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Δίμαι παοαδεκςϊ απϊ ϊλξσπ ϊςι ςξ άθλημα ςηπ Καλαθϊρταιοαπ είμαι απϊ ςα πιξ θεαμαςικά
ρςημ ξικξγέμεια ςχμ ξμαδικόμ αθλημάςχμ. Μεςά ςξ πξδϊρταιοξ έυει ςημ δεϋςεοη θέρη
παγκξρμίχπ, εμό ρε υόοεπ ϊπχπ η Αμεοική καςέυει επίρηπ μια απϊ ςιπ ποόςεπ θέρειπ.
Κάμξσμε μια ρϋμςξμη αλλά εμδιατέοξσρα πιρςεϋξσμε αμαδοξμή ρςξ χοαίξ ασςϊ άθλημα,
δίμξμςαπ ρε γεμικέπ πάμςξςε πληοξτξοίεπ για ςημ ποχςξεμτάμιρή ςξσ ρςξμ αγχμιρςικϊ
αθληςιρμϊ και ςξμ ςοϊπξ πξσ ήοθε ρςξμ ςϊπξ μαπ.

Οι οίζεπ
Η Καλαθϊρταιοα έυει ραμ παςοίδα ςηπ ςημ Αμεοική και υοξμική ατεςηοία ςξ Δεκέμβοη ςξσ
1891. Ο Δο Σζέιμπ Νάιρμιθ, καθηγηςήπ ρςξ Κξλλέγιξ ςξσ ποίγκτιλμς, ςξπξθέςηρε δσξ
καλάθια οξδακίμχμ μέρα ρςημ αίθξσρα ςηπ Γσμμαρςικήπ και έκαμε έςρι ςξ ποόςξ βήμα. Σημ
άμξινη ςξσ ιδίξσ υοϊμξσ ποξηγήθη ποξεογαρία για ςξ σπϊ εκκϊλαφη άθλημα, απϊ ςξ Δο
Κιξϋλικ. Αιςία για ςημ ετεϋοερη ςξσ μέξσ αθλήμαςξπ ήςαμ η έλλειφη εμδιατέοξμςξπ πξσ
απειλξϋρε ςξ μάθημα ςηπ Γσμμαρςικήπ καςά ςη διάοκεια ςξσ υειμόμα. Η επιςσυία και η
διάδξρή ςξσ αθλήμαςξπ ςηπ Καλαθϊρταιοαπ ήςαμ άμερη. Σξ 1895 ςξ άθλημα ςηπ
Καλαθϊρταιοαπ σιξθεςήθηκε και απϊ άλλα κξλλέγια και μέυοι ςξ 1905 κάλσφε ϊλη ςημ
Αμεοική και έτθαρε και ρε πξλλέπ άλλεπ υόοεπ.
Η Διεθμήπ Ομξρπξμδία ςξσ Δοαριςευμικξϋ Μπάρκες FIBA, ιδοϋθηκε ρςη Γεμεϋη ςξ 1932.
ςημ Δσοόπη, ςξ ποόςξ Δσοχπαψκϊ ποχςάθλημα διξογαμόθηκε απϊ ςη FIBA ςξ 1935, εμό
ςημ ίδια υοξμιά η Διεθμήπ Ολσμπιακή Δπιςοξπή αμαγμόοιρε ςη FIBA. ςξσπ Ολσμπιακξϋπ
Αγόμεπ η Καλαθϊρταιοα ποχςξπαοξσριάρςηκε χπ Διαγχμιρμϊπ Δπίδεινηπ απϊ ςξσπ
Αμεοικαμξϋπ και πέοαρε χπ επίρημξ άθλημα ρςξσπ Ολσμπιακξϋπ Αγόμεπ ςξσ 1936 ρςξ
Βεοξλίμξ.

Σςημ Κύποξ και πωπ ήοθε η Καλαθόρταιοα …
Δίμαι εμδιατέοξμ μα δξϋμε και ςημ ειραγχγή ρςημ Κϋποξ ςξσ χοαίξσ ασςξϋ αθλήμαςξπ.
Οι Γσμμαρςικξί μαπ ϋλλξγξι απϊ κξιμξϋ αμέλαβαμ ςξ 1947 ςημ διξογάμχρη ςχμ
Παμελλημίχμ Αγόμχμ ςίβξσ. ςξσπ αγόμεπ ασςξϋπ πξσ έγιμαμ ρε ςέρρεοειπ πϊλειπ μαπ,
Λάομακα, Αμμϊυχρςξ, Λεσκχρία και Λεμερϊ, είυαμε ρσμμεςξυή Δλλαδιςόμ αθληςόμ και
Δλλήμχμ ςηπ Αιγϋπςξσ. Αοκεςξί απϊ ασςξϋπ ςξσπ αθληςέπ ρςίβξσ γμόοιζαμ ςξ άθλημα ςηπ
Καλαθϊρταιοαπ ατξϋ αγχμίζξμςαμ ρε ξμάδεπ ρςημ υόοα ςξσπ, ϊπχπ ήςαμ ξ Λάμποξσ ςξσ
Παμαθημαψκξϋ και άλλξι.
Σημ Δεσςέοα 23 Ιξσμίξσ 1947 μεςά ςξσπ Αγόμεπ ςίβξσ ρςη Λεσκχρία, έγιμε αγόμαπ
επίδεινηπ με αμςίπαλεπ ξμάδεπ ςημ Ομάδα ςχμ Δλλαδιςόμ αθληςόμ και ςημ Ομάδα ςχμ
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Δλλήμχμ αθληςόμ ξμξγεμόμ ςηπ Αιγϋπςξσ. Ήςαμ η ποόςη τξοά πξσ τίλαθλξι ςηπ
Λεσκχρίαπ αλλά και αθληςικξί παοάγξμςεπ, είυαμ ςημ εσκαιοία μα παοακξλξσθήρξσμ
ρςξ ΓΠ, ςξμ ποόςξ εκείμξ καλαθξρταιοικϊ αγόμα επίδεινηπ, πξσ για ςημ ιρςξοία
αματέοξσμε ϊςι έληνε με μίκη ςχμ Δλλήμχμ ςηπ Αιγϋπςξσ 28-26 …Σξ παιγμίδι έγιμε ρε
γήπεδξ με υχμάςιμη επιτάμεια αρταλόπ! (Φώτο 1, Γραμματεία Στάδιο ΓΣΠ)
Η ποόςη εκείμη επίδεινη ήςαμ αοκεςή για μα εμθξσριάρει ςξσπ τιλάθλξσπ αλλά και μα κάμει
ςξσπ αθληςικξϋπ παοάγξμςεπ ςηπ επξυήπ μα ρυεδιάζξσμ ςημ επϊμεμη μέοα ςημ ίδοσρη ςχμ
ποόςχμ ξμάδχμ, ποόςα ρε επίπεδξ Γσμμαρςικόμ σλλϊγχμ και μεςά ρε χμαςεία.
Παοάλληλα βεβαίχπ, ϊπχπ άλλχρςε αμαμεμϊςαμ, ξι Γσμμαρςέπ με ποχςεογάςεπ ςξσπ
αείμμηρςξσπ, Θεϊδχοξ Μίςλεςςξμ, Διαγϊοα Νικξλαΐδη και άλλξσπ άουιραμ μα διδάρκξσμ ρςα
παιδιά ςχμ Γσμμαρίχμ ςξ μέξ άθλημα ςηπ Καλαθϊρταιοαπ. Να αματέοξσμε ϊςι ςξ 1947 ρςιπ
28 Ιξσμίξσ είυαμε και ςημ ρϋρςαρη ςηπ ΣΔΚ (Σευμική Δπιςοξπή ΔΓΑ Κϋποξσ) πξσ έθερε
κάςχ απϊ ςημ αιγίδα ςηπ ςξ άθλημα ςηπ Καλαθϊρταιοαπ.

Σε μία Τοιεςία
Από ην 1947 κέρξη θαη ην 1950, κέζα ζε κηα ηξηεηία ε Καιαζόζθαηξα είλαη ήδε δηαδεδνκέλε ζηα
Γπκλάζηα θαη ζηνπο Γπκλαζηηθνύο καο πιιόγνπο θαη όπσο ήηαλ απόιπηα θπζηνινγηθό είρακε θαη
ηνπο πξώηνπο θηιηθνύο αγώλεο κεηαμύ ησλ Γπκλαζίσλ αιιά θαη ησλ Γπκλαζηηθώλ πιιόγσλ (ΓΠ,
ΓΕ, ΓΟ) αιιά θαη ησλ πξώησλ ζσκαηείσλ πνπ ίδξπζαλ θαιαζνζθαηξηθά ηκήκαηα όπσο ήηαλ ν
ΑΠΟΔΛ, ν Γηγελήο, ε ΔΝΑΓ θαη ζηελ ζπλέρεηα θαη άιια σκαηεία ζηηο άιιεο πόιεηο. Δίλαη
ζεκαληηθό ην γεγνλόο όηη κέζα ζε κηα ηξηεηία ε θαιαζόζθαηξα ήηαλ ήδε έλα άζιεκα πνπ θέξδηζε
πνιινύο θίινπο. (Φώηο 2, Ομάδα ΓΣΠ)
Μάλιρςα ςξμ Ιξϋλιξ ςξσ 1950 είυαμε και ςημ κάθξδξ ςηπ Αθληςικήπ Έμχρηπ Δλλήμχμ
Αλεναμδοείαπ μεςά απϊ ποϊρκληρη ςξσ ΓΠ για τιλικά παιγμίδια. Ήςαμ έμα ρημαμςικϊ για
ςημ επξυή ςξσ γεγξμϊπ. Σξ παιγμίδι μεςανϋ ςξσ ΓΠ και ςηπ ΑΔΔΑ, ϊπχπ αμαμεμϊςαμ έληνε
με μίκη ςηπ Α.Δ.Δ.Α. 31-66. ςημ μικήςοια ξμάδα αγχμιζϊςαμ και ξ Βάγγξπ Αμδοεάδηπ πξσ
πέςσυε 31 πϊμςξσπ και εμςσπχρίαρε ςξσπ πάμςεπ.
Σϊςε είυαμε και ςημ ποόςη μεγάλη μεςαγοατή … Ο Δημξρθέμηπ σμεχμίδηπ μεςά απϊ
ρσμεμμϊηρη με ςξμ Γεόογιξ Πξϋλια, ποϊεδοξ ςξσ ΑΠΟΔΛ, έκαμαμ ποϊςαρη ρςξμ Βάγγξ
Αμδοεάδη μα έοθει ρςημ Κϋποξ. Η πξλιςική καςάρςαρη ρςημ Αίγσπςξ δεμ ήςαμ εσμξψκή για
ςξμ Δλλημιρμϊ ςηπ Αιγϋπςξσ και ξ Βάγγξπ Αμδοεάδηπ (Φώτο 3, ΓΣΠ - ΑΕΕΑ) δέυςηκε και
ήοθε ρςημ Κϋποξ ςξμ επςέμβοη ςξσ 1950, δσξ πεοίπξσ μήμεπ μεςά ςημ τιλική εκείμη
ρσμάμςηρη. Ο Δημξρθέμηπ σμεχμίδηπ ήοθε και ασςϊπ ρςημ Κϋποξ απϊ ςημ Αίγσπςξ ϊπξσ
εογαζϊςαμ χπ επιθεχοηςήπ ρςα Δλλημικά Δκπαιδεσςήοια. Η κάθξδξπ ρςημ Κϋποξ ςξσ
Βάγγξσ Αμδοεάδη, ήςαμ μια πξλϋ μεγάλη επιςσυία ατξϋ με ςιπ γμόρειπ πξσ είυε μπϊοερε
και έβαλε ςιπ ρϋγυοξμεπ για ςημ επξυή εκείμη ςευμικέπ βάρειπ. Δογάρςηκε ρςξμ ΓΠ και ρςξμ
ΑΠΟΔΛ και αγχμιζϊςαμ και ξ ίδιξπ με ςημ ξμάδα ςξσ ΑΠΟΔΛ. Ο Βάγγξπ Αμδοεάδηπ εκςϊπ απϊ
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εναίοεςξπ Καλαθξρταιοιρςήπ ήςαμ ενίρξσ εμςσπχριακϊπ και ρςημ Πεςϊρταιοα.
Βξήθηρε πξλϋ ςημ Καλαθϊρταιοα χπ ποξπξμηςήπ αλλά και χπ διαιςηςήπ,
διαιςηςεϋξμςαπ μαθηςικξϋπ αγόμεπ.
Μια άλλη εσςσυήπ ρσγκσοία ήςαμ και η κάθξδξπ ρςημ Κϋποξ Δλλαδιςόμ Καθηγηςόμ
χμαςικήπ Αγχγήπ ςξ 1950-1951.Ήοθαμ ςϊςε ρςημ Κϋποξ, ξι Αμςοέαπ Ραζήπ, πξσ διξοίρςηκε
ρςξ Γσμμάριξ Δσοϋυξσ και μεςά ρςξ Λαμίςειξ, ξ Βαγγέληπ Ραγάζξπ ρςξ Γσμμάριξ Μϊοτξσ, ξ
Αμςόμηπ Παγξϋοαπ ρςξ Γσμμάριξ Κεοϋμειαπ, ϊπχπ και ξ Βαγγέληπ Κχμρςαμςϊπξσλξπ,
μεςαγεμέρςεοα, ρςξ Γσμμάριξ Μϊοτξσ.
Η παοξσρία ρςα Γσμμάρια μαπ, καθηγηςόμ χμαςικήπ Αγχγήπ με πξλϋ καλέπ γμόρειπ ρςημ
Καλαθϊρταιοα ήςαμ μια μεγάλη και καςαλσςική ρσγκσοία πξσ βξήθηρε ρςξ μα εναπλχθεί η
καλαθϊρταιοα ρςα Γσμμάρια πξσ έγιμαμ ρςαδιακά τσςόοια και πηγέπ ςαλέμςχμ για ςα
χμαςεία μαπ.
Για ςημ πεοίξδξ 1947-1953 ςημ ποόςη εναεςία ςηπ Καλαθϊρταιοαπ ρςξμ ςϊπξ μαπ,
μπξοξϋμε μα πξϋμε ϊςι είυαμ γίμει πξλλά ρςξ άθλημα: (Φώτο 4, Σχολή Σαμουήλ)






Δημιξϋογηραμ ξι Γσμμαρςικξί ϋλλξγξι ςιπ ξμάδεπ ςξσπ
Μπήκε για καλά ρςα Γσμμάρια η Καλαθϊρταιοα
σρςάθηκαμ ςα ποόςα καλαθξρταιοικά ςμήμαςα ςχμ ρχμαςείχμ με έςξιμξ έμφσυξ
σλικϊ ςχμ Γσμμαρίχμ
Δίυαμε επίρηπ ςιπ ξμάδεπ ςχμ σλλϊγχμ ςχμ απξτξίςχμ πξσ είυαμ ςημ δική ςξσπ
δσμαμική και σπϊρςαρη.
Μέρα ρςημ πεοίξδξ ασςή είυαμε και ςημ ρσμμεςξυή ξμάδχμ μαπ ρε διεθμή ςξσομξσά,
ϊπχπ ήςαμ ασςϊ πξσ έγιμε ρςημ Αλενάμδοεια ςξ 1953 και ποξρκλήθηκαμ ξ ΓΠ και ξ
ΑΠΟΔΛ πξσ έδχραμ ρημαμςικά παιγμίδια ρε Πεςϊρταιοα και Καλαθϊρταιοα Η Μικςή
ξμάδα ΓΠ-ΑΠΟΔΛ πξσ έδχρε ςέρρεοιπ αγόμεπ Καλαθϊρταιοαπ και δσξ Πεςϊρταιοαπ
άτηρε άοιρςεπ εμςσπόρειπ.
Μάλιρςα είυε ρημειόρει και μια μίκη επί ςηπ
ΧΟΜΔΝΣΜΔΝΣ, εμό έυαρε μϊμξ με έμα καλάθι απϊ ςημ παμίρυσοη Μικςή ξμάδα ςξσ
Καΐοξσ, ςξμ Αίαμςα, ρςημ ξπξία αγχμίζξμςαμ ςα αρςέοια ςηπ επξυήπ, Αλέκξπ Λάπαπ
και Φξσάς Άππξσλέο.

Δύρκξλα Χοόμια
Γελ κπνξεί θαλείο λα κελ αλαθεξζεί ζηα δηάθνξα επαξρηαθά πξσηαζιήκαηα πνπ δηεμήγνλην ζε
δηάθνξεο πόιεηο κε ζπκκεηνρέο από νκάδεο ησλ Γπκλαζηηθώλ καο πιιόγσλ αιιά θαη ησλ
σκαηείσλ, θαζώο θαη ηα καζεηηθά πξσηαζιήκαηα πνπ ζπγθέληξσλαλ μερσξηζηό ελδηαθέξνλ θαη
είραλ έλα πνιύ θαιό ηερληθό επίπεδν. Θα πξέπεη όκσο λα ηνλίζνπκε όηη απνπζίαδαλ ε απαηηνύκελε
νξγάλσζε
θαη
πξνγξακκαηηζκόο..
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Καη ελώ όια ζπλεγνξνύζαλ ζε κηα εληππσζηαθή ζπλέρεηα ζηελ πξόνδν ηεο Κππξηαθήο
Καιαζόζθαηξαο ζην αγσληζηηθό ηεο θνκκάηη, άξρηζε ν απειεπζεξσηηθόο αγώλαο ηεο ΔΟΚΑ,
πνπ είρε σο απνηέιεζκα λα επέιζεη κηα ζηαζηκόηεηα, θαζώο πιείζηνη αζιεηέο ηεο
Καιαζόζθαηξαο κπήθαλ ζηηο ηάμεηο ηνπ αγώλα γηα ηελ εθδίσμε ησλ Άγγισλ θαηαθηεηώλ. Σίπνηα ην
ηδηαίηεξα
αμηόινγν
ζηελ
πεξίνδν
1955-1959.
Όκσο παξά ηηο πνηθηιόκνξθεο αληημνόηεηεο, ην Μαζεηηθό Μπάζθεη θξαηήζεθε ζα ιέγακε ζε
ηθαλνπνηεηηθό αλαιόγσο επίπεδν αθνύ ην 1959 ην Παγθύπξην Κεληξηθό Γπκλάζην ηεο Λεπθσζίαο
ηαμίδεπζε ζηελ Ρόδν θαη είρε ζεκαληηθέο επηηπρίεο ζηα παηγλίδηα πνπ έδσζε ηόηε, ελώ θαη ε λίθε πνπ
ζεκείσζε επί ηνπ Άξε Θεζζαινλίθεο ην 1961 ήηαλ ζηα επηηεύγκαηα ηεο επνρήο. (Φώηο 6, Κενηρικό
Γσμνάζιο)
Μεηά ηελ εγθαζίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ην 1960 θαη ηελ ζύζηαζε ηνπ ΚΟΑ, αξρίδνπλ
δεηιά, δεηιά λα δεκηνπξγνύληαη θαη νη πξώηνη ζύγρξνλνη αζιεηηθνί ρώξνη, αθνύ κέρξη ηόηε ηα νκαδηθά
αζιήκαηα όπσο ε Καιαζόζθαηξα θαη ε Πεηόζθαηξα δελ είραλ ηελ ηύρε λα έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο
θιεηζηέο αίζνπζεο θαη νη αγώλεο δηεμήγνλην ζε αλνηθηνύο ρώξνπο θάησ από αληίμνεο ζπλζήθεο. Ζ
αλππαξμία ηεο αζιεηηθήο ππνδνκήο ήηαλ θαη ν πην ζνβαξόο αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ πξόνδν
ηεο Καιαζόζθαηξαο ζηνλ ηόπν καο, θαη όρη κόλν.
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Δεναμεμέπ ςαλέμςωμ
Ζ πεληαεηία 1960-1965 δελ είρε ηίπνηα ην μερσξηζηό από πιεπξάο δηνξγαλώζεσλ. Σν 1963 κηα
επίιεθηε Οκάδα καο, (Μηθηή Κύπξνπ), πξνζθιήζεθε από ηελ ηόηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ζπκκεηείρε
ζε Γηεζλή ηνπξλνπά κε πξνπνλεηή ηνλ Βάζν Κσλζηαληίλνπ. Κάπνηα επαξρηαθά πξσηαζιήκαηα, αιιά
θαη αλεπίζεκα ηνπξλνπά ήηαλ όιε ε αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ Καιαζόζθαηξα, αληίζεηα κε ηελ
Μαζεηηθή Καιαζόζθαηξα πνπ βξηζθόηαλ ζε πιήξε άλζηζε κε ηελ δηνξγάλσζε πξσηαζιεκάησλ λα
είλαη πόινο έιμεο γηα ρηιηάδεο καζεηέο. Υσξίο θακηά ακθηβνιία, ε δεθαεηία 1960 -1970 κπνξεί λα
ραξαθηεξηζζεί ζαλ ρξπζή γηα ηε Καιαζόζθαηξα ησλ εθπαηδεπηεξίσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηνπ ηόπνπ
καο, παξά ην γεγνλόο όηη θαη ζε απηή ηελ πεξίνδν θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1963, είρακε ηελ αληαξζία ησλ
Σνπξθνθππξίσλ θαη κηα αλώκαιε πνιηηηθή θαηάζηαζε, πνπ έθαλε δύζθνια ηα πξάγκαηα ζε πνιινύο
ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αζιεηηζκνύ.
ηελ ηζηνξία ηνπ αζιήκαηνο έρνπλ κείλεη αιεζκόλεηεο νη ζπλαληήζεηο ηνπ Γπκλαζίνπ Κύθθνπ θαη
ηνπ Κεληξηθνύ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ πνπ ζπγθέληξσλαλ πέξαλ ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ καζεηώλ, νη
νπνίνη δεκηνπξγνύζαλ κηα κνλαδηθή αηκόζθαηξα. Σν Λύθεην Νενθιένπο, ε ρνιή ακνπήι, Αγγιηθή
ρνιή, ην Λαλίηεην Γπκλάζην, ε Ακεξηθάληθε Αθαδεκία Λάξλαθαο, ην Γπκλάζην Μόξθνπ (Φώηο 7,
Γσμνάζιο Μόρθοσ) θαη ην Γεσξγηθό Γπκλάζην Μόξθνπ, ην Γπκλάζην Κεξύλεηαο θαη απηό ηεο
Λαπήζνπ
θαζώο θαη πνιιά άιια Γπκλάζηα θαη ύιινγνη απνθνίησλ, θαιιηέξγεζαλ ηελ
Καιαζόζθαηξα κε πνιύ αγάπε θαη αληδηνηέιεηα κνλαδηθή, από πιεπξάο ησλ Γπκλαζηώλ
Μάιηζηα είρακε ζεκαληηθέο θαη αμηόινγεο παξνπζίεο ζην εμσηεξηθό, όηαλ Μαζεηηθέο καο νκάδεο
πήγαηλαλ
γηα
θηιηθά
παηγλίδηα
ζπλδπάδνληαο
εθδξνκή
θαη
Αζιεηηζκό.
Αμηνινγώληαο κε αληηθεηκεληθόηεηα ηα δεδνκέλα ηεο ηόηε επνρήο, κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε όηη
ρσξίο ηελ κεγάιε δεμακελή ησλ ηαιέλησλ πνπ πξνεηνίκαδαλ νη θαζεγεηέο ηεο σκαηηθήο Αγσγήο, δελ
ζα κπνξνύζαλ ηα σκαηεία καο λα παξνπζηάδνπλ ηόζν ηζρπξέο θαη έηνηκεο ζα ιέγακε νκάδεο. Παξά
ηελ πηζαλόηεηα λα παξαιείςνπκε θάπνηνπο από ηνπο ζθαπαλείο θαη πξσηνπόξνπο πξνπνλεηέο
εληνύηνηο δελ κπνξνύκε λα κελ αλαθέξνπκε ηνπο Νηίλν Γεσξγηάδε, Γηαγόξα Νηθνιαΐδε, Θεόδσξν
Μίηιεηηνλ, Θεόδσξν Παξέα, Αληξέα Ραδή, Δπάγγειν Ραγάδν, Βαγγέιε Κσλζηαληόπνπιν, Αλαζηάζην
Οηθνλνκίδε, Γεώξγην Γηάθν, Βύξσλα Υαρνιηάδε, Γνπΐιηακ Γνπΐαξ, Σεύθξν Υεηκώλα, Γιαύθν
Σαιηάλν, Αληώλε Παγνύξα, Κώζηα Υαηδεαλδξένπ θαη άιινη. ηελ ζπλέρεηα, είρακε κηα λέα θνπξληά
Καζεγεηώλ σκαηηθήο Αγσγήο πνπ ππεξέηεζαλ κε μερσξηζηό δήιν ηελ Καιαζόζθαηξα θαη όρη κόλν.
Αλάκεζα ζε απηνύο νη Γεώξγηνο νισκνλίδεο, Αληξέαο Γεσξγηάδεο, Αληξέαο Υαηδεβαζηιείνπ, Βάζνο
Κσλζηαληίλνπ, Παιιάδηνο Νηθνιάνπ, Σάθεο Λύξαο, Παλαγηώηεο Πηεξή, Αιέθνο Ηαθσβίδεο,
Μηραιάθεο Νηθνιαΐδεο, Μάξηνο νθξσλίνπ, Αληξέαο Μαπξνληθόιαο, Γ. Σξηαληαθπιιίδεο, Σάθεο
Ηαθσβίδεο, Μίθεο ηαθαιιήο, Νίθνο Καιαπνδάο, Ρίθθνο Υαξαιάκπνπο θαη άιινη.
Καη επεηδή ηα γξαθόκελα κέλνπλ θαη ζπλζέηνπλ ηζηνξία, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη νη ηόηε
Καζεγεηέο σκαηηθήο Αγσγήο, εξγάδνληαλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο, ρσξίο
θακηά απνιύησο ακνηβή. Ζ ακνηβή ηνπο, ήηαλ ε ηθαλνπνίεζε πνπ έλησζαλ όηαλ έβιεπαλ ηνπο καζεηέο
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ηνπο λα πξννδεύνπλ, λα ζηειερώλνπλ νκάδεο ησλ ζσκαηείσλ θαη λα εμειίζζνληαη
πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη ζηελ Δζληθή καο νκάδα.

Σςα Δημξςικά
ηηο αξρέο ηεο Γεθαεηίαο ηνπ 1960, ε Καιαζόζθαηξα θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο θαη ζηα Γεκνηηθά καο
ρνιεία όπνπ είρακε εθπιεθηηθά απνηειέζκαηα από ηελ δνπιεηά ησλ δαζθάισλ πνπ αλ θαη δελ ήηαλ
Γπκλαζηέο, εληνύηνηο κε ηελ αγάπε πνπ είραλ γηα ηνλ αζιεηηζκό θαη ηελ Καιαζόζθαηξα, θαηάθεξαλ
λα θάλνπλ ηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνύ λα αγαπήζνπλ ηελ Καιαζόζθαηξα θαη λα αλαδείμνπλ κεγάια
ηαιέληα πνπ ζηειέρσζαλ ηηο νκάδεο ησλ σκαηείσλ καο αιιά θαη ηηο Δζληθέο καο νκάδεο,
κεηαγελέζηεξα. (Φώηο 8, Ελένειο – Αταιών Ακηή)
Γπν απιά παξαδείγκαηα, είλαη αξθεηά λνκίδσ γηα λα θαηαδείμνπλ ηελ έθηαζε θαη ηελ πνηόηεηα ηεο
πξνζθνξάο ησλ δαζθάισλ καο ζην άζιεκα ηεο Καιαζόζθαηξαο. ηελ B' Αζηηθή Λεκεζνύ, μεπήδεζαλ
νη Άληξνο Μηραειίδεο θαη Γηώξγνο Θπξώηνο. Καη νη δπν ηνπο καο έθπγαλ ηόζν λσξίο από ηελ δσή. Ο
Γηώξγνο Θπξώηνο ππήξμε αξρεγόο ηεο ΑΔΛ θαη ηεο Δζληθήο Αλδξώλ θαη θαηαμησκέλνο πξνπνλεηήο,
ηόζν ζε ζσκαηεηαθό όζν θαη ζε εζληθό επίπεδν.
ηε Λεπθσζία είρακε ην Διέλεην Γεκνηηθό ρνιείν, πνπ αλέδεημε κεγάια ηαιέληα όπσο ήηαλ ηα
αδέιθηα Λνύεο, Νίθνο, Άληξνο θαη Αληώλεο Κόληαιεο θαζώο θαη ν Αληώλεο Ρνπζάθεο, ηα αδέιθηα
Σδίκεο θαη Ρόηδεξ Γνπίιεξ πνπ δηέπξεςαλ θαη ζηνλ ζηίβν. ίγνπξα δελ κπνξεί λα κελ αλαθεξζεί ην
έξγν πνπ επηηέιεζαλ πάξα πνιινί δαζθάινη αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο νη Αληξέαο Μαθξήο, Μηραιάθεο
Νηθνιαΐδεο, Θάζνο Ναδηώηεο, Κώζηαο Αξαβήο, Ολεζίθνξνο Ησάλλνπ, Μηράιεο Λνηδίδεο,
Υξηζηόθνξνο Σηόθαο, Κώζηαο Αηηάο, θ.α.
Δμάιινπ νη ζπλαληήζεηο ζηα πξσηαζιήκαηα Γεκνηηθώλ ρνιείσλ κεηαμύ ηνπ Διελείνπ θαη ηεο
Αραηώλ Αθηήο ήηαλ εθπιεθηηθνύ επηπέδνπ …Τπήξμε κεγάιε θαη επγελήο άκηιια κεηαμύ ησλ
Γεκνηηθώλ ρνιείσλ πνπ είρε σο απνηέιεζκα λα εθθνιάπηνληαη ηα ηαιέληα θαη λα πξνρσξνύλ ζε
θαιύηεξν επίπεδν ζηα Γπκλάζηα θαη αθνινύζσο λα είλαη έηνηκνη Καιαζνζθαηξηζηέο γηα ηηο νκάδεο ησλ
σκαηείσλ καο θαη ησλ Δζληθώλ Οκάδσλ ηνπ ηόπνπ καο. Αλαθέξνπκε όηη είρακε ηελ δηνξγάλσζε
Πεξηθεξεηαθώλ θαη Παγθππξίσλ πξσηαζιεκάησλ ζηα Γεκνηηθά καο ρνιεία, πάλσ ζε νξγαλσκέλε
βάζε.

Η ρύρςαρη Ομξρπξμδίαπ Καλαθόρταιοαπ
Πνιινί ήηαλ νη παξάγνληεο ηεο Καιαζόζθαηξαο πνπ αλαγλώξηδαλ ηόηε ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο
Οκνζπνλδίαο πνπ λα ζηεγάζεη ηελ Καιαζόζθαηξα, πνπ κέρξη ηόηε, δειαδή ην 1965, ήηαλ θάησ από
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ηελ αηγίδα ηεο ΣΔΚ (Σερληθή Δπηηξνπή ΔΓΑ Κύπξνπ). Λίγνη ήηαλ όκσο απηνί πνπ
ηόικεζαλ. Οη Αλδξέαο Γεσξγηάδεο, Σάθεο Λύξαο, Σέιεο Γαιαηόπνπινο, ήηαλ αλάκεζα ζε
απηνύο πνπ δηαδξακάηηζαλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν γηα ηελ ζύζηαζε ηεο ΠΟΑ (Παγθύπξηα
Οκνζπνλδία Αζινπαηδηώλ) Μεηά από αιιεπάιιειεο ζπζθέςεηο, ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 1965 ζην νίθεκα
ηνπ ΑΠΟΔΛ δεκηνπξγήζεθε ε ΠΟΑ. (Φώηο 9, Πρακηικά)
Ήηαλ ζίγνπξα έλαο ηζηνξηθόο ζηαζκόο ε ζύζηαζε Οκνζπνλδίαο πνπ αλέιαβε ηελ επζύλε γηα ηελ
θαιύηεξε δπλαηή νξγάλσζε ηνπ αζιήκαηνο, κε πξόεδξν ηνλ αείκλεζην Φάλν Ησαλλίδε, Αληηπξόεδξν
ηνλ Αλδξέα Γεσξγηάδε, θαη Γξακκαηέα ηνλ Σέιε Γαιαηόπνπιν. Ζ ΠΟΑ, ην 1967 κεηέβαιε ηελ
επσλπκία ηεο ζε ΣΔΑΚ (Σερληθή Δπηηξνπή Αζινπαηδηώλ Κύπξνπ) θαη κεηαγελέζηεξα ζε ΚΟΚ πνπ ην
1972 έγηλε κέινο ηεο FIBA.

Μια μέα πεοίξδξπ
Ζ ζύζηαζε Οκνζπνλδίαο Καιαζόζθαηξαο ην1965, ζεκαηνδόηεζε θαη ηελ λέα επνρή γηα ην άζιεκα
ζηνλ ηόπν καο, κηα θαη ζε πνιινύο ηνκείο πνπ παξαηεξνύληαλ αδπλακίεο ηα πξάγκαηα άξρηζαλ λα
δηνξζώλνληαη ζηαδηαθά.
Έλαο ηνκέαο πνπ είρακε ζνβαξό πξόβιεκα ήηαλ απηόο ηεο αζιεηηθήο ππνδνκήο πνπ ζηελ νπζία ήηαλ
αλύπαξθηνο. Τπήξραλ Γπκλάζηα πνπ δηέζεηαλ κηθξέο θιεηζηέο αίζνπζεο αζινπαηδηώλ, αιιά ιόγσ ηεο
άξλεζεο θάπνησλ από ηηο ρνιηθέο Δθνξείεο δελ κπνξνύζαλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εμσζρνιηθέο
καο νκάδεο, νύηε θαη ζηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο.
Υσξίο ηελ θαηάιιειε αζιεηηθή ππνδνκή, δελ κπνξνύζε λα πεξηκέλεη θαλείο άικαηα πξνόδνπ. Αμίδεη
λα αλαθέξνπκε πσο ηα πξώηα ηνπξλνπά πνπ δηνξγαλώζεθαλ ζηελ Κύπξν κε ζπκκεηνρή Διιεληθώλ
νκάδσλ νη αγώλεο δηεμάγνληαλ ζε αλνηθηνύο ρώξνπο, επηζηξσκέλνπο κε πξέκημ, όπνπ νη ηξαπκαηηζκνί
ήηαλ ζπρλνί.

Η ποώςη δεκαεςία
Ζ ρξνληθή πεξίνδνο πνπ κεζνιάβεζε από ην 1965 κέρξη θαη ην 1974, κηα δεθαεηία από ηελ ζύζηαζε
ηεο Οκνζπνλδίαο, ήηαλ ζα ιέγακε ζεκαληηθή όρη κόλν ζην αγσληζηηθό ηεο κέξνο αιιά θαη ζε άιινπο
ηνκείο. Σα πξσηαζιήκαηα θαη ηα Κύπειια ζπγθέληξσλαλ ζεκαληηθό αξηζκό θηιάζισλ. Σν Μαζεηηθό
Μπάζθεη έθζαζε ζηελ θνξύθσζή ηνπ, θαη είρακε ηελ ζύζηαζε ηεο Μηθηήο όπσο ιεγόηαλ ηόηε
αληηπξνζσπεπηηθήο καο νκάδαο, πνπ έδσζε θαη παηγλίδηα ζηελ Διιάδα ζηα πιαίζηα ηνπ ηνπξλνπά γηα
ην ΟΥΗ, ζε Λάξηζα θαη Θεζζαινλίθε, θαζώο θαη κε ηελ Δζληθή Δλόπισλ Διιάδαο ζηε Λεπθσζία.
(Φώηο 10, Εθνική Βάζζος Κων/νοσ)
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ηελ πξώηε απηή δεθαεηία, ε ζπκβνιή ησλ θαζεγεηώλ σκαηηθήο Αγσγήο ζηελ πξόνδν ηνπ
αζιήκαηνο ήηαλ θαζνξηζηηθή, όπσο πάληα. Πξόζθεξαλ πνιύηηκεο ππεξεζίεο από ηηο ζέζεηο
πξνπνλεηώλ, Γηαηηεηώλ, Γξακκαηείαο θαη ρσξίο απηνύο ζίγνπξα ηα πξάγκαηα ζα ήηαλ πην
δύζθνια. εκαληηθό γεγνλόο ην 1972 ήηαλ θαη ε έληαμε ηεο Δζληθήο καο Οκνζπνλδίαο ζηελ
αληίζηνηρε Γηεζλή.

Ο Ιξύληπ ςξσ 1974
Και εμό ςα ποάγμαςα ρςξμ αθληςιρμϊ μαπ ήςαμ ρε μια ρςαθεοή αμξδική πξοεία, και η
Καλαθϊρταιοα βοιρκϊςαμ ρςξ ρχρςϊ δοϊμξ, ήοθε η Σξσοκική Διρβξλή ςξμ Ιξϋλιξ ςξσ 1974.
Σξ πλήγμα πξσ δέυςηκε η μικοή μαπ παςοίδα ήςαμ απεοίγοαπςα ςοαγικϊ. Η καςξυή ςξσ 37
ςξιπ εκαςϊμ ςξσ εδάτξσπ και ξι 200 000 και πλέξμ υιλιάδεπ ποϊρτσγεπ μαζί με ςιπ
εκαςξμςάδεπ ςχμ αγμξξσμέμχμ και ςχμ περϊμςχμ, απξςέλεραμ ςα ρςξιυεία ςηπ μεγαλϋςεοηπ
ςοαγχδίαπ πξσ γμόοιρε ξ ςϊπξπ μαπ ρςημ μακοαίχμα ιρςξοία ςξσ. Δίμαι εμδεικςικϊ ςξ
γεγξμϊπ ϊςι μϊμξ απϊ έμα αθληςικϊ ρχμαςείξ, ςημ ΠΑΔΚ Κεοϋμειαπ, είυαμε επςά αθληςέπ
πξσ έυαραμ ςη ζχή ςξσπ ή αγμξξϋμςαι. (Φώτο 11, ΠΑΕΚ - Παμεπαρχιακό)
Μέρα ϊμχπ απϊ ςιπ ρςάυςεπ, ςξμ πϊμξ ςηπ φσυήπ και ςημ εοήμχρη, η ελπίδα δεμ υάθηκε. Ο
λαϊπ μαπ ρηκόμει και πάλιμ ςξ αμάρςημά ςξσ. Παλεϋει, δημιξσογεί, και ποξυχοά μποξρςά.
Δίμαι υαοακςηοιρςικϊ ϊςι αθληςικά μαπ ρχμαςεία είυαμ διαρκξοπιρμέμξσπ ςξσπ αθληςέπ ςξσπ
ρε ϊλη ςημ ελεϋθεοη Κϋποξ …Και αμςί μα έοθει η απξγξήςεσρη, ήοθε ςξ πείρμα για
αμαρσγκοϊςηρη
Δίμαι υαοακςηοιρςική η πεοίπςχρη ςηπ Ολσμπιάδαπ Νεάπξληπ πξσ λίγξσπ μήμεπ μεςά ςημ
Σξσοκική Διρβξλή δημιξσογεί ξμάδα Καλαθϊρταιοαπ ςξ 1975, με ποξπξμηςή και παίκςη ςξμ
Νςίμξ Μιυαηλίδη, πξσ ποϊρτεοε αμιρθί ςιπ σπηοερίεπ ςξσ. Και άλλα ρχμαςεία μαπ παοά ςιπ
αμςινξϊςηςεπ ϊυι μϊμξ δεμ λϋγιραμ, αλλά κοάςηραμ φηλά ςξ λάβαοξ ςηπ σπξμξμήπ και ςηπ
ελπίδαπ.
Αογά αλλά ρςαθεοά ξ αθληςιρμϊπ μαπ ειρέουεςαι και πάλιμ ρε πξοεία ποξϊδξσ
Η Δημιξσογία αθληςικήπ σπξδξμήπ και κλειρςόμ αιθξσρόμ ρςημ δεκαεςία ςξσ 1980 απϊ ςξμ
ΚΟΑ, δημιξϋογηραμ πια ςιπ καςάλληλεπ ρσμθήκεπ για αμάπςσνη ςχμ ξμαδικόμ αθλημάςχμ
ρςξμ ςϊπξ μαπ.

Σημαμςικόπ παοάγξμςαπ
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ςημ καλαθϊρταιοα, ρημειόμξσμε και ςη ρσμμεςξυή νέμχμ καλαθξρταιοιρςόμ πξσ
δίμξσμ όθηρη ρςημ ςευμική αμάπςσνη ςξσ αθλήμαςξπ, ρςη δεκαεςία ςξσ 1980. Όπχπ
και ρςξ πξδϊρταιοξ, έςρι και ρςα άλλα ξμαδικά αθλήμαςα ρςξμ ςϊπξ μαπ, ξι νέμξι
αθληςέπ ρσμέβαλαμ ςα μέγιρςα ρςξ μα διατξοξπξιηθεί ςξ ςευμικϊ επίπεδξ και μα
διατξοξπξιηθεί γεμικά η ίδια η αγχμιρςική εικϊμα ςχμ ξμάδχμ μαπ. Βέβαια ρςημ αουή
είυαμε πεοιξοιρμέμξ αοιθμϊ νέμχμ καλαθξρταιοιρςόμ αλλά ρςημ ρσμέυεια ςα ποάγμαςα
διατξοξπξιήθηκαμ.
ςημ δεκαεςία ςξσ 1980 ρημειόμξσμε και μια ρειοά απϊ ποξγοαμμαςιρμέμεπ εμέογειεπ πξσ
ρσμέβαλαμ έςρι όρςε η Ομξρπξμδία μα εταομϊρει αμαπςσνιακά ποξγοάμμαςα:







Η σπξδξμή πξσ μέρα απϊ ενειδικεσμέμα ρεμιμάοια δημιξσογήθηκε με ςημ αμάδεινη
μέχμ διαιςηςόμ, ρςελευόμ για ςημ Γοαμμαςεία Αγόμχμ.
Οι πξλϋ καλέπ διεθμείπ υέρειπ πξσ η Ομξρπξμδία αμέπςσρρε ρσμευόπ
Οι καλέπ βάρειπ πξσ δημιξσογήθηκαμ ρςιπ Δθμικέπ μαπ ξμάδεπ και η ρσμμεςξυή ρε
αμςίρςξιυα ποχςαθλήμαςα.
Σα έογα σπξδξμήπ ρε αθληςικέπ εγκαςαρςάρειπ.
Η εκλαΐκεσρη ςξσ αθλήμαςξπ και η δημιξσογία και άλλχμ Καςηγξοιόμ, ϊπχπ
μεςαγεμέρςεοα και ςηπ Γσμαικείαπ Καλαθϊρταιοαπ ςξ 1986-7, και η αμάπςσνη
Ακαδημιόμ
Η ρσμμεςξυή παοαγϊμςχμ ςηπ Καλαθϊρταιοαπ ρε διεθμή ρσμέδοια, δημιξϋογηραμ ςιπ
βάρειπ για μια πιξ καλή Διξικηςική και αμαπςσνιακή σπξδξμή ςξσ αθλήμαςξπ.

Όλα ςα πιξ πάμχ είυαμ μια αιρθηςή θεςική επίδοαρη ρςξ ίδιξ ςξ αγχμιρςικϊ κξμμάςι ςηπ
Καλαθϊρταιοαπ. Θα ήςαμ αρταλόπ ρξβαοή παοάλειφη αμ δεμ γιμϊςαμ αματξοά και ρςξμ
οϊλξ πξσ ξ ΚΟΑ διαδοαμάςιρε ρςημ αμάπςσνη ςχμ ξμαδικόμ αθλημάςχμ, ϊυι απλά γιαςί
υξοηγξϋρε ςα λειςξσογικά κσοίχπ ένξδα ςχμ Ομξρπξμδιόμ, αλλά γιαςί μέρα απϊ
ποχςϊκξλλα αλλά και ςημ Ακαδημία πξσ ξ Οογαμιρμϊπ δημιξϋογηρε, τοϊμςιρε μα ρσμβάλει
θεςικά ρςημ αμάπςσνη ςχμ Ομαδικόμ αθλημάςχμ, κάςι πξσ πέςσυε ρε μεγάλξ βαθμϊ. Για
παοάδειγμα, ξ ΚΟΑ επιυξοήγηρε ςξ ποόςξ ποξπξμηςικϊ και διδακςικϊ Κάμπιμγκ πξσ έγιμε
ρςη Λεσκχρία και ρε ασςϊ δίδανε ξ Θεϊδχοξπ Ρξδϊπξσλξπ, καθόπ και πξλλά άλλα
εκπαιδεσςικά ρεμιμάοια. Μέρα απϊ ςημ Ακαδημία Αθληςιρμξϋ ςξσ ΚΟΑ έγιμαμ ρημαμςικά και
αμαγκαία επιμξοτχςικά ρεμιμάοια πξσ ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ βξήθηραμ ϊυι μϊμξ ςημ
Καλαθϊρταιοα αλλά και ϊλα ςα Ομαδικά αθλήμαςα.

Η ρημεοιμή εικόμα ςξσ αθλήμαςξπ
Αμ επιυειοήρει καμείπ μα κάμει μια ρϋμςξμη ρϋμξφη ςηπ ρημεοιμήπ τάρηπ ςηπ Κσποιακήπ
Καλαθϊρταιοαπ, ποέπει απαοαίςηςα μα ρςαθεί και ρςξ γεγξμϊπ ϊςι ςόοα ςα ρχμαςεία μαπ,
πέοαραμ ρε έμα καλϋςεοξ επίπεδξ απϊ πλεσοάπ ςασςϊςηςαπ. Απϊ καθαοά εοαριςευμικά,
~ 11 ~

Καλαθόσφαιρα στημ Κύπρο

πέοαραμ ρςημ τάρη ςξσ ημιεπαγγελμαςιρμξϋ, εμό κάπξιεπ απϊ ςιπ ξμάδεπ μαπ
λειςξσογξϋμ πάμχ ρε επαγγελμαςικά ποϊςσπα, παοά ςιπ ξικξμξμικέπ δσρκξλίεπ.
Μπξοεί μα μημ μπξοξϋμ μα έυξσμ ςξσπ ποξωπξλξγιρμξϋπ πξσ διαθέςξσμ ξι νέμεπ ξμάδεπ,
αλλά δεμ είμαι και αμάνια λϊγξσ ςα πξρά πξσ ρσμθέςξσμ ςξσπ ποξωπξλξγιρμξϋπ ςχμ
ξμάδχμ μαπ, κσοίχπ ϊμχπ ξ ςοϊπξπ λειςξσογίαπ ςξσπ.
Οι πξλϋ καλέπ ρυέρειπ πξσ η ΚΟΚ έυει αμαπςϋνει με ςημ FIBA, (Φώτο 12, Κληρίδης –
Stankovic) ξι διεθμείπ διξογαμόρειπ πξσ αμέλαβε και έτεοε ρε πέοαπ η ΚΟΚ, η κάθξδξπ
ανιϊλξγχμ νέμχμ ποξπξμηςόμ, ςξ πξλϋ ανιϊλξγξ έογξ πξσ η υξλή ςηπ ΚΟΚ έυει επιςελέρει,
ρε έμα πξλσταρμαςικϊ επίπεδξ, ςξ καλά ξογαμχμέμξ ρϋρςημα πξσ αμέπςσνε η Ομξρπξμδία
ρςξμ ςξμέα ςχμ υξοηγόμ, είμαι ϊλα εκείμα ςα ρσρςαςικά πξσ βξήθηραμ ςημ Κσποιακή
Καλαθϊρταιοα, Διξικηςικά, Λειςξσογικά και δξμικά μα γμχοίρει ςημ αμάπςσνη πξσ
επιδίχκε. ίγξσοα σπάουει ακϊμα αοκεςά πξσ μπξοξϋμ μα γίμξσμ ή μα βελςιχθξϋμ, αλλά
υοειάζεςαι ακϊμα υοϊμξπ.
Δίμαι ρημαμςικϊ μα αματέοξσμε ϊςι κάπξιεπ απϊ ςιπ εμέογειεπ ςιπ Ομξρπξμδίαπ έτεοαμ
διαυοξμικά ρημαμςικά απξςελέρμαςα.
Η ΚΟΚ για παοάδειγμα ποξρπάθηρε μα βξηθήρει έςρι πξσ η ρςοαςιχςική Θηςεία
καλαθξρταιοιρςόμ μα μημ είμαι αμαρςαλςικϊπ παοάγξμςαπ ρςημ ποϊξδϊ ςξσπ. Σξ πέςσυε ρε
ρσμεογαρία με ςξ ΓΔΔΦ, και με ςημ ρϋρςαρη ςοαςιχςικξϋ ποχςαθλήμαςξπ καθόπ και με ςημ
δημιξσογία ςηπ Δθμικήπ Δμϊπλχμ. (Φώτο 13, Εθμική Εμόπλωμ)
Οι ρσμμεςξυέπ ςχμ Δθμικόμ μαπ Ομάδχμ ρε ϊλα ςα επίπεδα ρςα αμςίρςξιυα Δσοχπαψκά και
η απξκϊμιρη ςηπ αμαγκαίαπ πείοαπ, βξήθηραμ ρςξ μα έοθξσμ ρημαμςικέπ επιςσυίεπ ρε ΑΜΚΔ
(Αγόμεπ Μικοόμ Κοαςόμ Δσοόπηπ) αλλά και ρε άλλεπ διεθμείπ διξογαμόρειπ πξσ
ρσμμεςείυαμε.
Οι διάτξοεπ επιςσυίεπ πξσ καςαγοάτξμςαι ρε χμαςειακϊ επίπεδξ, απϊ ΑΔΛ, ΑΠΟΔΛ,
Κεοασμϊ, Αυιλλέα, Απϊλλχμα, ΔΘΑ ρςημ Δσοόπη, ήςαμ ςξ απξςέλερμα ϊλχμ ςχμ
ποξρπαθειόμ πξσ καςαβλήθηκαμ απϊ ςα ρχμαςεία ρε ρσμεογαρία και με ςημ Ομξρπξμδία.
Σξ ίδιξ ιρυϋει και για ςημ Γσμαικεία Καλαθϊρταιοα αλλά και για ςημ Δθμική Δμϊπλχμ

Η Διξικηςική Δξμή ςηπ Ομξρπξμδίαπ
Κλείμξμςαπ ςημ ρϋμςξμη ασςή αμαδοξμή ρςημ ιρςξοία ςηπ Κσποιακήπ Καλαθϊρταιοαπ, δεμ
μπξοεί παοά μα ρςαθξϋμε ρε δσξ πξλϋ ρημαμςικξϋπ παοάγξμςεπ, πσλόμεπ θα λέγαμε, ςηπ
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ποξϊδξσ πξσ ρημείχρε ςα ςελεσςαία υοϊμια η Καλαθϊρταιοα ρςξμ ςϊπξ μαπ (Φώτο
14, ΔΣ ΚΟΚ)



Ο ποόςξπ και βαρικϊπ παοάγξμςαπ, ήςαμ η αμάπςσνη ρςημ πςσυή ςχμ έογχμ
σπξδξμήπ απϊ ςημ πλεσοά ςξσ ΚΟΑ με ςημ αμέγεορη ρϋγυοξμχμ κλειρςόμ αιθξσρόμ.
Δεϋςεοξπ βαρικϊπ πσλόμαπ ποξϊδξσ, ήςαμ ξι ποξρπάθειεπ πξσ διαυοξμικά
καςέβαλαμ ςα Δ.. ςηπ Ομξρπξμδίαπ για καλϋςεοη ξογάμχρη και λειςξσογικϊςηςα ςηπ
Ομξρπξμδίαπ και ςχμ χμαςείχμ. Οι άοιρςεπ ρυέρειπ πξσ η Ομξρπξμδία αμέπςσνε, με
ςημ FΙΒΑ, αλλά και με άλλεπ Δθμικέπ Ομξρπξμδίεπ ρςημ Δσοόπη κσοίχπ, ήςαμ και ξ
βαρικϊπ λϊγξπ πξσ η Διεθμήπ Ομξρπξμδία εμπιρςεϋθηκε ςημ ΚΟΚ πξλϋ ρημαμςικέπ
διξογαμόρειπ ρςημ Κϋποξ, αγχμιρςικξϋ και Διξικηςικξϋ πεοιευξμέμξσ, ατξϋ ϊυι μϊμξ
έγιμαμ μεγάλξι αγόμεπ Δσοχπαψκξϋ επιπέδξσ, αλλά και ρσμεδοίεπ και ρεμιμάοια,
ςευμικξϋ και διξικηςικξϋ πεοιευξμέμξσ.
"Θα κλείρξσμε με μια ειδική αματξοά. Και η αματξοά μαπ ασςή, ατξοά
ςξσπ παοάγξμςεπ ςωμ Σωμαςείωμ μαπ. Ποόρτεοαμ πάοα πξλλά και
υωοίπ ςιπ θσρίεπ ςωμ ρωμαςείωμ μαπ και ςωμ
Διξικήρεώμ ςξσπ, δεμ
θα πεςσυαίμαμε ασςά πξσ πεςύυαμε. Επωμίρςηκαμ αβάρςαυςα
ξικξμξμικά βάοη, ρςημ ποξρπάθειά ςξσπ μα ποξβάλξσμ ςημ Κσποιακή
Καλαθόρταιοα ρςξ ενωςεοικό, και ςξ πέςσυαμ, έρςω και αμ η ρςήοινη
πξσ πεοίμεμαμ από ςημ Πξλιςεία δεμ ήςαμ η αμαμεμόμεμη. Σίγξσοα ςξ
εύγε αμήκει καςά ποώςξ λόγξ ρε ασςξύπ, κσοίωπ γιαςί όρα πέςσυαμ και
έκαμαμ, ςξ έκαμαμ από άδξλη αγάπη για ςημ Καλαθόρταιοα και
ποωςίρςωπ με αμιδιξςέλεια."

~ 13 ~

