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Δεν την παίρνει
από κάτω 

Ακόμη και αν δεν τα καταφέρει
ούτε φέτος, η ΑΕΚ έχει όλα τα

εχέγγυα για το μέλλον. Ήδη, σε
τρία χρόνια πέτυχε αρκετά και

άλλαξε επίπεδο. 
ΣΕΛΙΔΑ 35

Βάζει πίεση
στον εαυτό του

Ο ΑΠΟΕΛ συνεχίζει να κρατά την
τύχη στα χέρια του για την

υπόθεση τίτλος, ωστόσο, με την
εικόνα που εκπέμπει, προσθέτει

επιπρόσθετη πίεση. 
ΣΕΛΙΔΑ 36

Διασύρουν 
την Ιστορία της

Σε σάκο του μποξ έχει μετατραπεί
η Ομόνοια και άπαντες στην

ομάδα περιμένουν καρτερικά το
φινάλε του πρωταθλήματος, ώστε

να υπάρξει ανασύνταξη. 
ΣΕΛΙΔΑ 36

Όσο ζει 
ελπίζει

Ο Απόλλωνας ψάχνει ένα
ποδοσφαιρικό θαύμα για να

στεφθεί πρωταθλητής, ωστόσο,
όσο υπάρχουν πιθανότητες 

θα τις κυνηγήσει. 
ΣΕΛΙΔΑ 37

Η ΑΕΛ έκανε το αυτονόητο -εκμεταλλευόμενη τον παράγοντα έδρα- και νίκησε την Ανόρθωση με 2-0. 
Η ομάδα της Λεμεσού με το τρίποντο απέκτησε προβάδισμα πέντε βαθμών από την 5η της βαθμολογίας

Ομόνοια και μόνο με αυτοκτονία θα μείνει εκτός από το Γιουρόπα Λιγκ της επόμενης περιόδου. 
Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Σάσι, που πέτυχε και τα δύο γκολ.

ΣΕΛΙΔΑ 38

ΝΙΚΗ... ΕΥΡΩΠΗΣ
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Η ομάδα της Λεμεσού με το τρίποντο απέκτησε προβάδισμα πέντε βαθμών από την 5η της βαθμολογίας
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Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Σάσι, που πέτυχε και τα δύο γκολ.
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ΝΙΚΗ... ΕΥΡΩΠΗΣ
Η ΑΕΛ έκανε το αυτονόητο -εκμεταλλευόμενη τον παράγοντα έδρα- και νίκησε την Ανόρθωση με 2-0. 
Η ομάδα της Λεμεσού με το τρίποντο απέκτησε προβάδισμα πέντε βαθμών από την 5η της βαθμολογίας

Ομόνοια και μόνο με αυτοκτονία θα μείνει εκτός από το Γιουρόπα Λιγκ της επόμενης περιόδου. 
Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Σάσι, που πέτυχε και τα δύο γκολ.
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ΝΙΚΗ... ΕΥΡΩΠΗΣ
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EXTRA 5

7434η κλήρωση:  6, 10, 19, 20, 23
7435η κλήρωση:  3, 12, 14, 24, 35

SUPER 3

30787η: 023 30788η: 763 30789η: 693
30790ή: 661 30791η: 286 30792η: 246
30793η: 323 30794η: 437 30795η: 720
30796η: 710

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

TV

CYTAVISIONSPORTS 1

21:45 JUVENTUS - MONACO

NOVASPORTS 2

20:00 ΠΟΛΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΟΒ
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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

Τελικοί Κυπέλλων

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 

Αύριο Τετάρτη 10/5/2017 και ώρα
7.30μ.μ. στην αίθουσα της Ομοσπονδίας
στο Πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλω-
ράκης θα διεξαχθούν οι τελικοί των Κυ-
πέλλων Ανδρών και Γυναικών στην Επι-
τραπέζια Αντισφαίριση.

Το στέμμα του Κυπελλούχου Ανδρών
θα διεκδικήσουν ο Μαυρομμάτης Αγ.
Παύλου και η Goodgate ΕΘΑ. Για να
φθάσει στον τελικό ο περσινός κάτοχος
του Κυπέλλου Μαυρομμάτης Αγ. Παύ-
λου απέκλεισε στα ημιτελικά την Ανατολή
Λατσιών 3-0 στον πρώτο αγώνα και 3-1
στον επαναληπτικό. Η Goodgate ΕΘΑ
πήρε την πρόκριση επί του Α.Σ. Πολε-
μίδια, επικρατώντας και στις δύο ανα-
μετρήσεις με 3-0.

Στον τελικό του Κυπέλλου Γυναικών
θα βρεθούν αντιμέτωπες οι ομάδες του
Ονήσιλου Λακατάμιας και του Κ.Ν. Ακρό-
πολης.

Ο Ονήσιλος Λακατάμιας εξασφάλισε
το εισιτήριο για τον τελικό μετά τις νίκες
του με 3-0 επί του Ευαγόρα Λακατάμιας.
Στον άλλο ημιτελικό το Κ.Ν. Ακρόπολης
επιβλήθηκε του Α.Σ. Πολεμίδια με 3-0
και 3-1. 

Οι φίλαθλοι του αθλήματος θα έχουν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν υψη-
λού επιπέδου πινγκ-πονγκ με τους αθλη-
τές και αθλήτριες των τεσσάρων ομάδων
να δίνουν τους καλύτερούς τους εαυτούς
για την κατάκτηση του Κυπέλλου. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
LASER RADIAL 

Ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου πραγ-
ματοποίησε αποστολή στο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα Laser Radial Ανδρών/Νέ-
ων/Εφήβων 2017 που διοργανώθηκε
στη Θεσσαλονίκη από τον ΝΑΟΚΘ
κάτω από την επίβλεψη της Ελληνικής
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Στόχος ήταν οι αθλητές να προετοι-
μαστούν όσο γίνεται καλύτερα και ενόψει
των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων, στα
οποία θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο
αλλά και των Παγκύπριων Πρωταθλη-
μάτων.

Στην αποστολή συμμετείχαν οι αθλη-
τές Αλέξιος Παπάζογλου, Στέλιος Μο-
δέστου και Πάνος Κωνσταντίνου, ενώ
συνοδός/προπονητής ήταν ο προπο-
νητής Laser του ΝΟΑ Τσώλης Χάρης. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το πρωτά-
θλημα Radial αποτελεί τον δυνατότερο

αγώνα στην Ελλάδα στην εν λόγω κα-
τηγορία και αποτελεί παράλληλα και
την μοναδική πρόκριση για την Εθνική
Ομάδα του 2017. Το επίπεδο ήταν αρ-
κετά υψηλό και οι αθλητές που συμμε-

τείχαν βρίσκονταν στην καλύτερή τους
κατάσταση.

Στην κατηγορία Νέων συμμετείχαν
46 αθλητές και στην κατηγορία Εφήβων
28. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν με-

ταξύ 19 και 22/4. Έγιναν 10 ιστιοδρομίες
με μεγάλη ποικιλία συνθηκών, από
ισχυρό άνεμο 18-23 kts μέχρι ασθενή
άνεμο 6-8 kts την τελευταία μέρα των
αγώνων.

Μέσα από τους αγώνες οι αθλητές
είχαν την ευκαιρία να συλλέξουν πο-
λύτιμες εμπειρίες, οι οποίες θα τους
βοηθήσουν στην πορεία τους.

Συνολικά οι Κύπριοι αθλητές στά-
θηκαν επάξια μέσα σε έναν δύσκολο
στόλο και οι υποσχέσεις που άφησαν
για τη συνέχεια είναι ενθαρρυντικές.

Τα αποτελέσματα των αθλητών του
Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου είχαν
ως εξής:

- Αλέξης Παπάζογλου: 14ος Γενική
(64 σύν.), 9ος Νέων (46 σύν.), 3ος Εφή-
βων (28 σύν.)

- Πάνος Κωνσταντίνου: 18ος Γενική
(64.σύν.), 13ος Νέων (46 σύν.), 5ος Εφή-
βων (28σύν.)

- Στέλιος Μοδέστου: 40ος Γενική
(64 σύν.), 29ος Νέων (46 σύν.)

Εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες 

ΜΠΙΤΣ ΤΕΝΙΣ 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το μεγα-
λύτερο διεθνές τουρνουά beach tennis
που έγινε ποτέ στην Κύπρο, δίνοντας
την ευκαιρία σε πλήθος κόσμου να
απολαύσει πλούσια αγωνιστική δράση. 

Στο VTTV ITF Beach Tennis Tour-
nament, που διοργανώθηκε από το Ni-
cosia Beach Tennis Club, συμμετείχαν
96 αθλητές από δέκα χώρες, ανάμεσά
τους και πολλοί που συγκαταλέγονται
στους κορυφαίους του κόσμου. 

Μέγας χορηγός του τουρνουά ήταν η
εταιρεία VTT Vasiliko Ltd. (VTTV), η
οποία μέσω ενός πολυδιάστατου προ-
γράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
με σύνθημα «Προσφέρω γιατί νοιάζομαι!»,
επιδιώκει τη στήριξη πρωτοβουλιών που
προάγουν τον αθλητισμό και ενθαρρύνουν
έναν πιο ενεργό τρόπο ζωής. 

Το τουρνουά που ξεκίνησε την Πα-
ρασκευή, 28 Απριλίου, και ολοκλη-

ρώθηκε τη Δευτέρα, 1η Μαΐου, διε-
ξήχθη στο Herodotou Tennis Academy
στη Λάρνακα. Κατά τη διάρκεια του

Σαββατοκύριακου, οι συμμετέχοντες
αναμετρήθηκαν μεταξύ τους, διεκδι-
κώντας το έπαθλο των 2,500 χιλιάδων

δολαρίων, ενώ άλλα δύο μονοήμερα
τουρνουά πραγματοποιήθηκαν χωρίς
χρηματικό έπαθλο.

Κατά την απονομή των βραβείων,
ο Διευθύνων Σύμβουλος της VTTV κ.
Γιώργος Παπαναστασίου, δήλωσε: «Εί-
μαστε περήφανοι που είχαμε την ευ-
καιρία να συμβάλουμε στην πραγμα-
τοποίηση του μεγαλύτερου τουρνουά
beach tennis στην Κύπρο. Η VTTV
στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που
προάγουν τον αθλητισμό και τοποθε-
τούν την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη
του. Η άρτια διοργάνωση σε συνδυασμό
με το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόν-
των, μας προσέφεραν ένα μοναδικό
θέαμα».

Το beach tennis αν και αποτελεί
ένα σχετικά καινούριο άθλημα, τα τε-
λευταία χρόνια όλο και περισσότερος
κόσμος τo επιλέγει και πολλοί ξένοι
αθλητές επισκέπτονται την Κύπρο είτε
για προπονήσεις είτε για να συμμετά-
σχουν σε τουρνουά.

Κορυφαίοι αθλητές στο τουρνουά VTTV ITF  

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Με το αγώνισμα του «μικτού τραπ»
(ζεύγη), έπεσε η αυλαία του τρίτου αγώνα
του Παγκοσμίου Κυπέλλου Σκοποβολής,
στο Ολυμπιακό σκοπευτήριο Λάρνακας.
Το μικτό τραπ είναι το επόμενο ολυμπιακό
αγώνισμα της σκοποβολής που θα περι-

ληφθεί στους Ολυμπιακούς του Τόκυο
το 2020. Στον προκριματικό αγώνα στη
Λάρνακα συμμετείχαν 32 ζεύγη και η
Κύπρος, με τους διεθνείς μας Άδωνη
Μυλωνά (43/50) και Γεωργία Κωνσταν-
τινίδου (44/50) και με συνολικό αποτέ-
λεσμα 87/100 τερμάτισε στην 23η θέση.
Στον ημιτελικό πέρασαν ζεύγη με 94/100.
Συγκεκριμένα, αγωνίστηκαν στον ημιτε-

λικό τα ζεύγη από την Ισπανία (97/100),
Ιταλία (96/100), Κίνα (95/100), Φιλανδία
(94/100), Σλοβακία (94/100), και Σαν
Μαρίνο (94/100). Στον μικρό τελικό για
το χάλκινο μετάλλιο προκρίθηκαν τα
ζεύγη της Κίνας και της Φιλανδίας, ενώ
στον μεγάλο τελικό που θα διεξαγόταν
χθες αργά το απόγευμα προκρίθηκαν τα
ζεύγη της Ισπανίας και της Ιταλίας.       

Τραπ ανδρών
Στο τραπ ανδρών, το χρυσό μετάλλιο
εξασφάλισε ο Ισπανός Αντόνιο Μπαϊλόν
με 46/50, το αργυρό ο Ολυμπιονίκης
του Λονδίνου Τζιοβάνι Τσερνογκόραζ
από την Κροατία με 43/50 και το χάλκινο
ο Ρώσος Ολυμπιονίκης της Αθήνας
Αλεξέι Αλίποβ με 31/40. 

Οι δυνατές ομάδες ξεχώρισαν 
Στην 23η θέση από 32 συμμετοχές το κυπριακό δίδυμο στο «μικτό τραπ»
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ΚΥΠΕΛΛΟ Γ΄/ ΣΤΟΚ

Εθνικός Λατσιών και Π.Ο Ξυλοτύμπου
ετοιμάζονται για τον τελικό Κυπέλλου
Coca - Cola Γ’ Κατηγορίας και Επίλεκτης
ΣΤΟΚ που θα διεξαχθεί την ερχόμενη
Πέμπτη στο ΑΕΚ Αρένα (17.00). Η συ-
νέντευξη Τύπου του τελικού πραγματο-
ποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο Συνε-
δριακό Κέντρο του σταδίου ΓΣΠ και το
κεντρικό μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: Ο τε-
λικός είναι γιορτή και αυτό το κλίμα
πρέπει να επικρατήσει στο γήπεδο. Κα-
λωσορίζοντας τις ομάδες, ο κ. Φίλιππος
Γιαπατός, μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, ανέφερε: «Από μόνη της η πα-
ρουσία σε αυτήν τη γιορτή αποτελεί επι-
τυχία και για τις δύο ομάδες, τις οποίες
συγχαίρω για την πρόκριση τους και
τους εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα
της Πέμπτης. Ο τελικός θα μεταδοθεί
από τη Cytavision με την Κυπριακή
Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να αναλαμ-
βάνει όλα τα έξοδα της τηλεοπτικής με-
τάδοσης, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο
τη διοργάνωση, προβάλλοντας τις ομάδες
και τον χορηγό. Εύχομαι οι φίλαθλοι
των δύο ομάδων να δώσουν μαζικό πα-
ρών στο γήπεδο και να στηρίξουν τις
ομάδες τους με αθλητοπρέπεια και αλ-
ληλοσεβασμό, συμβάλλοντας και αυτοί
στο να γίνει ο τελικός μια πραγματική
γιορτή του ποδοσφαίρου μας».

Οι προπονητές
Ο προπονητής του Εθνικού Λατσιών

Μαρίνος Σατσιάς ανέφερε:«Θα ήθελα
να συγχαρώ την ομάδα της Ξυλοτύμπου
για την άξια κατάκτηση του Πρωταθλή-
ματος σε μια δύσκολη χρονιά. Δίνω ένα
μικρό προβάδισμα στον αντίπαλο λόγω
εμπειρίας. Εμείς στηριζόμαστε σε αρκε-
τούς νεαρούς και θα καταβάλουμε κάθε
δυνατή προσπάθεια για να πάρουμε το
τρόπαιο » Ο Κώστας Λοΐζου, ο προπο-
νητής της Ξυλοτύμπου, τόνισε: «Είναι
ένας τελικός και μπορούν να γίνουν τα
πάντα και υπάρχουν πολλά παραδείγ-
ματα από το παρελθόν. Έχουμε καλή

ομάδα και ελπίζω την Πέμπτη να βρε-
θούμε πανέτοιμοι».

Εκ μέρους της χορηγού εταιρείας
Coca - Cola, ο κ. Στέφανος Ανδρονίκου
ανέφερε με τη σειρά του: «Θα ήθελα
κατ’ αρχάς να αναφέρω τη συνεργασία
μας με την ΚΟΠ εδώ και 55 χρόνια,
στηρίζοντας τον θεσμό του Κυπέλλου.
Συγχαίρουμε και τις δύο ομάδες για την
πρόκρισή τους στον τελικό και εύχομαι
να παρακολουθήσουμε έναν αγώνα γε-
μάτο θέαμα και πολλές συγκινήσεις και
κερδισμένο το ποδόσφαιρο».

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Είναι να απορεί κανείς με τη Νέα Σα-
λαμίνα. Σε κάποιο σημείο του πρωτα-
θλήματος διεκδικούσε την 6η θέση.
Στις αρχές των πλέι-οφ οι περισσότεροι
τη θεωρούσαν ως το πρώτο φαβορί
για πρωτιά στο 2ο γκρουπ. Ακόμη και
όταν άρχισε με ήττα. Πέρασε όμως από
το Δασάκι, κέρδισε εύκολα τον Ερμή,
πήρε βαθμό στο Τσίρειο απέναντι στον
Άρη που καιγόταν. Ποιος να σκεφτεί
την πιθανότητα να κινδυνεύσει; Πρα-
κτικά από τα πέντε τελευταία παιχνίδια
που έδωσε, όπως διαμορφώθηκε σή-
μερα η κατάσταση, χρειαζόταν τρεις
βαθμούς. Αλλά κατάφερε να πάρει μόνο
δύο ισοπαλίες και κατέγραψε τρεις ήττες.
Οπότε μπλέχτηκε σε ένα σενάριο που

τη θέλει να πέφτει. Αν λοιπόν χάσει και
τα δύο παιχνίδια (με Καρμιώτισσα,
Δόξα), οι δύο αυτές ομάδες κερδίσουν
και το άλλο παιχνίδι τους και ο Άρης
πάρει έναν βαθμό την επόμενη αγωνι-
στική, η Νέα Σαλαμίνα υποβιβάζεται.
Δύσκολο σενάριο, αλλά πιθανό. Από
τους «ερυθρόλευκους» εξαρτάται να το
εξανεμίσουν. Θέλουν μία ισοπαλία.
Είναι δεδομένο πως μπορούν να την
πάρουν. Τα μαθηματικά είναι όμως το
λιγότερο. Ανησυχία προκαλεί περισ-
σότερο η κάκιστη εικόνα στις τελευταίες
αγωνιστικές, η κατηφόρα σε επίπεδο
απόδοσης. Αυτό πρέπει να διορθωθεί.
Πιθανότατα η άγνοια κινδύνου έφερε
και εφησυχασμό. Που πρέπει να κοπεί
«μαχαίρι». Η Νέα Σαλαμίνα ευθύνεται
για το πού έφτασαν τα πράγματα και
αυτή οφείλει να τα διορθώσει.  

Μόνη της έμπλεξε, 
μόνη της να ξεμπλέξει

Πανέτοιμοι για τον «μικρό» τελικό 
Π.Ο. Ξυλοτύμπου και Εθνικός Λατσιών θέλουν τρόπαιο

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Μπορεί η ΑΕΚ να έχασε ακόμη μια ευ-
καιρία, για να διεκδικούσε το πρωτά-
θλημα μέχρι τέλους, αλλά κέρδισε ακόμη
περισσότερες εμπειρίες. Μαθηματικά
παραμένει μέσα στο παιχνίδι, όμως, δεν
εξαρτάται μόνο από αυτήν. Τα σενάρια
τα αφήνουμε στο περιθώριο και λέμε
ότι η ΑΕΚ τερματίζει και πάλι δεύτερη.
Για 3η διαδοχική χρονιά. Σε ακόμη ένα
ραντεβού τίτλου, το τρίτο κατά σειρά δεν
είναι για κάποιους συνεπής. Κι όμως η
ομάδα της Λάρνακας είναι συνεπέστατη
με όλα εκείνα που πρέπει να κάνει μια
ομάδα, για να φτάσει σιγά-σιγά στην κο-
ρυφή. Δουλεύει μεθοδικά και είναι στα-
θερά στα υψηλά της βαθμολογίας και
στις λεπτομέρειες δεν μπορεί να κόψει
πρώτη το νήμα. Αυτός δεν είναι ο στόχος.
Στόχος των «κιτρινοπράσινων» δεν είναι
να πάρουν ένα πρωτάθλημα και τέλος,
αλλά να παραμείνουν εκεί στις μεγάλες
ομάδες και να διεκδικούν και να πανη-
γυρίσουν πολλά πρωταθλήματα στο μέλ-
λον. Δεν θέλουν να είναι ένα πυροτέ-
χνημα, αλλά θέλουν να εδραιωθούν και
να έχουν συνέχεια, μεγαλώνοντας βή-
μα-βήμα αυτό που άρχισαν πριν από
μερικά χρόνια. Δεν γίνεσαι μεγάλη ομάδα
από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά χρει-
άζεται μεγάλη προσπάθεια και κυρίως
υπομονή απ’ όλο τον κόσμο. Η ΑΕΚ
άντεξε στα δύσκολα, έπεσε στη δεύτερη
κατηγορία, δεν τα έβαλε κάτω, επέστρεψε
δριμύτερη και από τότε άρχισε να βάζει
τις βάσεις, για να μην επαναληφθεί ποτέ
κάτι παρόμοιο. Δεν ήταν λίγα αυτά που
πέτυχε τα τελευταία χρόνια και με τη
συμμετοχή σε όμιλο του Γιουρόπα Λιγκ,
αλλά και φέτος με την τρίτη κατά σειρά
συμμετοχή στην Ευρώπη. Το καλύτερο
και το πιο αξιοθαύμαστο είναι το ιδιόκτητο
γήπεδο. Ό,τι και να γράψουμε είναι λίγο

για τη διοίκηση Καραπατάκη. Μπορεί,
λοιπόν, η ΑΕΚ στο τέλος να τερματίσει
δεύτερη, μπορεί και τρίτη, αλλά αυτά
που κερδίζει ενόψει της συνέχειας είναι
πάρα πολλά. Εμπειρίες πάνω απ’ όλα,
για να μπει και αυτή στο δρόμο των τρο-
παίων. Επιτυχίες κάνει, εντυπώσεις κερ-
δίζει, δεν κατέκτησε ακόμη πρωτάθλημα.
Κάποτε θα έρθει και αυτό. Έκανε τεράστιο
άλμα προ διετίας, προχωρά με σταθερά

βήματα στη συνέχεια και δεν έχει πισω-
γυρίσματα. Η ΑΕΚ είναι μέσα στον στόχο
της. Κανένας δεν μπορεί να είναι τόσο
αχάριστος με αυτήν την ομάδα, όσο κι
αν νιώθει πικραμένος για τον τρόπο, με
τον οποίο η ομάδα του έχασε κάποια
απρόσμενα παιχνίδια με μικρές ομάδες
και κάποια άλλα στις καθυστερήσεις. Το
θετικό είναι ότι η ΑΕΚ πάει Ευρώπη για
τρίτη κατά σειρά χρονιά. Και δεν έχει

κριθεί ακόμη μαθηματικά το πρωτά-
θλημα με την ΑΕΚ να έχει τις δικές της
πιθανότητες και ελπίδες, για να χριστεί
πρωταθλήτρια.

Με πολλές απουσίες ενόψει ΑΕΛ
Επιστρέφει στον αγώνα με την ΑΕΛ από
τιμωρία ο Τομάς, όμως άλλοι τρεις συμ-
πλήρωσαν δεύτερη κίτρινη κάρτα και
δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο

εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ το ερ-
χόμενο Σάββατο. Πρόκειται για τους
Μουρίγιο, Τέτε και Ακοράν. Τρεις βασικοί
και σημαντικοί ποδοσφαιριστές και με
τον Ιμανόλ ιδιάκεθ να σκέφτεται ήδη
για τους αντικαταστάτες τους. Έχει πάντως
επιλογές,  πάντα σε σχέση και από την
τακτική που θα ακολουθήσει. Ο Ισπανός
συχνά αλλάζει τη διάταξη ανάλογα με
τον αντίπαλο. 

Δεν πρόκειται να την πάρει από κάτω
Ακόμη και αν δεν τα καταφέρει ούτε φέτος, η ομάδα της Λάρνακας έχει όλα 
τα εχέγγυα για το μέλλον. Ήδη σε τρία χρόνια πέτυχε αρκετά και άλλαξε επίπεδο
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ΑΠΟΕΛ

Πολύβιος�Αλεξάνδρου�

Άλλη μια ευκαιρία πήγε χαμένη, παίρ-
νοντας άλλη μια παράταση για την κατά-
κτηση του φετινού τίτλου. Οι «γαλαζοκί-
τρινοι» σε άλλο ένα παιχνίδι απέναντι
στην ΑΕΚ (το τέταρτο φετινό) έμειναν
χωρίς νίκη, αλλά με τον βαθμό που πήραν
διατήρησαν τις αποστάσεις, τέσσερεις
βαθμούς από τους Λαρνακείς και πέντε
από τον Απόλλωνα, δύο στροφές πριν
από το φινάλε. Το σημαντικό είναι ότι ο
ΑΠΟΕΛ εξακολουθεί να κρατά την τύχη
στα χέρια του και χρειάζεται μια νίκη στις
δύο αγωνιστικές που υπολείπονται. Κάτι
που θα προσπαθήσουν να κάνουν το ερ-
χόμενο Σάββατο απέναντι στην Ομόνοια,
η οποία θα είναι τυπικά γηπεδούχος. Εάν
δεν τα καταφέρει -η αλήθεια είναι ότι
κανείς δεν θέλει να σκέφτεται αυτό το εν-
δεχόμενο στον Αρχάγγελο- θα το επιδιώξει
στην τελευταία αγωνιστική στο ΓΣΠ με
αντίπαλο τον Απόλλωνα, τον οποίο επίσης
δεν έχει κερδίσει τη φετινή σεζόν, στους
τρεις αγώνες που βρέθηκαν αντιμέτωπες
οι δύο ομάδες (δύο ήττες, μία ισοπαλία).
Σε ένα παιχνίδι, μάλιστα, που το Νότιο
πέταλο θα είναι κλειστό, λόγω της τιμωρίας
των δύο αγωνιστικών, που επιβλήθηκε
από τον Αθλητικό Δικαστή.  

Με αυτά τα δεδομένα, θα έλεγε κανείς
ότι οι «γαλαζοκίτρινοι», μόνοι τους έφεραν
την κατάσταση στο σημείο αυτό, βάζοντας
επιπλέον πίεση στους ίδιους τους εαυτούς
τους. Και για να μη φτάσουν στο σημείο
η πίεση να γίνει αφόρητη, καλούνται το
ερχόμενο Σάββατο να τελειώσουν την
υπόθεση τίτλος, απέναντι στην «αιώνια».
Δεν επαναπαύεται κανένας, όμως, στον
Αρχάγγελο από το γεγονός ότι μετρούν
έξι σερί νίκες με αντίπαλο την Ομόνοια,
αφού πρόκειται για ένα μεγάλο ντέρμπι,
όποια κι αν είναι η κατάσταση της αντι-
πάλου. Και στον ΑΠΟΕΛ δεν έχει κανείς
το δικαίωμα να παρασυρθεί από την ει-
κόνα που παρουσιάζει η Ομόνοια στα

τελευταία παιχνίδια, γιατί το σίγουρο είναι
ότι θα τους τιμωρήσει. Άλλωστε, για να
λέμε και τα πράγματα με τ’ όνομά τους,
κανείς στο στρατόπεδο των «πρασίνων»
δεν θα ήθελε ο ΑΠΟΕΛ να πανηγυρίσει
τίτλο στο μεταξύ τους παιχνίδι.

Με δύο πρόσωπα 
Επιστρέφοντας στο παιχνίδι της Κυριακής,
ο ΑΠΟΕΛ παρουσιάστηκε με δύο αγω-
νιστικά πρόσωπα. Κακός στο πρώτο
45λεπτο, με την ΑΕΚ να βγαίνει νικήτρια
σχεδόν σε όλες τις προσωπικές μονο-
μαχίες και τους ποδοσφαιριστές του Τό-
μας Κρίστιανσεν να μην μπορούν να
κρατήσουν μπάλα. Αντίθετα, στην επα-

νάληψη η είσοδος του Αλωνεύτη, αντί
του Εμπεσίλιο, βοήθησε τον ΑΠΟΕΛ να
γίνει πιο απαιτητικός, να έχει περισσότερη
κατοχή, με τους ποδοσφαιριστές να βγαί-
νουν πρώτη στην μπάλα. Παρ’ όλ’ αυτά,
δεν δημιούργησε τη μεγάλη ευκαιρία,
αφού σε ένα τέτοιο παιχνίδι ήταν λογικό
η τακτική να «πνίξει» τις δύο ομάδες.

Πρόβλημα με τρεις  
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση,
στη χθεσινή προπόνηση ο Νικόλας Ιωάν-
νου ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.
Λόγω κτυπήματος στο γόνατο, ο Μοράις
έκανε φυσικοθεραπεία. Ο Εμπεσίλιο
υπέστη μυϊκή ρήξη πρώτου βαθμού

στον δικέφαλο και ακολούθησε πρό-
γραμμα φυσικοθεραπείας.  

Ν. Πετεβίνος: 
«Χάσαμε την ευκαιρία»

«Δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλαμε
και είναι η πραγματικότητα ότι χάσαμε
την ευκαιρία για να τελειώσουμε το πρω-
τάθλημα», ήταν το αρχικό σχόλιο του
Νεκτάριου Πετεβίνου στο «Ράδιο Πρώτο»,
σχετικά με την προχθεσινή «λευκή» ισο-
παλία με την ΑΕΚ. Ο Εκπρόσωπος Τύπου
του ΑΠΟΕΛ πρόσθεσε ότι, «πριν από
την έναρξη των πλέι οφ, οι βαθμολογικές
διαφορές ήταν οι ίδιες. Τα δεδομένα
είναι ακριβώς τα ίδια, ανεξαρτήτως πώς

και πού ήρθαν τα αποτελέσματα».    
Για τη φάση του 88’ που ο ΑΠΟΕΛ

ζήτησε πέναλτι σε ανατροπή του Μιλάνοφ,
ανέφερε: «Δεν είναι θέμα διαμαρτυριών.
Ήταν εξόφθαλμη φάση πέναλτι και δεν
δόθηκε. Το άλλο λάθος του διαιτητή ήταν
η κίτρινη στον Μοράις, που κακώς δεν
δόθηκε. Όμως, άλλο μια κίτρινη και άλλο
ένα πέναλτι. Αυτό δεν εξαρτάται από τις
δυο ομάδες που ό,τι έδωσαν πήραν στο
γήπεδο».

Για το ντέρμπι με την Ομόνοια: «Εί-
μαστε φιλοξενούμενοι και έχουμε το
10% της χωρητικότητας. Οι τρεις βαθμοί
ισούνται με πρωτάθλημα, άρα με νίκη
θα ισχύσουν όλα τα υπόλοιπα». 

ΟΜΟΝΟΙΑ

Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Δεν έχει τελειωμό ο διασυρμός της Ομό-
νοιας. Όσο και αν ακούγεται εξωπραγ-
ματικό η λαοφιλής και ιστορική ομάδα
του «τριφυλλιού» έχει μετατραπεί σε
σάκο του μποξ των αντιπάλων της και
αναμένει καρτερικά να ολοκληρωθεί το
πρωτάθλημα και να προσπαθήσει να
ανασυνταχθεί στον βαθμό που μπορεί
να το πράξει και να κοιτάξει το μέλλον.
Δεν αξίζει στην ιστορία και στον κόσμο
της Ομόνοιας μια τέτοια μίζερη αγωνι-
στική πορεία και ηττοπάθεια. Δεν είναι
ντροπή η ήττα, αλλά ο τρόπος που τη δέ-
χεσαι και στην Ομόνοια αυτός ο άσχημος
τρόπος έχει γίνει συνήθεια. Είναι πασι-
φανές ότι το πείραμα με Ιωακείμ και
Φρέντεμπεργκ δεν έπιασε, χωρίς βεβαίως
να έχουν ευθύνη οι δύο τους. Ευθύνη
έχει η διοίκηση που δεν εκτίμησε σωστά
την κατάσταση και στην πιο κρίσιμη
φάση της σεζόν άφησε την ομάδα με
υπηρεσιακή τεχνική ηγεσία, αλλά κυρίως
και οι παίχτες της ομάδας που αγωνίζονται
χωρίς πάθος και τσαμπουκά, χωρίς αγω-
νιστική πυξίδα και καθαρό μυαλό, χωρίς
αντίληψη της ιστορίας που κουβαλούν
στη φανέλα που φορούν. Με αυτά τα
δεδομένα ο Πάμπος Χριστοδούλου και
η διοίκηση θα πρέπει να σχεδιάσουν
σωστά τη νέα χρονιά, ώστε η ομάδα να
ξαναβρεί ελπίδα και προοπτική.

Φάνηκε από την αρχή
«Η κακή μέρα φαίνεται από το πρωί»
και στην περίπτωση της Ομόνοιας αυτό
ταιριάζει γάντι. Οι ελπίδες με την πρόσ-
ληψη Νταμπίζα αποδείχθηκαν φρούδες.
Ο προγραμματισμός του περασμένου
καλοκαιριού απέτυχε σε μεγάλο βαθμό
και στην Ευρώπη το εμπόδιο της Μπεϊ-
τάρ, μετά το παρ’ ολίγο κάζο από την
Μπάνατς, αποδείχθηκε ανυπέρβλητο.
Οι προσδοκίες μεταφέρθηκαν στο πρω-
τάθλημα και στο ευνοϊκό πρόγραμμα

των πρώτων αγωνιστικών, αλλά και πάλι
το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο
(απώλειες με Αναγέννηση και Δόξα). Ο
αποκλεισμός και από το Κύπελλο σήμανε
το τέλος του Κάρβερ και κατόπιν και του
Νταμπίζα και γενικώς του μοντέλου αλ-
λαγής που επιχειρήθηκε να γίνει. Η
Ομόνοια ποτέ δεν έπεισε στη φετινή
σεζόν, ότι μπορούσε για τίτλο ή έστω και
για Ευρώπη (αν και ακόμη ελπίζει), αλλά
το χειρότερο είναι η πορεία που διαγράφει
μέσα στο δεύτερο μισό της σεζόν. Τραγική

από κάθε άποψη. Καθόλου διεκδικητική,
κυρίως στα μεγάλα παιχνίδια και είναι
ενδεικτικό ότι προχθές έχασε για τέταρτη
φορά από τον Απόλλωνα στη φετινή σε-
ζόν. Μετρά άλλες τρεις ήττες από τον
επόμενο της αντίπαλο, ΑΠΟΕΛ και επι-
πλέον δύο ήττες από την ΑΕΚ. Συνολικά
έχει δεχθεί έντεκα ήττες, μέχρι στιγμής,
σε σύνολο 34 αγώνων.   

Άμυνα… 50+1 γκολ
Σήμα κατατεθέν της αρνητικής πορείας

που διαγράφει η Ομόνοια αποτελεί η
αμυντική της γραμμή. Με τα τρία γκολ
που δέχθηκε προχθές από τον Απόλλωνα,
το κοντέρ έγραψε 51 γκολ παθητικό,
κάτι που μεταφράζεται ότι δέχεται 1,5
γκολ ανά αγώνα. Νούμερο που σε καμία
περίπτωση δεν ταιριάζει σε ομάδα με
πρωταγωνιστικούς στόχους. Οι «πράσι-
νοι» διαθέτουν με διαφορά τη χειρότερη
αμυντική γραμμή από τον α’ όμιλο, ενώ
από το β’ όμιλο η Ν. Σαλαμίνα και η
Δόξα έχουν καλύτερη αμυντική επίδοση.
Συνεπώς, η Ομόνοια διαθέτει την πέμπτη
χειρότερη αμυντική γραμμή του πρω-
ταθλήματος. Είναι και θέμα προγραμ-
ματισμού, στελέχωσης της μεσοαμυντικής
γραμμής της ομάδας, αλλά και θέμα νο-
οτροπίας αυτών που αγωνίζονται τώρα,
οι οποίοι λες και συναγωνίζονται στο
ποιος θα κάνει τα περισσότερα λάθη.

Και τώρα… ΑΠΟΕΛ
Απομένουν δύο αγωνιστικές και εκείνο
που πρώτιστα θα πρέπει να σώσει η
Ομόνοια είναι την αξιοπρέπειά της και
την πίστη του κόσμου της. Ακολουθεί
το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, που ενδε-
χομένως να κρίνει τον τίτλο. Η Ομόνοια
θα είναι τυπικά γηπεδούχος και πέραν
όλων των υπολοίπων κινήτρων, που
έχουν τα ντέρμπι «αιωνίων» θα έχει
και το κίνητρο να κάνει χαλάστρα στον
μεγάλο της αντίπαλο. Θα απουσιάσει
λόγω καρτών ο Κατελάρης, αλλά επι-
στρέφει ο Άρνασον. 

Αναζητώντας ελπίδα μέσα από τη μιζέρια
Έχει μετατραπεί σε σάκο του μποξ των αντιπάλων της και αναμένει καρτερικά να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα 

Βάζει πίεση στον ίδιο τον εαυτό του
Μπορεί να κρατά την τύχη στα χέρια του, όμως, για να κατακτήσει το πρωτάθλημα, 
χρειάζεται μια νίκη στα παιχνίδια που απομένουν με Ομόνοια και Απόλλωνα
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ΔΟξΑ

Κώστας�Αθανασίου

«Παρούσα» στο σημαντικότερο παιχνίδι
της φετινής περιόδου, απέναντι στην
Καρμιώτισσα στο ΓΣΖ φώναξε η Δόξα.
Η προσφυγική ομάδα έδειξε χαρακτήρα
στον αγώνα που θα καθόριζε το μέλλον
της στην κατηγορία, κέρδισε 2-1 και
πλέον απέκτησε ισχυρό προβάδισμα
στην υπόθεση παραμονή. Η μεγάλη
νίκη σκόρπισε απέραντο ενθουσιασμό
στις τάξεις της ομάδας που βλέπουν τους
κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς να

οδεύουν προς δικαίωση. Βέβαια, μέχρι
να εκπληρωθεί ο μεγάλος στόχος της
παραμονής και να ανοίξουν οι … σαμ-
πάνιες, υπάρχει δρόμος. Συγκεκριμένα
δυο αγωνιστικές στις οποίες η Δόξα
χρειάζεται ισάριθμες νίκες, διότι σε δια-
φορετική περίπτωση τα βαθμολογικά
δεδομένα ενδεχομένως να διαφοροποι-
ηθούν και να φέρουν την ομάδα σε μει-
ονεκτική θέση.  Επομένως, η σωστή δια-
χείριση είναι επιτακτική ανάγκη. Ο Νίκος
Κωνσταντίνου, ο οποίος εκτελεί χρέη
Προέδρου στον Σύλλογο, ανέφερε στο
Ράδιο Πρώτο ότι δεν υπάρχει κανένας
εφησυχασμός, αλλά μόνο αισιοδοξία και

πίστη. Μια τοποθέτηση που αποτυπώνει
πλήρως και την προσέγγιση που έχει η
ομάδα στις εναπομείνασες αγωνιστικές. 

Αρχίζει για Εθνικό 
Ο επόμενος «τελικός» για τη Δόξα είναι
την ερχόμενη Κυριακή στο Δασάκι απέ-
ναντι στον Εθνικό. Μετά το χθεσινό ρεπό,
η προετοιμασία θα αρχίσει σήμερα και
ο Λούκας Χατζηλούκας θα καταστρώσει
τα πλάνα του χωρίς να υπολογίζει τον τι-
μωρημένο Σεράν Πόλο. Σε αντίθεση με
τον Τιάγκο Γκόμεζ που εξέτισε την ποινή
του και θα ενισχύσει την προσπάθεια
της ομάδας του.  

Φώναξε «παρούσα»

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

Κωστής�Σταυρινίδης

Η παραμονή της Καρμιώτισσας στην
κατηγορία δυσκόλεψε πάρα πολύ μετά
την ήττα της στο ντέρμπι ουραγών από
τη Δόξα. Και αυτό για να σωθεί θα πρέπει
απαραίτητα να κάνει δύο νίκες στα τε-
λευταία δύο της παιγνίδια. Μόνο με αυτό
το σενάριο η ομάδα του Λιάσου Λουκά
θα καταφέρει τον μεγάλο της στόχο. Η

τύχη της εξακολουθεί να εξαρτάται από
την ίδια, όμως, το έργο της είναι πάρα
πολύ δύσκολο.  Τα τρομερά λάθη και οι
ολιγωρία στην άμυνά της ήταν ο βασικός
λόγος που έχασε την Κυριακή η ομάδα
των Πολεμιδιών. Σε ένα παιγνίδι ζωής
ή θανάτου, βρέθηκε πίσω στο σκορ στο
22 με 0-2, στις δύο επιθέσεις των αντι-
πάλων της με αποτέλεσμα το έργο της
να δυσκολέψει αφάνταστα. Είχε τις ευ-
καιρίες, για να ισοφαρίσει αλλά η έλλειψη
καθαρού μυαλού της κόστισε. 

Πλέον ενώπιόν της είναι ο αγώνας
με τη Σαλαμίνα. Η νίκη είναι μονόδρομος,
για να επιτευχθεί ο στόχος. Μπορεί να
την κέρδισε και στους τρεις αγώνες που
έδωσαν φέτος οι δύο ομάδες, όμως,
αυτός της Κυριακής θα είναι εντελώς
διαφορετικός. Είναι σημαντικό ότι επι-
στρέφει ο Αντάμοβιτς, η απουσία του
οποίου στοίχισε αφάνταστα όμως εκτός
θα είναι οι Ταραλίδης και Σάλιαγκας
που συμπλήρωσαν κίτρινες κάρτες και
θα είναι τιμωρημένοι. 

Εξακολουθεί να ορίζει τη μοίρα της! 

Άλλες δύο νίκες και στο τέλος ταμείο
Όσο ζει ελπίζει η ομάδα του Αυγουστή, μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι των πρωτοπόρων 

ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής�Σταυρινίδης

Αγωνιστικά, μια χαρά τα πήγε ο Απόλ-
λωνας. Παίζοντας στο ρελαντί, κέρδισε
εύκολα την Ομόνοια για 5η φορά φέτος
(4 στα 4 στο πρωτάθλημα και μια στο
κύπελλο), θα μπορούσε ακόμα μεγαλύ-
τερο σκορ από το 3-0 κι επέστρεψε στις
νίκες. Η λεμεσιανή ομάδα μείωσε τις
αποστάσεις από τις δύο πιο πάνω ομάδες,
αφού πλέον είναι στο -1 από την ΑΕΚ
και στο -5 από τον ΑΠΟΕΛ. Στόχος του
Απόλλωνα είναι να πάρει ακόμα δύο
τρίποντα και στο τέλος, όταν θα κάνει τη
σούμα, να δει πού έχει καταφέρει να
τερματίσει. 

Όμως τα προβλήματα τραυματισμών
έκαναν ξανά την εμφάνισή τους, αφού
και οι δύο αριστεροί οπισθοφύλακες, οι
Γκόμες και Βασιλείου, αποχώρησαν με
προβλήματα από το ημίχρονο. Για τους
δυο τους, αφού περάσουν από εξετάσεις,
θα γίνει γνωστό κατά τη διάρκεια της ημέ-
ρας τι ακριβώς έχουν και αν υπάρχει ανη-
συχία ενόψει του τελικού, που είναι σε
δύο εβδομάδες. Ο Γκόμες είχε πρόβλημα
μυϊκό και η αρχική σκέψη ήταν να μην
αγωνισθεί. Τελικά ένιωσε νέες ενοχλήσεις
και έγινε αλλαγή στο 20’. Ο Βασιλείου
που τον αντικατέστησε επίσης ένιωσε ενο-
χλήσεις και απεχώρησε στο ημίχρονο. 

Και δεν είναι μόνο αυτά. Λόγω ενο-
χλήσεων στον προσαγωγό, ο Στυλιανού
έμεινε εκτός αποστολής την τελευταία
στιγμή. Και τα αποτελέσματα των εξετά-
σεων του Μάριου θα γίνουν γνωστά
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάντως,
εκφράζεται η σιγουριά ότι δεν είναι κάτι
σοβαρό και ο Κύπριος μπακ θα είναι
έτοιμος για τον τελικό του κυπέλλου. 

Μένοντας στο ιατρικό δελτίο, οι γνω-
ματεύσεις για τον Άμπραχαμ Γκίε έχουν
ήδη σταλεί στον ΚΟΑ και αύριο θα γίνει
η αξιολόγησή τους. Αν όλα πάνε καλά
και οι γιατροί του ΚΟΑ ανάψουν το πρά-
σινο φως, θα εκδοθεί δελτίο υγείας και ο
ποδοσφαιριστής θα τεθεί στη διάθεση
του Σωφρόνη Αυγουστή για όσα ματς
έχουν απομείνει. Αυτό που έχει λεχθεί
επίσημα από τον Απόλλωνα είναι ότι
διίστανται οι γνωματεύσεις, αφού δεν

είναι όλες θετικές και διαφέρουν. Γι’ αυτό
και περιμένουν με αγωνία να μάθουν
την απόφαση των γιατρών. 

Θυμίζουμε ότι εκτός για τον μεγάλο
αγώνα της 24ης του μήνα είναι οι Μπεν-
τόγια, Μακρίδης και Αγγελή, ενώ δύ-
σκολα θα προλάβει ο Χάμπος, ο οποίος
όμως κάνει μεγάλη προσπάθεια για να
διαψεύσει τις εκτιμήσεις. 

Το τελευταίο εντός έδρας
Πλέον η προσοχή θα στραφεί στο τε-
λευταίο εντός έδρας παιγνίδι της σεζόν,
την Κυριακή, με την Ανόρθωση. Οι «κυα-
νόλευκοι» θα προσπαθήσουν να κερδί-
σουν κι αυτό το παιγνίδι και θα πάνε
στην τελική ευθεία για τα δύο παιγνίδια
με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ για το πρωτά-
θλημα και το κύπελλο. Πέραν των θε-

μάτων που υπάρχουν με τους τραυμα-
τισμούς, κόντρα στην Ανόρθωση δεν θα
αγωνιστεί ούτε ο Πίεχ που συμπλήρωσε
τέσσερεις κίτρινες κάρτες και είναι τι-
μωρημένος. Αυτό σημαίνει ότι ο Σω-
φρόνης Αυγουστή θα έχει στη διάθεσή
του 15-16 ποδοσφαιριστές για τον αγώνα
του «Τσιρείου».  Το θετικό για τον Απόλ-
λωνα στον αγώνα με την Ομόνοια, πέραν

της νίκης φυσικά, ήταν η επιστροφή στις
καλές εμφανίσεις, έπειτα από καιρό, του
Άλεξ Ντα Σίλβα. Ο Απόλλωνας έχει
ανάγκη τον καλό Ντα Σίλβα και αυτό
ήταν κάτι που χαροποίησε ιδιαίτερα τον
Σωφρόνη Αυγουστή. Κάτι ανάλογο πε-
ριμένει τώρα και από τον Παπουλή,
ώστε να δυναμώσει ακόμη περισσότερο
η λεμεσιανή ομάδα. 
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ΑΕΛ 2
(18΄, 68΄ Σάσι) 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 0

Η συμμετοχή της ΑΕΛ στα προκριματικά
του Γιουρόπα Λιγκ «κλειδώνει». Μετά
τη χθεσινή νίκη επί της Ανόρθωσης, η
ομάδα της Λεμεσού αύξησε τη διαφορά
από την 5η Ομόνοια στους πέντε βαθ-
μούς και, με δύο ματς να απομένουν,
πρέπει να αυτοκτονήσει για να μείνει
με άδεια χέρια. 

Μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης
ο Ίσμαϊλ Σάσι, ο οποίος σκόραρε και τα
δύο γκολ της ομάδας του. Στο 18ο λεπτό
με σουτ… ζωγραφιά από εξαιρετικά δύ-
σκολη έστειλε την μπάλα στο παραθυ-
ράκι, ενώ στο 68ο λεπτό με κοντινό
πλασέ καθάρισε την υπόθεση τρίποντο.
Δίκαιη κρίνεται η νίκη της ΑΕΛ, η οποία
είχε απολέσει πέναλτι με τον Αρουαμ-
παρένα στο 51’. 

Μέτριο ημίχρονο, 
γκολάρα ο Σάσι 
Το πρώτο ημίχρονο άρχισε, οι ομάδες
είχαν διάθεση, αλλά πολύ νωρίς το παι-
γνίδι έγινε μέτριο. Η Ανόρθωση άγγιξε
το γκολ στο 2ο λεπτό όταν σε γρήγορη
αντεπίθεση ο Καλό, την κατάλληλη
στιγμή, έδωσε την μπάλα στον Άλβες,
ο οποίος με σουτ από το ύψος της πε-
ριοχής τράνταξε το αριστερό δοκάρι
του Ρόμο. Η «Κυρία» είχε καλύτερα
πατήματα στο πρώτο δεκαπεντάλεπτο,
έφτανε με άνεση έξω από την περιοχή
της ΑΕΛ, αλλά δεν μπορούσε να ολο-
κληρώσει τις φάσεις της. Η ομάδα της
Λεμεσού ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια
του πρώτου ημιχρόνου κάτω του με-
τρίου, χωρίς αρχή και τέλος, ωστόσο
μια έμπνευση του Σάσι αποδείχθηκε
αρκετή για να πάει στα αποδυτήρια με
το προβάδισμα στο σκορ. Ο Αιγύπτιος
πήρε την μπάλα από αριστερά έξω από

την περιοχή της Ανόρθωσης, συνέκλινε
προς τα μέσα και έκανε ένα φοβερό
σουτ, στέλνοντας την μπάλα στο παρα-
θυράκι της εστίας του Παπαδόπουλου.
Ήταν ό,τι καλύτερο είδαμε στο πρώτο
ημίχρονο. Για την ΑΕΛ ήταν και η μο-
ναδική τελική προσπάθεια στο πρώτο
μισό, η οποία μετετράπη σε γκολ. Από
την άλλη, η Ανόρθωση είχε δύο ολο-
κληρωμένες προσπάθειες. Η μια στο
δοκάρι του Άλβες και η άλλη, αμέσως
μετά, με σουτ του Ράγιος που δεν απεί-
λησε τον Ρόμο. 

Το «τέλειωσε» ο Αιγύπτιος
Γρήγορο ρυθμό έδωσε στο δεύτερο ημί-
χρονο η ΑΕΛ, η οποία έψαξε το γρήγορο
γκολ για να κλειδώσει τη νίκη. Και θα
μπορούσε στο 52ο λεπτό να καθάριζε,
αν ο Αρουαμπαρένα ήταν εύστοχος από
τα 11 βήματα. Η ομάδα της Λεμεσού
κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Σάσι

από τον Οικονομίδη, ωστόσο ο Ισπανός
δοκίμασε να σκοράρει... αλά πανένκα,
με αποτέλεσμα να στείλει την μπάλα
πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Παρ’ όλ’
αυτά, δεν στοίχησε στην ΑΕΛ το χαμένο
πέναλτι, καθώς στο 68ο λεπτό ο Σάσι με
δεύτερο προσωπικό γκολ έκανε το 2-0
και, επί της ουσίας, καθάρισε για την
ομάδα του.

Μέχρι το φινάλε του αγώνα, η ΑΕΛ
θέλησε να διαχειριστεί το προβάδισμά
της και τα κατάφερε σε μεγάλο βαθμό
καθώς δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα, χωρίς
να φορτσάρει η ίδια για τρίτο γκολ.

Κίτρινες: Οικονομίδης

AEΛ: Ρόμο, Αϊρόσα, Μιτρέα, Λαφράνς (86’ Σαβανέ),

Φορτούνα, Νικολάου, Σοάρες, Πίτι, Γεωργιάδης (62’ Μέ-

σκα), Σάσι, Αρουαμπαρένα (83’ Ηλία).

Ανόρθωση: Παπαδόπουλος, Γκάμπριελ, Ερέρο (63’

Καλντερόν), Σεχού, Γιαννούλης, Μίτροβιτς, Οικονομίδης,

Ράγιος, Καρλίτος (53’ Καμπρέρα), Ολιβέιρα, Άλβες.

Το φιλμ Του αγώνα

2΄   Δοκάρι για την Ανόρθωση,

έπειτα από σουτ του Άλβες

από το ύψος της μεγάλης

περιοχής. 

18΄ 1-0 Πανέμορφο γκολ από

τον Σάσι από πλάγια θέση

αριστερά και προβάδισμα

για την ΑΕΛ.  

51΄ Η ΑΕΛ κέρδισε πέναλτι κι ο

Αρουαμπαρένα το εκτέλε-

σε... αλά πανένκα, ωστόσο

έστειλε την μπάλα πάνω

από το οριζόντιο δοκάρι. 

54’ Κεφαλιά του Αρουαμπαρένα,

η μπάλα έφυγε πάνω από το

οριζόντιο δοκάρι. 

68’  2-0 Ο Σάσι με κοντινή προ-

βολή έπειτα από πάσα του

Φορτούνα πέτυχε και δεύτε-

ρο γκολ. 

Ο Σάσι είχε κέφια και η ΑΕΛ βλέπει Ευρώπη
Με πρωταγωνιστή τον Αιγύπτιο, η ομάδα του Μπαλταζάρ πήρε το ζητούμενο 
και «κλείδωσε», σε μεγάλο βαθμό, την έξοδό της στην Ευρώπη

Προβληματισμένος παρουσιάστηκε στη
συνέντευξη Τύπου ο τεχνικός της Ανόρ-
θωσης Ρόνι Λέβι: «Είμαι απογοητευμένος
που χάσαμε το παιχνίδι, δεν μου αρέσει
καθόλου αυτή η κατάσταση, δεν έχουμε
κάποιον στόχο να κυνηγήσουμε. Είναι δύ-
σκολο για τους παίκτες αλλά και για μένα,
ως προπονητής. Ως επαγγελματίας, προ-
σπαθώ να βρω κίνητρο ώστε να δώσουν
τον καλύτερό τους εαυτό. Ξεκινήσαμε καλά,
όμως δεχθήκαμε ένα γκολ από το πουθενά.
Προσπαθήσαμε να πετύχουμε κάποιο
γκολ όμως η ΑΕΛ αμύνθηκε πολύ καλά.
Όσο περνούσε η ώρα, χάναμε την οργά-
νωσή μας και όταν ήρθε το δεύτερο γκολ
τελείωσε ο αγώνας».

Λέβι: «Δεν μου αρέσει 
αυτή η κατάσταση» 

Από την άλλη, ο Μπρούνο Μπαλταζάρ
τόνισε τα ακόλουθα: «Κερδίσαμε μια
πολύ καλή ομάδα. Ολόκληρη την εβδο-
μάδα έλεγα στους παίκτες μου ότι θα
αντιμετωπίσουμε μια πολύ οργανω-
μένη αντίπαλο, η οποία δείχνει σοβα-
ρότητα και επαγγελματισμό, ιδιαίτερα
στα τελευταία δυο παιχνίδια όταν νί-
κησαν στο Κύπελλο τον Απόλλωνα
και στο πρωτάθλημα την Ομόνοια. Ξέ-
ραμε ότι θα ήταν δύσκολο. Είχαμε το
ξεκίνημα με το δοκάρι της Ανόρθωσης
και αυτό ήταν το σημείο που χτύπησε
ο συναγερμός για να ξυπνήσει η ομάδα.
Έπειτα από αυτό αντιδράσαμε, οργα-
νωθήκαμε και κάναμε ευκαιρίες. Στην

επανάληψη είχαμε την ευκαιρία με το
πέναλτι, δεν κάναμε το 2-0. Δεν σκο-
ράραμε, αλλά δεν χάσαμε την οργά-
νωσή μας. Συγχαρητήρια στους πο-
δοσφαιριστές μου, συγχαρητήρια και
στην Ανόρθωση γιατί, με την απόδοσή
της, έκανε τη νίκη μας ακόμα πιο ση-
μαντική. Δεν τελείωσε τίποτα, ακόμα
έχουμε άλλα δυο παιχνίδια, θα πάμε
στη Λάρνακα την άλλη εβδομάδα για
να φέρουμε τους βαθμούς στη Λεμεσό.
Συγχαρητήρια και στους φίλους της
ομάδας που ήρθαν και μας στήριξαν,
αλλά θέλουμε περισσότερους. Η νίκη
είναι αφιερωμένη στον κόσμο που
ήρθε».

Μπρούνο Μπαλταζάρ:
«Δεν τέλειωσε τίποτα»
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Ο Γουέιν Ρούνεϊ το πήρε απόφαση. Δε-
λεασμένος από τα δεκάδες εκατομμύρια,
που ρίχνουν οι Κινέζοι στα πόδια του,
φέρεται να έχει αποφασίσει να συνεχίσει
την καριέρα του στο πρωτάθλημα της
ασιατικής χώρας. Σύμφωνα με νέα ρε-
πορτάζ των βρετανικών ΜΜΕ, ο αρχηγός
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της
εθνικής Αγγλίας εξετάζει σοβαρά την
αστρονομική πρόταση από ομάδες της
Κίνας, οι οποίες του προσφέρουν 1.2
εκ. ευρώ ευρώ την εβδομάδα, περίπου
50 εκ. ευρώ τον χρόνο!

Συγκεκριμένα τρεις ομάδες από την

Κίνα έχουν εκφράσει σοβαρό ενδιαφέ-
ρον για τον Άγγλο διεθνή επιθετικό, με
τις Τιανγίν Κουανγιάν, Γκουοάν και
Γκουανγκζού να πιέζουν για την από-
κτησή του από τη Μάντσεστερ.

Οι σχετικές πληροφορίες αναφέρουν
πως, έπειτα από 13 χρόνια στη Γιου-
νάιτεντ, ο Ρούνεϊ είναι έτοιμος να συνε-
χίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα
της Κίνας. Οι Κινέζοι εκτιμούν ότι ο κύ-
κλος του διάσημου άσου στη Γιουνάιτεντ
έκλεισε, την ώρα που ο ίδιος ο ποδο-
σφαιριστής δεν έχει εκφράσει επιθυμία
να συνεχίσει στο «Ολντ Τράφορντ».

Aπεσταλμένοι της Τσέλσι βρέθηκαν
στο San Siro, στη νίκη (1-4) της Ρόμα
απέναντι στη Μίλαν, προκειμένου να
παρακολουθήσουν τον Κώστα Μανω-
λά. Αυτό απεκάλυψε η βρετανική εφη-
μερίδα Sun και επιβεβαίωσαν ιταλικά
ΜΜΕ. Μάλιστα η Sun, μία ημέρα πριν,
έγραψε πως ο Αντόνιο Κόντε ετοιμάζει
μία καλοκαιρινή προσφορά 30 εκα-
τομμυρίων λιρών ή διαφορετικά 35,40
εκ. ευρώ!. Στην Ιταλία, μπορεί να θεω-
ρούν σίγουρη τη μετακίνησή του στην
Ίντερ, με δημοσιεύματα να θέλουν τις
δύο ομάδες να βρίσκονται ήδη σε δια-
πραγματεύσεις, όμως η Τσέλσι δείχνει
αποφασισμένη να διεκδικήσει τον Έλ-
ληνα διεθνή κεντρικό αμυντικό, μιας
και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας

του Αντόνιο Κόντε.
«Ο Κώστας Μανωλάς, στόχος 30

εκατομμυρίων λιρών για τον Αντόνιο
Κόντε», ανέφερε η Sun. «Ο Mανωλάς
βρέθηκε κοντά στην Τσέλσι το περα-
σμένο καλοκαίρι, αλλά τελικά επέλεξε
να μείνει στην ιταλική πρωτεύουσα.
Τώρα οι «μπλε» επιστρέφουν στο Ch-
ampions League και βρίσκονται κοντά
στον δεύτερο τίτλο τους σε τρία χρόνια,
κάτι που τους καθιστά μια πολύ ελκυ-
στική προοπτική. Ο Κόντε είναι πρό-
θυμος να ενισχύσει την ομάδα του με
έμπειρα αστέρια και αισθάνεται ότι ο
Μανωλάς είναι ο μόνος άνθρωπος
που μπορεί να ενισχύσει την άμυνα
των τριών, που πήγε τόσο καλά για την
Τσέλσι αυτήν τη σεζόν».

Η Μαδρίτη και το Τορίνο είναι οι πόλεις
που συγκεντρώνουν το παγκόσμιο πο-
δοσφαιρικό ενδιαφέρον το προσεχές
διήμερο. Ρεβάνς των ημιτελικών Ch-
ampions League και η Ρεάλ Μαδρίτης
με τη Γιουβέντους αναμένεται να διεκ-
δικήσουν το τρόπαιο στις 3 Ιουνίου
στο εθνικό στάδιο του Κάρντιφ. Η Γι-
ουβέντους υποδέχεται σήμερα στο Το-
ρίνο τη Μονακό και είναι το αδιαφιλο-
νίκητο φαβορί για την πρόκριση στον
τελικό, μετά τη νίκη της με 2-0 στο
πρώτο ματς του Πριγκιπάτου.

Φαβορί για τον τελικό είναι και η
Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα παίξει την
Τετάρτη στο «Βιθέντε Καλντερόν» κόν-

τρα στη συμπολίτιδά της Ατλέτικο, έχον-
τας το αβαντάζ της μεγάλης νίκης με
3-0 στο πρώτο παιχνίδι στο «Μπερ-
ναμπέου.»

Αντίπαλοι σε δύο τελικούς (2014,
2016) και ενδιάμεσα σε προημιτελική
φάση (2015) με τη «βασίλισσα» νικήτρια
παντού, η Ατλέτικο αναζητεί «εκδίκηση»,
αλλά το σκορ του πρώτου αγώνα (3-0)
δεν αφήνει πολλά περιθώρια στην ομά-
δα του Ντιέγκο Σιμεόνε. Συνοπτικά το
πρόγραμμα:
ΤΡΙΤΗ

Γιουβέντους-Μονακό..................................................................................2-0

ΤΕΤΑΡΤΗ

Ατλέτικο Μαδρίτης -Ρεάλ Μαδρίτης......................0-3

Η διοίκηση της Μπαρσελόνα διαβεβαί-
ωσε ξανά τους φιλάθλους της πως ο
Λιονέλ Μέσι θα ανανεώσει γι’ ακόμη
τέσσερα χρόνια το συμβόλαιό του. Η
διάσημη ισπανική ομάδα διέψευσε, για
μια ακόμη φορά, τις φήμες που θέλουν
τον Αργεντινό σούπερ σταρ δυσαρεστη-
μένο από τη δικαστική περιπέτειά του,
κυρίως λόγω των πρόσφατων νομικών
γεγονότων που σχετίζονται με φοροδια-
φυγή και, ως εκ τούτου, έτοιμο να αφήσει
την Καταλωνία.

Μάλιστα, μέσα στον μήνα αναμένεται
να κλείσει και τυπικά η υπόθεση του
νέου συμβολαίου του Αργεντινού σούπερ
σταρ. Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε
όλα για την ανανέωση της συνεργασίας
τους, όπως αναφέρει η εφημερίδα της
Βαρκελώνης «Mundo Deportivo», κι η
υπογραφή του νέου συμβολαίου θεω-
ρείται πλέον τυπικό θέμα. Ο 29χρονος
διεθνής άσος θα υπογράψει μέχρι το
2022 στους Καταλανούς και, εφόσον
εξαντλήσει το συμβόλαιό του, θα βρίσκεται
πια στα 34 του χρόνια.

Σύμφωνα με την άλλη αθλητική εφη-
μερίδα της Καταλωνίας, τη «Sport», οι
διαπραγματεύσεις μεταξύ του Προέδρου
της «Μπάρτσα» Τζουζέπ Μαρία Μπαρ-
τομέου και του πατέρα του Μέσι (Χόρχε)

είναι στο τελικό στάδιο και οι επίσημες
ανακοινώσεις αναμένονται μετά την ολο-
κλήρωση της σεζόν. Τη φετινή σεζόν ο
Μέσι μετράει 51 γκολ και 18 ασίστ σε
49 συμμετοχές σ’ όλες τις διοργανώσεις,
ενώ συνολικά έχει σημειώσει 507 τέρ-
ματα και μοιράσει 230 ασίστ σε 582
παιχνίδια με τη φανέλα των «μπλαουγ-
κράνα».

Ο Μέσι είχε υπογράψει τον Μάιο
του 2014, λίγο πριν από τη σέντρα του
Μουντιάλ, το προηγούμενό του συμβό-
λαιο, που έχει ισχύ μέχρι το 2018, με
ρήτρα αποδέσμευσης που φτάνει τα 250

εκ. ευρώ. Φέτος, πριν ο Αργεντινός ανα-
χωρήσει για το Κόπα Αμέρικα, συμφώ-
νησε με τη διοίκηση των «μπλαουγκρά-
να» να συζητήσουν για την ανανέωση
του συμβολαίου αυτού και πρόθεση των
ανθρώπων του Συλλόγου είναι η επέ-
κταση να φτάσει τουλάχιστον μέχρι το
2022, ώστε ο Μέσι να δώσει το «παρών»
του στα εγκαίνια του νέου «Καμπ Νου».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «El
Mundo», ο Μέσι θα έχει ετήσιες απο-
δοχές με το νέο συμβόλαιο που θα ξε-
περνούν, μαζί με τα μπόνους, τα 25 εκ.
ευρώ!

Κάτοικος Βαρκελώνης μέχρι το 2022
Ο Λιονέλ Μέσι υπογράφει νέο συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 25 εκ. ευρώ 

Στις 300.000 οι ζημιές του τελικού
Η κυβέρνηση απαγόρευσε τις μετακινήσεις 
των οπαδών, μετά τα όσα έγιναν

Τεράστιες υλικές ζημιές, τόσο σε επίπεδο
κτηριακών εγκαταστάσεων όσο και σε
τεχνολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό,
μετρούν οι υπεύθυνοι του Πανθεσσαλι-
κού, μετά τα θλιβερά επεισόδια που
έγιναν στον τελικό Κυπέλλου. 

Η πρώτη, όχι ακόμη όμως ακριβής,
εκτίμηση του συνολικού κόστους των
ζημιών ανέρχεται σε 300.000 ευρώ,
όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδο-
νικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπεύθυνος
του γηπέδου Τάσος Μιλάνος. Όπως
είπε, δε, την ευθύνη φέρει η ΕΠΟ, η
οποία θα κληθεί ως διοργανώτρια Αρχή
να αποκαταστήσει τις ζημιές. 

Η «λυπητερή» αναφέρει πως: 
lΑποκολλήθηκαν και καταστράφηκαν

2.000 περίπου καθίσματα. 
lΚαταστράφηκαν και λεηλατήθηκαν

όλα τα WC του Σταδίου, αλλά και πε-
ριμετρικά. 

lΚάηκαν οι χημικές τουαλέτες που
είχαν τοποθετηθεί επιπλέον. 

lΑποξηλώθηκαν και εκλάπησαν με-
ταλλικές κατασκευές, δηλαδή κιγκλι-
δώματα και ικριώματα. 

lΚαταστράφηκαν οι πυροσβεστικές
φωλιές και οι κρουνοί του Σταδίου. 

lΕκλάπησαν ή καταστράφηκαν οι κά-
μερες ασφαλείας του Σταδίου. 

lΚαταστράφηκε μεγάλο τμήμα του ταρ-
τάν του Πανθεσσαλικού. 

lΛεηλατήθηκαν ο εξοπλισμός του Στα-
δίου και όλες οι αίθουσες του ΓΣ «Νίκη
Βόλου». 
Αξίζει να σημειωθεί πως ο υπεύθυνος

του Σταδίου ανέφερε ότι μερίδα οπαδών
της ΑΕΚ εισέβαλαν σε αίθουσα όπου
βρίσκονταν συγκεντρωμένα τα ball boys
και χρειάστηκε η επέμβαση του ιδίου
για να προστατευθούν τα παιδιά. 

Ήδη από χθες στο Στάδιο έχουν αρ-
χίσει εργασίες καθαρισμού και σε αυτή
την επιχείρηση βοηθούν και συνεργεία
του Δήμου Βόλου.

Τέλος οι μετακινήσεις
O Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος
Βασιλειάδης βάζει τέλος στη συζήτηση
για τις υπό προϋποθέσεις μετακινήσεις
των οπαδών και τις απαγορεύει διά
νόμου. Επίσης, ο Νίκος Τόσκας τάχθηκε
υπέρ των σοβαρών κυρώσεων στις ομά-
δες, των οποίων οι οπαδοί προκαλούν
επεισόδια στα γήπεδα.

«Βάζω οριστικό τέλος στις μετακινή-
σεις οπαδών, μετά τα όσα έγιναν στον
τελικό Κυπέλλου», είπε στο «Real.gr» ο
κ. Βασιλειάδης και πρόσθεσε: «Εγώ ξε-
κίνησα τη συζήτηση για να ξαναρχίσουν

υπό προϋποθέσεις οι μετακινήσεις, εγώ
βάζω και τέλος στη συζήτηση αυτή. Οι
μετακινήσεις οπαδών θα απαγορευτούν
διά νόμου». 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας τόνισε:
«Πρέπει να υπάρξουν σοβαρές κυρώ-
σεις στις ομάδες που οι οπαδοί τους
δημιουργούν επεισόδια. Να αντιγρά-
ψουμε την πείρα της Βρετανίας και της
Γερμανίας, αλλά αυτός είναι ο μόνος
τρόπος να σταματήσουν οι συγκρού-
σεις», επισημαίνει.

Επικυρώθηκε η βαθμολογία
Τέλος οι εκκρεμότητες, τουλάχιστον όσον
αφορά τη φετινή σεζόν, με τον Ολυμπιακό
να πανηγυρίζει και τυπικά το 44ο πρω-
τάθλημα της Ιστορίας του. Κατά τη χθεσινή
συνεδρίαση του Δ.Σ. της Super League,
επικυρώθηκε η βαθμολογία των θέσεων
1-5 για το πρωτάθλημα 2016/17 κι έτσι
ο Ολυμπιακός «σφράγισε» την πρώτη
θέση, ενώ ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ
και Πανιώνιος ετοιμάζονται για την άμεση
έναρξη των play off.

Αυτό σημαίνει πως το ενδεχόμενο
αφαίρεσης βαθμών από τον Ολυμπιακό
για το ματς με τον Πλατανιά αφορά πλέον
την προσεχή αγωνιστική περίοδο.

ΡΟΥΝΕΪ: 
Το πήρε απόφαση

ΤΣΕΛΣΙ: 
Δίνει 35 εκ. για Μανωλά 

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ: 
Ώρα πρόκρισης
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