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Προβλήματα
χωρίς τελειωμό!

Η κακοδαιμονία που μαστίζει τον Απόλλωνα

ξανακτύπησε. Ο Μακρίδης τέθηκε εκ νέου νοκ

άουτ και χάνει το υπόλοιπο της περιόδου, ο

Χάμπος θα κάνει αγώνα δρόμου μήπως και

προλάβει τον τελικό, ενώ πρόβλημα έχει προ-

κύψει και με τον Γκόμες. 

ΣΕΛΙΔΑ 35  

Περί 
υπερβάσεων 

Ο στόχος για έξοδο στην Ευρώπη 

παραμένει ζωντανός για την Ομόνοια, 

ωστόσο για να τα καταφέρει θα πρέπει 

να κάνει ό,τι δεν έκανε κόντρα στον 

Απόλλωνα σε τρία παιχνίδια και κόντρα 

στον ΑΠΟΕΛ σε άλλα τρία παιχνίδια. 

ΣΕΛΙΔΑ 35

Ανυπομονησία 
και αποφασιστικότητα

Πώς και πώς περιμένουν το κυριακάτικο 

ντέρμπι τίτλου οι ποδοσφαιριστές 

του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι αισιοδοξούν 

για τη νίκη που θα τους αναδείξει 

για 5η σερί χρονιά πρωταθλητές. 

Τα πλάνα του Κρίστιανσεν. 

ΣΕΛΙΔΑ 36

Φέτος να 
είναι αλλιώς

Η μοίρα τα έφερε έτσι, ώστε η λαρνακιώτικη

ομάδα για τρίτη διαδοχική χρονιά 

να χτυπά ρέστα τίτλου στο ΓΣΠ 

και αναμφίβολα ο στόχος είναι ένας 

και μοναδικός: να αλλάξει τη μοίρα και 

τούτη τη φορά να είναι αυτή η κερδισμένη.

ΣΕΛΙΔΑ 37 

Η Ανόρθωση κατέκτησε -για πρώτη φορά στην Ιστορία
της- το Πρωτάθλημα Φούτσαλ. Στον δεύτερο τελικό, 
που διεξήχθη στην κλειστή αίθουσα «Tάσσος
Παπαδόπουλος - Ελευθερία», νίκησε με 7-4 
την Ομόνοια και συμπλήρωσε τις δύο νίκες 
που χρειαζόταν ώστε να στεφθεί Πρωταθλήτρια. 
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Ελπίζουν σε δικαίωση του Αρουαμπαρένα 
Στην ΑΕΛ θεωρούν άδικη την επιπλέον ποινή των τριών αγωνιστικών που του επιβλήθηκε 

ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης

Δεν κρύβουν στην ΑΕΛ τον εκνευρισμό,
την οργή αλλά και την αδικία που νιώθουν
για τις επιπλέον τρεις αγωνιστικές τιμω-
ρίας που επιβλήθηκαν στον Μικέλ
Αρουαμπαρένα. Ο λόγος όλων αυτών
των συναισθημάτων είναι το αιτιολογικό
που χρησιμοποίησε ο Κώστας Ψευδιώ-
της στο φύλλο αγώνος και που δεν αν-
ταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ενώ
ο διαιτητής απέβαλε τον παίκτη της ΑΕΛ
γιατί... τράκαρε πάνω του, τον κατήγγειλε
για εξύβριση, με αποτέλεσμα να τιμω-
ρηθεί επιπλέον. Ο τηλεοπτικός φακός
αφήνει εκτεθειμένο τον διαιτητή, αφού
τον δείχνει αμέσως μετά την πρόσκρουση
του Βάσκου πάνω του, μόλις σηκώνεται,
να σφυρίζει και να τον αποβάλλει, ενώ ο
παίκτης της ΑΕΛ συνεχίζει την καταδίωξη
του αντιπάλου του. Στην ΑΕΛ έχουν εφε-
σιβάλει την απόφαση, ελπίζοντας σε δι-
καίωση. Με τα σημερινά δεδομένα, ο
Αρουαμπαρένα θα αγωνιστεί τη Δευτέρα
με την Ανόρθωση, θα χάσει τους αγώνες
με ΑΕΚ και Ομόνοια και θα χρωστά και
ένα παιγνίδι στη νέα χρονιά. Και όλα
αυτά για μια φάση που δεν έπρεπε καν
να αποβληθεί. 

Καμία υποτίμηση 
Σε καμιά περίπτωση στην ΑΕΛ δεν υπο-
τιμούν την Ανόρθωση και δεν θεωρούν
ότι τη Δευτέρα θα έχουν εύκολο παιγνίδι.
Η ομάδα της Αμμοχώστου έχει εγωισμό
και το ξέρουν καλά ο Μπαλταζάρ και οι
ποδοσφαιριστές του. Από τη στιγμή που
η λεμεσιανή ομάδα κρατά την τύχη στα
χέρια της, ο Πορτογάλος τεχνικός κάνει
ό,τι μπορεί για να μην υπάρξει εφησυ-
χασμός στην ομάδα του και να πιστέψει
κάποιος ότι ο αγώνας της Δευτέρας θα
είναι εύκολος. Έχει κτυπήσει το καμπα-
νάκι στους παίκτες του για να είναι σε
εγρήγορση. Το θετικό για τον τεχνικό
της ΑΕΛ είναι πως δεν έχει διαπιστώσει
κάποια χαλάρωση στους παίκτες του,
ενόψει του αγώνα της Δευτέρας. 

Η αλήθεια είναι πως στην ΑΕΛ πε-
ριμένουν και τον άλλο αγώνα στη Λεμεσό
την Κυριακή, καθώς αν έρθει το αποτέ-
λεσμα που τους ευνοεί (ήττα της Ομό-
νοιας) θα τους δώσει ακόμα μεγαλύτερη
ώθηση και αυτοπεποίθηση για να κερ-
δίσουν την Ανόρθωση. Και μπορεί να
είχαν δύο ευκαιρίες να ξεφύγουν και να
μην το κατάφεραν, όμως είναι διαφορετικό
να παίζει η ΑΕΛ με τις ομάδες που κυ-

νηγούν το πρωτάθλημα και εντελώς δια-
φορετικό κόντρα σε μια ομάδα που αγω-
νίζεται μόνο για το γόητρο. 

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η προετοι-
μασία της ΑΕΛ για το παιχνίδι με την
Ανόρθωση συνεχίστηκε χθες με τους
τρεις παίκτες που ταλαιπωρούνται από
προβλήματα τραυματισμών να παρα-
μένουν εκτός του κανονικού προγράμ-
ματος. Ο Νούριο Φορτούνα δεν κατάφερε

να προπονηθεί, ενώ ειδικό ατομικό πρό-
γραμμα ακολούθησαν οι Μέσκα και
Γιώργος Γεωργιάδης. Ο ακραίος μπακ,
αν και υπάρχουν ακόμα τρεις μέρες για
τον αγώνα, φαίνεται ότι δύσκολα θα αγω-
νισθεί. Όσον αφορά τους άλλους δύο, οι
πιθανότητες για να προλάβει το παιχνίδι
ο Μέσκα είναι με το μέρος του, ενώ τις
δικές του πιθανότητες για να είναι στην
αποστολή έχει και ο Γεωργιάδης. Στον

αντίποδα, σε σχέση με το προηγούμενο
παιγνίδι, επιστρέφουν στη διάθεση του
κ. Μπαλταζάρ οι Λαφράνς και Αϊρόσα,
που εξέτισαν την ποινή τους, κι ο Αρουαμ-
παρένα. Και οι τρεις που επιστρέφουν
θα βρίσκονται στην 11άδα, ενώ στις αμέ-
σως επόμενες προπονήσεις (σήμερα και
αύριο) θα ξεκαθαρίσει ποιοι άλλοι πο-
δοσφαιριστές θα κληθούν να πάρουν
φανέλα βασικού τη Δευτέρα. 

Αρκετά τα κριτήρια για τις τελικές αποφάσεις
Δεν βιάζεται η διοίκηση Ανδρέα Παντελή για την επόμενη ημέρα έτσι ώστε να λάβει τις σωστές αποφάσεις

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων στον
θεσμό του κυπέλλου, το μοναδικό στόχο
που είχε η Ανόρθωση, σημάνει την
έναρξη του προγραμματισμού της νέας
χρονιάς. Η διοίκηση του Ανδρέα Παν-
τελή, είναι διατεθειμένη να προχωρήσει
σε όλα εκείνα τα βήματα και αποφάσεις
έτσι ώστε η φετινή κακή χρονιά να μην
επαναληφθεί.

Σκέψεις και συζητήσεις γίνονται
πολλές εδώ και αρκετές ημέρες σε
επίπεδο διοίκησης. Οι αποφάσεις και
η υλοποίηση αυτών όπως όλα δείχνουν
θα γίνουν μετά τον αγώνα με την ΑΕΛ.
Ο προγραμματισμός της νέας χρονιάς
θα εξαρτηθεί από κάποιους παράγοντες
οι οποίοι συνδέονται απόλυτα μεταξύ
τους.

Ένας από τους κυριότερους είναι το
οικονομικό. Η διοίκηση θα πρέπει να
εξεύρει τους οικονομικούς πόρους ώστε
να ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας.
Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου εύκολο
αν αναλογιστεί κάποιος ότι αυτή την
εποχή τα έσοδα είναι περιορισμένα.
Αλλά ακόμα και στην περίπτωση να
υπήρχαν έσοδα αυτή την εποχή ο προ-
ϋπολογισμός της νέας χρονιάς δεν θα
ήταν μεγαλύτερος από τον φετινό.

Πολλά λέγονται ότι θα αποχωρήσουν

αρκετοί ποδοσφαιριστές με το τέλος της
χρονιάς. ‘Άλλο να το λες και άλλο να το
κάνεις όταν στην μέση υπάρχουν συμ-
βόλαια τα οποία για να «σπάσεις» θα
πρέπει να πληρώσεις αποζημιώσεις.

Ούτε και σε αυτό το κεφάλαιο έχει
παρθεί η οποιαδήποτε απόφαση από
την διοίκηση η οποία είναι απογοη-
τευμένοι από την προσφορά κάποιων
ποδοσφαιριστών.

Το κεφάλαιο Λέβι
Κανείς δεν γνωρίζει ποια θα είναι η
τελική απόφαση της διοίκησης στο θέμα
Ρόνι Λέβι. Ο Ισραηλινός ανέλαβε την
Ανόρθωση σε μια εποχή που ήταν μακριά

από την 6η θέση αποδίδοντας απογοη-
τευτικό ποδόσφαιρο. Μπήκε στην εξάδα
παίζοντας καλό ποδόσφαιρο με τον Ισ-
ραηλινό προπονητή να έχει σαφώς με-
ρίδιο αυτής της επιτυχίας. Φυσικά του
καταλογίζεται ευθύνη και δικαιολογημένα
για την ντροπιαστική ήττα από τον Απόλ-
λωνα ωστόσο η διοίκηση Ανδρέα Παν-
τελή κρίνει την συνολική του παρουσία
και όχι μόνο έναν αγώνα. 

Ο Ρόνι Λέβι επιθυμεί να συνεχίσει
στην Ανόρθωση καθώς του αρέσει ως
ομάδα, συνεργάζεται πολύ καλά με την
νυν διοίκηση αλλά το πιο σημαντικό πι-
στεύει στις δυνατότητες της. Όμως πολλά
θα εξαρτηθούν από τους στόχους και το
οικονομικό της νέας χρονιάς. Αυτό γιατί
αν η Ανόρθωση δεν μπορεί να πρωτα-
γωνιστήσει ενδεχομένως να συμβαδίζει
ο στόχος αυτός με τον Ρόνι Λέβι ή αν ο
προϋπολογισμός θα είναι περιορισμένος
να μην μπορεί να δημιουργήσει την
ομάδα που θέλει. 

Όλα αυτά τα ανοικτά θέματα εξετάζει
η διοίκηση Ανδρέα Παντελή. Το σίγουρο
είναι ότι οποίες αποφάσεις λάβει θα πρέ-
πει ο φίλαθλος κόσμος της ομάδας να
τις στηρίξει και οικονομικά. Χωρίς την
βοήθεια όλων  ειδικά των επιφανών φί-
λων της «Κυρίας» δεν μπορεί να ανέβει
ο πήχης στην νέα χρονιά. Στο χέρι όλων
είναι να δημιουργηθεί η ομάδα εκείνη
ώστε να επιστρέψει στον δρόμο των επι-
τυχιών. 
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Τους... μάτιασαν, δεν εξηγείται αλλιώς
Οι τραυματισμοί έγιναν, δυστυχώς, βασικό κομμάτι της πορείας του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
Κωστής�Σταυρινίδης

Η κακοδαιμονία που μαστίζει τον Απόλ-
λωνα ξανακτύπησε. Ο Μακρίδης τέθηκε
εκ νέου νοκ άουτ και χάνει το υπόλοιπο
της περιόδου, ο Χάμπος θα κάνει αγώνα
δρόμου μήπως και προλάβει τον τελικό,
ενώ πρόβλημα έχει προκύψει και με
τον Γκόμες. Και αυτά ενώ ο Απόλλωνας
έχασε για φέτος τους Αγγελή, Γκίε και
ο Μπεντόγια έχει λίγες πιθανότητες να
προλάβει να είναι έτοιμος στον τελικό
του κυπέλλου. Ο Μακρίδης τραυματί-
στηκε και πάλι, αυτήν τη φορά στον τέ-
νοντα. Θα χάσει τα υπόλοιπα παιγνίδια
της σεζόν και στον Απόλλωνα εκφρά-
ζουν την αισιοδοξία ότι θα είναι σε
θέση να ξεκινήσει κανονικά προετοι-
μασία με την ομάδα για τη νέα περίοδο.
Ο αρχηγός δεν πρόλαβε να επιστρέψει
από τον Γολγοθά που τον ταλαιπώρησε
για έναν ολόκληρο χρόνο (επέμβαση
στους χιαστούς τον περασμένο Απρίλιο
και νέα επέμβαση τον Οκτώβριο στο
ίδιο σημείο) και τώρα είναι αντιμέτωπος
με νέο σοβαρό τραυματισμό. 

Ο Χάμπος στο ζέσταμα πριν από
τον προχθεσινό αγώνα με την Ανόρ-
θωση ένοιωσε ενοχλήσεις και χθες πέ-
ρασε από ιατρικές εξετάσεις. Τα απο-
τελέσματα δεν ήταν ευχάριστα, αφού
έδειξαν θλάση β’ βαθμού. Ο διεθνής
μέσος θα ακολουθήσει ειδικό πρό-
γραμμα αποκατάστασης, κάνοντας αγώ-
να δρόμου, για να προλάβει τον τελικό
κυπέλλου της 24ης Μαΐου. Εννοείται
ότι χάνει τα τελευταία τρία παιγνίδια
στο πρωτάθλημα και για τον τελικό αυ-
τήν τη στιγμή οι πιθανότητες δεν είναι
υπέρ του. 

Και σαν να μην έφθαναν αυτά, και ο
Τιάγκο Γκόμες έχει μυϊκό τραυματισμό,
όχι σοβαρό, έμεινε εκτός αποστολής
την Τετάρτη, θα απουσιάσει προληπτικά
και από τον αγώνα με την Ομόνοια.
Εκφράζεται η σιγουριά ότι θα είναι

έτοιμος για τον τελικό του κυπέλλου. 
Με όλα αυτά στον Απόλλωνα πέ-

ρασαν στα ψιλά την πρόκριση στον τε-
λικό για 5η φορά τα τελευταία 8 χρόνια
και δεύτερη συνεχόμενη. Ταυτόχρονα,
η λεμεσιανή ομάδα εξασφάλισε εισι-
τήριο για την Ευρώπη για 5η σερί χρο-
νιά, κάτι που συμβαίνει για πρώτη
φορά στην ιστορία της. Η αλήθεια είναι
πως η πρόκριση στον τελικό ήταν ανα-
μενόμενη μετά την εντυπωσιακή νίκη
με 6-0 στον πρώτο αγώνα. Απλώς προχ-

θές ο Απόλλωνας και λόγω των προ-
βλημάτων προσπάθησε να κάνει συν-
τήρηση και διαχείριση κάτι που τελικά
κατάφερε. 

Βλέπει Κυριακή
Πλέον για τον Σωφρόνη Αυγουστή και
τους παίκτες του υπάρχει ο αγώνας της
Κυριακής με την Ομόνοια στο Τσίρειο.
Η επιστροφή στις νίκες είναι επιβεβλη-
μένη για τη λεμεσιανή ομάδα για πολλούς
λόγους με τον κυριότερο να είναι, για να

επανέλθει η ψυχολογία σε υψηλά επίπεδα.
Στόχος του Απόλλωνα είναι να κερδίσει
τα τρία τελευταία παιγνίδια στο πρωτά-
θλημα, για να τερματίσει όσο πιο υψηλά
μπορεί στον βαθμολογικό πίνακα και
να προετοιμαστεί για τον τελικό του κυ-
πέλλου. 

Τα προβλήματα είναι πολλά, αφού
ούτε λίγο ούτε πολύ είναι εκτός πλάνων
τουλάχιστον έξι ποδοσφαιριστές (Γκίε,
Μπεντόγια, Χάμπος, Μακρίδης, Αγγελή,
Γκόμες). Ουσιαστικά ο τεχνικός του Απόλ-

λωνα έχει δυο προπονήσεις, μια σήμερα
και μια αύριο, για να προετοιμάσει την
ομάδα του, έτσι ώστε να παρουσιαστεί
όσο το δυνατόν πιο έτοιμη την Κυριακή
για το παιγνίδι με τους πράσινους. Σε
σχέση με τον προηγούμενο αγώνα πρω-
ταθλήματος, επιστρέφουν στις επιλογές
του Σωφρόνη οι Σακκέτι και Μάγκλιτσα
που εξέτισαν τις τιμωρίες τους. Τέλος,
να σημειώσουμε ότι ξεκίνησε και η προ-
πώληση των εισιτηρίων για τη μεθαυ-
ριανή αναμέτρηση. 

Πρακτικά θέλει υπερβάσεις για… υπέρβαση
Η Ομόνοια πρέπει και να βελτιωθεί και να κερδίσει τον Απόλλωνα για 1η φορά

ΟΜΟΝΟΙΑ
Κωνσταντίνος�Κλαρκ

Για να μπορεί η Ομόνοια να ελέγξει τη
μοίρα της, να μπορεί δηλαδή στο φινάλε
κόντρα στην ΑΕΛ να είναι σε ανατρέψιμη
βαθμολογική απόσταση, ανεξάρτητα από
τα αποτελέσματα της ομάδας της Λεμεσού,
πρέπει να πάρει το μάξιμουμ στις επό-
μενες δύο αγωνιστικές. Πρώτα, αντιμε-
τωπίζει τον Απόλλωνα και μετά τον ΑΠΟ-
ΕΛ. Δηλαδή, τις δύο ομάδες κόντρα στις
οποίες δεν πήρε ούτε έναν βαθμό στο
πρωτάθλημα, μετρώντας έξι ήττες. Μά-
λιστα αν βάλουμε και τα δύο παιχνίδια
κυπέλλου με τον Απόλλωνα, ο συνολικός
απολογισμός είναι 7 ήττες και μία ισο-
παλία. Στην εξίσωση μπορεί να βάλει
κάποιος και το γεγονός ότι η Ομόνοια
έχει να κερδίσει τον Απόλλωνα συνολικά
εφτά παιχνίδια (δύο από πέρυσι) και τον
συμπολίτη της εδώ και εφτά χρόνια. Το
πόση αξία θα έχει το «αιώνιο ντέρμπι»
το επόμενο Σάββατο, θα εξαρτηθεί από
το αποτέλεσμα στο Τσίρειο. Συνεπώς
από στατιστικής πλευράς η Ομόνοια
έχει να κάνει υπερβάσεις, για να αντα-
ποκριθεί, αρχής γενομένης από μεθαύριο.
Αν αφήσει κάποιος κατά μέρος προ-
ϊστορίες και αριθμούς, θα δει πως η
Ομόνοια έχει και άλλες υπερβάσεις να
κάνει. Να ξεπεράσει αγωνιστικά τον
εαυτό της. Με τις εμφανίσεις των τελευ-
ταίων αγωνιστικών να είναι κάτω του
μετρίου και όλη η χρονιά να είναι ακριβώς

στο μέτριο, η βελτίωση μεθαύριο στη
Λεμεσό πρέπει να είναι τουλάχιστον
δραστική. Μπορεί να το κάνει; Μπορεί
ας πούμε να κρατήσει ανέπαφη την εστία
της και να δημιουργήσει προϋπόθεση
διπλού; Η αλήθεια είναι πως απέναντι
στον Απόλλωνα είχε κάποια πολύ καλά

διαστήματα, σε όλα τα παιχνίδια, κάποια
ίσως και από τα καλύτερά της στη φετινή
χρονιά. Αδίκησε τον εαυτό της, ειδικά
στον αγώνα του 2ου γύρου στο ΓΣΠ.
Δεν τη φτάνει η αγωνιστική της χλομάδα,
έχει και πολλά προβλήματα. Σύμφωνα
με την επίσημη ενημέρωση, ο Χριστοφή

πολύ δύσκολα θα προλάβει. Δηλαδή θα
πάει στη Λεμεσό με τον καλύτερό της
παίκτη και μοναδικό ακραίο επιθετικό
πρώτης γραμμής παροπλισμένο ή στο
καλύτερο σενάριο, όχι απόλυτα έτοιμο
λόγω αποχής. Εκτός είναι και οι Δημη-
τρίου, Κύπρου, άρα από άποψης «φτε-

ρών», το πρόβλημα μεγαλώνει. Δεν υπο-
λογίζεται, επίσης, ο Άρνασον. Ποσοτικά
αν οι υπόλοιποι είναι ετοιμοπόλεμοι, οι
επιλογές υπάρχουν, αλλά οι Φρέν-
τμπεργκ-Ιωακείμ πρέπει να ανακατέψουν
την τράπουλα στον μεσοεπιθετικό χώρο. 

Προγραμματισμός μυστικότητας
Ο Πάμπος Χριστοδούλου επέστρεψε
από το πολυήμερο ταξίδι στο εξωτερικό
και πλέον καταγράφει με περισσότερες
λεπτομέρειες το πλάνο προγραμματισμού
για τη νέα χρονιά. Παρά τις πολλές εικα-
σίες (λόγω της πορείας της ομάδας) και
κάποια ονόματα που βγήκαν πριν από
αρκετές μέρες στην επιφάνεια, το πώς
προχωρά ο Κύπριος τεχνικός, το γνωρίζει
μόνο ο ίδιος και ο Πρόεδρος. Όλα γίνονται
με άκρα μυστικότητα, πρώτα απ’ όλα
γιατί γίνεται προσπάθεια να μην επηρε-
άζεται η ομάδα και 2ον γιατί υπάρχουν
ακόμη πράγματα που δεν έχουν ξεκα-
θαρίσει. Ακόμη και αν μαθηματικά η
Ομόνοια μείνει εκτός Ευρώπης πριν
ολοκληρωθεί η χρονιά, όλες οι αποφάσεις
(όσες λήφθησαν και όσες θα ληφθούν),
θα ανακοινωθούν μετά την τελευταία
αγωνιστική. Όλοι υπολογίζουν πως οι
αλλαγές στο ρόστερ θα είναι αρκετές,
αλλά το πόσες θα γίνουν είναι καθαρά
και μόνο θέμα του Πάμπου Χριστοδού-
λου. Αποφάσεις για τις ημερομηνίες και
τον τόπο (ή τόπους) προετοιμασίας θα
ληφθούν, επίσης, μόλις ξεκαθαρίσει η
υπόθεση 4η θέση. Έχει γίνει ήδη προ-
εργασία και για τα δύο σενάρια. 
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ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ

Η Carlsberg που για 45 και πλέον χρόνια,
μέσω του δημοφιλούς θεσμού του Επά-
θλου Ήθους, Τέχνης και Αρετής, τιμά
και επιβραβεύει τους ποδοσφαιριστές
για την αγωνιστικότητα, το ήθος και τις
αρετές που επιδεικνύουν στους αγωνι-
στικούς χώρους και ταυτόχρονα συνει-
σφέρει το ποσό των 1000 ευρώ για κάθε
αγωνιστικό μήνα, σ’ ένα φιλανθρωπικό
ίδρυμα, δεν θα μπορούσε να μην επι-
βραβεύσει και να στηρίξει την αξιέπαινη
προσπάθεια των ποδοσφαιριστών για
την ίδρυση και καθιέρωση του φιλαν-
θρωπικού - εθελοντικού οργανισμού
«Γκολ στη Ζωή», που στόχο έχει την
προσφορά στην κοινωνία και στον πά-
σχοντα συνάνθρωπό μας.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, εκτιμώντας
τους σκοπούς της δημιουργίας του ιδρύ-
ματος και με τη σύμφωνη γνώμη του
αναδειχθέντος από την ψήφο των αθλη-
τικών συντακτών, «Καλύτερου Ποδο-
σφαιριστή» του Επάθλου Carlsberg, για
τον μήνα  Απρίλιο 2017, ποδοσφαιριστή
της ΑΕΚ, Χόρχε Λαρένα,  απεφασίσθη
όπως το χρηματικό βραβείο των 1000
ευρώ του Επάθλου αποδοθεί στο εν
λόγω  νεοσυσταθέν ίδρυμα, «Γκολ στη
Ζωή».

Ο Χόρχε Λαρένα δήλωσε χαρούμενος
για τη βράβευσή του και ευχαρίστησε
την ΕΑΚ και τη Carlsberg για την τιμητική
αυτή διάκριση που αποτελεί μοναδική

στη καριέρα του. Περαιτέρω ευχαρίστησε
και τους συμποδοσφαιριστές του για τη
συνεισφορά τους στην κατάκτηση του
βραβείου. Ο Χόρχε, φυσικά όπως και οι
υπόλοιποι ξένοι ποδοσφαιριστές που

αγωνίζονται στο Κυπριακό Πρωτάθλημα,
στηρίζει έμπρακτα αυτήν τη συλλογική
πρωτοβουλία, αφού αναμφίβολα ανήκει
σε όλους τους Κυπρίους, ξένους, εν ενερ-
γεία και παλαίμαχους ποδοσφαιριστές. 

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 
Κωστής�Σταυρινίδης

Κυριακή κοντή γιορτή. Έφθασε το παι-
γνίδι που θα κρίνει είτε 100% είτε σε
πολύ μεγάλο βαθμό το μέλλον της Καρ-
μιώτισσας στην κατηγορία. Υποδέχεται
τη Δόξα και, με νίκη, εξασφαλίζει μα-
θηματικά την παραμονή της στη μεγάλη
κατηγορία, υλοποιώντας τον μεγάλο
της στόχο. Με ισοπαλία θα διατηρήσει
την απόσταση των τριών βαθμών και
θα χρειαστεί τέσσερεις βαθμούς με Σα-
λαμίνα και Άρη για να σωθεί, ενώ με
ήττα για πρώτη φορά φέτος δεν θα
εξαρτάται το μέλλον της από τα δικά
της αποτελέσματα. Και αυτό γιατί στην
ισοβαθμία με τη Δόξα θα υστερεί. Η

Καρμιώτισσα κέρδισε δύο φορές, με
1-0 και 2-1, ενώ έχασε με 3-0 στη β’
φάση. Έτσι, με οποιοδήποτε σκορ, αν
χάσει θα βρεθεί σε πολύ δυσμενή θέση. 

Ο Λιάσος Λουκά και οι ποδοσφαι-
ριστές του προετοιμάζονται μόνο για
τη νίκη. Θεωρούν ότι, με βάση τις εμ-
φανίσεις και την απόδοση της ομάδας
καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, αξίζουν
να παραμείνουν και θα προσπαθήσουν
να το δείξουν ακόμα μια φορά στον
πιο καθοριστικό αγώνα της χρονιάς.
Ένα παιγνίδι στο οποίο ο τεχνικός της
ομάδας των Πολεμιδιών θα στερηθεί
τις υπηρεσίες του πιο ποιοτικού του
παίκτη, του Αντάμοβιτς, ο οποίος απο-
βλήθηκε στο τελευταίο λεπτό του προ-
ηγούμενου αγώνα και είναι τιμωρη-
μένος. 

Έτοιμοι να ξεμπερδέψουν οριστικά

Η Carlsberg ενισχύει το «Γκολ στη Ζωή»

ΑΠΟΕΛ
Φρίξος�Κυριάκου�

Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και όλοι την
αναμένουν με ανυπομονησία στο γαλα-
ζοκίτρινο στρατόπεδο. Ο ΑΠΟΕΛ φλερ-
τάρει με τον 5ο σερί τίτλο πρωταθλήματος
και 26ο στην Ιστορία του και οι ποδο-
σφαιριστές του θέλουν να τελειώσουν τη
δουλειά την Κυριακή. Τα δεδομένα είναι
γνωστά σε όλους. Με νίκη ο τίτλος μένει
Λευκωσία, με ισοπαλία η στέψη θα πάρει
παράταση και, με ήττα, όλα θα κριθούν
στο φινάλε.  Στον «Αρχάγγελο» γνωρίζουν
όλοι πολύ καλά πως δεν θα είναι εύκολο
το έργο τους αλλά, έχοντας εμπιστοσύνη
στους εαυτούς τους και τις δυνατότητές
τους, θα προσπαθήσουν να πάρουν το
τρίποντο, ώστε να πανηγυρίσουν μαζί
με τους χιλιάδες οπαδούς τους που θα
γεμίσουν το ΓΣΠ. 

Σ’ ένα τέτοιο παιγνίδι, το πάθος και η
θέληση για νίκη είναι στοιχεία που θα
έχουν και οι 22 ποδοσφαιριστές του γη-
πέδου. Αλλού θα κριθεί η μάχη. Ο ΑΠΟ-
ΕΛ ποντάρει στην εμπειρία του και στην
ανωτερότητά του, όπως θεωρούν οι πο-
δοσφαιριστές και η τεχνική ηγεσία. Στόχος
τους είναι να κάνουν σωστή διαχείριση
για να φτάσουν στο ζητούμενο. Να αρι-
στεύσουν, δηλαδή, τακτικά και να κάνουν
όσα χρειάζονται για να επιβάλουν τον
δικό τους ρυθμό και να ελέγξουν το παι-
γνίδι. Δεν πρέπει να διαφεύγει κανενός
ότι το άγχος είναι στην πλευρά των αντι-
πάλων, που παίζουν μόνο για ένα απο-
τέλεσμα. Αν οι «γαλαζοκίτρινοι» κατα-
φέρουν να φέρουν στα μέτρα τους το
ματς, ακόμη και να μη σκοράρουν νωρίς
στο παιγνίδι, θα βρουν τις ευκαιρίες τους
όταν η ΑΕΚ θα ανοιχτεί για το γκολ. Και
είναι κάτι που θα προσπαθήσουν να εκ-
μεταλλευτούν, αν όντως εξελιχθεί με
αυτόν τον τρόπο το ντέρμπι. 

Αγωνιστικά, αν εξαιρέσουμε τον τραυ-
ματία Νικόλα Ιωάννου και τον Γιαννιώτα
που είναι αμφίβολος, δεν υπάρχουν προ-
βλήματα. Ο Κρίστιανσεν έχει την πολυ-
τέλεια, σε σχέση με τα προηγούμενα παι-
γνίδια, να σχεδιάσει με μεγαλύτερη άνεση
το ματς της χρονιάς! Επί της ουσίας απέ-
μειναν άλλες δύο προπονήσεις για να
ετοιμάσει τους ποδοσφαιριστές, ώστε να
παρουσιαστούν έτοιμοι. Δεν είναι παιγνίδι
που θα δούμε εκπλήξεις στις επιλογές
του, αλλά η πολυκοσμία σε κάποιες
θέσεις δημιουργεί ορισμένα ερωτηματικά.

Όπως για παράδειγμα στη μεσαία γραμμή,
που με την επιστροφή του Βινίσιους
ειδικά, ο τεχνικός ηγέτης προβληματίζεται
κατά πόσον πρέπει να εμπιστευτεί τον
Βραζιλιάνο ή να επαναφέρει τον Κάνιας
πλάι στον Μοράις. Βέβαια, με δεδομένο
ότι ο ΑΠΟΕΛ βολεύεται και με την ισο-
παλία, δεν θα είναι έκπληξη να αποτελέ-

σουν την τριπλέτα της μεσαίας γραμμής
οι Μοράις, Κάνιας και Βινίσιους, με τον
Βραζιλιάνο να είναι σε πιο προωθημένη
θέση απ’ ό,τι τον συνηθίσαμε. 

Στην άμυνα φαίνεται πως τα πράγματα
είναι ξεκάθαρα. Ο Βάτερμαν θα είναι
κάτω από τα δοκάρια και θα έχει μπροστά
του τούς Μιλάνοφ, Μερκή, Αστίθ και

Λάγο. Στην επίθεση είναι σίγουρος ο
Σωτηρίου και, απ’ εκεί και πέρα, οι Μπαρ-
λά, Βάντερ κι Αλωνεύτης διεκδικούν τις
δύο θέσεις στα φτερά. 

Γεμίζει το ΓΣΠ 
Το απόγευμα της Κυριακής το κλίμα θα
είναι αρκετά γιορτινό στις εξέδρες των

φίλων του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι ετοιμάζονται
να δώσουν μαζικά το «παρών» τους. Οι
τρεις εξέδρες που αναλογούν στους επί-
δοξους πρωταθλητές αναμένονται ασφυ-
χτικά γεμάτες. Όπως όλα δείχνουν, το
ντέρμπι της Κυριακής θα προσελκύσει
τον περισσότερο κόσμο από τα παιγνίδια
των εγχώριων διοργανώσεων. 

Γαλαζοκίτρινη
πανστρατιά τίτλου
Έτοιμοι να τελειώσουν την υπόθεση τίτλος την Κυριακή 
παρουσιάζονται οι ποδοσφαιριστές του Κρίστιανσεν 

Γαλαζοκίτρινη
πανστρατιά τίτλου
Έτοιμοι να τελειώσουν την υπόθεση τίτλος την Κυριακή 
παρουσιάζονται οι ποδοσφαιριστές του Κρίστιανσεν 

Γαλαζοκίτρινη
πανστρατιά τίτλου
Έτοιμοι να τελειώσουν την υπόθεση τίτλος την Κυριακή 
παρουσιάζονται οι ποδοσφαιριστές του Κρίστιανσεν 

Γαλαζοκίτρινη
πανστρατιά τίτλου
Έτοιμοι να τελειώσουν την υπόθεση τίτλος την Κυριακή 
παρουσιάζονται οι ποδοσφαιριστές του Κρίστιανσεν 

36•bw_36-36_inn  05/05/2017  8:42 ΜΜ  Page 36



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | SPORTS | 37
sporttime  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2017

ΕΡΜΗΣ 

Η UEFA απέστειλε στην ΚΟΠ έκθεση
με στοιχεία για ύποπτη στοιχηματική
δραστηριότητα στον αγώνα που έγινε το
Σάββατο, 22 Απριλίου, για την 6η αγω-
νιστική της Β’ φάσης του Πρωταθλήματος
Cyta μεταξύ των ομάδων του Ερμή Αρα-
δίππου και της Δόξας Κατωκοπιάς.

Όπως σημειώνει η UEFA, υπάρχουν
ισχυρές ενδείξεις ότι το αποτέλεσμα του
πιο πάνω αγώνα χειραγωγήθηκε, προ-
κειμένου να υπάρξουν διεφθαρμένα
κέρδη από στοιχηματική δραστηριότητα.
Η έντονη στοιχηματική δραστηριότητα
που προηγήθηκε του αγώνα, σύμφωνα
με την UEFA, δείχνει ότι  κάποιοι είχαν
πρότερη γνώση ότι ο Ερμής θα έχανε το
παιχνίδι. Ο αγώνας έληξε με σκορ 5-1
υπέρ της Δόξας Κατωκοπιάς και η έκθεση
της UEFA αποδίδει υπαιτιότητα στον
Ερμή Αραδίππου.

Η έκθεση της UEFA παραδόθηκε
στον Πειθαρχικό Εισαγγελέα της ΚΟΠ,
ο οποίος παρέπεμψε τον φάκελο με όλα
τα στοιχεία στον Αθλητικό Δικαστή.

Παραίτηση Λούκα Φανιέρου
Μετά από αυτή την εξέλιξη υπήρξε αν-
τίδραση από πλευράς του Ερμή. Ο πρό-
εδρος της ομάδας Λούκας Φανιέρος τό-
νισε ότι δεν θα συνεχίσει στα ηνία του
συλλόγου. Αφού, όπως δήλωσε στην
εκπομπή του ΣΙΓΜΑ, «Μεσημέρι και
κάτι», δεν αξίζει να είναι πρόεδρος της
ομάδας από τη στιγμή που φέρνει φα-
κέλους. Χαρακτηριστικά ο κ Φανιέρος
ανέφερε: «Οι άνθρωποι θέλουν να δι-
κάζουν μόνοι τους. Αυτό γίνεται μόνο
στην Κύπρο. Δικαιούται μια ομάδα να
έχει υπεράσπιση. Θα μιλήσω με δικη-

γόρο. Αν θέλουν να βγούμε στην τηλεό-
ραση απέναντι ο ένας από τον άλλο. Τα
κρυφά να τελειώσουν πλέον. Να ρωτούμε
και να απαντούμε. Πήρε απόφαση μόνος
του ο πρόεδρος της ΚΟΠ να γίνει ο αγώ-
νας. Δεν συνεχίζω στον Ερμή. Θα είμαι
δίπλα στην ομάδα. Δεν αξίζει να είμαι
πρόεδρος ομάδας τη στιγμή που φέρνω
φακέλους και παίρνω λεφτά από στοι-
χήματα, έχω ανάγκη από λεφτά αυτές
τις μέρες και πρέπει να παίζω στοιχήματα,
για να βγάλω λεφτά». 

Ορατός ο κίνδυνός για το -6
Ο χθεσινός φάκελος που απέστειλε η
ΟΥΕΦΑ στην ΚΟΠ, με ύποπτη στοι-

χηματική δραστηριότητα για τον αγώνα
Ερμή-Δόξας, είναι ο δεύτερος τη φετινή
σεζόν για την ομάδα της Αραδίππου.
Ο πρώτος ήταν, επίσης, στον αγώνα
με τη Δόξα, στις 12 Μαρτίου, με την
ΟΥΕΦΑ να αποδίδει υπαιτιότητα στον
Ερμή. Είναι η δεύτερη φορά για τους
«φτεροπόδαρους» και ο κίνδυνος για
το -6 είναι ορατός, όπως επίσης και το
χρηματικό πρόστιμο των 50 χιλιάδων
ευρώ. 

Υπενθυμίζουμε ότι στον τρίτο φάκελο
θα υπάρχει διαβάθμιση και αποκοπή
όλων των χορηγιών, ενώ στον τέταρτο
υπάρχει διαγραφή για πέντε χρόνια από
το μητρώο της ΚΟΠ.

ΔΟΞΑ
Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Προσηλωμένοι στον αγώνα της χρονιάς
με την Καρμιώτισσα στο Γ.Σ.Ζ , την ερ-
χόμενη Κυριακή, είναι στη Δόξα. Ξέ-
ρουν πάρα πολύ καλά ότι μόνο με νίκη
θα  μπορούν να ελπίζουν στην παρα-
μονή τους. Εάν κερδίσουν θα ισοβαθ-
μίσουν με την Καρμιώτισσα στους 34
βαθμούς και δύο αγωνιστικές πριν
από το τέλος όλα θα είναι πιθανά. Με
ισοπαλία οι πιθανότητες θα είναι εις
βάρος της Δόξας, ενώ με ήττα θα απο-
χαιρετίσει την κατηγορία. Η νίκη, λοιπόν,
είναι μονόδρομος. Μετά τον αγώνα
κυπέλλου με τον ΑΠΟΕΛ, οι ποδο-
σφαιριστές και ο Λούκας Χατζηλούκας

άρχισαν τη σκληρή δουλειά για τον
αγώνα της χρονιάς. Υπάρχει πίστη και
αισιοδοξία ότι η Δόξα θα φανεί συνεπής
στο ραντεβού της και θα καταφέρει να
πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι
ποδοσφαιριστές θα πρέπει να δώσουν
το 100% με ψυχή, πάθος και αποφα-
σιστικότητα. Η παραμονή στην κατη-
γορία είναι επιτακτική και στην προ-
σφυγική ομάδα ελπίζουν μέχρι και
την υστάτη πως θα τα καταφέρουν και
θα παραμείνει η ομάδα στην Α’ κατη-
γορία. 

Πλέον όλοι αναμένουν πράξεις στο
γήπεδο και να κάνουν αυτό που δεν
έπραξαν στον προηγούμενο αγώνα με
τον Άρη. Αυτήν τη φορά η Δόξα θα
πρέπει να δείξει χαρακτήρα. Δεν υπάρ-
χει άλλη επιλογή. 

Προσηλωμένοι στον
αγώνα της χρονιάς!

Παραιτήθηκε ο Λούκας Φανιέρος
Αντίδραση μετά τον φάκελο που ήρθε για το Ερμής-Δόξα 
και ορατός ο κίνδυνος για το -6 για την ομάδα της Αραδίππου 

ΑΕΚ
Σοφοκλής�Σοφοκλέους�

Ζουν και αναπνέουν στην ΑΕΚ για το
μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής με τον
ΑΠΟΕΛ. Η μοίρα τα έφερε έτσι, ώστε η
λαρνακιώτικη ομάδα για τρίτη διαδοχική
χρονιά να χτυπά ρέστα τίτλου στο ΓΣΠ
και αναμφίβολα ο στόχος είναι ένας και
μοναδικός: να αλλάξει τη μοίρα, να απο-
τρέψει να τριτώσει το «κακό» και τούτη
τη φορά να είναι αυτή η κερδισμένη. Η
ΑΕΚ καλείται να δείξει χαρακτήρα και
να προσεγγίσει το παιχνίδι με τη σωστή
νοοτροπία. Στοιχεία που κέρδισε με το
σπαθί της και την αγωνιστικότητά της τα
τελευταία χρόνια, αλλά στην κρίσιμη
στιγμή, για διάφορους λόγους, δεν τα
εκμεταλλεύτηκε σωστά. Τώρα έχει άλλη
μια μεγάλη ευκαιρία ενώπιόν της και
καλείται να ανταποκριθεί θετικά, παρά
τις πολλές δυσκολίες που θα συναντήσει
σε μια έδρα-«καμίνι» απέναντι σε έναν
αντίπαλο που θέλει τη νίκη-τίτλου. 

Το κίνητρο της επιβίωσης
Ομολογουμένως η φετινή χρονιά για
την ΑΕΚ ήταν περίεργη και ζόρικη. Από
τη μεγάλη πρόκριση στη Μόσχα επί της
Σπαρτάκ και το νικηφόρο σερί στις αρχές
του πρωταθλήματος, στην παρατεταμένη
αγωνιστική αστάθεια που της στοίχισε
πολύτιμους βαθμούς και στις ατυχίες με
τους σοβαρούς τραυματισμούς παιχτών,
μέχρι και την πρόσφατη αγωνιστική
απραξία του πρώτου της σκόρερ, Ιβάν
Τρισκόφσκι σε πέντε αγώνες των πλέι
οφ… Και αυτή η έντονα συναισθηματική
σεζόν κλείνει σχεδόν τον κύκλο της, την
Κυριακή, στο ραντεβού τίτλου με τον

ΑΠΟΕΛ, κάτι που μεγαλώνει το κίνητρο
των παιχτών της ομάδας. Από τη στιγμή
που δηλώνουν ζωντανοί στη μάχη του
πρωταθλήματος, θέλουν να εξαντλήσουν
τις πιθανότητές τους και να φύγουν
νικητές από το ΓΣΠ. Όπως έπραξαν και
στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ
στην «ΑΕΚ Αρένα», όταν γύρισαν ένα
παιχνίδι που φάνταζε χαμένο… Έχοντας
ξανά το κίνητρο της επιβίωσης στη μάχη
του τίτλου, η ΑΕΚ θα επιδιώξει να κάνει
ό,τι δεν έκανε πέρυσι και πρόπερσι στο
ΓΣΠ απέναντι στον ΑΠΟΕΛ.   

Τακτική και ψυχολογία
Είναι δεδομένο ότι το μεγάλο ντέρμπι
της Κυριακής θα κριθεί στην τακτική
προσέγγιση των δύο ομάδων. Είναι για
αυτόν τον λόγο που ο Ιδιάκεθ έχει δώσει
πολύ μεγάλο βάρος στην τακτική που
θα ακολουθήσει η ομάδα του. Θα είναι
σημαντικό για την ΑΕΚ να καταφέρει να
ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα και να
μπλοκάρει την επιθετική ανάπτυξη του
ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα, «καίγεται» περισσό-
τερο για τη νίκη η ΑΕΚ, αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι θα πέσει με τα μούτρα στην
επίθεση. Θα χρειαστεί ορθολογιστική
διαχείριση του αγώνα και ασφαλώς οι
επιστροφές δύο πολύπειρων ποδοσφαι-
ριστών, των Τρισκόφσκι και Λαμπάν,
θεωρούνται καταλυτικές. Πέραν, όμως,
της σωστής τακτικής, οι παίχτες της ΑΕΚ
θα πρέπει να έχουν και την κατάλληλη
ψυχολογία. Σε αρκετά παιχνίδια φέτος η
ΑΕΚ πλήρωσε ακριβά την έλλειψη κα-
θαρού μυαλού από τους παίχτες της και
αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει
να παρουσιαστεί σε ένα τόσο κρίσιμο
παιχνίδι, όπως αυτό της Κυριακής με
τον ΑΠΟΕΛ.  

Αυτήν τη φορά να είναι αλλιώς…
Ζουν και αναπνέουν στην ΑΕΚ για το μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής με τον ΑΠΟΕΛ
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TΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διευθυντής Σύνταξης |

Θεόδωρος Καυκαρίδης

Υπεύθυνοι σύνταξης |

Πολύβιος Αλεξάνδρου,

Φρίξος Κυριάκου

Συντάκτες | 

Άκης Κυριάκου, 

Γιάννης Παπαϊωάννου,

Σοφοκλής Σοφοκλέους,

Βασίλης Τσιρόπουλος,

Ανδρέας Παρασκευά,

Κωνσταντίνος Κλαρκ,

Κατερίνα Φραντζή, 

Κώστας Αθανασίου, 

Κωστής Σταυρινίδης,

Γρηγόρης Γεωργίου, 

Στέλιος Δημοσθένους 

Συνεργάτες | Δημήτρης

Φώκκης, Τάκης Πάλμας,

Παναγιώτης Χριστοδούλου

TΖΟΚΕΡ

9, 16, 33, 40, 41 και 3
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.
Η 2η κερδίζει από €28.135,48. Η 3η κερδί-
ζει από €2.500, η 4η και η 5η από €50, η 6η
και η 7η  από €2 και η 8η από €1,5.

ΠΡΟΤΟ

9225595
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

7426η κλήρωση:  2, 3, 5, 16, 18

7427η κλήρωση:  4, 5, 27, 29, 31

SUPER 3

30747η: 696 30748η: 727 30749η: 983

30750η: 512 30751η: 302 30752η: 637

30753η: 853 30754η: 029 30755η: 052

30756η: 691

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

Η δράση στο
Ερασιτεχνικό
Πρωτάθλημα
ΜΠΑΣΚΕΤ

Για τη 2η αγωνιστική του Πρωταθλήματος
ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας η NIVEA νίκησε
την PWC 74-45. Ο πλουραλισμός στο
σκοράρισμα και ο γρήγορος ρυθμός ήταν
τα στοιχεία που έδωσαν την εύκολη νίκη
στους περσινούς πρωταθλητές.

Τα δεκάλεπτα: 20-9, 41-17, 60-29, 74-45

NIVEA: Στυλιανίδης, Lukic 6(2), Παπαέλληνας Κ 20(3),

Παύλου 7, Χαραλάμπους, Παπαδημητρίου 1, Zaric 14(4),

Δημητρίου 12(1), Ζαχαρίου 4, Fowlkes 6, Ζαλούμης, Πα-

παέλληνας Γ 4

PWC: Χατζηγεωργίου 13(2), Παύλου 2, Σκανδαλής 2,

Φωτίου 3(1), Αργυρού 3, Κληρίδης 2, Ευθυμίου, Ζαγορί-

της, Juknevicious 6, Χοιρομερίδης 10, Συλλούρης, Καρ-

καμπούλιας 4

Εύκολη νίκη για τους PN99 που κέρδισαν
τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΥΚΚΟΥ 87-54. Οι
φιλοξενούμενοι με ψηλά ποσοστά ευστοχίας
ξέφυγαν μετά το δεκάλεπτο και πήραν δί-
καια τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 11-17, 23-40, 41-64, 54-87

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΥΚΚΟΥ: Κουνναμάς 1, Αγαθαγγέλου 9(1),

Βασιλειάδης 2, Κώστα Ε,  Κάκκουρας 6, Ασσιώτης 9(1),

Μενοίκου 6, Ηλιάδης 9(1), Πιτσιλλίδης 2, Γιαννακού 10(1)

PN99: Σάββα 22(4), Αντωνίου 4, Φιλίππου 4, Ζάκος 3(1),

Τουμάζου 5(1), Προκοπίου 23(6), Ιωάννου, Κονναφής 12(1) 

Σε ένα αρκετά καλό παιχνίδι, οι ΠΑΛΑΙ-
ΜΑΧΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ κέρδισαν την ESOBGA
73-60. Από την αρχή το παιχνίδι είχε έναν
γρήγορο ρυθμό και με τις δύο ομάδες να
σκοράρουν με ευκολία. Οι γηπεδούχοι
με τον Αναστασιάδη να σκοράρει κατά
βούληση νίκησαν δίκαια.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 29-30, 44-49, 60-73

ESOBGA: Μασιάς 3(1), Παναγιώτου Α 15(1), Παναγιώτου

Ν 12(2), Florent 5(1), Φωτίου, Μάντζας 10(2), Μακρής

10(2), Ράιτ 5(1)

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ: Σωκράτους 4, Θεοχαρίδης Ν,

Θεοχαρίδης Κ, Γεωργίου 5(1), Στυλιανού Σ, Μουκτάρης 14,

Παπαδόπουλος 15(3), Στυλιανού Γ 3, Αναστασιάδης 32(8)

Έτοιμες για τον τέταρτο αγώνα της σειράς
για την τελική φάση του Πρωταθλήματος
ΟΠΑΠ Ανδρών Α’ Κατηγορίας είναι
Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνός, που θα
αγωνιστούν μεταξύ τους απόψε, στις
19:00, στο «Κίτιον Αθλητικό Κέντρο»
της Λάρνακας.

Το σκορ της σειράς είναι αυτήν τη
στιγμή στο 2-1 υπέρ του Κεραυνού.
Στο πρώτο παιχνίδι που είχε γίνει στον
Στρόβολο οι «ερυθροκίτρινοι» είχαν
επικρατήσει με 80-79, με την ΑΕΚ να
απαντάει στο δεύτερο παιχνίδι, το οποίο
πραγματοποιήθηκε στο «Κίτιον», επι-
κρατώντας με 90-71 και κάνοντας το
1-1 στη σειρά. Ο Κεραυνός ήταν ο νι-
κητής και στο τρίτο παιχνίδι της σειράς,
που έγινε στο «Κώστας Παπαέλληνας»,
με σκορ 82-72.

Και οι δύο ομάδες θα παλέψουν μέχρι
τέλους για τη νίκη στον τέταρτο τελικό.
Από τη μια οι γηπεδούχοι θέλουν τo νι-
κηφόρο αποτέλεσμα για να ισοφαρίσουν
σε 2-2 και να διεκδικήσουν στη συνέχεια
στον πέμπτο τελικό της σειράς την κατά-
κτηση του πρωταθλήματος. Από την
άλλη ο Κεραυνός θα ταξιδέψει στη Λάρ-

νακα με μοναδικό στόχο τη νίκη, η οποία,
εάν έρθει, θα του χαρίσει τον τίτλο.

Όπως και στα άλλα τρία παιχνίδια

που είδαμε στην τελική φάση ανάμεσα
στις δύο ομάδες, έτσι και σε αυτό, ανα-
μένεται να δούμε πλούσιο θέαμα και

δυνατές μονομαχίες. Η αναμέτρηση θα
μεταδοθεί ζωντανά, τηλεοπτικά, από τη
Cytavision.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 

Σειρά στους αγώνες του τρίτου παγκο-
σμίου Κυπέλλου Σκοποβολής που φι-
λοξενούνται στο Ολυμπιακό Σκοπευ-
τήριο Λάρνακας, παίρνει το αγώνισμα
του τραπ, με το οποίο θα ολοκληρωθούν
οι αγώνες την ερχόμενη Κυριακή. Σή-
μερα θα γίνει ο προκριματικός (75 δίσκοι)
και ο τελικός των γυναικών, ενώ οι
άνδρες σκοπευτές θα ρίξουν τους πρώ-
τους 50 δίσκους και θα ολοκληρώσουν
αύριο Σάββατο με τους υπόλοιπους 75
και τη διεξαγωγή του τελικού.

Στον κανονικό αγώνα του τραπ γυ-
ναικών, όπου παίρνουν μέρος 64 αθλή-
τριες, συμμετέχει η πρωταθλήτριά μας
Γεωργία Κωνσταντινίδου, η οποία από
την αρχή της σεζόν αγωνίζεται με το

καινούργιο της όπλο και προσπαθεί να
προσαρμοστεί. Στόχος σ’ αυτήν τη διορ-
γάνωση το πλασάρισμα στην πρώτη ει-
κοσάδα, όπως είχε αναφέρει και ο πρό-
εδρος της ΣΚΟΚ και ότι καλύτερο προ-
κύψει, καλώς να ορίσει. Η νεαρή σκο-
πεύτριά μας Άντη Ιερείδου, στην παρ-
θενική παρουσία της σε αγώνα της ISSF
θα αγωνιστεί για εξασφάλιση ολυμπια-
κού ορίου, που στην περίπτωση του
τραπ γυναικών είναι 58/75.

Στο τραπ ανδρών, τη ΣΚΟΚ εκπρο-
σωπούν οι διεθνείς μας Άδωνης Μυ-
λωνάς, Νιχάτ Αχτερζί και Ανδρέας Μα-
κρής, ενώ για τα ολυμπιακά όρια θα
αγωνιστούν οι Φειδίας Σαββίδης και
Γιάννης Αηλιώτης. Το ολυμπιακό όριο
(MQS) στους άνδρες του τραπ είναι
112/125, που αποτελεί και τον μίνιμουμ
στόχο των δυο αθλητών μας.

Τραπ επί… σκοπώ!!!

ΑΕΚ - Κεραυνός: Πράξη τέταρτη! 
Οι «κιτρινοπράσινοι» θέλουν να ισοφαρίσουν 
σε 2-2  και η ομάδα του Στροβόλου τη νίκη τίτλου 

ΦΟΥΤΣΑΛ 

Η Ανόρθωση κατέκτησε ψες -για πρώτη φορά
στην Ιστορία της- το Πρωτάθλημα Φούτσαλ.
Στον δεύτερο τελικό, που διεξήχθη στην κλειστή
αίθουσα «Tάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθε-
ρία», νίκησε με 7-4 την Ομόνοια και συμ-
πλήρωσε τις δύο νίκες που χρειαζόταν ώστε
να στεφθεί Πρωταθλήτρια.  Μεγάλος πρωτα-
γωνιστής για την Ανόρθωση ο Φουμάσα που
πέτυχε τέσσερα τέρματα. Στον πρώτο τελικό,
την περασμένη Δευτέρα, η Ανόρθωση είχε
νικήσει με 5-2. Στην κανονική διάρκεια του
Πρωταθλήματος η Ανόρθωση είχε τερματίσει
δεύτερη και η Ομόνοια 4η, αλλά κατάφερε
να φτάσει στον τελικό του Πρωταθλήματος
αποκλείοντας στην ημιτελική φάση την ΑΕΛ
που είχε τερματίσει στην 1η θέση. Η Ανόρθωση
προκρίθηκε στον τελικό σε βάρος του ΑΠΟΕΛ,
που στην κανονική περίοδο είχε τερματίσει
3ος. Η αγωνιστική περίοδος στο Φούτσαλ θα
ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 12 Μαΐου, με
τον τελικό Κυπέλλου μεταξύ της
Ομόνοιας/Αραράτ και της ΑΕΛ (Κίτιον, 20:00).  

Πρωταθλήτρια η Ανόρθωση!
Το κατέκτησε για πρώτη φορά στην Ιστορία της, 

επικρατώντας της Ομόνοιας στον δεύτερο τελικό με 7-4 
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Το γκολ του Μάρκους Ράσφορντ στο
67’ δίνει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
μεγάλο προβάδισμα για να βρεθεί
στον τελικό 24ης Μαΐου στο «Friends
Arεna» της Στοκχόλμης. Οι «κόκκινοι
διάβολοι» επικράτησαν  της Θέλτα
στο «Μπαλαΐδος», στον δεύτερο χρο-
νικά ημιτελικό του Europa League
και, πλέον, είναι το απόλυτο φαβορί
για την πρόκριση στον τελικό στη ρε-
βάνς της 11ης Μαΐου στο «Ολντ Τρά-
φορντ». To brand name των «μπέμ-
πηδων» μέτρησε πάρα πολύ στην ανα-
μέτρηση. Χωρίς να εντυπωσιάσει, η
ομάδα του Ζοζέ Μουρόνιο έμεινε για
9ο ματς αήττητη στο Europa League
(7 νίκες, 2 ισοπαλίες) και, σε μία εβδο-
μάδα, θα επιδιώξει να «τσεκάρει» το
«εισιτήριο» για τον τελικό μπροστά
στο κοινό της.

ΘΕΛΤΑ: Σέρχιο Άλβαρεθ, Ούγκο
Μάγιο, Καμπράλ, Ρονκάγλια, Χόνι Κά-
στρο, Ραντόγια, Βας (74’ Χοθαμπέντ),
Πάμπλο Ερνάντες, Ιάγο Άσπας, Σίστο,
Γκουιντέτι.

Mάντσεστερ: Ρομέρο, Βαλένσια,
Μπεγί, Μπλιντ, Νταρμιάν, Φελαϊνί,
Αντέρ Ερέρα, Πογκμπά, Λίνγκαρντ,
Μχιταριάν (78’ Άσλεϊ Γιανγκ), Ρά-
σφορντ (80’ Μαρσιάλ).

Οι σκόρερ και τα αποτελέσματα
των πρώτων ημιτελικών:
Άγιαξ - Λιόν ................................................................4-1

(25΄,71΄ Τραορέ, 34΄ Ντόλμ-

περγκ, 49΄ Γιουνές - 66΄ Βαλμπουε-

νά)

Θέλτα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ  0-1

(67΄ Ράσφορντ)

Στην τελική ευθεία για τον Σαββατιάτικο
τελικό βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που από χθες
μετακόμισε στη Μαγνησία, όπου εκεί
θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του
για τον μεγάλο αγώνα με την ΑΕΚ. Χθες
έγινε η τελευταία προπόνηση στη Θεσ-
σαλονίκη και στη συνέχεια η αποστολή
που περιλαμβάνει τιμής ένεκεν όλους
τους ποδοσφαιριστές, αναχώρησε για
τον Βόλο, όπου κατέληξε σε ξενοδοχείο
έξω από την πόλη για περισσότερη προ-
σήλωση στον μοναδικό στόχο της νίκης. 

Ο προπονητής Βλάνταν Ίβιτς έχει ου-
σιαστικά καταστρώσει τα βασικά του
σχέδια για τον αγώνα του Σαββάτου και
ερωτηματικά υπάρχουν μόνο για μια
θέση, όπου στο κέντρο του γηπέδου

ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν ο Μπί-
σεσβαρ ή ο Κάνιας θα πάρουν την μια
θέση που «εκκρεμεί». Ο Ολλανδός προ-
σθέτει σε ποιότητα στον οργανωτικό επι-
θετικό τομέα, ενώ ο Ισπανός Κάνιας έχει
σαφώς καλύτερα ανασταλτικά χαρίσματα.
Με βάση όλες τις πιθανότητες θα αγω-
νιστούν οι  Γλύκος κάτω από την εστία,
Λέοβατς και Μάτος  στα πλάγια της άμυ-
νας, Βαρέλα και Κρέσπο στο κέντρο
αυτής. Τσίμιροτ και Σάκχοφ στη μεσαία
γραμμή, ενώ από τους Κάνιας και Μπί-
σεσβαρ ένας θα πάρει την τρίτη θέση,
και τέλος στην επίθεση Κάμπος και  Πρί-
γιοβιτς είναι σίγουροι και για τη μια επι-
πλέον θέση οι Ενρίκε και Ουάρντα είναι
υποψήφιοι.

Η έφεση του Λιονέλ Μέσι κατά της
πρωτόδικης ποινής των τεσσάρων
αγωνιστικών αποκλεισμού που του
επιβλήθηκε, λόγω εξύβρισης του βοη-
θού διαιτητή στον αγώνα των προκρι-
ματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου
με τη Χιλή εξετάστηκε σήμερα από τη
FIFA, όπως αποκάλυψε πηγή προ-
σκείμενη στην Παγκόσμια Συνομο-

σπονδία Ποδοσφαίρου. Ο Αργεντινός
σούπερ σταρ της Μπαρσελόνα δεν
έδωσε το «παρών» στα γραφεία της
FIFA στη Ζυρίχη, ωστόσο, σύμφωνα
με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, θα
υπερασπιστεί τον εαυτό του μέσω βίν-
τεο σε τηλεδιάσκεψη. Η πειθαρχική
επιτροπή της FIFA δεν προβλέπεται
να λάβει γρήγορα απόφαση.

Εξετάστηκε η έφεση του Μέσι 

Πανέτοιμος ο ΠΑΟΚ 

Ο Ντιέγκο Κόστα θα παίξει στην Κίνα
την επόμενη σεζόν. Όπως αναφέρει η
«El Larguero» και δημοσιεύει επίσης
η «Marca», ο επιθετικός της Τσέλσι
έχει υπογράψει προσύμφωνο με την
Τιαντζίν Κουαντζιάν, ομάδα με προπο-
νητή τον Φάμπιο Καναβάρο και παίκτες
όπως οι Πάτο και Βίτσελ. Την περασμένη
Παρασκευή ο μάνατζέρ του Ζόρζε Μέν-
τες και ο ίδιος ο Ντιέγκο Κόστα είχαν
δείπνο σε ένα εστιατόριο του Λονδίνου
με τέσσερεις παράγοντες της Τιαντζίν,
προκειμένου να συμφωνήσουν τις λε-
πτομέρειες της μετεγγραφής του Βρα-
ζιλιάνου, με ισπανικό διαβατήριο, στο
πρωτάθλημα της Κίνας. Ο Κόστα, που
θα υπογράψει συμβόλαιο στα μέσα
Μαΐου, θα εισπράττει 30 εκατομμύρια
ευρώ ετησίως για κάθε σεζόν που θα
αγωνίζεται με την κινεζική ομάδα. Η

Τσέλσι, που γνωρίζει όλες τις κινήσεις,
έχει δώσει έγκριση για τη μετεγγραφή,

η οποία θα φτάσει περίπου τα 90 εκα-
τομμύρια ευρώ.

Ο Ντιέγκο Κόστα πάει στην Κίνα

ΑΕΚ 

Είκοσι παίκτες είναι οι «εκλεκτοί» που
θα συμμετάσχουν στην αποστολή της
ΑΕΚ για τον τελικό κυπέλλου εναντίον
του ΠΑΟΚ. Η τελευταία προπόνηση
της Ένωσης στα Σπάτα έγινε χθες, κα-
θώς η αποστολή θα αναχωρήσει σή-
μερα το πρωί για τον Βόλο, όπου το
Σάββατο (20:30) η ΑΕΚ θα υπερασπι-
στεί το τρόπαιό της. Μαζί με την ομάδα
θα ταξιδέψει και ο Ανδρέας Βλαχομή-
τρος για να βοηθήσει στην προπόνηση.
Ανάμεσα στους παίκτες που αποκλεί-
στηκαν ξεχωρίζει ο Τόμας Πέκχαρτ,
πρώτος σκόρερ της ομάδας στη φετινή
σεζόν, ο Αστρίτ Αϊντάρεβιτς, αλλά και
ο Μιχάλης Μπακάκης, ο οποίος πρό-
σφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του.
Παρών θα είναι ο Χρήστος Αραβίδης,
κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, αφού
και χθες ακολούθησε ατομικό πρό-
γραμμα, άρα θα είναι ο ένας από τους
δύο που δεν θα δηλωθούν στη 18άδα
του τελικού.

Σήμερα, μετά το πρωινό στο ξενο-
δοχείο της Αττικής Οδού, η ομάδα θα
αναχωρήσει με προορισμό τον Βόλο.
Η συνέντευξη Τύπου του Μανόλο Χι-
μένεθ και του αρχηγού Πέτρου Μάν-

ταλου είναι προγραμματισμένη για τις
18.30 στο Πανθεσσαλικό, ενώ η προ-
πόνηση της ΑΕΚ θα αρχίσει στις 20.30.

Η αποστολή: Ανέστης, Μπάρκας,
Γκάλο, Κολοβέτσιος, Τσιγκρίνσκι, Βρά-

νιες, Ντίντακ, Γιαννούτσος, Σιμόες, Γιό-
χανσον, Γαλανόπουλος, Μάνταλος,
Βάργκας, Χριστοδουλόπουλος, Ρον-
τρίγκες, Τσέλιος, Μπακασέτας, Αραούχο,
Αλμέιδα, Αραβίδης.

Βγήκε η αποστολή! 
Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό με τον ΠΑΟΚ 

Προβάδισμα τελικού
για τη Μάντσεστερ
Επικράτησε με 0-1 της Θέλτα στο
«Μπαλαΐδος» με γκολ του Ράσφορντ
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