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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Λαμπαδηδρόμοσ ο Μιχάλησ Καψήσ 
 

Με μεγάλθ χαρά και ιδιαίτερθ τιμι ςασ ανακοινϊνουμε πωσ ζνασ ακλθτισ 
τθσ ςφγχρονθσ ακλθτικισ ελλθνικισ ιςτορίασ εγκρίκθκε από τθν Ελλθνικι 
Ολυμπιακι Επιτροπι για να είναι ζνασ από τουσ λαμπαδθδρόμουσ που κα 
υποδεχτοφν τθν Ολυμπιακι Φλόγα ςτα Μζγαρα το απόγευμα τθσ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 13 
Μαρτίου 2020.  
 

Ο λόγοσ για τον Ζλλθνα παλαίμαχο διεκνι ποδοςφαιριςτι Μιχάλθ Καψι, ο 
οποίοσ είναι δθμότθσ Μεγαρζων. Ο Μιχάλθσ Καψισ ςυμμετζχει ςτθν ακλθτικι, και 
όχι μόνο, ηωι του τόπου και αποτελεί πρότυπο, κακϊσ πζραν των ακλθτικϊν του 
διακρίςεων ξεχωρίηει για το απαράμιλλο ικοσ του. 
 

Ζνα από τα ακλθτικά γεγονότα που ςθματοδότθςαν τθν καριζρα του ιταν θ 
ςυμμετοχι του ςτο Ευρωπαϊκό Πρωτάκλθμα Ποδοςφαίρου το 2004, όταν θ Ελλάδα 
αναδείχκθκε Πρωτακλιτρια Ευρϊπθσ ςτθν Πορτογαλία. Ο Μιχάλθσ Καψισ 
πανθγφριςε τθν κατάκτθςθ του τροπαίου αγωνιηόμενοσ ςτθ βαςικι ενδεκάδα για 
ενενιντα λεπτά ςε όλουσ τουσ αγϊνεσ τθσ Ελλάδασ. υνολικά με τθ φανζλα τθσ 
Ελλάδασ αγωνίςτθκε 36 φορζσ και πζτυχε 1 τζρμα.  
 

Ξεκίνθςε τθν καριζρα του από τον Ορφζα Ρόδου το 1989, κατόπιν 
αγωνίςτθκε για τθν Ζνωςθ Άρθ - Νεάπολθσ, τθν Αναγζννθςθ Άρτασ και εν ςυνεχεία 
τον Εκνικό Πειραιϊσ. Σο 1998 αποκτικθκε από τθν ΑΕΚ και τθν περίοδο 2002-03 
εντυπωςίαςε με τισ εμφανίςεισ του ςτο ChampionsLeague, όπου θ ΑΕΚ 
αποκλείςτθκε μετά από ζξι αγϊνεσ χωρίσ να γνωρίςει τθν ιττα. 
 

Σο 2004 μετακόμιςε ςτθ Γαλλία και τθν Μπορντό, όπου ςυνζχιςε τισ 
ςτακερά καλζσ εμφανίςεισ του. Σο 2005 επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα, για λογαριαςμό 
του Ολυμπιακοφ όπου δεν κατάφερε να κακιερωκεί λόγω των ςυχνϊν 
τραυματιςμϊν που τον ταλαιπωροφςαν. 
 

Σον Ιανουάριο του 2007 αποκτικθκε από τον ΑΠΟΕΛ, όπου και αγωνίςτθκε 
μζχρι το τζλοσ τθσ περιόδου 2007-08. 
 

Σο καλοκαίρι του 2008 ςυμφϊνθςε να ςυνεχίςει τθν καριζρα του με τθν 
ομάδα του Λεβαδειακοφ, όπου και παρζμεινε μζχρι το 2010. 
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Ο Μιχάλθσ Καψισ Πλζον ζχει αποςυρκεί από τα γιπεδα, είναι μόνιμοσ 

κάτοικοσ Νζασ Περάμου και ανικει ςτο πυροςβεςτικό ςϊμα όπου και αςκεί 
κανονικά τα κακικοντά του. Είχε διοριςτεί από το 1998 και το παράδοξο είναι πωσ 
εμφανιηόταν κανονικά ςτισ βάρδιζσ του ακόμα και όταν ιταν εν ενεργεία παίκτθσ. 
 

Η τελετι Αφισ τθσ Ολυμπιακισ Φλόγασ κα πραγματοποιθκεί ςτθν Αρχαία 
Ολυμπία, τθν πατρίδα των Ολυμπιακϊν Αγϊνων, ςτισ 12 Μαρτίου 2020. Σο 
απόγευμα τθσ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 13 θσ Μαρτίου 2020, ϊρα 18:30, τα Μζγαρα κα 
υποδεχτοφν ςτθν κεντρικι πλατεία τθν Ολυμπιακι Φλόγα με όλεσ τισ τιμζσ, που 
προβλζπονται και αρμόηουν ςε αυτι τθν τόςο ιδιαίτερθ και ςθμαντικι ςτιγμι του 
τόπου μασ.  
 

Πρόκειται για μια άκρωσ τιμθτικι ευκαιρία προβολισ τθσ πόλθσ και του 
Διμου μασ, γι αυτό και πλικοσ εκδθλϊςεων και παράλλθλων δράςεων κα 
πλαιςιϊςουν αυτό το γεγονόσ το οποίο κα ταξιδζψει ςε όλο τον κόςμο μζςα από 
ηωντανζσ μεταδόςεισ διεκνϊν και εκνικϊν δικτφων. 
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