Συνέντευξη στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή του
Άρη Θεσσαλονίκης, Κώστα Χαραλαμπίδη.
1. Πόσο χρονών είστε;
Είμαι 66 ετών.

2. Πότε

ήταν

η

πρώτη

σας

επαφή

με

το

ποδόσφαιρο;
Στα 14 έπαιζα ερασιτεχνικά και στα 18 επαγγελματικά.

3. Σε

ποιες

ομάδες

παίξατε

επαγγελματικό

ποδόσφαιρο;
Ξεκίνησα από τον Κιλκισιακό, μετά έπαιξα στη Βέροια,
Λάρισα, στον Άρη, στα Γιάννενα και επέστρεψα ξανά στον
Κιλκισιακό.

4. Ποιο ήταν το νούμερο της φανέλας σας;
Φορούσα πάντα το νούμερο 9.

5. Πόσες φορές την εβδομάδα κάνατε προπόνηση;
6 φορές την εβδομάδα. Υπήρχαν και ημέρες που κάναμε
πρωί και απόγευμα προπόνηση με διάρκεια 1:30-2 ώρες.

6. Έχετε όμορφες αναμνήσεις από εκείνα τα
χρόνια;
Μόνο όμορφες αναμνήσεις έχω, αφού μπόρεσα και
συνδύασα το χόμπι μου με το επέγγελμα.

7. Ποιο γκολ δε θα ξεχάσετε ποτέ στη ζωή σας;
Αυτό με τον ΠΑΟΚ. Είχαμε κερδίσει 2-1.

8. Πόσα γκολ βάλατε στην πορεία σας;
Πάρα πολλά, αμέτρητα.

9. Υπήρχε κόσμος στο γήπεδο, όταν παίζατε;
Ερχόταν περίπου 40.000 κόσμος.

10.

Υπογράφατε στους θαυμαστές σας;

Πάντα. Ειδικά στα μικρά παιδιά, δε χαλούσα ποτέ χατίρι.

11.
Είχατε κάποιο ατύχημα κατά τη διάρκεια
αγώνα;
Έχω σπάσει πόδι και χέρι.

12.

Γιατί σας αποκαλούσαν «χρυσό κεφάλι»;

Επειδή τα περισσότερα γκολ τα έβαζα με το κεφάλι. Στις
εφημερίδες έγραφαν «Ο χρυσοκέφαλος Χαραλαμπίδης».

13.

Ποια ομάδα υποστηρίζετε;

Τον Άρη, αλλά συμπαθώ και τις υπόλοιπες ομάδες.

14.
Ήσασταν και προπονητής σε κάποιες
ομάδες;
Ήμουν στον Κιλκισιακό και στην Κρύα Βρύση Γιαννιτσών,
αλλά ήταν πολύ αγχωτική δουλειά και σταμάτησα μετά από
6 χρόνια.

15.

Παίζετε ακόμη ποδόσφαιρο;

Για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

16.

Ποια είναι η γνώμη σας για το επίπεδο των

σημερινών ποδοσφαιριστών;

Δεν υπάρχει καμία σχέση με το επίπεδο των παλιών
ποδοσφαιριστών. Οι σημερινοί παίχτες δεν έχουν τεχνική
κι έτσι, οι οπαδοί αποτραβήχτηκαν.

17.

Ξεχωρίζετε κάποιον ποδοσφαιριστή;

Τον Messi και τον Φουρτούνη του Ολυμπιακού.

18.
να

Τι θα συμβουλεύατε στα παιδιά που θέλουν
ασχοληθούν

επαγγελματικά

με

το

ποδόσφαιρο;
Όπως σε κάθε επάγγελμα, πρέπει να προσπαθήσεις πολύ.
Κουράζεσαι σωματικά και πνευματικά, δεν είναι εύκολο.
Χρειάζεται επιμονή και να κοιτάμε πώς να πάμε μπροστά.
Κι εσείς να προσπαθείτε.

