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Άρχισε η αντί-

στροφη μέτρηση

για το παιχνίδι της

χρονιάς, στην τελική

ευθεία η προετοιμασία.

ΣΕΛΙΔΑ » 37

Στοχεύει ξεκά-

θαρα πλέον στην

4η θέση, ώστε να

εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό ει-

σιτήριο.

ΣΕΛΙΔΑ » 36 

Ακόμα τέσσε-

ρεις τελικοί,

αφού το κίνητρο

για την κατάκτηση της 4ης

θέσης έγινε μεγαλύτερο.

ΣΕΛΙΔΑ » 35 

ΟΜΟΝΟΙΑ

ΑΕΛΑΕΚ

Πάει λαβωμένος

στο Τσίρειο με

τον Τόμας Κρίστιαν-

σεν να ψάχνει τις απαιτούμε-

νες λύσεις.

ΣΕΛΙΔΑ » 35

ΑΠΟΕΛ
Άνοιξε 

η όρεξη
Η εμφάνιση που 

άγγιξε το τέλειο -οκτώ

τελικές προσπάθειες, 

έξι στον στόχο, με

διαφορετικούς σκόρερ-

έφερε εκτός απροόπτου

και την πρόκριση στον

τελικό, δημιουργώντας

προσδοκίες ακόμη 

και για κατάκτηση 

του νταμπλ.

ΑΠΟΛΛΩΝ » 37

ΚΡΙΣΙΜΟ

ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ 

ΚΡΙΣΙΜΟ

ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ 

ΚΡΙΣΙΜΟ

ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ 

ΚΡΙΣΙΜΟ

ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ 
Ενδεχομένως στη σημερινή συνάντηση Ανδρέα Παντελή και Ρόνι Λέβι 

θα ξεκαθαρίσει το μέλλον του Ισραηλινού τεχνικού στην «Κυρία». Στην πόρτα της εξόδου 
και αρκετοί ποδοσφαιριστές που έδειξαν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

της ομάδας και να σταθούν με αξιώσεις στο ύψος των περιστάσεων.
ΣΕΛΙΔΑ » 36
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TΖΟΚΕΡ

2, 9, 12, 27, 41 και 11
H 1η κατηγορία κερδίζει από
€2.088.141,51. Στη 2η κατηγορία σημει-
ώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Η 3η κερδίζει από
€2.500, η 4η και η 5η από €50, η 6η και η
7η  από €2 και η 8η από €1,5.

ΠΡΟΤΟ

3038321
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε 
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Η 2η κατηγορία κερδίζει €25.000, 
η 3η από €2.500, η 4η από €250, η 5η από
€25 και η 6η από €2.

EXTRA 5

7412η κλήρωση:  13, 18, 19, 21, 35
7413η κλήρωση:  14, 26, 27, 32, 33

SUPER 3

30677η: 733 30678η: 112 30679η: 761
30680η: 204 30681η: 745 30682η: 664
30683η: 160 30684η: 463 30685η: 970
30686η: 781

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Μπορεί η διοργάνωση των αγώνων του
Παγκοσμίου Κυπέλλου Σκοποβολής
στη Λάρνακα να προβάλλει τον κυπριακό
αθλητισμό διεθνώς, όμως, ταυτόχρονα
συμβάλλει και στην προώθηση του
αθλητικού τουρισμού και στην ενίσχυση
του τουριστικού μας προϊόντος… Αυτά
μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν χθες στη
δημοσιογραφική διάσκεψη που έγινε
στο Δημαρχείο της πόλης του Ζήνωνα,
εν όψει της έναρξης στο Ολυμπιακό
σκοπευτήριο Λάρνακας της παγκόσμιας
διοργάνωσης της ISSF. 

Μιλώντας στη διάσκεψη, ο πρόεδρος
της ΣΚΟΚ Δημήτρης Λόρδος ανέφερε
ότι οι συμμετοχές στους αγώνες έχουν
ξεπεράσει τις 450 από 63 χώρες, ενώ
σ’ αυτές προστέθηκαν και 180 συμμε-
τοχές συνοδών και αξιωματούχων, για
να αποδειχτεί ακόμα μια φορά, ότι η
Κύπρος αποτελεί προσφιλή προορισμό
για τα αγωνίσματα και τους αθλητές της

παγκόσμιας σκοποβολής. Οι αγώνες,
όπως είπε, έχουν τεθεί υπό την αιγίδα
του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νί-
κου Αναστασιάδη, και η τελετή έναρξης
θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο,
ενώ το αγωνιστικό μέρος θα ξεκινήσει
την Κυριακή με τη διεξαγωγή και του
πρώτου τελικού, αυτού του σκητ γυ-
ναικών. Τη Δευτέρα, 1η Μαΐου, θα γίνει
ο τελικός του σκητ ανδρών, ενώ οι
άνδρες του διπλού τραπ θα έχουν τον
δικό τους τελικό την Τετάρτη και την
ερχόμενη Παρασκευή θα έχουμε τον
τελικό του τραπ γυναικών και το Σάββατο
του τραπ ανδρών. Την ερχόμενη Κυ-
ριακή, 7 Μαΐου, θα διεξαχθεί ο τελικός
για τα ζεύγη (άνδρας - γυναίκα) τραπ
(Mixed Trap), που θα είναι το νέο σκο-
πευτικό αγώνισμα στους επόμενους
Ολυμπιακούς του Τόκυο. 

Η ΣΚΟΚ θα συμμετέχει στους αγώνες
με 18μελή αποστολή (12 άνδρες και 6
γυναίκες). Συγκεκριμένα θα συμμετέ-
χουμε με πλήρεις ομάδες στα αγωνίσματα
σκητ ανδρών και γυναικών και τραπ αν-

δρών, ενώ στο διπλό τραπ θα εκπροσω-
πήσουν την Κύπρο οι διεθνείς μας Τζιο-
βάννης Σαββίδης και Λεόντιος Λεοντίου
και στο τραπ γυναικών η πρωταθλήτριά
μας Γεωργία Κωνσταντινίδου. Στο σκητ
ανδρών θα αγωνιστούν οι διεθνείς μας
Γιώργος Αχιλλέως, Ανδρέας Χάσικος
και Αντώνης Ανδρέου, στο σκητ γυναικών
οι Άντρη Ελευθερίου, Παναγιώτα Αν-
δρέου και Κωνσταντία Νικολάου και
στο τραπ οι Άδωνης Μυλωνάς, Ανδρέας
Μακρής και Νιχάτ Ακτερζί. Άλλοι τέσ-
σερεις αθλητές μας και δυο αθλήτριες
θα αγωνιστούν για την εξασφάλιση των
ολυμπιακών ορίων (MQS). Αυτοί είναι
οι Φειδίας Σαββίδης και Γιάννης Αη-
λιώτης στο τραπ ανδρών, Νικόλας Βα-
σιλείου και Δημήτρης Κωνσταντίνου
στο σκητ ανδρών και οι Λουίζα Θεοφά-
νους και Σωτηρία Ανδρέου στο σκητ
γυναικών. Αναλύοντας τους αγωνιστικούς
στόχους της ΣΚΟΚ, ο πρόεδρος είπε ότι
αυτοί σε κάθε περίπτωση ποικίλλουν,
ξεκινώντας από την απόκτηση εμπειριών
μέχρι και θέση στο βάθρο των νικητών. 

Οι αθλητικές διοργανώσεις
ενισχύουν και τον τουρισμό

Στον τελικό 
η «Κυρία»

ΦΟΥΤΣΑΛ

Στον μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος
φούτσαλ, εκεί όπου περιμένει η Ομό-
νοια/Αραράτ, προκρίθηκε η Ανόρθωση.
Η «Κυρία» επικράτησε χθες του ΑΠΟΕΛ
με 4-2, έφτασε στις δυο απαιτούμενες
νίκες έναντι μιας του αντιπάλου της και
πήρε την πρόκριση στους τελικούς του
πρωταθλήματος. 

Στη 2η θέση
ο Κοντίδης
Μέρα ανακατατάξεων ήταν η χθεσινή
στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Hyeres στη
Γαλλία, όσον αφορά τα Laser όπου μετέχει
ο Παύλος Κοντίδης. Ο Αυστραλός Mat-
thew Wearn πέρασε μπροστά αφήνοντας
δεύτερο τον Κύπριο ιστιοπλόο. 

Ο αργυρός Ολυμπιονίκης του Λον-
δίνου είχε μια 2η, μια 5η και μια 11η
θέση,  η οποία σημειώθηκε στην τρίτη
και τελευταία ιστιοδρομία της ημέρας,
που τον έριξε δεύτερο με 20 βαθμούς
ποινής, 4β ποινής πίσω από τον Αυ-
στραλό. Το θετικό είναι πως ο Ιταλός
Francesco Marrai, που διατήρησε την
τρίτη θέση, απέχει 17β από τον Κοντίδη,
όσους και ο Tom Burton που είναι 4ος.
Πέμπτος έπεσε ο Βρετανός Nick Th-
ompson με 40β ποινής.

ΜΠΑΣΚΕΤ 

Ο δεύτερος αγώνας της σειράς για την
τελική φάση του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ
Ανδρών Α’ Κατηγορίας ανάμεσα στην Πε-
τρολίνα ΑΕΚ και τον Κεραυνό θα πραγ-
ματοποιηθεί σήμερα στις 19:00, στο «Κίτιον
Αθλητικό Κέντρο» στη Λάρνακα και θα
μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσα από τη Cyta-
vision.

Το πρώτο παιχνίδι που είδαμε ανάμεσα
στις δύο ομάδες στη σειρά των τελικών
ήταν εξαιρετικό, με όλο τον κόσμο που
βρέθηκε στο «Κώστας Παπαέλληνας» να
παρακολουθεί με μεγάλη αγωνία μέχρι
και το τελευταίο δευτερόλεπτο την αναμέ-
τρηση. Η συναρπαστική εξέλιξη που είχε
ο πρώτος τελικός, στον οποίο ο Κεραυνός
είχε επικρατήσει με 80-79, έδειξε πως
πρόκειται για δύο πολύ ποιοτικές ομάδες
και αναμένουμε να δούμε περισσότερα
δυνατά και ανταγωνιστικά παιχνίδια στη
σειρά των τελικών.

Από τη μια οι γηπεδούχοι θα κυνηγή-

σουν τη νίκη για να ισοφαρίσουν τη σειρά
των τελικών σε 1-1 και έπειτα να κυνηγή-
σουν το «μπρέικ» στον Στρόβολο ώστε να
μπορέσουν να κατακτήσουν τον τίτλο.

Ίδιο στόχο έχουν και οι «ερυθροκίτρι-
νοι», που θα προσπαθήσουν να «σπάσουν»
την έδρα της Πετρολίνα ΑΕΚ για να κάνουν
το 2-0 στη σειρά των τελικών και να πλη-

σιάσουν στην κατάκτηση του πρωταθλή-
ματος. Θυμίζουμε πως το πρωτάθλημα
θα κατακτήσει η ομάδα που θα φτάσει
στις τρεις νίκες.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Το ντέρμπι του Στροβόλου ανοίγει την
αυλαία της 4ης αγωνιστικής των πλέι-
οφ του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών
Α’ Κατηγορίας για τον Όμιλο Πρωτα-
θλητισμού.  

Ο Παρνασσός φιλοξενεί απόψε στις
20:00 (κλειστό Παρνασσού) τη ΣΠΕΣ,
σ’ ένα παιχνίδι που αναμένεται με τε-
ράστιο ενδιαφέρον αφού οι δύο ομάδες
διεκδικούν με αξιώσεις τη 2η θέση,
που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη
νέα περίοδο.  

Το ντέρμπι αναμένεται συγκλονι-
στικό, αφού από τη μια η ΣΠΕΣ είναι
στη 2η θέση και στους 13 βαθμούς και
σε περίπτωση νίκης θα κάνει αποφα-
σιστικό βήμα για κατάκτησή της.  

Από την άλλη ο Παρνασσός παίζει
στην έδρα του και με νίκη θα πιάσει τη
ΣΠΕΣ στους 13 βαθμούς, ωστόσο θα
έχει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισο-
βαθμίας λόγω των μεταξύ τους αγώνων. 

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου ο πρω-
ταθλητής, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο,

ταξιδεύει στην Πάφο για να αντιμετω-
πίσει τον Προοδευτικό, με την παφιακή
ομάδα να έχει ελπίδες μαθηματικά για
διεκδίκηση της 2ης θέσης, με πολύ μει-
ωμένες όμως πιθανότητες.  

Η μάχη του υποβιβασμού 
Το τελευταίο της χαρτί μέχρι το επόμενο

παίζει η Ε.Ν. Αγίου Αθανασίου για πα-
ραμονή στην κατηγορία, υποδεχόμενη
το Κ.Ν. Αγίων Τριμιθιάς.  

Οι γηπεδούχοι βρίσκονται πίσω με
3-2 στις νίκες και χρειάζονται μόνο νίκη
για να στείλουν τη σειρά σε 6ο παιχνίδι
ενώ από την άλλη το Κ.Ν. Αγίων Τριμι-
θιάς με «διπλό» στην Πάφο θα πανη-

γυρίσει την παραμονή στην κατηγορία.  
Το παιχνίδι ορίστηκε για το Σάββατο

στις 19:30 και θα γίνει στο Κλειστό της
Αφροδίτης.  

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Το πρόγραμμα (ΘΕΣΕΙΣ 1-4):  

Σήμερα

20:00ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ-Α.Σ.Σ. ΣΠΕ ΣΤΡ/ΛΟΥ  

Αύριο

17:00ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΠΑΝ/ΜΙΟ      

Όμιλος Υποβιβασμού 

Αύριο

19:30 Ε.Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  - Κ.Ν.  ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

Βαθμολογία Ομίλου
Πρωταθλητισμού:  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 18 620-319 21  

Α. Σ.Σ ΣΠΕΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 18 477-441 13 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ 18 411-415 11 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ 18 432-488 10 

Για τον Όμιλο Υποβιβασμού η ομάδα
του Κ.Ν. ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ προηγείται
με 3-2 νίκες της Ε.Ν. Αγίου Αθανασίου.   

Το ντέρμπι του Στροβόλου και η μάχη του υποβιβασμού! 

ΑΕΚ - Κεραυνός πράξη δεύτερη 
Αναμετρώνται σήμερα (19:00) στο «Κίτιον» για τον δεύτερο μεταξύ τους τελικό
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ΑΕΛ
Κωστής�Σταυρινίδης

Το κίνητρο για την κατάκτηση της 4ης
θέσης έγινε μεγαλύτερο για την ΑΕΛ
μετά τους πρώτους ημιτελικούς του κυ-
πέλλου, αφού αν δεν γυρίσει ανάποδα ο
κόσμος, θα δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο
για την επόμενη περίοδο. Αυτό σημαίνει
ότι η ΑΕΛ που βρίσκεται τώρα στην 4η
θέση, έχει ενώπιόν της τέσσερεις τελικούς,
εκ των οποίων οι τρεις στην έδρα της,
για να καταφέρει να πετύχει τον στόχο
της και μετά από τρία χρόνια να ξαναδώσει
το παρών της στην Ευρώπη. 

Η αρχή αυτών των τεσσάρων αγώ-
νων γίνεται την Κυριακή στο Τσίρειο
κόντρα στον ΑΠΟΕΛ και ο στόχος για
την ομάδα του Μπρούνο Μπαλταζάρ
είναι ένας. Η νίκη που στη χειρότερη
περίπτωση θα τη διατηρήσει στο +2
από την Ομόνοια ή στην καλύτερη θα
τη βοηθήσει να αυξήσει τη διαφορά
και να αποκτήσει τεράστιο προβάδισμα.
Είναι γεγονός ότι το κλίμα στην ομάδα
έγινε ακόμα καλύτερο και όλοι έχουν
συνειδητοποιήσει ότι από τα δικά τους
πόδια θα εξαρτηθεί αν θα υλοποιήσουν
τον μεγάλο τους φετινό στόχο. Γι’ αυτό
και είναι αποφασισμένοι να μη χάσουν
την ευκαιρία. 

Ο Πορτογάλος τεχνικός της λεμεσια-

νής ομάδας προετοιμάζει την ομάδα του
με στόχο την Κυριακή να παρουσιαστεί
πανέτοιμη τόσο τακτικά, όσο και ψυχο-
λογικά και πνευματικά, για να μπορέσει
να διεκδικήσει τη νίκη. Παρά τα προ-
βλήματα που υπάρχουν με τις σημαντικές
απουσίες βασικών παικτών, ο κ. Μπαλ-
ταζάρ πιστεύει ότι η ομάδα του έχει όλα

όσα χρειάζεται, για να πάρει τη νίκη,
που αν έρθει θα της δώσει και την ικα-
νοποίηση ότι πήρε ρεβάνς από τον αντί-
παλό της για τον πρόσφατο αποκλεισμό
από το κύπελλο. 

Ο τεχνικός της ΑΕΛ στα δύο παιγνίδια
που αντιμετώπισε τον ΑΠΟΕΛ δεν
έχασε και παρά το ότι δεν κατάφερε να

προκριθεί η ομάδα του στο κύπελλο,
έδειξε ότι ξέρει πώς να αντιμετωπίσει
τους ομόχρωμους της Λευκωσίας. Ο
προπονητής της ΑΕΛ θέλει η ομάδα
του με τη συμπαράσταση του κόσμου
της και με τη δύναμη της έδρας, να
μπει στο γήπεδο αποφασιστικά και να
προσπαθήσει να κάνει το παιγνίδι της.

Οι δικοί του ποδοσφαιριστές θα είναι
πιο ξεκούραστοι από τον αντίπαλό τους
και αυτό είναι κάτι που θα προσπαθήσει
να εκμεταλλευτεί. 

Βγάζει ενδεκάδα ο Μπαλταζάρ 
Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό του πλάνο
για την Κυριακή, αυτό θα βγει μετά τη
σημερινή προπόνηση. Επειδή έχει δείξει
ότι ξέρει να διαβάζει τον αντίπαλο και να
στήνει την ομάδα του ανάλογα, δεν πρέπει
να προκαλέσει έκπληξη αν διαφορο-
ποιήσει κάποια από τα πλάνα του όσον
αφορά στα πρόσωπα. Το σίγουρο είναι
πως για τον αγώνα της Κυριακής δεν
υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Αϊρόσα,
Λαφράνς και Αρουαμπαρένα και ο τραυ-
ματίας Τζούνιορ. Τα ερωτήματα έχουν
να κάνουν με τους αντικαταστάτες τους.
Χάρης Κυριάκου, Αντρέας Κυριάκου
και ο Μαύρου είναι τα φαβορί, εκτός
και αν έχει σκεφτεί κάτι άλλο ο τεχνικός
της ΑΕΛ. Από εκεί και πέρα λογικά θα
επιστρέψει στο αρχικό σχήμα ο Μέσκα
που είχε χάσει, λόγω προβλήματος, το
λεμεσιανό ντέρμπι. 

Σήμερα το πρωί (09:00) θα ξεκινήσει
η προπώληση των εισιτηρίων του με-
θαυριανού αγώνα από το AEL Official
Shop. Το σημερινό του ωράριο είναι
09:00-13:00 / 15:00-19:00, ενώ οι τιμές
των εισιτηρίων έχουν καθοριστεί ως
εξής: Κανονικό €15 και Μαθητικό €12. 

Τέσσερεις τελικοί με φόντο το ευρωπαϊκό εισιτήριο
Όλα για τη διατήρηση της 4ης θέσης θα τα δώσει η ΑΕΛ στα παιγνίδια που απέμειναν 

«Να γίνουμε ένα»

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Ο Πρόεδρος της εταιρείας Πρόδρομος Πετρίδης
μέσω γραπτής δήλωσης αναφέρθηκε σε όσα
πέτυχε η ομάδα, τονίζοντας πως κανείς δεν
της έχει χαρίσει τίποτα βάσει των επιτυχιών.
Παράλληλα, έκανε κάλεσμα στον κόσμο να
στηρίξει δυναμικά την ομάδα στα εναπομείναντα
παιχνίδια, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της κα-
τάκτησης του νταμπλ.  

Ανάμεσα σ’ άλλα ο κ. Πετρίδης ανέφερε:
«Πριν από λίγες βδομάδες απευθύναμε ένα
μήνυμα στους ΑΠΟΕΛίστες. Τα πρωταθλήματα
κερδίζονται στα γήπεδα και όχι στους καναπέδες.
Εκεί όπου οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό
επιτελείο δίνουν τη δική τους μάχη για να κα-
τακτήσουν το double.

Αυτή η ομάδα έχει μέχρι στιγμής σταθεί
αντάξια των προσδοκιών του κόσμου της σε
σχέση με όλα όσα τέθηκαν ως στόχοι από
την αρχή της χρονιάς. Ευρώπη, Πρωτάθλημα,
Κύπελλο. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια
βρισκόμαστε από την έναρξη των πλέι-οφ
στην κορυφή της βαθμολογίας και παραμέ-
νουμε εκεί. Διεκδικούμε το 5ο συνεχόμενο
πρωτάθλημα. Επίτευγμα που έγινε ακόμα
μια φορά πριν από 8 δεκαετίες. Ελάχιστοι
από εμάς έχουν ξαναζήσει μια τέτοια ιστορική
επιτυχία. Διεκδικούμε ταυτόχρονα το 22ο
κύπελλο. Έχουμε, επίσης, πετύχει κάτι μονα-
δικό στην Ευρώπη.

Χθες απέναντι στη Δόξα, ο ΑΠΟΕΛ συμ-
πλήρωσε 53 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Είναι ελάχιστες οι βδομάδες που δεν υπήρχαν
3 αγώνες σε διάστημα 8 ημερών. 

Αυτή την ώρα επιθυμώ να απευθύνω το
δικό μου μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας.
Και αυτό το μήνυμα είναι το εξής.

Τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
Φαίνεται ότι οι πολλές επιτυχίες τα τελευταία

χρόνια έχουν εφησυχάσει κάποιους. Πρέπει
να τους υπενθυμίσουμε όμως ότι οι επιτυχίες
δεν έρχονται μόνες τους. Οι τίτλοι του ΑΠΟΕΛ
έχουν κατακτηθεί με πολύ κόπο και πολύ
ιδρώτα. Κανείς δεν του χαρίζει τίποτα και αυτό
διαπιστώνεται κάθε βδομάδα, αφού όλες οι
ομάδες έχουν υψηλό κίνητρο απέναντι στην
ομάδα που φοράει το στέμμα του πρωταθλητή. 

Είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Έχουμε
ακόμα 6 τελικούς όπου πρέπει όλοι, ομάδα
και κόσμος, να γίνουμε ένα. Να συσπειρω-
θούμε και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο,
για να ξεπεράσουμε την κούραση και όλους
τους αντιπάλους», ανέφερε μεταξύ άλλων ο
Πρόδρομος Πετρίδης.

Λαβωμένος στο Τσίρειο, 
ψάχνει λύσεις ο Κρίστιανσεν
Πολλά τα αγωνιστικά προβλήματα στον «Αρχάγγελο» ενόψει 
ΑΕΛ, ωστόσο, κανείς δεν χάνει την πίστη του για νίκη

ΑΠΟΕΛ
Φρίξος�Κυριάκου

Τα αγωνιστικά προβλήματα αυξάνονται
συνεχώς στον ΑΠΟΕΛ. Στο πιο κρίσιμο
σημείο του πρωταθλήματος, οι επίδοξοι
πρωταθλητές εκτός από την κούραση
και την ψυχολογική πίεση για το απο-
τέλεσμα, έχουν να διαχειριστούν και
τις πολλές απουσίες. Σε ακόμα ένα
παιγνίδι ο Τόμας Κρίστιανσεν θα στε-
ρηθεί βασικών ποδοσφαιριστών, γε-
γονός που αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας
του κυριακάτικου αγώνα με την ΑΕΛ
στο Τσίρειο. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται
στα άκρα της άμυνας. Ο Μιλάνοφ είναι
τιμωρημένος με κάρτες και δεν έχει
δικαίωμα συμμετοχής, ενώ ο Λάγο
συνεχίζει να ταλαιπωρείται και μέχρι
χθες ακολουθούσε πρόγραμμα φυ-
σιοθεραπείας και ασκήσεις στο γυμνα-
στήριο. Με δεδομένο πως είναι εκτός
και ο Νικόλας Ιωάννου που τραυματί-
στηκε στον αγώνα κυπέλλου με τη
Δόξα, απομένει η επιλογή του Νεκτά-
ριου Αλεξάνδρου για το αριστερό άκρο,
ενώ στο δεξί όλα δείχνουν ότι ο Αρτυ-
ματάς θα καλύψει το κενό. Σε ό,τι αφορά
τον Ιωάννου, όπως ενημέρωσε το γρα-
φείο Τύπου του ΑΠΟΕΛ, αντιμετωπίζει
οίδημα στη φτέρνα. Από το ματς με τη
Δόξα προέκυψε και ο τραυματισμός
του Πάρντο, ο οποίος υπέστη αιμάτωμα
και ακολουθεί πρόγραμμα φυσιοθε-
ραπείας. 

Εκτός παραμένει ο Γιώργος Εφραίμ,
αμφίβολος είναι ο Γιαννιώτας που θα
δοκιμάσει να ανεβάσει ρυθμούς, ενώ
μοιρασμένες είναι οι πιθανότητες, για
να είναι έτοιμος στο ματς του Τσιρείου
ο Γιώργος Μερκής. Ο έμπειρος αμυν-
τικός ακολουθεί πλέον κομμάτια της
κανονικής προπόνησης και αν στις
δύο προπονήσεις που απομένουν βγά-

λει όλο το πρόγραμμα θα είναι σίγουρα
στην αποστολή. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, θα πάει
με σημαντικές απουσίες στο Τσίρειο,
με τον Τόμας Κρίστιανσεν να ψάχνει
λύσεις. Παρ’ όλα αυτά, όποιοι και να
αγωνιστούν, το ζητούμενο παραμένει
ίδιο. Το μοναδικό που απασχολεί τον

Δανό τεχνικό είναι να ανταποκριθούν
αυτοί που θα επιλεγούν στην ενδεκάδα,
ώστε να φέρουν εις πέρας την αποστολή
τους. Ίσως είναι το σημαντικότερο ματς
από τα τέσσερα που απέμειναν, αφού
αν ο ΑΠΟΕΛ καταφέρει να δραπετεύσει
με το τρίποντο, θα εκμεταλλευτεί τις
βαθμολογικές απώλειες που θα προ-

κύψουν στο ΑΕΚ-Απόλλωνας. Οι εμ-
φανίσεις του τελευταίου μήνα πάντως
δεν είναι οι αναμενόμενες και θα χρει-
αστεί βελτίωση, για να αυξηθούν οι
πιθανότητες νίκης στο Τσίρειο. Σ’ ένα
γήπεδο που ήδη μετρά τρεις ήττες
φέτος ο ΑΠΟΕΛ, μια από την ΑΕΛ και
δύο από τον Απόλλωνα. 
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Η ποδοσφαιρική χρονιά 2016-2017
για την Ανόρθωση ολοκληρώθηκε την
Τετάρτη το βράδυ στο Τσίρειο στάδιο.
Μια αποτυχημένη χρονιά ή αν προτι-
μάτε μια ακόμη αποτυχημένη χρονιά.
Μια χρονιά μακριά από πρωταγωνι-
στικό ρόλο, από την παρουσίαση ενός
ανταγωνιστικού συνόλου, μιας ομάδας
που διεκδικεί με αξιώσεις εγχώριους
τίτλους, μια χρονιά που πάλι θα βλέπει
άλλες ομάδες να αγωνίζεται στην Ευ-
ρώπη και όχι αυτή. Μια ακόμη χρονιά
που ο φίλαθλος κόσμος της γεύτηκε
πίκρες αντί χαρές. Η ομάδα που πρώτη
αγωνίστηκε σε ομίλους του Τσάμπιονς
Λιγκ, πραγματοποιεί τα ίδια και τα ίδια
λάθη τα τελευταία χρόνια. Επαναλαμ-
βάνει εαυτόν, αλλά ταυτόχρονα σκορπά
ελπίδες στον κόσμο της που στο τέλος
της ημέρας είναι μόνο, για να ακού-
γονται. Και όπως συμβαίνει τα τελευταία
χρόνια, τέτοια εποχή εντοπίζονται τα
λάθη και ξεκινά ο προγραμματισμός
της νέας χρονιάς με όνειρα και στόχους
που μένουν ανεκπλήρωτα. Αυτή είναι
η εικόνα της Ανόρθωσης εδώ και κά-
ποια χρόνια, αυτά έχει καταγράψει η
ιστορία. 

Από το καλοκαίρι
Η ντροπιαστική ήττα από τον Απόλλωνα
ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Δικαιο-
λογίες για την εξάρα δεν υπάρχουν. Ούτε
ο προπονητής αλλά ούτε και οι ποδο-
σφαιριστές πήγαν στο Τσίρειο στάδιο
την Τετάρτη. Ήταν σαν να μην παρου-
σιάστηκαν ποτέ στον αγωνιστικό χώρο.
Στον κρισιμότερο αγώνα της χρονιάς
δήλωσαν σύσσωμοι απόντες. Η ευθύνη
βαραίνει αρχικά τον Ρόνι Λέβι, καθώς
αυτός είναι ο άρχοντας στα αποδυτήρια
και ο προπονητής που έπρεπε να προ-
ετοιμάσει σωστά την ομάδα του. Ευθύνη
έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Έδειξαν

ανήμποροι να ανταποκριθούν στην κρι-
σιμότητα της αναμέτρησης αλλά και την
ιστορία της Ανόρθωσης. Σαφέστατα όλοι
αναγνωρίζουν τη θετική αλλαγή της
Ανόρθωσης από την ημέρα που ανέλαβε
ο Ρόνι Λέβι. Κατάφερε να πάρει το κα-
λύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τους
ποδοσφαιριστές του και μπήκε στην εξά-
δα. Όχι ότι αυτό είναι κατόρθωμα για
την ιστορία της Ανόρθωσης. Όμως, ο
Ισραηλινός μαζί με τους ποδοσφαιριστές
του ευθύνονται απόλυτα για το βράδυ
ντροπής στο Τσίρειο στάδιο. 

Ευθύνη, όμως, για την αποτυχημένη
χρονιά δεν έχουν οι Ρόνι Λέβι και οι πο-

δοσφαιριστές. Η μεγαλύτερη ευθύνη κα-
ταλογίζεται στην προηγούμενη διοίκηση,
η οποία το καλοκαίρι έδωσε τα ηνία της
ομάδας στους δυο Ισπανούς Μπενίτο
και Πούτσε. Δύο ανθρώπους που έκαναν
καταστροφικές επιλογές ποδοσφαιριστών.
Ποδοσφαιριστές που δεν θα έπρεπε να
αγωνίζονται στην Ανόρθωση. Από το
καλοκαίρι άρχισε το κακό και απλώς
προχθές ολοκληρώθηκε.

Η επόμενη ημέρα
Γενικά στην οικογένεια της Ανόρθωσης
επικρατεί τεράστιος προβληματισμός.
Από τη διοίκηση μέχρι τον τελευταίο

φίλαθλο. Ο Ανδρέας Παντελή σε δηλώ-
σεις του, χθες, τόνισε ότι όλοι έχουν ευ-
θύνη, προπονητής και ποδοσφαιριστές.
Ο κόσμος της ομάδας αγανακτισμένος
ζητά την απομάκρυνση του Λέβι και πο-
δοσφαιριστών. Ο πρόεδρος της Ανόρ-
θωσης ανέφερε ότι όλα είναι ανοιχτά,
λέγοντας ότι οποιος δεν μπορεί να αντα-
πεξέλθει σε δύσκολες συνθήκες δεν
μπορεί να είναι στην Ανόρθωση.

Σήμερα, αναμένεται να υπάρξει νέα
συνάντηση του Ανδρέα Παντελή με τον
Ρόνι Λέβι, κάτι που πράττουν σχεδόν
κάθε μέρα από την ημέρα που ανέλαβε
η νέα διοίκηση. Στη συνάντηση θα παρθεί

κατά πάσα πιθανότητα η απόφαση για
τον αν παραμένει ο Ισραηλινός κάτι που
φαντάζει αρκετά δύσκολο. Ο Ισραηλινός
προπονητής δεσμεύεται για ακόμη έναν
χρόνο με την Ανόρθωση, ωστόσο, οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση
αν τον αποζημιώσει με μισθούς δύο μη-
νών, τότε μπορεί να λύσει το συμβόλαιό
του. Επομένως στη διοίκηση Παντελή
εναπόκειται αν ο προγραμματισμός της
νέας χρονιάς θα είναι με επικεφαλής
τον Ρόνι Λέβι, κάτι που φαντάζει εξαιρε-
τικά απίθανο. Ενδεχομένως σήμερα να
πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρία, για
να παρθούν αποφάσεις.

Ενδεχομένως, σήμερα, οι εξελίξεις με Λέβι
Ο Ανδρέας Παντελή αποφασίζει για το πώς συνεχίζει τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά 

Να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία 
Οι «πράσινοι» στοχεύουν ξεκάθαρα πλέον στην 4η θέση, ώστε να εξασφαλίσουν το ευρωπαϊκό εισιτήριο

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολύβιος�Αλεξάνδρου�

Κακά τα ψέματα, αλλά η Ομόνοια μπορεί
να χαμογελά μετά τη νίκη του Απόλλωνα
επί της Ανόρθωσης, που εκτός απροόπτου
του δίνει το εισιτήριο για τον τελικό του
κυπέλλου. Αυτόματα, ενδεχόμενος απο-
κλεισμός της Ανόρθωσης από τον τελικό,
δίνει την ευκαιρία στην ομάδα που θα
τερματίσει στην 4η θέση να εξασφαλίσει
το πολυπόθητο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και
η Ομόνοια πλέον επικεντρώνεται σε αυτόν
τον στόχο. Τέσσερεις αγωνιστικές πριν
από το φινάλε, οι «πράσινοι» θα κυνηγήσουν
το απόλυτο, ώστε αφενός να ανατρέψουν
το -2 από την ΑΕΛ και, αφετέρου, να κερ-
δίσουν μια θέση στα προκριματικά του Γι-
ουρόπα Λιγκ το ερχόμενο καλοκαίρι.

Αρχής γενομένης από τον αυριανό
αγώνα με αντίπαλο την Ανόρθωση στο
«Αντώνης Παπαδόπουλος». Η Ομόνοια
θέλει να εκμεταλλευθεί την κατάσταση
στην οποία βρίσκεται η ομάδα της Αμμο-
χώστου, μετά τη συντριβή που δέχτηκε
στον αγώνα της Τετάρτης, και να φύγει
από τη Λάρνακα με τους τρεις πολύτιμους
βαθμούς. Βεβαίως στο «Ηλίας Πούλλος»
γνωρίζουν πολύ καλά ότι, για να επιτευχθεί
ο στόχος, θα πρέπει και η Ομόνοια να ανε-
βάσει ρυθμούς και να παρουσιαστεί με το
καλό της αγωνιστικό πρόσωπο. Πάντως,
οι τρεις από τους τέσσερεις αγώνες που
θα κληθεί να δώσει είναι εκτός έδρας και

ο άλλος με τον ΑΠΟΕΛ ως τυπικά γηπε-
δούχος. Αυτό είναι κάτι που προκαλεί
ανησυχία στους φίλους της ομάδας, αφού
η Ομόνοια, μακριά από το ΓΣΠ, δεν έχει
κερδίσει ομάδα που βρίσκεται στην εξάδα. 

Στα αγωνιστικά, η συμμετοχή του Σάκη
Κύπρου είναι αμφίβολη, ενώ ο Άρης Σοϊ-
λέδης, που είναι τιμωρημένος, αντιμετωπίζει
και ένα μυϊκό τραυματισμό, ωστόσο ανα-
μένεται να επιστρέψει στον αγώνα με τον
Απόλλωνα.

Α. Δημητρίου: 
«Έτοιμοι και προσεχτικοί» 

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομόνοιας
Ανδρέας Δημητρίου, μιλώντας χθες στο
«Ράδιο Πρώτο», είπε: «Τα προχθεσινά
αποτελέσματα καθιστούν ρεαλιστικό και
εφικτό τον στόχο της Ευρώπης. Πρέπει να
διεκδικήσουμε τους 12 βαθμούς που
έχουν απομείνει, αρχής γενομένης τους
παιχνιδιού με την Ανόρθωση. Αυτό που
θέλουμε από την ομάδα μας είναι να δια-
πιστώσουμε ότι είναι όλοι αποφασισμένοι
να πάρουν τους τρεις βαθμούς. Σε καμία
περίπτωση δεν μας αποπροσανατολίζουν
τα προβλήματα της Ανόρθωσης. Οφείλουμε,
βάσει αυτών των συγκυριών, να είμαστε
πιο έτοιμοι και πιο προσεκτικοί. Ο κ. Χρι-
στοδούλου είναι στο εξωτερικό για να αξιο-
λογήσει τυχόν μετεγγραφικούς στόχους
της ομάδας. Η διαδικασία με τον τεχνικό
διευθυντή θα κρατήσει ακόμη λίγες ημέρες.
Δεν λέμε ακόμη ονόματα, μόλις έχουμε
κατάληξη θα πούμε».

Βλέπουν έξοδο
Τις τελευταίες τους ημέρες δια-

νύουν και αρκετοί ποδοσφαιρι-

στές. Η διοίκηση είναι αποφασι-

σμένη να πάρει «σκούπα», διώ-

χνοντας όλους εκείνους που δεν

μπορούν να ανταποκριθούν στις

απαιτήσεις και στο μεγαλείο της

Ανόρθωσης. Είναι γεγονός ότι

οι περισσότεροι που αποκτήθη-

καν το καλοκαίρι δεν μπόρεσαν

να ανεβάσουν το επίπεδο της

ομάδας. 

Επομένως, η διοίκηση έχει αρκε-

τά θέματα που πρέπει να λύσει.

Πρώτα θα πρέπει να αποφασί-

σει με ποιον προπονητή θα ξεκι-

νήσει προγραμματισμό. Αυτός

θα είναι ο Λέβι; Ο Κετσπάγια;

Κάποιος άλλος; Δεύτερον θα

πρέπει να αποφασίσει ποιοι πο-

δοσφαιριστές θα φύγουν. Τρί-

τον ποιο θα είναι το ποδοσφαι-

ρικό μοντέλο. Πρέπει να ξεκινή-

σει άμεσα επαφές με ποδοσφαι-

ριστές για ενίσχυση, γιατί όσο

καταγράφει αποτυχημένες χρο-

νιές τόσο απομακρύνεται από

τις μεγάλες ομάδες. 
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Άνοιξε η όρεξη όλων στο «Κολόσσι» 
Η εξάρα που έφερε την πρόκριση στον τελικό δημιούργησε προσδοκίες ακόμη και για κατάκτηση του νταμπλ 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

Κωστής�Σταυρινίδης

Ένας Απόλλωνας βγαλμένος μέσα απ’
τα πιο τρελά όνειρα των οπαδών του,
ένας Απόλλωνας σκέτη απόλαυση που
διέλυσε την Ανόρθωση με το εμφαντικό
6-0 και ουσιαστικά πήρε το εισιτήριο
του τελικού, μετατρέποντας σε τυπική
διαδικασία τον επαναληπτικό της ερχό-
μενης Τετάρτης στη Λάρνακα. Πραγμα-
τικός οδοστρωτήρας, η ομάδα του Σω-
φρόνη Αυγουστή πραγματοποίησε την
καλύτερή της φετινή εμφάνιση, πέτυχε
τη μεγαλύτερη νίκη της σε βάρος της
Ανόρθωσης και το μεγαλύτερο σκορ σε
ημιτελικό του κυπέλλου. Η προχθεσινή
εμφάνιση άνοιξε ξανά την όρεξη στους
φίλους της ομάδας, που ελπίζουν στην
κατάκτηση και των δύο τίτλων στη φετινή
χρονιά. Χάιλαϊτ του θριάμβου του Απόλ-
λωνα η επιστροφή στη δράση -έπειτα
από 382 ημέρες- του Κωνσταντίνου Μα-
κρίδη και μάλιστα με γκολ. 

Ο Απόλλωνας της Τετάρτης άγγιξε
το τέλειο. Θύμισε τον Απόλλωνα του
διμήνου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου,
που ανεξαρτήτου ομάδας και έδρας
έμπαινε στο γήπεδο «πιάνοντας από
τον λαιμό» τον αντίπαλό του, μη επι-
τρέποντάς του να πάρει ανάσα. Αυτό
έγινε και προχθές. Ο Σωφρόνης Αυ-
γουστή διάβασε εξαιρετικά το παιγνίδι,
ζήτησε πίεση σε όλα τα μήκη και πλάτη
του γηπέδου από το πρώτο λεπτό,
άφησε στον πάγκο τον κουρασμένο
Ντα Σίλβα και έβαλε τον Παπουλή στον
άξονα, δημιουργώντας πολλά προβλή-
ματα στην αργή μεσαία γραμμή του
αντιπάλου του, έδωσε εντολή στη δεξιά
του πλευρά να πλαγιοκοπεί συνεχώς
τη χωρίς βοήθειες αριστερή της Ανόρ-
θωσης, ενώ η παρουσία του Ρομπέρζ
στην άμυνα επέτρεψε στον Απόλλωνα
να αποκτήσει ξανά τη σταθερότητα και
την ηρεμία που χρειαζόταν. 

Αν σε όλα αυτά προσθέσει κάποιος
και την εντυπωσιακή αποτελεσματικότητά

του (8 τελικές προσπάθειες από τις οποίες
έξι στον στόχο, έξι γκολ, έξι διαφορετικοί
σκόρερ) τότε εύκολα μπορεί να αντιληφθεί
και να κατανοήσει πώς ήρθε αυτό το πε-
λώριο 6-0, κόντρα στην ομάδα που τον
έχει πληγώσει περισσότερο τα τελευταία
τρία χρόνια. Ίσως αυτός να ήταν και ο
λόγος που η λεμεσιανή ομάδα δεν στα-
μάτησε να ψάχνει το γκολ, παρά το ότι
έριξε ταχύτητα στην επανάληψη, διαχει-
ριζομένη το υπέρ της προβάδισμα. 

Ο Πέδρο με τις τρεις ασίστ και το

τέλειο παιγνίδι του και ο αρχοντικός
Ρομπέρζ στην άμυνα ήταν οι καλύτεροι
«κυανόλευκοι», όμως την παράσταση
έκλεψε η επιστροφή του Μακρίδη. Μά-
λιστα ο αρχηγός της εθνικής τη συνδύασε
με ένα πολύ όμορφο γκολ με το αριστερό
(!) και ίσως να ήταν το τέρμα που πανη-
γυρίστηκε περισσότερο από τους παίκτες
και του φίλους του Απόλλωνα. Ο «κοντός»
τραυματίστηκε στις 9 Απριλίου του πε-
ρασμένου χρόνου κόντρα στην Ομόνοια.

Η νίκη της Τετάρτης θα περάσει στην

ιστορία ως η μεγαλύτερη, σε έκταση
σκορ, επιτυχία του Απόλλωνα σε βάρος
της Ανόρθωσης. Επίσης, είναι το εντυ-
πωσιακότερο αποτέλεσμα σε ημιτελικό
κυπέλλου. 

Και τώρα ΑΕΚ
Το κύπελλο μπήκε ήδη στο περιθώριο,
αφού την Κυριακή ο Απόλλωνας έχει
ένα πολύ καθοριστικό παιγνίδι στη Λάρ-
νακα κόντρα στην ΑΕΚ. Ένα παιγνίδι στο
οποίο η νίκη είναι μονόδρομος για να

συνεχίσει να ελπίζει βάσιμα στην κατά-
κτηση του πρωταθλήματος. Η προχθεσινή
σπουδαία επιτυχία έχει ανεβάσει το ηθικό
όλων, όμως δεν τους παρασύρει αφού
ξέρουν πως μπροστά τους έχουν ένα
πολύ δύσκολο παιγνίδι, κόντρα σε μια
πολύ καλή ομάδα. Ο βαθμός δυσκολίας
γίνεται μεγαλύτερος αφού εκτός των γνω-
στών απόντων (Γκίε, Αγγελή και Μπεν-
τόγια) ο τεχνικός του Απόλλωνα δεν μπο-
ρεί να υπολογίζει και τους Σακκέτι, Μάγ-
κλιτσα που είναι τιμωρημένοι με κάρτες. 

Νίκη και δικαίωμα στο όνειρο
Η αντίστροφη μέτρηση για το παιχνίδι της χρονιάς έχει αρχίσει και η προετοιμασία μπήκε στην τελική ευθεία

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Μια τεράστια ευκαιρία και μια πολύ μεγάλη
πρόκληση για την ΑΕΚ αποτελεί το κυ-
ριακάτικο ντέρμπι με τον Απόλλωνα στην
«ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ». Οι δύο ομάδες είναι ισό-
βαθμες στη δεύτερη θέση και ο νικητής,
αν υπάρξει, θα συνεχίσει να ελπίζει σε κα-
τάκτηση του πρωταθλήματος. Ο χαμένος
θα έχει πολύ πιο λίγες ελπίδες για κάτι
τέτοιο και θα περιοριστεί στη διεκδίκηση
της δεύτερης θέσης, ειδικά αν ο ΑΠΟΕΛ
κερδίσει την ΑΕΛ στο Τσίρειο. Οι «κιτρι-
νοπράσινοι» είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι
στο δικό τους παιχνίδι και μόνο αυτό έχουν
στο μυαλό τους. Θα χρειαστεί μεγάλη προ-
σοχή και μεγάλη υπομονή. Ο ξεσηκωμός
του κόσμου της Λάρνακας θα μεγαλώσει
και την πίεση. Όλο αυτό θα πρέπει να το
διαχειριστούν όπως πρέπει οι παίκτες του
Ιμανόλ Ιδιάκεθ, αλλά και ο ίδιος. Παρά τα
όποια λάθη έγιναν κατά τη διάρκεια της
πρώτης φάσης του πρωταθλήματος και
την κακή αρχή στο πρώτο μισό των πλέι
οφ, τώρα δίνεται στην ομάδα της Λάρνακας
η ευκαιρία να σημειώσει τρίτη κατά σειρά
νίκη και όχι μόνο να αναπληρώσει τους
βαθμούς που έχασε αλλά να μπει για τα
καλά στο κυνήγι του τίτλου. Ο αγώνας
άνετα μπορεί να χαρακτηριστεί και παιχνίδι
της χρονιάς. Όλα θα εξαρτηθούν από το
αποτέλεσμα αυτού του αγώνα. Ο Ιδιάκεθ
και οι παίκτες του είναι ακόμη πιο υπο-

ψιασμένοι, καθώς ο Απόλλωνας προέρχεται
από την πολύ μεγάλη νίκη με την Ανόρ-
θωση, αλλά έτσι κι αλλιώς ήξεραν τι θα αν-
τιμετώπιζαν. Μια ομάδα που έχει ακριβώς

τα ίδια κίνητρα και θα τα δώσει όλα για το
«διπλό». Όλα αυτά αναγκάζουν την ΑΕΚ
να είναι ακόμη πιο συγκεντρωμένη από
την αρχή μέχρι το τέλος. 

Με γεμάτη «ΑΡΕΝΑ»
Με την είσοδό τους για ζέσταμα οι παί-
κτες της ΑΕΚ αναμένεται ότι θα δούνε
τις τρεις εξέδρες κατάμεστες. Αν όχι

στο ζέσταμα, με την έναρξη του αγώνα
το γήπεδο πρέπει να είναι γεμάτο και
η προσέλευση του κόσμου να είναι
ακόμη πιο μεγάλη από τον αγώνα των
εγκαινίων με τον Άρη και το ντέρμπι
με τον ΑΠΟΕΛ. Μόνο έτσι οι παίκτες
θα έχουν ακόμη καλύτερη ψυχολογία.
Όμως θα χρειαστεί και η ανάλογη ψυ-
χραιμία και υπομονή από τον κόσμο,
όπως κι αν εξελιχθεί το παιχνίδι και
όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα.
Η διοίκηση μείωσε στα δέκα ευρώ την
τιμή του εισιτηρίου, έκανε κατά καιρούς
ό,τι χρειαζόταν και ό,τι μπορούσε και
τώρα είναι η σειρά του κόσμου της
ΑΕΚ να δώσει τις δικές του απαντήσεις
με την παρουσία του στο νέο γήπεδο
της ομάδας του.

Καταλήγει στο πλάνο του
Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ έχει σίγουρα στο
μυαλό του την ενδεκάδα, με την οποία
θα αρχίσει τον αγώνα. Στο απουσιολόγιο
είναι οι Τρισκόφσκι και Λαμπάν. Επι-
στρέφει ο Χέφελ από τιμωρία, ενώ δια-
θέσιμος θα είναι και ο Γκαρίδο. Τα δι-
λήμματα αρχίζουν από τη θέση του τερ-
ματοφύλακα, ενώ και στις άλλες γραμμές
υπάρχουν οι λύσεις για όποιο σχήμα
κι αν επιλέξει ο Βάσκος τεχνικός. Στο
προηγούμενο ντέρμπι είδαμε και κά-
ποιες εκπλήξεις και το ερώτημα τώρα
είναι κατά πόσον θα ακολουθήσει αυτήν
την τακτική και στο πιο κρίσιμο παιχνίδι
της χρονιάς μέχρι το επόμενο.
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ΜΠΑΣΚΕΤ

Tα πνεύματα στον Παναθηναϊκό Super-
foods αρχίζουν να ηρεμούν όσο περνούν
οι ώρες, μετά την ολοκλήρωση της συ-
νάντησης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
με τον Τσάβι Πασκουάλ. Ήδη οι άνθρω-
ποι των "πρασίνων" ενημερώνουν έναν
- έναν τους παίκτες της ομάδας για την
προπόνηση του Σαββάτου (29/4), με
την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Superfoods να
ανακοινώνει πως όλοι οι παίκτες επι-

στρέφουν στο γήπεδο για να ξεκινήσει
η δουλειά εν όψει των playoffs του πρω-
ταθλήματος.

Όπως αναφέρει με επίσημο τρόπο
το "τριφύλλι", η απόφαση για επιστρο-
φή με πούλμαν έχει να κάνει με συ-
νεχή κρούσματα απειθαρχίας από
την πλευρά κάποιων παικτών, αλλά
και με την άνευ όρων παράδοση στο
Game 3 των playoffs με τη Φενέρμ-
παχτσε. Επίσης, εξηγείται πως στο
άμεσο μέλλον θα αποφασιστεί το μέ-
γεθος της ποινής στους τέσσερεις παί-

κτες που είπαν "όχι" στην απόφαση
του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για
επιστροφή με πούλμαν.

Φυσικά όλα αυτά σημαίνουν πως ο
Τσάβι Πασκουάλ θα παραμείνει στο πό-
στο του ως προπονητής του Παναθη-
ναϊκού Superfoods, από τη στιγμή που
δεν "κόπηκε" κάποιος παίκτης.

Πάντως, ο Καταλανός προπονητής
ζήτησε από την «πράσινη» διοίκηση
να σέβεται την επιθυμία του, όπως
επίσης και την επιθυμία των φίλων
της ομάδας. 

Στην προπόνηση οι «4», εν αναμονή της ποινής
Η κατάσταση στον ΠΑΟ αρχίζει να εκτονώνεται, με τον σύλλογο να ενημερώνει πως επιστρέφουν άπαντες στο γήπεδο για προπόνηση

ΕΛΛΑΔΑ

«Αυτοκτονία» ή δείγμα ανωτερότητας;
Μπορεί και τα δυο ταυτόχρονα! Ο Πα-
ναθηναϊκός μπορούσε να πάρει την πρό-
κριση μέσα στην Τούμπα από το πρώτο
ημίχρονο, όμως στο δεύτερο έμεινε στα...
αποδυτήρια και ο ΠΑΟΚ, με μεγαλειώδη
εμφάνιση, έβαλε τέσσερα γκολ και έφτασε
στον τελικό. Οι «πράσινοι» έχουν πολλά
παράπονα από τον διαιτητή Κύζα για κά-
ποιες αποφάσεις και την κάρτα στην απο-
βολή του Χουλτ, όμως, όπως είπε και ο
Μαρίνος Ουζουνίδης, ευθύνη για τον
αποκλεισμό έχει ο ίδιος και οι παίκτες.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά
στο παιχνίδι και στο 5ο λεπτό έχασε
διπλή ευκαιρία με Βιγιαφάνιες και
Κουρμπέλη, όμως ο Γλύκος κράτησε το
μηδέν για τον ΠΑΟΚ. Στο 14ο λεπτό ο
Πέλκας με καταπληκτική εκτέλεση φάουλ
έκανε το 1-0, όμως ο «Δικέφαλος» συ-
νέχισε να προβληματίζει.

Εμποκού και τρεις φορές ο τραγικός
Κλωναρίδης δεν μπόρεσαν να σκορά-
ρουν, με τον δεύτερο μάλιστα να έχει
κακές τελικές επιλογές. Στο δεύτερο
μέρος τα πάντα άλλαξαν. Ο ΠΑΟΚ με-
ταμορφώθηκε προς το καλύτερο, ενώ οι
«πράσινοι» ήταν... άφαντοι, με τους Κου-
λιμπαλί, Βιγιαφάνιες να κάνουν το ένα
λάθος μετά το άλλο.

Στο 48ο λεπτό ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι
από εκτέλεση φάουλ του Πέλκα και στη
συνέχεια της φάσης ο Μάτος, με κεφαλιά

ανάμεσα σε τρεις, έκανε το 2-0. Το πάρτι
του «Δικεφάλου» συνεχίστηκε. Στο 73'
Ο Μάτος έκανε τη σέντρα, η μπάλα κόν-
τραρε και ο Σάκχοφ με ξερό σουτ δια-
μόρφωσε το 3-0.
Παράπονα και τέλος
Λίγο πριν από το τρίτο γκολ ο Χουλτ
αποβλήθηκε για τον Παναθηναϊκό σε
μία... τραβηγμένη απόφαση, γεγονός που
κόστισε σε δυνάμεις. Πάντως οι «πράσι-
νοι» μπορούσαν να πάρουν ξανά το προ-
βάδισμα για πρόκριση, όμως ο Μπεργκ
με κεφαλιά έστειλε την μπάλα ελάχιστα
άουτ στο 80'. Το τελικό 4-0 έκανε ο Πρί-
γιοβιτς στο 83'. Από λάθος του Κου-
τρουμπή, ο Μπίσεσβαρ έδωσε αμέσως
στον Ελβετό και αυτός, με εύκολο πλασέ,
καθάρισε για τον ΠΑΟΚ.
ΠΑΟΚ (Ίβιτς): Γλύκος, Μάτος, Βαρέλα,
Κρέσπο, Λέοβατς, Σακχόφ (Κάνιας 79'),
Τσίμιροτ, Ουάρντα (Μπίσεσβαρ 46'), Κάμ-
πος (Ενρίκε 59'), Πέλκας, Πρίγιοβιτς.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ουζουνίδης): Οδ.
Βλαχοδήμος, Κουλιμπαλί, Κουτρουμπής,
Μολέδο, Χουλτ, Ρέις, Κουρμπέλης, Βιγια-

φάνιες (Χατζηγιοβάνης 88'), Εμποκού (Μο-
λίνς 66'), Κλωναρίδης (Λουντ 77'), Μπεργκ.

Ίβιτς: «Από τη “Λεωφόρο”
το πιστεύαμε»
Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε ο Βλάνταν
Ίβιτς μετά τον θρίαμβο του ΠΑΟΚ
στην Τούμπα απέναντι στον Παναθη-
ναϊκό, λέγοντας πως άπαντες στον «Δι-
κέφαλο του Βορρά» ήταν σίγουροι για
την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλ-
λου, μετά την ήττα στο πρώτο παιχνίδι
της «Λεωφόρου». «Αυτή η νίκη ξεκί-
νησε πριν από δύο εβδομάδες. Όταν
τελείωσε το ματς στη 'Λεωφόρο', στα
αποδυτήρια ήμασταν σίγουροι ότι θα
περάσουμε. Έγραψαν ιστορία οι παίκτες
και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα στα-
ματήσουμε εδώ. Κάναμε ένα πολύ
καλό παιχνίδι. Εκτός από το πρώτο
ημίχρονο που κάναμε κάποια λάθη
και δώσαμε χώρο στον Παναθηναϊκό.
Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πάρα
πολύ καλοί. Αξίζαμε τη νίκη, συγχα-
ρητήρια στους παίκτες». 

Ουζουνίδης: «Καθοριστικές
οι ευκαιρίες»
Ο Μαρίνος Ουζουνίδης απέφυγε να
σχολιάσει τη διαιτησία και στάθηκε κυ-
ρίως στη δυστοκία του Παναθηναϊκού
μετά την ήττα με 4-0 από τον ΠΑΟΚ.

«Νομίζω οι ευκαιρίες του πρώτου
μέρους ήταν καθοριστικές. Είχαμε ευ-
καιρίες να τελειώσουμε την πρόκριση,
αλλά δεν τις αξιοποιήσαμε και, αντίθετα,
ο αντίπαλος μάς τιμώρησε στις ευκαιρίες
που είχε εκείνος. Δεν θέλω να αναφέρω
κάτι για διαιτησία κλπ. Ξέραμε ότι θα
υπήρχε πίεση με το δεύτερο ματς στην
Τούμπα. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι που
αποκλειστήκαμε γιατί δεν εκμεταλλευ-
τήκαμε τις ευκαιρίες μας», τόνισε ο προ-
πονητής του «τριφυλλιού».

Οργισμένο tweet Παναθηναϊκού
Δύο μόλις λεπτά αποδείχτηκαν κατα-
στροφικά για τον Παναθηναϊκό στο γή-
πεδο της Τούμπας. Πρώτα ο Νίκλας
Χουλτ είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα από
τον διαιτητή Κύζα για μαρκάρισμα στον
Μάτος και αποβλήθηκε, ενώ ένα λεπτό
αργότερα ο Σάκχοφ έκανε το 3-0, δίνοντας
έτσι σκορ πρόκρισης στον ΠΑΟΚ!

Η φάση ωστόσο της αποβολής του
Σουηδού μπακ του Παναθηναϊκού εξόρ-
γισε τους «πράσινους» που έκαναν λόγο
για ντροπή στην επίσημη ιστοσελίδα
τους στο Twitter:

«Δεύτερη κίτρινη και αποβολή του
Χουλτ στο 73' για υποτιθέμενο μαρκά-
ρισμα στον Μάτος. Ντροπή».

Πανηγυρική πρόκριση για ΠΑΟΚ
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» συνέτριψε με 4-0 τον Παναθηναϊκό στην καυτή Τούμπα και
προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια

Είναι μόλις η 4η φορά που θα βρεθούν

αντιμέτωποι στον τελικό του Κυπέλλου

η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, με την Ένωση να

έχει το απόλυτο σε επιτυχίες στις προ-

ηγούμενες τρεις αναμετρήσεις. Η πρώ-

τη φορά ήταν το 1939 και η ΑΕΚ επι-

κράτησε 2-1, με τέρματα των Χατζη-

σταυρίδη (21') και Μανέτα (73'), ενώ

για τον ΠΑΟΚ είχε ισοφαρίσει προσωρι-

νά ο Ιωαννίδης (31'). Η δεύτερη ήταν το

1978 όταν η ΑΕΚ νίκησε 2-0, με σκόρερ

τους δύο «σταρ» της εποχής, τον Μπά-

γεβιτς (56') και τον Μαύρο (80'). Με το

ίδιο σκορ είχε νικήσει η ΑΕΚ και το

1983, στον πρώτο τελικό της ιστορίας

που έγινε στο ΟΑΚΑ. Τότε σκόρερ ήταν

ο Θωμάς Μαύρος (27') και ο Βαγγέλης

Βλάχος (80').

«3 στα 3» για την ΑΕΚ!
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Στο στόχαστρο 
ο Όμπλακ
ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

Ο Σλοβένος διεθνής τερματοφύλακας,
Γιαν Όμπλακ, που έφτασε στην Ατ-
λέτικο Μαδρίτης από την Μπενφίκα,
τον Ιούλιο του 2014 με 16 εκατ.
ευρώ, είναι στο μετεγγραφικό «στό-
χαστρο» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,
στην περίπτωση που το καλοκαίρι
φύγει από το «Ολντ Τράφορντ» ο
Νταβίντ Ντε Χέα.

Η μετακίνηση του Ισπανού διε-
θνούς τερματοφύλακα στη Μαδρίτη
και στη Ρεάλ θεωρείται δεδομένη
από πολλούς και οι «κόκκινοι διά-
βολοι» είναι σε αναζήτηση του αντι-
καταστάτη του, με τον Όμπλακ να
αποτελεί το μεγάλο φαβορί. Μάλιστα,
όπως αναφέρει η «Manchester Eve-
ning News», οι συζητήσεις μεταξύ
των ανθρώπων της Γιουνάιτεντ και
των εκπροσώπων του παίκτη έχουν
ήδη ξεκινήσει.

Ο Όμπλακ δεσμεύεται ως το κα-
λοκαίρι του 2021 με τον ισπανικό
σύλλογο. Ο Σλοβένος τερματοφύλα-
κας εντάχθηκε στους «ροχιμπλάνκος»
το καλοκαίρι του 2014 από την
Μπενφίκα, σε μία μετεγγραφή που
υπολογίζεται ότι κόστισε περίπου
16 εκατ. ευρώ, και αρχικά δυσκο-
λεύτηκε να προσαρμοστεί και να κα-
θιερωθεί στην ενδεκάδα. Από τη
στιγμή που το έκανε, όμως, είναι
αναντικατάστατος στα πλάνα του
Ντιέγκο Σιμεόνε.

Τα δεδομένα 
με Σάντες-Οζίλ
ΑΡΣΕΝΑΛ

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις
ανάμεσα στην Άρσεναλ και στους
Μεσούτ Οζίλ, Αλέξις Σάντσες, για να
επεκτείνουν τη συνεργασία τους με
τους «κανονιέρηδες». Τα συμβόλαια
των δύο παικτών τελειώνουν τον
Ιούνιο του 2018, με τη διοίκηση να
έχει μέσα στις προτεραιότητές της
να τους κρατήσει στο Λονδίνο του-
λάχιστον έως το 2020. Οι δύο παίκτες
από την πλευρά τους αξιώνουν τώρα
140.000 λίρες την εβδομάδα, για να
επεκτείνουν τη συνεργασία τους.

Ο τεχνικός της Άρσεναλ, Αρσέν
Βενγκέρ, παρενέβη στο θέμα και δή-
λωσε αισιόδοξος πως οι δύο άσοι
θα μείνουν τελικά στην ομάδα του
Λονδίνου: «Νομίζω πως οι δύο παί-
κτες δικαιολογημένα ζητούν καλύ-
τερα συμβόλαια, γιατί το αξίζουν.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η ομάδα
θα πρέπει να τινάξει στον αέρα το οι-
κονομικό της σχέδιο, για να τους ικα-
νοποιήσει. Και αυτοί πρέπει να κα-
ταλάβουν πως δεν είναι μόνο το οι-
κονομικό, για να πάρουν τις αποφά-
σεις τους», τόνισε ο διάσημος Γάλλος
τεχνικός και συμπλήρωσε:

«Σημαντικό είναι στην απόφασή
τους και αν η ομάδα τους ικανοποιεί
στο αγωνιστικό επίπεδο. Αν τους ικα-
νοποιεί, τότε θα βρεθεί λύση. Αν όχι
τότε τα πράγματα δυσκολεύουν.
Οπως και να έχει, εγώ τους θέλω
στην ομάδα για πολλά ακόμη χρόνια
και πιστεύω πως τελικά θα συμφω-
νήσουν για την ανανέωση των συμ-
βολαίων τους».

TOTENAM 

Ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο δήλωσε ότι η
Τόττεναμ είναι έτοιμη να κερδίσει την
Πρέμιερ Λιγκ, μετά την νίκη (0-1) απέναντι
στην Κρίσταλ Πάλας, που της επέτρεψε
να μειώσει την διαφορά της από την
Τσέλσι, πάλι σε τέσσερις βαθμούς. Μόλις
πέντε παιχνίδια πριν το τέλος, η Τότεναμ
που δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια
για τον τίτλο, υποδέχεται την Κυριακή
στο βόρειο Λονδίνο, στο White Hart
Lane, την Αρσεναλ.

«Η ομάδα δείχνει τώρα ότι είναι έτοιμη
», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πο-
κετίνο, που προσπάθησε και την περασμένη
σεζόν, αλλά τελικά τον τίτλο πανηγύρισε η
Λέστερ του Κλαούντιο Ρανιέρι. «Είμαστε
έτοιμοι για να πολεμήσουμε αυτή την
σεζόν και, την επόμενη σεζόν, θα είμαστε
ακόμα καλύτεροι. Δείχνουμε ότι μάθαμε
πολλά από την περασμένη σεζόν ως ομάδα.
Αυτό είναι τόσο σημαντικό γιατί η περα-
σμένη σεζόν ήταν μια μεγάλη πρόκληση.
Την περασμένη σεζόν, η ομάδα ήταν φαν-
ταστική, παίξαμε καλά και ήταν μια τεράστια
πρόκληση να βελτιωθούμε ξανά».

Το γκολ του Κριστιάν Ερικσεν (78’)
έδιωξε κάθε αμφισβήτηση, πως η ήττα
στα ημιτελικά του FA Cup από την Τσέλσι,
θα σταματούσε την πορεία της Τότεναμ,
που έχει κερδίσει διαδοχικά, οκτώ αγώνες
της Premier League , φτάνοντας τους 74
πόντους, ένα ρεκόρ για τον σύλλογο στην
Πρέμιερ Λιγκ.

Τουλάχιστον η πρόκριση στο Τσάμπιονς
Λιγκ δείχνει σίγουρη, καθώς τελειώνει

πάνω από την Άρσεναλ για πρώτη φορά
μετά από 22 χρόνια, αν και ο Ποκετίνο
είπε ότι αυτό δεν θα αποτελέσει προτεραι-
ότητα στο ντέρμπι του βόρειου Λονδίνου
την Κυριακή. «Δεν σκέφτομαι να είμαστε
πάνω από την Άρσεναλ», τόνισε. «Η πρό-
κλησή για εμάς τώρα είναι να προσπαθή-

σουμε να μειώσουμε ξανά τη διαφορά
από την Τσέλσι και να σκεφτούμε μεγα-
λύτερα πράγματα απ’ ό,τι μόνο να είμαστε
πάνω από την Άρσεναλ. Τώρα έχουμε
μειώσει και πάλι σε τέσσερις βαθμούς,
όμως κάθε νίκη δεν είναι για να στείλουμε
ένα μήνυμα στην Τσέλσι. Μετά από κάθε

νίκη, το πιο σημαντικό για μας είναι να οι-
κοδομήσουμε την εμπιστοσύνη. Για να
κερδίσεις μεγάλα τρόπαια και να πετύχεις
μεγάλα πράγματα, η νοοτροπία σου πρέπει
να είναι μεγαλύτερη, πρέπει να κάνεις με-
γαλύτερα όνειρα. Είναι σημαντικό να έχεις
μεγάλα όνειρα».

«Τώρα είμαστε έτοιμοι για τον τίτλο»
Αισιόδοξος ο Ποκετίνο ότι οι Σπερς μπορούν να στεφθούν πρωταθλητές 

ΙΝΤΕΡ 

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε αποφάσισε να παρα-
μείνει στην τεχνική ηγεσία της Ατλέτικο
Μαδρίτης και τη νέα σεζόν, όταν και ολο-
κληρώνεται το συμβόλαιό του το καλοκαίρι
του 2018, και απάντησε αρνητικά στην
πρόταση της Ίντερ. Η ιταλική εφημερίδα
«Gazzetta dello Sport» είχε αποκαλύψει
την περασμένη εβδομάδα, πως η ιταλική
ομάδα του προσφέρει 50 εκατ. ευρώ για
5 χρόνια, 10 ανά σεζόν, προκειμένου να
καθίσει στον πάγκο της, αλλά ο Αργεντινός
κόουτς απάντησε αρνητικά.

Από την πλευρά της η αθλητική εφη-
μερίδα της Μαδρίτης, «Marca», αποκά-
λυψε πως ο προπονητής της Ατλέτικο

Μαδρίτης έχει πει «όχι» στην Ιντερ σε
συνάντηση που είχε με τον αθλητικό δι-
ευθυντή της ομάδας του Μιλάνου, Πιέρο
Αουσίλιο.

Ετσι τώρα η Ιντερ αναμένεται να στρα-
φεί, προσφέροντας μάλιστα το ίδιο ποσό,
στον Ιταλό προπονητή της Τσέλσι, Αντόνιο
Κόντε, αλλά και πάλι αναμένεται να «φάει
πόρτα», καθώς ο τελευταίος θέλει να πα-
ραμείνει στην Πρέμιερ Λιγκ.

Να σημειωθεί πως τη σεζόν 2018-
2019, κατά την οποία οι Ιταλοί θα έχουν
εξασφαλισμένες τέσσερεις ομάδες στους
ομίλους του Champions League, οι Κι-
νέζοι ιδιοκτήτες της Ίντερ θέλουν να είναι
παρόντες. Kαι γνωρίζουν καλά ότι για
να το πετύχουν, χρειάζονται έναν ικανό
προπονητή.

Πόρτα από Σιμεόνε

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Υπεξαίρεση 119 εκατομμυρίων ευρώ,
σημειώθηκε στους λογαριασμούς της
ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας
Νότιας Αμερικής Conmebol,
χρήματα που εξαφανί-
στηκαν ή χρησιμοποι-
ήθηκαν σε ύποπτες
συναλλαγές μεταξύ
του 2000 και του
2015, σύμφωνα
με τα αποτελέσμα-
τα ελέγχου. Η
έρευνα, που διε-
νεργήθηκε από μία
εταιρεία συμβούλων
και ένα δικηγορικό γρα-
φείο, αποκάλυψε την ύπαρ-
ξη εμβασμάτων ύψους
26.900.000 δολαρίων (24,6 εκατομμύρια
ευρώ) της Conmebol για τον Νίκολας
Λεός, ο οποίος ήταν πρόεδρος μεταξύ
1986 και 2013. Επίσης, εντοπίστηκαν

πληρωμές προς άγνωστους λογαρια-
σμούς ποσών 33.300.000 δολαρίων
(30,5 εκατομμύρια ευρώ), αλλά και με-
ταφορές χωρίς δικαιολογητικά έγγραφα
που ανέρχονται σε 58 εκατομμύρια δο-

λάρια (53,1 εκατομμύρια ευρώ).
Ο Λεός και ο Ουρουγουανός

Εουτζένιο Φιγκειρέδο,
που ήταν πρόεδρος

της Conmebol με-
ταξύ του 2013 και
του 2014, κατηγο-
ρούνται για δια-
φθορά στη FIFA
και είναι εν ανα-

μονή δίκης στις
Ηνωμένες Πολιτεί-

ες. Τα αποτελέσματα
του ελέγχου έγιναν γνω-

στά μετά από ειδική συ-
νεδρίαση που πραγματοποι-

ήθηκε στο πλαίσιο του 67ου συνεδρίου
της CONMEBOL, που έλαβε χώραν στο
Σαντιάγο, με την παρουσία του προέδρου
της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

Ο Ντικ Άντβοκαατ θα είναι όπως όλα
δείχνουν ο νέος τεχνικός της εθνικής
Ολλανδίας και όπως προκύπτει θα έχει
για βοηθό του τον μεγάλο Ρούντ Γκούλιτ.
Μετά το «όχι» από τον πρώην προπο-
νητή του Παναθηναϊκού Χενκ Τεν
Κάτε, η ολλανδική ομοσπονδία στρά-
φηκε στην περίπτωση του Άντβοκαατ,
για να αναλάβει τα ηνία του αντιπρο-

σωπευτικού συγκροτήματος, μετά τη
λύση της συνεργασίας με τον Μπλιντ,
που έφερε η ήττα από τη Βουλγαρία
για τα προκριματικά του Μουντιάλ. 

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Τύπο
της χώρας, μένουν μόνο τα διαδικαστικά,
για να επισημοποιηθεί η συμφωνία
με τον τεχνικό της Φενέρμπαχτσε και
μάλιστα ο 69χρονος κόουτς αναμένεται
να έχει βοηθό τον Ρουντ Γκούλιτ. Μένει
να δούμε αν θα αποδειχθεί ορθή από-
φαση, μέσα από τα αποτελέσματα. 

Σκάνδαλο εκατομμυρίων! 

Αναλαμβάνει ο Άντβοκαατ
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