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Έπεται ολικό λίφτινγκ
Τα δεδομένα στο ρόστερ της Ομόνοιας 

και τα «θέλω» του Πάμπου Χριστοδούλου 
στο πάρε-δώσε της επικείμενης 

μετεγγραφικής περιόδου.
ΣΕΛΙΔΑ 38

Ετοιμάζουν κινήσεις 
Ο απολογισμός της χρονιάς, 

τα συμπεράσματα της διοίκησης 
και οι αποφάσεις περί 

προγραμματισμού. 
ΣΕΛΙΔΑ 35

Δυσκολίες για Φορτούνα
Ο δανεισμός του από την 

Μπράγκα ολοκληρώνεται, με τους
Πορτογάλους να τον κοστολογούν 

στις 200 χιλιάδες ευρώ. 
ΣΕΛΙΔΑ 38

Ο προγραμματισμός του ΑΠΟΕΛ πήρε μπρος, ωστόσο το φλέγον
θέμα τη δεδομένη στιγμή είναι οι επαφές που θα γίνουν μεταξύ
διοίκησης και Τόμας Κρίστιανσεν. Οι δύο πλευρές θα θέσουν επί
τάπητος όλα τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν και, αναλόγως,
θα προκύψουν εξελίξεις. Μετά τον τελικό Κυπέλλου,
αναμένονται οριστικές εξελίξεις. 

ΣΕΛΙΔΑ 36

ΟΛΑ ΣΤΗ

ΖΥΓΑΡΙΑ 
Ο προγραμματισμός του ΑΠΟΕΛ πήρε μπρος, ωστόσο το φλέγον
θέμα τη δεδομένη στιγμή είναι οι επαφές που θα γίνουν μεταξύ
διοίκησης και Τόμας Κρίστιανσεν. Οι δύο πλευρές θα θέσουν επί
τάπητος όλα τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν και, αναλόγως,
θα προκύψουν εξελίξεις. Μετά τον τελικό Κυπέλλου,
αναμένονται οριστικές εξελίξεις. 

ΣΕΛΙΔΑ 36

ΟΛΑ ΣΤΗ

ΖΥΓΑΡΙΑ 
Ο προγραμματισμός του ΑΠΟΕΛ πήρε μπρος, ωστόσο το φλέγον
θέμα τη δεδομένη στιγμή είναι οι επαφές που θα γίνουν μεταξύ
διοίκησης και Τόμας Κρίστιανσεν. Οι δύο πλευρές θα θέσουν επί
τάπητος όλα τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν και, αναλόγως,
θα προκύψουν εξελίξεις. Μετά τον τελικό Κυπέλλου,
αναμένονται οριστικές εξελίξεις. 

ΣΕΛΙΔΑ 36

ΟΛΑ ΣΤΗ

ΖΥΓΑΡΙΑ 
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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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 40ηΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚηΣ ΣΥΝΑΝΤηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος BEΡΣΟΥΣ(4), 2ος ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΑ(3),
3ος ΙΩΑΝΝΑ ΦΑΗΤΕΡ(7)
4ος ΚΑΛΛΙΣΙΗΣ(12),Γκανιάν (4)
€2.40,Πλασέ (4) €1.30,Πλασέ (3) €1.70
Φόρκαστ (4Χ3) €9.90,Δίδυμο (3Χ4)
€4.00,Τρίο (4Χ3Χ7) €32.10,Τέτρακαστ
(4Χ3Χ7Χ12) €903.50,Omni (3Χ4)
€2.10,Omni (4Χ7) €3.60,Omni (3Χ7)
€6.10, Διαγραφές  ΑΦΡΟ ΣΜΑΗΛ(5)

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος INTIKO ΣTAΡ(2), 2ος ΜΑΝΤΑΜ
ΦΛΕΑΡ(7), 3ος ΚΟΝΝΑΡΗΣ(4)
4ος ΚΑΡΙΝΑΣ ΛΑΒ(6),Γκανιάν (2)
€1.20,Πλασέ (2) €1.10,Πλασέ (7)
€8.70,Φόρκαστ (2Χ7) €16.00,Δίδυμο
(2Χ7) €16.30,Τρίο (2Χ7Χ4) €51.40,Τέ-
τρακαστ (2Χ7Χ4Χ6) €2,525.90C/O,Σύν-

θετο (4Χ2) €3.60,Omni (2Χ7)
€5.40,Omni (2Χ4) €1.40,Omni (4Χ7)
€6.10,DF  4Χ3 - 2Χ7 €239.40

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος NTAHAMONT ΒΑΣΙΛΗΣ(7), 2ος ΘΕ-
ΟΓΟΝΙΑ(8), 3ος ΕΛΕΙΟΣ(4)
4ος ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ(6),Γκανιάν (7)
€2.00,Πλασέ (7) €1.60,Πλασέ (8) €7.20
Φόρκαστ (7X8) €43.40,Δίδυμο (7X8)
€30.70,Τρίο (7X8X4) €520.30
Τέτρακαστ (7X8X4X6) €1,053.60,Σύνθε-
το (2Χ7) €3.40,Omni (7X8) €8.10,Omni
(4X7) €6.80,Omni (4X8) €23.80,DF  2Χ7
- 7X8 €750.00C/Ο 

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος XABAH ΜΥΡΩ(7), 2ος ΠΑΓΑΣΗΤΙ-
ΚΟΣ(3), 3ος ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΕΡΣΙΝΕΣ(2),

4ος ΣΕΞΥ(4), Γκανιάν (7) €1.80,Πλασέ
(7) €1.20
Πλασέ (3) €3.90,Φόρκαστ (7Χ3)
€13.50,Δίδυμο (3Χ7) €9.50
Τρίο (7Χ3Χ2) €46.80,Τέτρακαστ
(7Χ3Χ2Χ4) €111.50,Σύνθετο (7X7)
€5.00,Omni (3Χ7) €5.10,Omni (2Χ7)
€4.30,Omni (2Χ3) €7.40,DF  7X8 - 7Χ3
€534.80

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ(6), 2ος ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΝΑΝΑ(3), 3ος ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ(9), 4ος ΖΗ-
ΔΡΟΣ(5), Γκανιάν (6) €5.40,Πλασέ (6)
€2.80,Πλασέ (3) €1.60,Φόρκαστ (6Χ3)
€23.00,Δίδυμο (3Χ6) €8.00,Τρίο
(6Χ3Χ9) €68.60,Τέτρακαστ (6Χ3Χ9Χ5)
€221.00,Σύνθετο (7Χ6) €19.50,Omni
(3Χ6) €3.80,Omni (6Χ9) €5.90

Omni (3Χ9) €4.30,DF  7Χ3 - 6Χ3
€750.00C/O 

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος AKΡΟΓΙΑΛΙΑ(8), 2ος ΦΙΛΩΤΑΣ(5),
3ος ΚΑΖΑΚ ΜΑΠ(10), 4ος ΚΟΥΙΚ
ΣΤΕΠ(3), Γκανιάν (8) €6.40,Πλασέ (8)
€2.50,Πλασέ (5) €1.40,Φόρκαστ (8Χ5)
€15.30,Δίδυμο (5Χ8) €5.20,Τρίο
(8Χ5Χ10) €81.20,Τέτρακαστ
(8Χ5Χ10Χ3) €325.80,Σύνθετο (6Χ8)
€38.70,Omni (5Χ8) €2.10,Omni (8Χ10)
€13.20
Omni (5Χ10) €6.70,DF  6Χ3 - 8Χ5
€986.16C/O 

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΑΠΑΤΣΙ ΜΟΥ(2), 2ος ΠΙΠΠΙΛΛΑ(3),
3ος ΜΑΙΚΛ ΤΣΙΑΝΣ(6)

4ος ΠΕΤΡΑΛΛΙΝΑ(1),Γκανιάν (2)
€2.20,Πλασέ (2) €1.50,Πλασέ (3) €1.80
Φόρκαστ (2X3) €5.00,Δίδυμο (2X3)
€3.20, Τρίο (2X3X6) €28.20, Τέτρακαστ
(2X3X6X1) €112.80,Σύνθετο (8Χ2)
€17.30,Omni (2X3) €1.80,Omni (2X6)
€7.40,Omni (3X6) €6.50, DF  8Χ5 - 2X3
€192.80

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΙΝΒΙΚΤΟΥΣ(5), 2ος ΒΙΤΤΗΣ
ΣΜΑΗΛ(4), 3ος ΝΤΟΠΡΟΣ(1)
4ος ΔΟΝΙΤΟ(2),Γκανιάν (5) €3.70,Πλασέ
(5) €2.20,Πλασέ (4) €2.40
Φόρκαστ (5Χ4) €20.20,Δίδυμο (4Χ5)
€7.50,Τρίο (5Χ4Χ1) €39.60,Τέτρακαστ
(5Χ4Χ1Χ2) €664.30, Σύνθετο (2X5)
€6.40,Omni (4Χ5) €3.50,Omni (1Χ5)
€2.20,Omni (1Χ4) €3.80, DF  2X3 - 5Χ4

€93.80

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ(7), 2ος ΑΚΡΟΥΛΑ
ΣΑΝΤΗ(8), 3ος ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(4)
4ος ΜΙΣ ΝΑΝΑ(5), Γκανιάν (7)
€1.90,Πλασέ (7) €1.20,Πλασέ (8) €2.70
Φόρκαστ (7Χ8) €8.10,Δίδυμο (7Χ8)
€5.30,Τρίο (7Χ8Χ4) €11.80,Τέτρακαστ
(7Χ8Χ4Χ5) €517.80, Σύνθετο (5Χ7)
€7.50,Omni (7Χ8) €1.70,Omni (4Χ7)
€1.90,Omni (4Χ8) €5.70,DF  5Χ4 - 7Χ8
€75.00,ΠΙΚ 6
7X6X8X2X5X7 €2,835.50 , ΠΙΚ 4
8X2X5X7 €75.80
ΤΖΑΚΠΟΤ 9  4X2X7X7X6X8X2X5X7
€51,710.40

ΛΟΤΤΟ

15, 34, 35, 41, 42, 47 και 28
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-

ΠΟΤ. H 2η κερδίζει €50.000,00 Η 3η

κερδίζει €1.500, η 4η €30 και η 5η

€1,50.

EXTRA 5

7452η κλήρωση:  3, 11, 15, 27, 28
7453η κλήρωση:  4, 6, 23, 28, 30

SUPER 3

30877η: 879 30878η: 626 30879η: 704
30880ή: 160 30881η: 047 30882η: 094
30883η: 806 30884η: 275 30885η: 218
30886η: 854

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

Για το Χάλε της Γερμανίας αναχωρεί
την Παρασκευή (19/5) ο Απόστολος
Παρέλλης, προκειμένου να λάβει μέρος
στο διεθνές μίτινγκ ρίψεων της ομώνυμης
πόλης. Ο 32χρονος δισκοβόλος συναν-
τήθηκε την Τετάρτη (17/5) στα Presse
Café με εκπροσώπους του Τύπου, στο
πλαίσιο προγεύματος που παρέθεσε σε
ΜΜΕ, χορηγούς, συνεργάτες και υπο-
στηρικτές. 

«Για εμένα μόλις ολοκληρώθηκε μια
μεγάλη περίοδος προετοιμασίας, με δύο
μεταβάσεις στη Νότιο Αφρική και μια
στην Αθήνα. Το επόμενο διάστημα το
πρόγραμμά μου περιλαμβάνει πέντε
αγώνες, σε ισάριθμες εβδομάδες, ξεκι-
νώντας από το Χάλε. Θα ακολουθήσουν
τα Ηράκλεια στην Κρήτη, όπου πέρσι
πέτυχα το Παγκύπριο Ρεκόρ με 65.59μ,
το World Challenge στην Ολλανδία που

είναι πολύ σημαντικό, οι Παγκύπριοι
Αγώνες και, τέλος, το Μπρούνο Ζάουλι,
το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιούνη»,
είπε ο Παρέλλης και συνέχισε: «στόχος
είναι το όριο των 65 μέτρων για να πάω
τον Αύγουστο στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα στο Λονδίνο. Όσο πιο νωρίς έρθει,
τόσο το καλύτερο. Για τον Ιούλιο δεν
έχω κάτι προγραμματισμένο, όμως θα
περιμένω προσκλήσεις από αγώνες της
σειράς Diamond League. Μπορεί να
έχουν μειωθεί οι θέσεις των ρίψεων στα
Diamond Leagues, όμως εάν ρίξω ψηλά
τον Ιούνιο πιστεύω ότι θα έχω την ευ-
καιρία να αγωνιστώ και φέτος σε αγώνες
Diamond League».

Τον Απόστολο τίμησε με την παρου-
σία του ο Αντιπρόεδρος του ΚΟΑ κ. Δη-
μήτρης Λεοντής, ενώ δίπλα του βρέθηκαν
εκ μέρους της ΚΟΕΑΣ ο κ. Αντώνης

Γιωργαλλίδης και ο κ. Σταύρος Μιχαη-
λίδης από την ΚΟΕ. 

«Δεν σκέφτομαι το Τόκιο»
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε
πως «αυτό που με ενδιαφέρει φέτος
είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και
δεν σχεδιάζω μέχρι την Ολυμπιάδα του
Τόκιο. Σίγουρα θέλω να είμαι υγιής για
να φτάσω μέχρι το 2020 σε Υψηλό επί-
πεδο και να αγωνιστώ στο Τόκιο». 

Εξήγησε πως «η ατυχία και η 13η
θέση στο Λονδίνο το 2012 οπωσδήποτε
με πίκρανε -έμεινα εκτός τελικού Ολυμ-
πιακών Αγώνων για 7 εκατοστά στην
τελευταία βολή- όμως αυτό δεν θα με
επηρεάσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα».
Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι, «μέσα από
την προπόνηση, προσπαθώ να βελτιώσω
την τεχνική μου». 

Πανέτοιμος ο Παρέλλης 
για τη φετινή αγωνιστική σεζόν

Να γίνει γιορτή… με κερδισμένο το χάντμπολ!
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ

Να γίνει μια γιορτή-διαφήμιση για το
άθλημα της Χειροσφαίρισης ευχήθηκαν
Πρόεδροι και εκπρόσωποι Σωματείων
που λαμβάνουν μέρος στο Final 4 Κυ-
πέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών 2017, το οποίο
θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 19 και
21 Μαΐου στην Κλειστή Αίθουσα Αγίου
Δομετίου (Ημιτελικοί Αγώνες) και στο
Στάδιο Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευ-
θερία (Τελικός).

Στη συνέντευξη Τύπου που έγινε
στην Αίθουσα Διαλέξεων του ΚΟΑ έδω-
σαν το «παρών» τους ο Πρόεδρος της
Κ.Ο.Χ. Χαράλαμπος Λόττας, Πρόεδροι
και εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων
Σωματείων (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο,
Παρνασσός Στροβόλου, Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ και
Κ.Ν. Αγίων Τριμιθιάς) οι οποίοι μίλησαν
για τη μεγάλη γιορτή του χάντμπολ που
πλησιάζει. Στο ξεκίνημα της συνέντευξη
Τύπου μίλησε ο Πρόεδρος της Κ.Ο.Χ.
Χαράλαμπος Λόττας, ο οποίος απηύθυνε
τον δικό του χαιρετισμό ενόψει του Final
4. «Το Φάιναλ Φορ Κυπέλλου ΟΠΑΠ
Ανδρών Α’ Κατηγορίας ουσιαστικά είναι
η προτελευταία διοργάνωση της χρονιάς.
Παρά τις πολλές δυσκολίες που αντιμε-
τωπίσαμε, η φετινή αγωνιστική χρονιά
φτάνει στο τέλος.

»Έχουμε όμως εξάγει πολλά θετικά
και αρνητικά συμπεράσματα τα οποία,
σαν Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαί-
ρισης, ευελπιστούμε να τα αξιοποιήσουμε
την επόμενη χρονιά ώστε να γίνουμε
ακόμη καλύτεροι. 

»Όσον αφορά το Φάιναλ Φορ Κυ-
πέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών Α’ Κατηγορίας
θα γίνει στις 19 και 21 Μαΐου. Στις 19
Μαΐου θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί αγώ-
νες ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Πανεπι-
στήμιο και τον Παρνασσό, παιχνίδι που
αρχίζει στις 18:00, ενώ στις 20:00 ο
Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ θα αντιμετωπίσει το Κ.Ν.

Αγίων Τριμιθιάς.
«Και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στην

Κλειστή Αίθουσα Αγίου Δομετίου. Ο
μεγάλος τελικός θα γίνει στο Στάδιο Τάσ-
σος Παπαδόπουλος Ελευθερία, θα αρ-
χίσει στις 18:00, ενώ θα υπάρχει ζωντανή
τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Θα
ήθελα εδώ να παρακαλέσω όλους τους
φίλους του αθλήματος και όχι μόνο να
δώσουν το ‘παρών’ τους στα παιχνίδια
και να στηρίξουν τις προσπάθειες των
αθλητών».

Παρών ήταν ο Πρόεδρος του Παρ-
νασσού Στροβόλου Ματθαίος Ματθαίου.
Εκ μέρους του Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ  ο Ανδρέας
Αβραάμ και ο Πρόεδρος του Κ.Ν. Αγίων
Τριμιθιάς Σάββας Τριμιθιώτης. Εκ μέρους
της Διοίκησης του Ευρωπαϊκού Πανε-
πιστημίου Κύπρου μίλησε ο καθηγητής
Ανδρέας Ανδρέου.
Αναλυτικά οι δηλώσεις:
Ανδρέας Ανδρέου (Προπονητής Ευ-

ρωπαϊκού): «Έχουμε προετοιμαστεί
κατάλληλα για τα παιχνίδια. Στόχος
του Ευρωπαϊκού είναι να κλείσει τη
χρονιά και με την κατάκτηση του Κυ-
πέλλου, μετά το Πρωτάθλημα και το

Σούπερ Καπ».
Κώστας Χριστοδούλου (Αρχηγός Ευ-

ρωπαϊκού): «Μας θεωρούν φαβορί.
Αποδεχόμαστε τον όρο αυτόν, περι-
μένουμε με ανυπομονησία τον ημιτε-
λικό και. αν όλα πάνε καλά. θα δούμε
τον τελικό».
Χρίστος Μαυρομμάτης (Τεχνικό Τιμ

Παρνασσού): «Έχουμε προετοιμαστεί
κατάλληλα για τον ημιτελικό. Είμαστε το
αουτσάιντερ κόντρα στο Ευρωπαϊκό και
θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την έκ-
πληξη ώστε να προκριθούμε στον τελικό
της Κυριακής».
Κυριάκος Βορκάς (Αρχηγός Παρνασ-

σού): «Να συγχαρώ αρχικά το Ευρω-
παϊκό για την κατάκτηση του Πρωτα-
θλήματος, αλλά και όλες τις ομάδες που
είναι στο Final 4. Θα προσπαθήσουμε
να κάνουμε καλό και δυνατό παιχνίδι
και να είμαστε εμείς που θα βρεθούμε
στον τελικό».
Ανδρέας Αβραάμ (Τεχνικός Τιμ

Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ): «Πρέπει να είμαστε σο-
βαροί και προσγειωμένοι και, χωρίς κα-
μιά υποτίμηση, να βρεθούμε στον τελικό.
Να γίνουν καλά παιχνίδια, ο καλύτερος

να κερδίσει και, κυρίως, να είναι μια
γιορτή για το άθλημα της χειροσφαίρισης
ο θεσμός αυτός».
Παναγιώτης Ρούσος (Χειροσφαιρι-

στής Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ): «Όλα θα είναι ρευ-
στά, έχουμε σαν φάρο την περσινή κα-
τάκτηση του κυπέλλου και με αυτό θα
προσπαθήσουμε να το επαναλάβουμε
και φέτος».
Κώστας Κόκκινος (Προπονητής Κ.Ν.

Αγίων Τριμιθιάς): «Υπάρχει φαβορί και
είναι η ΣΠΕΣ Στροβόλου αφού, παρά τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει, εξακολουθεί
να έχει μια ιδιαίτερα βαριά φανέλα. Είναι η
πρώτη μας χρονιά στην 1η Κατηγορία και
έχουμε κερδίσει τον σεβασμό όλων με την
αγωνιστική μας παρουσία, τόσο για την
παραμονή στην κατηγορία όσο και για την
πρόκρισή μας στο Final 4».
Γιάννης Ιωαννίδης (Αρχηγός Κ.Ν. Αγίων

Τριμιθιάς): «Ξεκίνησε να φαίνεται η δου-
λειά που κάνουμε. Οφείλουμε να παλέ-
ψουμε το παιχνίδι με τη ΣΠΕΣ, οφείλουμε
να δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων
μας, τόσο για εμάς όσο και για τον κόσμο
που θα βρίσκεται στις εξέδρες. Εύχομαι
σε όλους μια καλή διοργάνωση».

Ερασιτεχνικό
μπάσκετ
Τα φαβορί επιβεβαίωσαν τον τίτλο
τους και προχώρησαν με νίκες
στους  αγώνες για την 4η αγωνι-
στική στη Γ’ Κατηγορία του Πρω-
ταθλήματος ΟΠΑΠ.

Παίζοντας ελεύθερα, ο ΧΑΛ-
ΚΑΝΩΡΑΣ νίκησε την SDC KNI-
GHTS με 72-54. Η ομάδα του Ιδα-
λίου, με πολλές επιθετικές επιλογές,
έφτασε δίκαια στη νίκη.

Εύκολη η νίκη της NICOSIA
WIZARDS, καθώς κέρδισε την Κ.Ε.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ 59-24. Απλή και
ομαδική, η ομάδα της Λακατάμειας
μετά το δεκάλεπτο κυριάρχησε σε
όλους τους τομείς. 

Δύο τρίποντα του Kostadinov
στο 36’ και στο 38’ ήταν αρκετά για
να δώσουν τη νίκη 50-38 στους
PHOENIX BULLS με αντίπαλο την
CABLENET.

Χρειάστηκαν 50 λεπτά για να
κριθεί ο νικητής στο παιχνίδι
ΑΠΟΦ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ -
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2002, με την ομάδα
της Παλουριώτισσας να κερδίζει
69-64. 

Σαφώς καλύτερη, η ομάδα της
ΑΕΦΥΛΑΚΩΝ νίκησε την GZG
46-22. Πιο δυνατοί κάτω από τα
καλάθια οι Δεσμοφύλακες, αλλά
και με τον Δημητρίου να δίνει ρυθ-
μό και να πετυχαίνει 23 πόντους,
πήραν το 2ο ροζ φύλλο αγώνος
τους.
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ΠΑΦΟΣ 

Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η
Συμφωνία Διαχείρισης του ποδοσφαι-
ρικού τμήματος της Πάφου από τη νε-
οσύστατη Εταιρεία και το Σωματείο,
μπαίνει το νερό στ’ αυλάκι για να αρχίσει
ο προγραμματισμός της νέας αγωνι-
στικής περιόδου. Και επειδή άλλο β’
κατηγορία και άλλο α’ κατηγορία, στόχος
της παφιακής ομάδας είναι να ενισχυθεί
σημαντικά, με ποιοτικούς και έμπειρους
παίκτες, που θα μπορούν να δημιουρ-
γήσουν ένα δυνατό σύνολο, με πρώτο
στόχο την αποφυγή του υποβιβασμού.
Άνθρωπο-κλειδί για τη στελέχωση της
Πάφου αποτελεί ο Γάλλος τεχνικός Δι-
ευθυντής Λοράν Ντισό, ο οποίος σε
συνεργασία με τον ισχυρό άνδρα της
εταιρείας Σεργκέι Λομάκιν και τον Πρό-
εδρο του Σωματείου Χάρη Γλυκή θα
επιδιώξουν να δημιουργήσουν μια
ομάδα που θα μπορεί να κρατηθεί για
χρόνια στα μεγάλα σαλόνια. 

Παρουσίαση του πλάνου 
Είναι πασιφανές ότι κάτι αλλάζει φέτος
στην Πάφο και άπαντες στην πόλη του
Κινύρα ευελπιστούν ότι το νέο μοντέλο
διαχείρισης της ομάδας θα αποδώσει
καρπούς και θα την απεγκλωβίσει από
την αγωνιστική και οικονομική μιζέρια
των τελευταίων χρόνων, με στόχο να

κάνει το βήμα παραπάνω. Όπως ανα-
κοινώθηκε επίσημα, την ερχόμενη
Δευτέρα (22/5) η Διοίκηση της Εται-
ρείας και του Σωματείου θα παρου-
σιάσουν στα Μέλη του Σωματείου το
νέο Δ.Σ., τις λεπτομέρειες για τη συμ-
φωνία Διαχείρισης, το πλάνο ενόψει
της νέας περιόδου και γενικότερα όλες
τις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν
στην ομάδα. Επιπλέον, προγραμματί-
ζεται στο αμέσως επόμενο διάστημα

ειδική εκδήλωση για παρουσίαση του
σχεδίου δράσης της Διοίκησης στους
φίλους του Σωματείου, προσδοκώντας
σε δυναμική στήριξη από τον κόσμο
της Πάφου. «Καλούμε τον κόσμο και
τα μέλη του Σωματείου μας να στηρί-
ξουν τη νέα προσπάθεια από τη Διοί-
κηση και, όλοι μαζί, να δημιουργήσουμε
ξανά μια ισχυρή ομάδα σε όλα τα επί-
πεδα», καταλήγει η ανακοίνωση της
Πάφου.

ΑΡΗΣ 

Κωστής�Σταυρινίδης

Στον Άρη ξεκίνησε ο προγραμματισμός
για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Κάποιοι
ποδοσφαιριστές, οι οποίοι άφησαν εξαι-
ρετικές εντυπώσεις με την απόδοσή
τους τη φετινή χρονιά, πέρασαν από
τα γραφεία του Άρη και ανανέωσαν το
συμβόλαιό τους. Στόχος είναι να κρα-
τήσει στην ομάδα η τεχνική ηγεσία
όλους τους παίκτες που θεωρεί ότι
είναι απαραίτητοι για την προσπάθεια
της νέας χρονιάς. 

Θα ακολουθήσει η ενίσχυση με
ποδοσφαιριστές, τόσο από την Κύπρο
όσο και από το εξωτερικό. Σαφέστατα
στον Άρη θέλουν να αποφύγουν τα
λάθη του περσινού καλοκαιριού, όταν
η ομάδα έκανε προετοιμασία χωρίς
να έχει συμπληρωμένο το ρόστερ και

το πλήρωσε στο ξεκίνημα του πρω-
ταθλήματος. 

Στο αγωνιστικό μέρος, έπειτα από
διήμερο ρεπό που παραχώρησε η τε-
χνική ηγεσία στους ποδοσφαιριστές
ως επιβράβευση για την προσπάθειά
τους τον τελευταίο καιρό, χθες επέ-
στρεψαν στις προπονήσεις και ξεκί-
νησαν την προετοιμασία τους για τον
τελευταίο αγώνα της χρονιάς με την
Καρμιώτισσα στη Λάρνακα. Ο στόχος
για τον Άρη επετεύχθη στη φετινή
χρονιά, αφού η ομάδα κατάφερε να
παραμείνει στην κατηγορία για 3η
σερί σεζόν. Όμως το μυαλό όλων είναι
στραμμένο στον  αγώνα με την Καρ-
μιώτισσα, αφού μπορεί με κάποιους
συνδυασμούς αποτελεσμάτων των άλ-
λων αγώνων ο Άρης να κατακτήσει
την πρώτη θέση στον Β’ όμιλο, που
θα είναι κάτι σαν μπόνους για την
«Ελαφρά Ταξιαρχία». 

Ξεκίνησε ο προγραμματισμός 

Κάτι αλλάζει και φαίνεται
Άνθρωπο-κλειδί για τη στελέχωση αποτελεί 
ο Γάλλος τεχνικός Διευθυντής Λοράν Ντισό

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Άλλο ένα πρωτάθλημα ολοκληρώνεται
σε δύο μέρες για την ΑΕΚ χωρίς τίτλο,
αλλά με πολλές εμπειρίες και μαθήματα.
Μπορεί ο κόσμος της ομάδας να είναι
ανυπόμονος και να διψά για ένα πρωτά-
θλημα, αλλά χρειάζεται ακόμη περισ-
σότερη υπομονή. Για να είναι τόσο ανυ-
πόμονος, όμως, σημαίνει ότι κάποιος
του έδωσε αυτό το δικαίωμα. Η ίδια η
ομάδα, το ρόστερ και το αγωνιστικό κομ-
μάτι έδωσε αυτό το δικαίωμα στον κόσμο
για να είναι τόσο απαιτητικός. Η ίδια η
Ιστορία η οποία γράφει την ΑΕΚ δεύτερη
τα τελευταία δύο χρόνια και πολύ κοντά
στο να είναι δεύτερη και φέτος, αν κερδίσει
την Ανόρθωση ή αν έχει απώλειες ο
Απόλλωνας με τον ΑΠΟΕΛ. Αυτό που
χρειάζεται τώρα είναι ψυχραιμία και πε-
ρισσότερη δουλειά. Επίσης, αυτό που
επιβάλλεται είναι να γίνει ακόμη καλύ-
τερος προγραμματισμός και αυτήν τη
χρονιά υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Φέτος
ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ θα είναι από την αρχή
του προγραμματισμού και στην προ-
ετοιμασία της ομάδας και εννοείται ότι
ξέρει και καλύτερα το κυπριακό πρωτά-
θλημα και αυτό θα είναι ένα σοβαρό
πλεονέκτημα για την ομάδα τη νέα χρονιά.
Ονόματα δεν έχουν γραφτεί ακόμα και
ως συνήθως δεν γράφονται, όσον αφορά
τις μετεγγραφές. Απλά ανακοινώνονται
όταν υπάρξουν οριστικές συμφωνίες.
Για την ώρα όλοι παραμένουν συγκεν-
τρωμένοι στο τελευταίο παιχνίδι, το οποίο
θέλουν να κερδίσουν και να παραμείνουν
οριστικά στη δεύτερη θέση. Αυτά που
μπορούν να γραφτούν από τώρα είναι
ότι ο δανεισμός του Εγγλέζου έχει ολο-
κληρωθεί στη Σαλαμίνα και επιστρέφει
στην ΑΕΚ. Ένα πρόβλημα θα υπάρχει
με τον Μίνιο, ο οποίος αναμένεται να
αποθεραπευθεί πλήρως μέχρι τον Οκτώ-
βριο, έτσι μπορεί να μη εγγραφεί από το
καλοκαίρι στο ρόστερ. Παρελθόν θα πρέ-
πει να θεωρείται ο Ταουντούλ, ο οποίος

επέστρεψε τραυματίας από τον δανεισμό
του στην ΑΕΖ και το συμβόλαιό του έχει
ολοκληρωθεί.

Χωρίς τρεις με Ανόρθωση
Ο τιμωρημένος Λαρένα και οι τραυματίες
Φλοριάν και Τρισκόφσκι δεν θα είναι
στη διάθεση του Ιμανόλ Ιδιάκεθ για το
τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς με την

Ανόρθωση. Το ρόστερ διαθέτει αρκετές
εναλλακτικές λύσεις και για τους τρεις,
κι ο Βάσκος τεχνικός έχει ήδη καταλήξει
στο πλάνο με το οποίο θ’ αντιμετωπίσει
την ομάδα της Αμμοχώστου.

Δεν θα υπάρξει προπώληση
Η AEK ανακοίνωσε χθες ότι δεν θα
υπάρξει προπώληση εισιτηρίων για τον

αγώνα της 10ης αγωνιστικής των πλέι-
οφ του πρωταθλήματος με αντίπαλο την
Ανόρθωση στο Στάδιο «Αντώνης Πα-
παδόπουλος», που θα διεξαχθεί το Σάβ-
βατο (20/05) στις 19:00. Εισιτήρια θα
πωλούνται ΜΟΝΟ στα ταμεία του γη-
πέδου, μιάμιση ώρα (17:30) πριν από
την έναρξη του αγώνα. Οι είσοδοι του
γηπέδου θα ανοίξουν επίσης μιάμιση

ώρα (17:30) πριν από την έναρξη του
αγώνα. Οι φίλοι της ΑΕΚ που θα παρα-
κολουθήσουν τον αγώνα από τη βόρεια
εξέδρα παρακαλούνται όπως σταθμεύ-
σουν τα οχήματά τους βορειοδυτικά του
Σταδίου, χρησιμοποιώντας τη Λεωφόρο
Λύσου Σαντάμα. Η γενική είσοδος ορί-
στηκε στα 10 ευρώ και το παιδικό εισι-
τήριο στο 1 ευρώ.

Απολογισμός και προγραμματισμός
Οι «κιτρινοπράσινοι» προετοιμάζονται για το φινάλε της χρονιάς, αλλά προγραμματίζονται και για την επομένη
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ΑΠΟΕΛ

Το ξεκαθάρισμα με τον Τόμας Κρίστιαν-
σεν αποτελεί φλέγον θέμα στον ΑΠΟΕΛ.
Φυσιολογικά στις τάξεις του κόσμου
υπάρχει αγωνία για την επόμενη μέρα
και συγκεκριμένα για το πώς θα πορευτεί
η ομάδα στην επόμενη ποδοσφαιρική
περίοδο. Για την ώρα, όλα παραμένουν
ρευστά και οι πιθανότητες μοιρασμένες.
Από τη στιγμή που η διοίκηση θα μπει
στη διαδικασία να συζητήσει μαζί του,
αυτή η ενέργεια κάλλιστα μπορεί να με-
ταφραστεί και σε πρόταση-κατάθεση
νέου συμβολαίου. Το πιθανότερο, το όλο
σκηνικό θα λάβει τέλος την επόμενη
εβδομάδα, μετά τον τελικό κυπέλλου. 

Τι είναι αυτό όμως που θα κρίνει την
παραμονή ή όχι του κ. Κρίστιανσεν; Σα-
φέστατα το οικονομικό κομμάτι και οι
όροι του συμβολαίου είναι από τους κα-
θοριστικότερους παράγοντες. Στις προ-
ηγούμενες επαφές που έγιναν υπήρξε
διαφορά σε σχέση με τις οικονομικές
απολαβές που αξιώνει ο Δανός τεχνικός
και οι συνεργάτες του. Ωστόσο, δεν είναι
μόνο το οικονομικό που θα κρίνει την
έκβαση των επαφών, καθώς η διαφορά
-με υποχωρήσεις και από τις δύο πλευ-
ρές- θα γεφυρωθεί. 

Τα υπόλοιπα ζητήματα, όπως δήλωσε
προ ημερών ο Αντιπρόεδρος της εται-
ρείας Βάσσος Ηλιάδης, θα εξαρτηθούν
από το αν θα υπάρξει κοινή συνισταμένη
στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας.

Μια σημαντική παράμετρος, που
ίσως κάνει τη διοίκηση να δείξει μεγα-
λύτερη επιθυμία για την παραμονή του
Κρίστιανσεν, είναι η αποφυγή του ρίσκου
με την έλευση νέου προπονητή. Διότι,
κακά τα ψέματα, ο κάθε νέος προπονητής
χρειάζεται τον χρόνο του για να εξοι-
κειωθεί στην ομάδα και ακολούθως να
βάλει το στίγμα του στην προετοιμασία
των παικτών, ώστε να είναι όλοι έτοιμοι
στα πρώτα επίσημα παιγνίδια. 

Δεν πρέπει να διαφεύγει κανενός ότι
ο διαθέσιμος χρόνος -με την ολοκλήρωση

της φετινής χρονιάς και μέχρι την έναρξη
της επόμενης- είναι ελάχιστος. Υπολο-
γίζεται ότι, με το τέλος του πρώτου δε-
καημέρου του Ιουνίου, οι πρωταθλητές
θα αρχίσουν την καλοκαιρινή τους προ-
ετοιμασία, καθώς στις 11 ή στις 12
Ιουλίου θα δώσουν τον πρώτο τους ευ-
ρωπαϊκό αγώνα. Άρα, μέσα σε αυτό το
διάστημα πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός
του ρόστερ με τις επιβαλλόμενες προ-

σθαφαιρέσεις που θα πραγματοποιηθούν
και, ακολούθως, να κτιστεί η ομάδα. 

Με την παρουσία του Τόμας Κρί-
στιανσεν στον «Αρχάγγελο» αποφεύγεται
το πιο πάνω, καθώς όλοι γνωρίζουν τη
φιλοσοφία του Δανού και ειδικά οι πο-
δοσφαιριστές που αφομοίωσαν τα «θέλω»
του στο τακτικό κομμάτι. 

Είναι ίσως μια παράμετρος που θα
παίξει σημαντικό ρόλο. Για την ώρα,

όλοι καλούνται να κάνουν υπομονή ακό-
μη λίγες μέρες. Διότι δύσκολα θα γνω-
στοποιηθεί οτιδήποτε πριν από την ερ-
χόμενη Τετάρτη, ειδικά στο σενάριο που
θέλει τον Κρίστιανσεν να αποχωρεί. 

Στις 31 Μαΐου η γενική συνέλευση
Στο τέλος του τρέχοντος μηνός θα πραγ-
ματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση
της εταιρείας ΑΠΟΕΛ. Όπως σε κάθε

συνέλευση, θα εξεταστούν οι ελεγμένες
οικονομικές καταστάσεις για το έτος που
έληξε την 31η Δεκεμβρίου του 2016.
Παράλληλα, θα προκύψει εκλογή συμ-
βούλων σε περίπτωση που υποβληθούν
υποψηφιότητες. Πάντως, για να διεκδι-
κήσει κάποιος την είσοδό του στη διοι-
κητικό σχήμα επιβάλλεται όπως προταθεί
από κάποιο υφιστάμενο μέλος του διοι-
κητικού συμβουλίου. 

Τα λένε και ζυγίζουν τα δεδομένα
Σύντομα θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τον Τόμας Κρίστιανσεν 

Τα λένε και ζυγίζουν τα δεδομένα
Σύντομα θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τον Τόμας Κρίστιανσεν 

Τα λένε και ζυγίζουν τα δεδομένα
Σύντομα θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τον Τόμας Κρίστιανσεν 
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AΠΟΛΛΩΝΑΣ 
Κωστής�Σταυρινίδης

Παροξυσμός επικρατεί στις τάξεις των
φίλων του Απόλλωνα για τον μεγάλο
τελικό. Χθες, λίγο πριν το μεσημέρι, ξεκί-
νησε η προπώληση για τους κατόχους
των διαρκείας και το απόγευμα η λεμε-
σιανή ομάδα ανακοίνωσε ότι εξαντλήθη-
καν όλα τα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή
της για το κάτω διάζωμα της Δυτικής και
πλέον εισιτήρια υπάρχουν μόνο για το
Βόρειο Πέταλο. «Η Εταιρεία Απόλλων
Ποδόσφαιρο (ΔΗΜΟΣΙΑ) ενημερώνει
τους φίλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια
τα οποία αντιστοιχούσαν στο κάτω διάζωμα
της κεντρικής εξέδρας έχουν ήδη εξαντ-

ληθεί. Πλέον, όσοι φίλοι της ομάδας μας
επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον με-
γάλο τελικό της 24ης Μαΐου, θα μπορούν
να το πράξουν εξασφαλίζοντας εισιτήριο
μόνο για το Βόρειο Πέταλο του ΓΣΠ!». 

Αναμένεται ότι και στο Πέταλο μέχρι
την Τετάρτη θα εξαντληθούν τα εισιτήρια
και ο Απόλλωνας θα έχει στο πλευρό
του 7.500 οπαδούς, στην προσπάθειά
του να κάνει το «back to back» σε κατα-
κτήσεις κυπέλλου έπειτα από 50 χρόνια.
Η πρώτη και τελευταία φορά που οι
«κυανόλευκοι» το κατάφεραν ήταν τις
περιόδους 1966 και 1967. Ακόμα τρεις
φορές στο παρελθόν ο Απόλλωνας βρέ-
θηκε κοντά στις σερί κατακτήσεις του
κυπέλλου, χωρίς όμως να τα καταφέρει.
Η πρώτη ήταν τη διετία 1986, 1987

(κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ έχασε από ΑΕΛ),
η δεύτερη τη διετία 1992, 1993 (νίκη
επί Ομόνοιας ήττα από ΑΠΟΕΛ) και η
τρίτη τις σεζόν 2010, 2011 (νίκη επί
ΑΠΟΕΛ, ήττα από Ομόνοια). 

Μια και ο λόγος για τους οπαδούς,
ο Απόλλωνας ενημέρωσε ότι η ποδο-
σφαιρική ομάδα θα επισκεφθεί απόψε
(20:00) το οίκημα του Κεντρικού Συν-
δέσμου του ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ ΘΥΡΑ 1 στη
Λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ και
οι φίλοι της ομάδας θα έχουν μια ευ-
καιρία να στείλουν τα μηνύματά τους
προς τους ποδοσφαιριστές και να τους
ντοπάρουν ενόψει του τελικού της Τε-
τάρτης. Να θυμίσουμε ότι και πέρσι
έγινε κάτι αντίστοιχο πριν από τον νι-
κηφόρο τελικό με την Ομόνοια.

Tα αγωνιστικά δεδομένα 
Όπως είναι γνωστό, στη Γερμανία ταξίδευσε
την Τρίτη ο Μάριος Στυλιανού για να πε-
ράσει από εξετάσεις μετά τις ενοχλήσεις
που νιώθει στους κοιλιακούς-προσαγω-
γούς. Τα νέα για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή
ήταν ευχάριστα, καθώς θα αποφύγει το
χειρουργείο. Πάντως, ενόψει του τελικού
με τον ΑΠΟΕΛ τα δεδομένα είναι δύσκολα.
Ο διεθνής αμυντικός θα προσπαθήσει να
προλάβει τον αγώνα της ερχόμενης Τε-
τάρτης, όμως το πιθανότερο είναι πως θα
τον δει από την εξέδρα. 

Όσον αφορά τους Χάμπο Κυριάκου
και Γιώργο Βασιλείου που είναι οι δύο
ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα που δίνουν
μάχη με τον χρόνο για να προλάβουν τον
τελικό, οι ενδείξεις είναι θετικές και για

τους δύο και το πιθανότερο είναι πως θα
τεθούν στη διάθεση του Σωφρόνη την ερ-
χόμενη Τετάρτη. Οι εξετάσεις του Χάμπου
βγήκαν καθαρές και φαίνεται ότι έχει ξε-
περάσει το τραυματισμό του (θλάση), ενώ
για τον Βασιλείου τα πράγματα ήταν πιο
ενθαρρυντικά από την αρχή. Οι επόμενες
2-3 μέρες θα είναι καθοριστικές και θα
ξεκαθαρίσουν αν οι δύο ποδοσφαιριστές
θα βρίσκονται στη διάθεση του προπονητή
τους. Μεγάλη συνέντευξη στο περιοδικό
του Απόλλωνα παραχώρησε ο Μάριο
Σέρτζιο. Ο Πορτογάλος μπακ ρωτήθηκε
και για το μέλλον του στον λεμεσιανό Σύλ-
λογο κι ανέφερε: «Θα το ήθελα αλλά δεν
γνωρίζω, νιώθω πολύ καλά εδώ και το
πιθανότερο είναι, αν δεν μείνω στον Απόλ-
λωνα, να επιστρέψω στην Πορτογαλία». 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 
Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Πολύ σύντομα όλα θα ξεκαθαρίσουν
στην Ανόρθωση, όσον αφορά τα δεδο-
μένα για τον προγραμματισμό. Ο πρό-
εδρος Ανδρέας Παντελή έρχεται στην
Κύπρο την Παρασκευή και από Δευ-
τέρας θα αρχίσουν οι συζητήσεις και
πολύ πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις.
Κάποια πράγματα φυσικά πήραν τον
δρόμο τους αφού, όπως είναι γνωστό,
δεν υπολογίζονται οι Γκαμπρέρα και
Αγκιλάρ, των οποίων ολοκληρώνονται
τα συμβόλαιά τους. Έτσι, δεν θα τους
γίνει πρόταση για ανανέωση. Φαίνεται
ότι εκτός πλάνων είναι και ο Κολούνγκα,
όμως έχει συμβόλαιο και θα γίνει προ-
σπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή για τη
λύση της συνεργασίας. Όσον αφορά
τον Κόπριβετς, του οποίου το συμβόλαιο
ολοκληρώνεται και είναι αρκετά υψηλό,
θα γίνουν κάποιες συζητήσεις, όμως οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι πολύ πι-
θανόν ο Ρόνι Λέβι να μη δώσει τη συγ-
κατάθεσή του για να ανανεωθεί η συ-
νεργασία. Έτσι όλα τα ενδεχόμενα είναι
ανοιχτά, με τις πιθανότητες να αποχω-
ρήσει να είναι περισσότερες. 

Τα πιο δύσκολα
Τα πιο δύσκολα είναι για τρεις ποδο-
σφαιριστές της Ανόρθωσης τους οποίους
θέλει στην ομάδα ο Ρόνι Λέβι. Αναφε-

ρόμαστε στους Μίτροβιτς, Γκάμπριελ
και Βίκτορ. Για τον Μίτροβιτς φαίνεται
να προκύπτει μεγάλη οικονομική δια-
φορά και θα γίνει προσπάθεια να γε-

φυρωθεί, αν και φαντάζει πολύ δύσκολο.
Επιτεύχθηκε συμφωνία με τον Ολιβέιρα
και θα αρχίσουν συζητήσεις με τους
Γκάμπριελ και Βίκτορ. Όλα τα ενδεχό-

μενα είναι ανοιχτά και θα γίνει μεγάλη
προσπάθεια για να παραμείνουν στην
ομάδα. Για τον Γκάμπριελ λέγονται πολ-
λά, ότι δύσκολα θα μείνει στην Ανόρ-
θωση, όμως σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες μας θα γίνει μεγάλη προσπάθεια
για να ανατραπούν τα δεδομένα. 

Όσον αφορά την ενίσχυση, άρχισαν
οι διεργασίες και έχουν εντοπιστεί παί-
κτες, κυρίως από το εξωτερικό, όμως
προτεραιότητα είναι να ξεκαθαρίσει το
σκηνικό με αυτούς που θα αποχωρίσουν
για να φανούν 100% οι ανάγκες της
ομάδας. 

Για τον Γιώργο Οικονομίδη και τις
πληροφορίες ότι υπάρχει ενδιαφέρον
από την Ομόνοια, από την Ανόρθωση
λένε ότι δεν έχουν δεχθεί οποιαδήποτε
πρόταση και ότι ο ποδοσφαιριστής δε-
σμεύεται με ακόμη δυο χρόνια συμβόλαιο. 

Προπώληση με την ΑΕΚ 
Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων
για τους οπαδούς της Ανόρθωσης, ενόψει
της εντός έδρας αναμέτρησης (20/04,
18:00) με την ΑΕΚ, η οποία θα γίνει
μόνο από το διαδικτυακό σύστημα διά-
θεσης anotickets.com. Οι τιμές των ει-
σιτηρίων έχουν οριστεί στα €10 γενική
είσοδος και στο €1 τα παιδικά.

Εισιτήρια θα διατίθενται και στα
εκδοτήρια του «Αντώνης Παπαδόπου-
λος», τα οποία θα ανοίξουν μαζί με τις
θύρες εισόδου στις 16:30 την ημέρα
του αγώνα.

Αποχωρεί ο
Πάρης Ανδρέου
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
Άντρια�Χήρα�

Αμετάκλητη είναι η απόφαση του Προ-
έδρου της Νέας Σαλαμίνας Πάρη Αν-
δρέου για αποχώρησή του από τα διοι-
κητικά του Σωματείου. 

Λόγω των αυξημένων επαγγελματι-
κών του υποχρεώσεων, οι οποίες δεν
του επιτρέπουν να παραμείνει αφοσιω-
μένος στα καθήκοντά του, παραδίδει τα
σκήπτρα σε κάποιο άλλο μέλος του Δ.Σ.
Στην ψεσινή   συνεδρία δεν πάρθηκε
απόφαση για το ποιος θα είναι ο αντικα-
ταστάτης, κάτι που θα γίνει γνωστό τις
επόμενες μέρες. 

Για την ώρα γίνεται μεγάλη προσπά-
θεια από την ομάδα της Αμμοχώστου
ώστε να αυξηθούν τα έσοδα του Σωμα-
τείου και, αναλόγως, θα παρθεί απόφαση
για το μπάτζετ της νέας χρονιάς, το οποίο
θα είναι κατά πολύ μειωμένο σε σχέση
με φέτος. 

Από βδομάδας  
Όσον αφορά το θέμα του Κονσεϊνσάο,

έγινε συνάντηση με τον Πάρη Ανδρέου
και αντήλλαξαν απόψεις για το μέλλον
του Πορτογάλου τεχνικού και αποφασί-
στηκε από κοινού να έχουν νέα συνάν-
τηση από βδομάδας, στην οποία θα δια-
φανεί εάν υπάρχει πρόσφορο έδαφος
για συνεργασία, αναλόγως και του μπάτζετ
που θα διαθέσει η Νέα Σαλαμίνα στη
νέα περίοδο. Πέραν της συνάντησης με
τον Κονσεϊνσάο, θα υπάρξουν συναντή-
σεις και με άλλους προπονητές και, ανά-
λογα, θα αποφασίσουν ποιος θα είναι ο
νέος τεχνικός της ομάδας. 

Σύντομα όλα θα ξεκαθαρίσουν 
Με την άφιξη του Ανδρέα Παντελή στην Κύπρο 
θα συζητηθούν τα δεδομένα στον προγραμματισμό 

Παροξυσμός για τον μεγάλο τελικό 
Οι φίλοι των «κυανολεύκων» κοντεύουν να εξαντλήσουν τα εισιτήρια - δίψα για το «back to back» 

Παροξυσμός για τον μεγάλο τελικό 
Οι φίλοι των «κυανολεύκων» κοντεύουν να εξαντλήσουν τα εισιτήρια - δίψα για το «back to back» 

Παροξυσμός για τον μεγάλο τελικό 
Οι φίλοι των «κυανολεύκων» κοντεύουν να εξαντλήσουν τα εισιτήρια - δίψα για το «back to back» 
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ΟΜΟΝΟΙΑ
Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Η μαύρη λίστα δημιουργήθηκε στην
Ομόνοια από τις πρώτες μέρες που ακο-
λούθησαν τη συμφωνία με τον Πάμπο
Χριστοδούλου. Ο Κύπριος τεχνικός
ήξερε έτσι και αλλιώς σε μεγάλο βαθμό
την ομάδα, άρα μπορούσε να κρίνει ότι
ένας αριθμός παικτών δεν χωρούσαν
στο πλάνο του, είτε λόγω ποιότητας είτε
λόγω χαρακτηριστικών. Υπήρχε φυσικά
και η... γκρίζα λίστα, με παίκτες για τους
οποίους ο Χριστοδούλου ήθελε να σι-
γουρευτεί στην πορεία. Με τα χάλια της
Ομόνοιας στο τελευταίο διάστημα, είναι
λογικό η μαύρη λίστα να μεγάλωσε. Και
εκεί που γινόταν λόγος για μίνιμουμ 8
προσθήκες, το κατώτατο όριο έχει φτάσει
την ντουζίνα. Άλλωστε είναι πασιφανές,
ξέροντας το μοντέλο ομάδας του Κύπριου
τεχνικού, ότι λίγοι μπορεί να έχουν θέση.
Οι επόμενες μέρες θα αρχίσουν να δια-
λευκάνουν την εικόνα των αποδεσμεύ-
σεων, με τις προβλέψεις να θέλουν τους
αποχωρήσαντες να ισοψηφούν και ίσως
να ξεπερνούν τους παραμένοντες. Πολλά
θα ήταν απλά, αν δεν υπήρχαν στη μέση
συμβόλαια για άλλον έναν χρόνο, αφού
πάγια πρακτική της περασμένης χρονιάς
ήταν διετή συμβόλαια (υπάρχουν σε
κάποια ρήτρες και σε άλλα όχι) για τους
περισσότερους. Τη διαφορά στη νέα
χρονιά θα την κάνουν οι νεοαφιχθέντες.
Αυτοί που θα προσθέσουν στον μικρό
αλλά γερό κορμό (παίκτες 11άδας ή
πρώτες επιλογές από τον πάγκο) που
θα μείνει από φέτος. Στην εξίσωση θα
μπει φυσικά και ο ρόλος των υπόλοιπων
ντόπιων που θα δώσουν και βάθος. Οι
πληροφορίες βγαίνουν με το σταγονό-
μετρο από την επίσημη Ομόνοια, αλλά
υπάρχουν κάποια αδιαμφισβήτητα δε-
δομένα. Η Ομόνοια δεδομένα χρειάζεται
σήμερα έναν ανασταλτικό ποδοσφαιρι-
στή, έναν τουλάχιστον σέντερ μπακ, έναν
κεντρικό επιθετικό και δύο ακραίους
επιθετικούς μέσους. Τα κενά υπάρχουν
ακόμη και με ολόκληρο το υφιστάμενο
ρόστερ.

Άρχισε από πίσω
Οι πρώτες πάντως κινήσεις του Χριστο-
δούλου είναι να χτίσει από την άμυνα,

εκεί που υπέφερε η Ομόνοια φέτος και
όχι μόνο. Ήδη αποκτήθηκε ένα αριστερό
μπακ (Καντέ), υπάρχει πρόθεση να έρθει
άλλο ένα, ενώ είναι πολύ κοντά σε δεξιό
(Τζαΐλσον) αφού μένουν οι υπογραφές.
Τα μπακ πρέπει να ξέρουν καλά το διπλό
παιχνίδι. Και να αμύνονται και να επιτί-
θενται. Ο Σοϊλέδης ας πούμε ήταν καλός
επιθετικά, υστερούσε όμως στην ανα-
σταλτική δουλειά. Δεδομένο ότι θα έρθει
τουλάχιστον άλλος ένας στόπερ (άρα μί-

νιμουμ δύο), ενώ είναι πολύ έντονες ο
προσπάθειες να αποκτηθεί το συντομό-
τερο τερματοφύλακας. Την ίδια στιγμή,
οι πληροφορίες κάνουν λόγο για άφιξη
μέσου τις επόμενες μέρες (ίσως και μαζί
με τον προπονητή). Είπαμε, εξάρι θα
έρθει βρέξει χιονίσει, αλλά υπάρχει
σκέψη και για 2ο κεντρικό μέσο. Ο Πάμ-
πος θέλει δύο παίκτες που να τρέχουν,
να κόβουν, να είναι δυνατοί στην προ-
σωπική μονομαχία, αλλά και να συμμε-

τέχουν δραστικά στην οργάνωση, έτσι
ώστε να μπορούν και να ανταποκριθούν
αν η Ομόνοια χρειαστεί να παίξει με
δύο φορ. Στις ομάδες του Πάμπου υπάρ-
χει πάντα ο βασικός οργανωτής αλλά,
αν παραδειγματιστούμε από τις περι-
πτώσεις Μπεμπέ και Σόουζα, ο κου-
μανταδόρος πρέπει να βγάζει και μαρ-
καρίσματα. Στοιχείο που δεν διαθέτει ο
Κλέιτον. Στην εξίσωση (όλου του ρόστερ)
θα μπουν γενικά και άλλα στοιχεία. Ύψος,

ηλικία (π. χ τα δύο στόπερ είναι στα 35
τους), κουλτούρα και κρίση στην υπόθεση
βάθος. Πιθανολογείται και απόκτηση
Κύπριου, με τον Οικονομίδη να είναι
στα υπόψη. Πολλά μπορούν να λεχθούν,
εικασίες είναι εύκολο να γίνουν. Τα δε-
δομένα, όμως, είναι ξεκάθαρα. Οι αλλαγές
θα είναι σαρωτικές, γιατί επιβάλλονται
μετά την περσινή χρονιά. Αλλαγές σε
ποσότητα, στυλ, νοοτροπία και αγωνιστική
προσέγγιση.    

ΑΕΛ
Κωστής�Σταυρινίδης

Δύσκολα θα παραμείνει στην ΑΕΛ και
τη νέα περίοδο ο Νούριο Φορτούνα. Ο
Αγκολέζος μπακ που έκανε μια εξαιρετική
χρονιά πιθανότατα δεν θα συνεχίσει στους
«κίτρινους» της Λεμεσού, παρά το ότι το
θέλουν πολύ. Ο δανεισμός του από την
Μπράγκα έχει ολοκληρωθεί και η πορ-
τογαλική ομάδα δεν ενδιαφέρεται να τον
παραχωρήσει ξανά με υποσχετική, αλλά
να τον πουλήσει και μάλιστα τον κοστο-
λόγησε κοντά στις 200.000 ευρώ. Ένα
ποσό που ναι μεν δεν είναι απαγορευτικό
για την ΑΕΛ, όμως είναι πολύ σημαντικό
αν αναλογιστεί κάποιος ότι το μπάτζετ
την επόμενη χρονιά θα είναι κάπως μει-
ωμένο σε σχέση με φέτος. Επίσης, οι
πολύ καλές εμφανίσεις του Φορτούνα
έχουν ανοίξει την όρεξη και σε άλλες
ομάδες της Κύπρου, οι οποίες -σύμφωνα
με πληροφορίες- έχουν ήδη κάνει κίνηση
για την απόκτησή του. Σ’ αντίθεση με τον
Φορτούνα, στην ΑΕΛ θα παραμείνει και
τη νέα περίοδο ο Μικέλ Αρουαμπαρένα.
Ο Βάσκος επιθετικός, που αναδείχθηκε
πρώτος σκόρερ της ομάδας στο φετινό
πρωτάθλημα με 11 τέρματα, αποδέχθηκε
την πρόταση που του έγινε να παραμείνει
με κάπως μειωμένες απολαβές και έτσι
θα συνεχίσει στους «κίτρινους». Ο
Αρουαμπαρένα είναι πολύ ευχαριστη-
μένος τόσο με την ομάδα όσο με τη ζωή
στη Λεμεσό και στην Κύπρο γενικότερα

και δεν έχει κάποιον λόγο να φύγει και
να αναζητήσει την τύχη του κάπου αλλού.
Πιθανότατα στη δεύτερη χρονιά του ο
Αρουαμπαρένα θα είναι ακόμα καλύτε-
ρος, αφού πλέον έχει μάθει καλά το κυ-
πριακό ποδόσφαιρο. Έκπληξη μπορεί

να χαρακτηρισθεί η απόφαση του Μπρού-
νο Μπαλταζάρ να κρατήσει στο ρόστερ
της ΑΕΛ και για τη νέα περίοδο τον Αλί
Σαβανέ. Όχι γιατί ο Αγκολέζος μέσος δεν
είναι καλός ποδοσφαιριστής, αλλά στα
εννέα παιγνίδια στα οποία είχε την ευθύνη

της ομάδας ο Πορτογάλος τεχνικός δεν
τον χρησιμοποίησε πολύ και ο χρόνος
συμμετοχής του ήταν ελάχιστος. Πιθα-
νότατα ο κ. Μπαλταζάρ να πιστεύει ότι
με την προετοιμασία που θα κάνει φέτος
ο Σαβανέ (θυμίζουμε ότι πέρσι δεν έκανε

το βασικό στάδιο της προετοιμασίας) θα
είναι άλλος ποδοσφαιριστής και σε θέση
να προσφέρει στη λεμεσιανή ομάδα πολύ
περισσότερα απ’ ό,τι φέτος. 

Κοντά σε δύο
Αντρέας Αβραάμ και Ηλίας Χαραλάμπους
είναι κοντά στο να αποτελέσουν τις πρώτες
μετεγγραφές για την ΑΕΛ. Και στους δύο
έγινε πρόταση και δεσμεύτηκαν να απαν-
τήσουν σύντομα. Ακόμα δεν έκλεισαν,
όμως οι πιθανότητες να γίνει το «deal»
είναι πολλές. Στις επαφές και με τους
δύο το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Ο
Αβραάμ περιμένει κάτι από Ελλάδα και
αν δεν είναι αυτό που θέλει θα υπογράψει
στην ΑΕΛ, ενώ ο Ηλίας κάνει σκέψεις
για να σταματήσει την καριέρα του. Αν
αποφασίσει να συνεχίσει για ακόμη έναν
χρόνο, τότε πιθανότατα και αυτός θα φο-
ρέσει τα κίτρινα. 

Αντίο Πίτι
Ο Πίτι αύριο αναχωρεί για την Ισπανία,
χωρίς να έχει πρόθεση να επιστρέψει
στην Κύπρο. Από τη στιγμή που δεν έχει
δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα της
Κυριακής λόγω τιμωρίας, ο Ισπανός άσος
θα αναχωρήσει για την πατρίδα του στην
οποία θα συνεχίσει την καριέρα του. Στον
Πίτι έγινε μια κρούση από την ΑΕΛ να
παραμείνει με μειωμένες απολαβές, την
οποία δεν αποδέχθηκε αφού θέλει να
επιστρέψει στο ισπανικό πρωτάθλημα.
Έχει ήδη δεχθεί προτάσεις από ομάδες
της Σεκούντα Ντιβιζιόν. 

Ψάχνει από τώρα λύση στ’ αριστερά
Ετοιμάζουν το πλάνο της νέας χρονιάς χωρίς τον Νούριο Φορτούνα

Οι δραστικές 
αλλαγές 

που γίνονται 
σαρωτικές

Από την 
αρχική 

εκτίμηση 
για 7-8

προσθήκες, 
η ανάγκη

ενίσχυσης
ανέρχεται ήδη σε

μια ντουζίνα
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ΟΣΦΠ 

Η πρώτη μετεγγραφική κίνηση του
Ολυμπιακού από το εξωτερικό για τη
νέα αγωνιστική σεζόν είναι γεγονός.
Και μάλιστα ανακοινώθηκε από τον
ίδιο. 

Ο Παπέ Σισέ, με δήλωσή του στην
ιστοσελίδα της Αζαξιό, έκανε γνωστό
ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στους
«ερυθρόλευκους», καθώς έχει υπογρά-
ψει ήδη συμβόλαιο για τα επόμενα τέσ-
σερα χρόνια. 

«Δεν είναι μυστικό. Τον Ιανουάριο
υπέγραψα με τον Ολυμπιακό για τέσ-
σερα χρόνια, ο οποίος με δάνεισε στην
Αζαξιό μέχρι το τέλος της σεζόν», ανέ-
φερε και συνέχισε ο 21χρονος άσος
λέγοντας: 

«Θέλω να παραμείνω ταπεινός. Έχω
πολλά να μάθω. Είμαι αρκετά μακριά
από το επίπεδο που μπορώ να φτάσω.
Στη χώρα του Σωκράτη εύχομαι ως
παίκτης να γίνω αυτός που ελπίζω ότι
μπορώ», ανέφερε ο Σισέ. 

Ο Σισέ είναι 21 ετών και αγωνίζεται
ως κεντρικός αμυντικός. Όπως και ο
ίδιος αναφέρει, τον Ιανουάριο είχε απο-
τελέσει μετεγγραφικό στόχο αρκετών
ομάδων της πρώτης αλλά και της δεύ-

τερης κατηγορίας της Γαλλίας.

Σενάριο για Καρασό
Πέραν του Παπέ Σισέ, δημοσιεύματα
στη Γαλλία υποστηρίζουν ότι ο Ολυμ-
πιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση
του Σεντρίκ Καρασό. Πρόκειται για
35χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος αγω-
νίζεται από το 2009 στην Μπορντό και
το συμβόλαιό του λήγει τη φετινή σεζόν. 

Ο Γάλλος γκολκίπερ δεν αναμένεται
να ανανεώσει τη συνεργασία του με

τους Γιρονδίνους, με τους οποίους τη
φετινή σεζόν είχε 26 συμμετοχές (δέχ-
θηκε συνολικά 25 γκολ και κράτησε
σε 9 ματς ανέπαφη την εστία του). 

Εκείνο που προέκυπτε τις προηγού-
μενες ημέρες είναι πως οι πρωταθλητές
Ελλάδος δεν θα κινηθούν για την από-
κτηση τερματοφύλακα το φετινό καλο-
καίρι, αφού θα βασιστούν στον Στέφανο
Καπίνο αλλά και στον Ανδρέα Γιαννιώτη
που επιστρέφει στο Λιμάνι, έπειτα από
μία εξαιρετική σεζόν στον Πανιώνιο.

Ο Σισέ, η πρώτη 
«ερυθρόλευκη» προσθήκη 

Δεν υπάρχει γιατρειά στο ελληνικό

ποδόσφαιρο. Μόλις 11 ημέρες μετά

τα θλιβερά γεγονότα του τελικού

Κυπέλλου ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, αυτήν τη

φορά το σκηνικό της ντροπής μετα-

φέρθηκε στο «Απόστολος Νικολαΐ-

δης», στην αναμέτρηση της 2ης

αγωνιστικής των play off της Super

League, ανάμεσα στον Παναθηναϊ-

κό και στον ΠΑΟΚ. Το ματς διακό-

πηκε οριστικά στο 55’ από τον διαι-

τητή Κομίνη, λόγω του τραυματι-

σμού του προπονητή των «ασπρό-

μαυρων» Βλάνταν Ίβιτς στο κεφάλι,

κι ενώ είχε προηγηθεί σύρραξη των

παικτών στην περιοχή του Παναθη-

ναϊκού, μετά τον τσακωμό Μπεργκ-

Κρέσπο. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τό-

τε προηγείτο με 1-0, χάρη στο γκολ

του Μπεργκ στο 9’. Το ντέρμπι «πή-

ρε φωτιά» μετά τη λανθασμένη

αποβολή του Οδυσσέα Βλαχοδήμου

στο 20'. Στο ξεκίνημα του δεύτερου

μέρους, τον δρόμο προς τα αποδυ-

τήρια (χωρίς λόγο) είδε και ο

Ουάρντα (51'), με αποτέλεσμα να

ξεφύγει εντελώς η κατάσταση. Στο

54' οι παίκτες των δύο ομάδων ήρ-

θαν στα χέρια, ενώ από κουτάκι

μπίρας που «εκτοξεύθηκε» από την

εξέδρα τραυματίστηκε στο κεφάλι ο

τεχνικός του ΠΑΟΚ Βλάνταν Ίβιτς,

ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκο-

μείο. Ο διαιτητής Γιώργος Κομίνης,

ο οποίος με τις αποφάσεις του στις

αποβολές των Βλαχοδήμου και

Ουάρντα είχε προκαλέσει τον

εκνευρισμό των δύο ομάδων, μπρο-

στά στη διαμορφωθείσα κατάσταση

διέκοψε το ματς λίγο μετά το 55'

και για περισσότερο από μία ώρα

ακολούθησαν αλεπάλληλες δια-

βουλεύσεις στ' αποδυτήρια μεταξύ

των αξιωματούχων του αγώνα, των

εκπροσώπων των ΠΑΕ και του για-

τρού του αγώνα.

Μετά από πολλές διαπραγματεύσεις

και τις διαβεβαιώσεις που έδωσαν

προς τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ οι

υπεύθυνοι του Παναθηναϊκού, ότι

θα αναζητηθεί ο οπαδός που προ-

έβη στην απαράδεκτη ενέργεια

προς τον Ίβιτς και παρά την ξεκάθα-

ρη θέση του ΠΑΟΚ για οριστική

διακοπή του ματς (οι Θεσσαλονικείς

επεκαλούντο το άρθρο 15 του ΚΑΠ,

που αναφέρεται σε τραυματισμούς

παικτών, ή αξιωματούχων, ή παρα-

γόντων του αγώνα), ο ρέφερι του

ματς πήρε την τελική απόφαση για

οριστική διακοπή.

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Και οι Ρανταμέλ Φαλκάο και
Φάμπιο Κοεντράο επιδόθη-
καν στο «ευγενές» σπορ,
διαδεδομένο ειδικά μεταξύ
των πλουσίων, της φορο-
διαφυγής, σύμφωνα με τις
ισπανικές Αρχές. Σύμφωνα
με ισπανικά ΜΜΕ, ο Κο-
λομβιανός φορ της Μονακό
φέρεται να απέκρυψε 5,66 εκ.
ευρώ το 2012 και το 2013, όταν αγωνι-
ζόταν στην Ατλέτικο Μαδρίτης, μεταφέ-
ροντας τα χρήματα μέσω offshore εται-

ρειών σε Παρθένες Νήσους, Παναμά
και Ιρλανδία. Από την πλευρά του, ο
Πορτογάλος διεθνής ακραίος αμυντικός

της Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να
μη δήλωσε 1,29 εκ. ευρώ τα

οποία απέστειλε μέσω εται-
ρειών σε Παναμά και Ιρ-
λανδία. Οι δύο παίκτες
έχουν ατζέντη τον Ζόρζε
Μέντες, ο οποίος εκπρο-

σωπεί έναν ακόμη παίκτη
που βρίσκεται υπό διερεύνη-

ση για φοροδιαφυγή, τον Κρι-
στιάνο Ρονάλντο. Επίσης, για φοροδια-
φυγή έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν
και οι Λιονέλ Μέσι, Χαβιέ Μασεράνο.

Κατηγορούνται για φοροδιαφυγή

ΑΓΓΛΙΑ

Ρεκόρ λειτουργικών εσόδων θα
παρουσιάσει το 2017 η Μάν-
τσεστερ Γιουνάιτεντ, με αύ-
ξηση περίπου κατά 570 εκ.
λίρες. Τα έσοδα των «κόκ-
κινων διαβόλων», όπως
εκτιμούν στο «Ολντ Τρά-
φορντ», θα αυξηθούν κατά
570 εκ. λίρες, έχοντας κάνει
αρχικές προβλέψεις που δεν ξε-
περνούσαν τα 540 εκ. λίρες. Ωστόσο, το
χρέος της Γιουνάιτεντ αυξήθηκε από
348,7 εκ. λίρες σε 366, 3 εκ. λόγω της

απόδοσης του δολαρίου έναντι της λίρας.
Επιπλέον, το κέρδος αναμένεται να βρί-
σκεται από 185 εκ. έως 195 εκ. λίρες,

όταν πέρσι διαμορφώθηκε στα
191,9 εκ. με έσοδα 515,3 εκ.

λίρες. Η Γιουνάιτεντ είχε αύ-
ξηση στις εμπορικές της
συναλλαγές το τελευταίο
12μηνο, όπως στα τηλεο-
πτικά έσοδα στο 12,9%. Μι-

κρή πτώση υπήρξε στα έσο-
δα από τους αγώνες, τα οποία

μειώθηκαν κατά 1,7%, με τα λει-
τουργικά έξοδα να έχουν αυξηθεί περί-
που 27% σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο.

Ρεκόρ εσόδων η Γιουνάιτεντ

Πραγματοποιώντας πολύ σπουδαία
εμφάνιση, ο Πανιώνιος νίκησε 1-0 την
ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ και την προσγείωσε...
ανώμαλα στην πραγματικότητα, μετά
τη νίκη στην Τούμπα. Ο Σαέντ Γεσίλ
στο 7ο λεπτό πέτυχε το γκολ που έκρινε
την αναμέτρηση.

Με τακτική για σεμινάριο ο Βλάνταν
Μιλόγεβιτς «κλείδωσε» την ΑΕΚ, που
σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο πα-
ρουσίασε τραγική εικόνα. Σίγουρα βοή-
θησε και το γρήγορο γκολ μόλις στο 7’,
αλλά και σ’ αυτό η ευθύνη των γηπε-
δούχων είναι μεγάλη. Από κόρνερ της
Ένωσης (!) ο Πανιώνιος δημιούργησε
τις προϋποθέσεις για μια αντεπίθεση,
με τον Μπεν να πραγματοποιεί εκπλη-
κτική κούρσα και να πασάρει στον
Γεσίλ. Ο Τουρκογερμανός στράικερ

πλάσαρε έξοχα τον Μπάρκα πετυχαί-
νοντας μόλις το 2ο γκολ της επαγγελ-
ματικής του καριέρας.

Ο Σιώπης και ο Κόρμπος δημιούρ-
γησαν απροσπέλαστο τείχος στο κέντρο
του γηπέδου, ο Μπεν όποτε έπαιρνε
την μπάλα ήταν «κίνδυνος-θάνατος»,
ενώ η αμυντική γραμμή του Πανιωνίου
με κυρίαρχο τον Σπύρο Ρισβάνη λει-
τούργησε άριστα. Κάπως έτσι κύλησε
όλο το πρώτο ημίχρονο, με την ΑΕΚ
να μην μπορεί να απειλήσει και να
προσπαθεί με «καμινάδες» να δημι-
ουργήσει πρόβλημα στον Πανιώνιο.
Αδύνατον...

Η τακτική προσέγγιση του Πανιω-
νίου άγγιζε την τελειότητα. Ο Μιλόγεβιτς
νίκησε κατά κράτος τον συνάδελφό του,
αφού κατάφερε να απειληθεί ελάχιστα

από την ομάδα που διαθέτει τη δεύτερη
καλύτερη επίθεση της Super League.
Κι όταν αυτό έγινε, σε «βολίδα» του
Γκάλο στο 80’, ο Γιαννιώτης επενέβη
εντυπωσιακά. Πέραν τούτου και μιας
κεφαλιάς του Βράνιες στο 52’ (άουτ), η
ΑΕΚ ήταν «κλειδωμένη» και απολύτως
«βραχυκυκλωμένη» από τον εντυπω-
σιακό Πανιώνιο και τον εξαιρετικό προ-
πονητή του.

Αξίζει κάτι καλύτερο από μια απλή
συμμετοχή στα play offs ο «Ιστορικός»;
Κατηγορηματικά, ναι! Δεν του άξιζε
κάτι λιγότερο από τη νίκη και θα ήταν
άδικο να μην την κατακτήσει από μια
«καραμπόλα» σε σέντρα του Σιμόες
στο 89’, με την μπάλα να παίρνει πε-
ρίεργη τροχιά και να προσκρούει στο
αριστερό δοκάρι του Γιαννιώτη.

Την προσγείωσε στην πραγματικότητα 
Ο Πανιώνιος πέτυχε σπουδαίο «διπλό» με 1-0 επί της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ 

Δεν υπάρχει γιατρειά στο ελληνικό ποδόσφαιρο!
Διακόπηκε το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ λόγω τραυματισμού του Βλάνταν Ίβιτς 
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