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ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους ενόψει των αυριανών πολύ σημαντικών και καθοριστικών
υποχρεώσεών τους. Οι «γαλαζοκίτρινοι» αντιμετωπίζουν στο ντέρμπι αιωνίων την Ομόνοια και, με νίκη, σφραγίζουν το 26ο

πρωτάθλημα στην Ιστορία τους. Από την άλλη οι «κιτρινοπράσινοι», κόντρα στην ΑΕΛ στο «Τσίρειο», δεν έχουν άλλη επιλογή
πέραν της νίκης ώστε, σε περίπτωση νέας γκέλας του ΑΠΟΕΛ, να κρατήσουν ζωντανές τις όποιες ελπίδες έχουν για το όνειρο. 

ΣΕΛΙΔΕΣ » 35, 36

ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΣ

Ο ΣΤΟΧΟΣ 

ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΣ

Ο ΣΤΟΧΟΣ 

ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΣ

Ο ΣΤΟΧΟΣ 

ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΣ

Ο ΣΤΟΧΟΣ 

Αλλάζει 
το πλάνο 

Οι πολλές απουσίες

αλλά και ο τελικός

του Κυπέλλου 

που ακολουθεί 

στις 24 του μηνός

αναγκάζουν τον

Σωφρόνη Αυγουστή

να διαφοροποιήσει

τα πλάνα του για τον

αγώνα της Κυριακής

με την Ανόρθωση

στο «Τσίρειο».

ΣΕΛΙΔΑ » 38

Ποιοτική στελέχωση
Το στοίχημα και η πρόκληση 

της επόμενης αγωνιστικής 

περιόδου είναι πολύ μεγάλα. 

ΣΕΛΙΔΑ » 36 

Σήκωσαν μανίκια 
Σε προχωρημένο στάδιο 

βρίσκεται ο προγραμματισμός και

αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις.

ΣΕΛΙΔΑ » 37

Να το τελειώσει
Να βάλουν οριστικά τέλος 

στο θέμα της Ευρώπης θέλουν οι

«κίτρινοι» αύριο κόντρα στην ΑΕΚ. 

ΣΕΛΙΔΑ » 35
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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

8, 12, 23, 27, 29 και 15
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.
Η 2η κερδίζει από €11.202,01. Η 3η κερδίζει
από €2.500, η 4η και η 5η από €50, η 6η και
η 7η  από €2 και η 8η από €1,5.

ΠΡΟΤΟ

5897989
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

7440ή κλήρωση:  8, 15, 22, 28, 33
7441η κλήρωση:  9, 11, 19, 23, 33

SUPER 3

30817η: 316 30818η: 815 30819η: 557
30820ή: 814 30821η: 056 30822η: 532
30823η: 204 30824η: 252 30825η: 603
30826η: 945

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

Στην Τιφλίδα 
για εμπειρίες
ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΟ 

Στην Τιφλίδα της Γεωργίας βρίσκεται
από την Πέμπτη η Εθνική μας ομάδα
στο πόλο, η οποία συμμετέχει στην προ-
κριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρω-
ταθλήματος Εφήβων (U17). Η ομάδα
μας αγωνίζεται στον 4ο όμιλο, έχοντας
ως αντιπάλους τη Γεωργία (διοργανώ-
τρια), τη Γαλλία, την Ελβετία και την
Τσεχία. Ο Ελλαδίτης ομοσπονδιακός
τεχνικός της ομάδας μας Γιάννης Φράγ-
κος και ο βοηθός του Ανδρέας Κυθρε-
ώτης θα έχουν μαζί τους τούς ακόλου-
θους 13 υδατοσφαιριστές: Κωνσταντίνο
Κονναρή, Νεόφυτο Παναγιώτου, Γρη-
γόρη Θεμιστοκλέους, Ανδρέα Μιχαη-
λίδη, Σταύρο Αλκιβιάδη, Νικήτα Γεωρ-
γίου, Μάρκο Ιωάννου, Παναγιώτη Κυ-
ριάκου, Νικόλα Ιωάννου, Ριάτ Σταύρο
Σιεχάτε, Γεώργιο Φάνη, Παναγιώτη Μι-
χαήλ και Γεώργιο Σμυρίλλη.

Ο πρώτος αγώνας της ομάδας μας
θα διεξαχθεί σήμερα (Παρασκευή) στις
10.00 το πρωί (τοπική ώρα) με αντίπαλο
τη Γαλλία, ενώ το απόγευμα στις 6.30 θα
αντιμετωπίσει τη Γεωργία. Ο 3ος αγώνας
θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο, στις 5.00
το απόγευμα, με την Τσεχία και ο τελευ-
ταίος αγώνας την Κυριακή, στις 10.00
το πρωί, με την Ελβετία.

ΚΟΑ

Με τη συμμετοχή εβδομήντα συνέδρων
από τριάντα ευρωπαϊκές χώρες πραγ-
ματοποιήθηκε στη Λεμεσό το 10ο EPAS
(Enlarged Partial Agreement on Sport)
Anniversary Conference με θέμα:
«Working together to build and con-
solidate democracy, tolerance and in-
clusion». Το Συνέδριο διοργανώθηκε
από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητι-
σμού και το EPAS του Συμβουλίου της
Ευρώπης και στο πλαίσιο της ανάληψης
της Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών
του Συμβουλίου της Ευρώπης από την
Κύπρο. Αυτό το Συνέδριο αποτελεί ένα
από τα εμβληματικά Συνέδρια της Κυ-
πριακής Προεδρίας.

Η… καρδιά, λοιπόν, του ευρωπαϊκού
αθλητισμού κτυπούσε στη Λεμεσό το
τριήμερο 9, 10 και 11 Μαΐου 2017. Τις
δύο πρώτες μέρες οι αξιωματούχοι του
EPAS συζήτησαν θέματα που αφορούν
τον ευρωπαϊκό αθλητισμό, ενώ στην
τρίτη μέρα, μέσα από τις εργασίες του
Συνεδρίου, το EPAS και ο Κυπριακός
Οργανισμός Αθλητισμού, τιμώντας τα
10 χρόνια της δημιουργίας του EPAS
(11/05/2007), παρουσίασαν την επί-
δραση και την προσφορά του αθλητι-
σμού στην καθημερινότητα των ανθρώ-
πων και στη συμβολή της βελτίωσης
της κοινωνίας, μέσα από τη συνεργασία

στο κτίσιμο και την εδραίωση της δη-
μοκρατίας, της ανεκτικότητας και της
ένταξης.

Το EPAS επικεντρώνεται εκτός των
άλλων και στην πάταξη της διαφθοράς
του αθλητισμού, όπως το doping και τα
στημένα παιχνίδια, δίνοντας έμφαση
στα αθλητικά ιδεώδη και τις ηθικές
αξίες του αθλητισμού.

Το Συνέδριο επικεντρώθηκε στην
αποδοχή και τον σεβασμό «της Διαφο-
ρετικότητας» και της  καταπολέμησης
των διακρίσεων στον αθλητισμό και γε-

νικότερα στην κοινωνία. Ήταν επίσης
και μια ευκαιρία για τον απολογισμό
των επιτευγμάτων, που έχουν επιτευχθεί
τα τελευταία 10 χρόνια, κι αποφασίστηκε
η μορφή της νέα στρατηγικής και προ-
σανατολισμού του EPAS.

Συγκεκριμένα στο Συνέδριο συζη-
τήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα:

• Ποικιλομορφία στον αθλητισμό -
ποιοι στόχοι να επιδιωχθούν

• Η ιστορία μου: πώς ο αθλητισμός
επηρέασε τη ζωή μου

• Έγινε συζήτηση αναφορικά με το

θέμα: γιατί θα πρέπει να μας απασχολεί η
ποικιλομορφία στον αθλητισμό από μια
ομάδα υψηλού επιπέδου, η οποία θα συμ-
περιλαμβάνει Υπουργούς Αθλητισμού,
Μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτρο-
πής, Προέδρους, Αντιπροέδρους Διεθνών
Αθλητικών Ομοσπονδιών και Αθλητές

• Έγινε αξιολόγηση του έργου του
EPAS και αναφορά σε πετυχημένες
δραστηριότητές του και επίσης θα γίνει
συζήτηση για τη μελλοντική στρατηγική
στον προσανατολισμό ποικιλομορφίας
του EPAS

Μεταξύ των Συνέδρων, συμμετείχαν
οι Υπουργοί Αθλητισμού της Ελλάδος
και της Γεωργίας.

Τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτι-
σμού της Κύπρου Κώστα Καδή εκπρο-
σώπησε η Γενική Διευθύντρια του
Υπουργείου Αίγλη Παντελάκη, η οποία
απηύθυνε χαιρετισμό στο Συνέδριο.
Επικεφαλής του ΚΟΑ ο Πρόεδρος του
Κλεάνθης Γεωργιάδης, ο οποίος δήλωσε
ότι το Συνέδριο του EPAS ήταν ένα ση-
μαντικό αθλητικό γεγονός για την Κύπρο,
αφού σε αυτό συζητήθηκαν σε βάθος
θέματα που αφορούν το μέλλον και την
πορεία του ευρωπαϊκού αθλητισμού.

Στο συνέδριο προσκλήθηκαν και
συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΚΟΕ, Πρό-
εδροι και εκπρόσωποι Ομοσπονδιών
και Φορέων, καθώς και εκπρόσωποι
Υπουργείων και Οργανισμών ευρω-
παϊκών χωρών.

ΦΟΥΤΣΑΛ 

Έφτασε η ώρα για τη γιορτή του φούτσαλ.
Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου θα
γίνει απόψε (20:00)  στην Κλειστή Αί-
θουσα Κίτιον στη Λάρνακα, με την Ομό-
νοια Αραράτ και την ΑΕΛ να διεκδικούν
το τρόπαιο. Η ευχή είναι να διεξαχθεί
ένας αγώνας αντάξιος του ονόματος των
δύο ομάδων, στο πλαίσιο της αθλητο-
πρέπειας, όπως λέχθηκε και στην πρό-
σφατη συνέντευξη Τύπου. Σίγουρα η
κατάκτηση του τροπαίου αποτελεί πρό-
κληση και για τους δύο αντιπάλους.
Αναμένεται ότι οι δυο ομάδες θα έχουν
τη θερμή στήριξη του κόσμου τους. 

Για την Ομόνοια, μετά την απώλεια
του πρωταθλήματος, μεγάλος στόχος
είναι, πλέον, η κατάκτηση του Κυπέλλου,
μια επιθυμία που ενισχύεται από το γε-
γονός πως η ομάδα φούτσαλ παραμένει
μακριά από τίτλους τα τελευταία τρία
χρόνια.  

Από την άλλη για την ΑΕΛ είναι
ιστορική στιγμή, αφού είναι ο πρώτος
τελικός και θέλουν να κατακτήσουν το
πρώτο τρόπαιο στην Ιστορία τους.

Όσον αφορά τις απουσίες που θα
έχουν οι δύο ομάδες, η ΑΕΛ δεν θα
έχει διαθέσιμο τον Άγγελο Περικλέους,
ενώ για την Ομόνοια είναι αμφίβολη η
παρουσία των Κωνσταντίνου Ανδρέου
και Μανώλη  Μανώλη.  

Με προπόνηση στη σάλα Laugardal-
shol του Ρεϊκιάβικ, όπου θα διεξαχθούν
οι αγώνες της τελικής φάσης του Ευ-
ρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μικρών
Κρατών Ευρώπης, ολοκλήρωσε  την
προετοιμασία της η εθνική ομάδα των
Ανδρών, ενόψει της αποψινής  πρεμιέ-
ρας, στις 20:30, ώρα Κύπρου, απέναντι
στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η αποστολή της Εθνικής έφτασε  το
απόγευμα της Πέμπτης στην ισλανδική
πρωτεύουσα μέσω Λονδίνου και βα-
σικός στόχος είναι η πρώτη νίκη απέ-
ναντι στους Βορειοϊρλανδούς. Τον απο-
ψινο  αγώνα  θα διαιτητεύσουν οι Carel
Ζuidberg από το Λουξεμβούργο και
Σάεβαρ Μαρ Γκούντμουνσον από την
Ισλανδία.

Η Εθνική θα αντιμετωπίσει το Σάβ-
βατο, 13 Μαΐου, στις 18:00 ώρα Κύ-
πρου, το πολύ δυνατό Λουξεμβούργο
και την Κυριακή, 14 Μαΐου, στις 20:30,
στο φινάλε της διοργάνωσης, τη γηπε-
δούχο Ισλανδία, σε έναν αγώνα που
ίσως κρίνει το χρυσό.

Η παραδοξότητα του
συστήματος
Οι αγώνες θα γίνουν με σύστημα pool

- round και βαθμολογία, αλλά με έναν
παράδοξο τρόπο.  Το χρυσό θα κατα-
λήξει στην ομάδα που θα πετύχει τις
περισσότερες νίκες και όχι σ’ αυτήν
που θα συγκεντρώσει τους περισσό-
τερους βαθμούς. 

Στην αποστολή, που είναι  17μελής,
συμμετέχουν ο ομοσπονδιακός προ-
πονητής Βαγγέλης Κουτουλέας και ο
βοηθός προπονητής Παύλος Κωνσταν-
τίνου.

Πρεμιέρα με τη Β. Ιρλανδία 
για την Εθνική ΑνδρώνΚΟΕΑΣ 

Αναχωρούν σήμερα Παρασκευή 12
Μαΐου, για την πόλη Λουτσκ της Ου-
κρανίας, οι Εθνικές Ομάδες της Κύπρου,
για να συμμετάσχουν στην Πενταεθνή
Συνάντηση Εφήβων - Νεανίδων που
διεξάγεται το Σάββατο, 13 Μαΐου 2017.

Στην Πενταεθνή Συνάντηση συμ-
μετέχουν οι Εθνικές Ομάδες του Ισ-
ραήλ, της Ρουμανίας, της Λευκορωσίας,
της Ουκρανίας και της Κύπρου. Κάθε
χώρα συμμετέχει με έναν (1) αθλητή
και μία (1) αθλήτρια και στους αγώνες
θα ισχύσει ατομική και ομαδική βαθ-
μολογία.

Οι Εθνικές Ομάδες της Κύπρου
που επιλέγηκαν από την ΚΟΕΑΣ να
συμμετάσχουν είναι:

ΕΦΗΒΟΙ

100Μ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

400Μ. ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

1500Μ.  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3000Μ. ΣΑΒΒΑ ΣΤΑΥΡΟΣ

110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ 

ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΡΙΠΛΟΥΝ: ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΨΟΣ: ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΔΗΜΟΣ

ΣΦΑΙΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΤΟΥΠΙΑΣ

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΝΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΟΝΤΙΟ ΣΑΒΒΑ ΣΠΥΡΟΣ

ΣΦΥΡΑ ΓΕΝΕΘΛΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

4 Χ 100Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥΑΝΔΡΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΗΣ

AYΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΕΑΝΙΔΕΣ

100Μ. ΚΟΛΟΜΕΪΤΕ ΒΑΣΑΝΤΑ

400Μ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΑΝΑ

1500Μ. ΠΕΤΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

3000Μ. ΔΗΜΗΤΡΟΒΑΒΕΝΤΖΙΣΛΑΒΑ

100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΦΝΗ

400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΕΥΚΗ

ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΧΡΥΣΤΟΝΥΜΦΗ

ΥΨΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΚΟΝΤΙΟ ΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΕΛΕ

ΔΙΣΚΟΣ ΦΕΛΛΑ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ

ΣΦΑΙΡΑ ΦΕΛΛΑ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ

4Χ100Μ. ΚΟΛΟΜΕΪΤΕΒΑΣΑΝΤΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΞΕΝΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΦΝΗ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΑΝΑ

Με στόχο τις καλές επιδόσεις

Έφτασε η ώρα του μεγάλου τελικού
Απόψε (20:00), στην Κλειστή Αίθουσα Κίτιον, Ομόνοια Αραράτ 
και ΑΕΛ θα διεκδικήσουν την κατάκτηση του Κυπέλλου 

Συζητήθηκαν σημαντικά θέματα για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό
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Με την ίδια φιλοσοφία
Αυξήθηκαν τα αγωνιστικά προβλήματα, αλλά ο στόχος παραμένει ίδιος κι αδιαπραγμάτευτος

Τελειώνουν με την υπόθεση Ευρώπη
Με μοναδικό σκεπτικό τη νίκη στη Λάρνακα προετοιμάζονται οι ποδοσφαιριστές του Μπαλταζάρ

ΑΕΛ 

Κωστής�Σταυρινίδης

Να τελειώσει την υπόθεση Ευρώπη από
αυτό το Σαββατοκύριακο θέλει η ΑΕΛ,
γι’ αυτό και σαν στόχο έχει να κερδίσει
αύριο στη Λάρνακα την ΑΕΚ. Η λεμε-
σιανή ομάδα γνωρίζει ότι, αν η Ομόνοια
δεν πάρει τη νίκη στο ντέρμπι της Λευ-
κωσίας, αυτόματα επιστρέφει στην Ευ-
ρώπη, όμως, ο κ. Μπαλταζάρ θέλει η
τύχη της ομάδας του να ορισθεί από την
ίδια και όχι από το άλλο αποτέλεσμα. Γι’
αυτό και έχει προετοιμάσει τους ποδο-
σφαιριστές του με μοναδικό στόχο να
πάρουν τη νίκη στην Αρένα.

Η προετοιμασία των «κιτρίνων» ολο-
κληρώνεται σήμερα και θα ξεκαθαρίσει
αν ο Λαφράνς θα είναι στη διάθεση του
προπονητή του ή όχι. Ο κεντρικός αμυν-
τικός από την Αϊτή αποχώρησε στα τε-
λευταία λεπτά της αναμέτρησης με την
Ανόρθωση και μέχρι χθες δεν είχε μπει
σε φουλ ρυθμό προπόνησης. Αν σήμερα
προπονηθεί κανονικά, τότε θα είναι στη
διάθεση του προπονητή του για την Αρέ-
να. Σε διαφορετική περίπτωση, θα τον
αντικαταστήσει στο αρχικό σχήμα είτε ο
Κυριάκου είτε ο Σοάρες. Από κει και
πέρα εκτός είναι και ο Τζούνιορ.

Ο Μπρούνο Μπαλταζάρ ανέλυσε
στους παίκτες του το πώς αγωνίζεται
στην έδρα της η ΑΕΚ και τι πρέπει να
κάνουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ, για
να τη σταματήσουν. Σαν οδηγό η λεμε-
σιανή ομάδα θα έχει το παιγνίδι της β’
φάσης στο Τσίρειο, όπου σε γενικές

γραμμές οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ τα
πήγαν πολύ καλά και δεν επέτρεψαν σε
καμιά στιγμή στην ομάδα της Λάρνακας
να κάνει το παιγνίδι της. 

Μπλαντέ για την επίθεση  
Στα μετεγγραφικά της ΑΕΛ, σύμφωνα
με πληροφορίες, στο στόχαστρο του
Μπρούνο Μπαλταζάρ μπήκε ο Αλνταΐρ
Μπαλντέ για ενίσχυση της γραμμής
κρούσης. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή
από την Γουϊνέα-Μπισάου, ο οποίος
είναι κάτοχος πορτογαλικού διαβατηρίου,
γεννημένος στις 31 Ιανουαρίου 1992.
Αγωνίζεται στην πορτογαλική Ολανένσε
και φέτος κατέγραψε 30 συμμετοχές, εκ
των οποίων τις 19 ως βασικός, και 3
γκολ. Τα προηγούμενα χρόνια αγωνι-
ζόταν στην Πενιαφέλ από την οποία και
ξεκίνησε την καριέρα του. Σε μια άλλη
εξέλιξη, σύμφωνα με ενημέρωση από
την επίσημη ΑΕΛ, ακόμα μια βδομάδα
θα παραμείνει στην Πορτογαλία ο Γιάννης
Γερολέμου, για να συνεχίσει τα δοκιμα-
στικά στην Μπενφίκα πάντα σε συνεν-
νόηση με την οικογένεια και τον προ-
πονητή Μπρούνο Μπαλταζάρ.

Δύο ματς με κλειστές εξέδρες
Ακόμα μια ποινή, αυτήν τη φορά για
διεξαγωγή δύο αγώνων με κλειστό το
κάτω διάζωμα της ανατολικής κερκίδας
του Τσιρείου Σταδίου, επέβαλε ο Αθλη-
τικός Δικαστής στην ΑΕΛ μετά τα όσα
έγιναν στον αγώνα πρωταθλήματος με
τον ΑΠΟΕΛ. Αυτό σημαίνει ότι η λεμε-
σιανή ομάδα θα χρωστά τιμωρία και στο
νέο πρωτάθλημα. 

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι
της ΑΕΚ και ο στόχος απέναντι στην
ΑΕΛ δεν είναι άλλος από τη νίκη, για να
κρατήσει τις όποιες ελπίδες της ζωντανές
για το όνειρο. Δεν εξαρτάται από τους
«κιτρινοπράσινους», όμως το μυαλό
όλων πρέπει να είναι στραμμένο και
συγκεντρωμένο μόνο στο δικό τους παι-
χνίδι. Μετά το τέλος του αγώνα θα πλη-
ροφορηθούν και το αποτέλεσμα του
αγώνα στο ΓΣΠ και τότε θα κάνουν τους
υπολογισμούς τους. Μπορεί οι ελπίδες
να μην είναι πολλές, αλλά η πίστη υπάρ-
χει. Η ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ θα
επιδιώξει να κλείσει με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο το φετινό πρωτάθλημα
και στο τέλος θα κάνει ταμείο. Αυτή
είναι άλλωστε και η φιλοσοφία των Λαρ-
νακέων και με αυτή θα συνεχίσουν
μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Ο
Βάσκος τεχνικός, πάντως, στις χθεσινές
του δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα
της ομάδας, στάθηκε ιδιαίτερα στη στή-
ριξη του κόσμου και τον κάλεσε να είναι
εκεί για να βοηθήσει καλύπτοντας και
τις πολλές απουσίες που έχει για το αυ-
ριανό ντέρμπι. «Πρέπει να δείξουμε το
καλύτερό μας πρόσωπο, όπως πάντα.
Γνωρίζουμε την ποιότητα του αντιπάλου,
υποφέραμε στα προηγούμενα παιχνίδια
με την ΑΕΛ, επομένως πρέπει να δεί-
ξουμε τον καλύτερο μας εαυτό, να είμαστε
συγκεντρωμένοι από την αρχή μέχρι το
τέλος, για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς
που είναι απαραίτητοι για μας για να
ελπίζουμε στο όνειρο. Μετά τα τελευταία
αποτελέσματα στα παιχνίδια των πλέι-
οφ, όχι τόσο στην ισοπαλία με τον ΑΠΟ-
ΕΛ, η ομάδα έχει αυτοπεποίθηση και
θα προσπαθήσουμε σίγουρα να δώ-
σουμε το 100%. Πάντα χρειαζόμαστε
τον κόσμο, το επαναλαμβάνουμε συνε-

χώς αλλά είναι μία από τις μεγαλύτερες
αλήθειες στην ΑΕΚ. Χρειαζόμαστε τον
κόσμο, την υποστήριξή του, όταν θέλει
ο κόσμος μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Είναι το τελευταίο μας παιχνίδι εντός
έδρας, ξέρουμε ότι είναι δύσκολο αλλά
υπάρχουν ακόμη ελπίδες για το πρω-
τάθλημα. Θέλουμε μόνο τους τρεις βαθ-
μούς, ξέρουμε την ποιότητα του αντι-

πάλου, έχουμε και ορισμένα αγωνιστικά
προβλήματα και θα είναι δύσκολο. Στο
τέλος τη διαφορά μπορούν να κάνουν
οι φίλαθλοι, ειδικά στις δύσκολες στιγμές
και τους ζητάμε να υποστηρίξουν την
ομάδα και να την σπρώξουν σε όλο το
παιχνίδι, γιατί πιστεύουμε ενωμένοι
μπορούμε να τα καταφέρουμε», δήλωσε
ο Ισπανός προπονητής.

Δύσκολα ο Τρισκόφσκι
Εκτός από τους τιμωρημένους Τέτε, Μου-
ρίγιο και Ακοράν, στο απουσιολόγιο του
Ιμανόλ Ιδιάκεθ εκτός συγκλονιστικού
απροόπτου θα είναι και ο Ιβάν Τρισκόφσκι,
που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματι-
σμού από τον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ. Είχε
κάποιες ενοχλήσεις από την προθέρμανση,
αλλά τελικά αγωνίστηκε μέχρι το 67ο

λεπτό και μετά αντικαταστάθηκε. Δεν ήταν
και στα καλύτερά του μετά την επιστροφή
του στη δράση ύστερα από πέντε αγωνι-
στικές τιμωρίας. Σίγουρα η απουσία του
θα είναι σημαντική και, παρά το γεγονός
ότι απουσιάζουν άλλοι τρεις από τους βα-
σικούς ποδοσφαιριστές, ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ
έχει τις λύσεις για να τους αντικαταστήσει
και να πάρει την πολυπόθητη νίκη.
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ΑΠΟΕΛ
Φρίξος�Κυριάκου�

Έχασε ήδη αρκετές ευκαιρίες ο ΑΠΟΕΛ
για να κάνει δικό του τον τίτλο και κανείς
στην ομάδα δεν θέλει να σκέφτεται ότι θα
συμβεί κάτι ανάλογο και αυτή την αγωνι-
στική.  Δύο στροφές πριν από το φινάλε, οι
«γαλαζοκίτρινοι» θα κάνουν ό,τι περνά
από τα πόδια τους για να πανηγυρίσουν
αύριο την κατάκτηση του τίτλου, ώστε να
μην κριθεί στο φινάλε.  

Όπως όλα τα παιγνίδια των πλέι-οφ,
έτσι και το αυριανό έχει τις δικές του δυ-
σκολίες για τους ποδοσφαιριστές. Το γεγονός
ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο ΑΠΟΕΛ
έπιασε για τα καλά τον αέρα της αιώνιας
αντιπάλου δεν προεξοφλεί τίποτα για την
έκβαση του αυριανού ματς. Σε καμία πε-
ρίπτωση η νίκη δεν είναι εξασφαλισμένη,
αν δεν καταβληθεί η απαιτούμενη προ-
σπάθεια - κυρίως, να αποδώσουν οι πο-
δοσφαιριστές σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του αγώνα αλλά και σύμφωνα με τις δυ-
νατότητές του. Διότι, σε πολλά παιγνίδια
των πλέι-οφ η ομάδα παρουσίασε διακυ-
μάνσεις στην απόδοσή της, με αποτέλεσμα
να το πληρώσει με βαθμολογικές απώλειες. 

Οι ποδοσφαιριστές πάντως στις μεταξύ
τους συζητήσεις στον «Αρχάγγελο» πα-
ρουσιάζονται αποφασισμένοι να τελειώσουν
τη δουλειά και να γιορτάσουν μαζί με τον
κόσμο τους, ώστε να έχουν χρόνο να προ-
ετοιμαστούν για τον μεγάλο τελικό κυπέλ-
λου. Ας μην ξεχνάμε ότι σε λιγότερο από
δύο εβδομάδες ο ΑΠΟΕΛ θα διεκδικήσει
και το τρόπαιο του Κυπέλλου απέναντι
στον Απόλλωνα. 

Ο Τόμας Κρίστιανσεν προσανατολίζεται
να διαφοροποιήσει κάποια πράγματα στην
ενδεκάδα που θα επιλέξει. Ειδικά την επι-
λογή συνύπαρξης των Μοράις, Βινίσιους
και Κάνιας στην ενδεκάδα, η οποία απετέ-
λεσε την αιτία για να δεχθεί μεγάλη κριτική
στο προηγούμενο ματς, δεν θα την επανα-
λάβει. Σύμφωνα με τις ενδείξεις, ο Δανός
θα αφήσει στον πάγκο τον Κολομβιανό
και θα δώσει θέση βασικού στον Μπερτόλιο,
σε μια προσπάθεια να είναι πιο ευέλικτη
και πιο δημιουργική η ομάδα. Αυτή θα
είναι η πιο σημαντική αλλαγή στην ενδε-
κάδα, με την προϋπόθεση να κριθεί έτοιμος
από κάθε άποψη ο Πορτογάλος, ο οποίος

απεκόμισε πρόβλημα τραυματισμού στο
προηγούμενο παιγνίδι και απουσίασε από
ορισμένες προπονήσεις. Οι ενδείξεις πάντως
είναι θετικές, αφού από την Τρίτη ανέβασε
ρυθμούς. 

Απ’ εκεί και πέρα, δεν αναμένονται
ιδιαίτερες αλλαγές. Κάτω από τα δοκάρια

και στην άμυνα οι Βάτερμαν, Μιλάνοφ,
Μερκής, Αστίθ και Λάγο δύσκολα θα εκτο-
πιστούν από τις θέσεις τους. Ακόμη και να
προλάβει το ντέρμπι ο Νικόλας Ιωάννου,
δύσκολα θα τον εμπιστευτεί ο προπονητής
του στην ενδεκάδα, καθώς έχει να αγωνιστεί
από τις 26 Απριλίου. Στις τρεις θέσεις της

επίθεσης ο Σωτηρίου είναι σίγουρος, με
τους Γιαννιώτα, Αλωνεύτη, Εφραίμ και
Μπαράλ να διεκδικούν τις δύο θέσεις για
τα φτερά.

Σημειώνεται πως δύσκολα θα είναι
στην αποστολή ο Εμπεσίλιο που αντιμε-
τωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. 

Εισιτήρια... τέλος
Τα εισιτήρια που αναλογούσαν στους
φίλους του ΑΠΟΕΛ για το αυριανό
ντέρμπι εξαντλήθηκαν. Όπως γνωστο-
ποίησε η διοίκηση χθες το μεσημέρι, τα
2.200 μαγικά χαρτάκια που είχε στη
διάθεσή της βρήκαν όλα κατόχους.

Με υπευθυνότητα και προοπτική η επόμενη μέρα
Το στοίχημα και η πρόκληση της επόμενης αγωνιστικής περιόδου είναι πολύ 
μεγάλα και όλο το βάρος έχει δοθεί στη σωστή και ποιοτική στελέχωση της ομάδας

ΟΜΟΝΟΙΑ
Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Μπορεί να βρισκόμαστε παραμονές ενός
ντέρμπι «αιωνίων», ωστόσο, στην Ομό-
νοια σκέφτονται πολύ περισσότερο την
επόμενη μέρα. Το στοίχημα και η πρό-
κληση της επόμενης αγωνιστικής πε-
ριόδου είναι πολύ μεγάλα για τους «πρά-
σινους» και όλο το βάρος έχει δοθεί στη
σωστή και ποιοτική στελέχωση της ομά-
δας, ώστε να γίνει μια νέα αρχή που θα
οδηγήσει σε μια πορεία που να αρμόζει
στην ιστορία και στο μεγαλείο της Ομό-
νοιας και αν μη τι άλλο να κλείσει η
κακή παρένθεση των τελευταίων χρόνων
και κυρίως της τρέχουσας εφιαλτικής
σεζόν. Τόσο η διοίκηση όσο και ο νέος
προπονητής της ομάδας Πάμπος Χρι-
στοδούλου αντιμετωπίζουν με πάσα
υπευθυνότητα την επόμενη μέρα, γνω-
ρίζοντας πόσο κρίσιμο θα είναι για την
Ομόνοια να μην επαναληφθούν τα προ-
γραμματικά λάθη προηγούμενων κα-
λοκαιριών και η ομάδα να αποκτήσει
δυναμική και προοπτική.

Μετεγγραφικό ταξίδι
Ενδεικτική της αποφασιστικότητας του
προέδρου Αντώνη Τζιωνή να πετύχει
το έργο του Πάμπου Χριστοδούλου,
είναι το γεγονός ότι ταξίδεψε μαζί του
στην Πορτογαλία για μετεγγραφικούς
λόγους. Μετά τον Αφρικανό αριστερό

μπακ Μαμαντού Καντέ, με τον οποίο
προέκυψε συμφωνία, ο νέος προπονητής
της Ομόνοιας έχει στα υπ’ όψιν του και
άλλες αξιόλογες περιπτώσεις ποδοσφαι-
ριστών και είναι απόλυτα φυσιολογικό

να επιδιώξει και νέες συμφωνίες, έχοντας
και τη γερή στήριξη του κ. Τζιωνή. Βε-
βαίως, σε καμία περίπτωση  δεν πρό-
κειται να βιαστούν. Θέλουν να αποφύ-
γουν οποιοδήποτε ρίσκο και μόνο τυχαίο

δεν είναι το γεγονός ότι πάνε κατ’ ευθείαν
στην πηγή για «ψώνια». Άλλωστε, το
πιο πιθανό είναι η Ομόνοια να μη βγει
Ευρώπη, κάτι που θα δώσει επιπρόσθετο
χρόνο στους «πράσινους» να φτιάξουν

μια ισχυρή ομάδα. Στόχος είναι να δη-
μιουργηθεί ένας βασικός κορμός παι-
χτών και σταδιακά να γίνονται επιπλέον
ενισχυτικές κινήσεις. Η επιστροφή των
δύο ανδρών από την Πορτογαλία ανα-
μένεται την ερχόμενη Τρίτη, οπόταν
αναμένονται και εξελίξεις, ενώ αξίζει να
σημειωθεί, ότι παράλληλα εξετάζονται
και περιπτώσεις παιχτών που προτεί-
νονται (π.χ. ο Αργεντινός Μπολάτι),
καθώς επίσης και παίχτες από το κυ-
πριακό πρωτάθλημα.  

Να μιλήσει ο εγωισμός
Στο μεταξύ, σήμερα ολοκληρώνεται η
προετοιμασία της Ομόνοιας για το αυ-
ριανό ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ. Οι παίχτες
δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη σπου-
δαιότητα του αγώνα, για το κύρος του
Συλλόγου και συναισθανόμενοι την
πίκρα του κόσμου της ομάδας προς το
πρόσωπό τους, παρουσιάζονται αποφα-
σισμένοι να προτάξουν τον πληγωμένο
εγωισμό τους και να φτάσουν σε μια με-
γάλη επιτυχία. Γνωρίζουν ότι το άγχος
και την πίεση θα την έχει ο αντίπαλός
τους και θα προσπαθήσουν με τη βοήθεια
του κόσμου τους να ελέγξουν τον ρυθμό
του αγώνα και κυρίως να αποφύγουν
ατομικά λάθη. Ιωακείμ και Φρέντμπεργκ
καταστρώνουν τα πλάνα τους χωρίς τον
τιμωρημένο Κατελάρη, ενώ η συμμετοχή
των Χριστοφή, Δημητρίου και Κύπρου,
θα ξεκαθαρίσει στη σημερινή τελευταία
προπόνηση.

Όχι σε
άλλη
χαμένη
ευκαιρία
Οι «γαλαζοκίτρινοι»
ολοκληρώνουν την προετοιμασία
ενόψει του ντέρμπι 
και θα προσπαθήσουν 
να στεφθούν πρωταθλητές

Όχι σε
άλλη
χαμένη
ευκαιρία
Οι «γαλαζοκίτρινοι»
ολοκληρώνουν την προετοιμασία
ενόψει του ντέρμπι 
και θα προσπαθήσουν 
να στεφθούν πρωταθλητές

Όχι σε
άλλη
χαμένη
ευκαιρία
Οι «γαλαζοκίτρινοι»
ολοκληρώνουν την προετοιμασία
ενόψει του ντέρμπι 
και θα προσπαθήσουν 
να στεφθούν πρωταθλητές

Όχι σε
άλλη
χαμένη
ευκαιρία
Οι «γαλαζοκίτρινοι»
ολοκληρώνουν την προετοιμασία
ενόψει του ντέρμπι 
και θα προσπαθήσουν 
να στεφθούν πρωταθλητές
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ΚΥΠΕΛΛΟ COCA COLA

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η ομάδα της Ξυλοτύμπου Π.Ο. 2006
κατέκτησε το Κύπελλο Coca - Cola
2016 - 2017 Γ’ Κατηγορίας και Επίλε-
κτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ, αφού νίκησε
στον σημερινό τελικό τον Εθνικό Λα-
τσιών με 2-1. Νταμπλ για την ομάδα
της Ξυλοτύμπου, αφού κατέκτησε και
το Πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας. 

Ο τελικός προσέφερε καλό θέαμα
στους φιλάθλους -που τον παρακολού-
θησαν είτε από το γήπεδο είτε από την
τηλεόραση- και κρίθηκε στις λεπτομέ-

ρειες, αφού πέραν των τριών τερμάτων
υπήρξαν εκατέρωθεν αρκετές χαμένες
ευκαιρίες. Η Ξυλοτύμπου κατάφερε να
προηγηθεί με 2-0 μέσα σε διάστημα
δύο λεπτών στο πρώτο ημίχρονο. Ο
Ανδρέας Γκουγκούρης άνοιξε το σκορ
στο 15’ και ο Παντελής Ταύρου πέτυχε
το 2-0 πριν καν συμπληρωθεί το 17ο
λεπτό. Ο Εθνικός κατάφερε να μειώσει
σε 2-1 στο 46’ με τον Παναγιώτη Θε-
ράποντος που ήταν και το τελικό απο-
τέλεσμα. 

Εθνικός Λατσιών (Μ. Σατσιάς): Χ.
Δημητρίου, Banahene, Α. Φωτίου, Φ.
Βασιλείου, O. Rowe, Μ. Κωνσταντινίδης,
Vasilev, Α. Βιολάρης (71’ Στ. Προκοπίου),

Π. Πιερή, Π. Θεράπονοντος (82’ Α. Παν-
τζιαράς), Π. Ρούσος

Ξυλοτύμπου (Κ. Λοΐζου): Α. Λοϊζου,
Χρ. Χρυσόστομου (83’ Αριστοτέλους),
Π. Ταύρου (87’ Κ. Χάτζιαρος), Στ. Παναγή,
Κ. Χρίστου, Α. Γκουγκούρης, Ε. Γκον-
ζάλες, Π. Νικολάου, Χρ. Κωνσταντίνου,
Ρ. Γκονζάλες, Α. Αριστοδήμου

Τον αγώνα διαιτήτευσε ο Μάριος
Χριστοφόρου, με βοηθούς τους Στέφανο
Αναστασίου και Μιχάλη Ανδρέου. Τέ-
ταρτος διαιτητής ήταν ο Αναστάσης
Αναστάση.

Ικανοποιητική η προσέλευση του
κόσμου, αφού διατέθηκαν 1,181 εισι-
τήρια.

ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ 

Την ήττα με 1-0 γνώρισε χθες, σε φιλικό
αγώνα στην Ορμήδεια, η Εθνική μας
Ομάδα των Νέων U-19 από την Αρμενία.
Το τέρμα σημείωσε ο Κάρεν Μελκονιάν
στο 12ο λεπτό. Η Εθνική μας προσπάθησε
στη συνέχεια να αντιδράσει και έφτιαξε
ευκαιρίες για να σκοράρει, αλλά το 0-1
έμεινε μέχρι το τέλος. 

Κύπρος (Ν. Λάρκου): Στ. Κωνσταντίνου,
Π. Ιωάννου (46’ Μ. Κιτρομηλίδης), Ζ.
Άδωνι, Μ. Μουστάκη, Ν. Πατσής (65’ Στ.
Παντελή), Χρ. Χατζηπασχάλης (70’ Ι. Πα-
ναγίδης), Π. Παντελή, Στ. Πάπουτσος, Κλ.

Πιερή (46’ Κ. Παπαμιχαήλ), Κ. Κωνσταν-
τίνου, Θ. Κολοκούδιας (46’ Μ. Μούσιτς). 

Αναπληρωματικοί: Δ. Δημητρίου, Ν.
Μενελάου, Κ. Αναστασίου,  Α. Μιχαήλ. 

Κύπρος και Αρμενία αγωνίστηκαν σε
φιλικό αγώνα και την περασμένη Τρίτη,
με την Αρμενία να παίρνει τη νίκη με 2-1.

Έχασε από την Αρμενία 

Πραγματοποιήθηκαν χθες στο Μπαχρέιν
οι εργασίες του ετήσιου Κογκρέσου της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου
FIFA. Στις εργασίες συμμετείχαν ο Πρό-
εδρος της ΚΟΠ κ. Κωστάκης Κουτσοκού-
μνης με την ιδιότητά του ως μέλους της
Εκτελεστικής Επιτροπής της FIFA, καθώς
και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κ. Γιώργος
Κούμας μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κ.
Φοίβο Βάκη, οι οποίοι εκπροσωπούν την
Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Ξεχωριστή αναφορά στο Κογκρέσο
έγινε στον Επίτιμο Πρόεδρο της ΚΟΠ κ.
Μάριο Λευκαρίτη, που υπηρέτησε επί
σειρά ετών στην Εκτελεστική Επιτροπή
της FIFA, ο οποίος σήμερα ανακηρύχθηκε
επίτιμο μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπον-
δίας Ποδοσφαίρου.  Στο Κογκρέσο της

FIFA αποφασίστηκε η διαδικασία υπο-
βολής υποψηφιοτήτων για τη διοργάνωση
του Μουντιάλ 2026. Η προθεσμία υπο-
βολής υποψηφιοτήτων λήγει τον Αύγουστο
του 2017 και η απόφαση για το πού θα
διεξαχθεί η διοργάνωση θα ληφθεί τον
Ιούνιο του 2018. Εγκρίθηκε, επίσης, ο
προϋπολογισμός της FIFA για το 2018,
που ανέρχεται στα 2,899 δις δολάρια.

Επίτιμο Μέλος της FIFA ο Μ. Λευκαρίτης

Το σήκωσε η Ξυλοτύμπου 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολύβιος�Αλεξάνδρου��

Μετά την επισημοποίηση της παραμονής
Ρόνι Λέβι στον πάγκο της Ανόρθωσης
και τη νέα σεζόν, είναι λογικό η προσοχή
να στρέφεται ολοκληρωτικά στον προ-
γραμματισμό ενόψει της νέας περιόδου.
Ανδρέας Παντελή και Ρόνι Λέβι δεν θα
ήταν υπερβολή να πούμε ότι έχουν πέσει
με τα μούτρα στη δουλειά, ώστε τη νέα
περίοδο να παρουσιάσουν μια ομάδα
που θα μπορεί να κοιτάξει κατάματα
τους διεκδικητές του τίτλου, αλλά το πιο
σημαντικό να παίζει κι ελκυστικό ποδό-
σφαιρο, που θα ικανοποιεί τον κάθε
Ανορθωσιάτη. Για να λέμε όμως τα πράγ-
ματα με τ’ όνομα τους, τα πράγματα κάθε
άλλο παρά εύκολα είναι. Και αυτό βάσει
του τι παρουσίασε φέτος η ομάδα. Το
σίγουρο είναι ότι το καλοκαίρι αναμέ-
νονται σαρωτικές αλλαγές στο ρόστερ,
ώστε η ομάδα να ξαναφτιαχτεί από την
αρχή. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες επαφές
και, σύμφωνα με χθεσινές ραδιοφωνικές
δηλώσεις του Ανδρέα Παντελή, μέχρι
το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα
υπάρξουν οι πρώτες ανακοινώσεις. Αυτό
σημαίνει ότι οι άνθρωποι της ομάδας
που χειρίζονται τα του προγραμματισμού
έχουν σηκώσει μανίκια εδώ και αρκετό
καιρό, έχουν βολιδοσκοπήσει στόχους
και ήδη βρίσκονται πολύ κοντά στις
πρώτες συμφωνίες. Το γεγονός ότι για
άλλη μια χρονιά η Ανόρθωση έμεινε
εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων δεν
σημαίνει ότι στην «Κυρία» δεν θέλουν
να τρέξουν τον προγραμματισμό. Κάθε
άλλο μάλιστα αφού, όπως προαναφέραμε,
το καλοκαίρι θα υπάρξουν αρκετές προ-
σθαφαιρέσεις. 

Κεφάλαιο Κύπριοι
ποδοσφαιριστές
Ένα θέμα που απασχολεί έντονα τη διοί-
κηση είναι η έλλειψη ικανών Κύπριων

ποδοσφαιριστών που θα μπορούν να δώ-
σουν λύσεις στην ενδεκάδα. Είναι ασφαλώς
κάτι που βρίσκεται αρκετά υψηλά στην
ατζέντα του προγραμματισμού, φτάνει
όμως οι οικονομικές απαιτήσεις των πο-
δοσφαιριστών να συμβαδίζουν με τα οι-
κονομικά δεδομένα της ομάδας.  

Παράλληλα με τις προσθήκες και τις
αφαιρέσεις, γίνεται προσπάθεια οι πο-
δοσφαιριστές των οποίων λήγουν τα
συμβόλαιά τους και ικανοποίησαν με

την απόδοσή τους να ανανεώσουν τη
συνεργασία τους. Ένας από αυτούς είναι
ο Ολιβέιρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο
της «Κυρίας», έχει δρομολογηθεί συ-
νάντηση ώστε οι δύο πλευρές να συζη-
τήσουν το ενδεχόμενο ανανέωσης της
συνεργασίας τους.  

Για το καλύτερο δυνατό
Ο αποκλεισμός από τον τελικό του κυ-
πέλλου μπορεί να έφερε την Ανόρθωση

εκτός στόχων, όμως υπάρχουν ακόμη
υποχρεώσεις. Ουσιαστικά απομένουν δύο
παιχνίδια για την ομάδα της Αμμοχώστου
και, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει
κανένα κίνητρο, άπαντες είναι υποχρεω-
μένοι να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί.
Την Κυριακή η «Κυρία» αντιμετωπίζει
τον Απόλλωνα στο «Τσίρειο» και στο
φινάλε του φετινού μαραθωνίου υποδέ-
χεται την ΑΕΚ. Πρόκειται ασφαλώς για
δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια, ωστόσο

στην Ανόρθωση επιβάλλεται να κυνηγή-
σουν το βαθμολογικό κέρδος.

Η προετοιμασία της ομάδας συνεχίζεται,
με τον Ρόνι Λέβι να αντιμετωπίζει αρκετά
προβλήματα. Στη χθεσινή προπόνηση,
ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε Ερέρο,
ενώ εκτός του κανονικού προγράμματος
έμεινε ο Μίτροβιτς, ο οποίος ταλαιπωρείται
από ίωση. Πρόγραμμα στο γυμναστήριο
και φυσικοθεραπεία ακολούθησαν οι Φύ-
τος Κυριάκου, Αγιλάρ και Κολούνγκα.

Σήκωσαν μανίκια, για να την κάνουν ξανά «Κυρία»
Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται ο προγραμματισμός και, μέχρι 
το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις
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ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Στη Νέα Σαλαμίνα δεν έχουν άλλη επι-
λογή στον εντός έδρας αγώνα της Κυ-
ριακής με την Καρμιώτισσα. Ο στόχος
είναι να εξασφαλίσουν και μαθηματικά
την παραμονή τους στην κατηγορία. Αυτό
θα γίνει με βαθμολογικό κέρδος. Διότι
εάν χάσουν, τότε θα παίξουν τελικό πα-
ραμονής στην τελευταία αγωνιστική με
τη Δόξα στο Μακάρειο στάδιο. Κάτι που
δεν θέλουν να σκέφτονται. Οι «ερυθρό-
λευκοι» καλούνται να δείξουν χαρακτήρα
και να κερδίσουν την Καρμιώτισσα που
θα έρθει στο Αμμόχωστος, μόνο για τη
νίκη στην προσπάθειά της για παραμονή.
Είναι όλοι αποφασισμένοι, για να δώσουν
τη μάχη και να πανηγυρίσουν μια ση-
μαντική νίκη στο τέλος, μαζί με τον κόσμο
τους που είναι λογικό ότι θα έρθουν στο
γήπεδο, για να στηρίξουν την προσπάθεια
των ποδοσφαιριστών. 

Στον αγωνιστικό τομέα εκτός θα είναι
ο Τσαμπούρης και οι τιμωρημένοι Τζούρ-
τζουριτς και Φούσκο. Οι Κολοκούδιας
και Άλεξ Κωνσταντίνου προπονήθηκαν
κανονικά και υπολογίζονται. 

Θα ασκήσουν έφεση 
Στη Νέα Σαλαμίνα θα ασκήσουν έφεση
για την ποινή των τριών αγωνιστικών
που επιβλήθηκε στον Λουτσιάνο Μπεμ-
πέ. Αυτό δήλωσε, χθες, στο Ράδιο Πρώτο

ο εκπρόσωπος Τύπου των «ερυθρο-
λεύκων» Γιώργος Καζαμίας. Όπως ανέ-
φερε για τον Μπεμπέ, πρόκειται για
εξαιρετικό χαρακτήρα, εξαιρετικό πο-
δοσφαιριστή, τον διακατέχει η ευγένεια

και ο σεβασμός προς όλους. Τόνισε ότι
είναι λυπηρό που καταγγέλθηκε ότι
έβρισε και ανέφερε πως θα εφεσιβάλουν
την ποινή και θα προσπαθήσουν να τον
δικαιώσουν. 

ΔΟΞΑ

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Ζουν και αναπνέουν στη Δόξα για την
αναμέτρηση με τον Εθνικό Άχνας στο
«Δασάκι». Ο στόχος είναι ένας και μο-
ναδικός, η νίκη. Κάτι που εάν επιτευχθεί
θα σημαίνει ακόμη ένα αποφασιστικό
βήμα για την παραμονή στην κατηγορία
ή ακόμη και παραμονή, εάν ευνοήσουν
τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Το σίγουρο
είναι ότι στην προσφυγική ομάδα υπάρ-
χει πίστη και αποφασιστικότητα. Οι πο-
δοσφαιριστές παρουσιάζονται πανέτοιμοι
για τη νέα μεγάλη πρόκληση της ομάδας.
Θέλουν και θα παλέψουν με πάθος για
παραμονή στην κατηγορία και υπάρχει

η πεποίθηση πως, από τη στιγμή που
πλέον αυτοί  θα καθορίσουν τη μοίρα
της Δόξας, δεν θα επιτρέψουν να υπο-
βιβασθεί η ομάδα στη β’ κατηγορία. 

Το κλίμα με την παρουσία του Λού-
κα Χατζηλούκα είναι εξαιρετικό και
πλέον περιμένουν με αγωνία την ανα-
μέτρηση με τον Εθνικό, ώστε να πανη-
γυρίσουν ακόμη μια σπουδαία νίκη. 

Στον αγωνιστικό τομέα, δεν θα δια-
φοροποιηθεί το σκηνικό. Οι Έρολντ
Γκουλόν και Παουλίνιο  υπολογίζονται
κανονικά. Ο Τιάγκο Γκόμες εξέτισε την
ποινή του, ενώ θα απουσιάσει ο τιμω-
ρημένος Αλβέρτ Σεράν. Προβλήματα
τραυματισμού αντιμετωπίζουν οι
Μπραούλιο Νομπρέγας, Εμίλιο Σάντσες
και Ευαγόρας Χατζηφραγκίσκου.

Ζουν και αναπνέουν 

Δεν υπάρχει άλλη επιλογή!
Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν στον αγώνα με την 
Καρμιώτισσα να εξασφαλίσουν την παραμονή τους 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

Κωστής�Σταυρινίδης

Οι πολλές απουσίες αλλά και ο τελικός
του κυπέλλου που ακολουθεί στις 24
του μήνα αναγκάζουν τον Σωφρόνη Αυ-
γουστή να διαφοροποιήσει τα πλάνα του
για τον αγώνα της Κυριακής με την
Ανόρθωση στο Τσίρειο. Από τη μια, οι
εννέα απουσίες που θα έχει ο τεχνικός
των «κυανολεύκων» και από την άλλη
η αναγκαιότητα να μη ζορίσει κάποιους
ποδοσφαιριστές (όπως πχ τον Παπουλή)
δεν αποκλείεται να τον αναγκάσουν να
προβεί σε αλλαγές. 

Ένα πρώτο ερώτημα είναι ποιος θα
αγωνιστεί αριστερά στην άμυνα, αφού
είναι εκτός τόσο ο Γκόμες όσο και ο Βα-
σιλείου. Μια λύση θα ήταν να μεταφερθεί
εκεί ο Σέρτζιο, όμως, η απουσία του Στυ-
λιανού ίσως να το επιτρέψει αυτό για τον
αγώνα της Κυριακής. Επίσης, με εκτός
τους Χάμπο και Μπεντόγια, απορία υπάρ-
χει και για το ποιος θα αγωνιστεί στο
κέντρο δίπλα από τον Σακκέτι. Με την
Ομόνοια έπαιξε ο Πέδρο, όμως, μεθαύριο
θα λείψει και ο Πίεχ που έπαιξε βασικός
με τους «πράσινους». Αν ο τεχνικός του
Απόλλωνα θελήσει να ξεκουράσει και
από τον αγώνα της Κυριακής τον Πα-
πουλή, τότε το πιθανότερο είναι να αγω-
νιστεί ο Σεμέδο και ο Πέδρο με τον Σαρ-
δινέρο να αγωνιστούν στα φτερά. 

Η σημερινή προπόνηση θα είναι κα-
θοριστική όσον αφορά στις σκέψεις του
τεχνικού του Απόλλωνα για το πώς θα
παρατάξει την ομάδα του στον τελευταίο
της για φέτος αγώνα στο Τσίρειο. Όπως
και να έχει, όποιοι και να κληθούν να
αγωνιστούν, ο στόχος θα είναι η νίκη
και μόνο η νίκη. Δεν υπάρχει άλλο απο-
τέλεσμα για τον Απόλλωνα και αυτό
είναι ξεκάθαρο. Η λεμεσιανή ομάδα
θέλει να κερδίσει και τα δύο εναπομεί-
ναντα παιγνίδια στο πρωτάθλημα, να δει
πού τερμάτισε και με την ψυχολογία στο
φουλ να πάει στη Λευκωσία για τον

τελικό του κυπέλλου. 

Να δώσουν τα πάντα 
Παρά τη μεγάλη ατυχία που κυνηγά την
ομάδα (δεν είναι και μικρό πράγμα έξι
ποδοσφαιριστές να μην υπολογίζονται
μέχρι το τέλος της σεζόν και δύο να
κάνουν αγώνα δρόμου, για να προλάβουν
τον τελικό) δεν πτοούνται στον Απόλλωνα.
Με σύνθημα στο Κολόσσι «την ιστορία

τη γράφουν οι παρόντες» είναι αποφα-
σισμένοι να δώσουν τα πάντα, έτσι ώστε
να κλείσουν τη χρονιά με τον καλύτερο
τρόπο στο πρωτάθλημα και με τρόπαιο.
Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
μόνο αν ο Απόλλωνας κατακτήσει κάποιο
τρόπαιο (οποιοδήποτε από τα δύο) θα
ξεκινήσει στην Ευρώπη μέσα Ιουλίου.
Σε διαφορετική περίπτωση ο πρώτος
αγώνας για το Γιουρόπα θα δοθεί στις

29 Ιουνίου. 
Σε μια άλλη εξέλιξη ξεκίνησε η προ-

πώληση των εισιτήριων του αγώνα της
Κυριακής. Όπως είναι γνωστό, η γενική
είσοδος έχει ορισθεί στα δέκα ευρώ. Τα
εισιτήρια προπωλούνται από την μπουτίκ
της ομάδας. Σήμερα, θα είναι ανοικτή
από τις 09:00 μέχρι τις 13:00 και από
τις 15:00 μέχρι τις 19:00, για να εξυπη-
ρετεί τους φίλους της ομάδας. 

Ταυτόχρονα με μήνυμα στα social
media, ο επίσημος Απόλλων καλεί τον
κόσμο του να εξαντλήσει τα εισιτήρια
του τελικού. «Απολλωνίστα, ΤΩΡΑ είναι
η ώρα η δίκη σου! Εξαντλούμε ΟΛΑ τα
εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό της
24ης Μαΐου και στηρίζουμε την ομάδα
μας!». Να θυμίσουμε ότι τα εισιτήρια
του τελικού θα κυκλοφορήσουν την ερ-
χόμενη εβδομάδα. 

Οι απουσίες διαφοροποιούν το πλάνο  
Παρά τα πολλά προβλήματα η νίκη είναι μονόδρομος στον αγώνα με την Ανόρθωση 
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ΓΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Το ζευγάρι του τελικού του Europa League
ήταν λίγο πολύ γνωστό από την περασμένη
Πέμπτη. Απλώς χθες βράδυ «επικυρώ-
θηκε» το «ραντεβού» τους στη «Friends
Arena» της Στοκχόλμης στις 24 Μαΐου.
Οι «μπέμπηδες» του Ζοζέ Μουρίνιο
(Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) θα «συγκρου-
στούν» με τους «μπέμπηδες» του Πέτερ
Μπος (Αγιαξ), σε αγώνα που έχει φαβορί
κι αυτό είναι η αγγλική ομάδα.

Το νεανικό ολλανδικό συγκρότημα
επιστρέφει στον τελικό της δεύτερης τη
τάξει διοργάνωσης της UEFA, το Europa
League, μετά από 25 χρόνια και συγκε-
κριμένα από το 1992 όταν σε διπλές
συναντήσεις με την Τορίνο (2-2 εκτός,
0-0 εντός έδρας) είχε κατακτήσει το -τό-
τε- Κύπελλο UEFA, το μοναδικό που
έχει στην τροπαιοθήκη του μέχρι τώρα.
Η Γιουνάιτεντ, αντίθετα, θα διεκδικήσει
το τρόπαιο για πρώτη φορά στην Ιστορία
της, καθώς μιλάμε για μία ομάδα με συ-
νεχείς παρουσίες στο Champions League
και παλαιότερα Κύπελλο Πρωταθλη-
τριών. Πολύ κοντά σε μία τεράστια ανα-
τροπή επί του Αγιαξ έφτασε η Λιόν (3-
1), αλλά τελικά αποχαιρέτησε τη διορ-
γάνωση με «ψηλά το κεφάλι», καθώς το
4-1 του πρώτου αγώνα αποδείχθηκε
αξεπέραστο εμπόδιο για τους «λιονέ».

Το 1-0 στο Βίγκο έστειλε στον τελικό
την Γιουνάιτεντ, η οποία στο «Ολντ Τρά-
φορντ» αναδείχθηκε ισόπαλη με την
Θέλτα (1-1) που πάλεψε στο φινάλε για
το γκολ που θα την έστελνε στη Στοκ-
χόλμη, αλλά δεν τα κατάφερε.
Τα αποτελέσματα:

Λιόν-Αγιαξ 3-1

(45΄πεν,45΄+1 Λακαζέτ, 81΄ Γκεζάλ - 27΄

Ντόλμπεργκ)

Α΄ αγ. 1-4: Προκρίθηκε ο Άγιαξ με συνολικό

σκορ 5-4  

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Θέλτα 1-1

(17΄ Φελαϊνί - 85΄ Ρονκάλια)

Α΄ αγ. 1-0: Προκρίθηκε η Μάντσεστερ Γιουνάι-

τεντ με συνολικό σκορ  2-1

Δυνατά για 
Ρεμί Γκαρντ

ΟΣΦΠ 

Να κλείσουν όσο γίνεται πιο νωρίς το
θέμα του προπονητή θέλουν στον Ολυμ-
πιακό και ένας βασικός στόχος είναι
ξανά ο Ρεμί Γκαρντ. Ο Γάλλος, που τη
σεζόν 2015-16 κάθισε στο πάγκο της
Άστον Βίλα, ήταν ο εκλεκτός των Πει-
ραιωτών και πριν από λίγους μήνες, με
τη συμφωνία να μην επιτυγχάνεται ορι-
στικά. Ωστόσο τα πράγματα τώρα δεί-
χνουν να είναι αλλιώς και οι «ερυθρό-
λευκοι» φορτσάρουν για να πάρουν το
ναι του 51χρονου προπονητή.

Για τον Γκαρντ ενδιαφέρον έχουν
δείξει και αγγλικές ομάδες, αλλά στον
Ολυμπιακό έχουν το πλεονέκτημα τού
ότι είχαν ενδιαφερθεί και πριν από λίγους
μήνες. Βέβαια ο Γάλλος δεν είναι ο μόνος
τον οποίο κοιτάζουν οι πρωταθλητές, με
τα ονόματα των Εσκριμπά, Γκαλτιέ και
Πελεγκρίνο να παίζουν δυνατά. Το σί-
γουρο είναι πως οι «ερυθρόλευκοι» θέ-
λουν να τελειώσουν το συντομότερο δυ-
νατό το θέμα του προπονητή προκειμένου
να αρχίσουν την ενίσχυση της ομάδας.  

ΒΑΛΕΝΘΙΑ 

Σε συμφωνία με τον Μαρθελίνο Τοράλ
για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της
φαίνεται πως έφτασε η Βαλένθια. Ο Μαρ-
θελίνο, ο οποίος είχε συνδεθεί και με
τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τη Marca
είπε το «ναι» και θα αναλάβει τη Βαλένθια
αφού υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας
δύο ετών.

Η συνεργασία της Βαλένθια με τον
Μαρθελίνο αναμένεται να ξεκινήσει από
την 1η Ιουλίου, με τον Ισπανό τεχνικό
να επιστρέφει στους πάγκους έπειτα από
τον περασμένο Αύγουστο, όταν και απο-
χώρησε από τη Βιγιαρεάλ.

ΚΟΠΑ ΑΜΕΡΙΚΑ 

Το Κόπα Αμέρικα που θα γίνει 2019 στη
Βραζιλία, μπορεί να αποτελέσει μεγάλη
είδηση. Σύμφωνα με την Globoesporte,
η CONMEBOL και η CBF (Βραζιλιάνικη
Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου) εκμεταλλεύ-
τηκε το συνέδριο της FIFA στο Μπαχρέιν,
προκειμένου να ξεκινήσουν συζητήσεις
για μια διαφορετική μορφή στο κορυφαίο
τουρνουά της Λατινικής Αμερικής. Σύμ-
φωνα με πηγές από τη Βραζιλία, ο στόχος
είναι να κληθούν έξι ομάδες πλέον των
10 της CONMENBOL. Με αυτήν την έν-

νοια, το τουρνουά σκοπεύει να έχει δύο
ομάδες από την CONCACAF, δύο από
την UEFA και δύο από την Ασία. Οι επι-
λογές φαίνεται να αφορούν το Μεξικό
και τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Πορτογαλία
και την Ισπανία, την Ιαπωνία και την Κίνα,
αντίστοιχα. Μία από τις μεγαλύτερες επι-
θυμίες είναι να βρεθούν στο ίδιο τουρνουά,
Λιονέλ Μέσι, Λουίς Σουάρες, Κριστιάνο
Ρονάλντο, Νεϊμάρ και Ινιέστα. Η οργα-
νωτική επιτροπή του Copa America έχει
ήδη κάνει σχετικές συζητήσεις με την
FIFA και τις ηπειρωτικές συνομοσπονδίες,
οι οποίες έγιναν δεκτές, σύμφωνα με την
ίδια πηγή.

Ισπανία και Πορτογαλία στο 
τουρνουά του 2019 στη Βραζιλία

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ

Στο τέλος της σεζόν θα συζητήσει η
διοίκηση της Ντόρτμουντ με τον προ-
πονητή της Μπορούσια, Τόμας Τού-
χελ, για την ανανέωση της συνεργα-
σίας τους. Το συμβόλαιο των δύο
πλευρών ολοκληρώνεται το καλοκαίρι
του 2018, αλλά δεν προχωρούν οι
επαφές για την ανανέωση της συνερ-
γασίας τους, με τα γερμανικά ΜΜΕ
να κάνουν λόγο για αποχώρηση του
Τούχελ, καθώς η διοίκηση δεν είναι
ευχαριστημένη από τη φετινή πορεία
της ομάδας.

Μάλιστα κάνουν λόγο για αντικα-
τάστασή του από τον Λουσιέν Φαβρ.
Ο έμπειρος Ελβετός τεχνικός οδηγεί
τη Νις στο Champions League, εντυ-
πωσιάζοντας σε όλη τη διάρκεια του
εφετινού γαλλικού πρωταθλήματος και
όπως είναι απολύτως φυσικό, θα απο-
τελέσει «στόχο» αρκετών ευρωπαϊκών
συλλόγων.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον ελβετικό
και τον γερμανικό Τύπο, ο Φαβρ έχει

δεχθεί κρούση από τους ιθύνοντες της
Λεβερκούζεν, ενώ αποτελεί μιαν από
τις βασικές επιλογές της διοίκησης της
Ντόρτμουντ, καθώς θεωρείται βέβαιο
πως ο Τόμας Τούχελ θα αποτελέσει

παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της
ομάδας.

Ο 43χρονος Τούχελ είχε πάρει τη
θέση του Γιούργκεν Κλοπ, που μετα-
πήδησε στον πάγκο της Λίβερπουλ το

2015, είχε αναδειχθεί, στην πρώτη του
σεζόν στην τεχνική ηγεσία της Ντόρ-
τμουντ, καλύτερος κόουτς της μπουν-
τεσλίγκα, αλλά φέτος η ομάδα είναι στην
τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Αβέβαιο το μέλλον του Τούχελ

Έκλεισαν θέση στη «Friends Arena»
Μάντσεστερ Γ. και Άγιαξ επαλήθευσαν τα προγνωστικά παρά το γεγονός ότι ίδρωσε αρκετά ο «Αίαντας»
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