θξηζηηάλν 
Ονλάιαλην πνπ κνηξάζηεθαλ από 17 ςήθνπο.  Ν Αληξέο  Ηληέζηα θέηνο είρε αλαδεηρηεί θαη σο ν 
θνξπθαίνο πνδνζθαηξηζηήο ηνπ EURO όπνπ νδήγεζε ηελ Ηζπαλία ζηελ θαηάθηεζε ηνπ δεύηεξνπ 
ζπλερόκελνπ Δπξσπατθνύ ηξνπαίνπ. Ρν 2010 κάιηζηα ζήθσζε θαη ην Ξαγθόζκην Θύπειιν ελώ θέηνο 
έζπαζε θαη ην ξεθόξ ηνπ Δκίιην Κπνπηξαθέλην κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 56 ζπλερόκελα παηρλίδηα 
ρσξίο ήηηα. Ζ ηδέα γηα ην βξαβείν ηεο  UEFA γηα ηνλ θαιύηεξν  παίθηε ηεο Δπξώπεο  γελλήζεθε από 
ηελ  πξσηνβνπιία ηνπ  Κηζέι Ξιαηηλί. Γηα ηελ ςεθνθνξία, νη παίθηεο θξίλνληαη από ηηο επηδόζεηο ηνπο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζε όιεο ηηο δηνξγαλώζεηο, ηόζν ζηηο εγρώξηεο θαη δηεζλείο όζν θαη ζε 
ζσκαηεηαθό  θαη ζε εζληθό επίπεδν. Ξνηνο είλαη ν Αληξέο Ηληέζηα, γλσξίζηε ηνλ ζην πην θάησ 
αθηέξσκα. 

 

ΞΙΖΟΔΠ ΝΛΝΚΑ:  Αληξέο Ηληέζηα Ινπράλ 

ΘΑΡΑΓΥΓΖ: Φνπεληεαικπίγηα ηεο επαξρίαο Αικπαζέηε, Ηζπαλία 

ΝΚΑΓΑ: Κπαξηζειόλα 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΔΛΛΖΠΖΠ: 11 Κατνπ 1984 



Ξνδνζθαηξηθή θαξηέξα 

Ξξώηα βήκαηα 

Μεθίλεζε από ηηο αθαδεκίεο ηεο Αικπαζέηε ζε κηθξή ειηθία θαη ζηα δώδεθα ηνπ εληνπίζηεθε από ην 
δίθηπν «ζθάνπηηλγθ» ηεο Κπαξηζειόλα. Ξξνζθιήζεθε ζηε Καζία, ηελ αθαδεκία λέσλ ηεο 
πνδνζθαηξηθήο Θαηαινληθήο νκάδαο. Αλ θαη ν ζπλεζηαικέλνο ηνπ ραξαθηήξαο εκπόδηδε ηνλ 
απνρσξηζκό από ηνπο γνλείο ηνπ, ν γλσζηόο ησλ γνλέσλ ηνπ πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο λέσλ έπεηζε 
ηελ νηθνγέλεηα λα ηαμηδέςεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Καζία. Ζ θξίζηκε απόθαζε ειήθζε θαη ν Αληξέο, 
καθξηά από ηνπο γνλείο ηνπ, εγθαηαζηάζεθε ζηε Βαξθειώλε. Πύληνκα μεδίπισλε θαη θαιιηεξγνύζε ην 
ηαιέλην ηνπ, ελώ αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη επέιεμε γηα πξόηππν ηνλ κεηέπεηηα πξνπνλεηή ηνπ, Ξεπ 
Γθνπαξληηόια. 

Κπαξηζειόλα 

Ρν ληεκπνύην ηνπ ζηελ πξώηε νκάδα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2002, ελώ βξηζθόηαλ ζηελ ειηθία ησλ 18 
εηώλ. Ήδε από ηε ζαηδόλ 2004-05 απνηειεί βαζηθό κέινο ηεο ηζπαληθήο νκάδαο, κε ηελ νπνία 
θαηέθηεζε 5 Ξξσηαζιήκαηα Ηζπαλίαο, 1 Θύπειιν Ηζπαλίαο, 3 Ρζάκπηνλο Ιηγθ, 2 Γηεζλή Θύπειια 
Ππιιόγσλ, 5 Πνύπεξ Θαπ Ηζπαλίαο θαη 2 Πνύπεξ Θαπ Δπξώπεο. 

Δζληθή Ηζπαλίαο 

Ν Ηληέζηα άθεζε ην ζηίγκα ηνπ ζην Κνπληηάι ηνπ 2010 ζηε Λόηην Αθξηθή, πεηπραίλνληαο ην θξίζηκν 
ηέξκα (1-0, 116') ζηνλ ηειηθό ηεο δηνξγάλσζεο ελαληίνλ ηεο Νιιαλδίαο. Δπίζεο ήηαλ παξόλ θαη ζην 
Euro 2012 ην νπνίν θαηέθηεζε κε ηελ Ηζπαλία. 

Ρίηινη 

Ππιινγηθνί 

Κε ηελ Κπαξηζειόλα 

 Ια Ιίγθα: 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11 
 Ρζάκπηνλο Ιηγθ: 2005-06, 2008-09, 2010-11 

Κε ηελ Δζληθή Νκάδα 

 Ξαγθόζκην θύπειιν: 2010 
 Δπξσπατθό πξσηάζιεκα: Δπξσπατθό Ξξσηάζιεκα Ξνδνζθαίξνπ 2008,2012 

Αηνκηθνί 

 Ξνιπηηκόηεξνο παίθηεο ηνπ Euro 2012 
 Θνξπθαίνο Ηζπαλόο πνδνζθαηξηζηήο ηνπ πξσηαζιήκαηνο: 2008-09 
 Θαιύηεξε ελδεθάδα ηνπ Eπξσπατθνύ πξσηαζιήκαηνο: 2008 
 Δλδεθάδα ηεο ρξνληάο ζηηο δηνξγαλώζεηο ηεο ΝΔΦΑ: 2009, 2010, 2011 

 



ΤΓΙΓΙΝΗ ΣΟΤ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΟΛΓΙΟ 

 

 Έλαο πνδνζθαηξηζηήο πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο ζσζηνύο θαλόλεο πγηεηλήο πνπ εθαξκόδνληαη από ην 

ζπίηη.  

 Βνπξηζίδνπκε θαζεκεξηλά ηα δόληηα καο δηαηεξώληαο ηα ζε θαιή θαηάζηαζε. 
 Ξάληα κεηά ηελ πξνπόλεζε θάλνπκε κπάλην γηα λα κελ αξξσζηήζνπκε θαη γηα λα αλνίμνπλ νη πόξνη ηνπ 

δέξκαηνο καο. 
 Θόβνπκε πάληα ηα λύρηα ησλ πνδηώλ καο γηαηί κε ηελ πίεζε πνπ αζθνύλ ηα παπνύηζηα ηα δάθηπια καο 

κπνξνύλ λα ηξαπκαηηζηνύλ. 

 Θόβνπκε ηα λύρηα από ηα δάθηπια ησλ ρεξηώλ καο γηα λα απνθύγνπκε ηπρόλ ηξαπκαηηζκό θάπνηνπ 
ζπκπαίθηε καο ή θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνύ καο. 

 Κεηά ην κπάλην ζηεγλώλνπκε κε κηα πεηζέηα ηηο πεξηνρέο αλάκεζα ζηα δάθηπια ησλ πνδηώλ καο 
δηαθνξεηηθά κπνξεί λα αλαπηπρζνύλ κύθεηεο. 

 Κπνξνύκε επίζεο λα πνπδξάξνπκε ηα πόδηα καο γηα πξνζηαζία από ηνπο κύθεηεο. 

 Πε πεξίπησζε κπθεηίαζεο ησλ δαθηύισλ ζπκβνπιεπόκαζηε ην γηαηξό ν νπνίνο ζα καο ζπζηήζεη ηε 
ζεξαπεία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε. 

 Φνξνύκε πάληα θαζαξά θαη ζηεγλά ξνύρα. 
 Φνξνύκε πάληα θαζαξέο θάιηζεο. 
 Αθνινπζνύκε πγηεηλή δηαηξνθή ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο καο. 

 

Ξξνπόλεζε θαη ζρνιείν 

 Έλαο θαιόο πνδνζθαηξηζηήο πξέπεη πάληα λα δηαβάδεη ηα καζήκαηα ηνπ θαη λα είλαη ζπλεπήο σο πξνο 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζην ζρνιείν. Ξξηλ ή κεηά ηελ πξνπόλεζε δηαβάδνπκε ηα καζήκαηα καο έηζη ώζηε λα 

είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ επόκελε κέξα ηνπ ζρνιείνπ. Πην ζρνιείν πξέπεη λα επηδεηθλύνπκε όπσο θαη 

ζηελ πξνπόλεζε θαιή δηαγσγή θαη λα ζεβόκαζηε ηνπο δάζθαινπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο καο. Δπίζεο πξέπεη λα 

είκαζηε πξνζεθηηθνί θαηά ην παηρλίδη καο ζην ζρνιείν γηα λα κελ ηξαπκαηηζηνύκε. Λα ζπκάζηε πάληα λα 

θάλεηε δηαηάζεηο θαη λα ιακβάλεηε ηα ίδηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ ιακβάλεηε ζηελ πξνπόλεζε. Δπίζεο 

πξέπεη λα πξνζέρνπκε ηε δηαηξνθή καο απνθεύγνληαο λα ςσλίζνπκε από ηελ θαληίλα παηαηάθηα θαη 

ζνθνιάηεο. Γηα ην ηη πξέπεη λα ηξώηε ζην ζρνιείν ζα δηαβάζεηε ζην επόκελν θεθάιαην πνπ αθνξά ηε 

δηαηξνθή ηνπ πνδνζθαηξηζηή. 

ΞΟΝΠΝΣΖ: 

Λα ζπκάζηε πάληα πσο ν θαιόο πνδνζθαηξηζηήο είλαη θαη θαιόο καζεηήο. 

 



Έμα αρμαμηίλλο η μαζκόη ηοσ Μοσμηιάλ ηης Βραζιλίας 

 

Έλα αξκαληίιιν, ην όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα ςεθηζηεί από ην θνηλό κέρξη ηα κέζα Λνεκβξίνπ, ζα 

είλαη ε καζθώη ηνπ Ξαγθνζκίνπ Θππέιινπ ηνπ 2014. Ρα ηξία ππνςήθηα νλόκαηα γηα ηε καζθόη είλαη 

«Ακηδνύκπη», «Φνπιέθν» θαη «Ενπδέθν». Ξξόθεηηαη γηα έλα ζπκπαζέο δών πνπ δηαηξέρεη θίλδπλν 

εμάιεηςεο (κε ζαθέο πεξηβαιινληνινγηθό θαη νηθνινγηθό κήλπκα), κεηαηξέπεηαη ζε κπάια όηαλ 

αηζζάλεηαη λα θηλδπλεύεη θαη εληνπίδεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθό ηκήκα ηεο ρώξαο ηνπ θαθέ. Ζ καζθώη 

ζα έρεη ηα ρξώκαηα ηεο ζεκαίαο ηεο Βξαδηιίαο, δειαδή ζα είλαη θίηξηλν κε πξάζηλν ζνξηζάθη, κπιε 

θέιπθνο θαη νπξά, ελώ θνξά κία άζπξε κπινύδα ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη «Βξαδηιία 2014». 

 

Ρα αξκαληίιιν είλαη κηθξά ζειαζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο Γαζππνδίδεο. Δίλαη γλσζηά επεηδή ην 

ζώκα ηνπο θαιύπηεηαη από νζηεώδεο θέιπθνο, θαη ε ίδηα ε νλνκαζία ηνπο ζεκαίλεη ζηα ηζπαληθά 

«κηθξό ζσξαθηζκέλν». Θαηά ηε ζέζε άκπλαο πνπ παίξλνπλ όηαλ θηλδπλεύνπλ κεηαηξέπνληαη ζε κηα 

κπάια! πάξρνπλ πνιιά είδε αξκαληίιιν, θαη θάπνηα από απηά δηαθξίλνληαη από ηνλ αξηζκό ησλ 

δσλώλ ζηελ «παλνπιία» ηνπο. Όια ηα είδε αξκαληίιιν είλαη ηζαγελή ζηελ Ακεξηθή, όπνπ θαηνηθνύλ 

ζε δηάθνξα είδε πεξηβάιινληνο. Πηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο ππάξρεη κόλν ην θνηλό αξκαληίιιν, ή 

αξκαληίιιν κε ηηο ελλέα δώλεο (επηζηεκνληθή νλνκαζία: Dasypus novemcinctus) πνπ είλαη πνιύ 

ζπλεζηζκέλν ζην Ρέμαο. 

http://allaboutsoccer.net/wp/?p=4848


 

Κε ηε ζπκκεηνρή 19 αθαδεκηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ κε 1000 παηδηά πεξίπνπ ζην ζύλνιν, 

  μεθίλεζε ην Πάββαην 6 Νθησβξίνπ ην ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑ FAIR PLAY ΑΘΑΓΖΚΗΥΛ LEMESOS 

CHALLENGE 2012-2013. Ρν πξσηάζιεκα δηεμάγεηαη επίζεκα γηα δεύηεξε ρξνληά ζηελ πόιε ηεο 

Ιεκεζνύ θαη ζθνπό έρεη ηε κεηάδνζε ησλ αξρώλ ηνπ επ αγσλίδεζζε ζηα παηδηά θαη ηελ θαζαξά 

πνδνζθαηξηθή ηνπο ςπραγσγία. Νη νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ έρνπλ κάιηζηα ζπλεηζθέξεη νηθνλνκηθά ζηε 

ΠΣΝΙΗΘΖ ΔΦΝΟΔΗΑ ΙΔΚΔΠΝ καδεύνληαο ην πνζό ησλ 1500 επξώ ην νπνίν ζα δνζεί γηα λα εληζρπζνύλ 

νηθνλνκηθά νη άπνξνη καζεηέο ηεο επαξρίαο Ιεκεζνύ. Νη Αθαδεκίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζπλεηζέθεξαλ 

νηθνλνκηθά δείρλνληαο ηνλ αλζξώπηλν ηνπο ραξαθηήξα είλαη: ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ, ΑΞΝΙΙΥΛ ΙΔΚΔΠΝ, ΑΟΖΠ 

ΙΔΚΔΠΝ, ΑΞΝΙΙΥΛ LADIES, ΑΞΝΔΙ, Α.Ξ.Δ.ΑΘΟΥΡΖΟΗΝ, ΝΚΝΛΝΗΑ, ΛΔΑ ΠΑΙΑΚΗΛΑ, CHAMPIONS, ΔΛΥΠΖ 

ΛΔΥΛ ΤΥΛΑ, ΑΘΑΓΖΚΗΑ ΛΗΘΘΗ ΞΑΞΑΒΑΠΗΙΔΗΝ, ΑΘΑΓΖΚΗΑ ΚΝΛΡΗΑΙΗΡΝ, ΝΙΚΞΗΑΘΝΠ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 

(ΘΙΗΚΑΘΗΑ ΓΔΟΚΑΠΝΓΔΗΑΠ, ΤΥΛΑ, Γ.Π.Ν.), ΑΘΑΓΖΚΗΑ PREMIER, ΑΘΙΖΡΗΘΖ ΔΛΥΠΖ ΡΟΑΣΥΛΗΝ, ΔΛΥΠΖ 

ΛΔΥΛ ΞΑΟΔΘΘΙΖΠΗΑΠ.  

  
ΚΝΛΡΗΑΙΗΡΝ – ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ  

   

Δ.Λ.ΞΑΟΔΘΘΙΖΠΗΑΠ - ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ 

 



ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑ CHALLENGE: ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ-ΔΛΥΠΖ ΛΔΥΛ ΤΥΛΑ  

ΖΙΗΘΗΔΠ 2006-2007 

 

Έλα εληππσζηαθό αγώλα παξαθνινύζεζαλ όζνη παξεπξέζεθαλ ην Πάββαην 3 Λνεκβξίνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ COPA MINI FOOTBALL ζηε Ιεκεζό, όπνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο 

FAIR PLAY ΑΘΑΓΖΚΗΥΛ LEMESOS CHALLENGE αλακεηξήζεθαλ ζηηο ειηθίεο 2006-07 νη νκάδεο ηνπ 

ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ θαη ηεο ΔΛΥΠΖΠ ΛΔΥΛ ΤΥΛΑ. Ν αγώλαο είρε πνιιέο θάζεηο θαη γθνι εθαηέξσζελ 

κε ηνπο κηθξνύο άζζνπο, λα δίλνπλ ηνλ θαιύηεξν ηνπο εαπηό θαη ζην ηέινο λα θεύγνπλ από ην 

γήπεδν κε ηε ραξά ηεο ζπκκεηνρήο. Θνξπθαίνο ηνπ αγώλα ήηαλ ν κηθξόο άζζνο ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ 

Αλδξέαο Ληθνιάνπ, γελλεκέλνο ην 2006 αθνύ κε ηηο πεξίηερλεο ελέξγεηεο ηνπ θαηάθεξε λα ζεκεηώζεη 

ηξία γθνι θαη λα ζεξβίξεη άιια δπν έηνηκα γθνι ζηνπο ζπκπαίθηεο ηνπ. «Ν κηθξόο Αλδξέαο είλαη γηα 

Ρξίηε ζπλερόκελε ρξνληά ζηελ αθαδεκία ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ θαη κε ηελ πξόνδν πνπ έρεη δελ 

απνθιείεηαη κειινληηθά λα ηνλ δνύκε λα πξνπνλείηαη εληόο Ξαηαλίαο» δήισζε ζηελ ηζηνζειίδα καο ν 

πξνπνλεηήο ησλ ΞΟΑΠΗΛΥΛ ΑΘΑΓΖΚΗΥΛ θ. Ρειέκαρνο Αζαλαζίνπ. Από ηελ άιιε πιεπξά ε ΔΛΥΠΖ 

ΛΔΥΛ ΤΥΛΑ εληππσζίαζε κε ην παηρλίδη ηεο θαη άθεζε πνιιέο ππνζρέζεηο γηα ην κέιινλ, δείγκα 

ηεο θαιήο δνπιείαο πνπ γίλεηαη ζηελ αθαδεκία ηνπ Ύςσλα. Νη θσηνγξαθίεο από ην γήπεδν ηνπ 

ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ θαηακαξηπξνύλ όηη ζην παηδηθό πνδόζθαηξν δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζθνπηκόηεηεο 

θαη όηη ην πνδόζθαηξν απνηειεί γηα ηα παηδηά ραξά, ςπραγσγία θαη κηα πγηή ελαζρόιεζε.  

 



ΡΑ ΚΠΡΗΘΑ ΡΖΠ ΞΑΠΑΠ 

ΘΝΛΡΗΛΖ ΞΑΠΑ 

 

Ξεξηγξαθή: 

Ρν πόδη ζηήξημεο ηνπνζεηείηαη δίπια από ηε κπάια θαη δείρλεη ηελ θαηεύζπλζε ζηελ νπνία ζέινπκε 

λα ζηείινπκε ηε κπάια. 

ΞΑΠΑ ΚΔ ΡΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΡΝ ΞΝΓΗΝ 

     

Ξεξηγξαθή: 

Ρν πόδη πνπ θηππά ηε κπάια αησξείηαη από πίζσ κπξνζηά θαη θηππά ηε κπάια κε ην εζσηεξηθό ηνπ 

πνδηνύ. Κεηά ηελ επαθή κε ηε κπάια ε θίλεζε ηνπ πνδηνύ ζπλερίδεη κπξνζηά κέρξη λα «ζβήζεη» ε 

θίλεζε. Θηππάκε ηε κπάια ζην κέζν ηεο έηζη ώζηε λα κελ πάξεη ύςνο. Ζ πάζα απαηηεί ζσζηή 

ηαρύηεηα, αθξίβεηα θαη γξήγνξε ζθέςε. 



ΞΑΠΑ ΚΔ ΡΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΚΔΟΝΠ ΡΝ ΞΝΓΗΝ 

 

Ξεξηγξαθή:  

Ρν πόδη ζηήξημεο παηά ιίγν πίζσ θαη πιάγηα από ηε κπάια. 

     

Ξεξηγξαθή: 

Ρν πόδη πνπ ζα θηππήζεη ηε κπάια αησξείηαη από πίζσ κπξνζηά θαη πιάγηα θαη θηππά ηε κπάια κε ην 

εμσηεξηθό ηνπ πνδηνύ. Ζ πάζα απηή ρξεζηκεύεη γηα αιιαγή πιεπξάο ηνπ παηρληδηνύ θαη γηα λα 

μεγειάζνπκε ηνλ αληίπαιν παζάξνληαο πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε. 



Κ Δ Γ Α Ι Ζ  Ξ Α Π Α 

 

Ξεξηγξαθή:  

Ρν πόδη ζηήξημεο ηνπνζεηείηαη δίπια θαη ιίγν πίζσ από ηε κπάια. 

   

Ξεξηγξαθή:  

Ρν πόδη πνπ ζα θηππήζεη ηε κπάια αησξείηαη από πίζσ, θηππά ηε κπάια ρακειά θαη ζπλερίδεη ηελ 

πνξεία ηνπ κπξνζηά θαη πάλσ. Ν θνξκόο γέξλεη πξνο ηα πίζσ γηα λα πάξεη ύςνο ε κπάια. 



Για δεύηερη τρομιά ηο τρσζό παπούηζι ζηομ Λιομελ Μέζι 

 

Ρν "Σξπζό Ξαπνύηζη" γηα ηε ζεδόλ 2011-2012 απνλεκήζεθε ζην Ιηνλέι Κέζη, γηα ηα 50 γθνι πνπ 
ζεκείσζε ζηελ Primera Division γηα ινγαξηαζκό ηεο Κπαξηζειόλα. Ν 25ρξνλνο επηζεηηθόο θαηέξξηςε 
θάζε ξεθόξ ζθνξαξίζκαηνο ηελ πεξζηλή ζεδόλ θαη θαηέθηεζε γηα 2ε θνξά ζηελ θαξηέξα ηνπ ηε 
ζπγθεθξηκέλε δηάθξηζε, κεηά ην 2010, όηαλ είρε ζεκεηώζεη 34 ηέξκαηα ζηε ζεδόλ θαη ζην ηέινο είρε 
ζηεθζεί πξσηαζιεηήο. 

"Δίλαη έλα βξαβείν ζθνξαξίζκαηνο, αιιά ρσξίο ηνπο ζπκπαίθηεο κνπ δελ ζα είρα ζεκεηώζεη ηόζα 
πνιιά ηέξκαηα. Κνηξάδνκαη ην βξαβείν καδί ηνπο, όπσο πάληνηε. Γελ παιεύσ γηα αηνκηθέο δηαθξίζεηο, 
αιιά γηα ηίηινπο. Πηόρνο κνπ είλαη λα αλαθηήζνπκε ην πξσηάζιεκα Ηζπαλίαο, λα θεξδίζνπκε ην 
θύπειιν θαη ην Champions League μαλά. Απηνί είλαη νη ζηόρνη κνπ, νη νκαδηθνί ζηόρνη", δήισζε ν 
δηεζλήο άζνο, ν νπνίνο ηελ ίδηα εκέξα ρξίζηεθε ππνςήθηνο γηα ηε "Σξπζή Κπάια", βξαβείν πνπ έρεη 
θεξδίζεη ηηο πξνεγνύκελεο 3 ρξνληέο. 

Ζ απνλνκή ηνπ βξαβείνπ έγηλε από ηνλ "ζξύιν" ησλ Θαηαιαλώλ, Ινπίο Πνπάξεζ, ν νπνίνο θαηέθηεζε 
ην "Σξπζή Κπάια" ην 1960 θαη παξακέλεη κέρξη ζήκεξα ν κνλαδηθόο πνδνζθαηξηζηήο γελλεκέλνο 
ζηελ Ηζπαλία (κία ζεδόλ λσξίηεξα είρε θαηαθηήζεη ην βξαβείν ν πνιηηνγξαθεκέλνο Ηζπαλόο Αιθξέδν 
ληη Πηέθαλν) πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηε ζπγθεθξηκέλε δηάθξηζε. Ξαξόληεο ήηαλ θαη νη Ρζάβη θαη 
Θάξιεο Ξνπγηόι, θαζώο θαη ν ηερληθόο ησλ "κπιανπγθξάλα", Ρίην Βηιαλόβα. 

"Γελ ζα δνύκε παίθηε ζαλ θη απηόλ θαη εάλ ζπκβεί θάηη ηέηνην, ζα είλαη κεηά από πάξα πνιύ θαηξό. 
Γελ είλαη κόλν ηα γθνι πνπ ζεκεηώλεη, αιιά θαη ην πσο βιέπεη θαη αληηιακβάλεηαη ην παηρλίδη πνπ ηνλ 
θαζηζηά ηόζν ζπνπδαίν. Ρν Πάββαην έηξεμε 50 κέηξα γηα λα ακπλζεί ζε έλα θόξλεξ ζην 89ν ιεπηό, 
έρνληαο πξνβάδηζκα 5-0. Γελ ζα ην έθαλαλ πνιινί παίθηεο απηό", ηόληζε ν Βηιαλόβα. 

Πεκεηώλεηαη όηη κέζα ζηε ζεδόλ 2011-2012, ζε όιεο ηηο δηνξγαλώζεηο, ν Κέζη ζεκείσζε 73 γθνι γηα 
ινγαξηαζκό ηεο Κπαξηζειόλα, θαηαξξίπηνληαο ην επξσπατθό ξεθόξ ησλ 67 ηεξκάησλ ηνπ Γθεξλη 
Κίιεξ (Κπάγεξλ Κνλάρνπ, 1972-1973) θαη ην παγθόζκην ξεθόξ ησλ 70 ηεξκάησλ ηνπ Άξηζη Πηαξθ 
(Κπίζιεεκ Πηηι, 1924-1925). 



ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΔΓΜΟ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ 

    

ΞΑΓΘΞΟΗΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΦΗΙΥΛ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ 

ΓΗΔΘΛΠΖ: ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖ 27, ΡΘ 3075, ΔΛΝΟΗΑ ΑΞ.ΞΔΡΟΝ & ΞΑΙΝ  
ΡΖΙΔΦΥΛΑ: 99 672856, 99 444781, 99 124919 EMAIL: paofanscyprus@yahoo.com  

WEB SITE: www.panathinaikoscy.com FAX: 25 828870 
 

Δίθνζη έλα  ρξόληα δσήο ζπκπιεξώλεη ν ΞΑΓΘΞΟΗΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΦΗΙΑΘΙΥΛ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ πνπ 

εδξεύεη ζηε Ιεκεζό έρνληαο ραξάμεη έλα δξόκν αθνζησκέλν ζηελ αγάπε γηα ηνλ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ θαη 

ηε δηάδνζε ηεο Ξαλαζελατθήο Ηδέαο ζηελ Θύπξν. Ν ΞΑ.Π.ΦΗ.ΞΑΝ Θύπξνπ ηδξύζεθε ην 1992 κεηά 

από κηα ηδέα θαη πξσηνβνπιία κηαο παξέαο λεαξώλ πνπ ζθέθηεθαλ λα ζπζπεηξώζνπλ όινπο ηνπο 

Θύπξηνπο θίιαζινπο ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ ζε κηα νηθνγέλεηα. Νη Ξαλίθνο Σσκαηάο, Άγεο Αγεζηιάνπ 

θαη Ησάλλεο Ησάλλνπ ήηαλ νη πξώηνη πνπ ζπλέιαβαλ ηελ ηδέα θαη ζπγθάιεζαλ ηελ πξώηε 

ζπγθέληξσζε ζην παιηό θαθεζηηαηόξην Θάξκη. Δθεί έγηλαλ νη εγγξαθέο ησλ πξώησλ κειώλ θαη ε 

δεκηνπξγία ηεο πξώηεο δηνηθνύζαο επηηξνπήο. Πύληνκα δξνκνινγήζεθαλ νη ελέξγεηεο πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ πξώηε ηδξπηηθή θαηαζηαηηθή ζπλέιεπζε ε νπνία έιαβε ρώξα ζην μελνδνρείν Αιάζηα όπνπ θαη 

θαηαξηήζεθε ην πξώην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην. Από ην ζύλδεζκν ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ έρνπλ πεξάζεη 

θαηά θαηξνύο εμέρνπζεο πξνζσπηθόηεηεο ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ  θαζώο θαη ηα πεξηζζόηεξα αζηέξηα 

ηεο νκάδαο ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη ηνπ κπάζθεη. 

 

 
TO 2010 Ν ΞΑ.Π.ΦΗ.ΞΑΝ ΘΞΟΝ ΞΝΓΔΘΡΖΘΔ ΡΝΛ ΛΡΑΚΞΙΝΣΝ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ 

mailto:paofanscyprus@yahoo.com
http://www.panathinaikoscy.com/


 Ν ΞΑ.Π.ΦΗ.ΞΑΝ ΘΞΟΝ είλαη κάιηζηα δίπια ζηηο ΠΣΝΙΔΠ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ηνπ 

ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ αθνύ θάζε ρξόλν εληζρύεη ην έξγν ησλ αθαδεκηώλ πξνζθέξνληαο δώξα ζηα 

παηδηά θαη δίλνληαο ην παξόλ ζε όιεο ηηο εθδειώζεηο ησλ πξάζηλσλ αθαδεκηώλ ηνπ λεζηνύ. Θαηά ηελ 

πεξζηλή κάιηζηα πεξίνδν ησλ Σξηζηνπγέλλσλ ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ ζπλδέζκνπ ζπλνδεπόκελν 

από ην Γηεπζπληή Πρνιώλ Ξνδνζθαίξνπ από ηελ Αζήλα Βαζίιε Αξγπξίνπ θαη ηνλ ππεύζπλν δηθηύνπ 

Πηακάηε Αξγύξε, επηζθέθζεθαλ ην Καθάξην Λνζνθνκείν όπνπ κνίξαζαλ δώξα θαη ραξά ζηα παηδηά 

πνπ λνζειεύνληαλ εθεί. 

 

  
ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΞΗΠΘΔΤΖ ΠΡΝ ΚΑΘΑΟΗΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

 
ΘΝΞΖ ΒΑΠΗΙΝΞΗΡΑΠ ΞΟΑΠΗΛΥΛ ΑΘΑΓΖΚΗΥΛ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ ΚΔ ΡΝΛ ΞΟΝΔΓΟΝ ΡΝ 

ΞΑ.Π.ΦΗ.ΞΑΝ θ. ΡΑΠΝ ΔΠΡΟΑΡΗΝ ΝΞΝ Ν ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΣΝΟΖΓΖΠΔ ΥΠ ΓΥΟΝ ΔΛΑ ΞΝΓΖΙΑΡΝ 

 
ΡΑΜΗΓΗ ΠΡΝ ΝΛΔΗΟΝ ΚΔ ΑΔΟΝΞΝΟΗΘΑ ΔΗΠΖΡΖΟΗΑ ΥΠ ΓΥΟΝ ΔΞΗΒΟΑΒΔΠΖΠ ΑΞΝ ΡΝΛ 

ΞΑ.Π.ΦΗ.ΞΑΝ ΘΞΟΝΓΗΑ ΡΝΠ ΛΔΑΟΝΠ ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΑΠΠΝΠ ΞΝ ΚΔΠΥ ΡΥΛ ΓΝΘΗΚΑΠΡΗΘΥΛ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΝ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ ΔΞΗΙΔΣΘΖΠΑΛ ΑΛΑΚΔΠΑ ΑΞΝ 6000 ΞΑΗΓΗΑ ΡΥΛ ΠΣΝΙΥΛ 

ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ΞΑΓΘΥΠΚΗΥΠ ΓΗΑ ΛΑ ΓΝΘΗΚΑΠΡΝΛ ΠΡΖΛ ΔΞΗΠΖΚΖ ΑΘΑΓΖΚΗΑ ΡΖΠ ΞΑΗΑΛΗΑΠ  

ΞΑΓΘΞΟΗΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΦΗΙΥΛ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ 

ΓΔΗΡΔ LIVE ΝΙΝΠ ΡΝΠ ΑΓΥΛΔΠ ΡΝ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ ΠΡΝ ΞΟΑΠΗΛΝΝΗΘΖΚΑ ΚΑΠ ΑΞΔΛΑΛΡΗ 

ΑΞΝ ΡΝ ΠΡΔΦΑΛΖ (ΞΟΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΑΙΙΥΛ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΘΥΛ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑΡΥΛ & ΑΓΥΛΥΛ) 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ-ΔΓΓΟΑΦΔΠ: 99124919, 99 672856, 99 444781 



WWW.PANATHINAIKOSCYPRUS.COM 
ΔΞΗΠΘΔΦΘΔΗΡΔ TO ΞΟΑΠΗΛΝ SITE ΡΝ ΞΑ.Π.ΦΗ.ΞΑΝ 

 

 

ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ ΡΝ ΞΟΝΔΓΟΝ ΞΑ.Π.ΦΗ.ΞΑΝ ΘΞΟΝ θ. ΡΑΠΝ ΔΠΡΟΑΡΗΝ 

Αγαπεηνί θίινη ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ ζηελ Θύπξν, ηελ Διιάδα θαη όιν ηνλ θόζκν, κε κεγάιε 

ραξά εγθαηληάδνπκε ηελ πξάζηλε ηζηνζειίδα καο ε νπνία απνηειεί ηε θσλή ησλ θηιάζισλ ηνπ 

ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ ηεο Θύπξνπ. Από ηελ ηζηνζειίδα καο κπνξείηε λα ελεκεξώλεζηε γηα ηα ηειεπηαία 

λέα ηεο νκάδαο καο, ηηο εθδειώζεηο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζπλδέζκνπ καο, ηα ηαμίδηα καο κε ηνλ 

ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ θαη ηε δηάζεζε ησλ εηζηηεξίσλ ησλ αγώλσλ ηεο αγαπεκέλεο καο νκάδαο. Ρν site 

επίζεο ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηεβάζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ηε θόξκα εγγξαθήο ώζηε λα 

γίλεηε κέινο ηεο κεγαιύηεξεο Ξαλαζελατθήο νηθνγέλεηαο ηεο Θύπξνπ. Ν ΞΑΓΘΞΟΗΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ 

ΦΗΙΑΘΙΥΛ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ είλαη εδώ θαη 21 ζπλερόκελα ρξόληα ζην πιεπξό ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ 

καο θαη ππόζρεηαη ζε όινπο ακέηξεηεο πξάζηλεο εκπεηξίεο θαη ζπγθηλήζεηο. Ξξνζθαινύκε όινπο ηνπο 

θίινπο ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ ηεο Θύπξνπ θνληά καο, λα απνιαύζνπκε όινπο ηνπο αγώλεο ζην 

θαηαπξάζηλν νίθεκα καο ζηε Ιεκεζό θαη επρόκαζηε λα είκαζηε παξέα ηόζν ζηηο ραξέο όζν θαη ζηηο 

ιύπεο ηεο αγαπεκέλεο καο νκάδαο. Όινη είκαζηε ελσκέλνη θάησ από ηελ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΖ ΗΓΔΑ θαη 

καδί ζα ζπξώμνπκε ηνλ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ καο ζε λέεο επηηπρίεο. Γηα ηνλ ΞΑ.Π.ΦΗ.ΞΑΝ ΘΞΟΝ ε 

αγάπε γηα ηνλ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ απνηειεί ηξόπν δσήο. Παο επραξηζηνύκε γηα ηελ ππνζηήξημε ζαο θαη ηε 

δηαξθή ζαο αγάπε γηα ηνλ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ θαη ζαο πεξηκέλνπκε θνληά καο. 

                                                                                       

                                                                                       Κε ηηκή, Ράζνο Δπζηξαηίνπ 

                                                                                  Ξξόεδξνο ΞΑ.Π.ΦΗ.ΞΑΝ ΘΞΟΝ 
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