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Ο καλύτερος επιτελικός μέσος τη δεκαετία του 
1950 και ένας από τους καλύτερους Έλληνες ποδοσφαι-
ριστές όλων των εποχών. Υπήρξε ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα 
και όσοι τον έχουν δει να παίζει τον παραλληλίζουν με τον 
Λιονέλ Μέσι. Ήταν μόλις 1,64 μ., λεπτός και απίστευτα 
δραστήριος. Πάντα με το κεφάλι ψηλά, «έβλεπε γήπεδο». 
Κοντρόλαρε την μπάλα εκπληκτικά, έβγαζε σέντρες ακρι-
βείας και έκανε φοβερές μπροστινές μπαλιές που σπάνι-
ζαν. Το μεγάλο του προσόν ήταν οι απίθανες ντρίπλες του. 
Έβρισκε απίστευτους τρόπους να ντριπλάρει τους προ-
σωπικούς του αντιπάλους. Το ρεπερτόριό του ήταν ανε-
ξάντλητο. Είτε τους έκανε κοφτή ντρίπλα είτε τους έκανε 
«ποδιά» είτε τους περνούσε σαν σταματημένους και η εξέ-
δρα εκστασιαζόταν. Το παρατσούκλι του ήταν «Πινόκιο» – 
λόγω της πονηριάς και της ευρηματικότητας που είχε στο 
παιχνίδι, αλλά και επειδή ήταν απίστευτα αδύνατος! 

ΚΟΜΠΛΙΜΕΝΤΟ

«Δεν έχω ξαναδεί τέτοιον 
παίκτη στην Ευρώπη» είπε ο 
Γιόζεφ Μάσοπουστ, ο ποδο-
σφαιριστής που κατέκτησε το 
1962 τη «Χρυσή Μπάλα» ως ο 
καλύτερος παίκτης της χρονιάς.

ΕΘΝΙΚΉ ΕΛΛΆΔΆΣ

Ο Θανάσης Μπέμπης φόρεσε 
17 φορές τη φανέλα της Εθνι-
κής Ομάδας από το 1950 μέχρι 
το 1959, πετυχαίνοντας 1 γκολ.

Ο ΠΙΝΟΚΙΟ

ΘΆΝΆΣΉΣ
ΜΠΕΜΠΉΣ

ΤΙΤΛΟΙ

6 Πρωταθλήματα 
Ελλάδας: 1951, 

1955, 1956, 1957, 
1958, 1959 

9 Κύπελλα 
Ελλάδας: 1951, 

1952, 1953, 1957, 
1958, 1959, 1960, 

1961, 1963

1 Βαλκανικό 
Κύπελλο: 1963

ΒΙΟΓΡΆΦΙΚΟ
Γέννηση: 26/6/1928

Τόπος γέννησης: 
Βοτανικός

Ύψος: 1,64

Θέση: Μέσος

ΚΎΡΙΕΣ ΟΜΆΔΕΣ
Πράσινα Πουλιά, 

Φωστήρας, 
Ολυμπιακός

ΜΕΤΆ ΤΟ
ΠΟΔΟΣΦΆΙΡΟ
Έγινε προπονητής 

και μάλιστα 
ήταν πρώτος 
προπονητής 
σε 4 ματς του 

Ολυμπιακού – όλα 
ως υπηρεσιακός 

μετά από απόλυση 
άλλου προπονητή. 
Τα κέρδισε όλα – 
το τελευταίο ήταν 
ένα ντέρμπι με τον 
Παναθηναϊκό. Ένας 

στρατιώτης του 
Θρύλου.

«Τα πόδια του είχαν 
τόση επιδεξιότητα όση 
το χέρι ενός ζωγράφου 

και η ακρίβεια των 
μεταβιβάσεών του ήταν 
όμοια με ενός Ελβετού 

κλητήρα» φαίνεται να είχε 
γράψει δημοσιογράφος 

της εποχής.

Σε ένα ντέρμπι με τον 
Παναθηναϊκό, ο Μπέμπης 
πέρασε μερικούς παίκτες 

και τον τερματοφύλακα του 
Παναθηναϊκού, έβαλε την μπάλα 
πάνω στη γραμμή, κάθισε πάνω 
της επιδεικτικά και περίμενε να 
τον πλησιάσουν οι αντίπαλοι 

για να βάλει γκολ.

Υπέγραψε στον Ολυμπιακό 
το 1948, αλλά η ομάδα 
του, ο Φωστήρας, δε 

συμφώνησε. Τιμωρήθηκε 
με 2 έτη αποκλεισμού και 

έπαιξε στην αγαπημένη του 
ομάδα το 1950.

Σε ματς της Εθνικής απέναντι 
στην Τουρκία ο Μπέμπης έκανε 
μια καταπληκτική ντρίπλα στον 
αντίπαλό του, με αποτέλεσμα 

να εκνευριστεί ο Τούρκος και να 
τον χτυπήσει. 

Έφυγε από τη ζωή 
το 2017, σε ηλικία 

90 ετών.

298
συμμετοχές 

σε επίσημους 
αγώνες. 

51 
γκολ.

ΣΤΟ ΕΝΕΝΉΝΤΆ…
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Ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ των ελλη-
νικών γηπέδων: φαινόμενο για την εποχή του. Τεράστιο 
παράσημο το ότι έχει πετύχει 12 χατ τρικ στην καριέρα του. 
Οι ασύλληπτες προσποιήσεις και ο τρόπος που έσπαγε 
τη μέση του άφηναν τους αντιπάλους αμυντικούς ανήμπο-
ρους να αντιδράσουν. Συνήθιζε να σκοράρει αφού πρώτα 
ντρίπλαρε όσους παίκτες έβρισκε μπροστά του! Σούταρε 
προς το τέρμα και, πριν δει την μπάλα στα δίχτυα, έφευγε 
προς τη σέντρα όντας σίγουρος ότι έχει σκοράρει. Το 1963 
ήταν ο καταλυτικός παίκτης για να πάρει η ΑΕΚ το Πρωτά-
θλημα μετά από 23 χρόνια. Το 1966 πήγε στην Αυστραλία 
και έπαιξε για έναν χρόνο στην ομάδα Ελλάς Μελβούρ-
νης, όπου και εκεί στέφθηκε πρωταθλητής. Επέστρεψε 
στην Ελλάδα έναν χρόνο μετά για τον Βύζα και έκλεισε 
την καριέρα του στην Ά  Εθνική. Τη χρονιά 1967-68 έκανε 
προπονήσεις διαδοχικά στο Αιγάλεω, στον Πανιώνιο και 
τον Ιωνικό Νικαίας. Τον Φεβρουάριο του 1968 υπέγραψε 
ως παίκτης-προπονητής στον Αίαντα Σαλαμίνας, με τον 
οποίο έπαιξε στη Β΄ Εθνική. Παρέμεινε στην ομάδα μέχρι 
τον Απρίλιο του 1968, οπότε παραιτήθηκε.

ΚΟΜΠΛΙΜΕΝΤΟ

Τη χρονιά που έπαιξε στην 
Αυστραλία ο δημοσιογράφος 
Fred Villiers της εφημερίδας 
Soccer News έγραψε για τον 
Νεστορίδη: «He is not a Greek 
player… he is a Brazilian with a 
Greek name»!

ΕΘΝΙΚΉ ΕΛΛΆΔΆΣ

Φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής 
Ελλάδας 17 φορές, πετυχαίνοντας 
συνολικά 3 γκολ. Το ντεμπούτο 
του πραγματοποιήθηκε το 1951 
και έπαιξε μέχρι το 1962.

Ο ΝΕΣΤΟΡΆΣ 

ΚΏΣΤΆΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΔΉΣ

ΤΙΤΛΟΙ

1 Πρωτάθλημα 
Ελλάδας: 1963

1 Κύπελλο Ελλάδας: 
1964

1 Πρωτάθλημα 
Victorian State 

League  
Αυστραλίας: 1966 

ΒΙΟΓΡΆΦΙΚΟ
Γέννηση: 15/3/1930

Τόπος γέννησης: 
Δράμα

Ύψος: 1,70 μ.

Θέση: Επιθετικός

ΚΎΡΙΕΣ ΟΜΆΔΕΣ
Πανιώνιος, 

ΑΕΚ, Ελλάς 
Μελβούρνης, Βύζας

ΜΕΤΆ ΤΟ
ΠΟΔΟΣΦΆΙΡΟ
Μετά το τέλος της 
ποδοσφαιρικής του 
καριέρας υπήρξε 

προπονητής 
σε συλλόγους 
μικρότερων 

κατηγοριών αλλά 
και περιστασιακά 
στην ομάδα της 
ΑΕΚ, της οποίας 

υπήρξε και γενικός 
αρχηγός.

348
συμμετοχές 

σε επίσημους 
αγώνες. 

263 
γκολ.

Παραμονές αγώνα με τον 
Ολυμπιακό ο Νεστορίδης 

εξήγησε στον τερματοφύλακα του 
Ολυμπιακού τον τρόπο που θα του 
βάλει γκολ στον μεταξύ τους αγώνα 
και, όντως, την επόμενη σκόραρε 

με αυτόν ακριβώς τον τρόπο! 

Έχει σκοράρει 17 φορές με 
απευθείας χτύπημα κόρνερ, 
τις 13 στην Ελλάδα και τις 
άλλες 4 στην Αυστραλία.

Σκόρερ του πρώτου 
επίσημου ευρωπαϊκού 

τέρματος της ΑΕΚ, 
τη σεζόν 1963-64, σε 

αγώνα για το Κύπελλο 
Πρωταθλητριών κόντρα 

στη Μονακό.

Αναδείχθηκε 
πρώτος σκόρερ 
σε 5 συνεχόμενα 
πρωταθλήματα. 

Σε ένα ματς με μια ξένη 
ομάδα που δεν τον ήξεραν 
τράκαραν δύο αμυντικοί 

μεταξύ τους από τις 
προσποιήσεις που είχε κάνει 

για να τους ξεφύγει.

ΣΤΟ ΕΝΕΝΉΝΤΆ…




