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ΑΠΟΕΛ

Έπονται αρκετές αλλαγές

Η διοίκηση των πρωταθλητών
σχεδιάζει την επόμενη 

ημέρα αναφορικά με τον
προγραμματισμό, με τις αλλαγές 
ν’ αναμένονται να είναι πολλές.

ΣΕΛΙΔΑ 37

ΑΕΚ

Σύντομα οι αποφάσεις

Τσάβι Ρόκα και Ιμανόλ Ιδιάκεθ
βγάζουν το πλάνο τους σχετικά 

με τους ποδοσφαιριστές 
των οποίων ολοκληρώνονται 

τα συμβόλαια.
ΣΕΛΙΔΑ 38

ΑΕΛ

Φουλ οι μηχανές

Ο Πρόεδρος Ανδρέας Σοφοκλέους
συμφώνησε προφορικά 

με τον Ηλία Χαραλάμπους 
και αναμένει το «ναι» ή «όχι» 

του Ανδρέα Αβραάμ.
ΣΕΛΙΔΑ 37

ΟΜΟΝΟΙΑ

Και αυτό το καλοκαίρι

Έντονο θα είναι το επόμενο
διάστημα στους «πράσινους», 
με τον Πάμπο Χριστοδούλου 

να είναι έτοιμος να χτίσει 
μια δυνατή ομάδα.

ΣΕΛΙΔΑ 38

ΑΤΖΕΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟΥ
Αντίστροφα ο χρόνος μετρά για τη διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου Coca
Cola. O προπονητής του Απόλλωνα Σωφρόνης Αυγουστή προετοιμάζει
την ομάδα του έχοντας διάφορα θέματα να λύσει. Αυτό λόγω του ότι
κάποιοι ποδοσφαιριστές πραγματοποιούν αγώνα δρόμου για να
προλάβουν το μεγάλο παιχνίδι, αλλά και γιατί κάποιοι άλλοι είναι εκτός.

ΣΕΛΙΔΑ 36

ΑΤΖΕΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟΥ
Αντίστροφα ο χρόνος μετρά για τη διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου Coca
Cola. O προπονητής του Απόλλωνα Σωφρόνης Αυγουστή προετοιμάζει
την ομάδα του έχοντας διάφορα θέματα να λύσει. Αυτό λόγω του ότι
κάποιοι ποδοσφαιριστές πραγματοποιούν αγώνα δρόμου για να
προλάβουν το μεγάλο παιχνίδι, αλλά και γιατί κάποιοι άλλοι είναι εκτός.
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EXTRA 5

7450η κλήρωση:  3, 10, 14, 17, 32

7451η κλήρωση:  16, 19, 20, 23, 26

SUPER 3

30867η: 057 30868η: 826 30869η: 083

30870ή: 395 30871η: 207 30872η: 590

30873η: 206 30874η: 621 30875η: 050

30876η: 860

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

1Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΒΕΡΣΟΥΣ είναι σε πολύ καλή
φόρμα και διεκδικεί με αξιώσεις
τη νίκη. Θέση στους πρώτους
διεκδικούν η καλά προπονημένη
ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΑ και η ικανή αλλά
ασταθής ΙΩΑΝΝΑ ΦΑΗΤΕΡ. Διά-
κριση διεκδικούν οι ΜΑΗ ΡΟΥΛΣ
και ΑΦΡΟ ΣΜΑΗΛ.

2Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ υπερέχει σε επι-
δόσεις και με καλές δοκιμές πα-
ρουσιάζεται ως ο επικρατέστερος
για τη νίκη. Θέση στους πρώτους
διεκδικούν οι ΕΣ ΑΤΛΕΡ και ΚΑ-
ΒΑΛΛΙΝΟ ΡΑΜΠΑΝΤΕ. Ο ΚΟΝ-
ΝΑΡΗΣ είναι σε καλή φόρμα και
αποτελεί το αουτσάιντερ.

3Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ είναι σε πολύ κα-
λή φόρμα και, τρέχοντας με ευ-
νοϊκό χάντικαπ, διεκδικεί με τύχη
τη νίκη. Πρωταγωνιστική εμφάνι-
ση θα κάνουν οι ΣΕΡ ΚΟΥΗΣ και
ΒΥΖΟΥΛΑ. Υπολογίσιμος είναι και
ο ισχυρός ΕΛΕΙΟΣ που βρίσκεται
τώρα σε ετοιμότητα.

4Η ΚΟΥΡΣΑ
Η ΧΑΒΑΗ ΜΥΡΩ είναι σε πολύ
καλή φόρμα και, με άνετη επικε-
φαλής διαδρομή, εύκολα ή δύ-

σκολα, θα κερδίσει. Θέση στους
πρώτους διεκδικούν ο ικανός
στον όμιλο ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ και η
καλά προπονημένη ΣΕΞΥ. Ο ΤΑ-
ΝΟ σε καλή φόρμα στοχεύει σε
αμειβόμενη θέση.

5Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΖΗΔΡΟΣ έχει μεγάλες δυνατό-
τητες στον όμιλο και τα φόντα να
φτάσει πρώτος στο τέρμα. Θέση
στους πρώτους διεκδικούν οι
φορμαρισμένοι ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΑ-
ΝΑ και ΑΚΗΣ. Από τα υπόλοιπα
άλογα, καλύτεροι παρουσιάζονται
οι ΕΞΚΛΟΥΣΙΒ και ΤΟΜΠΙΣΣ.

6Η ΚΟΥΡΣΑ
Η ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ είναι σαφώς
ανώτερη στον όμιλο και, παρά τα
κιλά και την αποχή της, έχει το
προβάδισμα. Αμειβόμενη θέση
διεκδικούν ο ικανός στον όμιλο
ΦΙΛΩΤΑΣ και ο γρήγορος ΑΝΓΙ-
ΟΥΖΙΟΥΑΛ ΝΤΑΝΣΕΡ. Η ΑΚΡΟ-
ΓΙΑΛΙΑ και ο ΝΙΚΝΤΕΣΟΥΛ στο-
χεύουν σε διάκριση.

7Η ΚΟΥΡΣΑ
Η ΠΙΠΠΙΛΛΑ είναι σε φόρμα και,
αν την κρατήσουν τα πόδια της,
θα κτυπήσει τη νίκη. Πρωταγωνι-
στική εμφάνιση θα κάνουν ο
ΑΠΑΤΣΙ ΜΟΥ που είναι σε άνοδο

και η υποδειγματική σταθερή ΠΕ-
ΤΡΑΛΛΙΝΑ. Αουτσάιντερ προβάλ-
λει ο ικανός στον όμιλο ΔΗΜΗ-
ΤΡΗΣ ΜΠΑΓΑΣΑΣ.

8Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΝΤΟΠΡΟΣ τρέχει σε όμιλο της
δυναμικότητάς του και διεκδικεί
με αξιώσεις τη νίκη. Θέση στους
πρώτους διεκδικούν ο γρήγορος
ΙΝΒΙΚΤΟΥΣ και ο δυναμικός ΒΙΤ-
ΤΗΣ ΣΜΑΗΛ. Ο ΤΡΑΜΑΠΑΣ δια-
νύει περίοδο φόρμας και, έχοντας
μεγάλες δυνατότητες στον όμιλο,
θα καταστεί απειλητικός.

9Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΜΑΤΘΙΑΣ έχει μεγάλες δυνατό-
τητες στον όμιλο και τα φόντα να
πάρει τη νίκη. Θέση στους πρώ-
τους διεκδικούν η σταθερή ΜΑ-
ΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ και ο ΠΡΑΞΑΝ-
ΔΡΟΣ, που έκανε καλή προετοι-
μασία. Η ΑΚΡΟΥΛΛΑ ΣΑΝΤΗ σε
καλή φόρμα θα αποτελέσει το
αουτσάιντερ. Προσοχή και στον
ΓΕΡΑΤΖΙΩΤΗ.

1η Ιπποδρομία Ωρα: 03:00 μμ 1200 μέτρα

1 ΑΘΗΑΙΝΙΤΗΣ ΑΓΚΕΗΝ ( 2) Μ. Κωνσταντίνου [+] 59.0

2 ΜΑΗ ΡΟΥΛΣ ( 4) Δημητσάνης [+] 58.5

3 ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ( 9) Κ. Καποδίστριας 58.0

4 ΒΕΡΣΟΥΣ (12) Α.Α. Αθανασίου 58.0

5 ΑΦΡΟ ΣΜΑΗΛ (11) Μ. Κ. Πέππος [+] 57.5

6 ΝΤΙΛΙΑ ( 5) Γ. Ευτυχίου [+] 57.5

7 ΙΩΑΝΝΑ ΦΑΗΤΕΡ ( 6) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 55.5

8 ΣΑΒΑΝ ΧΑΡΗΣ (3) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 54.5

9 ΑΝΑΜΠΕΛΑ ( 7) Γ. Σταυρινίδης [+] 54.0

10 ΠΛΕΝΤΟΥ (10) Δ. Κεφάλας [+] 52.5

11 ΓΟΥΙΣΓΙΟΥΓΟΥΕΑΡΧΗΑΡ( 1) Μ. Φουσέκης [+] 52.0

12 ΚΑΛΛΙΣΙΗΣ (8) Κ. Α. Ιωάννου 52.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 3.0 κιλά.

2η Ιπποδρομία Ωρα: 03:30 μμ 1500 μέτρα

1 ΕΣ ΑΤΛΕΡ ( 7) Α.Α. Αθανασίου [+] 58.0

2 ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ ( 4) Μ. Κ. Πέππος 58.0

3 ΚΑΒΑΛΛΙΝΟ ΡΑΜΠΑΝΤΕ( 2) Δ. Κεφάλας 58.0

4 ΚΟΝΝΑΡΗΣ ( 9) Κ. Καποδίστριας 58.0

5 ΒΑΡΟΝΑ ( 6) Γ. Σταυρινίδης 56.0

6 ΚΑΡΙΝΑΣ ΛΑΒ ( 5) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 56.0

7 ΜΑΝΤΑΜ ΦΛΕΑΡ ( 1) Α. Ν. Ιωάννου [+] 56.0

8 ΜΙΚΡΗ ΣΤΥΛΙΩΤΙΣΣΑ ( 8) Π. Λ. Ανδρέου [+] 56.0

9 ΤΟΥΜΠΟΥ ( 3) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 56.0

3η Ιπποδρομία Ωρα: 04:00 μμ 1500 μέτρα

1 ΜΙΣΤΕΡ ΤΤΟΝΗΣ ( 7) Ολ. Γεωργίου 62.5

2 ΣΕΡ ΚΟΥΗΣ ( 3) Μ. Κ. Πέππος [+] 61.5

3 ΜΙΣΤΕΡ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ( 5) Μ. Κωνσταντίνου [+] 60.5

4 ΕΛΕΙΟΣ ( 6) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 53.0

5 ΒΥΖΟΥΛΑ ( 4) Γ. Ευτυχίου 51.0

6 ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ ( 2) Ι. Μεσιήτης [+] 50.0

7 ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΒΑΣΙΛΗΣ ( 8) Δ. Κεφάλας [+] 49.5

8 ΘΕΟΓΟΝΙΑ ( 1) Γ. Σταυρινίδης [+] 49.0

4η Ιπποδρομία Ωρα: 04:30 μμ 1200 μέτρα

1 ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ (10) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 67.5

2 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΕΡΣΙΝΕΣ ( 6) Κ. Καποδίστριας [+] 65.0

3 ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ( 4) Ολ. Γεωργίου [+] 64.5

4 ΣΕΞΥ ( 8) Μ. Κ. Πέππος [+] 62.5

5 ΣΑΒΑΝ ΑΡΓΥΡΩ ( 3) Δ. Κεφάλας [+] 61.0

6 ΤΑΝΟ ( 7) Χ. Λ. Ανδρέου 59.0

7 ΧΑΒΑΗ ΜΥΡΩ ( 5) Π. Λ. Ανδρέου [+] 57.0

8 ΜΠΟΛΤ ΝΤΑΝΣΕΡ ( 9) Π. Λάος [+][%] 49.0

5η Ιπποδρομία Ωρα: 05:00 μμ 1000 μέτρα

1 ΤΟΜΠΙΣΣ (FR) ( 4) Ηρ. Ηρακλέους (μ) 59.0

2 ΕΞΚΛΟΥΣΙΒ ( 5) Ι. Μεσιήτης [+][%] 58.5

3 ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΑΝΑ ( 8) Μ. Κ. Πέππος [#] 58.0

4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( 6) Δ. Κεφάλας 58.0

5 ΖΗΔΡΟΣ ( 1) Κ. Καποδίστριας [+] 56.5

6 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ( 7) Δημητσάνης [&] 56.0

7 ΑΚΗΣ ( 9) Ολ. Γεωργίου [+] 55.0

8 ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ( 3) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 51.5

9 ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ( 2) Γ. Σταυρινίδης [+] 50.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 1.5 κιλά.

6η Ιπποδρομία Ωρα: 05:30 μμ 1200 μέτρα

1 ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ( 2) Ρ. Τσιακκούρας [+] 65.0

2 ΑΡΤΙΟΣ (10) Στ. Σταύρου [#] 62.5

3 ΚΟΥΙΚ ΣΤΕΠ ( 6) Γ. Ευτυχίου [+] 58.5

4 ΝΤΑΡΤΑΝΙΑΝ (12) Χρ. Χριστοφόρου [+] 58.5

5 ΦΙΛΩΤΑΣ ( 9) Ολ. Γεωργίου [+] 55.5

6 ΑΝΓΙΟΥΖΙΟΥΑΛ ΝΤΑΝΣΕΡ ( 8) Κ. Καποδίστριας [+] 55.0

7 ΝΙΚΝΤΕΣΟΥΛ ( 3) Μ. Κωνσταντίνου [+] 54.5

8 ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ ( 5) Δ. Κεφάλας [+] 54.0

9 ΚΡΥΟ ΑΝΕΜΗ ( 7) Κ. Α. Ιωάννου [+] 52.5

10 ΚΑΖΑΚ ΜΑΠ (11) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 51.5

11 ΣΑΒΑΝ ΑΣΤΕΡΩ ( 4) Γ. Σταυρινίδης [+] 49.0

7η Ιπποδρομία Ωρα: 06:00 μμ 1000 μέτρα

1 ΠΕΤΡΑΛΛΙΝΑ (10) Π. Λ. Ανδρέου [+] 59.0

2 ΑΠΑΤΣΙ ΜΟΥ ( 2) Μ. Κωνσταντίνου 56.5

3 ΠΙΠΠΙΛΛΑ (11) Χρ. Παύλου [+] 55.5

4 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΓΑΣΑΣ(4) Κ. Καποδίστριας [+] 53.5

5 ΖΑΕΤΣΙΝΑ ( 6) Β. Α. Αδάμου 52.0

6 ΜΑΙΚΛ ΤΣΙΑΝΣ ( 8) Μ. Κ. Πέππος [+] 52.0

7 ΦΛΑΗΙΓΚ ΤΤΟΥ ΔΕ ΜΟΥΝ( 5) Μ. Φουσέκης [+] 51.5

8 ΚΟΥΗΝ ΜΥΡΤΟΥ ( 3) Ι. Μεσιήτης [+] 50.5

9 ΑΙΓΙΣΘΟΣ ( 7) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 50.0

10 ΓΛΥΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-IRE *( 9) Κ. Α. Ιωάννου [+] 49.0

11 ΧΑΒΑΗ ΚΛΑΣΣΥ ( 1) Γ. Ευτυχίου 49.0

8η Ιπποδρομία Ωρα: 06:30 μμ 1500 μέτρα

1 ΝΤΟΠΡΟΣ ( 5) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 59.0

2 ΔΟΝΙΤΟ ( 8) Χρ. Χριστοφόρου [+] 58.5

3 ΤΡΑΜΠΑΣ ( 1) Π. Λ. Ανδρέου [+] 56.5

4 ΒΙΤΤΗΣ ΣΜΑΗΛ ( 2) Κ. Καποδίστριας [+] 56.0

5 ΙΝΒΙΚΤΟΥΣ (4) Δ. Κεφάλας [+] 55.0

6 ΟΣΚΑΡΙΔΗΣ (6) Δημητσάνης [+] 55.0

7 ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ (10) Α.Α. Αθανασίου [+] 54.0

8 ΜΠΑΡΡΟΣ (3) Γ. Ευτυχίου [+] 54.0

9 ΓΟΥΙΝΤ ΟΦ ΕΖΙΑ ΜΑΗΝΟΡ(9) Π. Αθανασίου [+] 52.5

10 ΜΑΡΙΤΑΣΣ (7) Γ. Σταυρινίδης [+] 52.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 3.5 κιλά.

9η Ιπποδρομία Ωρα: 07:00 μμ 1200 μέτρα

1 ΓΕΡΑΤΖΙΩΤΗΣ (2) Μ. Κ. Πέππος [+] 58.0

2 ΛΕΒΕΝΤΗΣ (12) Α.Α. Αθανασίου [+] 58.0

3 ΜΑΤΘΙΑΣ (10) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 58.0

4 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ( 9) Κ. Καποδίστριας [+] 56.0

5 ΜΙΣ ΝΑΝΑ ( 8) Α. Ν. Ιωάννου [+] 56.0

6 ΖΟΓΚΛΕΡ (4) Δημητσάνης [+] 55.0

7 ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ (11) Γ. Σταυρινίδης [+] 55.0

8 ΑΚΡΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ ( 3) Χρ. Χριστοφόρου [+] 53.0

9 ΚΟΡΥΦΑΙΑ ( 5) Δ. Κεφάλας [+] 53.0

10 ΚΟΥΗΝ ΚΑΣΑΡΤΟΥ ( 7) Μ. Κωνσταντίνου 53.0

11 ΚΥΡΑ ΖΙΤΤΕΝΑ ( 6) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 53.0

12 ΜΑΡΙΕΝΤΟΥΛΛΑ (1) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 53.0

40Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

ΤοΠρόγραμμαυπόκειταισεαλλαγές.ΣτοιχήματαγίνονταιδεκτάμόνομετοΕπίσημοΠρόγραμματηςΛέσχης.ΣτοίχημαΤέτρακαστλειτουργείσε ιπποδρομίεςμεέξιήπερισσότεραάλογα.*Καθυστερεί

στηνΑφετηρία**ΚαθυστερείκαιπαραμένειστηνΑφετηρία [+]ΤοάλογοθατρέξειμεΠαρωπίδες [#]ΤοάλογοθατρέξειμεΓούνιναΠαραγνάθια. [@]ΤοάλογοθατρέξειμεΚαλύπτραΚεφαλής.

Ο ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ κερδίζει…
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Στην Κύπρο 
ο Martin Keown
Το Arsenal Supporters Club of Cyprus, το
επίσημο κλαμπ φιλάθλων των «κανονιέρη-
δων» στο νησί μας, με τη στήριξη της Arsenal
Soccer School Cyprus, φέρνει στην Κύπρο
στις 31 Μαΐου 2017 τον Martin Keown!

Ο 50χρονος σήμερα πρώην ποδοσφαι-
ριστής της Arsenal και της Εθνικής Αγγλίας
θα έρθει στη χώρα μας ως προσκεκλημένος
των Arsenal Supporters για να συμμετάσχει
στο gala dinner που θα διοργανώσει το κλαμπ
την Τετάρτη 31 Μαΐου στο Κτήμα Γεωργιάδη
στη Σκαρίνου. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επί-
σκεψής του, ο Keown θα επισκεφτεί και την
επίσημη Ακαδημία της λονδρέζικης ομάδας
στον Στρόβολο, όπου θα γνωρίσει τα παιδιά
και θα συνομιλήσει μαζί τους. Το κεντρικό
event της επίσκεψης του Martin Keown στην
Κύπρο είναι το gala dinner στη Σκαρίνου, το
οποίο είναι ανοικτό για όλους τους φίλους
της Arsenal και γενικότερα του ποδοσφαίρου.
Με τιμή εισόδου στα 25 ευρώ για ενήλικες
και 10 ευρώ για παιδιά, οι φίλαθλοι θα έχουν
την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Keown, να
φωτογραφηθούν μαζί του και να πάρουν αυ-
τόγραφα, αλλά και να συμμετάσχουν σε ειδικό
Q&A session με τον πρώην διεθνή κεντρικό
αμυντικό. Στο πλαίσιο του δείπνου θα γίνει
και πλειστηριασμός αντικειμένων του ίδιου
του ποδοσφαιριστή αλλά και της Arsenal.

LIMASSOL 3on3

Το μεγαλύτερο υπαίθριο streetball τουρ-
νουά της Κύπρου έρχεται για τρίτη συ-
νεχόμενη χρονιά στην αποβάθρα του
Πολυλειτουργικού Παραθαλάσσιου Πάρ-
κου του Μόλου Λεμεσού, από τις 9
μέχρι τις 11 Ιουνίου 2017. Το Limassol
3on3 είναι από πέρσι και επίσημα 3Χ3
τουρνουά της FIBA, ενώ οι εκπλήξεις
των διοργανωτών δεν σταματούν εδώ. 

Το τουρνουά Limassol 3on3 εντάσ-

σεται στο πλαίσιο των Λεμεσίων 2017
και είναι ανοικτό για όλους: επαγγελματίες,
ερασιτέχνες, γυναίκες, εφήβους και άτομα
με τροχοκάθισμα. Τις κατηγορίες αυτές
πλαισιώνει το εταιρικό πρωτάθλημα και
οι ομάδες, μέσα από τη συμμετοχή τους,
συμβάλλουν έμπρακτα και στη στήριξη
των ομάδων με αμαξίδια, καθώς τα κα-
θαρά έσοδα από τις συμμετοχές του εται-
ρικού Πρωταθλήματος θα διατεθούν για
την οικονομική ενίσχυση των Σωματείων
Καλαθόσφαιρας ατόμων με τροχοκαθί-
σματα. Μέρος των εσόδων θα δοθεί επί-

σης και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου Λεμεσού. Οι νικητές της
ανοικτής κατηγορίας Elite, πέραν των
4.000 ευρώ σε μετρητά, θα έχουν την
ευκαιρία να ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα
της Σλοβενίας Λιουμπλιάνα για να συμ-
μετάσχουν στο Ljubljana 3X3 Challenger
2017, με όλα τα έξοδα καλυμμένα.

Το Limassol 3on3 διεξάγεται φέτος
για τρίτη χρονιά και φαίνεται πως η κοι-
νότητα που έχει δημιουργηθεί αγκαλιάζει
περισσότερο τον θεσμό χρόνο με τον
χρόνο. 

O «Βασιλιάς» των Urban Events επιστρέφει

38ο Σεμινάριο Ευρωπαϊκών
Ολυμπιακών Επιτροπών
Την ΚΟΕ θα εκπροσωπήσουν Ντίνος Μιχαηλίδης και ο Χαράλαμπος Λόττας

ΚΟΕ 

Πραγματοποιείται στα Σκόπια, 19-20
Μαΐου, το 38ο Σεμινάριο Ευρωπαϊκών
Ολυμπιακών Επιτροπών / IOC Olym-
pic Solidarity Forum, με τη συμμετοχή
εκπροσώπων των Ολυμπιακών Επι-
τροπών της Ευρώπης, της ΔΟΕ και
άλλων Διεθνών Αθλητικών Οργανι-
σμών. Την ΚΟΕ θα εκπροσωπήσουν
ο Πρόεδρος Ντίνος Μιχαηλίδης και ο
Γενικός Γραμματέας Χαράλαμπος Λότ-
τας, οι οποίοι αναχωρούν την Πέμπτη
18 Μαΐου για την πρωτεύουσα της
ΠΓΔΜ. 

Τις εργασίες του συνεδρίου θα απα-
σχολήσουν τρία κύρια θέματα. Το πρώτο
αφορά στην παρουσίαση του σχεδίου
της ΔΟΕ για το Olympic Solidarity για
την τετραετία 2017-2020 ενόψει των
32ων Ολυμπιακών Αγώνων που θα
πραγματοποιηθούν στο Τόκιο. Οι πα-
ρουσιάσεις θα περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, τους αντικειμενικούς στόχους
και τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί
για την υλοποίηση του σχεδίου και τα
ειδικά σχέδια για αθλητές, προπονητές
και τη διαχείριση των κονδυλίων που
συνοδεύουν το σχέδιο.

Το δεύτερο θέμα του συνεδρίου θα
αφορά τις προετοιμασίες για διεθνείς
διοργανώσεις στις οποίες θα λάβουν
μέρος Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επι-
τροπές την επόμενη τετραετία. Θα πα-
ρουσιαστούν, μεταξύ άλλων, οι 17οι
ΑΜΚΕ του Σαν Μαρίνο, το Ευρωπαϊκό

Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων
2017 στο Γκιόρ/Ουγγαρίας, οι
Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων
2018 στο Μπουένος Άιρες και
οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2020
στο Τόκιο. Η παρουσίαση θα
συμπεριλάβει, επίσης, τις σχέσεις
της EOC με την Παγκόσμια Αρ-
χή Αντιντόπινγκ, όπως επίσης
και την πρόοδο του προγράμ-
ματος της ίσης και ισάριθμης
εκπροσώπησης ανδρών - γυ-
ναικών στον αθλητισμό.

Το τρίτο θέμα θα αναφέρεται
στην ψηφιακή επικοινωνία στον
αθλητισμό και την τεχνολογική
επανάσταση που τελείται στον
τομέα αυτόν στις μέρες μας. Θα
παρουσιαστεί η λειτουργία του
Olympic Channel, οι σημερινές
δυνατότητες που παρέχουν τα
Social Media και πώς αυτές
μπορούν να διαμορφώσουν τις
στρατηγικές επικοινωνίας των
διαφόρων Αθλητικών Οργανι-
σμών. 

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου,
επίσης, θα εξεταστούν οι υπο-
ψηφιότητες και θα αναδειχθεί
ο νικητής για το χειμερινό βρα-
βείο «Piotr Nurowski» που απο-
νέμεται στον καλύτερο νέο αθλη-
τή της χρονιάς. Το Σεμινάριο
διεξάγεται παράλληλα με τους
εορτασμούς των 25 χρόνων εγ-
καθίδρυσης της Ολυμπιακής
Επιτροπής της ΠΓΔΜ.
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Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Ημέρα συναντήσεων και ενδεχομένως
λήψης αποφάσεων είναι η σημερινή
στη Νέα Σαλαμίνα. Ο Πρόεδρος Πάρης
Ανδρέου θα συναντηθεί με τον προπο-
νητή της ομάδας Αντόνιο Κονσεϊσάο
για να συζητήσουν το μέλλον της συ-
νεργασίας τους. 

Πρόθεση της διοίκησης ήταν η εν
λόγω συνάντηση να πραγματοποιηθεί
σε μεταγενέστερο στάδιο, όμως, επι-
σπεύστηκε κατόπιν επιθυμίας του Πορ-
τογάλου τεχνικού. 

Οι διοικούντες των «ερυθρολεύκων»
διατείνονται πως, ακόμη, δεν λήφθηκε

απόφαση για την παραμονή ή όχι του κ.
Κονσεϊσάο, ο οποίος θα τους μεταφέρει
σήμερα και τις δικές του προθέσεις. 

Μετά τη συνάντησή του με τον προ-
πονητή, ο Πρόεδρος Πάρης Ανδρέου
θα τα πει με τον τεχνικό διευθυντή και
την εφορεία ποδοσφαίρου. 

Αργότερα θα πραγματοποιηθεί συ-
νεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
κατά την οποία ο Πρόεδρος θα κοινο-
ποιήσει τις προθέσεις του αναφορικά
με την παραμονή του ή όχι στην ηγεσία
του συλλόγου με τις πιθανότητες, τη
δεδομένη στιγμή, να παραμένουν μοι-
ρασμένες. 

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του
κ. Ανδρέου αποτελούν τροχοπέδη. Όμως,

σημαντικό ρόλο για την οριστική απόφαση
που θα λάβει θα διαδραματίσουν και οι
στόχοι που θα τεθούν, αφού επιθυμία
του είναι η ομάδα να προχωρήσει πε-
ραιτέρω και ν’ ανέβει επίπεδο. Ταυτό-
χρονα, στη σημερινή της συνεδρία η δι-
οίκηση θα θέσει τις κατευθυντήριες γραμ-
μές για τον σχεδιασμό της νέας περιόδου,
την ευθύνη του οποίου έχει ο τεχνικός
διευθυντής Μάκης Παπαϊωάννου.      

Χθες, η Νέα Σαλαμίνα γνωστοποίησε
πως ο Νικόλας Εγγλέζου, ο οποίος θα
μεταβεί στη Αγγλία για να υποβληθεί
σε εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις και
πιθανότατα σε επέμβαση, επιστρέφει
στην ΑΕΚ καθώς ολοκληρώθηκε ο εξά-
μηνος δανεισμός του. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Κωνσταντίνος�Κλαρκ�

Αν υπήρχε μια περίπτωση οι κοινοί
δρόμοι στους οποίους βάδιζαν Ιβα-
νάουσκας και Εθνικός Άχνας να είχαν
και συνέχεια… σήμερα δεν υπάρχει.
Και αυτό γιατί ο Λιθουανός προπο-
νητής προέβη σε δηλώσεις (μετά το
τέλος του αγώνα με τη Δόξα) οι οποίες
προβλημάτισαν έντονα τη διοίκηση
της προσφυγικής ομάδας. Ο Λιθουα-
νός τεχνικός μίλησε για ποδοσφαιρι-
στές χωρίς κίνητρο και παίκτες του
περπατούσαν στον αγωνιστικό χώρο,
κάτι που έφερε τις έντονες αντιδράσεις
της διοίκησης. Από την πλευρά της,
η διοίκηση ρίχνει τις ευθύνες στον
προπονητή της ομάδας, αφού ήταν
δική του ευθύνη ο σχεδιασμός της
ενδεκάδας. Όπως και να έχουν τα
πράγματα, οι δρόμοι Ιβανάουσκας
και Εθνικούς Άχνας χωρίζουν με τον
χειρότερο δυνατό τρόπο, αφού λίγες
αγωνιστικές πριν, οι δυο πλευρές
ήταν πολύ κοντά στο να ανανεώσουν
τη συνεργασίας τους.

Προπονητής με ευθύνες 
Πλέον στον Εθνικό ήδη κοιτάζουν την
επόμενη μέρα. Ο προγραμματισμός
στην ομάδα είναι σε πολύ καλό στάδιο,
αφού αρκετοί ποδοσφαιριστές ανα-
νέωσαν ήδη τη συνεργασία τους. Σε...
παραμονή βρίσκεται το θέμα ανανέ-
ωσης του Νίκα Κατσαράβα, ενώ απο-
χωρούν από την ομάδα οι Ζελάγια

και Χατζηβασίλης. Στο θέμα προπο-
νητή, η διοίκηση έχει στο μυαλό της
και εξετάζει διάφορες περιπτώσεις
και δεν θα βιαστεί να πάρει την από-
φασή της. Θέλει να κάνει την καλύτερη
επιλογή και να βρει έναν προπονητή
ο οποίος θα έχει την ευθύνη να οδη-
γήσει την ομάδα στην επόμενη χρονιά.
Στόχος είναι η ομάδα να παρουσιαστεί
πιο έτοιμη από φέτος και να γίνει ένα
δυνατό σύνολο, το οποίο θα έχει στό-
χους και φιλοδοξίες.      

Απογοητευμένοι στον
Εθνικό με Ιβανάουσκας 
Στο ψάξιμο για προπονητή 
η προσφυγική ομάδα 

Ημέρα ζυμώσεων και αποφάσεων 
Αποφασίζεται το μέλλον του Κονσεϊσάο στη Ν. Σαλαμίνα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και
της μετεγγραφικής περιόδου, αρκετές
ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ποδοσφαι-
ριστών θα προταθούν στην Ανόρθωση
και ήδη έχει ξεκινήσει να γίνεται κάτι
τέτοιο. Από την άλλη υπάρχει και η κα-
τηγορία των ποδοσφαιριστών εκείνων
από το υφιστάμενο έμψυχο δυναμικό
για τους οποίους υπάρχει επιθυμία για
συνέχιση της συνεργασίας. Ποίο είναι
το κοινό στοιχείο των δυο αυτών κατη-
γοριών; Το οικονομικό. Αν και προτεί-
νονται αξιόλογες περιπτώσεις κάθε κα-
λοκαίρι, το οικονομικό εμποδίζει αρκετές
φορές την εκάστοτε διοίκηση της Ανόρ-
θωσης, αλλά και των πλείστων ομάδων,
να προχωρήσουν σε συμφωνία. Το ίδιο
και σε περιπτώσεις ανανέωσης συμβο-
λαίων ποδοσφαιριστών. Επομένως, το
βασικό κριτήριο για τον προγραμματισμό
και το κτίσιμο της Ανόρθωσης στη νέα
χρονιά είναι το οικονομικό. Ο προϋπο-
λογισμός της νέας χρονιάς αναμένεται
πως θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα όπως
φέτος. Ειδικά με γνώμονα ότι θα γίνουν
αρκετές προσθήκες και αφαιρέσεις πο-
δοσφαιριστών... αναγκάζεται η διοίκηση
Ανδρέα Παντελή να κρατά σφικτά το
χέρι της. 

Μια περίπτωση ποδοσφαιριστή για
την οποία η διοίκηση δεν είναι πρόθυμη
να υπερβεί οικονομικά τα όριά της είναι
αυτή του Μίτροβιτς. Αγωνιστικά, ο προ-
πονητής της «Κυρίας» τον θέλει και τη νέα
χρονιά. Πιστεύει ότι είναι ένας ποδοσφαι-
ριστής που μπορεί να προσφέρει αρκετά
και ταυτόχρονα να ανεβάσει τη συνολική
ποιότητα. Οικονομικά όμως ο ποδοσφαι-

ριστής παρουσίασε αυξημένες οικονομικές
απολαβές για νέο συμβόλαιο. Οι επαφές
δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά όπως όλα
δείχνουν ο Σέρβος ποδοσφαιριστής δύ-
σκολα να συνεχίσει και τη νέα χρονιά.

Η δεύτερη περίπτωση που μπορεί
κάλλιστα να τη χαρακτηρίσει κάποιος
ως «αγκάθι» είναι του Κολούνγκα. Πο-
δοσφαιριστής που ήρθε με αρκετές περ-
γαμηνές, χωρίς όμως να προσφέρει

τίποτα το ιδιαίτερο στην Ανόρθωση. Ο
Κολούνγκα έχει ακόμη έναν χρόνο συμ-
βόλαιο με την «Κυρία», ωστόσο ο Ρόνι
Λέβι δεν τον έχει στο πλάνο του για τη
νέα χρονιά. Στις συζητήσεις των δυο
πλευρών, η διοίκηση πρότεινε στον πο-
δοσφαιριστή λύση της συνεργασίας δί-
νοντας αποζημίωση μισθούς τριών μη-
νών, κάτι που δεν δέχεται ο Κολούνγκα.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση

της Ανόρθωσης πιέζει τον εκπρόσωπο
του ποδοσφαιριστή ώστε να αποδεχθεί
την πρόταση. 

Διαπραγματεύσεις με δυο
Ταυτόχρονα η διοίκηση, ύστερα από
απόφαση του Ρόνι Λέβι, έχει ξεκινήσει
επαφές για συνέχιση συνεργασίας με
ποδοσφαιριστές. Ο Ολιβέιρα, όπως όλα
δείχνουν, θα συνεχίσει και τη νέα χρονιά.

Έχουν γίνει επαφές και συζητήσεις με
τους Ζοάο Βίκτορ και Γκάμπριελ Μούρα,
οι οποίοι δείχνουν θετικοί για να παρα-
μείνουν. Ωστόσο, φαίνεται ότι προκύπτει
διαφορά στο οικονομικό με τον Γκάμπριελ
Μούρα. 

Οι δύο πλευρές θα καθίσουν ξανά
στο τραπέζι κι αν δεν υπάρξει θετική κα-
τάληξη και συμβιβασμός, τότε ο ποδο-
σφαιριστής θα αποτελέσει παρελθόν.  

Δύσκολα θα παραμείνουν και οι δυο
Οι Μίτροβιτς και Μούρα παρουσίασαν αυξημένες οικονομικές απολαβές, κάτι που δεν δέχεται η Ανόρθωση 



36 | SPORTS | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
sporttimeΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2017

ΑΠΟΛΛΩΝ 

Κωστής�Σταυρινίδης

Μια εβδομάδα πριν από τον μεγάλο
τελικό, στον Απόλλωνα η ομάδα δου-
λεύει για να παρουσιαστεί πανέτοιμη
στο ραντεβού της και να κατακτήσει το
9ο κύπελλο στην Ιστορία της. Ο Σω-
φρόνης Αυγουστή προετοιμάζει τους
ποδοσφαιριστές του έχοντας σημαντι-
κούς πονοκεφάλους, αφού αρκετοί
«κυανόλευκοι» είτε είναι οριστικά εκτός
είτε κάνουν αγώνα δρόμου για να προ-
λάβουν και να τεθούν στη διάθεση του
προπονητή τους.

Πώς έχει όμως το θέμα με τους πο-
δοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα στον Απόλλωνα; Σύμφωνα με
το ιατρικό δελτίο, εκτός τελικού βρίσκονται
επίσημα τέσσερεις ποδοσφαιριστές, δυο
έχουν μηδαμινές ώς ανύπαρκτες πιθα-
νότητες να προλάβουν, ενώ άλλοι δύο
κάνουν αγώνα δρόμου για να βρίσκονται
στην αποστολή του τελικού, με τα δεδο-
μένα να είναι μοιρασμένα. 

Δεν υπολογίζονται
Εκτός τελικού είναι σίγουρα οι Αγγελή,
Μακρίδης, Μπεντόγια και Γκόμες. Οι
πρώτοι δύο είναι παροπλισμένοι λόγω
των τραυματισμών τους. Ο Αγγελή είναι
εκτός από τον περασμένο Δεκέμβριο
και σιγά - σιγά μπαίνει σε ρυθμούς προ-
πόνησης. Θα είναι έτοιμος με την έναρξη
της προετοιμασίας για τη νέα περίοδο.
Φέτος αγωνίσθηκε ελάχιστα λόγω του
προβλήματος στον αστράγαλο που τον
ταλαιπώρησε από τον περασμένο Ιούλιο.
Ο Μακρίδης επέστρεψε στον αγώνα κυ-
πέλλου με την Ανόρθωση έπειτα από
έναν χρόνο, όμως τραυματίστηκε εκ νέου

(αυτήν τη φορά στον τένοντα) και στόχος
του ιατρικού επιτελείου είναι ο αρχηγός
της εθνικής να προλάβει την έναρξη της
προετοιμασίας για τη νέα περίοδο. Ο
Μπεντόγια έχει τεθεί νοκ άουτ περίπου
εδώ και δύο μήνες λόγω της πνευμονίας
που έπαθε. Έχει αδυνατήσει πολύ ο ορ-
γανισμός του, με αποτέλεσμα να μην

κάνει κανονικά προπονήσεις. Εκτός είναι
και ο Γκόμες που υπέστη θλάση β’ βαθ-
μού και θα μείνει εκτός δράσης για πε-
ρίπου έναν μήνα, με αποτέλεσμα να μην
προλάβει τον τελικό. 

Δύσκολα προλαβαίνουν 
Γκίε και Στυλιανού δεν έχουν τεθεί ακόμη

εκτός τελικού, αλλά οι πιθανότητες να
προλάβουν είναι θεωρητικές. Και αυτό
γιατί για τον Γκίε δεν υπάρχει καμιά έν-
δειξη για το πότε θα βγάλει το πόρισμά
της η αρμόδια επιτροπή του ΚΟΑ. Βρι-
σκόμαστε μια εβδομάδα πριν από τον
τελικό και είναι πιθανόν η γνωμάτευση
να γίνει γνωστή μετά την 24η Μαΐου.

Αν συμβεί αυτό, τότε ο Αφρικανός επι-
θετικός του Απόλλωνα θα δει τον αγώνα
από την εξέδρα. Αλλά ακόμα και αν η
γνωμάτευση γίνει γνωστή τις επόμενες
ημέρες και είναι θετική, ο Γκίε απουσιάζει
πέραν των δύο μηνών από τη δράση
και είναι δύσκολο να βρίσκεται στην
αποστολή. Ο Μάριος αναχώρησε χθες
για τη Γερμανία για να εξεταστεί από
την ιατρό που τον χειρούργησε στους
κοιλιακούς. Στους τελευταίους αγώνες
που πήρε χρόνο συμμετοχής ένιωθε
πόνο και, έπειτα από συνεννόηση με
την ιατρό στη Γερμανία, μετέβη εκεί για
να αξιολογηθεί η κατάστασή του. Δύ-
σκολα θα είναι σε θέση να προσφέρει
στον τελικό. 

Κάνουν αγώνα δρόμου
Χάμπος Κυριάκου και Βασιλείου κά-

νουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν.
Οι πιθανότητες τους σήμερα είναι 50/50.
Και οι δύο έχουν μυϊκούς τραυματισμούς
(πιο σοβαρό το πρόβλημα του Χάμπου)
όμως από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας
εκφράζεται η αισιοδοξία ότι θα προλά-
βουν και θα δώσουν κανονικά το «πα-
ρών» τους στην αποστολή του τελικού. 

Αν δεν προλάβει να αγωνιστεί ο Βα-
σιλείου θα υπάρξει πρόβλημα στο αρι-
στερό άκρο της άμυνας. Σε ένα τέτοιο
ενδεχόμενο θα αγωνιστεί εκεί ο Μάριο
Σέρτζιο και θα παίξει δεξιά ο Ζοάο Πέδρο,
όπως δηλαδή δοκίμασε ο Σωφρόνης
Αυγουστή στον αγώνα με την Ανόρθωση.
Αν δεν παίξει ο Χάμπος, τότε φαβορί για
τη θέση στη μεσαία γραμμή είναι ο Σε-
μέδο που θα παίξει δίπλα από τον Σακκέτι.
Για το φτερό, πέραν του Παπουλή, θα
αγωνιστεί ο Σαρδινέρο με τον Πίεχ να
αποτελεί την έκπληξη του τεχνικού του
Απόλλωνα. 

Πονοκεφαλιάζει ο Αυγουστή ενόψει τελικού
Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η προετοιμασία των «κυανολεύκων» 
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ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης

Σε φουλ ρυθμό συνεχίζεται ο προγραμ-
ματισμός της ΑΕΛ για τη νέα περίοδο.
Με τον Ηλία Χαραλάμπους υπάρχει
προφορική συμφωνία και όλα δείχνουν
ότι ο διεθνής αμυντικός θα συνεχίσει
την καριέρα του στην ΑΕΛ. Απ’ εκεί και
πέρα, ο Αντρέας Αβραάμ είχε χθες ραν-
τεβού με τον πρόεδρο της ΑΕΛ Ανδρέα
Σοφοκλέους. Ο πρόεδρος της λεμεσιανής
ομάδας τού εξέφρασε το ενδιαφέρον της
ΑΕΛ και ο πρώην άσος της Λάρισας ζή-
τησε μια μικρή διορία για να απαντήσει
στην πρόταση που του έγινε. Όπως εύ-
κολα γίνεται αντιληπτό, στην ΑΕΛ θέλουν
να εμπλουτίσουν το ρόστερ της ομάδας
και με Κύπριους ποδοσφαιριστές, που
θα έχουν ποιότητα και θα προσδώσουν
βάθος στον πάγκο. 

Πέραν αυτών που θα αποκτηθούν,
είναι και αυτοί που θα αποχωρίσουν.
Τρεις ποδοσφαιριστές που αναμένεται
να αποτελέσουν παρελθόν από την ΑΕΛ
είναι οι Πίτι, Γεωργιάδης και Ρόμο. Ο
Ισπανός άσος, αν και ξεκίνησε καλά, δεν
είχε την ανάλογη συνέχεια και ο Μπρού-
νο Μπαλταζάρ πιστεύει ότι με τα λεφτά
που παίρνει μπορεί να βρει κάτι καλύτερο,
που θα ταιριάζει περισσότερο στα πλάνα
του. Ο Γεωργιάδης είναι εκτός πλάνων
του Πορτογάλου τεχνικού και δεν θα
του ανανεωθεί το συμβόλαιο, που τελει-

ώνει αυτόν τον μήνα. Ο Ρόμο είναι δια-
φορετική περίπτωση. Στην ΑΕΛ τον ήθε-
λαν, του πρότειναν καλύτερο συμβόλαιο
από πέρσι, όμως όλα δείχνουν ότι ο Βε-
νεζουελάνος κίπερ αποφάσισε να ανα-
ζητήσει αλλού ποδοσφαιρική στέγη για

να συνεχίσει την καριέρα του. Η λεμε-
σιανή ομάδα έκανε μια εξαιρετική οικο-
νομική πρόταση στον Βενεζουελάνο τερ-
ματοφύλακα για τα οικονομικά δεδομένα
του Συλλόγου, ωστόσο φαίνεται ότι οι
άλλες ομάδες που έχουν προσεγγίσει

τον Ρόμο… του έχουν προσφέρει καλύ-
τερα χρήματα. Έτσι η ΑΕΛ κινείται για
την απόκτηση άλλου τερματοφύλακα,
με τον οποίο μάλιστα έχει συμφωνήσει
προφορικά και σύντομα αναμένονται
και οι υπογραφές των συμβολαίων.

Αβέβαιο το μέλλον τους
Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ποδο-
σφαιριστές που ναι μεν έχουν συμβό-
λαιο και για τη νέα περίοδο, είναι, δε,
αβέβαιο αν θα παραμείνουν στην κα-
τηγορία. Ο Αλί Σαβανέ έχει συμβόλαιο
και τη νέα περίοδο με την ΑΕΛ, και θα
παραμείνει και τη νέα χρονιά. 

Στην ιδία μοίρα φαίνεται ότι βρίσκεται
και ο Μπλάνκο. Ο Ισπανός ακραίος
επιθετικός, που αποκτήθηκε τον Ια-
νουάριο, προσέφερε ελάχιστα στη λε-
μεσιανή ομάδα και, πάρα το ότι έχει
συμβόλαιο και για τη νέα περίοδο, πολύ
δύσκολα θα παραμείνει στην ΑΕΛ. 

Λίγο διαφορετική είναι η περίπτωση
Μιτρέα. Ο Ρουμάνος αμυντικός, που
επίσης έχει συμβόλαιο και για του χρό-
νου, πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής
στην ομάδα και δεν είναι σίγουρο ότι
θα φύγει. Αυτό θα συμβεί αν ο κ. Μπαλ-
ταζάρ θελήσει να πάρει διαφορετικών
χαρακτηριστικών αμυντικό. Είναι δε-
δομένο ότι μένουν οι Τζούνιορ και Λα-
φράνς και αν ο προπονητής της ΑΕΛ
θέλει να αποκτήσει κεντρικό αμυντικό
είναι αδύνατο να μείνει και ο Ρουμάνος
και η λεμεσιανή ομάδα να καλύψει τις
4 από τις 15 θέσεις των ξένων του ρό-
στερ της με κεντρικούς αμυντικούς. 

Να θυμίσουμε ότι από την ΑΕΛ
λέχθηκε πως μέσα στην εβδομάδα θα
έρθουν οι πρώτες ανακοινώσεις που
έχουν να κάνουν με τον προγραμμα-
τισμό. 

Συμφωνία με Ηλία, απαντά ο Αβραάμ
Σε φουλ ρυθμούς κινείται ο προγραμματισμός της ομάδας από τη Λεμεσό 

ΑΠΟΕΛ

Φρίξος�Κυριάκου

Οι αλλαγές στο γαλαζοκίτρινο ρόστερ για
ακόμα μια χρονιά αναμένεται ότι θα είναι
αρκετές. Η διοίκηση Πρόδρομου Πετρίδη
με σταθερά βήματα σχεδιάζει την επόμενη
μέρα, έχοντας ως δεδομένο έναν ισχυρό
κορμό. Η εξασφάλιση του τίτλου επιτρέπει
στους πρωταθλητές να διατηρήσουν με-
γάλο προϋπολογισμό, στην προσπάθειά
τους να στελεχώσουν την ομάδα με ποι-
οτικούς παίκτες, ώστε να αυξήσει τις πι-
θανότητες εισόδου στους ομίλους του
Τσάμπιονς Λιγκ, τρία χρόνια μετά την τε-
λευταία της συμμετοχή.

Παρότι υπάρχει αβεβαιότητα για την
παραμονή του Τόμας Κρίστιανσεν, το
κομμάτι του προγραμματισμού δεν επη-
ρεάζεται, αφού άμεσα υπεύθυνος γι’ αυτό
είναι ο Χουάνχο Λορένθο με τους υπό-
λοιπους της διοίκησης που αποτελούν
την επιτροπή προγραμματισμού. Ήδη
υπάρχει λίστα με παίκτες που ενδιαφέρουν
και, όπως συνέβη στην περίπτωση του
Μίκαελ Ποτέ που ήδη υπέγραψε συμ-
βόλαιο, τον ίδιο δρόμο ίσως ακολουθήσουν
κι άλλοι ποδοσφαιριστές που ενδιαφέρουν.
Κατ’ αρχάς πρέπει να σημειώσουμε ότι
16 ποδοσφαιριστές του υφιστάμενου ρό-
στερ, όπως μπορείτε να δείτε στον πίνακα
που ακολουθεί, είναι «δεμένοι» με συμ-
βόλαια για την επόμενη χρονιά. Αν συμ-
περιλάβουμε τον Μίκαελ Ποτέ που ήδη
υπέγραψε, αλλά και τον Χέσους Ρουέδα
που βρίσκεται προ των πυλών, ο συνολικός
αριθμός του ρόστερ αυξάνεται στους 18
ποδοσφαιριστές. Από τους 18 οι 12 είναι
ξένοι και κοινοτικοί. Θυμίζουμε ότι η
κάθε ομάδα δικαιούται να εγγράψει στο
δυναμικό της μέχρι πέντε ξένους και 15
συνολικά ξένους-κοινοτικούς. 

Οι ελεύθεροι
Απ’ εκεί και πέρα, ελευθερώνονται στο
τέλος του μήνα τα συμβόλαια τριών πο-
δοσφαιριστών. Αναφερόμαστε στους Βι-
νίσιους, Αστίθ και Αλεξάνδρου. Και σα-

φέστατα προτεραιότητα, αλλά και πιο δύ-
σκολη υπόθεση, είναι αυτή του Βραζι-
λιάνου που έκανε την καλύτερή του σεζόν
με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Αν για οποι-
ονδήποτε λόγο δεν ανανεώσει τη συνερ-
γασία του, η διοίκηση θα καλύψει το κενό
και θα έχει στη διάθεσή της σημαντικό
ποσό για να το πράξει. 

Αβέβαιο μοιάζει το μέλλον του Αστίθ,
την ώρα που υπάρχουν φήμες ότι συμ-
φώνησε σε άλλη κυπριακή ομάδα, ενώ
όλα συνηγορούν ότι ο Νεκτάριος Αλε-
ξάνδρου θα φορεί το περιβραχιόνιο του
αρχηγού για ακόμη έναν χρόνο.  

Οι δανεικοί 
Την ίδια στιγμή επιστρέφουν στις ομάδες

τους οι δανεικοί Γιαννιώτας (Ολυμπιακό),
Γιαμπερέ (Μπορντό) και Κάνιας (Αστάνα).
Δεν θα είναι έκπληξη αν τη νέα περίοδο
απουσιάζουν και οι τρεις ποδοσφαιριστές
από το ρόστερ. Για τον Ελλαδίτη υπάρχει
πρόθεση να παραμείνει, αλλά όλοι γνω-
ρίζουμε πως τον τελευταίο λόγο έχει ο
Ολυμπιακός. 
Για την ώρα η διοίκηση δεν ασχολήθηκε
με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Γιαμ-
περέ θεωρείται απίθανο να απασχολήσει
τους ανθρώπους της ομάδας, αφού ήδη
για το κέντρο της άμυνας έκλεισε ο Χέσους
Ρουέδα. Τέλος, ο Κάνιας επιστρέφει στην
Αστάνα. 

Να σημειώσουμε, επίσης, την επι-
στροφή του Ραφαήλ Αναστασίου που τη

φετινή περίοδο αγωνιζόταν δανεικός στην
Αναγέννηση Δερύνειας. Η περίπτωσή
του θα αξιολογηθεί από τους υπευθύνους
και θα αποφασιστούν τα περαιτέρω. 

Οι ανάγκες ενίσχυσης
Με αυτά τα δεδομένα, η διοίκηση θα
κάνει σίγουρα τρεις κινήσεις. Θα αποκτήσει
ακόμα έναν κεντρικό αμυντικό, αν επιβε-
βαιωθούν οι ενδείξεις για αποχώρηση
του 34χρονου Αστίθ, ένας μέσος για τη
θέση του Κάνιας και ένας για τα φτερά
της επίθεσης, αν δεν βρεθεί τρόπος να
παραμείνει ο Γιαννιώτας. 

Όμως, όπως γράψαμε πιο πάνω, ίσως
προκύψουν κι άλλες προσθαφαιρέσεις
στο ρόστερ. Για παράδειγμα στη θέση

του τερματοφύλακα όλο και πληθαίνουν
οι διαρροές περί συμφωνίας με τον Ράφαελ
Ρόμο της ΑΕΛ. Αν επιβεβαιωθούν, τότε ο
Πάρντο θα αποχωρήσει, μιας και μόλις
προχθές ανανέωσε το συμβόλαιό του ο
Βάτερμαν.

Στην επίθεση του ΑΠΟΕΛ, όπως δια-
μορφώθηκαν τα δεδομένα, υπάρχουν
τρεις ποδοσφαιριστές. Ο 32χρονος Μίκαελ
Ποτέ και οι Ντε Καμάργκο - Μπαράλ,
που συμπλήρωσαν προ ημερών 34 χρό-
νια ζωής. Οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι οι πρωταθλητές θα κινηθούν για την
απόκτηση επιθετικού, άρα ενδεχομένως
να γίνει προσπάθεια να απαλλαγεί η
ομάδα από το συμβόλαιο είτε του Ντε
Καμάργκο είτε του Μπαράλ.

Έπεται πολύ καυτό καλοκαίρι
Η εικόνα στο γαλαζοκίτρινο ρόστερ, οι δανεικοί, οι ελεύθεροι και η ανάγκη στελέχωσης

Έχουν συμβόλαιο

1. Βάτερμαν

2. Πάρντο

3. Μερκής

4. Ιωάννου

5. Λάγο

6. Μιλάνοφ

7. Μοράις

8. Αρτυματάς

9. Εμπεσίλιο

10. Μπερτόλιο

11. Βάντερ

12. Αλωνεύτης

13. Εφραίμ

14. Μπαράλ

15. Ντε Καμάργκο

16. Βασίλης Παπαφώτης

17. Μίκαελ Ποτέ

18. Χέσους Ρουέδα

Ολοκληρώνονται

τα συμβόλαιά τους

1. Βινίσιους

2. Αστίθ

3. Αλεξάνδρου

Ολοκληρώνεται 

ο δανεισμός τους 

1. Γιαμπερέ

2. Γιαννιώτας 

3. Κάνιας

4. Χριστοφόρου
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Αυτοκριτική και πείσμα για τίτλους 
Άρχισαν οι διεργασίες για τον προγραμματισμό και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις 

ΑΕΚ

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Το ερχόμενο Σάββατο πέφτει η αυλαία
του πρωταθλήματος και για την ΑΕΚ το
μοναδικό ζητούμενο είναι να κερδίσει την
Ανόρθωση και να τερματίσει στη δεύτερη
θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα της Λάρ-
νακας για τρίτη σερί χρονιά εξασφαλίζει
την παρουσία της στην Ευρώπη και αυτό
συνεπάγεται με επιτυχία. Όμως στην ΑΕΚ
η φετινή χρονιά αφήνει και κάποια απο-
γοήτευση, γιατί δεν κατάφεραν να πανη-
γυρίσουν κάποιον τίτλο. Σίγουρα θα γίνει
απολογισμός της χρονιάς και αυτοκριτική
για τα λάθη που έγιναν. Φυσικά τα θετικά
ήταν περισσότερα από τα αρνητικά. Περί
αυτού δεν τίθεται καμία αμφιβολία. Στις
λεπτομέρειες η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να διεκ-
δικήσει τον τίτλο του πρωταθλήματος και
πιθανόν από εφησυχασμό αυτόν του Κυ-
πέλλου. Η ΑΕΚ όμως για ακόμη μια
φορά παρουσίασε στόφα μεγάλης ομάδας.
Πάνω σε αυτό θα κτίσουν για τη νέα
αγωνιστική περίοδο. Το σίγουρο είναι
ότι η ΑΕΚ βρίσκεται στον σωστό δρόμο
και όλοι είναι πεισμωμένοι και έχουν
την υπομονή για συνεχίσουν τη σκληρή
δουλειά, ώστε η ΑΕΚ επιτέλους να βαδίσει
σε τίτλους και διακρίσεις που είναι το
όνειρο του κάθε ΑΕΚτζή. Έτσι η προσοχή
επικεντρώνεται 100% στη νέα αγωνιστική
περίοδο. Ο στόχος είναι να  γίνουν οι κα-
τάλληλες κινήσεις ώστε η ομάδα να πα-
ρουσιαστεί πιο ισχυρή και πιο απαιτητική.
Η ΑΕΚ κέρδισε εμπειρίες, έβαλε τις
βάσεις, έγινε πιο ώριμη και ξέρει τι θέλει.
Πλέον ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Το κάτι
παραπάνω, που αυτό συνεπάγεται με
τίτλους και διακρίσεις. 

Ώρα για προγραμματισμό 
Στην ΑΕΚ ήδη άρχισαν οι διεργασίες
για τον προγραμματισμό ενόψει της νέας
αγωνιστικής περιόδου. Ο Τσάβι Ρόκα

μαζί με τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ θα πάρουν
σημαντικές αποφάσεις. Αρχικά θα παρ-
θούν αποφάσεις για τους ποδοσφαιριστές
των οποίων ολοκληρώνονται τα συμβό-
λαια. Αναφερόμαστε στους Λαρένα, Κα-
ταλά, Λαμπάν, Χουάν Τομάς και Χουάν
Πάμπλο. Όσον αφορά τον Μυτίδη, πολύ
πιθανόν να συνεχίσει στην ΑΕΚ, ενώ ο

Μαλόκου επιστρέφει Ισπανία και στην
Ταραγόνα. Σύντομα αναμένεται να ξε-
καθαρίσει το σκηνικό. Όσον αφορά την
ενίσχυση, αναμένεται να γίνουν αρκετές
κινήσεις. Σίγουρα θα γίνει κίνηση και
για τερματοφύλακα, αφού όλα συνηγο-
ρούν ότι ο Μίνιο δεν θα είναι έτοιμος
μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. 

Πάει Πολωνία 
Στην Πολωνία, όπως έχει συνηθίσει
τα τελευταία χρόνια, θα πάει και φέτος
η ΑΕΚ για το βασικό στάδιο της προ-
ετοιμασίας. Από τη στιγμή που οι Λαρ-
νακείς είναι ευχαριστημένοι εκεί, δεν
θα μπουν καν στη διαδικασία για εξεύ-
ρεση νέου προπονητικού κέντρου. Το

μόνο που εκκρεμεί στην ομάδα για να
μεταβεί στην πόλη Gdansk της Πολω-
νίας είναι οι ημερομηνίες, αφού περι-
μένουν τον κυπελλούχο για τις ημε-
ρομηνίες που θ’ αγωνιστούν. Αν ο
ΑΠΟΕΛ πανηγυρίσει νταμπλ, τότε η
ΑΕΚ, ως δεύτερη, θα αγωνιστεί στον
β’ προκριματικό. 

Ένα «καυτό» και αλλιώτικο Καλοκαίρι
Χρειάζονται και άλλα πολλά πράγματα, ώστε το «τριφύλλι» να μπορέσει να διεκδικήσει πρωτάθλημα

ΟΜΟΝΟΙΑ

Σοφοκλής�Σοφοκλέους�

Και αυτό το Καλοκαίρι θα είναι «καυτό»
για την Ομόνοια, παρά τις προβλέψεις
που γίνονταν πριν από λίγους μήνες ότι
η ομάδα διαθέτει έναν καλό κορμό παι-
κτών, πάνω στον οποίο θα μπορούσε να
δημιουργηθεί ένα ισχυρό σύνολο, με
λίγες προσθήκες. Στην πορεία όμως διε-
φάνη ότι κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να
γίνει και, πλέον, είναι πασιφανές ότι η
Ομόνοια χρειάζεται γερή και ποιοτική
ενίσχυση, με παίκτες που μπορούν ν’
αντέξουν το βάρος της φανέλας και την
πίεση, που είναι δεδομένο ότι θα ασκηθεί
με την έναρξη της νέας σεζόν. Η έλευση
του Πάμπου Χριστοδούλου έχει ξανα-
γεννήσει την ελπίδα, αλλά αυτό δεν αρκεί.
Χρειάζονται και άλλα πολλά πράγματα,
ώστε το «τριφύλλι» να μπορέσει να διεκ-
δικήσει πρωτάθλημα. Αυτός θα είναι ο
στόχος για τη νέα σεζόν και πάνω σ’
αυτήν τη λογική θα κινηθεί ο προγραμ-
ματισμός του Καλοκαιριού. 

Η ελπίδα να γίνει προοπτική
Δεν σηκώνει άλλο την Ομόνοια να μη
διεκδικεί τίτλους και να «κρύβεται» πίσω
από το οικονομικό πρόβλημα. Είναι κάτι,
άλλωστε, που δηλώνει και η διοίκηση
Αντώνη Τζιωνή, με πρόθεσή της να ανα-
γνωρίσει τα λάθη που έγιναν και να ανα-
λάβει την ευθύνη που της αναλογεί, ώστε
να μπορέσει να προχωρήσει και να φτιάξει
μια ισχυρή και ανταγωνιστική ομάδα. Η
ελπίδα που φέρνει μαζί του ο Πάμπος

Χριστοδούλου θα πρέπει να μετατραπεί
σε προοπτική και δυναμική. Υπάρχει
πίστη στο πλάνο του Πάμπου Χριστο-

δούλου, αλλά θα πρέπει και η διοίκηση
να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο και να στη-
ρίξει σθεναρά την όλη προσπάθεια. Το

γεγονός ότι η Ομόνοια δεν θα έχει ευρω-
παϊκές υποχρεώσεις θα πρέπει να το εκ-
μεταλλευτεί και θετικά, από άποψης προ-

γραμματισμού. Θα υπάρχει αρκετός χρό-
νος για να γίνουν οι σωστές κινήσεις,
χωρίς ρίσκα και βάσει της νέας φιλοσοφίας
στην οποία θα πρέπει να στηριχθεί η
Ομόνοια. Της φιλοσοφίας του πρωτα-
θλητισμού, που θα βασίζεται σε μια εντελώς
διαφορετική νοοτροπία απ’ αυτήν που
έμαθε τα τελευταία χρόνια το «τριφύλλι».

Το πλάνο του Πάμπου
Ήδη οι πρώτες κινήσεις έγιναν και είναι
απόλυτα φυσιολογικό, όσο πλησιάζουμε
προς το Καλοκαίρι, να ενταθούν οι με-
τεγγραφικές διεργασίες. Βασικό μέλημα
του Πάμπου Χριστοδούλου είναι να οχυ-
ρώσει τη μεσοαμυντική γραμμή της
Ομόνοιας, να της δώσει ποιότητα, εκτό-
πισμα και ταχύτητα, ώστε να μπορέσει
να εκμεταλλευτεί στο έπακρον το επιθε-
τικό δίδυμο Ντάρμπισαϊαρ - Χριστοφή
(το θέμα του συμβολαίου του θα ξεκα-
θαρίσει τις επόμενες μέρες). Βεβαίως,
θεωρείται δεδομένο ότι θα γίνει και επι-
θετική ενίσχυση, τόσο με παίχτη μπακ-
απ του Άγγλου φορ όσο και με ακραίους
επιθετικούς, αλλά και με επιτελικό χαφ.
Είναι παρακινδυνευμένο να γίνει πρό-
βλεψη για τον τελικό αριθμό προσθηκών
που θα γίνουν αλλά, σύμφωνα με όλες
τις ενδείξεις, θα είναι τουλάχιστον μια
δεκάδα παιχτών. Αλλά, για να έρθουν
κάποιοι, θα πρέπει να φύγουν και κάποιοι
άλλοι. Τα συμβόλαια των Φλορέσκου,
Καρλίτος, Κρέσιτς και Κωνσταντινίδη
εκπνέουν και μάλλον αποχωρούν, ενώ
είναι σίγουρο ότι την πόρτα εξόδου θα
δουν και αρκετοί άλλοι που διατηρούν
συμβόλαια. 
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Πωλητήριο σε τρεις
παίκτες της Ατλέτικο
Σε μια προσπάθεια των «ροχιμπλάνκος» 
να ανανεώσουν το ρόστερ τους

Η Ατλέτικο Μαδρίτης θέτει προς πώληση
τρεις σημαντικούς ποδοσφαιριστές της,
ανάμεσά τους κι ένα από τα μεγαλύτερα
περιουσιακά της στοιχεία, σε μια προ-
σπάθεια των «ροχιμπλάνκος» να ανα-
νεώσουν το ρόστερ τους.

Με βάση όσα μας έχει συνηθίσει η
Ατλέτικο Μαδρίτης τα τελευταία χρόνια,
η φετινή σεζόν κινήθηκε σε μέτριο επί-
πεδο. Και παρότι κανείς δεν μπορεί να
κατηγορήσει την ομάδα του Ντιέγκο Σι-
μεόνε ότι δεν προσπάθησε, εντός Ισπανίας
κυριαρχεί η πεποίθηση πως υπάρχουν
σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Αυτά τα περιθώρια προτίθενται να
εκμεταλλευτούν και οι «ροχιμπλάνκος»,
ξεκινώντας από την παραδοχή ότι οι
Κέβιν Γκαμεϊρό και Νίκολας Γκαϊτάν δεν
απέδωσαν τα αναμενόμενα, ειδικά αν
σκεφτεί κανείς πως το περασμένο καλο-
καίρι πλήρωσαν συνολικά 57.000.000

ευρώ και για τους δύο, ώστε να μετεγ-
γραφούν στην ομάδα της Μαδρίτης.

Ο Γάλλος και ο Αργεντινός είναι οι
δύο πρώτοι που -με το ανάλογο αντίτιμο
βέβαια- έχουν τεθεί προς πώληση από
την Ατλέτικο, ωστόσο όχι και οι μοναδικοί.
Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα
της «AS», θα μπει επίσης πωλητήριο
στον 22χρονο κεντρικό αμυντικό Χοσέ
Μαρία Χιμένεθ, από τον οποίο η διοίκηση
της ομάδας θεωρεί ότι μπορεί να επω-
φεληθεί και με το παραπάνω από οικο-
νομικής πλευράς.

Όσον αφορά στις... εισαγωγές, η Ατ-
λέτικο θα πάρει αντικαταστάτες και για
τους τρεις, εφόσον αποχωρήσουν, αλλά
και έναν επιπλέον μέσο. Μέχρι στιγμής,
ονόματα έχουν ακουστεί μόνο για τις
θέσεις της επίθεσης. Ο λόγος για εκείνα
των Αλεξάντρ Λακαζέτ, Αλέξις Σάντσες
και Τζέιμι Βάρντι.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Στον Ολυμπιακό «τρέχουν» ώστε να
κλείσει άμεσα ο νέος τεχνικός. Το ιδανικό
σενάριο θα ήταν εντός της τρέχουσας
εβδομάδας. Στο λιμάνι αφήνουν να νοηθεί
πώς θα προσλάβουν προπονητή από το
εξωτερικό. Μπαίνουμε στο δεύτερο μισό
του Μαΐου και ακόμα ο Ολυμπιακός
είναι στο ψάξιμο για τον πάγκο του.
Ακόμη βρίσκεται σε διαδικασία αναζή-
τησης ενός προπονητή από το εξωτερικό,
μετά τα όσα συνέβησαν την προηγούμενη
εβδομάδα με τον Ρεμί Γκαρντ.

Κάτι χειροπιαστό δεν υπάρχει. Ο Κίκε
Σετιέν θα αποτελέσει παρελθόν από τη
Λας Πάλμας, ο Μίροσλαβ Τζούκιτς έμεινε
ελεύθερος από την Αλ Σαμπάμπ του
Ντουμπάι, ο Φραν Εσκριμπά ελπίζει να
μείνει στη Βιγιαρεάλ, ο Κριστόφ Γκαλτιέ
θα απέχει για έναν χρόνο από τους πάγ-
κους λόγω μίας εγχείρισης, ο Τόμας
Κρίστιανσεν έχει ακόμα υποχρεώσεις
με τον ΑΠΟΕΛ και, γενικότερα, βγαίνει
ένα κλίμα από το λιμάνι ότι ο Ισπανοδανός
δεν έχει πολλές πιθανότητες.

Στο τραπέζι φυσικά υπάρχει και ο
Ρατζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έχει ορι-
σμένους θαυμαστές στον Σύλλογο. Και
στο τέλος μένει ο Λεμονής…

Τη Δευτέρα (15/5) δεν υπήρξε κάποια
σοβαρή εξέλιξη. Ή μάλλον η μοναδική
είδηση που προέκυψε είναι ότι 100%
θα πάει για έναν ξένο προπονητή και
πως ο Λεμονής δεν θα είναι στον πάγκο
ακόμα κι αν φτάσει ο Ολυμπιακός στο
έσχατο σημείο να πει ότι «θέλουμε εδώ
και τώρα έναν προπονητή».

Αυτό προκύπτει στην παρούσα φάση
από το ρεπορτάζ. Το τι μπορεί να συμβεί
τις επόμενες μέρες είναι κάτι που δεν
μπορεί να προβλεφθεί.

Πραγματικά, τα χρονικά περιθώρια
έχουν αρχίσει να στενεύουν αρκετά,
αφού αν δεν έχει βρεθεί προπονητής
έως το τέλος της εβδομάδας θα πρέπει
να έχουμε κατά νουν ότι απομένουν 20
μέρες για την έναρξη της καλοκαιρινής
προετοιμασίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το
πιθανότερο είναι να αρχίσει να ξεθολώνει
κάπως το τοπίο από σήμερα. Οπότε, εί-
μαστε εν αναμονή.

Η Tianjin Quanjian φέρεται έτοιμη να
προσφέρει στον Πιερ Εμερίκ Ομπα-
μεγιάνγκ συμβόλαιο, το οποίο θα τον
κάνει μακράν τον πιο ακριβοπληρωμένο
ποδοσφαιριστή στον πλανήτη!

Ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ βρί-
σκεται σε προχωρημένες συζητήσεις
με την Παρί Σεν Ζερμέν, με τη γαλλική
ομάδα να είναι το νούμερο ένα φαβορί
για την απόκτηση του Γκαμπονέζου.

Εντούτοις, ένας πειρασμός απ’ το
πρόσφατο παρελθόν επιστρέφει στον
δρόμο του άσου της Ντόρτμουντ, αφού
η κινεζική ομάδα φέρεται έτοιμη να
του προσφέρει συμβόλαιο με το οποίο,
αν το αποδεχθεί, θα λαμβάνει
50.000.000 ευρώ ετησίως (!), σύμφωνα
με ρεπορτάζ της «Equipe».

Ο λόγος για την Tianjin Quanjian,
η οποία, πέραν του προαναφερθέντος,
είναι διατεθειμένη να δώσει και στους
Βεστφαλούς 80.000.000 ευρώ. Η συγ-
κεκριμένη ομάδα βρίσκεται στην ένατη
θέση της κινεζικής Super League και
προπονείται από τον άλλοτε κεντρικό
αμυντικό της Ρεάλ Μαδρίτης Φάμπιο
Καναβάρο.

Φυσικά, εφόσον το σενάριο γίνει
πραγματικότητα, ο 27χρονος φορ θα
γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδο-
σφαιριστής στον πλανήτη, μπροστά από
τον Κάρλος Τέβες, ο οποίος αμείβεται
με 38.000.000 ευρώ σε ετήσια βάση

στη Shanghai Shenhua.
Παρότι ο Ομπαμεγιάνγκ έχει εκ-

φράσει την επιθυμία του να μείνει στην
Ευρώπη και στο κορυφαίο επίπεδο,
μια τέτοια πρόταση θεωρείται πολύ πι-
θανό να τον δελεάσει, ειδικά αν λάβουμε
υπόψη ότι οι Παριζιάνοι τού προσφέ-
ρουν «μόνο» 14.000.000, ήτοι σχεδόν
τέσσερεις φορές λιγότερα!

Ο Γκαμπονέζος έχει πραγματοποι-
ήσει 44 εμφανίσεις και πετύχει 37 γκολ
με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, σε όλες
τις επίσημες φετινές διοργανώσεις. Για
την περίπτωσή του ενδιαφέρονται κι
άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η Μί-
λαν και η Μάντσεστερ Σίτι, όμως για
την ώρα η Παρί έχει ξεκάθαρο προβά-
δισμα.

Αδιανόητο συμβόλαιο 
σε Ομπαμεγιάνγκ!
Αν το αποδεχθεί, θα καταστεί μακράν ο πιο 
ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη!

Γιουβέντους και Λάτσιο αναμετρώνται
απόψε (22:00) στον τελικό του κυπέλλου
Ιταλίας, που θα διεξαχθεί στο «Ολίμ-
πικο» της Ρώμης. Οι «μπιανκονέρι»
θα προσπαθήσουν να... σηκώσουν την
πρώτη από τις τρεις κούπες που διεκ-
δικούν στο φινάλε της φετινής σεζόν,
έχοντας σχεδόν εξασφαλίσει το πρω-
τάθλημα κι ενόψει βεβαίως της μεγάλης
πρόκλησης που τους περιμένει στις 3
Ιουνίου στο Κάρντιφ, στον τελικό του
Champions League με τη Ρεάλ. Πα-
ράλληλα, η ομάδα του Μασιμιλιάνο
Αλέγκρι μπορεί να γράψει ιστορία στο
κύπελλο Ιταλίας, αν κατακτήσει το τρό-

παιο για τρίτη διαδοχική χρονιά, κάτι
που δεν έχει επαναληφθεί ποτέ στην
ιστορία του θεσμού.

Από την άλλη πλευρά, η Λάτσιο
αναζητά τον πρώτο τίτλο της από το
2013, όταν είχε κατακτήσει και τότε το
κύπελλο, επικρατώντας στον τελικό 1-
0 της Ρόμα. Οι «λατσιάλι» δεν έχουν το
άγχος της ευρωπαϊκής πρόκρισης,
αφού ακόμη κι αν ηττηθούν έχουν εξα-
σφαλίσει την απευθείας πρόκριση για
τους ομίλους του Europa League μέσω
πρωταθλήματος, οπότε τους ενδιαφέρει
αποκλειστικά το «ονόρε» της κατάκτη-
σης του τροπαίου, για έβδομη φορά

στην ιστορία τους.
Λάτσιο και Γιουβέντους έχουν συ-

ναντηθεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν
στον τελικό, με τα αποτελέσματα να
είναι μοιρασμένα. Την περίοδο 2003-
04 η ομάδα της Ρώμης κατέκτησε το
τρόπαιο στον (διπλό τότε) τελικό, νικώντας
2-0 στο «Ολίμπικο» και αποσπώντας
2-2 στο Τορίνο (όπου η «γηραιά κυρία»
είχε προσωρινά ισοφαρίσει το σκορ
του πρώτου αγώνα). Πριν από δύο χρό-
νια, τη σεζόν 2014-15, οι «μπιανκονέρι»
πήραν τη ρεβάνς, επικρατώντας στον
τελικό της Λάτσιο με 2-1, χάρη σε γκολ
του Μάτρι στην παράταση.

Μονομαχία Γιουβέντους -
Λάτσιο για την «κούπα» 

Πάνε για ξένο τεχνικό 
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