
sigmalive.com/sports

19/05/2017

ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ
ΤΟΥ ΝΤΑΜΠΛ
ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΟ 
Μπορεί ο προγραμματισμός στον ΑΠΟ-

ΕΛ να «τρέχει», όμως υπάρχει και ο με-

γάλος τελικός του Κυπέλλου. Το κίνη-

τρο είναι ισχυρό αφού, μετά την κατά-

κτηση του πρωταθλήματος, οι «γαλα-

ζοκίτρινοι» θέλουν και το Κύπελλο.

ΣΕΛΙΔΑ 36

ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ
ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ 
Η προπώληση έχει ξεπεράσει τα 5.000

εισιτήρια. Από σήμερα Παρασκευή θα

ξεκινήσει και η ελεύθερη προπώληση

των περίπου 2.500 εισιτηρίων που

έχουν απομείνει. Υπάρχει πίστη και αι-

σιοδοξία για την κατάκτηση του τρο-

παίου.

ΣΕΛΙΔΑ 37

ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ ΑΛΛΑ... 
Στην Κωνσταντινούπολη ο Ολυμπιακός, που ρίχνεται το απόγευμα (18:30) στη

μάχη του φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Οι Ρώσοι

είναι το φαβορί, αλλά ο Ολυμπιακός έχει πολλάκις αποδείξει πως ξέρει να

φέρνει τούμπα τα προγνωστικά. Νωπές οι μνήμες από την ολική ανατροπή

πριν από μερικά χρόνια.

ΣΕΛΙΔΑ 34

Παρά τις πολλές προσδοκίες που
υπήρχαν σε κάθε περίπτωση και με
δύο μόνο εξαιρέσεις, η Ομόνοια δεν
κάνει καλές επιλογές, όταν
συνεργάζεται με ξένους
τερματοφύλακες. Ο Πάμπος
Χριστοδούλου και οι «πράσινοι»
θέλουν αυτήν τη φορά να αλλάξουν
την αρνητική παράδοση. Αναδρομή
από τον Μπράσας μέχρι τον Κρέσιτς. 
ΣΕΛΙΔΑ 38

ΘΑ ΠΕΤΥΧΕΙ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ

ΔΙΑΝΑ;
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TΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διευθυντής Σύνταξης |

Θεόδωρος Καυκαρίδης

Υπεύθυνοι σύνταξης |

Πολύβιος Αλεξάνδρου,

Φρίξος Κυριάκου

Συντάκτες | 

Άκης Κυριάκου, 

Γιάννης Παπαϊωάννου,

Σοφοκλής Σοφοκλέους,

Βασίλης Τσιρόπουλος,

Ανδρέας Παρασκευά,

Κωνσταντίνος Κλαρκ,

Κατερίνα Φραντζή, 

Κώστας Αθανασίου, 

Κωστής Σταυρινίδης,

Γρηγόρης Γεωργίου, 

Στέλιος Δημοσθένους 

Συνεργάτες | Δημήτρης

Φώκκης, Τάκης Πάλμας,

Παναγιώτης Χριστοδούλου

TΖΟΚΕΡ

7, 22, 31, 43, 44 και 13
Στην 1η και 2η κατηγορία σημειώθηκε

ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Η 3η κερδίζει από €2.500, η 4η

και η 5η από €50, η 6η και η 7η  από €2 και

η 8η από €1,5.

ΠΡΟΤΟ

3364756
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε 

ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Η 2η κατηγορία κερδίζει €25.000, 

η 3η από €2.500, η 4η από €250, η 5η από

€25 και η 6η από €2.

EXTRA 5

7454η κλήρωση:  12, 16, 18, 30, 32
7455η κλήρωση:  3, 20, 22, 32, 33

SUPER 3

30887η: 781 30888η: 694 30889η: 464
30890ή: 736 30891η: 731 30892η: 864
30893η: 937 30894η: 941 30895η: 415
30896η: 546

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

Πρωταθλητής ο
Μαυρομμάτης 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Ο Μαυρομμάτης Αγίου Παύλου (φωτο-
γραφία) πανηγύρισε την κατάκτηση του
Παγκύπριου Διασωματειακού Πρωτα-
θλήματος Α’ Κατηγορίας Ανδρών 2016-
2017 στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση και
πέτυχε το νταμπλ.Στο πλαίσιο της τελευταίας
αγωνιστικής των play offs, ο Μαυρομμάτης
κατάφερε να κερδίσει στην έδρα του την
Goodgate ΕΘΑ με 3-1. Για την ομάδα του
Αγ. Παύλου δυο νίκες πέτυχε ο Μάριος
Γιάγκου και μία ο Γιάγκος Γιάγκου. Τη
νίκη της ΕΘΑ σημείωσε ο Βασίλης Βασι-
λείου. Η ομάδα του  Μαυρομμάτη Αγ.
Παύλου, μετά την πιο πάνω επιτυχία της
επί της Goodgate ΕΘΑ, έχει συμπληρώσει
τέσσερεις νίκες, έναντι δύο της ομάδας
της Έγκωμης. O Χαράλαμπος Πεττεμε-
ρίδης Nurofen κατέλαβε την ένατη θέση
και o Άρης Λεμεσού τη δέκατη θέση στον
βαθμολογικό πίνακα και την περίοδο
2017-2018 θα αγωνίζονται στο πρωτά-
θλημα της Β’ Κατηγορίας. 

Η τελική κατάταξη  
έχει ως ακολούθως:
1. Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου                                                                    
2. Goodgate ΕΘΑ                                                 
3. Κ.Ν. Ακρόπολης
4. Α.Σ. Πολεμίδια 
5. Ευαγόρας Λακατάμειας
6. Canderel ΑΠΟΕΛ                      
7. Ανατολή Λατσιών                                                                                             
8. Ονήσιλος Λακατάμειας
9. Χαράλαμπος Πεττεμερίδης Nurofen 
10. Άρης Λεμεσού 

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

O δεύτερος αγώνας του φετινού Ε’
Επαρχιακού Πρωταθλήματος Σκοπο-
βολής της ΚΟΚ & ΔΑΖ Λευκωσίας
θα γίνει στις εγκαταστάσεις σπόρτιγκ
του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στα
Λατσιά την ερχόμενη Κυριακή, 21
Μαΐου, κι οι διοργανωτές προγραμ-
ματίζουν ο αγώνας των 50 δίσκων να
διεξαχθεί και πάλι σε έξι γήπεδα, αφού
αναμένεται ότι οι συμμετοχές αθλητών
και ομάδων από τους Κυνηγετικούς
Συλλόγους της επαρχίας Λευκωσίας
θα ξεπεράσουν το ρεκόρ του πρώτου
αγώνα στον οποίο συμμετείχαν 132

αθλητές και 15 ομάδες.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 8.30 το

πρωί και οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές
μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι ενώ, όπως
και στον πρώτο αγώνα, θα απονεμηθούν
έπαθλα στις τρεις πρώτες νικήτριες ομά-
δες των ανδρών, στην πρώτη ομάδα
των εφήβων, καθώς και στις κατηγορίες
«Κυνηγοί Α’», «Κυνηγοί Β’», «Σκοπευτές
Α’», «Σκοπευτές Β’», «Βετεράνοι Κυνη-
γοί», «Βετεράνοι Σκοπευτές» και «Έφη-
βοι» κάτω των 18 χρονών. Το κόστος
συμμετοχής στον αγώνα είναι €15.00
(δεκαπέντε ευρώ) για τους άνδρες και
€10.00 (δέκα ευρώ) για τους εφήβους,
ενώ για τις ομάδες των Κυνηγετικών
Συλλόγων η εγγραφή είναι δωρεάν. 

Β’ πρωταθληματικός αγώνας 
της ΚΟΚ & ΔΑΖ Λευκωσίας  
Οι συμμετοχές ομάδων και αθλητών θα ξεπεράσουν αυτές του πρώτου 
αγώνα, στον οποίο σημειώθηκε ρεκόρ με 132 αθλητές και 15 ομάδες

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Με την ημιτελική φάση αρχίζει σήμερα
στην κλειστή Αίθουσα Αγίου Δομετίου
το Final 4 Κυπέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών.

Τέσσερεις ομάδες, ένα μεγάλο φαβορί,
μια παραδοσιακή δύναμη και δύο αου-
τσάιντερ θα διεκδικήσουν με αξιώσεις
το βαρύτιμο τρόπαιο, το οποίο ουσιαστικά
θα σηματοδοτήσει το φινάλε της αγωνι-
στικής περιόδου στο πρωτάθλημα σάλας,
όσον αφορά τη μεγάλη κατηγορία των
Ανδρών.  Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο,
έχοντας ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα,
αλλά και νωρίτερα το Σούπερ Καπ, θέλει
να ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν με
τρεμπλ, με τους χειροσφαιριστές του Αν-
δρέα Ανδρέου να είναι απόλυτα έτοιμοι
γι’ αυτή την πρόκληση. 

Ο περσινός Κυπελλούχος Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ,
παρά τα δικά του προβλήματα, παραμένει
παραδοσιακή δύναμη στο άθλημα της

χειροσφαίρισης και, με όπλο τη βαριά
του φανέλα, θα προσπαθήσει να διατη-
ρήσει τα κεκτημένα. 

Από την άλλη ο Παρνασσός Στροβό-
λου, έχοντας ήδη κατακτήσει τη 2η θέση

στο πρωτάθλημα έπειτα από πολλά χρό-
νια και με όπλο τον ενθουσιασμό, το
πάθος και τη θέληση για νέες επιτυχίες,
θα διεκδικήσει με αξιώσεις όσες πιθα-
νότητες τού αναλογούν ενώ, τέλος, το

Κ.Ν. Αγίων Τριμιθιάς, έχοντας τον τίτλο
του απόλυτου αουτσάιντερ, θα προσπα-
θήσει για τη μεγάλη έκπληξη. 

Οι αγώνες της ημιτελικής φάσης αρ-
χίζουν στις 18:00 με τον αγώνα ανάμεσα
στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
και τον Παρνασσό Στροβόλου, ενώ στις
20:00 ο Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ θα τεθεί αντιμέτωπος
με το Κ.Ν. Αγίων Τριμιθιάς. 

Και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στην
κλειστή αίθουσα Αγίου Δομετίου. 

Ο Μεγάλος τελικός του Final 4 Κυ-
πέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών θα διεξαχθεί
την Κυριακή στο Στάδιο Τάσσος Παπα-
δόπουλος Ελευθερία, θα αρχίσει στις
18:00 και θα μεταδίδεται απευθείας από
την τηλεόραση του ΡΙΚ. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα: 
18:00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥ-
ΠΡΟΥ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ       
20:00 Α.Σ.Σ. ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ - Κ.Ν.
ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ       

Αρχίζει το Final 4 Κυπέλλου 
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αντιμετωπίζει 
τον Παρνασσό και ο Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ το Κ.Ν. Αγίων Τριμιθιάς 

ΜΠΑΣΚΕΤ 

Στο «Sinan Erdem» της Κωνσταντινού-
πολης, χωρητικότητας 16.000 θεατών,
θα «χτυπά η καρδιά» του ευρωπαϊκού
μπάσκετ από σήμερα μέχρι και την Κυ-
ριακή. Μαζί θα χτυπά και η καρδιά των
φιλάθλων του Ολυμπιακού, οι οποίοι,
5 χρόνια μετά την κατάκτηση του 2ου
τροπαίου στην Ιστορία του Συλλόγου
το 2012, επιστρέφουν στο ίδιο γήπεδο.
Αυτήν τη φορά, η αντίπαλός του στον
τελικό του 2012, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, θα
βρεθεί στον δρόμο του Βασίλη Σπανούλη
και των συμπαικτών του στον ημιτελικό
της Παρασκευής (18:30) ως η κάτοχος
του τίτλου. 

Στο 10ο φάιναλ φορ της Ιστορίας
του, ο Ολυμπιακός καλείται να βρει τα
ψυχικά αποθέματα να δυσαρεστήσει
για τέταρτη φορά σε καταληκτική φάση
(2012, 2013, 2015) την ΤΣΣΚΑ και να
προκριθεί σε έναν 8ο ευρωπαϊκό τελικό,
με στόχο το 4ο αστέρι στη φανέλα του.
Το μπάτζετ των 43 εκ. ευρώ της ΤΣΣΚΑ
του Δημήτρη Ιτούδη δεν τρομάζει τους
Πειραιώτες, που έχουν παίξει σε 6 φάι-
ναλ φορ τα τελευταία 9 χρόνια (από το

2009 στο Βερολίνο) και 4 τα τελευταία
6. Η ΤΣΣΚΑ, στο 16ο φάιναλ φορ της 
Ιστορίας της, θα διεκδικήσει ένα 8ο
τρόπαιο, αλλά και «back to back» τίτλους
για πρώτη φορά στην Ιστορία της, με
τον προπονητή της να ελπίζει πως θα
γίνει και ο πρώτος Έλληνας που το πε-

τυχαίνει! 
Στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών

(21:30), θέση στο τζάμπολ παίρνουν
Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης: Στο
τρίτο διαδοχικό φάιναλ φορ η οικοδέ-
σποινα, με προπονητή τον πολυνίκη
(με 8 τρόπαια) Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς,

ευελπιστεί πως θα στεφθεί για πρώτη
φορά στην Ιστορία της πρωταθλήτρια
Ευρώπης. Η «βασίλισσα», όμως, των 9
τίτλων στη διοργάνωση θα της το επι-
τρέψει; Τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών
είναι τα ίδια με αυτά του φάιναλ φορ
του 2015, όταν στον τελικό είχαν προ-
κριθεί Ολυμπιακός και Ρεάλ, με τους
Ισπανούς να επιστρέφουν τότε στον...
θρόνο 20 χρόνια μετά το τελευταίο τρό-
παιο (1995). Από εκείνη την ομάδα στη
Μαδρίτη, ο Ολυμπιακός διατηρεί 6 παί-
κτες στο ρόστερ του φέτος: Σπανούλη,
Πρίντεζη, Παπαπέτρου, Αγραβάνη, Μάν-
τζαρη, Λοτζέσκι, ενώ ο ερυθρόλευκος
το 2015 Οθέλλο Χάντερ θα βρίσκεται
κι αυτός στην Πόλη, με τη φανέλα όμως
της Ρεάλ Μαδρίτης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σήμερα

ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ολυμπιακός

18:30

Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης

21:30

Κυριακή

Μικρός τελικός    

Τελικός      

Έτοιμος για την υπέρβαση ο Ολυμπιακός
Αρχίζει σήμερα το Final-4 με δύο σπουδαίους αγώνες 
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«Διπλό» και δεύτερη θέση
Οι «κιτρινοπράσινοι» ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Αύριο η ΑΕΚ δίνει το τελευταίο παιχνίδι
της χρονιάς στο «Αντώνης Παπαδό-
πουλος» με την Ανόρθωση. Η ομάδα
της Λάρνακας με νίκη εξασφαλίζει τη
δεύτερη θέση και θα φτάσει στους 76
βαθμούς, περισσότερους από κάθε
άλλη φορά. Αυτό δείχνει μια βελτίωση,
η οποία όμως δεν ήταν αρκετή για να
της δώσει το ζητούμενο. Της έλειψε
πάρα πολύ η σταθερότητα και τ’ απο-
τελέσματα απέναντι στις μικρομεσαίες
ομάδες και όχι μόνο. Όλα αυτά θα πρέ-
πει να τα μαζέψει, να τα διορθώσει και
να επιστρέψει δριμύτερη στο νέο πρω-
τάθλημα και σε καμία περίπτωση να
μην απογοητευτεί κανένας για να πα-
ραμείνει η ομάδα τους στα ψηλά της
βαθμολογίας, αλλά και για ν’ ανέβει
στην κορυφή.

«Να τελειώσουμε με 
καλά συναισθήματα»
Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ έχει πολλούς λόγους
για τους οποίους θέλει να τελειώσει τη
σεζόν με μια νίκη και στην επίσημη
ιστοσελίδα της ομάδας το τόνισε αρκετές
φορές.

«Έχουμε αρκετούς λόγους για να
θέλουμε τη νίκη. Θέλουμε να τελει-
ώσουμε με μία νίκη, με καλά συναι-
σθήματα και επειδή κάτω από ορισμένες
προϋποθέσεις είναι θετικό για την ομά-
δα μας να τερματίσει στη 2η θέση. Για
πολλούς λόγους. Όλη η οικογένεια της
ΑΕΚ αξίζει να τερματίσει τη σεζόν με
καλά συναισθήματα. Είναι ένα ντέρμπι,
το τελευταίο έπειτα από αρκετά αντα-
γωνιστικά παιχνίδια στα πλέι-οφ, με
καλά ματς και αποτελέσματα για την
ομάδα μας. Θέλουμε να κάνουμε ένα
καλό παιχνίδι, να παίξουμε καλά και
να κλείσουμε με μία νίκη. 

»Ασφαλώς αυτό που θέλω να πω
στον κόσμο είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ
για τη στήριξή του σε όλη τη σεζόν.
Όσοι έρθουν στο γήπεδο το Σάββατο

θα τους περιμένουμε και θα θέλαμε να
τους αφιερώσουμε τη νίκη. Να απο-
λαύσουμε μαζί το τελευταίο παιχνίδι
της σεζόν και όλοι μαζί να τελειώσουμε
με καλά συναισθήματα», δήλωσε ο
Ισπανός προπονητής.

«Να τελειώσουμε 
όσο πιο ψηλά γίνεται»
Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί με
αρκετές αξιώσεις ο Νέστορας Μυτίδης,

αφού ο Φλοριάν και ο Τρισκόφσκι είναι
τραυματίες. Ο Κύπριος διεθνής επιθε-
τικός τόνισε και αυτός στην επίσημη
ιστοσελίδα των «κιτρινοπράσινων» ότι
θέλουν τη νίκη και τη δεύτερη θέση.

«Είναι το τελευταίο παιχνίδι της χρο-
νιάς. Εμείς πρέπει να δώσουμε τα πάντα
για να κερδίσουμε, έτσι ώστε να κλείσει
θετικά η σεζόν και να κλειδώσουμε τη
2η θέση. Πιστεύω θα είναι ένα καλό
παιχνίδι, οι δύο ομάδες θα παίξουν ελεύ-

θερα. Εμείς φυσικά θέλουμε να κερδί-
σουμε για να κλειδώσουμε τη 2η θέση,
να τελειώσουμε όσο πιο καλά γίνεται τη
σεζόν και να ξεκινήσουμε την επόμενη
κάτω από καλές συνθήκες», δήλωσε με
τη σειρά του ο Νέστορας Μυτίδης.

Με αλλαγές για το «διπλό»
Χωρίς τον τιμωρημένο Λαρένα και
τους τραυματίες Τρισκόφσκι και Φλο-
ριάν θα πάει στο «Αντώνης Παπαδό-

πουλος» η ΑΕΚ αύριο για τη νίκη και,
συνάμα, τη διατήρηση της δεύτερης
θέσης. Θα γίνουν αρκετές αλλαγές στο
αρχικό σχήμα αλλά, όποιοι κι αν αγω-
νιστούν, το κίνητρο για νίκη υπάρχει
και η ΑΕΚ θέλει να τερματίσει στη δεύ-
τερη θέση. Ο Μυτίδης θεωρείται δε-
δομένο ότι θα πάρει φανέλα βασικού,
ενώ θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικούν
οι Χαραλάμπους, Χαραλαμπίδης και
Μαλόκου.

Οργασμός διαβουλεύσεων και εξελίξεις 
Στα βαθιά μπαίνει ο προγραμματισμός της ομάδας από τη Λεμεσό 

ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης

Όπως ήταν αναμενόμενο, το πλάνο στην
ΑΕΛ, σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο προ-
γραμματισμός, έχει μπει για τα καλά σε
εφαρμογή, αφού στόχος του Μπρούνο
Μπαλταζάρ και της διοίκησης είναι το
συντομότερο δυνατό να τελειώσουν και
το ρόστερ της νέας περιόδου να συμ-
πληρωθεί, γιατί σε κάτι περισσότερο από
τρεις εβδομάδες θα ξεκινήσει η προ-
ετοιμασία. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΛ θα ξε-
κινήσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις
της στον α’ προκριματικό γύρο του Γι-
ουρόπα στις 29 Ιουνίου, με την έναρξη
της προετοιμασίας να τοποθετείται μεταξύ
8 και 12 Ιουνίου. Πραγματικός οργασμός
διαβουλεύσεων με ποδοσφαιριστές που
ενδιαφέρουν τον τεχνικό της ομάδας,
αλλά και με τους παίκτες του φετινού
ρόστερ. Θυμίζουμε ότι τα συμβόλαια
των Ρόμο, Γεωργιάδη και Πίτι ολοκλη-
ρώνονται, όπως και ο δανεισμός του
Φορτούνα. Πίτι, Γεωργιάδης, Ρόμο, Φορ-
τούνα, Μπλάνκο αποχωρούν, ενώ οι Αϊ-
ρόσα και Αρουαμπαρένα ανανεώνουν
και σύντομα θα ανακοινωθούν. Μάλλον
μένει ο Σαβανέ, ενώ ακόμα είναι άγνωστο
το μέλλον του Μιτρέα.

Θετικές ενδείξεις για Αβραάμ
Στην ΑΕΛ περιμένουν την απάντηση

του Αντρέα Αβραάμ στην πρόταση που
του έκαναν. Οι ενδείξεις είναι πολύ θε-
τικές, αφού όλα δείχνουν πως θα συ-
νεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΛ. Οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι ο διεθνής
ποδοσφαιριστής θα υπογράψει μέσα
στο Σαββατοκύριακο το συμβόλαιό του
και, από βδομάδας, θα ανακοινωθεί.
Δεν αποκλείεται να αποτελέσει την
πρώτη μετεγγραφή της ΑΕΛ για τη νέα
περίοδο.

Αντίθετα, οριστικοποιήθηκε πως
δεν θα συνεχίσει τελικά την καριέρα
του στην ΑΕΛ ο Ηλίας Χαραλάμπους.
Παρά το ότι η λεμεσιανή ομάδα τού
έκανε πολύ καλή πρόταση, ο διεθνής
αμυντικός αποφάσισε να την απορρίψει.
Έτσι, η ΑΕΛ στρέφει αλλού την προσοχή
της για την… κυπριακή ενίσχυσή της,
αφού είναι μέσα στο πλάνο της να απο-
κτήσει και ντόπιους ποδοσφαιριστές
οι οποίοι, όμως, να έχουν ποιότητα και
να μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά
στην ομάδα. 

Έρχονται μαζεμένες
ανακοινώσεις
Από το εξωτερικό έχουν συμφωνήσει
με 3-4 ποδοσφαιριστές και σύντομα θα
υπάρξουν ανακοινώσεις, μόλις πέσουν
και οι υπογραφές. Επίσης, σε περίπτωση
που ο Ρόμο αποτελέσει οριστικά παρελ-
θόν για την ΑΕΛ (κάτι που μοιάζει πολύ
πιθανόν), οι «κίτρινοι» δεν θα τα βάψουν

μαύρα. Και αυτό γιατί έχουν ήδη βρει
τον αντικαταστάτη του. Και μάλιστα δεν
είναι μόνο ένας. Έχουν εντοπιστεί δύο
τερματοφύλακες που μπορούν να δώ-
σουν την ασφάλεια που χρειάζεται η
ομάδα στον άσο. Φυσικά ο Μπρούνο
Μπαλταζάρ θα ήθελε να μείνει στην
ομάδα ο Βενεζουελάνος, ο οποίος έκανε
πολύ καλή χρονιά.

Ο Μπαλταζάρ στην «Ο Jogo»
Στην εφημερίδα «O Jogo» μίλησε ο
Μπρούνο Μπαλταζάρ, ο οποίος απο-
θέωσε πέντε ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ.
Ερωτηθείς για τους παίκτες που ξεχω-
ρίζουν στην ΑΕΛ, ο τεχνικός της είπε:
«Ο Ντόσα, ο Αϊρόσα, ο Σοάρες είναι θε-
μελιώδεις παίκτες για την ΑΕΛ. Ο Νού-
ριο είναι φανταστικός παίκτης και ο
Μέσκα -κατά την άποψή μου- βελτιώ-
θηκε πολύ αυτήν τη σεζόν και είναι σε
καλό δρόμο».

Σε μιαν άλλη εξέλιξη, όπως και στις
προηγούμενες φορές έτσι και τώρα που
η ΑΕΛ θα αγωνιστεί στην Ευρώπη θα
δώσει τα παιγνίδια της στο «Α. Παπαδό-
πουλος». Να θυμίσουμε ότι εκεί αντιμε-
τώπισε το 2012 την Παρτίζαν και το
2014 τις Ζενίτ και Τότεναμ. Στο ΓΣΠ
αγωνίσθηκε με Άντερλεχτ για τα πλέι
οφ του Τσάμπιονς Λιγκ και εκεί έδωσε
τους αγώνες στον όμιλο του Γιουρόπα.
Η ΑΕΛ το 2012 έπαιξε και στο «Τσίρειο»
κόντρα στη Λίνφιλντ. 
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ΑΠΟΕΛ 
Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Μπορεί ο προγραμματισμός στον ΑΠΟ-
ΕΛ να «τρέχει», όμως υπάρχει και ο με-
γάλος τελικός του Κυπέλλου, την ερχό-
μενη Τετάρτη με τον Απόλλωνα. Το κί-
νητρο είναι ισχυρό, μετά την κατάκτηση
του πρωταθλήματος, κι οι «γαλαζοκίτρι-
νοι» θέλουν να φτάσουν στο νταμπλ.
Κάτι παρόμοιο πέτυχαν και πριν από 2
χρόνια όταν επικράτησαν της ΑΕΛ στον
τελικό με 4-2. Αυτό θέλουν να το επανα-
λάβουν. Το σίγουρο είναι ότι στον «Αρ-
χάγγελο» θέλουν να ολοκληρώσουν μια
ονειρική χρονιά. Μετά τη σπουδαία πα-
ρουσία στους ομίλους του Γιουρόπα
Λιγκ (μέχρι και τους «16») και την κατά-
κτηση του πρωταθλήματος, θέλουν να
σηκώσουν και το Κύπελλο. Και, εάν επι-
τευχθεί, θα γραφτεί ακόμη μια χρυσή
σελίδα στην τρισένδοξη Ιστορία του
ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει η εντύπωση ότι, μετά
την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το
Κύπελλο περνά σε δεύτερη μοίρα, όμως
κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στον ΑΠΟΕΛ.
Δεν υπάρχει ταβάνι στους τίτλους και
στις διακρίσεις. Ο ΑΠΟΕΛ είναι καταδι-
κασμένος να διεκδικεί  κάθε χρόνο πρω-
τάθλημα και Κύπελλο. Ο ΑΠΟΕΛ έχει
καταστεί -ειδικά την τελευταία πενταε-
τία- σε συλλέκτη τίτλων και θέλουν να
συνεχίσουν. 

Ο κόσμος θα είναι και πάλι εκεί 
Όπως πάντα, ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ θα
είναι και πάλι το στήριγμα των ποδο-
σφαιριστών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
τα εισιτήρια θα εξαντληθούν και πως το
νότιο πέταλο και η ανατολική θα γεμίσουν
ασφυκτικά. Οι ΑΠΟΕΛίστες θέλουν να
πανηγυρίσουν και το Κύπελλο στον εξώ-
στη με τους ποδοσφαιριστές και να στεί-
λουν το ξεκάθαρο μήνυμα ότι στον ΑΠΟ-
ΕΛ ποτέ δεν υπάρχει κορεσμός, όταν
ενώπιόν τους βρίσκονται τίτλοι και δια-
κρίσεις. Ζουν σε ρυθμούς τελικού οι
φίλοι του ΑΠΟΕΛ και αναμένουν ότι οι

ποδοσφαιριστές της ομάδας τους θα τους
ανταμείψουν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. 

Να το γιορτάσει με νίκη
Μπορεί ο αγώνας πρωταθλήματος του
Σαββάτου να περνά σε δεύτερη μοίρα,
όμως ο στόχος είναι η ομάδα να πανη-
γυρίσει τον τίτλο του πρωταθλητή με
νίκη. Κίνητρο είναι η πρώτη νίκη επί
του Απόλλωνα στη φετινή σεζόν, κάτι
που θα ανοίξει τον δρόμο για δεύτερη
νίκη-τίτλου στον μεγάλο τελικό του Κυ-
πέλλου. 

Όσον αφορά στα αγωνιστικά δεδο-

μένα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν
χθες οι Eμπεσίλιο και Μπαράλ. Φυσι-
κοθεραπεία και γυμναστήριο λόγω ενό-
χλησης στο ισχίο έκανε ο Aστίθ.

Όλα πιθανά 
Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά στην
περίπτωση του Τόμας Κρίστιανσεν. Ση-
μαντικό ρόλο θα παίξει το οικονομικό,
αφού για το έργο του υπάρχει απόλυτη
ικανοποίηση. Λογικά μετά τον τελικό
του Κυπέλλου όλα θα ξεκαθαρίσουν. 

Τα δεδομένα 
Τα δεδομένα, όσον αφορά το μέλλον κά-

ποιων ποδοσφαιριστών, φαίνεται ότι
έχουν ξεκαθαρίσει. Από τον ΑΠΟΕΛ
αναμένεται να αποχωρήσει ο Αστίθ, του
οποίου ολοκληρώνεται το συμβόλαιο.
Ενώ αποχωρούν μετά την ολοκλήρωση
του δανεισμού τους οι  Γιαμπερέ και
Κάνιας (εκτός και αν μείνει ελεύθερος
από την Αστάνα) και ο Μπαράλ, με τον
οποίο πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή
για να λυθεί η συνεργασία, αφού έχει
συμβόλαιο και στη νέα αγωνιστική πε-
ρίοδο. Από τους ποδοσφαιριστές που
ήρθαν τον Ιανουάριο ο μόνος που θα
συνεχίσει στην ομάδα είναι ο Εμπεσίλιο,
με τον οποίο υπάρχει συμφωνία για 2

χρόνια. Μάλιστα, για τον Βραζιλιάνο άσο
υπάρχει και η πίστη ότι έχει πάρα πολλά
να προσφέρει στη νέα αγωνιστική πε-
ρίοδο. 

Η ενίσχυση 
Όσον αφορά την ενίσχυση, είναι πλέον
γνωστό ότι οι Μίκαελ Ποτέ και Ρουέδα
είναι τα πρώτα δυο αποκτήματα της ομά-
δας. Δυο σημαντικές προσθήκες, που
προσθέτουν ποιότητα σε άμυνα και επί-
θεση. Φυσικά αναμένονται και άλλες
προσθήκες. Ο στόχος είναι η ομάδα να
ενισχυθεί με παίκτες που θα ανεβάσουν
την ποιότητα. 

Υπάρχει και ο τελικός!
Το κίνητρο του νταμπλ είναι ισχυρό, κι ο προγραμματισμός «τρέχει»
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Σκέφτονται μόνο την κούπα
Στο μυαλό όλων στον Απόλλωνα είναι ο τελικός Κυπέλλου - Παροξυσμός επικρατεί στον κόσμο

ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής�Σταυρινίδης�

Σε ρυθμούς τελικού κινούνται όλοι στον
Απόλλωνα. Ο Σωφρόνης Αυγουστή μαζί
με τους παίκτες του καθημερινά στο Κο-
λόσσι προετοιμάζονται έτσι ώστε η λε-
μεσιανή ομάδα, την ερχόμενη Τετάρτη,
να παρουσιαστεί πανέτοιμη στο ΓΣΠ. Ο
κόσμος σχεδόν εξάντλησε τα εισιτήρια
που έχει στη διάθεσή της η ομάδα, αφού
ήδη έχουν πουληθεί περισσότερα από
5.000, ενώ ετοιμάζονται με κάθε λεπτο-
μέρεια οι εκδηλώσεις που θα πραγμα-
τοποιηθούν ενόψει του τελικού. Γι’ αυτό,
άλλωστε, ο Πρόεδρος του Απόλλωνα
Νίκος Κίρζης βρέθηκε χθες το πρωί για
πολλή ώρα στα γραφεία της εταιρείας
και είχε διαδοχικές συσκέψεις με όλους
όσοι εμπλέκονται στα διαδικαστικά του
τελικού. 

Οι «κυανόλευκοι» συνεχίζουν την
προετοιμασία τους για τον μεγάλο τελικό.
Φυσικά αύριο υπάρχει και ο αγώνας
πρωταθλήματος με τον ΑΠΟΕΛ, όμως
κι αυτόν ο τεχνικός του Απόλλωνα τον
αντιμετωπίζει ως μέρος της προετοιμα-
σίας της ομάδας. Άλλωστε δεν θα έχει
αρκετούς παίκτες στη διάθεσή του, αφού
οι Ρομπέρζ, Παπουλής, Ζοάο Πέδρο και
Σέρτζιο είναι τιμωρημένοι, ενώ εκτός θα
βρίσκονται σίγουρα οι τραυματίες Χάμ-
πος, Βασιλείου, Αγγελή, Μακρίδης, Γκό-
μες και Μπεντόγια. Δεν υπολογίζεται
για τον αυριανό αγώνα ούτε ο Γκίε, όπως
επίσης και ο Στυλιανού. 

Για τον Γκίε να σημειώσουμε ότι προ-
πονείται μεν σε κανονικούς ρυθμούς,
τον τελικό, δε, δύσκολα δεν θα τον δει
από την κερκίδα. Το ζητούμενο για την
περίπτωση της «Κόμπρας» δεν είναι να
προλάβει τον αγώνα της Τετάρτης, αλλά
να ανάψουν οι γιατροί το πράσινο φως
για να μπορέσει να συνεχίσει την καριέρα
του στον Απόλλωνα. Αυτό είναι πιο ση-
μαντικό για τη λεμεσιανή ομάδα και όχι
αν θα είναι στη διάθεση του προπονητή
του για τον τελικό.

Σε ό,τι αφορά στους υπόλοιπους παί-

κτες, στον τελικό ο Σωφρόνης, πέραν
από τους τιμωρημένους που θα επι-
στρέψουν την Τετάρτη, θα υπολογίζει
και τους Κυριάκου, Βασιλείου, ενώ ελ-
πίδες υπάρχουν και για τον Στυλιανού.
Όλοι οι υπόλοιποι αναμένεται ότι θα χά-
σουν το μεγάλο ραντεβού στο ΓΣΠ. 

Ξεσηκωμός
Ο ξεσηκωμός των φίλων του Απόλλωνα
για τον μεγάλο τελικό είχε και συνέχεια.
Μετά το «SOLD OUT» στη Δυτική που

ανακοινώθηκε την Τετάρτη και χθες αρ-
κετοί φίλοι της ομάδας πήγαν στην μπου-
τίκ για να προμηθευτούν το εισιτήριό
τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η προ-
πώληση να ξεπεράσει τα 5.000 εισιτήρια.
Από σήμερα Παρασκευή θα ξεκινήσει
και η ελεύθερη προπώληση των περίπου
2.500 εισιτηρίων που έχουν απομείνει.

Ψες, ποδοσφαιριστές και τεχνική ηγε-
σία του Απόλλωνα βρέθηκαν στο οίκημα
των οργανωμένων οπαδών και γνώρισαν
την αποθέωση. Οι φίλοι της λεμεσιανής

ομάδας ζήτησαν από όλους να κάνουν
τα πάντα για να κατακτήσει ο Απόλλωνας
και φέτος το τρόπαιο. Οι ποδοσφαιριστές
υποσχέθηκαν ότι θα δώσουν τον καλύ-
τερό τους εαυτό για να το πετύχουν. 

Σε μιαν άλλη εξέλιξη, για τέταρτο δια-
δοχικό μήνα ο Σωφρόνης Αυγουστή
κερδίζει το έπαθλο «Προπονητής του
Μήνα» του Συνδέσμου Προπονητών,
για το οποίο ψηφίζουν μόνο οι προπο-
νητές των ομάδων α’ κατηγορίας (Κύπριοι
και ξένοι). Στην ψηφοφορία για τον Απρί-

λιο του 2017 ο Αυγουστή ήταν οριακά
μπροστά σε ψήφους από τον προπονητή
της ΑΕΚ Ιμανόλ Ιδιάκεθ. Ο προπονητής
του Απόλλωνα να θυμίσουμε ότι ήταν
πρώτος με διαφορά και στη σχετική ψη-
φοφορία των ποδοσφαιριστών α’ κατη-
γορίας στα βραβεία του ΠΑΣΠ. Ο Αυ-
γουστή θα τιμηθεί στο πλαίσιο των Ετή-
σιων Βραβεύσεων του Συνδέσμου Προ-
πονητών, που θα πραγματοποιηθούν
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας τη Δευ-
τέρα, 29 Μαΐου, στις 20:00.

Δρομολογούνται εξελίξεις με την επιστροφή του 
Από Δευτέρας αναμένονται οι αποφάσεις για την επόμενη μέρα στην Ανόρθωση 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Θα τελειώσουν και τυπικά οι υποχρε-
ώσεις της Ανόρθωσης στο πρωτάθλημα
και μετά θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις
στον προγραμματισμό. Επομένως, οι
φίλοι της «Κυρίας» θα κάνουν υπομονή
καθώς από Δευτέρας έπονται εξελίξεις.
Αυτό είναι τουλάχιστον το μήνυμα που
βγάζει προς τα έξω η επίσημη πλευρά
της ομάδας.

Στον κόσμο της Ανόρθωσης είναι
γνωστό τι θα γίνουν αρκετές αλλαγές
στο έμψυχο υλικό μετά την αποτυχημένη
φετινή χρονιά. Όλες αυτές τις ημέρες η
διοίκηση Ανδρέα Παντελή πραγματο-
ποιεί συναντήσεις με όλους τους πο-
δοσφαιριστές - και μ’ αυτούς που επι-
θυμεί ο Ρόνι Λέβι να συνεχίσουν και
τη νέα χρονιά και μ’ αυτούς που θα
αποχωρήσουν. Στο κεφάλαιο των ανα-
νεώσεων των συμβολαίων η κατάσταση
θα ξεκαθαρίσει τις αμέσως επόμενες
ημέρες. Η άποψη του Ισραηλινού προ-
πονητή για τους Μίτροβιτς και Γκάμ-
πριελ είναι θετική. Όμως τα πάντα θα
εξαρτηθούν από τις οικονομικές απαι-
τήσεις των δυο ποδοσφαιριστών. Στις
επαφές που είχαν μέχρι τώρα οι δυο
πλευρές διεφάνη οικονομική διαφορά.
Η διοίκηση πάντως δεν είναι πρόθυμη
να υπερβεί το χρηματικό όριο που έχει

ορίσει για ανανέωση συμβολαίων ή
απόκτηση ποδοσφαιριστών. Συζητήσεις
έχουν γίνει και με τον Ζοάο Βίκτορ, με
τον Βραζιλιάνο να επιθυμεί αύξηση
στο συμβόλαιό του, με τη διοίκηση να

επιθυμεί να τον διατηρήσει και τη νέα
χρονιά.

Σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις των
Κόπριβετς και Οικονομίδη, πολύ πι-
θανόν να μη συνεχίσουν στην Ανόρ-

θωση. Περισσότερο για οικονομικούς
λόγους. Οι δυο ποδοσφαιριστές διατη-
ρούν συμβόλαιο με την «Κυρία», αλλά
οι απολαβές τους κρίνονται υψηλές και
η διοίκηση προτείνει μείωση.

Εφόσον ξεκαθαρίσουν όλες αυτές
οι περιπτώσεις, τότε θα ενημερωθούν
και οι ποδοσφαιριστές που θα αποχω-
ρήσουν. Φημολογείται ότι θα είναι αρ-
κετοί όμως, από τη στιγμή που δεν
υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, δεν μπο-
ρεί κανείς να εγγυηθεί κάτι τέτοιο.

Κοιτάζει και εγχώρια
Ένα μεγάλο κεφάλαιο στην Ανόρθωση
είναι η έλλειψη αρκετών Κύπριων πο-
δοσφαιριστών στο έμψυχο δυναμικό.
Τόσο ο Ανδρέας Παντελή όσο και ο
Ρόνι Λέβι εξετάζουν αρκετούς Κύπριους
ποδοσφαιριστές. Μάλιστα έχουν εντο-
πιστεί κάποιες καλές περιπτώσεις σε
νεαρή ηλικία, έτσι ώστε η «Κυρία» να
επενδύσει σε αυτούς.

Βγάζει την υποχρέωση
Αγωνιστικά, η προετοιμασία για το τε-
λευταίο παιχνίδι της χρονιάς συνεχί-
στηκε χθες. Κάποιοι στην ομάδα σκέ-
φτονται την επόμενη ημέρα, άλλοι τις
διακοπές και την ξεκούραση που επι-
βάλλεται και άλλοι το ποδοσφαιρικό
τους μέλλον. Στον αγώνα με την ΑΕΚ
στο «Αντ. Παπαδόπουλος» κίνητρο δεν
υπάρχει. Ίσως το μοναδικό να είναι η
επιθυμία να κλείσει η χρονιά με νίκη.
Για την αναμέτρηση αυτήν ο Ρόνι Λέβι
δεν θα έχει στη διάθεσή του τέσσερεις
ποδοσφαιριστές - τους Φύτο Κυριάκου,
Μάριο Νικολάου, Αγιλάρ και Ερέρο.
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ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

Στη γενική συνέλευση που θα γίνει στο
τέλος του τρέχοντος μηνός επικεντρώνεται
η προσοχή των φίλων της Νέας Σαλα-
μίνας. Η οριστική απόφαση του Πάρη
Ανδρέου να αποχωρήσει από την προ-
εδρία και, κατ’ επέκταση, από τα διοικη-
τικά του Συλλόγου φέρνει αβεβαιότητα.
Βέβαια, τα υπόλοιπα στελέχη του διοι-
κητικού συμβουλίου παραμένουν στις
θέσεις τους και αναμένεται ότι θα παρα-
μείνουν και στη νέα περίοδο. Όμως, αν
υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για να εμ-
πλακούν, μπορούν να υποβάλουν τις
υποψηφιότητές τους. 

Όσον αφορά στον Πάρη Ανδρέου,
όπως τονίζεται, θα βρίσκεται στην επι-
τροπή που ασχολείται με τα κριτήρια
της UEFΑ και αφορά την κατάθεση των
φακέλων αφού, λόγω της εμπειρίας του
και της επαγγελματικής του κατάρτισης,
μπορεί να προσφέρει. Την ίδια στιγμή,
ο κ. Ανδρέου -σύμφωνα με τα όσα λέ-
γονται- επεξεργάζεται ορισμένες σκέψεις
που έχει προκειμένου να καταθέσει συγ-
κεκριμένη πρόταση στη γενική συνέ-
λευση για την καλύτερη λειτουργία του
ποδοσφαιρικού τμήματος και τρόπους
ώστε να εισρεύσουν χρήματα στο Σω-
ματείο. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο προ-
γραμματισμός ενόψει της νέας περιόδου
βρίσκεται στο περιθώριο και θα παραμείνει
εκεί μέχρι το τέλος του μήνα. Όταν θα ξε-
καθαρίσει το τοπίο στα διοικητικά, θα αρ-

χίσει και ο προγραμματισμός με την πρόσ-
ληψη νέου προπονητή ή με την ανανέωση
του κ. Άντονιτς. Ακολούθως, θα γίνουν

και οι απαραίτητες μετεγγραφές για τη
στελέχωση του ρόστερ, αφού θα προκύ-
ψουν αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Είναι γνωστά τα δεδομένα στον Ολυμ-
πιακό, στην επιστροφή της ομάδας στη
μεγάλη κατηγορία. Το εμπάργκο με-
τεγγραφών είναι τεράστιος πονοκέφα-
λος, μιας και δεν επιτρέπει στην τεχνική
ηγεσία να στελεχώσει το ρόστερ όπως
θα ήθελε. Ωστόσο, όλοι συμβιβάστηκαν
με τα δεδομένα και σχεδιάζουν τη νέα
χρονιά κι αισιοδοξούν πως το σύνολο
που θα δημιουργηθεί θα είναι αντα-
γωνιστικό.

Το θετικό για τον Χρύση Μιχαήλ
είναι το ότι ο κορμός της περσινής χρο-
νιάς που επανέφερε την ομάδα στην

πρώτη κατηγορία θα διατηρηθεί. Θα
δοθεί και μια μεγάλη ευκαιρία σε νεα-
ρούς Κύπριους ποδοσφαιριστές να πα-
ρουσιάσουν μέρος του ταλέντου και
των δυνατοτήτων τους. Είναι σίγουρο
ότι το «μαυροπράσινο» ρόστερ θα έχει
αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές.
Μιλώντας με ορισμένους νεαρούς, δεί-
χνουν και οι ίδιοι να αντιλαμβάνονται
τα πιο πάνω και περιμένουν πώς και
πώς την έναρξη της νέας χρονιάς.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η
διοίκηση ήρθε σε συμφωνία με αρκε-
τούς παίκτες της περσινής ομάδας για
την ανανέωση των συμβολαίων τους
και σύντομα θα προκύψουν ανακοι-
νώσεις. 

Ευκαιρία να αναδειχθούν ταλέντα

Παραμένει θολό το τοπίο
Η αποχώρηση του Π. Ανδρέου και η επόμενη μέρα 

ΟΜΟΝΟΙΑ

Κωνσταντίνος�Κλαρκ

Ο Κρέσιτς ουσιαστικά ήρθε,
είδε και απήλθε. Άλλος ένας
ξένος τερματοφύλακας τον
οποίο απέκτησε η  Ομό-
νοια και δεν κατάφερε
να ανταποκριθεί. Έπαιζε
ελάχιστα και δεν ενέ-
πνεε εμπιστοσύνη, είχε
και σοβαρό τραυματι-
σμό. Αυτό κάποτε πρέπει
ν’ αλλάξει. Ο Πάμπος Χρι-
στοδούλου δίνει τεράστια
βαρύτητα στον άσο. Εκτιμά
ιδιαίτερα τον Παναγή, παρότι
προέρχεται από μέτρια χρονιά (όπως
σχεδόν όλη η Ομόνοια), και τον υπολο-
γίζει. Είναι διατεθειμένος μαζί με τον
συνεργάτη του Ανδρέα Μαυρή
να τον εξελίξουν. Την ίδια ώρα,
νιώθει την ανάγκη να φέρει
έναν πορτιέρο ειδικότερου
βάρους. Θα τα καταφέρει
να βρει αυτόν που θα
θωρακίσει στον μέγιστο
δυνατό βαθμό τα γκολ-
πόστ της Ομόνοιας. Η
προϊστορία μόνο θετική
δεν είναι. 

Από την περίοδο
2002-2003, η Ομόνοια ξε-
κίνησε να εμπιστεύεται ξένους
τερματοφύλακες. Φυσικά, για
μεγάλα διαστήματα, το «πράσινο»
τέρμα υπερασπίστηκαν και ντόπιοι τερ-
ματοφύλακες, κυρίως ο Γεωργαλλίδης,
σε κάποια περίοδο ο Λεωνή και, την τε-
λευταία διετία, ο Παναγή.  

Ο Στέφαν Μπράσας ήταν, λοιπόν, ο
πρώτος ξένος. Ο ύψους 2.02 Γερμανός
είχε τις αδυναμίες του, αλλά αν κάποιος
βάλει κάτω όλα τα στοιχεία, στη μοναδική
του χρονιά στην Ομόνοια, η παρουσία
του ήταν θετικότατη. Και αυτό γιατί, με

καίριες επεμβάσεις, χάρισε πολύτιμους
βαθμούς στην πορεία για τον τίτλο. Είχε,
μάλιστα, χτίσει και μία εξαιρετική σχέση
με τον κόσμο. 

Ο Νίκος Μιχόπουλος είχε προϋπη-
ρεσία σε ΠΑΟΚ, Εθνική Ελλάδος και
Μπέρνλι, οπότε υπήρχαν μεγάλες προσ-

δοκίες, αλλά ο Ελλαδίτης δεν έπιασε τον
πήχη. Μάλιστα έφυγε νωρίς, τον Ια-
νουάριο, όταν η Ομόνοια έκρινε πως
έπρεπε να τον αλλάξει με ξένο ποδο-
σφαιριστή. Καταγράφεται πάντως ως ο
μοναδικός «πράσινος» τερματοφύλακας
που έπαιζε εξαιρετικά με τα πόδια. 

Ο Άνταμ Βέζερ έκανε φοβερή χρονιά
στην Αναγέννηση πριν συμφωνήσει με
την Ομόνοια, αλλά ο Ούγγρος δεν άντεξε
το βάρος της φανέλας. Είχε εξαιρετικά
προσόντα, όμως έκανε ορισμένα σοβαρά
λάθη που σίγουρα έριξαν την αυτοπε-
ποίθησή του και έφεραν έλλειψη εμπι-

στοσύνης. 
Ο Χαλίντ Σινού (Ολλανδός και μάλιστα

διεθνής) έδειξε μεγάλη άνεση στα πρώτα
παιχνίδια. Αλλά ήταν απρόβλεπτος και, σε
ορισμένες περιπτώσεις, επιπόλαιος. Απο-
τέλεσμα να υποπέσει σε γκάφες και η πα-
ρουσία του να πάρει αρνητικό πρόσημο. 

Ο Στέφανος Κοτσόλης ήρθε εκτός
προγράμματος, λόγω του τραυματισμού
του Γεωργαλλίδη τη χρονιά 2009-10.
Δεν έμελλε να πιάσει τόπο ούτε αυτή η
επιλογή. Μόλις στο πρώτο παιχνίδι (τι-
μητική Καϊάφα) δέχθηκε γκολ με το κα-
λημέρα. Σημάδι; Μάλλον. Ποτέ δεν ενέ-
πνευσε, είχε λίγες καλές μέρες. 

Ίσως η πλέον αποτυχημένη επιλογή
ήταν ο Ελβετός Τζόνι Λεόνι. Γκάφες και
αστάθεια από την αρχή. Στατιστικά σε
αριθμό συμμετοχών ήταν σαν μην... ήρθε
και η παρουσία του αρνητικότατη.  

Ο Ζοσέ Μορέιρα είναι ίσως πρακτικά
ο τερματοφύλακας που δημιούργησε
την εντύπωση ότι η Ομόνοια βρήκε τον
Κέρβερό της. Αν και προερχόταν από
αποχή, ο Πορτογάλος μπήκε εντυπωσιακά
τη χρονιά 2012-13. Ήταν εξαιρετικός και
την επόμενη. Σταδιακά, η απόδοσή του
άρχισε να πέφτει και μάλιστα τη χρονιά
2014-15, έπειτα από μαζεμένα λάθη,
έχασε τη θέση του στα τελευταία στάδια
της χρονιάς και ουσιαστικά περιθωριο-
ποιήθηκε μέχρι να αποχωρήσει.

Όλοι αυτοί αποκτήθηκαν για βασικοί.
Έγιναν και επιλογές πάγκου. Ο Γέβριτς
είχε τεράστια προϋπηρεσία, ήρθε σαν
2ος και μπορούσε κάλλιστα να γίνει και
πρώτος. Αλλά και πάλι, ο πολύπειρος
Σέρβος είχε 2-3 εφιαλτικές μέρες και
νύχτες. Ο Μπρουκς και ο Σιντιμπέ έπαι-
ξαν λίγο και, για το στάτους τους, καλά τα
πήγαν. Εφιάλτης αποδείχθηκε η επιλογή
Λεβίτα, την ίδια χρονιά με τον Λεόνι. Ο
Ισραηλινός έφαγε αρκετά τζάμπα γκολ.
Πέραν από τους προαναφερθέντες Κύ-
πριους, υπάρχει και η μικρή σε αριθμό
συμμετοχών παρουσία των Ασπρογένους
και Χριστοδούλου.    

Ξένοι τερματοφύλακες πολλοί, Κέρβερος κανένας
Πέραν των Μορέιρα και Μπράσας που στάθηκαν καλά, όλοι οι αλλοδαποί 
πορτιέρο που αγωνίστηκαν στην Ομόνοια δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες 
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Έπεσε βαρύς ο πέλεκυς!  

Ο Μάρκους Μπεργκ τιμωρήθηκε με
τέσσερεις αγωνιστικές για την αντιαθλη-
τική συμπεριφορά του στο ματς με τον
ΠΑΟΚ, ενώ ο Κουλιμπαλί για την μπου-
νιά στον Σάχοβ με τρεις. Από πλευράς
ΠΑΟΚ, με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε
ο Σάχοβ όπως και ο Κρέσπο, επίσης για
αντιαθλητική συμπεριφορά, ενώ με τρεις
τιμωρήθηκε κι ο Ουάρντα.

Η σύρραξη στο 54' ανάμεσα στους
ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και
του ΠΑΟΚ -με πρωταγωνιστές τους
Μπεργκ, Κρέσπο, Σάχοβ και Κουλιμ-
παλί- δεν έμεινε ατιμώρητη και η καμ-
πάνα που έπεσε και στους τέσσερεις πο-
δοσφαιριστές ήταν βαριά, ενώ βαριά
είναι η καμπάνα και για τον Ουάρντα.

Συγκεκριμένα, ο Μάρκους Μπεργκ
τιμωρήθηκε με 4 αγωνιστικές (3+1 ως
αρχηγός) για την αντιαθλητική συμπε-
ριφορά που έγραψε στο φύλλο αγώνος
ο Γιώργος Κομίνης, ενώ με τρεις αγωνι-
στικές τιμωρήθηκε και ο Κρέσπο για
τον ίδιο λόγο, με τους δυο τους να είναι
οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου.

Επίσης, με τρεις αγωνιστικές τιμω-
ρήθηκαν οι Κουλιμπαλί, Σάχοβ για τον
μεταξύ τους διαπληκτισμό, ενώ με τρεις
αγωνιστικές τιμωρήθηκε κι ο Ουάρντα.

Μια για την κόκκινη κάρτα που είδε
στο ματς και δυο για τη συμπεριφορά
του στη διακοπή του αγώνα, όταν βγήκε
και έκανε άσεμνες χειρονομίες εις βάρος
του κόσμου του «τριφυλλιού».

Φυσικά με μια αγωνιστική τιμωρή-
θηκε και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος που

είδε την απευθείας κόκκινη κάρτα του
Κομίνη για το μαρκάρισμα στον Ενρίκε.

Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κά-
ποιος, ο Μπεργκ δεν θα παίξει ξανά
στα playoffs ενώ οι Κουλιμπαλί, Σάχοβ,
Κρέσπο και Ουάρντα θα είναι διαθέ-
σιμοι μόνο για το τελευταίο ματς. Φυ-

σικά και οι δυο ομάδες έχουν δικαίω-
μα έφεσης.

Στο εδώλιο οι Παναθηναϊκός
και Ολυμπιακός
Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό
όργανο της Super League κάλεσε σε

απολογία τον Παναθηναϊκό (23/5) και
τον Ολυμπιακό (24/5) για τις υποθέσεις
των αγώνων τους με ΠΑΟΚ και Πλατανιά
αντίστοιχα.

Οι «πράσινοι», οι οποίοι απολο-
γούνται πρώτοι για όσα έγιναν στο ματς
με τον ΠΑΟΚ στη «Λεωφόρο», που
δεν ολοκληρώθηκε ποτέ λόγω του
τραυματισμού του Βλάνταν Ίβιτς από
κουτάκι μπίρας που τον χτύπησε στο
κεφάλι, κινδυνεύουν με -3 από το
τρέχον πρωτάθλημα (στα playoffs) και
-2 από το επόμενο, ενώ μηδενίστηκαν
για το χθεσινό (17/5) παιχνίδι. Παράλ-
ληλα, κινδυνεύουν με πρόστιμο 30.000
έως 50.000 ευρώ και 1 έως 2 αγωνι-
στικές τιμωρία της έδρας.

Ο Ολυμπιακός κλήθηκε, με βάση το
άρθρο 29 του ΚΑΠ «περί βίας», και κιν-
δυνεύει με μείον έξι βαθμούς από το
επόμενο πρωτάθλημα, τιμωρίας της
έδρας του (κεκλεισμένων ή αγώνες σε
ουδέτερη έδρα) και πρόστιμο. Το άρθρο
29 κάνει λόγο και για υποβιβασμό, αν
και είναι ένα πολύ ακραίο σενάριο. Για
την υπόθεση υπάρχουν αντικρουόμενες
απόψεις από τα μέλη της αποστολής του
Πλατανιά, που κατέθεσαν στην Αστυνο-
μική Διεύθυνση Χανίων.

Αναβολή της εκδίκασης του ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
Τι ισχύει με τις τιμωρίες για τα playoffs

Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ κατέθεσαν αίτημα
αναβολής της εκδίκασης της υπόθεσης
αναφορικά με τα επεισόδια στο Πανθεσ-
σαλικό, λόγω της αποχής των δικηγόρων,
το οποίο έγινε αποδεκτό. Αναβολή και για
τις υποθέσεις Μίχελ και Μάτος.

Αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης
για τα επεισόδια στον τελικό του Κυπέλλου
Ελλάδος στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ανάμεσα
σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ο λόγος ήταν η αποχή
των δικηγόρων, χθες (17/5) και σήμερα
(18/5), και το αίτημα έγινε αποδεκτό από
το Σώμα και, ως εκ τούτου, η υπόθεση με-
ταφέρεται για την επόμενη Πέμπτη, 25
Μαΐου (16:00), στην πειθαρχική επιτροπή
της ΕΠΟ.

Οι κ. Μπίρδας και Μαυρομάτης, που
εκπροσώπησαν τον ΠΑΟΚ, κατέθεσαν το
αίτημα, το ίδιο έπραξαν και οι άνθρωποι
της ΑΕΚ, επομένως η υπόθεση αυτή
παίρνει παράταση. Θυμίζουμε πως στις
δυο ΠΑΕ ασκήθηκε δίωξη για εκτεταμένα

επεισόδια από τον ποδοσφαιρικό εισαγ-
γελέα Κωνσταντίνο Σιμιτζόγλου και απει-
λούνται με αφαίρεση βαθμών, τιμωρία
έδρας και τσουχτερό πρόστιμο για όσα
έγιναν στον Βόλο.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ 
ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΕΔΡΑΣ
Αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα δώσει με
κόσμο στο ΟΑΚΑ τόσο το ντέρμπι με τον
Παναθηναϊκό (21/5) όσο και εκείνο με
τον ΠΑΟΚ (28/5), καθώς για τον «Δικέφαλο
του Βορρά», ακόμη και αν έχει τιμωρηθεί,
δεν θα έχει παρέλθει το πενθήμερο που
απαιτείται για την τέλεση της ποινής. Επο-
μένως, η όποια τιμωρία της έδρας πάει
για την επόμενη σεζόν.

Όσο για τον ΠΑΟΚ, εφόσον τιμωρηθεί
την Πέμπτη (ημέρα εκδίκασης της υπό-
θεσης), θα υποδεχτεί χωρίς κόσμο τον Πα-
ναθηναϊκό στις 31 Μαΐου για την 6η και
τελευταία αγωνιστική των playoffs, καθώς

θα έχει παρέλθει το (μη εργάσιμο) πενθή-
μερο. Να πούμε πως δεν υπολογίζεται η
ημέρα απόφασης και η ημέρα τέλεσης
του αγώνος, ενώ υπολογίζεται το Σαββα-
τοκύριακο. Αν η απόφαση βγει μια ημέρα
μετά (Παρασκευή, 26 Μαΐου), τότε θα έχει
κόσμο απέναντι στο «τριφύλλι» και η τι-
μωρία της έδρας μεταφέρεται για την επό-
μενη αγωνιστική περίοδο.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΜΙΧΕΛ - ΜΑΤΟΣ
Εξάλλου, αναβλήθηκε και η εκδίκαση της
υπόθεσης του Λούμπος Μίχελ για την
εξύβριση του 4ου διαιτητή του τελικού
Χαράλαμπου Καλογερόπουλου, όπως και
του Λέο Μάτος για την αγκωνιά στον Μάρ-
κους Μπεργκ στον δεύτερο ημιτελικό του
Κυπέλλου, ο οποίος κλήθηκε με βάση το
βίντεο του αγώνος (με το δεδικασμένο των
Πατίτο και Σεμπά). Μέχρι τότε, θα αγωνίζεται
κανονικά ο Βραζιλιάνος ακραίος μπακ.

Όχι, δεν πρόκειται για δωροδοκία! Η Ρεάλ
Μαδρίτης θα πληρώσει 1.000.000 ευρώ με-
τρητά στη Μάλαγα, σε περίπτωση που κατα-
κτήσει το πρωτάθλημα Ισπανίας. Η «Βασί-
λισσα» παίζει την Κυριακή στην Ανδαλουσία
για την 38η και τελευταία αγωνιστική της
Primera Division και με τους τρεις βαθμούς
εξασφαλίζει τον τίτλο. Αν χάσει, όμως, τότε το
πρωτάθλημα παραμένει στην τροπαιοθήκη
της Μπαρσελόνα.

Όμως, κάτι τέτοιο απεύχεται ακόμα και η
Μάλαγα, αφού εάν η Ρεάλ στεφθεί πρωταθλή-
τρια τότε θα εισπράξει 1.000.000 ευρώ, στο
πλαίσιο της μετεγγραφής του Ίσκο! Οι «μερέν-
χες» απέκτησαν τον Ισπανό διεθνή το καλοκαίρι
του 2013 και μέσα στη συμφωνία με τη Μάλαγα
υπήρχε και «μπόνους» ενός εκατομμυρίου
για κάθε πρωτάθλημα που θα κατακτήσει η
Ρεάλ την προσεχή πενταετία, δηλαδή έως το
2018. Τώρα, η τύχη τα ‘φερε έτσι ώστε ο τίτλος
και το... εκατομμύριο να περνούν από το «Ro-
saleda» το βράδυ της Κυριακής.

Στην Τσέλσι θα συνεχίσει την καριέρα
του ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Η πρωτα-
θλήτρια Αγγλίας έκλεισε τον 26χρονο
Ολλανδό διεθνή μπακ από τη Σαου-
θάμπτον για τα επόμενα τέσσερα χρό-
νια. Ο πανύψηλος κεντρικός αμυντικός
(1.93μ) βρισκόταν εδώ κι αρκετό καιρό
στο στόχαστρο των «μπλε», οι οποίοι
κατάφεραν τελικά να τον αποκτήσουν.

Όπως αναφέρουν τα βρετανικά
μέσα ενημέρωσης, το ποσό της με-
τεγγραφής ανήλθε στα 50 εκ. ευρώ,
ενώ η Τσέλσι προσέφερε ως αντάλ-
λαγμα και τον Δανό κεντρικό αμυντικό

Αντρέας Κρίστενσεν. Μάντσεστερ Σίτι
και Άρσεναλ είχαν ενδιαφερθεί για
τον Βαν Ντάικ, αλλά οι «μπλε» του
Λονδίνου είναι αυτοί που απέσπασαν,
τελικά, την υπογραφή του.

Ο Ολλανδός, με καταγωγή από το
Σουρινάμ, κεντρικός αμυντικός μετράει
φέτος 30 συμμετοχές και τέσσερα τέρ-
ματα σε όλες τις διοργανώσεις και θα
κληθεί να καλύψει το κενό του Τζον
Τέρι που αποχωρεί από την Τσέλσι.
Ο πανύψηλος μπακ βρίσκεται εκτός
αγωνιστικής δράσης από τον Ιανουάριο
λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο.

Με νίκη, η Ρεάλ δίνει 
στη Μάλαγα 1 εκ. ευρώ! 

Στην Τσέλσι οριστικά ο Φαν Ντάικ 

Τέσσερεις αγωνιστικές στον Μπεργκ, κι από τρεις στους Κουλιμπαλί, Σάχοβ, Κρέσπο
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