
Ï Êüóìïò36 WEDNESDAY 30 MARCH 2011 ÓÐÏÑ

Η
ενέργεια αυτή παρουσιάστηκε
σε συνέντευξη Τύπου που
πραγµατοποιήθηκε στο

Αθλητικό Κέντρο του Ρέντη, στην
οποία µίλησαν ο Τεχνικός ∆ιευθυντής
της Ακαδηµίας και Επικεφαλής του
τµήµατος σκάουτινγκ του
Ολυµπιακού, Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο
∆ιευθυντής της Ακαδηµίας,
Χαράλαµπος Ζελενίτσας και ο
Κυριάκος Τοχούρογλου. 

Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, είχε
δηλώσει σχετικά ότι...

«Είναι πολύ σηµαντικό ο
Ολυµπιακός να επεκτείνει το δίκτυο
των Σχολών του και στο εξωτερικό. Η
Αυστραλία έχει πολλούς Έλληνες και
µπορεί να αποτελέσει µια επιτυχηµένη
βάση για την ανάπτυξη του
προγράµµατος ποδοσφαιρικής
εκπαίδευσης του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και
σε άλλες χώρες. Στόχος της Ακαδηµίας
του Ολυµπιακού και γενικότερα των
Σχολών που έχουµε σε Ελλάδα και
εξωτερικό είναι η σωστή εκπαίδευση
των παιδιών που ήδη έχουµε, αλλά και
η ανεύρεση νέων ταλέντων και η
ένταξή τους στο δυναµικό µας. ∆εν
µιλάµε µόνο για ποδοσφαιρική
εκπαίδευση, αλλά για µια γενικότερη
παιδεία.» 

Η όλη παρουσίαση έκλεισε µε τον
Κυριάκο Τοχούρογλου - που µαζί µε
τον Χρήστο Καλαντζή θα αναλάβουν
την ευθύνη της Σχολής Ποδοσφαίρου
του Ολυµπιακού στην Αυστραλία- µε
τον παλαίµαχο γκολκήπερ να
δηλώνει...

«Είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός
ότι ο Ολυµπιακός και ο Πρόεδρος κ.
Βαγγέλης Μαρινάκης, εµπιστεύονται
σε µένα προσωπικά αλλά και στον
Χρήστο Καλατζή, την ίδρυση της
πρώτης Σχολής Ποδοσφαίρου της
οµάδας στην Αυστραλία. Πιστεύω ότι
θα ανταποκριθούµε στο βάρος της
ευθύνης που µας δίνεται και θα
αναπτύξουµε την Σχολή όσο Χ.
Καλατζής - Κ. Τοχούρογλου µιλούν
για την Σχολή Ποδοσφαίρου του
Ολυµπιακού στην Αυστραλία
περισσότερο γίνεται. Η Σχολή θα έχει
έδρα το Σίδνεϊ και σε αυτήν θα
µπορούν να εγγραφούν παιδιά από 5
έως 16 χρόνων. Το σηµαντικό για εµάς
είναι ότι θα εντάξουµε στο πρόγραµµα
µας, το ενιαίο σύστηµα προπόνησης

του Ολυµπιακού»
Με τους δύο πασίγνωστους

παλαίµαχους ποδοσφαιριστές που
επωµίζονται ένα τόσο δύσκολο αλλά
και υπεύθυνο έργο όπως αυτό της
δηµιουργίας «Σχολής Ποδοσφαίρου»,
κάτω από την οµπρέλα του 38 φορές
πρωταθλητή Ελλάδας Ολυµπιακού στο
ποδόσφαιρο και µε δεδοµένο ότι η
πλειοψηφία των φίλων του
ποδοσφαίρου στο Σίδνεϊ ανήκουν στην
ερυθρόλευκη παράταξη, αναµένεται το
αδιαχώρητο την ηµεροµηνία των
εγγραφών, που θα ανακοινωθούν
σύντοµα.

Με τον Κυριάκο Τοχούρογλου και
τον Χρήστο Καλατζή εξασφαλίσαµε
για τους αναγνώστες του ΚΟΣΜΟΥ
αποκλειστική συνέντευξη,, για την
σωστότερη ενηµέρωση γονέων και
κηδεµόνων αλλά και των υποψήφιων
«µαθητών- ποδοσφαιριστών» της
ΣΧΟΛΗΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ του
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Τόπος
συνάντησης το στέκι των δύο
«παλαίµαχων γαύρων»  το Giorgio’s
Café-Bar 

Χρήστος Καλατζής...
«Εφηβικό λάθος ο Παναθηναϊκός».

Ένα από τα πιο γνωστά «καγκουρό»
που αγωνίστηκαν στην Ελλάδα,  είναι
ο Χρήστος Καλατζής, ένας από τους
λίγους παίκτες που αγωνίστηκαν τόσο
στον Παναθηναϊκό όσο και στον
Ολυµπιακό.

Ο Κρις Καλατζής, που θεωρείται
από τους κορυφαίους Αυστραλούς
παίκτες που έβγαλε ποτέ η
χώρα.

Γεννηµένος στις 27
Ιουλίου 1967,
ξεκίνησε την
καριέρα του στο
Σίδνεϊ Ολύµπικ
το 1982, σε
ηλικία µόλις 15
ετών. Από εκεί
τον απέκτησε
πέντε χρόνια
µετά ο
Παναθηναϊκός µε
«τζεϊµποντίστικο»
τρόπο – απαγωγή
στο αεροδρόµιο του
Ελληνικού από

πράκτορες του Βάζελου ενώ γαύροι
παράγοντες τον περίµεναν µε τις
ανθοδέσµες στην αίθουσα υποδοχής τα
κανάλια τους φωτογράφους και τους
δηµοσιογράφους - για να καταλήξει
στην οµάδα της καρδιάς του, τον
Θρύλο, πέντε χρόνια αργότερα. Το
1997, έπειτα από δεκαετή παραµονή
στην Ελλάδα, επέστρεψε στην
Αυστραλία και αγωνίστηκε για δύο
χρόνια και πάλι για λογαριασµό του
Σίδνεϊ Ολύµπικ.

Αυτά εν ολίγοις όσα αφορούν την
ποδοσφαιρική σταδιοδροµία του
Χρηστάρα ή Κρις, όπως τον
αποκαλούν οι φίλαθλοι στην
Αυστραλία, που βρεθήκαµε µαζί του
για µια αποκλειστική ενηµέρωση, όσο
αφορά τη «Σχολή Ποδοσφαίρου του
Ολυµπιακού στην Αυστραλία».

Φυσικά πριν φτάσει η συζήτηση στο
κυρίως θέµα, ο Κρις, εξέφρασε την
αγάπη του για τον Θρύλο, για το
αξέχαστο γκολ εναντίον του Βάζελου
στο ΟΑΚΑ, αλλά και για τη ζωή του
τώρα στο Σίδνεϊ.

Αναφέρθηκε ακόµη και στην
ξαφνική φυγή του από τον Ολυµπιακό,
επί Ντούσαν Μπάγιεβιτς κι ενώ είχε

ακόµη σε ισχύ,  έξι µήνες
συµβόλαιο συνεργασίας: 

“Τότε είχε γίνει ένα
µπέρδεµα µε τον Λούη

Χριστοδούλου, που
έπαιζε στον
Παναθηναϊκό.
Έφυγα από τον
Ολυµπιακό αν και
είχα ακόµα 6 µήνες
συµβόλαιο επειδή
πίστεψα στις
υποσχέσεις που µου

έδωσαν άλλοι.
Αποδείχθηκε ότι µε

κορόιδεψαν. Αυτά που
έγιναν τότε µε ζηµίωσαν

πολύ αλλά όλα αυτά είναι

µέρος της ζωής και µπορούν να
συµβούν στον καθένα µας. Ολα πήγαν
ανάποδα. ∆εν ήθελα να φύγω, δεν
έπρεπε να φύγω. Ήταν απόφαση της
στιγµής. Τίποτα δεν πήγε καλά. Εγινε
όµως. ∆εν αλλάζει τώρα”.

Στη συνέχεια εξέφρασε την αγάπη
του για τον Ολυµπιακό συνδέοντας
την µε τη φυγή του από τον “αιώνιο”.

“Είµαι βαµένος Ολυµπιακός. Τον
Θρύλο τον έχω µέσα στην καρδιά µου.
∆εν είναι τυχαίο ότι έκανα την κίνηση
να φύγω από τον Παναθηναϊκό για τον
Ολυµπιακό. Την εποχή εκείνη τέτοιου
είδους αλλαγές, όχι µόνο ήταν
δύσκολες αλλά και... επικίνδυνες. Ναι
έχω µετανιώσει δεν έπρεπε να είχα
πάει στον Παναθηναϊκό. Έπρεπε να
είχα πάει εξ αρχής στον Ολυµπιακό,
αλλά... είπαµε το παρελθόν δεν έχει
σηµασία, αφού δεν µπορείς να το
διαφοροποιήσεις πια. Σίγουρα ήταν
ένα εφηβικό λάθος µου ο
Παναθηναϊκός “.

Στην µνήµη του έρχεται εκείνη η
απίστευτη γκολάρα στο ΟΑΚΑ
εναντίον του Πανθηναϊκού, µε γυριστό
σουτ... 

“Γκολάρα ήταν και εκείνο µε την
ΑΕΚ στο Καραισκάκη, όταν νικήσαµε
3-0 εναντίον του Μήνου από µπαλιά
του Μηνά Χατζίδης. Σίγουρα όµως το
σπουδαιότερο και όλα τα λεφτά, ήταν
το γκολ εναντίον του Παναθηναϊκού
που συνοδεύτηκε µε νίκη, µια
τεράστια νίκη που είχα συµβάλλει σε
αυτήν. Αυτή η νίκη αυτό το γκολ το
βλέπω ακόµη µπροστά µου. ∆εν
σταµατώ να το βλέπω στο facebook
και στο youtube. 

Στην ερώτηση ...«τι άλλαξε στον
Θρύλο από το 1997» ο Χρηστάρας
απαντά: 

“Μπορεί να άλλαξαν πολλά εν τω
µεταξύ, όµως ένα πράγµα µένει
αναλλοίωτο  και βασικό στοιχείο που
διακρίνει τον Ολυµπιακό από την

Χ. Καλατζής - Κ. Τοχούρογλου
µιλούν για την Σχολή Ποδοσφαίρου

του Ολυµπιακού στην ΑυστραλίαAΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Η δηµιουργία της πρώτης σχολής ποδοσφαίρου του Ολυµπιακού
στην Αυστραλία είναι πλέον γεγονός. Επίσηµα παρουσιάστηκε
από την ΠΑΕ Ολυµπιακός, στις αρχές του χρόνου, µε το σχετικό
επίσηµο δελτίο τύπου να αναφέρει ότι.. 

«Η Π.Α.Ε. Ολυµπιακός στο πλαίσιο της ανάπτυξης της
Ακαδηµίας και των Σχολών Ποδοσφαίρου της, προχώρησε σε
συνεργασία µε δύο παλαιούς ποδοσφαιριστές της οµάδας, τον
Κυριάκο Τοχούρογλου και τον Χρήστο Καλαντζή, στη δηµιουργία
της πρώτης Σχολής Ποδοσφαίρου του Ολυµπιακού στην
Αυστραλία, µε έδρα το Σίδνεϊ» 


