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ηµέρα της ίδρυσής του µέχρι σήµερα.
Η επιθυµία να πρωταγωνιστεί, µε όση
δύναµη όσο πάθος είναι διαθέσιµο,
έχοντας ένα τεράστιο κίνητρο σαν
σύλλογος, να µην συµβιβάζεται µε
τίποτα άλλο εκτός από την πρώτη
θέση. Ο Ολυµπιακός είναι πρώτος και
το γνωρίζουν οι Παναθηναϊκοί, ι οι
ΑΕΚτζίδες οι ΠΑΟΚτζίδες και όλοι οι
φίλαθλοι στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουν
την παρρησία να το πουν, να το
οµολογήσουν. Η αλήθεια είναι πικρή
για τους οπαδούς αυτούς που αυτή η
στάση τους κάνει όλη την φίλαθλη
Ελλάδα να µιλάει για τον Ολυµπιακό.
Απλά γιατί όλοι ασχολούνται µε τον
Θρύλο και οι δικοί του και οι φίλοι
των άλλων οµάδων. “.

Φτάνοντας στην ερώτηση για την
«Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυµπιακού
στην Αυστραλία» ο παλαίµαχος άσος
του Ολυµπιακού, επέµενε να µην
αναφέρουµε τον Παναθηναϊκό σαν
πρώην οµάδα του, προφανώς γιατί δεν
θέλει να θυµάται τα «εφηβικά του
σφάλµατα» Κατά τα άλλα, ήταν
κατατοπιστικός και απόλυτα
κατανοητός...

“Περιµένω µε λαχτάρα να ξεκινήσω
τη δουλειά στη Σχολή του
Ολυµπιακού. ∆εν µπορείς να
φανταστείς πόσα παιδιά περιµένουν
αυτή τη Σχολή µε αγωνία επειδή
θέλουν να µάθουν ποδόσφαιρο
φορώντας τη φανέλα και τα ρούχα και
το σήµα του Ολυµπιακού.  Χαίροµαι
γιατί είµαι καλά, είµαι γερός και
µπορώ να προσφέρω σε αυτό που
λατρεύω που ζω και αναπνέω, το
ποδόσφαιρο. Είναι διπλή η χαρά µου
που θα δουλέψω για το καλό του
Θρύλου .Θέλω να ευχαριστήσω τον
πρόεδρο του Ολυµπιακού κ.
Μαρινάκη, για την εµπιστοσύνη που
έδειξε σε µένα και τον συνεργάτη µου,
Κυριάκο Τοχούρογλου. Θα κάνουµε
ότι είναι δυνατόν να τον δικαιώσουµε
για ότι έκανε για µας τους δύο. Είµαι
σίγουρος ότι ο ένας και µοναδικός
πρόεδρος που πέρασε στα χρονικά του
ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, ο
Σωκράτης Κόκκαλης, βρήκε άξιο
αντικαταστάτη στο πρόσωπο του κ.
Μαρινάκη. Ο Ολυµπιακός, αλλά και
τα εκατοµµύρια οι φίλαθλοί του σε
ολόκληρο τον κόσµο, είµαστε τυχεροί
που το τιµόνι της οµάδας µας,
κουµαντάρουν πρόεδροι που
µεγάλωσαν µε την αγάπη και το πάθος
για τον Θρύλο µας» 

Κυριάκος Τοχούρογλου...
«Πάνω από όλα ο Ολυµπιακός»

Η σειρά του Κυριάκου Τοχούρογλου,
που όµως δεν θέλησε να µιλήσει για
την καριέρα του και τις οµάδες που
αγωνίστηκε, αλλάόπως
χαρακτηριστικά τόνισε
«Προτεραιότητα έχει η Σχολή
Ποδοσφαίρου του Ολυµπιακού στην
Αυστραλία και γι΄ αυτήν θα µου
επιτρέψετε να αναφερθώ. Ιστορίες για
την καριέρα µου έχουµε να πούµε
πολλές στο µέλλον. Εδώ θα είµαστε
άλλωστε αφού αποφάσισα να γίνω
µόνιµος κάτοικος Σίδνεϊ»

∆εν µας χάλασε όµως το χατίρι και
απάντησε στην ερώτησή µας ... «Αν η
ασπροκόκκινη φανέλα µε τον έφηβο
ολυµπιονίκη, είναι αυτή που αγάπησε
περισσότερο από την µαυρόασπρη µε
τον δικέφαλο» µια ερώτηση σαν
«σύνθηµα» πριν περάσουµε στο
«παρασύνθηµα» για να µας δώσει την
εξής απάντηση... «Μεγάλη οµάδα ο
ΠΑΟΚ… αλλά όχι Ολυµπιακός» 

Ο πρώην ερυθρόλευκος
τερµατοφύλακας, κατόπιν αναφέρθηκε
στην απόφαση της δηµιουργίας της
σχολής ποδοσφαίρου στο Σίδνεϊ, που
πάρθηκε µε γνώµονα πολλές
παραµέτρους, µε πρώτη απ’ όλες την
ισχυρή Ελληνική οµογένεια στην
Αυστραλία, όπως ισχυρίζεται,
τονίζοντας......

«Είναι παράγοντας που µπορεί να
βοηθήσει στην επιτυχία µιας τέτοιας
προσπάθειας, τόσο σε αθλητικό, όσο
και σε κοινωνικό επίπεδο. Η Σχολή θα
αντιπροσωπεύει ουσιαστικά και
πρακτικά τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ στην
Αυστραλία και θα αποτελεί το µέσο
για την επαφή µεταξύ του
Ολυµπιακού και των οµογενών,
αλλά και γενικότερα των
ανθρώπων που µε αφορµή
την αγάπη τους για το
ποδόσφαιρο,
δραστηριοποιούνται
σε αυτόν τον τοµέα,
κρατώντας
παράλληλα και την
επαφή µε την
πατρίδα»

Οσο αφορά τώρα
την αξία όλου αυτού
του επιχειρήµατος, ο
Κυριάκος Τοχούρογλου
ήταν κατατοπιστικός...

«Η Σχολή Ποδοσφαίρου

του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ στην Αυστραλία
θα προσφέρει, όπως όλες οι Σχολές
που έχει ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, πολλές
δυνατότητες στα παιδιά που θα
ενταχθούν σε αυτήν. Πρώτα απ’ όλα
είναι η εκµάθηση ποδοσφαίρου σε
παιδιά από 5 έως 16 ετών, µέσα από
ένα ενιαίο σύστηµα που θα υπάρχει
ανάµεσα στην πρώτη οµάδα του
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, την Ακαδηµία και τις
Σχολές Ποδοσφαίρου, µε έµφαση στην
τεχνική, τη σωστή προετοιµασία στον
τοµέα των φυσικών ικανοτήτων του
κάθε µικρού αθλητή (ανάλογα µε την
ηλικία του) και φυσικά στην τακτική,
έτσι ώστε τα παιδιά που θα
ξεχωρίσουν από αυτή να µπορούν να
ενταχθούν στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, µε το
λιγότερο δυνατό διάστηµα
προσαρµογής και έτοιµα για το υψηλό
επίπεδο µιας επαγγελµατικής οµάδας»

Οι στόχοι που επιχειρούν να
σηµαδέψουν οι δύο πρώην
ερυθρόλευκοι ποδοσφαιριστές στην
µακρινή Αυστραλία µε την δηµιουργία
Σχολής Ποδοσφαίρου κάτω από την
«οµπρέλα» του µεγαλύτερου
ποδοσφαιρικού συλλόγου των
Βαλκανίων, είναι σαφείς.... 

«Ο πρώτος στόχος που έχει να κάνει
µε την εκµάθηση του ποδοσφαίρου,
περιλαµβάνει το βασικό στοιχείο του
αθλήµατος, το οποίο τόσο για τα
παιδιά, όσο και για τους µεγαλύτερους
αποτελεί τρόπο διασκέδασης,
παιχνιδιού και απόλαυσης»

« Ο δεύτερος στόχος είναι η
αξιοποίηση των ταλέντων που µπορεί
να προκύψουν από την δραστηριότητα
της Σχολής, για την Ακαδηµία µε
στόχο αργότερα την ένταξή τους στην
πρώτη οµάδα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ»

« Η Σχολή, όπως σας είπα,
αποτελεί το σηµείο

αναφοράς για τον
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ στην

µακρινή
Αυστραλία.
Συµβάλλει και
συµµετέχει στις
εκδηλώσεις
του
οµογενειακού
στοιχείου, ενώ
είναι
παράλληλα το

“αυτί” και το
“µάτι” του

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
σε ότι αφορά το

σκάουτινγκ, το ρόλο

αυτό που αναλαµβάνω εγώ
προσωπικά. Επίσης προβάλει το όνοµα
και το σήµα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ,
αυξάνοντας έτσι την
αναγνωρισιµότητα του συλλόγου και
πέραν του οµογενειακού στοιχείου»

«Θα υπάρχει τακτική ενηµέρωση,
µέσω του site του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, για
τις δραστηριότητες της Σχολής, τόσο
σε αγωνιστικό, όσο και σε κοινωνικό
επίπεδο, ενώ προσδοκούµε ξεκινώντας
από το Σίδνεϊ, µελλοντικά να
δηµιουργήσουµε σχολές ποδοσφαίρου
και σε άλλες πόλεις της Αυστραλίας»

Στην ερώτηση αν έχουν επιλεγεί οι
αθλητικές εγκαταστάσεις που θα
φιλοξενήσουν τη Σχολή Ποδοσφαίρου
του Ολυµπιακού στο Σίδνεϊ, ο
Κυριάκος Τοχούρογλου απάντησε...

«Οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα
είναι εφάµιλλες του ονόµατος του
Ολυµπιακού. Οι προπονήσεις των
µαθητών της σχολής Ποδοσφαίρου του
Ολυµπιακού θα γίνονται σε αθλητικές
εγκαταστάσεις άψογες από κάθε
άποψη, άνετες και ασφαλείς, για τη
σωστή προετοιµασία στον τοµέα των
φυσικών και τεχνικών ικανοτήτων του
κάθε µικρού αθλητή»

Αυτά προς το παρόν, όλων όσων
αφορούν την Σχολή Ποδοσφαίρου του
Ολυµπιακού στην Αυστραλία δια
στόµατος των δύο παλαίµαχων
ποδοσφαιριστών του Θρύλου.

Είναι εξαιρετικά σηµαντικό, ο
Ολυµπιακός και συγκεκριµένα ο
Πρόεδρος Βαγγέλης Μαρινάκης, να
εµπιστευτεί στον Χρήστο Καλαντζή
και στον Κυριάκο Τοχούρογλου, δύο
δικά µας παιδιά, την ίδρυση της
πρώτης Σχολής Ποδοσφαίρου της
οµάδας του µεγάλου λιµανιού, στην
Αυστραλία. 

Η Σχολή µε έδρα το Σίδνεϊ που θα
µπορούν να εγγραφούν παιδιά από 5
έως 16 χρόνων, έχει ήδη προκαλέσει
τεράστιο ενδιαφέρον στους νεαρούς
ποδοσφαιριστές, που περιµένουν µε
αγωνία το επίσηµο άνοιγµά της, επειδή
θέλουν να µάθουν ποδόσφαιρο
φορώντας τη φανέλα και τα ρούχα µε
το σήµα του Ολυµπιακού.

Στην Σχολή θα υπάρξουν
προγράµµατα όχι µόνο για
ποδοσφαιρική εκπαίδευση, αλλά για
µια γενικότερη παιδεία. Οι νεαροί
αθλητές θα εκπαιδευτούν σωστά
µαθαίνοντας να σκέφτονται, µε τη
νοοτροπία του Ολυµπιακού. 

Γ.Σ.


