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Η εξαίρεση
έγινε κανόνας
Οι καλές μέρες για την Ομόνοια ήταν εξαίρεση στον
κανόνα φέτος, ενώ θα έπρεπε να ισχύει ακριβώς το
αντίθετο. 

ΣΕΛΙΔΑ 35

Ταμείο
στο τέλος
Γνωρίζουν όλοι στον Απόλλωνα ότι το να
κατακτήσουν το πρωτάθλημα είναι εκτός
πραγματικότητας, όμως αυτό δεν τους εμποδίζει να
προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό στα ματς που
απομένουν. 

ΣΕΛΙΔΑ 36

Έδωσε
διαπιστευτήρια 
Όταν μια ομάδα διεκδικεί το πρωτάθλημα μέχρι
τέλους για τρεις διαδοχικές χρονιές, δεν είναι
καθόλου τυχαίο και αυτό ισχύει στην περίπτωση της
ΑΕΚ.

ΣΕΛΙΔΑ 38

Σύντομα
εξελίξεις
Η χρονιά οδεύει στο τέλος της και στην Ανόρθωση
ήδη σκέφτονται την επόμενη, με τον Ανδρέα
Παντελή να ετοιμάζεται να πάρει σημαντικές
αποφάσεις.

ΣΕΛΙΔΑ 37 

ΒΑΤΕΡΜΑΝ
ΜΕ... ΜΠΟΪ
Έκλεισε δύο χρόνια παρουσίας στον ΑΠΟΕΛ και κατάφερε να επιβληθεί
πλήρως στη μάχη κάτω από τα δοκάρια. Ο Μπόι Βάτερμαν στα 33 του
χρόνια εξαργυρώνει τις καλές του εμφανίσεις με τη γαλαζοκίτρινη
φανέλα, καθώς η διοίκηση τον θεωρεί απαραίτητο για το ρόστερ της
επόμενης περιόδου. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφές για την
ανανέωση του συμβολαίου του και οι ενδείξεις είναι θετικές για την
παραμονή του Ολλανδού γι' ακόμα δύο χρόνια στον «Αρχάγγελο».

ΣΕΛΙΔΑ 35
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1Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΤΑΣΜΑΝΙΑΝ προέρχεται από

δύο πολύ καλές εμφανίσεις και

είναι πολύ κοντά στη νίκη. Θέση

στο δίδυμο διεκδικούν οι φορμα-

ρισμένοι ΝΤΟΝΜΟΥΛ ΝΙΚΟΛΑΣ

και ΣΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Αου-

τσάιντερ προβάλλει ο δυναμικός

στον όμιλο ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ.

2Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΠΙΒΟΤΑΛ ΜΟΣΙΟΝ παρά την

απειρία τρέχει σε μέτριο σχετικά

όμιλο και θα επιβληθεί. Οι έμπειροι

ΓΚΡΑΝΤ ΡΑΜΕΡΑ και ΤΡΟΜΟΣ

προέρχονται από καλές εμφανί-

σεις και θα πρωταγωνιστήσουν.

Από τα υπόλοιπα άλογα ξεχωρίζει

ο φιλότιμος ΧΑΒΑΗ ΠΛΕΗΕΡ.

3Η ΚΟΥΡΣΑ

Η ΚΑΤΣΜΗΙΦΓΙΟΥΚΑΝ τρέχει σε

πολύ μέτριο όμιλο και έχει τον

πρώτο λόγο. Θέση στους πρώτους

διεκδικούν οι φιλότιμες ΣΟΛΑΡ

ΠΕΡΛ και ΜΗ ΕΝΤ ΓΙΟΥ. Αουτσάιν-

τερ προβάλλει η καλά προπονημέ-

νη ΦΡΗΤΟΜ. Να μην αγνοηθεί ο

γρήγορος ΦΟΜΠΕΤΟΡ.

4Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΖΑΡΑΞ τρέχει σταθερά και έχει μια

πολύ καλή ευκαιρία να φτάσει στο

μέδεν του. Πρωταγωνιστική εμφάνι-

ση θα κάνουν ο πρωτοεμφανιζόμε-

νος ΝΕΣΤΟΣ και οι ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΛΙ-

ΝΟΣ και ΝΤΟΚΤΟΡ ΤΑΤΣ που απέ-

κτησαν την εμπειρία της κούρσας.

5Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΑΜΦΙΑΛΟΣ επιστρέφει ανανε-

ωμένος και με πολύ καλές δοκιμές

και έχει τον πρώτο λόγο. Αμειβό-

μενη θέση διεκδικούν ο καλά προ-

πονημένος ΤΣΙΑΗΝΑ ΠΑΟΥΕΡ και

η σταθερή ΜΟΡΕΝΑ. Για το τέτρα-

καστ οι ΚΑΝΤΟΝΑ και ΜΑΛΛΗΣ.

6Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΕΛΒΑΣ κέρδισε με εντυπω-

σιακό τρόπο το μέδεν του και

έχει τις δυνάμεις να συνεχίσει

νικηφόρα. Θέση στους πρώτους

διεκδικούν η στέγιερ ΘΡΑΚΗ και

ο ανερχόμενος ΜΥΡΩΝΑΣ. Ο

ΤΑΜΠΑΣΚΟ έχει εμπειρίες και

διεκδικεί θέση στο τέτρακαστ.

7Η ΚΟΥΡΣΑ

Η ΒΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ τρέχει σε ευ-

νοϊκή απόσταση και με επικεφα-

λής διαδρομή θα επιβληθεί. Ο

ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΣ σε πλήρη ετοιμό-

τητα θα πρωταγωνιστήσει. Αμει-

βόμενη θέση διεκδικεί η καλά

προπονημένη ΘΕΑΝΩ. Ο ΓΚΡΙ-

ΣΙΝΟ είναι ανώτερος και παρά

την 7μηνη αποχή και τη μικρή

απόσταση είναι το αουτσάιντερ.

8Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΒΑΣΚΟΦ τρέχει σταθερά και

στον προσιτό όμιλο έχει τον πρώτο

λόγο. Αμειβόμενη θέση διεκδικούν

ο μαχητικός ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ και ο

ανανεωμένος ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝ-

ΘΕΡ. Αουτσάιντερ προβάλλει ο ικα-

νός στον όμιλο ΜΟΥΣΑ ΚΟΥΣΝΑ.

9Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ είναι ανώτερος

στον όμιλο και έχει τον πρώτο λό-

γο για τη νίκη. Θέση στους πρώ-

τους διεκδικούν η γρήγορη ΣΙ

ΜΑΗ ΛΑΒ και ο δυναμικός ΤΑΡΑ-

ΞΙΠΠΟΣ. Η ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ

ΗΛΙΑΝΑ βελτιώθηκε και αυτήν τη

φορά θα επιδιώξει να αιφνιδιάσει.

ΠΑΡΟΛΙ

1-7

5-1

9-2

ΠΟΝΗΡΑ

6-2

7-1

8-6

9-9

1η Ιπποδρομία Ώρα: 03:00 μμ 1600 μέτρα

1 ΝΤΟΜΝΟΥΛ ΝΙΚΟΛΑΣ (5) Δ. Κεφάλας [+] 59.0

2 ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ (7) Κ. Καποδίστριας [+] 58.0

3 ΔΙΟΞΙΠΠΗ (1) Χρ. Χριστοφόρου [#] 57.0

4 ΖΕΥΞΙΠΠΟΣ (8) Δημητσάνης [&] 57.0

5 ΣΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (6) Α. Ν. Ιωάννου [+] 57.0

6 ΚΕΝΖΟ (4) Π. Αθανασίου [+] 56.5

7 ΤΑΣΜΑΝΙΑΝ (2) Μ. Κ. Πέππος [+] 55.5

8 ΝΕΦΕΛΗ (3) Μ. Κωνσταντίνου [+] 53.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 4.5 κιλά.

2η Ιπποδρομία Ώρα: 03:30 μμ 1200 μέτρα

1 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (GR) (9) Γ. Σταυρινίδης [+] 58.0

2 ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ (4) Χρ. Χριστοφόρου [+] 58.0

3 ΜΙΧΑΕΛΛΟΣ ΦΑΗΑΡ (1) Α.Α. Αθανασίου 58.0

4 ΠΑΧΝΑΣ ΠΑΟΥΕΡ (10) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 58.0

5 ΠΙΒΟΤΑΛ ΜΟΣΙΟΝ (IRE)(11) Δ. Κεφάλας [#] 58.0

6 ΤΡΟΜΟΣ (3) Ολ. Γεωργίου [+] 58.0

7 ΧΑΒΑΗ ΓΚΑΜΠΛΕΡ (7) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 58.0

8 ΧΑΒΑΗ ΠΛΕΗΕΡ (6) Δημητσάνης [+] 58.0

9 ΓΚΡΑΝΤ ΡΑΜΕΡΑ (8) Μ. Κ. Πέππος [+] 56.0

10 ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ (2) Κ. Καποδίστριας [+] 56.0

11 ΜΑΡΙΣ ΠΑΟΥΕΡ (12) Α. Π. Μιτσίδης [+] 56.0

12 ΝΟΥΡ (5) Μ. Κωνσταντίνου [+] 56.0

3η Ιπποδρομία Ώρα: 04:00 μμ 1200 μέτρα

1 ΚΑΤΣΜΗΙΦΓΙΟΥΚΑΝ (6) Π. Αθανασίου [+] 59.0

2 ΝΤΑΝΣΙΓΚ ΚΟΥΗΝ (12) Χρ. Χριστοφόρου [+] 58.5

3 ΣΑΒΑΝ ΚΑΡΜΕΛΛΑ (2) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 58.5

4 ΦΟΜΠΕΤΟΡ (1) Δ. Κεφάλας [+] 58.5

5 ΦΡΗΤΟΜ (4) Κ. Καποδίστριας [+] 58.5

6 ΚΑΗΛΑ (11) Π. Λ. Ανδρέου [+] 57.0

7 ΜΗ ΕΝΤ ΓΙΟΥ (3) Α. Ν. Ιωάννου [+] 57.0

8 ΣΟΛΑΡ ΠΕΡΛ (5) Α.Α. Αθανασίου [+] 57.0

9 ΣΦΟΔΡΙΑΣ (9) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 56.5

10 ΜΙΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ (7) Χ. Λ. Ανδρέου [&] 56.0

11 ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΟΗ (10) Δημητσάνης [+] 54.0

12 ΣΟΥΗΤ ΡΑΠ (8) Γ. Σταυρινίδης [+] 53.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 4.0 κιλά.

4η Ιπποδρομία Ώρα: 04:30 μμ 1000 μέτρα

1 ΖΑΡΑΞ (11) Κ. Καποδίστριας 59.0

2 ΑΝΤΕΛ (10) Μ. Κ. Πέππος [+] 57.5

3 ΝΕΣΤΟΣ (7) Χρ. Χριστοφόρου [+] 57.5

4 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΛΙΝΟΣ (4) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 57.0

5 ΜΠΟΥΛΣΑΗ (6) Δ. Κεφάλας 57.0

6 ΝΤΟΚΤΩΡ ΤΑΤΣ (5) Δημητσάνης [+] 57.0

7 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (9) Ολ. Γεωργίου [+] 56.5

8 ΡΑΟΥΤΙΤΑΝ (1) Α.Α. Αθανασίου [+] 56.5

9 ΣΟΥΒΑΝΚΟΥΛ (8) Γ. Σταυρινίδης [+] 56.5

10 ΣΤΑΥΡΗΣΤΥΛΙΑΝΗ (2) Α. Ν. Ιωάννου 56.5

11 ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ (3) Μ. Κωνσταντίνου [&] 56.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 7.5 κιλά.

5η Ιπποδρομία Ώρα: 05:00 μμ 1000 μέτρα

1 ΑΜΦΙΑΛΟΣ (8) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 59.0

2 ΚΑΝΤΟΝΑ (11) Γ. Ευτυχίου [+] 59.0

3 ΜΑΛΛΗΣ (1) Α. Ν. Ιωάννου [+] 59.0

4 ΤΣΙΑΗΝΑ ΠΑΟΥΕΡ (4) Ολ. Γεωργίου [+] 59.0

5 ΕΛΙΑΣ ΤΡΕΖΙΑΡ (9) Δημητσάνης [+] 58.5

6 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΙΤΤΑ (5) Μ. Κ. Πέππος [+] 58.5

7 ΜΟΡΕΝΑ (6) Δ. Κεφάλας 58.5

8 ΣΑΛΑΧ (2) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 58.5

9 ΔΕΣΠΟΙΝΑΚΙ (10) Χρ. Χριστοφόρου [+] 58.0

10 ΜΠΡΟΥΣΚΟ (3) Κ. Καποδίστριας [+][@] 56.0

11 ΜΙΣ ΑΛΑΝΙΑΡΑ (7) Π. Λάος [&] 55.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 6.5 κιλά.

6η Ιπποδρομία Ώρα: 05:30 μμ 1500 μέτρα

1 ΘΡΑΚΗ (5) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 58.0

2 ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ(4) Σ. Μετίν [+] 58.0

3 ΣΕΡ ΣΤΡΑΤΗΣ (10) Χρ. Χριστοφόρου [+] 58.0

4 ΕΛΒΑΣ (1) Γ. Σταυρινίδης [+] 55.0

5 ΜΑΗΤΥ ΤΑΣΣ (8) Ολ. Γεωργίου [+] 55.0

6 ΜΥΡΩΝΑΣ (2) Δημητσάνης [+] 55.0

7 ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΤΡΑΣΤ (3) Κ. Καποδίστριας [+] 55.0

8 ΤΑΜΠΑΣΚΟ (9) Π. Λάος [+] 55.0

9 ΑΝΔΡΙΑΝΗ (7) Π. Λ. Ανδρέου [+] 53.0

10 ΜΟΡΙΣΣΑ (6) Μ. Κ. Πέππος 53.0

7η Ιπποδρομία Ώρα: 06:00 μμ 1000 μέτρα

1 ΓΚΡΙΣΙΝΟ (5) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 59.0

2 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΑΣΙΑ (9) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 56.0

3 ΝΑΓΚΙΝΙ (8) Χρ. Χριστοφόρου [+] 56.0

4 ΧΑΠΠΥ ΛΟΥΚ (10) Α. Ν. Ιωάννου [+] 56.0

5 ΒΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ (2) Κ. Καποδίστριας [+] 55.5

6 ΘΕΑΝΩ (1) Μ. Κ. Πέππος [+] 54.5

7 ΚΑΡΑΜΕΛ (7) Π. Λάος [+] 54.0

8 ΤΑΣΟΥΛΙΤΣΑ (6) Π. Λ. Ανδρέου [+] 53.5

9 ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΣ (4) Δ. Κεφάλας 53.0

10 ΣΕΗ (3) Ολ. Γεωργίου [+] 53.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 4.0 κιλά.

8η Ιπποδρομία Ώρα: 06:30 μμ 1200 μέτρα

1 ΒΑΣΚΩΦ (3) Μ. Κωνσταντίνου 61.0

2 ΣΥΡΙΜΕΝΑ (1) Γ. Σταυρινίδης [+] 61.0

3 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ (11) Μ. Κ. Πέππος [+] 59.5

4 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΘΕΡ (2) Κ. Καποδίστριας [+] 59.0

5 ΡΙΧΤΕΡ (9) Χρ. Παύλου [#] 59.0

6 ΜΟΥΣΑ ΚΟΥΣΝΑ (5) Ν. Κ. Τσιακκούρας 58.5

7 ΠΡΙΜΑ ΝΤΟΝΑ (6) Χ. Λ. Ανδρέου [+][%] 58.5

8 ΚΡΙΣΜΑΣ ΣΠΙΡΙΤ (7) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 56.5

9 ΙΡΙΣ (12) Π. Λάος [+] 55.5

10 ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΑΓΓΕΛΑ (4) Δ. Κεφάλας [+] 55.5

11 ΝΤΑΡΥ (10) Π. Καράμανος (μ) [+] 51.5

12 ΒΙΤΤΗΣ ΛΑΗΤ (8) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 49.0

9η Ιπποδρομία Ώρα: 07:00 μμ 1000 μέτρα

1 ΚΟΥΗΝ ΚΑΣΑΡΤΟΥ (12) Μ. Κωνσταντίνου 59.0

2 ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ (5) Μ. Κ. Πέππος [+] 59.0

3 ΜΠΕΡΤΥΣ (11) Δ. Κεφάλας [+] 58.0

4 ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ (3) Χρ. Χριστοφόρου 57.5

5 ΣΙ ΜΑΗ ΛΑΒ (8) Κ. Καποδίστριας [+] 57.5

6 ΤΑΡΑΞΙΠΠΟΣ (4) Π. Λάος [+] 57.0

7 ΑΙΑΝΤΑΣ (2) Ολ. Γεωργίου [+] 56.5

8 ΜΠΡΑΟΥΝ ΣΑΞΕΣ (7) Α.Α. Αθανασίου [+] 55.5

9 ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ ΗΛΙΑΝΑ(9) Π. Λ. Ανδρέου [+] 55.5

10 ΟΛΕΣΙΑ (10) Γ. Σταυρινίδης [+] 54.5

11 ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΜΟΥ (1) Ι. Μεσιήτης [+] 53.5

12 ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ (6) Κ. Α. Ιωάννου [+] 51.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 2.0 κιλά.

38Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
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Κερδίζει ο ΤΑΣΜΑΝΙΑΝ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Με κάθε λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή η τελετή έναρξης των Παγ-
κύπριων Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων
2017, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα
του Δήμου Λάρνακας και του Δημάρχου
της, κ. Ανδρέα Βύρα.

Το τελετουργικό άρχισε με την πα-
ρέλαση όλων των Σχολείων, Ιδρυμάτων,
Σωματείων και  Κέντρων, από το Με-
σαιωνικό Κάστρο της Λάρνακας μέχρι
την πλατεία Ευρώπης, με τη συνοδεία
της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας.

Εκεί, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος
Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ανδρέας Πα-
ναγή, τέλεσε Αγιασμό. Στη συνέχεια, η
Σχολή Χορού London School of Ballet,
μαζί με αθλήτριες των Ειδικών Ολυμ-

πιακών Κύπρου, προχώρησαν στο τελε-
τουργικό κομμάτι, με χορογραφία που
επιμελήθηκε η ιδιοκτήτρια της Σχολής,
κ. Βίκυ Αγαπίου. Ακολούθησε η αφή της
Ολυμπιακής Φλόγας, το άναμμα του βω-
μού και η είσοδος της σημαίας των Ειδικών
Ολυμπιακών. Μετά από την έπαρση της
σημαίας, η κ. Νάσια Τραχωνίτου ερμή-
νευσε τον Ύμνο των Ειδικών Ολυμπιακών
Κύπρου. Στη συνέχεια, αφού ακολούθησε
ο χαιρετισμός και η ορκωμοσία των αθλη-
τών, ο χαιρετισμός του Προέδρου του
ΚΟΑ κ. Κλεάνθη Γεωργιάδη, και της
Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής
κ. Ελένης Ρωσσίδη, ο Δήμαρχος Λάρνακας
κ. Ανδρέας Βύρας κήρυξε επίσημα την
έναρξη των Παγκύπριων Ειδικών Ολυμ-
πιακών Αγώνων 2017.

Αποκορύφωμα της τελετής ήταν το
καλλιτεχνικό κομμάτι της τελετής, το

οποίο έχουν αναλάβει ο μουσικοσυνθέτης
κ. Άριστος Μοσχοβάκης και η κ. Στέλλα
Γεωργιάδου. Οι αθλητές μας έμειναν
κατενθουσιασμένοι και διασκέδασαν με
τα τραγούδια τους.  

Με σύνθημα «Μαζί… με Δύναμη Ψυ-
χής» οι αθλητές μας θα δώσουν και πάλι
τον καλύτερό τους εαυτό, δίνοντας το μή-
νυμα ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία
αξίζουν και δικαιούνται μια ίση μεταχεί-
ριση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Στους αγώνες έχουν προσκληθεί και οι
Special Olympics Hellas, οι οποίοι θα
συμμετάσχουν με 34 άτομα, στα αγωνί-
σματα του Στίβου και της Κολύμβησης.

Το πρόγραμμα 
Όσον αφορά στο αγωνιστικό πρόγραμμα,
οι αγώνες άρχισαν επίσημα την Παρα-
σκευή με το «Πρόγραμμα Νεαροί Αθλη-

τές»/ ΜΑΤP (αθλητές με κινητικές δυ-
σκολίες) και συνεχίζονται ως εξής: Χθες
και προχθές πραγματοποιήθηκαν τα
αγωνίσματα του στίβου στο Στάδιο ΓΣΖ
και σήμερα το άθλημα της κολύμβησης
στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκω-
σίας, και Πέμπτη (11 Μαΐου)  η ποδη-
λασία στο στάδιο ΓΣΠ. Όλες οι ημερίδες
διεξάγονται από τις 09:00-13:00. 

Οι αγώνες ολοκληρώνονται την Πα-
ρασκευή στις 12/5/17 με την Ενοποι-
ημένη Ημερίδα Floor ball, στην οποία
θα συμμετάσχουν αθλητές των Ειδικών
Ολυμπιακών μαζί με πολιτικούς πρό-
σφυγες. Στο πλαίσιο της Τελετής Λήξης
των Αγώνων, ο Δήμος Λάρνακας θα δε-
ξιωθεί όλους τους αθλητές και τους συ-
νοδούς/προπονητές τους, την Παρα-
σκευή 12 Μαΐου 2017, στο Πολιτιστικό
Κέντρο της Λάρνακας.

«Μαζί… με Δύναμη Ψυχής»
Τα άτομα με νοητική αναπηρία αξίζουν και δικαιούνται μια ίση μεταχείριση

Μέσω Λονδίνου αναχωρεί σήμερα
το απόγευμα για την πρωτεύουσα
της Ισλανδίας, Ρεϊκιάβικ, η Εθνική
Ανδρών Πετοσφαίρισης, όπου το
τριήμερο 12- 14 Μαΐου συμμετέχει
στην τελική φάση των αγώνων Μι-
κρών Κρατών Ευρώπης, που διορ-
γανώνει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπον-
δία CEV. Η Εθνική θα αντιμετωπίσει
την Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017,
στις 20:30 ώρα Κύπρου, την Βόρειο
Ιρλανδία. Το Σάββατο, 13 Μαΐου,
στις 18:00 ώρα Κύπρου, το Λουξεμ-
βούργο και την Κυριακή, 14 Μαΐου,
στις 20:30 την Ισλανδία. 

Στην αποστολή συμμετέχουν οι:
1. Αχ. Πετρακκίδης (Διαγώνιος - Ομό-
νοια), 4. Κώστας Πέτρου (Ακραίος -
Αναγέννηση Δερ.), 5. Αντώνης Χρι-
στοφή (Πασαδόρος - Pokka ΑΕ Κα-
ραβά), 6. Δημήτρης Αποστόλου
(Ακραίος - Ανόρθωσις), 7. Γαβριήλ
Γεωργίου (Διαγώνιος - ΑΠΟΕΛ), 8.
Κωνσταντίνος Παφίτης (Κεντρικός-
Ομόνοια), 9. Βλάντο Κνέζεβιτς (Ακραί-
ος - ΑΠΟΕΛ), 11. Χρίστος Παπαδό-
πουλος (Κεντρικός - Φοίνικας Σύρου),
12. Άγγελος Αλεξίου - Κεντρικός -
Ομόνοια - Αρχηγός), 14. Αντώνης
Αντωνίου (Λίμπερο - Green Air Πα-
φιακός), 17. Κυριάκος Αδάμου
(Ακραίος - Ομόνοια), 18. Ανδρέας
Χρυσοστόμου (Πασαδόρος - Καπά-
τσος Νέα Σαλαμίνα). 

Έτοιμη για το
χρυσό η Εθνική 
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ΟΜΟΝΟΙΑ

Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Εδώ και καιρό υπάρχει μία απαίτηση από
τον κόσμο της Ομόνοιας προς τους παίκτες
της. Να αγωνίζονται σύμφωνα με τις δυ-
νατότητές τους. Όσες έχουν, γιατί όλοι ανα-
γνωρίζουν πως η ομάδα της Ομόνοιας
έχει χαμηλό ταβάνι. Το πρόβλημα είναι
ότι όχι μόνο η απόδοση της ομάδας απέχει
από το ταβάνι αυτό, αλλά δεν υπάρχει και
ο απαιτούμενος ζήλος, ο έξτρα που θα
μπορούσε υποθετικά να καλύπτει μέρος
των αδυναμιών. Η διοίκηση προσπάθησε
πολύ να προστατεύσει τους παίκτες όλο
αυτό το διάστημα, αλλά η προσπάθεια
αυτή δεν έφερε αλλαγή. Στα περισσότερα
παιχνίδια, ειδικά με τις ομάδες του 1ου
γκρουπ, η Ομόνοια ήταν υποτονική, με
σοβαρά προβλήματα συγκέντρωσης, με
σοβαρά λάθη. Τα αποτελέσματα μιλούν
από μόνα τους. Στα ντέρμπι έχει πάρει 6
νίκες (οι τρεις με Ανόρθωση που δεν είναι
στα καλύτερά της, δύο με ΑΕΛ και μία με
ΑΕΚ), έφερε δύο ισοπαλίες (με ΑΕΚ) και
έχασε 10 φορές (τέσσερεις με Απόλλωνα,
τρεις με ΑΠΟΕΛ, δύο με ΑΕΚ και από
μία με ΑΕΛ, Ανόρθωση). Απολογισμός
τερμάτων 24-32. Όλη αυτή η στατιστική
απόδοση μένει ίδια ή και χειρότερη αν
απομονώσουμε τα πλέι-οφ. Όπου μέτρησε
δύο νίκες, μία ισοπαλία και πέντε ήττες. Η
αναλογία τερμάτων 9-14.  Πέραν από
τους αριθμούς, υπάρχουν και άλλα. Μετρά
τρεις συνεχόμενες ήττες. Και η απόδοσή
της πάει από το κακό στο χειρότερο. Υπάρ-
χει και κάτι άλλο. Το κίνητρο της Ευρώπης
υπάρχει μαθηματικά, αλλά πόσο δυνατό

είναι πλέον; Σε όλες τις προηγούμενες
εβδομάδες, όταν είχε ευκαιρίες να περάσει
4η ή να κρατήσει την υπόθεση Ευρώπη,
απέτυχε παταγωδώς. Φυσικά στο αιώνιο
ντέρμπι υπάρχουν άλλα κίνητρα. Γνωστά
και χιλιοειπωμένα τα αρνητικά σερί και
το πρεστίζ.  Επιπρόσθετο το ότι από κατα-
βολής πλέι-οφ μπορεί για 1η φορά να
χάσει και τα τέσσερα παιχνίδια από τον
συμπολίτη της. Με δύο λόγια, τα θέλω

στην Ομόνοια υπήρχαν και υπάρχουν
κάθε εβδομάδα, αλλά στις περισσότερες
εβδομάδες αποδείχτηκε πως άλλο θέλω
και άλλο μπορώ από αγωνιστικής πρώτα
απ' όλα άποψης και μετά από θέμα ψυχο-
λογίας και ενέργειας. Αυτό το φαινόμενο
συντροφεύει την Ομόνοια σχεδόν από
πέρυσι τον Ιούνιο. Οι καλές μέρες ήταν
εξαίρεση στον κανόνα, ενώ θα έπρεπε για
το βεληνεκές της να ισχύει ακριβώς το

αντίθετο.  Εξ ου και το στοίχημα για τη νέα
χρονιά, το κράμα παλιών και νέων που
θα στελεχώσουν το ρόστερ να φέρει πέρα
από ποιότητα και κουλτούρα.  

Επιστροφές
Στα αγωνιστικά τώρα. Επιστροφές υπάρ-
χουν και είναι σημαντικές, με τον Χρι-
στοφή και τον Άρνασον να μπαίνουν
στο πλάνο. Τουλάχιστον αυτήν τη φορά,

με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το προπο-
νητικό δίδυμο θα μπορεί να παρατάξει
11άδα χωρίς λύσεις ανάγκης. Σε ό,τι
αφορά στην επέκταση με τον Χριστοφή,
τα πράγματα είναι στο τελικό στάδιο. Και
αν κρίνουμε από τη χθεσινή τοποθέτηση
του Προέδρου Τζιωνή, είναι, όπως φαί-
νεται, θέμα ημερών. Θα είναι ένα χαρ-
μόσυνο νέο μετά από καιρό και μέσα
στο όλο κλίμα μιζέριας. 

Οι εξαιρέσεις που έγιναν σχεδόν κανόνας
Πολλές οι άσχημες και ελάχιστες οι καλές μέρες στη φετινή πορεία των «πρασίνων»

Τα γάντια να παραμείνουν στον Βάτερμαν 
Η βελτίωση του Ολλανδού ήταν εμφανής στη φετινή χρονιά και η διοίκηση
Πετρίδη τον θεωρεί απαραίτητο και για την επόμενη περίοδο 

ΑΠΟΕΛ

Ήρθε στον ΑΠΟΕΛ από… σπόντα προ
διετίας, πέρασε όπως αρκετοί ποδοσφαι-
ριστές από αμφισβήτηση, ωστόσο έπεισε
τους πάντες ότι διαθέτει όλα τα χαρα-
κτηριστικά για να υπερασπίζεται με
ασφάλεια τη γαλαζοκίτρινη εστία. Για
τον Μπόι Βάτερμαν ο λόγος, ο οποίος
όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει να είναι
κάτοικος «Αρχαγγέλου» και την επόμενη
διετία. Είναι από τους λίγους ποδοσφαι-
ριστές του ρόστερ που δεν έχουν συμ-
βόλαιο για την επόμενη περίοδο, ωστόσο
οι πληροφορίες τον φέρουν να ανανεώνει
γι' ακόμα δύο χρόνια, με στόχο να έχει
ακόμα περισσότερες διακρίσεις και φυ-
σικά να πανηγυρίσει τίτλους. 

Όλοι θυμόμαστε το χρονικό της από-
κτησής του το καλοκαίρι του 2015. Με
τον Πάρντο ανέτοιμο λόγω τραυματισμού,
είχε αποκτηθεί ο Κοδίνα με πολυετή θη-
τεία στην Πριμέρα Ντιβιζιόν. Αποδείχθηκε
όμως ανεπαρκής, γεγονός που ανάγκασε
διοίκηση και τεχνική ηγεσία να ψάξουν
για μια καλύτερη περίπτωση τερματο-
φύλακα, καθώς ακολουθούσαν σημαντικά
παιχνίδια στην Ευρώπη. Έτσι, με αστρα-
πιαίες κινήσεις η διοίκηση Πετρίδη έφερε
τον Μπόι Βάτερμαν στον «Αρχάγγελο». 

Με το καλημέρα στην ενδεκάδα 
Έχοντας κάνει ελάχιστες προπονήσεις
με τη νέα του ομάδα και τους νέους του
συμπαίκτες, ο τότε προπονητής (Ντο-
μίγκος Πασιένσια), μη έχοντας άλλη επι-
λογή, τον έχρησε βασικό με το καλημέρα
στο ευρωπαϊκό παιγνίδι με την Βαρντάρ
Σκοπίων. Και από τη στιγμή που στη
συνέχεια ο Κοδίνα παραχωρήθηκε δα-
νεικός (στην Πάφο), και με τον Πάρντο
ανέτοιμο, παρέμεινε στην ενδεκάδα του

ΑΠΟΕΛ σε όλα τα παιχνίδια των προ-
κριματικών του Τσάμπιονς Λιγκ και με-
τέπειτα στο πρωτάθλημα επί του Τιμούρ
Κετσπάγια (είχε αποδεσμευτεί ο Πα-
σιένσια). Στην πρώτη του χρονιά αγωνί-
στηκε σε 34 αγώνες. 

Φέτος, στη δεύτερή του χρονιά στον
«Αρχάγγελο» εκτόπισε πλήρως τον Ούκο
Πάρντο, καθώς αγωνίστηκε σε όλα τα
ευρωπαϊκά παιγνίδια, στα 33 από 34
ματς στο πρωτάθλημα και σε ένα στο
κύπελλο. 50 συμμετοχές δηλαδή από
τα 57 παιγνίδια του ΑΠΟΕΛ. Συνολικά
μετρά 84 συμμετοχές μέσα στη διετία. 

Η κριτική και η αναγνώριση 
Εννοείται πως δέχτηκε κριτική για κά-
ποιες μέτριες εμφανίσεις όπως και οι
εκάστοτε προπονητές που επέμεναν να
τον διατηρούν στην ενδεκάδα. Ωστόσο
σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητήθηκε.
Ναι μεν έκανε κάποιες γκέλες, όπως και
οι περισσότεροι τερματοφύλακες, αλλά
στηρίχθηκε από την τεχνική ηγεσία και
σε πολλούς αγώνες με τις καίριες επεμ-
βάσεις του, έδειξε γιατί τον προτίμησαν
στην ενδεκάδα και οι τρεις προπονητές
με τους οποίους συνεργάστηκε στον
ΑΠΟΕΛ. Είχε και συνεχίζει να έχει
κάποια θεματάκια με τις εξόδους του,
ωστόσο συγκριτικά με την περσινή χρονιά
παρουσίασε αισθητή βελτίωση. Απ' εκεί
και πέρα, είναι από τους κορυφαίους
τερματοφύλακες με τα πόδια και από
τους λίγους που πέρασαν από τα γήπεδά
μας που έχουν τόση συμμετοχή στην
ανάπτυξη της ομάδας. Ειδικά τις μακρινές
μεταβιβάσεις που επιχειρεί, 8 στις 10
μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε… μοι-
ρογνωμόνιο. Διαθέτει φοβερά αντανα-
κλαστικά και έχει την προσωπικότητα
που εμπνέει εμπιστοσύνη κάτω από τα
δοκάρια. 
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ΕΡΜΗΣ

Στην ήττα από τη Δόξα, ο Ερμής απάντησε
με δύο σερί νίκες, με αποτέλεσμα να ξε-
φύγει στο +8 από την ομάδα που τον
ακολουθεί και τη δεδομένη στιγμή είναι
ο Εθνικός Άχνας. Ουσιαστικά οι δύο
αυτές ομάδες είναι οι μοναδικές που
μπορούν να αισθάνονται ήσυχες όσον
αφορά την παραμονή τους στην κατη-
γορία, αφού την έχουν εξασφαλίσει. Βε-
βαίως στον Ερμή έχουν να αντιμετωπί-
σουν τον σκόπελο της αφαίρεσης έξι
βαθμών από τον Αθλητικό Δικαστή,
λόγω του φακέλου που έφτασε και αφορά
στον αγώνα με τη Δόξα, στον οποίο απο-
δίδεται υπαιτιότητα στην ομάδα της Αρα-
δίππου. Οι «φτεροπόδαροι», πάντως,
παρουσιάζονται έτοιμοι να προασπιστούν
τα συμφέροντά τους, ώστε να μη δεχτούν
την ποινή της αφαίρεσης των έξι βαθμών,
αφού όπως υποστηρίζουν έκαναν όλες
τις απαραίτητες ενέργειες πριν από τον
συγκεκριμένο αγώνα, ώστε να μη διε-
ξαχθεί, κάτι που, όμως, απορρίφθηκε.  

Παράλληλα, η διοίκηση εξασκεί πίεση
στον παραιτηθέντα πρόεδρο Λούκα Φα-
νιέρο, ώστε να αναιρέσει την απόφασή
του και να επιστρέψει. Ο κ. Φανιέρος πήρε
την απόφασή του μετά την ανακοίνωση
της ΚΟΠ ότι έφτασε ο φάκελος από την
ΟΥΕΦΑ. Τη δεδομένη στιγμή δεν απο-
κλείεται τίποτα, δεδομένου ότι είναι ο
κύριος χρηματοδότης της ομάδας και δύ-
σκολα θα… εγκαταλείψει το καράβι. Στο
μεταξύ, οι «φτεροπόδαροι» προετοιμάζονται
για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Άρη
στο Τσίρειο. Σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα
του κ. Κορμπεράν θα κυνηγήσει τους
τρεις βαθμούς. Δεν υπολογίζονται οι τραυ-
ματίες Μπάουμαν και Αλεξίου. 

ΚΥΠΕΛΛΟ COCA- COLA 

Πραγματοποιήθηκε, χθες, στα γραφεία
της ΚΟΠ στην παρουσία του Γενικού
Διευθυντή της Ομοσπονδίας κ. Ανθούλη
Μυλωνά, διευρυμένη σύσκεψη, στην
οποία συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα
του τελικού του Κυπέλλου Coca - Cola
2017. Στη σύσκεψη ήταν παρόντες εκ-
πρόσωποι των διαγωνιζομένων ομάδων
του ΑΠΟΕΛ και του Απόλλωνα, της
χορηγού εταιρείας Coca - Cola, του
Σταδίου ΓΣΠ και του τηλεοπτικού σταθ-
μού SIGMA. Ο τελικός θα γίνει στις 24
του Μάη, στο στάδιο ΓΣΠ και θα αρχίσει
στις 18:30. Η τιμή εισόδου καθορίστηκε
στα 20 ευρώ (γενική είσοδος) και στα
80 ευρώ για τα θεωρεία των επισήμων. 

Μετά από κλήρωση, ως γηπεδούχος
θα αναγράφεται ο ΑΠΟΕΛ και ως φι-
λοξενούμενος ο Απόλλωνας. Σύμφωνα
με την προκήρυξη, ο Απόλλωνας θα
πάρει το κάτω διάζωμα της δυτικής
κερκίδας και το ΑΠΟΕΛ την ανατολική
κερκίδα. Στους φιλάθλους του Απόλ-
λωνα θα δοθεί, επίσης, το βόρειο πέταλο
και στους φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ το

νότιο πέταλο. 
Στις δύο ομάδες αναλογούν από

8,000 περίπου εισιτήρια. Ο ακριβής
αριθμός των εισιτηρίων θα ξεκαθαρίσει
μετά την αστυνομική σύσκεψη, οπόταν
και θα αποφασιστούν οι αποκοπές στις
κερκίδες για λόγους ασφαλείας. 

Όλα τα εισιτήρια θα προπωληθούν.
Ακόμη και αν οι ομάδες δεν εξαντλήσουν
τα εισιτήριά τους, δεν θα επιτραπεί η
πώληση εισιτηρίων στο Στάδιο την ημέ-

ρα του αγώνα. ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας
θα παραλάβουν εισιτήρια για προπώ-
ληση την ερχόμενη εβδομάδα. Οι εί-
σοδοι του Σταδίου θα ανοίξουν δύο
ώρες πριν από την έναρξη του τελικού
(16:30). Ο τελικός θα μεταδοθεί ζωντανά
σε ανοικτή ζώνη από το κανάλι SIGMA.
Το ΑΠΟΕΛ θα αγωνιστεί στον τελικό
με κίτρινες εμφανίσεις και ο Απόλλωνας
με γαλάζια φανέλα και λευκό παντελο-
νάκι.

Έτοιμοι να προασπιστούν
τα συμφέροντά τους

Οι αποφάσεις της σύσκεψης για τον τελικό

ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής�Σταυρινίδης

Αποφασισμένοι να κερδίσουν τα δύο
τελευταία παιγνίδια και όπου τους βγάλει
είναι στον Απόλλωνα. Οι κυανόλευκοι
δεν ζουν σε ουτοπία, ξέρουν ότι το να
κατακτήσουν το πρωτάθλημα είναι εκτός
πραγματικότητας, όμως, αυτό δεν τους
εμποδίζει να προσπαθούν για το καλύτερο
δυνατόν. Έχουν μπροστά τους δύο παι-
γνίδια, αρχικά με την Ανόρθωση και
στη συνέχεα με τον ΑΠΟΕΛ και ο στόχος
τους είναι μόνο το δύο στα δύο. Φυσικά,
πλέον, υπάρχει ακόμα ένας στόχος στον
Απόλλωνα, που είναι να μη μετρήσει ο
Σωφρόνης Αυγουστή και άλλες απώλειες
ποδοσφαιριστών. Με το κύμα ατυχίας
που χτύπησε τη λεμεσιανή ομάδα φέτος,
αλλά και τις προηγούμενες εβδομάδες,
είναι λογικό στον Απόλλωνα να «φτύνουν
στον κόρφο» τους, έτσι ώστε η ομάδα να
μην έχει νέα άσχημα νέα και να πάει με
όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές
στον τελικό του κυπέλλου. 

Και μπορεί στο τέλος της ημέρας το
δύο στα δύο να μην είναι αρκετό, για να
μετακινήσει τον Απόλλωνα από την 3η
θέση, όμως, και οι δύο νίκες θα έχουν τη
σημασία τους. Πρώτα με την Ανόρθωση
θα είναι μια ευκαιρία, για να πετύχει τη
δεύτερή του φετινή νίκη σε βάρος της
και να κλείσει με συνολικό απολογισμό
2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες τη χρονιά.
Αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει του
χρόνου. Μετά με τον ΑΠΟΕΛ. Ο μεταξύ
τους αγώνας θα πραγματοποιηθεί τέσ-
σερεις ημέρες πριν από τον τελικό και η
δεύτερη φετινή νίκη του Απόλλωνα στο
ΓΣΠ (είχε προηγηθεί εκείνη για το Σού-
περ Καπ) θα τονώσει ακόμα περισσότερο
την ψυχολογία της ομάδας για τον τελικό. 

Προετοιμασία με εμπόδια
Η προετοιμασία για τον αγώνα με την
Ανόρθωση έχει ξεκινήσει, με τον Σω-
φρόνη Αυγουστή και πάλι να μετρά
πάρα πολλές απουσίες και να είναι αναγ-
κασμένος να μην έχει τις επιλογές που
θα ήθελε στον πάγκο του. Όμως, ο στόχος
δεν αλλάζει που είναι να κερδίσει ο
Απόλλωνας και να κλείσει τους εντός
έδρας αγώνες του με νίκη. Να θυμίσουμε
ότι ο απολογισμός της λεμεσιανής ομάδας
στο Τσίρειο φέτος σε 20 αγώνες (πρω-
τάθλημα και κύπελλο) είναι 15 νίκες, 4
ισοπαλίες και 1 ήττα. Μάλιστα αν σκεφτεί

κανείς ότι οι πρώτοι του δύο αγώνες
ήταν ισοπαλία με Άρη και ήττα από ΑΕΚ
τότε μετά έχουν οι κυανόλευκοι 15 νίκες
και 3 ισοπαλίες. 

Τρεις επιθετικοί (Γκίε, Μάγκλιτσα,
Πίεχ), ένας ακραίος (Παπουλής), ένας
επιτελικός μέσος (Ντα Σίλβα) και ένας
κεντρικός αμυντικός (Βινίσιους) έχουν
σημειώσει μαζί 70 τέρματα για τον φετινό
Απόλλωνα σε όλες τις διοργανώσεις. Με
διαφορετικό χρόνο συμμετοχής ο καθέ-
νας, αποτέλεσαν το επιθετικό στήριγμα
της ομάδας σε ολόκληρη τη χρονιά. 

Ξανά κορυφαίος ο Αυγουστή 
Σε μια άλλη εξέλιξη, για τρίτο συνεχόμενο
μήνα ο Σωφρόνης Αυγουστή έρχεται

πρώτος στις προτιμήσεις των συναδέλ-
φων του, κερδίζοντας το έπαθλο «Προ-
πονητής του Μήνα» και για τον Μάρτιο.
Είναι μια καταξίωση για τον Κύπριο τε-
χνικό της λεμεσιανής ομάδας, αφού κα-
τάφερε να σαρώσει το συγκεκριμένο
βραβείο και τους τρεις μήνες που το
διεκδίκησε.

Όπως έγινε γνωστό, ο  Απόλλωνας
στον τελικό του κυπέλλου επέλεξε να
φορέσει τη γαλάζια εμφάνιση. Για τους
προληπτικούς να θυμίσουμε ότι στις
δύο τελευταίες κατακτήσεις του κυπέλλου,
το 2013 και πέρυσι, επίσης φορούσε
γαλάζια. Όσο για τον τελικό του 2010
υπήρχε γαλάζιο στα μανίκια, αν και η
στολή των κυανολεύκων ήταν μαύρη. 

Δύο στα δύο κι όπου τους βγάλει 
Δεν ζουν σε ουτοπία, ξέρουν ότι το να κατακτήσουν το πρωτάθλημα είναι εκτός
πραγματικότητας, όμως, αυτό δεν τους εμποδίζει να προσπαθούν για το καλύτερο δυνατόν

Εκτός τελικού ο Γκόμες
Ο Τιάγκο Γκόμες δεν προλαβαίνει

τον τελικό του κυπέλλου, ενώ Χάμ-

πος και Βασιλείου δύσκολα θα τε-

θούν στη διάθεση του Σωφρόνη Αυ-

γουστή.

Η ενημέρωση: «Εκτός του μεγά-

λου τελικού θα μείνει ο αριστερός

ακραίος αμυντικός Τιάγκο Γκόμεζ, ο

οποίος υπέστη θλάση 2ου βαθμού,

ενώ εξαιρετικά αμφίβολη είναι και η

συμμετοχή των Βασιλείου (θλάση

1ου βαθμού) και Χάμπου (θλάση 2ου

βαθμού στον προσαγωγό)».
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 

Δυο πράγματα απασχολούν τη διοίκηση
του Εθνικού Άχνας τη δεδομένη στιγμή.
Αφού η ομάδα εξασφάλισε και μαθη-
ματικά την παραμονή της στην Α' κατη-
γορία, μπορεί πλέον να κοιτάξει τα επό-
μενα της βήματα, όσον αφορά στον προ-
πονητή της ομάδας αλλά και στον προ-
γραμματισμό της νέας σεζόν. Στο δεύτερο
σκέλος, η επιτροπή προγραμματισμού
τα πάει εξαιρετικά μέχρι στιγμής, αφού
οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, πλην
των Κατσαράβα και Μπρούνο, ανανέω-
σαν τη συνεργασία τους με την προσφυ-
γική ομάδα και πλέον το βάρος πέφτει
στους ποδοσφαιριστές που θα έρθουν
στη νέα χρονιά. Τώρα όσον αφορά στο
θέμα του προπονητή, ο Ιβανάουσκας
δεν ξεκαθάρισε ακόμη τις προθέσεις του
στη διοίκηση του Κίκη Φιλίππου. Πρό-
θεση της διοίκησης είναι η συνέχιση
της συνεργασίας των δυο πλευρών και
για του χρόνου, ωστόσο, πολλά θα εξαρ-
τηθούν και από τη δική του πρόθεση.
Ακόμη, δεν άνοιξε τα δικά του χαρτιά
και δεν μπορεί να ειπωθεί κάτι με σι-
γουριά. Πάντως στον Εθνικό πίστεψαν
και πιστεύουν στις ικανότητες του Λι-
θουανού τεχνικού και τον θέλουν να πα-
ραμείνει στην ομάδα και την επόμενη
χρονιά. Για την ώρα, τα δεδομένα είναι
ανοικτά και τα πάντα αναμένεται να ξε-
καθαρίσουν τις επόμενες μέρες, όταν

Ιβανάουσκας και διοίκηση θα έχουν την
πρώτη τους επαφή. 

Πλέον όλα για όλα
για την κορυφή 
Η δεδομένη τιμωρία του Ερμή (-6) από
τη Δικαστική για τους φακέλους δίνει
την ευκαιρία στον Εθνικό Άχνας να προ-

σπαθήσει για την πρώτη θέση του ομίλου
δυο αγωνιστικές πριν από το τέλος. Με
την τιμωρία του Ερμή, η διαφορά μει-
ώθηκε στους δυο βαθμούς και ο αγώνας
κόντρα στη Δόξα αποκτά μεγαλύτερη
σημασία. Αγωνιστικά αμφίβολοι παρα-
μένουν Ζελάγια και Κυπριανού, ενώ
εκτός βρίσκεται ο Χατζηβασίλης. 

Με αντίπαλο την Αρμενία άρχισε χθες
το απόγευμα ο νέος κύκλος προετοιμα-
σίας της Εθνικής Νέων για συγκρότηση
της ομάδας που θα λάβει μέρος στις
επόμενες επίσημες υποχρεώσεις  στην
προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος U-19. Το πρώτο φιλικό
έγινε στο Κοινοτικό Στάδιο Ορμήδειας
και αύριο Πέμπτη θα γίνει δεύτερο
φιλικό την ίδια ώρα (16:00), στο ίδιο γή-
πεδο. Η Αρμενία, με γκολ που πέτυχε
στο 90+2 ο Αμπραχάμ,  νίκησε χθες με
2-1 και αφού νωρίτερα η Εθνική μας
έχασε ευκαιρίες για να πάρει προβάδισμα.
Η Αρμενία άνοιξε το σκορ στο 14' με τον
Armen Nahapetryan και η Κύπρος  ισο-
φάρισε στο 17' με τον Μάρκο Μουστάκη.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι διεθνείς μας
είχαν καλύτερη παρουσία και θα μπο-
ρούσαν να φτάσουν σε καλύτερο αποτέ-
λεσμα και στο τέλος η Αρμενία σε μια
αντεπίθεση έφτασε στο 2-1. Ο ομοσπον-
διακός μας προπονητής Νεόφυτος Λάρ-
κου είχε την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα
συμπεράσματα, δίνοντας παράλληλα
χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδο-
σφαιριστές. Κύπρος: Δημητρίου, Π. Ιωάν-
νου (74' Κολοκούδιας), Μουστάκη, Με-
νελάου (61' Άδωνη), Παναγίδης (61' Πά-
τσης), Χατζηπασχάλης, Κιτρομηλίδης
(74' Μούσιτς), Κ. Αναστασίου (74' Πιερή),
Παπαμιχαήλ (61' Κ. Κωνσταντίνου), Αλ.
Μιχαήλ (61' Π. Παντελή), Στ. Παντελή
(61' Πάπουτσος).

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Η Ανόρθωση τη Δευτέρα το βράδυ στο
Τσίρειο στάδιο κατέγραψε ακόμα μια
απογοητευτική εμφάνιση. Τέτοια που
δεν τιμά την ιστορία της και τις επιτυχίες
του παρελθόντος. Ομάδα χωρίς πάθος,
θέληση και ποδοσφαιρικό εγωισμό δέχ-
θηκε εύκολα την ήττα από την ΑΕΛ,
στην οποία μάλιστα σε τέσσερεις ανα-
μετρήσεις στη φετινή περίοδο δεν κατά-
φερε να πετύχει τέρμα. Μια ομάδα, όπως
ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα ο προ-
πονητής της Ρόνι Λέβι, χωρίς κίνητρο,
κάτι που όταν απουσιάζει είναι πολύ
δύσκολο σε έναν αγώνα.  

Η κατάσταση αυτή σε κανέναν δεν
αρέσει στην Ανόρθωση με πρώτους και
καλύτερους τη διοίκηση και τον Ισραη-
λινό προπονητή. Για να αλλάξει προς το
καλύτερο η τραγική φετινή εικόνα της
«Κυρίας», θα πρέπει να πραγματοποιηθεί
πολύ σωστός προγραμματισμός.

Η διοίκηση μετά την ντροπιαστική
ήττα από τον Απόλλωνα είχε τονίσει ότι
θα αλλάξουν πολλά ενόψει της νέας χρο-
νιάς. Από τότε έχουν περάσει αρκετές
ημέρες, χωρίς να παρθεί καμία απόφαση.
Ούτε ο χρόνος πιέζει τη διοίκηση της
ομάδας, αλλά ούτε εφησυχάζει.

Ο Ανδρέας Παντελή καθημερινώς
συζητά με τους συνεργάτες του τόσο για
το αγωνιστικό όσο και για το οικονομικό
μέρος του προγραμματισμού. Συζητήσεις
επί καθημερινής βάσεως έχει και με τον
Ρόνι Λέβι. Η διοίκηση μέσω αυτών των
επαφών θέλει να καταλήξει στην από-
φασή της για το αν συνεχίζει με τον Ισ-
ραηλινό προπονητή τη νέα χρονιά ή όχι.
Οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες, καθώς
υπάρχει θετική άποψη για τον Ισραηλινό
προπονητή. Ανοιχτό παραμένει και το
θέμα των ποδοσφαιριστών. Αγωνιστική
εικόνα για τον καθένα έχει η διοίκηση
Ανδρέα Παντελή. Ο πρόεδρος της «Κυ-
ρίας» έχει τονίσει αρκετές φορές ότι
όποιος δεν μπορεί να αντέξει στις δυ-
σκολίες της Ανόρθωσης, τότε δεν μπορεί

να συνεχίσει. Όλα δείχνουν ότι την πόρτα
εξόδου του Αντ. Παπαδόπουλος θα την
αντικρύσουν αρκετοί ποδοσφαιριστές. 

Ατομικό ο Ερέρο
Στο αγωνιστικό μέρος, οι ποδοσφαιριστές
της Ανόρθωσης επέστρεψαν στις προ-
πονήσεις με τον κεντρικό αμυντικό Ερέρο

να πραγματοποιεί ατομικό πρόγραμμα.
Η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί
την Πέμπτη, καθώς αύριο ο Ρόνι Λέβι
έχει δώσει στους ποδοσφαιριστές ρεπό.
Μετά από το ρεπό τους, θα ξεκινήσει η
προετοιμασία για τον πολύ δύσκολο αγώ-
να με τον Απόλλωνα. Μια αναμέτρηση
στην οποία θα απουσιάζουν οι τραυματίες

Αγκιλάρ και Κολούνγκα, αλλά και ο τι-
μωρημένος Σάντος. Η περίπτωση Ζοάο
Βίκτορ δεν είναι ανησυχητική, ωστόσο,
τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι αμφί-
βολος για τον αγώνα με τον Απόλλωνα. 

Στην Εθνική ο Σιβού
Ένας από τους ποδοσφαιριστές που ξε-

χωρίζει με την απόδοσή του στους αγώνες
της Ανόρθωσης είναι ο Σιβού. Το γεγονός
αυτό τού έφερε για μια ακόμη φορά
κλήση στην Εθνική ομάδα της χώρας
του, της Νιγηρίας.

Ο ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης
κλήθηκε για τους αγώνες της Νιγηρίας
με το Καμερούν και τη Νότιο Αφρική.

Σημαντικές οι επόμενες ημέρες στην Ανόρθωση
Η διοίκηση Ανδρέα Παντελή παρουσιάζεται έτοιμη να λάβει τις σωστές αποφάσεις για τη νέα χρονιά 

Ήττα για την Εθνική Νέων
Από την Αρμενία με 2-1 σε χθεσινό φιλικό αγώνα

Δεν ξεκαθάρισε ακόμη ο Ιβανάουσκας 
Aυτό είναι το πρώτο μέλημα της διοίκησης του Εθνικού
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ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης�

Ο σκοπός σχεδόν επετεύχθη για την
ΑΕΛ. Η ομάδα του Μπρούνο Μπαλταζάρ
με την προχθεσινή της  νίκη ουσιαστικά
έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο,
υλοποιώντας τον μεγάλο φετινό της στόχο.
Η λεμεσιανή ομάδα ήξερε ότι η ευκαιρία
που είχε ενώπιόν της ήταν τεράστια και
έδειξε αποφασισμένη να μην την πετάξει
στα σκουπίδια. Με τα δύο γκολ του Σάσι
κέρδισε την Ανόρθωση και πλέον έχει
αποσπαστεί από την Ομόνοια στους πέντε
βαθμούς. Με μια νίκη στα τελευταία δύο
παιχνίδια, ή με μη νίκη των «πράσινων»
το Σάββατο, η Ευρώπη θα οριστικοποιηθεί
και μαθηματικά. Έτσι οι «κίτρινοι» μετά
από τρία χρόνια επιστρέφουν στην Ευ-
ρώπη και το Γιουρόπα Λιγκ, με τον πρώτο
αγώνα να είναι στις 29 Ιουνίου. 

Σίγουρα στην ΑΕΛ δεν παρασύρονται
και θεωρούν ότι τίποτα δεν τελείωσε,
όμως για να χαθεί το εισιτήριο πρέπει
να έρθουν τα κάτω πάνω. Η λεμεσιανή
ομάδα είναι αποφασισμένη να μην πε-
ριμένει το αποτέλεσμα της Ομόνοιας,
αλλά να ορίσει η ίδια την τύχη της με
νίκη μέσα στην Αρένα το Σάββατο, όσο
δύσκολο και να είναι το εγχείρημά της. 

Με πρωταγωνιστή τον Σάσι
Μεγάλος πρωταγωνιστής τη Δευτέρα
ήταν ο Ίσμαηλ Σάσι, που σημείωσε και
τα δύο τέρματα της ομάδας του. Μάλιστα
το πρώτο ήταν απλώς καταπληκτικό και
δικαίως ψηφίστηκε ως το γκολ της αγω-
νιστικής. Ο Γαλλοτυνήσιος επιθετικός
είχε καιρό να κάνει καλό παιχνίδι, και

επέλεξε ένα από τα πιο σημαντικά της
χρονιάς. Ήταν μέσα σε πολλές φάσεις,
ενώ πέρα από τα δύο γκολ ήταν ο παίκτης
που κέρδισε και το πέναλτι, το οποίο
εκτέλεσε άστοχα α λα Πανέγκα ο Αρουαμ-
παρένα. Ο Βάσκος στο τελευταίο του
παιχνίδι για φέτος (ξεκινά στον αγώνα
με την ΑΕΚ η τιμωρία των τριών αγωνι-
στικών), επέλεξε να αποχαιρετήσει τους
φίλους της ομάδας με έναν τρόπο που
θα τον θυμούνταν, όμως δεν τα κατάφερε
αφού αστόχησε. 

Είναι σημαντικό πάντως για τον κ.
Μπαλταζάρ ότι είδε τους παίκτες που
αντιμετώπιζαν προβλήματα να είναι καλά
και μάλιστα στους δύο έδωσε και φανέλα
βασικού. Φορτούνα και Γεωργιάδης
ήταν στο αρχικό σχήμα, ενώ ο Μέσκα
έμεινε στον πάγκο. Μάλιστα ενόψει του
αγώνα στη Λάρνακα δεν υπάρχουν ιδι-
αίτερα προβλήματα αφού θα απουσιά-
σουν μόνο ο παροπλισμένος Τζούνιορ
και ο τιμωρημένος Αρουαμπαρένα. Αν
και ακόμα είναι νωρίς να λεχθεί κάτι

ίσως ο Σάσι να είναι ο παίκτης που θα
κληθεί να αντικαταστήσει τον Βάσκο
συμπαίκτη του, αφού ο Μαύρου που
είχε αγωνισθεί στα προηγούμενα παι-
γνίδια δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο
προς τα δίκτυα. 

Όπως και να 'χει, απ' ό,τι φαίνεται η
φετινή χρονιά θα κλείσει με θετικό πρό-
σημο για τους «κίτρινους» της Λεμεσού.
Ο πρώτος στόχος ήταν η 6άδα και ο δεύ-
τερος ήταν η Ευρώπη. Ο πρώτος υλο-
ποιήθηκε, ο δεύτερος θα υλοποιηθεί.

Μπορεί να υπήρχαν τα πάνω και τα
κάτω, όμως η ΑΕΛ άφησε πίσω της τις
δύο καταστροφικές προηγούμενες χρονιές
και με εφαλτήριο τη φετινή θα προσπα-
θήσει του χρόνου για ακόμα περισσότερα
πράγματα. Ήδη ο τεχνικός της ομάδας
Μπρούνο Μπαλταζάρ έχει ετοιμάσει στο
μυαλό του την ΑΕΛ της νέας χρονιάς και
πολύ σύντομα θα ξεκινήσει να την φτιά-
χνει. Άλλωστε χρόνος δεν υπάρχει πολύς,
αφού στις 29 του άλλου μήνα θα δώσει
το πρώτο της επίσημο παιχνίδι. 

Έκανε το πιο σημαντικό βήμα 
Οι κίτρινοι, εκτός απροόπτου, μετά από τρία χρόνια επιστρέφουν στην Ευρώπη
και το Γιουρόπα Λιγκ με τον πρώτο αγώνα να είναι στις 29 Ιουνίου

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Όταν μια ομάδα διεκδικεί το πρωτά-
θλημα μέχρι τέλους για τρεις διαδοχικές
χρονιές, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Χρει-
άζεται πολλή δουλειά και πολλή υπο-
μονή. Χρειάζεται σταθερή πρόοδος σε
όλους τους τομείς. Αν κάποια τμήματα
δουλεύουν σωστά και κάποια όχι, τότε
δεν θα υπάρχει μεθοδική λειτουργία
και η ομάδα δεν θα μπορεί να βελτιώνεται
και να είναι διεκδικητική. Οι «κιτρινο-
πράσινοι» κάθε χρόνο αποδεικνύουν
ότι βρίσκονται στον σωστό δρόμο και
πολύ δύσκολα θα εκτροχιαστούν. Η
δουλειά που γίνεται σε όλους τους τομείς
συνεχίζει να είναι εξαιρετική και αυτό
είναι αποτέλεσμα της μεγάλης υπομονής
και επιμονής που είχαν όλοι στη Λάρ-
νακα. Τώρα, για να σταθεροποιηθεί μια
ομάδα στα ψηλά του κυπριακού ποδο-
σφαίρου και να μην υπάρχουν σκαμ-
πανεβάσματα, πρέπει όλοι να έχουν
πίστη σε αυτήν την προσπάθεια που γί-
νεται και πρέπει όλοι να παραμείνουν
κοντά στην ομάδα. Καμιά απογοήτευση
δεν πρέπει να τους πάρει από κάτω. Βέ-
βαια ακόμη δεν έχει κριθεί κάτι μαθη-
ματικά, αλλά, μιλώντας υποθετικά, αν η
ομάδα της Λάρνακας τερματίσει δεύτερη,
αυτό δεν θα αποτελεί αποτυχία. «Ο κό-
σμος της ΑΕΚ πρέπει να είναι περήφανος
για όλα αυτά που πέτυχε η ομάδα του
τα τελευταία χρόνια και να μην απο-
γοητεύεται. Και τρεις και τέσσερεις φορές
στα μούτρα να φάει δεύτερη θέση αυτή
η ομάδα, κάποτε θα έρθει και ο τίτλος, ο
οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ», λόγια
του Κωνσταντίνου Μηνά στην εκπομπή
«ΘΥΡΑ ΣΙΓΜΑ». Ο πρώην αρχηγός

της ΑΕΚ για πολλά χρόνια έζησε το
2004 την κατάκτηση του μοναδικού
κυπέλλου που έχει στην ιστορία της η
ομάδα της Λάρνακας. Οι βάσεις μπήκαν
εδώ και χρόνια και ήταν πολύ γερές. Η
ιστορία άρχισε να γράφεται από την
ενοποίηση της ΕΠΑ και του Πεζοπορι-
κού. Η Ένωση έχει δύο πολύ μεγάλα
εμβόλια στο dna της. Η νοοτροπία πλέον

έχει αλλάξει. Η ομάδα της Λάρνακας
μεγάλωσε και αυτό που απομένει είναι
οι τίτλοι. Τώρα με το νέο ιδιόκτητο
γήπεδο αυτός ο στόχος θα είναι ακόμη
πιο εφικτός. Φτάνει ο κόσμος να αντι-
ληφθεί ότι η ομάδα τώρα τον χρειάζεται
περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Σε
όποια θέση κι αν τερματίσει η ομάδα
τους, θα πρέπει να είναι εκεί στο τέλος

να χειροκροτήσουν και τη φετινή προ-
σπάθεια και να γεμίζουν την «ΑΕΚ ΑΡΕ-
ΝΑ» σε όλα τα παιχνίδια.

Με αναγκαστικές
αλλαγές η ενδεκάδα
Ο  Ιμανόλ Ιδιάκεθ δεν θα έχει στη διάθεσή
του τρεις σημαντικούς ποδοσφαιριστές,
όμως στην ΑΕΚ δεν υπάρχουν βασικοί.

Όλοι θεωρούνται ισάξιοι και αυτό απο-
δείχθηκε αρκετές φορές. Ακοράν, Τέτε
και Μουρίγιο συμπλήρωσαν κάρτες.
Επιστρέφει ο Τομάς, ο οποίος αναμένεται
να πάρει και φανέλα βασικού στον σαβ-
βατιάτικο αγώνα με την ΑΕΛ. Θέση επί-
σης θα διεκδικήσουν οι Χαραλαμπίδης,
Χέφελ, Μαλόκου, Μυτίδης και Χαρα-
λάμπους.

Διαπιστευτήρια μεγάλης ομάδας
Οι «κιτρινοπράσινοι» επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις και έχουν το μυαλό τους μόνο στην ΑΕΛ
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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

ΜΠΑΡΣΕΛΟΝΑ

Είναι ο απόλυτος ήρωας της Μπαρσε-
λόνα. Ο ποδοσφαιρικός «βασιλιάς» της
Καταλονίας. 

Γι' αυτό οι «μπλαουγκράνα» επι-
χείρησαν (και φαίνεται ότι το καταφέρ-
νουν) να δελεάσουν με ένα… βασιλικό
συμβόλαιο τον Λιονέλ Μέσι. Όπως
αναφέρουν πλέον το ένα μετά το άλλο
τα ισπανικά Μέσα, ο Αργεντινός έχει
συμφωνήσει να επεκτείνει την παρα-
μονή του στους «μπλαουγκράνα». Και
πέραν του συναισθηματικού δεσίματος
με τον σύλλογο, είχε πολλούς λόγους
για να το κάνει. Για την ακρίβεια, εκα-
τομμύρια. Όσα κι αυτά που (κατά δε-
κάδες) θα εισπράττει, εφόσον μείνει
στη Βαρκελώνη. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον ραδιοφω-
νικό σταθμό της Καταλονίας «TV3», το
συμβόλαιο που προτάθηκε στον Μέσι
προβλέπει αποδοχές 30 εκατ. ευρώ
ετησίως μέχρι το 2022. Κάτι που ση-
μαίνει ότι εφόσον το υπογράψει, θα
κερδίσει 576.000 ευρώ… την εβδομά-
δα!

576.000 ευρώ… 
την εβδομάδα!

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

Όπως γράφουν στην Αγγλία, ο Γιούργκεν
Κλοπ έχει βάλει στο… μάτι την παιχτούρα
της Μπάγερ Λεβερκούζεν, τον 21χρονο
μεσοεπιθετικό, Γιούλιαν Μπραντ, ο οποίος,
σύμφωνα με το transfermarkt, κοστο-
λογείται πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ! 

Ο Γερμανός διεθνής έχει, ήδη, 92
συμμετοχές στις «ασπιρίνες», από το
2014, όταν και προβιβάστηκε στη «με-
γάλη» ομάδα και θεωρείται ένα από τα
μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας. Αγωνίζεται
ως εξτρέμ και από τις δύο πλευρές (η

«καλή» του είναι η αριστερή), αλλά, φέτος
ειδικά, έπαιξε σε αρκετά παιχνίδια, με
μεγάλη επιτυχία, και ως «οκταροδεκάρι». 

Από εκεί και πέρα, όπως τονίζεται
στα ίδια δημοσιεύματα, οι «κόκκινοι»
σε περίπτωση που δεν προχωρήσει με
τον Μπραντ, θα κινηθούν για τον Μο-
χάμεντ Σαλάχ της Ρόμα. Εκεί, βέβαια,
υπάρχει το πρόβλημα ότι οι «τζιαλορόσι»
δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να αφή-
σουν τον Αιγύπτιο να την… κάνει για
άλλες πολιτείες. 

Όπως και να έχει, στη Λίβερπουλ
φαίνεται πως σύντομα θα έχουμε νεότερα
σε ό,τι αφορά στα μετεγγραφικά…

Μια παιχτούρα… και στο βάθος Σαλάχ!
Έτοιμη να τα… σκάσει για την απόκτηση του μεγάλου ταλέντου της Λεβερκούζεν, Γιούλιαν Μπραντ! 

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

Η Ρεάλ Μαδρίτης στοχεύει να ενισχυθεί
με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές προκει-
μένου να «χτίσει» ένα νεανικό σύνολο
που θα πρωταγωνιστήσει την επόμενη
δεκαετία σε υψηλό επίπεδο. 

Ο Ζούνιορ Βινίσιους και ο Τεό Ερ-
νάντεζ αναμένεται να είναι τα νέα ταλέντα
των Μαδριλένων. Οι ποδοσφαιριστές
θα έχουν ως πρότυπό τους τον Μάρκο
Ασένσιο που διανύει την πρώτη του
χρονιά με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τα πη-
γαίνει περίφημα με τη φανέλα των πρω-
ταθλητών Ευρώπης. 

Βλέποντας στο μέλλον, η ενδεκάδα
της Ρεάλ Μαδρίτης θα αποτελείται από
νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές
σύμφωνα με το γράφημα της Marca.

Έτσι το μόνο ερωτηματικό βρίσκεται
κάτω από τα δοκάρια, με τον Νταβίντ
Ντε Χέα να συγκεντρώνει τις περισσό-
τερες πιθανότητες. Από εκεί και πέρα η
αμυντική γραμμή θα αποτελείται από
τους Ντανιέλ Καρβαχάλ, Βαλέχο, Ραφαέλ
Βαράν και Τεό. Έπειτα, τη μεσαία γραμμή
θα απαρτίζουν οι Μάρκος Γιορέντε, Μα-
τέο Κόβασιτς και Ίσκο, ενώ τη γραμμή
κρούσης οι Ζούνιορ Βινίσιους, Μάρκο
Ασένσιο και Άλβαρο Μοράτα. 

Η «Βασίλισσα» είναι από τις κορυ-
φαίες ομάδες της Ευρώπης, καθώς έχει
κατακτήσει 2 Champions League τα τε-
λευταία τρία χρόνια. Παράλληλα, βρί-
σκεται κοντά και στη συμμετοχή της
στον τρίτο τελικό, καθώς μόνο με θαύμα
μπορεί να χάσει το εισιτήριο, αφού στο
πρώτο ημιτελικό επικράτησε 3-0 της
Ατλέτικο Μαδρίτης. 

Στο στόχαστρό της ο Ερνάντεζ
Μετά την απόκτηση του Ζούνιορ Βινίσιους από τη Φλαμένγκο,
έχει βάλει στο μάτι και τον Τεό Ερνάντεζ που αγωνίζεται στην Αλαβές 

Δύο χρόνια μετά την ήττα στο Βερολίνο
από τη Μπαρσελόνα (1-3) η Γιουβέντους
επιστρέφει σε τελικό Champions League.
Η «Γηραιά Κυρία» έκανε «περίπατο»
στον δεύτερο ημιτελικό με τη Μονακό
στο Τορίνο, νίκησε με 2-1 (είχε επικρα-
τήσει με 2-0 στο «Λουί Ντε») και στις 3
Ιουνίου στο Κάρντιφ θα επιδιώξει (εκτός
θαύματος κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης)
να ανέβει για τρίτη φορά στην κορυφή
της Ευρώπης και πρώτη μετά από 21
χρόνια (1996).

Η «σεμνή τελετή» στο γήπεδο της Γι-
ουβέντους είχε τελειώσει από το πρώτο
ημίχρονο. Η Μονακό που δεν είχε άλλη
επιλογή από το να επιτεθεί, άφησε κενούς
διαδρόμους και οι «μπιανκονέρι» κατά-
φεραν να σκοράρουν δύο φορές. Αρχικά
με τον Μάντζουκιτς, που πήρε το «ριμ-
πάουντ» μετά την εξαιρετική επέμβαση
του Σούμπασιτς στην κεφαλιά που έκανε
ο ίδιος και στο 44’ με το φοβερό γκολ
του Ντάνι Άλβες, ο οποίος μετά την από-
κρουση του γκολκίπερ της Μονακό
έπιασε το μονοκόματο σουτ έξω από την
περιοχή και πέτυχε ένα από τα ομορφό-
τερα τέρματα στη διοργάνωση.

Το μόνο που κατάφεραν οι επίδοξοι
πρωταθλητές Γαλλίας ήταν να μειώσουν
στο 69’ με τον μόνιμο σκόρερ τους,
Κυλιάν Εμπαπέ (6 γκολ σε 9 ματς στο
Champions League), ο οποίος από κοντά
δεν είχε πρόβλημα να τελειώσει τη φάση
και να κάνει το 2-1. Η «Γιούβε» αύξησε
το αήττητο σερί που «τρέχει» στους εντός
έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της σε 23,
ενώ η Μονακό παρέμεινε χωρίς εκτός

έδρας νίκη για 4η φορά σε ημιτελικό
ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Φαβορί η Ρεάλ 
Απόψε, διεξάγεται ο δεύτερος επαναλη-
πτικός ημιτελικός, με τη Ρεάλ Μαδρίτης
να είναι το φαβορί για τον τελικό, η οποία

θα αντιμετωπίσει στο «Βιθέντε Καλντερόν»
τη συμπολίτισσά της, Ατλέτικο, έχοντας
το αβαντάζ της μεγάλης νίκης με 3-0
στο πρώτο παιχνίδι στο «Μπερναμπέου».
Αντίπαλοι σε δύο τελικούς (2014, 2016)
και ενδιάμεσα σε προημιτελική φάση
(2015) με τη «βασίλισσα» νικήτρια παν-

τού, η Ατλέτικο αναζητά «εκδίκηση»,
αλλά το σκορ του πρώτου αγώνα (3-0)
δεν αφήνει πολλά περιθώρια στην ομάδα
του Ντιέγκο Σιμεόνε. 

ΑΠΟΨΕ

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης (0-3) 21:45

Γιουβέντους... έτοιμη για στέμμα!
Η «Μεγάλη Κυρία» κέρδισε με 2-1 τη Μονακό και προκρίθηκε στον τελικό
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