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Δεν απογοητεύονται οι «κιτρινοπράσινοι»
και προετοιμάζονται για ακόμη πιο
υψηλά.

ΣΕΛΙΔΑ » 38

Άρχισε η ονοματολογία για τη νέα
χρονιά, όμως καμία απόφαση δεν έχει
παρθεί.

ΣΕΛΙΔΑ » 37

Σε αναμονή για την απάντηση του
Βενεζουελάνου κίπερ Ράφα Ρομό μέσα
στην εβδομάδα. 

ΣΕΛΙΔΑ » 38

Τώρα οι δυο τους…
ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας θα τα πουν δύο φορές σε
διάστημα πέντε ημερών. Βεβαίως, η προσοχή
των δύο ομάδων είναι στραμμένη εξολοκλήρου
στον τελικό του Κυπέλλου της 24ης Μαΐου.
Αρκετά τα αγωνιστικά προβλήματα για τον
Σωφρόνη Αυγουστή, με τους Χάμπο, Βασιλείου
και Στυλιανού να κάνουν αγώνα δρόμου μήπως
και προλάβουν τον τελικό. Οι πρωταθλητές, οι
οποίοι θέλουν να ολοκληρώσουν τη σεζόν
κατακτώντας το νταμπλ, ανακοίνωσαν την
επέκταση της συνεργασίας με τον Βάτερμαν
μέχρι το καλοκαίρι του 2019.

ΣΕΛΙΔΕΣ » 36, 37

Ο 26χρονος
Βραζιλιάνος

αμυντικός
Τζαΐλσον
Αραούχο

φαίνεται να είναι
ο εκλεκτός του

Πάμπου
Χριστοδούλου

για το δεξί άκρο.

ΣΕΛΙΔΑ » 35

Ο Πρόεδρος των «πρασίνων»

Αντώνης Τζιωνής έστειλε σαφές

μήνυμα δυναμικής επανόδου σε

όλα τα επίπεδα. 

«Δεν πρόκειται να κρυφτούμε.

Αναλαμβάνουμε, ως Διοικητικό

Συμβούλιο, την ευθύνη που μας

αναλογεί. Είμαστε αποφασισμένοι

για μια ισχυρή Ομόνοια. Σε όλα τα

επίπεδα. Και εντός και εκτός

γηπέδων. Με ασπίδα και δόρυ τον

κόσμο μας, είτε το θέλουν κάποιοι

είτε όχι. Μαζί με τον κόσμο να

γυρίσουμε τον τροχό. Να

μετατρέψουμε σε πλεονέκτημα την

αποτυχία μας να βγούμε στην

Ευρώπη. Να σταθούμε δίπλα

στον Πάμπο Χριστοδούλου,

το νέο τεχνικό επιτελείο και

τους ποδοσφαιριστές».
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EXTRA 5

7448η κλήρωση:  1, 18, 24, 26, 30
7449η κλήρωση:  11, 12, 19, 20, 29

SUPER 3

30857η: 317 30858η: 414 30859η: 282
30860ή: 710 30861η: 479 30862η: 865
30863η: 651 30864η: 093 30865η: 739
30866η: 916
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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

ΜΠΑΣΚΕΤ 
Πολύβιος�Αλεξάνδρου�

Τα μένεα για τη διαιτησία στον αγώνα
με τον Κεραυνό στο πρωτάθλημα U16
γυναικών, που έγινε την περασμένη
Πέμπτη (11/5) στον Στρόβολο, πνέουν
στον ΑΠΟΠ. Ως γνωστόν, η ομάδα του
Στροβόλου κέρδισε με 38-32, έφτασε
τις δύο απαιτούμενες νίκες και εξασφά-
λισε την πρόκρισή της στην τελική φάση.
Ο έφορος του γυναικείου τμήματος κα-
λαθόσφαιρας του ΑΠΟΠ Ανδρέας Τζα-
βέλας, μιλώντας στη «Σ», εξέφρασε τον
προβληματισμό του για τη διαιτησία των
κ. Χ’’Σολωμού και Κασκίρη, καταγγέλ-
λοντας ότι «σφύριζαν και στήριζαν την
ομάδα του Κεραυνού με το έτσι θέλω».
Ο κ. Τσαβέλας ανέφερε, επίσης, ότι ο κ.
Χ’’Σολωμού, ενώ ήταν παροπλισμένος
τη φετινή σεζόν, ξαφνικά τον θυμήθηκαν
να διευθύνει νοκ άουτ αγώνες του ΑΠΟΠ.

«Μέχρι το 33ο λεπτό, ο αγώνας ήταν
ντέρμπι, με την ομάδα μας να είναι μπρο-
στά στο σκορ 28-26, ωστόσο, με τις απο-
φάσεις τους, οι δύο διαιτητές έδωσαν το
δικαίωμα στον Κεραυνό να περάσει
μπροστά και, τελικά, να φτάσει στη νίκη.

Ο κ. Χ’’Σολωμού, ο οποίος είναι διεθνής
διαιτητής (FIBA Refery), δεν διαθέτει την
απαιτούμενη φυσική κατάσταση και
αυτό ήταν εμφανές. Αυτό που θέλω να
πω είναι πως είναι πραγματικά κρίμα

το αποτέλεσμα ενός παιχνιδιού, στο οποίο
αγωνίζονται παιδιά ηλικίας 13 μέχρι 16
ετών, να κρίνεται από λάθη των διαιτητών.
Και ερωτώ. Με τι ψυχολογία θα συνεχί-
σουν αυτές οι κοπέλες που πρόσφατα

μάς εκπροσώπησαν και στους Παγκό-
σμιους μαθητικούς αγώνες;».

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Τζαβέλας δή-
λωσε ότι το Σωματείο θα προβεί σύντομα
σε καταγγελία των διαιτητών.  

«Κρίμα, χίλιες φορές κρίμα»
Τα μένεα για τη διαιτησία των Κασκίρη και Χ’’Σολωμού πνέουν στον ΑΠΟΠ Πάφου

Σ
την παρουσία του Προέδρου

της Δημοκρατίας, εκπρο-
σώπων της πολιτικής και
πολιτειακής ζωής του τόπου,
αλλά και σύσσωμου του

αθλητικού και ποδοσφαιρικού κόσμου,
παρουσιάστηκε επισήμως, χθες βράδυ,
ο Φιλανθρωπικός - Εθελοντικός Οργα-
νισμός των Ποδοσφαιριστών με την επω-
νυμία «Γκολ στη Ζωή». Η μεγάλη εκδή-
λωση έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο και
την τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ
άλλων, ο Πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Κλεάνθης
Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος της ΚΟΠ κ. Κω-
στάκης Κουτσοκούμνης, ο Πρόεδρος της
ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, ο Επίτροπος
Εθελοντισμού και μη κυβερνητικών ορ-
γανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη, οι Πρόεδροι
και προπονητές των ομάδων μας καθώς
επίσης και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές,
εν ενεργεία και παλαίμαχοι. Φυσικά, δεν
θα μπορούσαν να λείπουν οι εκπρόσωποι
των εταιρειών που στηρίζουν τον Οργανι-
σμό, ενώ τη βραδιά ομόρφυνε με την πα-
ρουσία της η μασκότ του «Γκολ στη Ζωή». 

Το «Γκολ στη Ζωή» ιδρύθηκε τον
περασμένο Ιανουάριο με σκοπό την
ανάδειξη και την προώθηση της ανθρώ-
πινης πλευράς του ποδοσφαίρου και
των ποδοσφαιριστών, Κύπριων και ξένων,
εν ενεργεία και παλαιμάχων. Ιδρυτικά
μέλη είναι Κύπριοι ποδοσφαιριστές που
εκπροσωπούν ομάδες όλων των επαρ-
χιών της ελεύθερης Κύπρου και σχεδόν
όλες τις ομάδες Α‘ Κατηγορίας. 

Το πρώτο γκολ ο ΠτΔ
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το τελε-
τουργικό, αφού ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης έβαλε
το πρώτο «Γκολ στη Ζωή», σκοράροντας
με σουτ σε μία μικρή εστία αντιμέτωπος
με την πανέμορφη Μασκότ του Οργανι-
σμού. Προς έκπληξη των παρευρισκομέ-
νων, ντυμένος Μασκότ ήταν ο τερματο-
φύλακας Αντώνης Γιωργαλλίδης.

Όμορφη στιγμή επίσης ήταν φυσικά
και η ερμηνεία του κ. Άριστου Μοσχο-
βάκη, ο οποίος τραγούδησε το καινούργιο
του τραγούδι συνοδευόμενος από μία
χορωδία ατόμων, υποστηρίζοντας το τρα-
γούδι στη νοηματική.

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Νεκτάριος Αλεξάνδρου, Γιασεμάκης Για-

σεμή, Αντώνης Γιωργαλλίδης, Άγγελος
Ευθυμίου, Γιώργος Εφραίμ, Κρίστης Θε-
οφίλου, Γιάννος Ιωάννου, Τάσος Κίσσας,
Γιώργος Κολοκούδιας, Σίμος Κρασσάς,
Κωνσταντίνος Μακρίδης, Μάριος Νι-
κολάου, Πανίκος Ξιούρουππας, Γιώργος
Οικονομίδης, Γιάννος Οκκάς, Κωνσταν-
τίνος Παναγή, Κούλλης Παύλου, Πάμπος
Πίττας, Βαλεντίνος Σιέλης, Κωνσταντίνος
Χαραλαμπίδης, Ηλίας Χαραλάμπους
και Δημήτρης Χριστοφή.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης Πρόεδρος

Πανίκος Ξιούρουππας Αντιπρόεδρος

Νεκτάριος Αλεξάνδρου Γραμματέας

Γιώργος Εφραίμ Οργανωτικός Γραμματέας

Κούλλης Παύλου Ταμίας

Αντώνης Γιωργαλλίδης Βοηθός Ταμίας

Κρίστης Θεοφίλου Μέλος

Τάσος Κίσσας Μέλος

Κωνσταντίνος Μακρίδης Μέλος

Κωνσταντίνος Παναγή Μέλος

Ηλίας Χαραλάμπους Μέλος

Στήριξη από UEFA
Το «Γκολ στη Ζωή» έχει ήδη εξασφαλίσει
τη στήριξη της UEFA, μέσω του UEFA
Foundation for Children, στελέχη του
οποίου βρέθηκαν πρόσφατα στην Κύπρο,
συζητώντας τρόπους ενίσχυσης και χρη-

ματοδότησης των προγραμμάτων του
Οργανισμού των ποδοσφαιριστών. Μά-
λιστα, τη Δευτέρα (15/5), το UEFA Fo-
undation for Children ανακοίνωσε και
επίσημα τη στήριξή του προς το «Γκολ
στη Ζωή».

Στόχος του «Γκολ στη Ζωή» είναι να
ενισχύσει ευάλωτες ομάδες της κυπρια-
κής κοινωνίας, στέλνοντας το ηχηρό μή-
νυμα πως οι ποδοσφαιριστές είναι ενω-
μένοι και αποφασισμένοι για δράση
ωφέλιμη και εποικοδομητική.

«Μια ανταπόδοση στην κοινωνία»
«Αξιοποιούμε τη δυναμική που έχουμε

ως ποδοσφαιριστές, ως άτομα με επιρροή,
στοχεύοντας μέσω της δράσης μας να
επηρεάσουμε θετικά τα στρώματα της
κοινωνίας, να ενδυναμώσουμε ποικι-
λότροπα άτομα που χρήζουν ανάγκης,
αλλά και να στείλουμε σημαντικά μηνύ-
ματα προς όλες τις κατευθύνσεις», τόνισε,
εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,
κατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας
των ποδοσφαιριστών ο Πρόεδρος Κων-
σταντίνος Χαραλαμπίδης. «Είναι και ένας
τρόπος να ανταποδώσουμε στους φιλά-
θλους και στην κοινωνία γενικότερα,
όσο είναι δυνατόν, τα οφέλη που απο-
κομίσαμε και αποκομίζουμε από το πο-

δόσφαιρο», πρόσθεσε.
Κύριοι πόροι του «Γκολ στη Ζωή»

είναι οι χορηγίες, τα έσοδα από εκδη-
λώσεις και δράσεις, οι συνδρομές των
μελών του, που μπορούν να είναι (εν
ενεργεία ή παλαίμαχοι) ποδοσφαιριστές,
φυσικά πρόσωπα, εταιρείες ή ακόμη
και Οργανισμοί, αλλά και οι εισφορές. 

Οι Μεγάλοι Χορηγοί του «Γκολ στη
Ζωή» είναι η ΟΠΑΠ Κύπρου, η Εταιρεία
Πετρολίνα και η Τράπεζα Κύπρου, ενώ
επίσημος χορηγός είναι οι Υπεραγορές
Αλφαμέγα. Χρυσοί Χορηγοί είναι η AJK
Wealth Management, o Όμιλος Χαρά-
λαμπος Πηλακούτας, η Κ. Τρεππίδης &
Σία Λτδ, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, οι
Φούρνοι Ζορπάς, ο Όμιλος Εταιρειών Συ-
μεωνίδη και Όμιλος Φώτος Φωτιάδης.

Οι πρώτες δράσεις
Για το υπόλοιπο του 2017 το «Γκολ στη
Ζωή έχει προγραμματίσει μια σειρά από
εκδηλώσεις και δράσεις, οι οποίες θα
κορυφωθούν με τη διοργάνωση του πο-
δοσφαιρικού All Star Game/ Fan Day
τον προσεχή Δεκέμβριο. 

Άξια αναφοράς ήταν η ανακοίνωση
του προγράμματος με το οποίο το «Γκολ
στη Ζωή», σε συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, θα στηρίξει τα
σχολεία της Κύπρου ξεκινώντας από τη
σχολική χρονιά 2017-18. Συγκεκριμένα:
•Θα στηρίξει τις σχολικές μονάδες ειδικής
εκπαίδευσης της Μέσης Εκπαίδευσης. 
•Θα παραχωρήσει χορηγία σε επίλεκτο
μαθητή, του οποίου η επιλογή θα γίνεται
πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού. 
•Θα συμμετάσχει σε δράσεις του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Πολιτισμού με θέμα
την «πρόληψη της βίας και της παραβα-
τικότητας στον αθλητισμό». 
•Οι ποδοσφαιριστές θα παρέχουν συ-
ναισθηματική στήριξη σε παιδιά που
αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά προ-
βλήματα.

Παράλληλα, ένας από τους άμεσους
στόχους είναι η στήριξη της Παιδογκολο-
γικής και Παιδιατρικής πτέρυγας του Μα-
κάριου Νοσοκομείου με οικονομική στή-
ριξη και όχι μόνο των παιδιών που δίνουν
τη μάχη τους ενάντια στον καρκίνο.

Περισσότερες πληροφορίες για το
«Γκολ στη Ζωή» στο www.goalstizoi.com.cy
και στο www.facebook.com/goalstizoi. 

Παρουσιάστηκε επισήμως ο Οργανισμός «Γκολ στη Ζωή»
Σε μία λαμπρή εκδήλωση, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, παρουσιάστηκε ο Οργανισμός που ίδρυσαν οι ποδοσφαιριστές 



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | SPORTS | 35
sporttime  ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2017

ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΕΩΝ 

Σε ρυθμούς τελικού για το Προαιρετικό
Κύπελλο Νέων U-21. Το τρόπαιο στον
τελικό, που θα διεξαχθεί αύριο, 17
Μαΐου, στο γήπεδο του ΘΟΪ Λακατά-
μιας, θα διεκδικήσουν οι ομάδες του
ΑΠΟΕΛ και της Ομόνοιας. Ο αγώνας
θα αρχίσει στις 19:00 και η είσοδος
για το κοινό θα είναι ελεύθερη. 

Τυπικά γηπεδούχος θα είναι ο
ΑΠΟΕΛ, οι φίλοι του οποίου θα κατα-
λάβουν μέρος της κεντρικής εξέδρας.
Οι φίλαθλοι της Ομόνοιας θα καταλά-
βουν την κερκίδα πίσω από τη μια

εστία. Ο ΑΠΟΕΛ για να φτάσει στον
τελικό απέκλεισε την Αγία Νάπα με 8-
1 και 3-0, τον Εθνικό Άχνας με 3-0
και, στην ημιτελική φάση, τον Ολυμ-
πιακό με 2-1. Η Ομόνοια απέκλεισε
τον Χαλκάνορα με 4-0 και 1-0, την
Ανόρθωση με 1-0 και, στην ημιτελική
φάση, την ΑΕΚ με 4-3 στη διαδικασία
των πέναλτι, μετά το ισόπαλο 3-3.

Ο τρίτος τελικός
Ο φετινός θα είναι ο τρίτος τελικός της
διοργάνωσης. Στον πρώτο τελικό ο
Απόλλωνας νίκησε το ΘΟΪ Λακατάμιας
με 3-1 και στον περσινό τελικό ο ΑΠΟΕΛ
επικράτησε με 4-0 της Ανόρθωσης.

ΠΑΦΟΣ

Υπεγράφη, χθες, η συμφωνία ανά-
ληψης του ποδοσφαιρικού τμήματος του
Σωματείου της Πάφου από την εταιρεία
η οποία θα το διαχειρίζεται, όπως αυτή
εγκρίθηκε από τα μέλη του Σωματείου
ΠΑΦΟΣ F.C. 2014 στη Γενική Συνέ-
λευση, από τον Πρόεδρο κ. Χρηστάκη
Κάιζερ και τους νομικούς αντιπροσώπους
της εταιρείας. Η χθεσινή μέρα θεωρείται
από τις πιο σημαντικές για την ΠΑΦΟ
F.C. 2014 και σηματοδοτεί ένα νέο ξεκί-
νημα με αισιοδοξία και πίστη για ένα
καλύτερο μέλλον για το παφιακό ποδό-
σφαιρο και αθλητισμό γενικότερα. Στην
ανακοίνωση της διοίκησης γίνεται κά-
λεσμα στον κόσμο της Πάφου να στηρίξει
τη νέα προσπάθεια.

Με αυτή την εξέλιξη, τις επόμενες
μέρες θα τρέξει ο μετεγγραφικός σχε-
διασμός ενόψει της νέας περιόδου. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες που είδαν το φως
της δημοσιότητας, έπεται ταξίδι στο εξω-
τερικό του Χρίστου Γλυκή και του τεχνι-
κού διευθυντή της ομάδας Λοράν Ντεσό
στο οποίο θα γίνει συνάντηση με τον
Ρώσο μεγαλομέτοχο της εταιρείας, προ-
κειμένου να καθοριστεί το μετεγγραφικό

πλάνο. Ήδη υπάρχουν αρκετές εκκρε-
μότητες από το υφιστάμενο ρόστερ, ενώ
φαίνεται πως υπάρχουν έτοιμοι μετεγ-
γραφικοί στόχοι που θα απασχολήσουν

την ομάδα. 
Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι ο Πλου-

τής Αβραάμ θα προσληφθεί στη θέση
του γενικού διευθυντή.

ΕΠΑΘΛΟ CARLSBERG

Για τη 2η αγωνιστική Μαΐου 2017,
του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Α’
Κατηγορίας, που περιελάμβανε τους
αγώνες του  Σαββατοκύριακου
13&14/5/2017, ψήφο διάκρισης στο
Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και Αρετής
CARLSBERG, πήραν οι ποδοσφαι-
ριστές: 

Πιέρος Σωτηρίου (ΑΠΟΕΛ),
Φρανσίσκο Πίτι (ΑΕΛ), Στάθης Αλω-
νεύτης (ΑΠΟΕΛ), Ντίμιταρ Μακριέφ
(ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ), Τιάγκο Γκόμεζ
(ΔΟΞΑ), Γιάννης Γιαννιώτας (ΑΠΟ-
ΕΛ), Μηνάς Αντωνίου (ΑΡΗΣ), Βιερά
Βάντερ (ΑΠΟΕΛ).

Ως γνωστόν, στο «Έπαθλο Ήθους,
Τέχνης και Αρετής CARLSBERG»
ψηφίζουν 25 αθλητικοί συντάκτες
της έντυπης και ηλεκτρονικής δη-
μοσιογραφίας, μέλη της Ε.Α.Κ., η αμε-
ρόληπτος ψήφος των οποίων ανα-
δεικνύει τον «Καλύτερο Ποδοσφαι-
ριστή» κάθε μήνα, ο οποίος στη συ-
νέχεια βραβεύεται από τη φίλαθλη
εταιρεία CARLSBERG, με την ανώτατη
τιμητική διάκριση του θεσμού.

Περαιτέρω, ο αναδειχθείς ως ο
«Καλύτερος Ποδοσφαιριστής», υπο-
δεικνύει ένα εγκεκριμένο από τον
Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων,
«Αγαθοεργό - Φιλανθρωπικό Ίδρυ-
μα», στο οποίο η CARLSBERG συ-
νεισφέρει το ποσό των €1000. 

Στόχος του Επάθλου CARLSBERG,
που φέτος συμπληρώνει 46 χρόνια
ζωής και προσφοράς στο κυπριακό
ποδόσφαιρο, είναι να καλλιεργήσει
ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές την
ευγενή άμιλλα  και να συμβάλει στην
εμπέδωση του τίμιου παιγνιδιού
στους αγωνιστικούς χώρους. 

Έπεσαν οι υπογραφές, αρχίζει ο προγραμματισμός

Σε ρυθμούς τελικού οι «αιώνιοι» 

ΟΜΟΝΟΙΑ

Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Η
Ομόνοια είχε μπει εδώ και

καιρό σε πορεία προγραμ-
ματισμού και είναι απόλυτα
φυσιολογικό ότι όσο πλη-
σιάζουμε προς το καλο-

καίρι, τόσο θα εντείνονται οι διεργασίες,
σε Κύπρο και εξωτερικό, για τη στελέ-
χωση της ομάδας. Από τη στιγμή, μάλιστα,
που έχει χαθεί το τρένο της Ευρώπης,
δίνεται επιπλέον χρόνος σε Πάμπο Χρι-
στοδούλου και διοίκηση να «τρέξουν»
τον προγραμματισμό, χωρίς οποιαδήποτε
ρίσκα, ώστε να μην επαναληφθούν λάθη
προηγούμενων χρόνων. Ενδεικτικό της
φιλοσοφίας και της προσέγγισης της
όλης κατάστασης που επικρατεί στην
οικογένεια της Ομόνοιας, αλλά και της
διάθεσης για ολική αλλαγή, είναι και το

γραπτό μήνυμα του Προέδρου του Συλ-
λόγου Αντώνη Τζιωνή στον προσωπικό
του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δι-
κτύωσης, που τονίζει την ανάγκη η ομάδα
να πάρει ώθηση και να ξαναβρεί τη δυ-
ναμική που της αξίζει.

«Για μια ισχυρή Ομόνοια…»
Η επόμενη μέρα είναι κρίσιμη για την
Ομόνοια και δεν αρκεί μόνο η ενίσχυση
της ομάδας, αλλά και η λειτουργία της
σε υγιή και πλήρως επαγγελματικά πλαί-
σια και, κυρίως, η αλλαγή νοοτροπίας.
Η Ομόνοια πλήρωσε ακριβά λάθη του
παρελθόντος και ο Πρόεδρος του Συλ-
λόγου ήταν κατηγορηματικός στο γραπτό
του μήνυμα: «Δεν πρόκειται να κρυ-
φτούμε. Αναλαμβάνουμε, ως Διοικητικό
Συμβούλιο, την ευθύνη που μας αναλο-
γεί... Αναλαμβάνοντας αυτή την ευθύνη,
έχουμε υποχρέωση να διορθώσουμε
αυτά τα λάθη και να κοιτάξουμε την επό-

μενη μέρα. Είμαστε αποφασισμένοι για
μια ισχυρή Ομόνοια. Σε όλα τα επίπεδα.
Και εντός και εκτός γηπέδων. Με ασπίδα
και δόρυ τον κόσμο μας, είτε το θέλουν
κάποιοι είτε όχι…». Εν συνεχεία ο Πρό-
εδρος της Ομόνοιας κάλεσε τον κόσμο
των «πρασίνων» να μείνει κοντά στην
ομάδα και να την περιφρουρήσει. «Μαζί,
να γυρίσουμε τον τροχό. Να μετατρέ-
ψουμε σε πλεονέκτημα την αποτυχία
μας να βγούμε στην Ευρώπη. Να στα-
θούμε δίπλα στον Πάμπο Χριστοδούλου,
το νέο τεχνικό επιτελείο και τους ποδο-
σφαιριστές. Ξανά να γεμίσουμε τα γήπεδα,
να δώσουμε στην Ομόνοια την ώθηση
και τη δυναμική που της αξίζει. Με μαγ-
κιά, με περηφάνια, με αισιοδοξία».

Μετά τον Καντέ, ο Αραούχο
Στο μετεγγραφικό πεδίο, ο Πάμπος Χρι-
στοδούλου, μετά το αριστερό άκρο της
άμυνας (Μαμαντού Καντέ), φαίνεται να

καλύπτει και το δεξί άκρο, καθώς μάλλον
καταλήγει στον 26χρονο Βραζιλιάνο
Τζαΐλσον Αραούχο, συμπαίκτη του Καντέ
στον Τοντέλα Πορτογαλίας. Αγωνιζόμενος
με τη μορφή δανεισμού από την Γκρέμιο
Ανάπολις της Βραζιλίας, είχε φέτος 23
συμμετοχές και 3 γκολ με την Τοντέλα
ενώ την περσινή σεζόν είχε 13 συμμε-
τοχές με την Αρούκα. Επιπλέον, ο Πάμπος
Χριστοδούλου τις τελευταίες μέρες έχει
δώσει μεγάλη βαρύτητα στην απόκτηση
μέσου που θα κάνει τη διαφορά στον
κεντρικό άξονα. Ωστόσο, οι κινήσεις των
«πρασίνων» είναι πολυμέτωπες αφού,
σύμφωνα με πληροφορίες, επιδεικνύουν
ενδιαφέρον για επιστροφή του Οικονο-
μίδη από την Ανόρθωση, καθώς και για
τον Τζέισον Δημητρίου. Εξετάζεται επίσης
και η εξαιρετική, αλλά συνάμα πολύ δύ-
σκολη περίπτωση του Βέλγου τερματο-
φύλακα Τόμας Καμίνσκι, γνωστού απ‘
το πέρασμά του από την Ανόρθωση. 

Οι υποψήφιοι
της αγωνιστικής

Το μήνυμα εστάλη
Ο Πρόεδρος των «πρασίνων» Αντώνης Τζιωνής 
στέλνει μήνυμα δυναμικής επανόδου σε όλα τα επίπεδα 
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Η εντυπωσιακή
πορεία του 24χρονου
φορ των 112
συμμετοχών 
και 42 γκολ με τη
γαλαζοκίτρινη φανέλα 

ΑΠΟΕΛ   

Φριξος�Κυριάκου

Α
λήθεια, ποιος περίμενε την

ανέλιξη του Πιέρου Σωτη-
ρίου, ερχόμενος στον ΑΠΟ-
ΕΛ το 2013; Τέσσερα χρό-
νια μετά, ο 24χρονος πλέον

επιθετικός άγγιξε τα όριά του, έκανε κα-
ταπληκτική σεζόν και την εξαργύρωσε
με τη μεγάλη μετεγγραφή στην Κοπεγ-
χάγη. 

Η εξέλιξή του απλά εντυπωσιακή.
Χρόνο με τον χρόνο, παιγνίδι με παιγνίδι
ήταν ραγδαία η βελτίωσή του και κυριο-
λεκτικά φέτος έκλεισε στόματα. Ελάχιστοι
παραμένουν με την άποψη ότι δεν κάνει
για τον ΑΠΟΕΛ, ότι είναι... χασογκόλης
και άλλα τόσα που ακούστηκαν φέτος. 

Όλα είναι προϊόν θέλησης, σκληρής
δουλειάς, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξαν
οι υγιείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες
εργάστηκε στον «Αρχάγγελο», η στήριξη
της οποίας έτυχε από τους παλιούς της
ομάδας, αλλά και από τη διοίκηση. Και
δεν πρέπει να διαφεύγει κανενός το εξής:
Ήταν η πρώτη χρονιά για τον ίδιο, κατά
τη διάρκεια της οποίας από την αρχή
μέχρι το τέλος αποτελούσε την πρώτη
επιλογή για τη γραμμή κρούσης. Και
πέρσι ο Ντομίγκος Πασιένσια τον εμπι-
στεύτηκε στην ενδεκάδα από το ξεκίνημα
της σεζόν, ωστόσο η καθιέρωσή του
έγινε στο τελευταίο κομμάτι του πρωτα-
θλήματος επί εποχής Κετσπάγια, ειδικά
όταν ο Καβενάγκι τραυματίστηκε. Και

είναι κάτι που τον βοήθησε στη φετινή
χρονιά, όπως δήλωσε σε συνέντευξή
του στην εφημερίδα μας στις 13 Νοεμ-
βρίου του 2016: «Άντεξα στην πίεση
σχεδόν όλο τον δεύτερο γύρο και στα
πλέι-οφ. Λόγω του τραυματισμού του
Φερνάντο Καβενάγκι έπρεπε να σηκώσω
εγώ το βάρος. Αυτό με βοήθησε πάρα
πολύ και μπορώ να πω πως ήταν η
βάση μου για να είμαι αυτός που βλέπετε
φέτος. Με βοήθησε αφάνταστα η περσινή
χρονιά και ελπίζω να συνεχίσω έτσι».
Σε άλλο μέρος της συνέντευξης είχε το-
νίσει πως: «Αυτό που έχω να κάνω είναι
να δουλεύω σκληρά στις προπονήσεις

και να προσπαθώ να κάνω αυτά που
ζητά ο προπονητής. Δουλεύω έξτρα
ώρες στα τελειώματα των φάσεων ώστε
να φτάσω στο επίπεδο που θέλω και
που πρέπει». Πλέον θεωρείται ένας ολο-
κληρωμένος επιθετικός, ωστόσο ο ίδιος
δεν εφησυχάζει. 

Η πορεία του στον ΑΠΟΕΛ
Ας δούμε την πορεία του Κύπριου

επιθετικού από το 2013, όταν πήρε με-
τεγγραφή στον ΑΠΟΕΛ.  

Στην πρώτη του χρονιά, με προπονητή
αρχικά τον Πάουλο Σέρτζιο και στη συ-
νέχεια τον Γιώργο Δώνη, δεν πήρε ευ-

καιρίες. Αγωνίστηκε σε μόλις πέντε αγώ-
νες πρωταθλήματος (τρεις ως βασικός),
χωρίς να πετύχει γκολ.

Την περίοδο 2014-15 αγωνίστηκε
σε 10 αγώνες πρωταθλήματος (πέντε
ως βασικός) και σημείωσε συνολικά
πέντε γκολ και σε μόλις ένα παιγνίδι κυ-
πέλλου. Στην Ευρώπη είχε δύο συμμε-
τοχές, ως αλλαγή.  

Στην περσινή χρονιά μέτρησε 26 συμ-
μετοχές στο πρωτάθλημα (19 ως βασικός)
και πέτυχε 10 γκολ. Όλα μετά τον Ια-
νουάριο. Αγωνίστηκε, επίσης, σε τρεις
αγώνες στο κύπελλο και σκόραρε ένα
γκολ, αλλά και σε επτά ευρωπαϊκά ματς. 

Για να έρθει η φετινή μαγική χρονιά
που σήκωσε σχεδόν μόνος το τεράστιο
βάρος της επίθεσης του ΑΠΟΕΛ. Με
32 συμμετοχές (οι 31 στην ενδεκάδα)
και 21 γκολ, σαφώς η χρονιά τού ανήκει.
Διότι, πέραν αυτών, έλαμψε στην Ευρώπη
πετυχαίνοντας τα πρώτα του πέντε γκολ
σε 15 συμμετοχές, με... highlight την
γκολάρα επί της Μπιλμπάο που άνοιξε
τον δρόμο για την ιστορική πρόκριση.  

Συνολικά αγωνίστηκε σε όλες τις
διοργανώσεις την τελευταία τετραετία
με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα σε 112
αγώνες και παραβίασε 42 φορές τις
αντίπαλες εστίες. 

Το παραμύθι 
του Πιέρου 
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Η τελευταία εβδομάδα είναι αυτή που
διανύουμε για την ποδοσφαιρική χρονιά
2016-2017, η οποία κλείνει για την
Ανόρθωση χωρίς διάκριση, χωρίς τίτλο,
με απογοήτευση, προβληματισμό αλλά
και πίστη για δημιουργία μιας νέας ομά-
δας, που θα μπορεί να πρωταγωνιστήσει
στη νέα χρονιά.

Με δεδομένο τον στόχο αυτόν που
θέτουν από κοινού διοίκηση Ανδρέα
Παντελή και Ρόνι Λέβι, έχει αρχίσει μια
ονοματολογία, τόσο για τους ποδοσφαι-
ριστές που θα συνεχίσουν όσο και γι’
αυτούς που θα αποχωρήσουν. Εξάλλου,
τέτοια εποχή αυτό γίνεται. Το πρώτο σί-
γουρο δεδομένο είναι ότι η διοίκηση σε
συνεργασία με τον Ισραηλινό προπονητή
δεν έχουν πάρει καμία απόφαση για το
μέλλον του οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή
ή καλύτερα καμία τελική απόφαση.

Από την άλλη, έχουν αρχίσει να ανα-
πτύσσονται διάφορα σενάρια για παρα-
μονή και αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών.
Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι ο
Ολιβέιρα θα παραμείνει και τη νέα χρονιά
στην ομάδα. Ο ποδοσφαιριστής έχει κερ-
δίσει την εμπιστοσύνη του Ρόνι Λέβι
στο μισό πρωτάθλημα που έχει αγωνιστεί.
Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται με το
τέλος της χρονιάς και πρόθεση της διοί-
κησης είναι να παραμείνει. Ο Ρόνι Λέβι
έχει θετική άποψη και για τον Μίτροβιτς.
Ωστόσο, πολλά θα εξαρτηθούν από τις
οικονομικές απαιτήσεις του ποδοσφαι-
ριστή. Για τον Κολούνγκα τα δεδομένα

είναι πολύ πιο ξεκάθαρα. Δεν είναι στα
πλάνα για τη νέα χρονιά, όμως διατηρεί
συμβόλαιο με την Ανόρθωση. Πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι του έγινε πρόταση
για λύση της συνεργασίας με αποζημίωση
μισθούς τριών μηνών, κάτι που αρνήθηκε
ο ποδοσφαιριστής.

Έντονη φημολογία αναπτύχθηκε χθες
σχετικά με τον Γιαν Κόπριβετς. Η διοίκηση
έχει το δικαίωμα ανανέωσης της συνερ-
γασίας με τον Σλοβένο τερματοφύλακα.
Οι απολαβές του κρίνονται υψηλές και
για τον λόγο αυτόν υπάρχει η πληροφορία
ότι οι δυο πλευρές δεν θα συνεχίσουν
τη συνεργασία τους. Πάντως, όπως μας
λέχθηκε χθες απ’ τον κύκλο της Ανόρ-
θωσης, δεν έχει γίνει ακόμα καμία συ-
ζήτηση μεταξύ διοίκησης και Κόπριβετς.
Φημολογία αναπτύχθηκε γύρω και από
τον Γιώργο Οικονομίδη, καθώς χθες κυ-
κλοφόρησε το σενάριο περί επιστροφής
του στην Ομόνοια. Ο διεθνής ποδοσφαι-
ριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο με την
Ανόρθωση, η οποία δεν έχει δεχθεί την
οποιαδήποτε κρούση από καμία ομάδα. 

Μετά την ολοκλήρωση του πρωτα-
θλήματος, η διοίκηση Ανδρέα Παντελή
θα προβεί σε ανακοινώσεις, αρχικά για
το ποίοι ποδοσφαιριστές θα αποχωρή-
σουν από την ομάδα. Επαφές με κάποιους
ποδοσφαιριστές έχουν γίνει και θα γίνουν
καθώς δεσμεύονται με συμβόλαια, με τη
διοίκηση να ψάχνει την καλύτερη δυνατή
λύση γι’ αυτά. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο
είναι πολύ σημαντικό, καθώς θα κρίνει
τόσο τον αριθμό των ποδοσφαιριστών
που θα φορέσουν τη φανέλα της Ανόρ-
θωσης όσο και το χρηματικό ποσό που
θα δαπανηθεί για την απόκτησή τους. 

Άρχισε η ονοματολογία για τη νέα χρονιά
Ωστόσο, καμία απόφαση δεν έχει παρθεί απ’ τον Ρόνι Λέβι και τη διοίκηση Ανδρέα Παντελή 

ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής�Σταυρινίδης�

Α
ποκλειστικά στον τελικό του

κυπέλλου έχει στραφεί πλέ-
ον η προσοχή όλων στον
Απόλλωνα, με τον Σωφρό-
νη Αυγουστή να ξεκινά την

προετοιμασία της ομάδας του ελπίζοντας
ότι τα αγωνιστικά προβλήματα που έχει
θα μειωθούν. Στο πρωτάθλημα, το τε-
λευταίο παιγνίδι της χρονιάς στο ΓΣΠ
θα είναι μια καλή ευκαιρία για να αγω-
νιστούν όσοι δεν υπολογίζονται για τον
τελικό. Άλλωστε και να ήθελε ο Σωφρό-
νης, δύσκολα μπορεί να φτιάξει μια
ομάδα με 12 απόντες. Και αυτό γιατί οι
Παπουλής, Ρομπέρζ, Ζοάο Πέδρο και
Σέρτζιο είναι τιμωρημένοι με κίτρινες
κάρτες, οι Αγγελή, Μακρίδης, Μπεντόγια
και Γκόμες δεν υπολογίζονται για το
υπόλοιπο της χρονιάς, ενώ οι Χάμπος,
Βασιλείου και Στυλιανού κάνουν αγώνα
δρόμου μήπως και προλάβουν τον τελικό.
Σε αυτούς πρέπει να προστεθεί και ο
Γκίε, για τον οποίο περιμένουν στον
Απόλλωνα τη γνωμάτευση της αρμόδιας
επιτροπής του ΚΟΑ για το αν μπορεί να
αγωνίζεται. Αν η απόφαση, που θα γίνει
γνωστή από μέρα σε μέρα, είναι θετική,
τότε ο Αφρικανός άσος θα προσπαθήσει
να είναι επίσης έτοιμος για τον τελικό
του κυπέλλου. 

Θα προφυλάξει παίκτες 
Και το λογικό είναι πως και κάποιοι
άλλοι βασικοί, όπως ο Ντα Σίλβα, ο Βινί-
σιους ή ο Σακκέτι, είναι πολύ πιθανόν
να μείνουν στον πάγκο το Σάββατο για
να προφυλαχθούν, έτσι ώστε να παρου-
σιαστούν πανέτοιμοι στον αγώνα της
χρονιάς τη μεθεπόμενη Τετάρτη στο
ΓΣΠ. Άρα, ο τεχνικός του Απόλλωνα θα
αναγκαστεί να παρατάξει μια 11άδα

ανάγκης στον αγώνα του πρωταθλήματος.
Άλλωστε ουσιαστικός στόχος δεν υπάρχει,
αφού η προχθεσινή ισοπαλία ελαχιστο-
ποίησε τις πιθανότητες να τερματίσει
στη 2η θέση η ομάδα. Οι πολλές χαμένες
ευκαιρίες και το γεγονός ότι, ειδικά στο
β’ ημίχρονο, οι ποδοσφαιριστές του Απόλ-
λωνα είχαν σαν πρωταρχικό στόχο να
κοιτάξουν τη σωματική τους ακεραιότητα
και μετά να παίξουν μπάλα οδήγησε τη
λεμεσιανή ομάδα στο να απολέσει δύο
βαθμούς και, ταυτόχρονα, τη μεγάλη ευ-

καιρία να επιστρέψει στη δεύτερη θέση
του βαθμολογικού πίνακα. 

Εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος πως,
με την κακοδαιμονία που κυνηγά τον
Απόλλωνα φέτος, αν δεν προσέξουν
είναι πιθανόν ο κατάλογος των απόντων
για τον τελικό να μεγαλώσει και αυτό
είναι κάτι για το οποίο κανείς δεν θέλει
να ακούσει. Γι’ αυτό και η προσπάθεια
που θα γίνει είναι όχι μόνο να μην υπάρ-
ξουν άλλες απουσίες αλλά οι τρεις Κύ-
πριοι, που κάνουν αγώνα δρόμου, να

προλάβουν και να τεθούν στη διάθεση
του προπονητή τους σε 8 ημέρες. 

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνουν
γνωστές λεπτομέρειες για τον τελικό του
κυπέλλου. Οι φίλοι της ομάδας περιμέ-
νουν με αγωνία το πότε θα κυκλοφορή-
σουν τα εισιτήρια και το πόσο θα στοιχί-
ζουν. Ήδη στην μπουτίκ της ομάδας
υπάρχει υλικό που αφορά αποκλειστικά
τον τελικό του κυπέλλου της 24ης Μαΐου,
στον οποίο οι «κυανόλευκοι» θα κυνη-
γήσουν το 9ο τρόπαιο στην Ιστορία τους. 

Στην ΑΕΚ Αρένα θα δώσει ο Απόλ-
λωνας το πρώτο ή τα πρώτα του παι-
γνίδια στην Ευρώπη. Όπως είναι γνωστό,
η λεμεσιανή ομάδα έχει συμφωνήσει
με την ομάδα της Λάρνακας να χρησι-
μοποιήσει την έδρα της αρχικά στην
Ευρώπη. Αν οι «κυανόλευκοι» πάρουν
το κύπελλο τότε θα παίξουν εκεί μόνο
στον αγώνα του β’ προκριματικού γύρου.
Σε διαφορετική περίπτωση, θα παίξουν
στην «Αρένα» και το παιγνίδι του α’
προκριματικού. 

Το μυαλό μόνο στις 24 Μαΐου
Όλοι στον Απόλλωνα έχουν την προσοχή τους στον τελικό κυπέλλου με τον ΑΠΟΕΛ
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ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης�

Άνοιξε για τα καλά το κεφάλαιο προ-
γραμματισμός στην ΑΕΛ. Ήδη επισήμως
από τη λεμεσιανή ομάδα έχει λεχθεί ότι
ο προπονητής Μπρούνο Μπαλταζάρ
είχε διαδοχικές επαφές με τον Πρόεδρο
Αντρέα Σοφοκλέους και ετοίμασαν τον
σχεδιασμό της νέας ΑΕΛ, ο οποίος δεν
θα περιλαμβάνει πολλές αλλαγές. Στόχος
των ανθρώπων της λεμεσιανής ομάδας
είναι να προσπαθήσουν να διατηρήσουν
στην ομάδα όλους τους ποδοσφαιριστές
που θέλει ο προπονητής και, στη συνέχεια,
να την ενισχύσουν με προσθήκες ποι-
οτικές, που θα τη βοηθήσουν του χρόνου
να είναι ακόμα πιο δυνατή. Μάλιστα
έχει λεχθεί ότι με ποδοσφαιριστές έχουν
γίνει συζητήσεις, έχουν επέλθει κάποιες
προφορικές συμφωνίες, όμως ακόμα τί-
ποτα δεν έχει κλείσει γιατί δεν έχουν
πέσει οι υπογραφές. 

Από το φετινό ρόστερ η βασική εκ-
κρεμότητα που υπάρχει είναι αυτή του
Ράφα Ρόμο. Στην ΑΕΛ περιμένουν την
απάντησή του μέσα στην εβδομάδα στην
πρόταση που του έχουν καταθέσει εδώ
και έναν μήνα. Και επειδή η φημολογία
περί συμφωνίας του Βενεζουελάνου κί-
περ με τον ΑΠΟΕΛ είναι έντονη, στην
ΑΕΛ έχουν ήδη έτοιμη λύση και, αν δεν
παραμείνει ο Ρόμο, θα προχωρήσουν
στην απόκτηση άλλου τερματοφύλακα.
Όμως η προτεραιότητα του κ. Μπαλταζάρ
είναι να παραμείνει ο Ρόμο, ο οποίος
έκανε πολύ καλή χρονιά φέτος. 

Ο Αϊρόσα είναι ένας πολύ σημαντι-
κός ποδοσφαιριστής για την ΑΕΛ και
είναι πολύ κοντά στο να ανανεώσει το
συμβόλαιό του. Όλα δείχνουν πως ο
Αγκολέζος μπακ θα παραμείνει στη

Λεμεσό για άλλα δύο χρόνια. Ο Πίτι
μαζί με κάποιους άλλους ποδοσφαιρι-
στές θα συζητήσουν με τον προπονητή
και τον Πρόεδρο και, αν υπάρξει συμ-
φωνία, θα παραμείνουν. Αυτό που βγαί-

νει μέσα από τις δηλώσεις που έγιναν
χθες είναι πως, μέχρι το τέλος της εβδο-
μάδας, θα υπάρξουν ανακοινώσεις, είτε
για ποδοσφαιριστές που θα μείνουν
είτε γι’ αυτούς που θα φύγουν, είτε που

θα έρθουν στην ομάδα. 

Οι αποχωρήσεις 
Είναι δεδομένο ότι κάποιοι ποδοσφαι-
ριστές από το φετινό ρόστερ δεν θα συ-
νεχίσουν με απόφαση του προπονητή
της ΑΕΛ. Ο κ. Μπαλταζάρ έχει εκφράσει
στη διοίκηση τη θέση του για συγκεκρι-
μένους παίκτες που δεν ταιριάζουν στα
πλάνα του ή που θεωρεί ότι μπορεί να
φέρει καλύτερούς τους για να ενισχύσουν
την ομάδα. Αν σε αυτή την κατηγορία
είναι ποδοσφαιριστές που το συμβόλαιό
τους λήγει τώρα, τότε κανένα πρόβλημα.
Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή
έχουν συμβόλαιο και για την επόμενη
περίοδο, θα κληθεί η διοίκηση να έχει
επαφές μαζί τους για να λυθεί η συνερ-
γασία των δύο πλευρών κοινή συναινέσει. 

Πάντως από την ΑΕΛ δεν θέλησαν
να σχολιάσουν τις πληροφορίες που θέ-
λουν τη λεμεσιανή ομάδα να είναι κοντά
σε συμφωνία με τον Ηλία Χαραλάμπους,
ο οποίος δεν θα συνεχίσει στην ΑΕΚ. 

Εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος ότι
το αγωνιστικό δεν απασχολεί σχεδόν
κανέναν στην ΑΕΛ. Ναι, υπάρχει ο αγώ-
νας της Κυριακής με την Ομόνοια, όμως
η εξασφάλιση του ευρωπαϊκού εισιτήριου
έχει μετατρέψει την αναμέτρηση με τους
«πράσινους» σε τυπική διαδικασία. Κά-
ποιοι ποδοσφαιριστές δεν θα αγωνιστούν
έτσι και αλλιώς, αφού είναι τιμωρημένοι
ή τραυματίες, ενώ είναι πιθανόν ο κ.
Μπαλταζάρ να εκμεταλλευτεί τον αγώνα
ώστε να δώσει χρόνο συμμετοχής σε
παγκίτες ή και σε νεαρούς που θα τους
έχει μαζί του στη νέα περίοδο. 

Άνοιξε το κεφάλαιο προγραμματισμός
Οι «κίτρινοι» αναμένουν την απάντηση του Ράφα Ρομό μέσα στην εβδομάδα, 
ενώ υπάρχει έτοιμη λύση σε περίπτωση που απαντήσει αρνητικά  

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Τ
α πρώτα συναισθήματα για

μια ομάδα που τερματίζει
για τρίτο σερί πρωτάθλημα
στη δεύτερη θέση είναι σί-
γουρα ανάμεικτα. Πρωταρ-

χικός στόχος ήταν το καλοκαίρι που μας
πέρασε κάποιος τίτλος. Μπορεί η ΑΕΚ
να μην τα κατάφερε, έμεινε για ακόμη
μια φορά με τις εντυπώσεις, αλλά αυτό
δεν σημαίνει ότι θα παραδοθεί. Τα συ-
ναισθήματα των πρωταγωνιστών, ειδικά
αυτών που ήταν και τα τρία προηγούμενα
χρόνια στην ομάδα της Λάρνακας, είναι
σίγουρα γλυκόπικρα. Από τη μια η ιστορία
θα γράφει την ΑΕΚ δεύτερη, αλλά από
την άλλη η ομάδα θα παίξει τρίτη κατά
σειρά χρονιά στην Ευρώπη. Τίποτα δεν
έφταιξε για να μην πανηγυρίσει κάποιον
τίτλο η ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ. Αυτό
που έφταιξε κυρίως ήταν το γεγονός ότι
η ΑΕΚ δεν ήταν έτοιμη να αντέξει αυτήν
τη μεγάλη πίεση του πρωταθλητισμού.
Κάποιος θα διερωτάται... πότε θα είναι
έτοιμη, αλλά αυτό δεν έρχεται από μόνο
του. Θα χρειαστεί ακόμη μεγαλύτερη
προσπάθεια τα επόμενα χρόνια. Τα δύ-
σκολα τώρα αρχίζουν. Τώρα που η ομάδα
της Λάρνακας καθιερώθηκε στην ελίτ
του κυπριακού ποδοσφαίρου, κι ας μην
κατέκτησε κάποιον τίτλο, η πίεση θα
γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Και από τον
κόσμο της αλλά κυρίως από τις υπόλοιπες
ομάδες, μεγάλες και μικρές, οι οποίες θα
την υπολογίζουν πλέον και θα την αντι-
μετωπίζουν διαφορετικά. Αυτό δεν πρέπει
να πτοεί κανέναν στο στρατόπεδο των
«κιτρινοπράσινων», το αντίθετο. Πρέπει
όλοι να πεισμώσουν ακόμη περισσότερο
για να παρουσιαστεί η ομάδα τους ακόμη
πιο δυνατή μέσα στα επόμενα χρόνια.

Το πρωτάθλημα μπορεί να το διεκδικούν
έξι ομάδες αλλά, στο τέλος, το κατακτά
ένας. Δεν χρειάζεται να κερδίζεις μόνο
τους άλλους πέντε που το διεκδικούν για
να πανηγυρίσεις πρωτάθλημα, αλλά να
είσαι σταθερός και συγκεντρωμένος σε
όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος.
Ας μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ κατά κύριο

λόγο το πρωτάθλημα φέτος κατάφερε να
το χάσει επειδή απώλεσε εκείνους τους
οκτώ βαθμούς με τις ισοπαλίες με ΑΕΖ,
Άρη, Αναγέννηση και Δόξα, αλλά και
από τους πολλούς βαθμούς που έχασε
στις καθυστερήσεις κάποιων κομβικών
ντέρμπι. Όλα αυτά τα παθήματα πρέπει
να γίνουν μαθήματα στο άμεσο μέλλον

για να ανέβει ακόμη ένα επίπεδο η ομάδα
της Λάρνακας και, από τον δρόμο των
εντυπώσεων και της δεύτερη θέσης, να
μπει στον δρόμο των τίτλων.

Χωρίς Λαρένα και Φλοριάν
Στο τελευταίο παιχνίδι η ΑΕΚ θα έχει το
κίνητρο να κερδίσει την Ανόρθωση στο

«Αντώνης Παπαδόπουλος» ώστε να δια-
τηρηθεί στη δεύτερη θέση. Ο Ιμανόλ
Ιδιάκεθ δεν θα υπολογίζει στον τιμωρη-
μένο Λαρένα και στον τραυματία Φλοριάν
Τολμές, ο οποίος θα περάσει από εξετά-
σεις για να διαφανεί το μέγεθος του τραυ-
ματισμού που απεκόμισε στον αγώνα
με την ΑΕΛ.

Πιο πεισμωμένη στο μέλλον
Δεν υπάρχει απογοήτευση, αλλά θέληση και πείσμα για καλύτερες μέρες  
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Πλάνο με Μπέιλ
στον τελικό 

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 

Ευχάριστα νέα για τον Ζινεντίν Ζιντάν,
καθώς θα έχει στον τελικό του Ch-
ampions League τον Γκάρεθ Μπέιλ
κόντρα στη Γιουβέντους, στις 3 Ιουνίου
στο Κάρντιφ. Ο Ουαλός σταρ αγωνί-
στηκε και τραυματίστηκε στο ντέρμπι
με την Μπαρσελόνα, καθώς υπέστη
υποτροπή στον τραυματισμό του στο
αριστερό πόδι και δεν μπόρεσε να
ενισχύσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στους
δύο ημιτελικούς του Champions Le-
ague με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο
27χρονος σταρ για ακόμα μια χρονιά
ταλαιπωρήθηκε από αρκετούς τραυ-
ματισμούς και ενδεικτικό είναι το γε-
γονός ότι έχει απουσιάσει σε 28 παι-
χνίδια τη φετινή σεζόν.

ΑΕΚ

Με πρόβλημα τραυματισμού επέστρεψε
ο Πέτρος Μάνταλος από τη Θεσσαλο-
νίκη. Ο αρχηγός της ΑΕΚ έχει αποκο-
μίσει ένα αιμάτωμα στο αριστερό γα-
στροκνήμιο από τον αγώνα της Τούμ-
πας, όπως έδειξε ο απεικονιστικός έλεγ-
χος στον οποίο υποβλήθηκε τη Δευτέρα.
Η κατάσταση του «κιτρινόμαυρου»
άσου θα εκτιμηθεί και στην προπόνηση
της Δευτέρας, αλλά όλα δείχνουν ότι
δύσκολα θα δώσει το «παρών» του στο
ματς με τον Πανιώνιο.

Αμφίβολος 
ο Μάνταλος

ΠΑΡΙ Σ.Ζ.

Αποδεχόμενος την απώλεια του εφε-
τινού Σαμπιονά, ο προπονητής της
Παρί Σεν Ζερμέν Ουνάι Έμερι έσπευ-
σε να δώσει συγχαρητήρια στην επι-
κείμενη πρωταθλήτρια Μονακό.

«Αν και μαθηματικά δεν έχει κατα-
κτήσει τον τίτλο, είναι βέβαιο ότι θα
πάρει το πρωτάθλημα. Της αξίζουν
συγχαρητήρια γι’ αυτό. Ο ανταγωνισμός,
τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο, είναι πολύ θετικό στοιχείο.
Εμείς, από την πλευρά μας, θα συνεχί-
σουμε να δουλεύουμε για να βελτιω-
θούμε», δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός,
μετά την εκτός έδρα νίκη των πρω-
τευουσιάνων επί της Σεντ Ετιέν με 5-0.

Ερωτηθείς για τους λόγους που
οδήγησαν στην απώλεια του τίτλου, ο
έμπειρος προπονητής σχολίασε: «Δεν
είναι εύκολο να συγκεντρώνεις βαθμούς,
όπως το κάναμε εμείς. Όμως η Μονακό
έκανε την υπέρβαση. Στο πρώτο μισό
της χρονιάς, δεν κάναμε όσα μπορού-
σαμε. Χάσαμε τέσσερα ματς, κάτι που
δεν είναι φυσιολογικό. Παράλληλα, εί-
χαμε αρκετές φορές αρνητικό πρώτο
ημίχρονο. Στον δεύτερο γύρο βελτιω-
θήκαμε, όμως αυτό δεν στάθηκε αρκετό,
σε σύγκριση με την εντυπωσιακή δου-
λειά που έγινε στη Μονακό».

Όσον αφορά στον απολογισμό
και στις ευθύνες, ο Έμερι δεν έψαξε
για δικαιολογίες: «Στο τέλος της αγω-
νιστικής περιόδου θα συζητήσουμε
προκειμένου να διαπιστώσουμε τα
λάθη μας και να τα διορθώσουμε.
Ασφαλώς και αναλαμβάνω το μερίδιο
ευθύνης που μου αναλογεί».

Ανέλαβε την
ευθύνη ο Έμερι

Έγινε γνωστή η λίστα των υποψηφίων
για τον «Προπονητή της Χρονιάς» στην
Premier League. Η κακή σεζόν της Μάν-
τσεστερ Γιουνάιτεντ (6η θέση στην Pre-
mier League) άφησε τον Ζοσέ Μουρίνιο
εκτός, κάτι που συνέβη άλλωστε και με
τον Αρσέν Βεγκέρ. Οι δύο τους είναι οι
προπονητές που έχουν κερδίσει τα πε-
ρισσότερα βραβεία (από τρία), πίσω από
τον Άλεξ Φέργκιουσον (13 βραβεία). Οι
υποψήφιοι: Aντόνιο Κόντε (Τσέλσι), Μα-
ουρίτσιο Ποκετίνο (Τότεναμ), Πολ Κλέμεντ
(Σουόνσι), Σιν Ντάις (Μπέρνλι), Έντι
Χάουι (Μπόρνμουθ) και Τόνι Πούλις
(Γουέστ Μπρομ). Ο νικητής θα ανακοι-

νωθεί στο τέλος της σεζόν και θα διαδεχθεί
τον Κλαούντιο Ρανιέρι.

Παράλληλα, Τσέλσι και Τότεναμ κυ-
ριαρχούν στις υποψηφιότητες για τον
παίκτη της χρονιάς. Οι Άγγλοι πρωτα-
θλητές εκπροσωπούνται από Αζάρ, Καντέ
και Αθπιλικουέτα, ενώ η Τότεναμ από
τους Ντέλι Άλι (έχει κερδίσει τον τίτλο
για τον παίκτη αποκάλυψη της χρονιάς
από την Ένωση Επαγγελματιών), Κριστιάν
Έρικσεν και Γιαν Βερτόνγκεν. Στη σχετική
λίστα βρίσκονται, επίσης, ο Ρομελού
Λουκάκου της Έβερτον, που είναι πρώτος
σκόρερ στο πρωτάθλημα και ο Αλέξις
Σάντσες (Άρσεναλ).

Οι υποψήφιοι κορυφαίοι προπονητές 

ΑΡΣΕΝΑΛ

Ο Αρσέν Βεγκέρ καθυστερεί με... μαεστρία
να μιλήσει για το μέλλον του στην Άρσεναλ.
Είναι λογικό, αφού προέχει ο τελικός κυ-
πέλλου εναντίον της Τσέλσι στις 27 Μαΐου
που (όλοι αντιλαμβάνονται πως) θα κρίνει
τα πάντα. Έτσι, μετά τη διαφαινόμενη
απώλεια της 4ης θέσης της Premier Le-
ague και τον αποκλεισμό από το Cham-
pions League, ο Βεγκέρ επέλεξε ξανά να
τοποθετηθεί στα... όρια της τρέλας!

Αφενός θεωρεί ότι η χαμηλή κατάταξη
δεν θα αποτελέσει κριτήριο παραμονής
στον πάγκο των «Κανονιέρηδων», αφε-

τέρου υποστήριξε πως η ομάδα του δεν
τα πήγε και τόσο άσχημα! «Δεν θέλω να
βγάλει κανείς συμπεράσματα, όμως οι
75 βαθμοί είναι αρκετά καλή συγκομιδή.
Πήρα το πρωτάθλημα το 1998 με 78
βαθμούς!», είπε ο Γάλλος προπονητής,
αναφερόμενος στην τελική συγκομιδή
της Άρσεναλ, εφόσον κερδίσει και τους
δύο τελευταίους αγώνες της σεζόν. «Δεν
είναι καταστροφική η σεζόν. Είναι πολύ
δύσκολο για όλους να πάρουν πόντους
σ’ αυτό το πρωτάθλημα. Σίγουρα δεν
πήγε τόσο καλά όσο θα ήθελα, αφού
στόχος μας ήταν ο τίτλος».

Ο Βεγκέρ ανέλαβε την Άρσεναλ τον
Οκτώβριο του 1996 κι από τότε την οδή-

γησε σε πολύ μεγάλες στιγμές, όμως
έχουν περάσει 13 χρόνια από το τελευταίο
της πρωτάθλημα (2004). Ο ίδιος είναι
πια 67 ετών και, ίσως, ήλθε η ώρα της
ανανέωσης για όλους. «Πιστεύω ότι αν
μείνουμε εκτός τετράδας δεν θα παίξει
κανέναν ρόλο στον τρόπο με τον οποίο
θα κινηθεί ο Σύλλογος. Σίγουρα θα είναι
δύσκολο να... καταπιούμε τον αποκλεισμό,
ειδικά αν χάσουμε το Champions League
για έναν βαθμό, αλλά δεν θα αλλάξουν
τα κριτήρια της διοίκησης. Ξέρω πού
θέλετε να με οδηγήσετε, αλλά δεν μπορώ
να σας δώσω ενδείξεις σχετικά με το
μέλλον μου», είπε ο πολύπειρος προ-
πονητής.

Βεγκέρ: «Δεν τα πήγαμε και τόσο άσχημα»

ΘΕΜΑ

Ο
ι Ιταλοί απεκάλεσαν πρό-

σφατα τον Κάρλο Αντσε-
λότι «βασιλιά» της Ευρώ-
πης. Αιτία ο τίτλος που κα-
τέκτησε στη Γερμανία με

την Μπάγερν, με τον οποίο συμπλή-
ρωσε τη λίστα με τις κατακτήσεις πρω-
ταθλημάτων σε τέσσερα εκ των πέντε
κορυφαίων της Ευρώπης, αφού πριν
είχε πανηγυρίσει σε Ιταλία (Serie A),
Αγγλία (Premier League) και Γαλλία
(Ligue 1), ενώ στο πέρασμά του από
την Ισπανία πήρε με τη Ρεάλ Μαδρίτης
το Champions League. Μεγάλοι τίτλοι
στις πέντε κορυφαίες ποδοσφαιρικά
χώρες της Ευρώπης.

Μόνο τέσσερεις προπονητές και
οκτώ ποδοσφαιριστές έχουν κατακτήσει
τίτλο σε τέσσερεις διαφορετικές χώ-
ρες-μέλη της UEFA. Υπάρχει όμως
ένας προπονητής που κατάφερε να
κατακτήσει το πρωτάθλημα σε πέντε
(!) διαφορετικές χώρες. Είναι ο Κροάτης
Τόμισλαβ Ίβιτς, που πέθανε σε ηλικία
77 ετών στις 24 Ιουνίου 2011. Ο Ίβιτς,
που πάντως λανθασμένα η UEFA του
πιστώνει και τον τίτλο που κατέκτησε
ο Παναθηναϊκός το 1986, ανεβάζοντας
τις χώρες σε έξι, κάθισε στη διάρκεια
της μεγάλης καριέρας του στον πάγκο
20 συλλόγων και τριών εθνικών ομά-
δων (Γιουγκοσλαβία, Κροατία, Ιράν).
Κέρδισε τον τίτλο με τη Χάιντουκ στη
χώρα του (1974,1975,1979), τον Άγιαξ
στην Ολλανδία (1977), Άντερλεχτ στο
Βέλγιο (1981) και Πόρτο (1988) και
Μαρσέιγ (1992).

«Είχε ένα μοναδικό ύφος και πάντα
έτρεχε να κρατήσει σημειώσεις όποτε θυμόταν
κάτι», υπενθύμισε ο Ζοάο Πίντο, μιλώντας
στην επίσημη ιστοσελίδα της UEFA.

Απ’ εκεί και πέρα, τίτλο σε τέσσερεις

διαφορετικές χώρες έχουν κατακτήσει,
εκτός από τον Κάρλο Αντσελότι, άλλοι
τρεις προπονητές: 
Έρνστ Χάπελ: Φέγενορντ (Ολλανδία),
Αμβούργο (Γερμανία), Μπριζ (Βέλγιο),
Τιρόλ (Αυστρία)
Ζοζέ Μουρίνιο: Πόρτο (Πορτογαλία),
Τσέλσι (Αγγλία), Ίντερ (Ιταλία), Ρεάλ Μα-
δρίτης (Ισπανία)
Τζοβάνι Τραπατόνι: Γιουβέντους, Ίντερ
(Ιταλία), Μπάγερν (Γερμανία), Μπενφίκα
(Πορτογαλία), Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Από τους οκτώ παίκτες που έχουν
πανηγυρίσει τίτλο σε τέσσερεις διαφορε-
τικές χώρες, αξιοσημείωτη είναι η περί-
πτωση του Σουηδού Ράντε Πρίτσα, του
μοναδικού που έχει κατακτήσει το πρω-
τάθλημα σε τρεις σκανδιναβικές χώρες.

Αναλυτικά 
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Ολλανδία, Ιταλία,
Ισπανία, Γαλλία
Γίρι Γιάροσικ: Τσεχία, Ρωσία, Αγγλία,
Σκοτία

Ματέγια Κέζμαν: Σερβία, Ολλανδία,
Αγγλία, Τουρκία
Μάξουελ: Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία,
Γαλλία
Ράντε Πρίτσα: Δανία, Νορβηγία, Σουη-
δία, Ισραήλ
Άριεν Ρόμπεν: Ολλανδία, Αγγλία, Ισπα-
νία, Γερμανία
Γουέσλι Σνάιντερ: Ολλανδία, Ισπανία,
Ιταλία, Τουρκία
Μαρκ Φαν Μπόμελ: Ολλανδία, Ισπανία,
Γερμανία, Ιταλία

Οι... κατακτητές της Ευρώπης
Μόνο τέσσερεις προπονητές και οκτώ ποδοσφαιριστές 
έχουν κατακτήσει τίτλο σε τέσσερεις διαφορετικές χώρες-μέλη
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