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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΤΑΘΜΟΣ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΙΟΥ

-ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΤΗΝ 

ΕΦΕΣΗ ΤΗΣ ΑΕΛ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

ΠΟΙΝΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ 

ΣΤΟΝ ΑΡΟΥΑΜΠΑΡΕΝΑ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗ- ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΕΙ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ 

ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΕΝΟΙ. 
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ΕΙΠΕ ΤΟ «ΝΑΙ»

ΚΑΙ ΥΠΕΓΡΑΨΕ

Ο ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΧΘΕΣ Ο 9ος ΠΑΙΚΤΗΣ 

ΠΟΥ ΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ, 

ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΕΛ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟΝ 

ΒΑΣΙΚΟ ΚΟΡΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ.

ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ 26ου ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ 5ου

ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΟΥΝ, ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ

ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ΟΙ «ΓΑΛΑΖΟΚΙΤΡΙΝΟΙ». ΣΤΗ ΦΙΕΣΤΑ

ΘΑ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ, ΕΝΩ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

ΒΡΑΔΙΑΣ ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΟΥΝ, ΜΕΣΩ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ.  
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Διευθυντής Σύνταξης: Θεόδωρος Καυκαρίδης,

Υπεύθυνοι Σύνταξης: Πολύβιος Αλεξάνδρου,

Φρίξος Κυριάκου, Γιάννης Παπαϊωάννου

Συντάκτες: Άκης Κυριάκου, Βασίλης

Τσιρόπουλος, Aνδρέας Παρασκευάς, Σοφοκλής

Σοφοκλέους, Κωνσταντίνος Κλαρκ, Κατερίνα

Φραντζή, Κώστας Αθανασίου, Κωστής

Σταυρινίδης, Γρηγόρης Γεωργίου 

και Στέλιος Δημοσθένους.
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Τρέξε στην κορυφή 
Μοναδικές στιγμές αναμένεται να ζήσουν
οι δρομείς στην αθλητική εκδήλωση
που διοργανώνει το σωματείο δρομέων
«Δρό.Με.Α. Racing» με εκκίνηση και
τερματισμό την πλατεία Τροόδους, την
Κυριακή, 11 Ιουνίου. Η εκδήλωση θα
περιλαμβάνει τον 1ο ορειβατικό μαρα-
θώνιο «Garmin Cyprus Troodos Ma-
rathon - 2017», τον «8ο Ice Power Tro-
odos Green Race 2017 - 15 χλμ», τον
φιλανθρωπικό αγώνα «5-km Nutribakes
Pine-Tree  Charity-Run» και  τον παιδικό
αγώνα 600 μ.

Οι διαδρομές των αγωνισμάτων δια-
σχίζουν τα φυσικά μονοπάτια της φύσης
περιμετρικά του Τροόδους με μοναδική
και πανοραμική θέα. Τόσο στον μαρα-
θώνιο, όσο και στα 15 χλμ, οι δρομείς
θα πατήσουν στο ψηλότερο σημείο της
Κύπρου τρέχοντας πάνω από τα σύννε-
φα! 

Στόχος του αγώνα είναι η ευαισθη-
τοποίηση του κοινού μέσω του αθλητι-
σμού για μία πιο οικολογική συνείδηση,
αναφορικά με την προστασία των δασών
της Κύπρου, αλλά και η φιλανθρωπική
προσφορά. Παράλληλα, δημιουργούνται
ευκαιρίες αθλητισμού αναψυχής στο
φυσικό περιβάλλον. Η όλη εκδήλωση
θα έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα
ενισχύοντας τον φιλανθρωπικό οργα-
νισμό Fun Raising.

Δικαίωμα συμμετοχής στους ορει-
βατικούς αγώνες δρόμου (μαραθώνιος
και 15 χλμ), οι οποίοι έχουν αυξημένο
βαθμό δυσκολίας λόγω της ιδιομορφίας
του εδάφους αλλά και του μεγάλου υψο-
μέτρου, έχουν άτομα από 18 ετών και
άνω.

Οι εγγραφές των αγωνισμάτων θα
γίνονται μόνο διαδικτυακά για τον μα-
ραθώνιο των 15 και των 5 χλμ, μέσω
της ιστοσελίδας της «Δρό.Με.Α Racing»:
www.dromearacing.com. Για τον παιδικό
αγώνα οι εγγραφές θα γίνονται επί τόπου
τη μέρα του αγώνα.

Μέγας Χορηγός του μαραθωνίου
είναι η Garmin Cyprus, του αγώνα των
15 χλμ το Ice Power Cold Gel και του
φιλανθρωπικού αγώνα 5 χλμ η Nutri-
bakes.

Μέγας Χορηγός της «Δρό.Με.Α Ra-
cing 2017» είναι η Cablenet. Η εκδή-
λωση υποστηρίζεται από τον ΚΟΑ και
την Webarts και είναι υπό την αιγίδα
της ΚΟΕΑΣ.

H θέση αρχής και διαφάνειας της Cyta 
Στο πλαίσιο αυτό, η Cyta επιθυμεί να
κάνει ξεκάθαρη τη θέση της σχετικά
με τα τηλεοπτικά δικαιώματα στον
χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου.
Είναι θέση αρχής και διαφάνειας, που
αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό
της πολιτικής της στο πεδίο των πο-
δοσφαιρικών τηλεοπτικών δικαιω-
μάτων.

Ειδικότερα:
•Κάθε ποδοσφαιρική ομάδα, η

οποία έχει σχέση συνεργασίας με άλλο
δικαιούχο τηλεοπτικών δικαιωμάτων
και επιθυμεί να συνεργαστεί μελλοντικά
με τη Cytavision, επιβάλλεται να προ-
σκομίσει αδιαμφισβήτητο έγγραφο
τεκμήριο αποδέσμευσής της, ώστε να
έχει τη δυνατότητα να συνάψει απρό-
σκοπτα τελική συμφωνία για την πε-
ρίοδο που προτίθεται να συνεργαστεί
με τη Cytavision. Αυτή είναι βασική
προϋπόθεση, ώστε ο Οργανισμός να
προφυλάξει το κύρος του και να προ-
στατευθεί από ενδεχόμενες νομικές
περιπέτειες.

• Στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συ-
νεργασίας με ποδοσφαιρική ομάδα,

οποιαδήποτε χρηματικά ποσά κριθεί
αναγκαίο να καταβληθούν πριν από
την έναρξη της προτεινόμενης συμ-
φωνίας πρέπει να είναι διασφαλισμένα,
σε περίπτωση μη εφαρμογής της συμ-
φωνίας για οιονδήποτε λόγο. Με βάση
τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης,
της ακεραιότητας και της αξιοπιστίας,
αυτό είναι επιβεβλημένο, ειδικά για
έναν Οργανισμό που ανήκει στην κυ-
πριακή πολιτεία και που μοναδικό
στόχο έχει τη μεγιστοποίηση της αξίας
του προς όφελος των Κύπριων φορο-
λογουμένων. Πρέπει να τονιστεί ότι,
στην κατεύθυνση των οικονομικών
διασφαλίσεων, η Cyta οφείλει να σε-
βαστεί και τις σχετικές επισημάνσεις
του Γενικού Ελεγκτή που, εκ του θε-
σμικού του ρόλου, ελέγχει τις διαδι-
κασίες του Οργανισμού. 

Η Cyta διαχρονικά έχει αποδείξει
ότι στηρίζει ουσιαστικά και έμπρακτα
το κυπριακό ποδόσφαιρο. Αυτό θα
συνεχίσει να πράττει μέσα από την
εφαρμογή αρχών και κανόνων που
υπηρετούν τη διαφάνεια και τη χρηστή
διοίκηση και που αποτελούν απαίτηση
της κοινωνίας. 

Νέες ανακατατάξεις έφεραν τα αποτε-
λέσματα της 6ης αγωνιστικής στο Πρω-
τάθλημα ΟΠΑΠ Β’ Κατηγορίας. 

Αναλυτικά οι αγώνες:
Σοβαρή και παίζοντας ομαδικά, η

NUWAY κέρδισε τους BUCKS 69-
61 και έφερε ξανά τα χαμόγελα αισιο-
δοξίας. Η ομάδα της Nuway αντέδρασε
σωστά και δεν πανικοβλήθηκε όταν
οι Bucks ξεκίνησαν εντυπωσιακά με
7-0 και, με υπομονή και καθαρό μυαλό,
πήραν μια πολύ σημαντική νίκη. Οι
γηπεδούχοι με πολλά λάθη στηρίχ-
θηκαν στις ατομικές ενέργειες και έχα-
σαν δίκαια.

Μια αγχώδη και πολύ δύσκολη
νίκη πέτυχαν οι EUC WARRIORS,
αφού νίκησαν τον ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟ 48-44 και έφτασαν τις 6 σερί
νίκες. Μπορεί να ήταν συνεχώς μπρο-
στά στο σκορ οι καλαθοσφαιριστές του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, αλλά
ένιωθαν συνεχώς την ανάσα των Δι-
κηγόρων που πίεζαν πολύ και πήραν
τη νίκη χάρη στην ευστοχία που είχαν
στις βολές (6 στις 6 στο 4ο δεκάλεπτο).

Καλύτερη μέχρι το 30’, η ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΥΠΡΟΥ νίκησε τη EUROBANK 56-
54 και πήρε σημαντικό οξυγόνο για
τη συνέχεια. Αφού έφερε το παιχνίδι
στον δικό της ρυθμό, η Τράπεζα Κύ-
πρου δημιούργησε διψήφια διαφορά
και άντεξε στην πίεση που εξάσκησε
η Eurobank για να ανατρέψει το απο-
τέλεσμα, αφού βρήκε λύσεις από πε-
ριφέρεια και μέση απόσταση.

Πολύ καλύτερη η ΑΕΑΚ νίκησε
την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 69-47,

σε ένα παιχνίδι που οι Αστυνομικοί
έκαναν πάρτι, κυρίως με τον Γεωργίου,
από τα 6,75, αφού είχε 6 πετυχημένα
τρίποντα. Μετά το δεκάλεπτο η ομάδα
της Αστυνομίας επέβαλε τον ρυθμό
της και έφτασε με σχετική ευκολία
στη νίκη, καθώς η ομάδα της Τράπεζας
είχε αργές επιστροφές στην άμυνα.

Νέα εύκολη νίκη πέτυχε η ΥΔΡΑ
ΑΣΦ. BLUE CATS, αφού νίκησε την
KPMG 65-38. Μεταφέροντας το βάρος
των επιθέσεών της κοντά στο καλάθι
που δείχνει πολύ δυνατή, η ομάδα
του Αγίου Δομετίου δημιούργησε δι-
ψήφια διαφορά, την οποία διατήρησε
μέχρι τέλους. Οι Ελεγκτές προσπάθη-
σαν να αντιδράσουν κυρίως από την
περιφέρεια χωρίς επιτυχία.

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΠΑΠ

Νέες ανακατατάξεις

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Νικήτρια με νέο ρεκόρ η Μαριλένα Κωνσταντίνου

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα του αγώνα
για το «Κύπελλο Περικλή Τάνου» στο
αεροβόλο τουφέκι ήταν τα ακόλουθα σε
κάθε κατηγορία.
ΑΕΡ. ΤΟΥΦΕΚΙ ΑΝΔΡΩΝ

1.  Ανδρέας Κωνσταντίνου ΣΚΟΛΕΥ 605.4

2. Αλέξανδρος Πολυκάρπου ΕΛΕΣΚΟ586.7

3. Αλέξανδρος Πατσαλίδης  ΣΚΟΛΕΥ 584.4

ΑΕΡ. ΤΟΥΦΕΚΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Μαριλένα Κωσταντίνου ΣΚΟΛΕΥ 412.5

2. Ελίζα Κυριάκου ΣΚΟΛΕΜ 378.3

ΑΕΡ. ΤΟΥΦΕΚΙ ΕΦΗΒΩΝ

1. Αλέξανδρος Χριστοφόρου ΣΚΟΛΕΥ 605.4

2. Λοΐζος Γεωργίου ΣΚΟΛΕΜ 591.2

3. Ανδρέας Χαραλάμπους ΣΚΟΑΜ 572.4

ΑΕΡ. ΤΟΥΦΕΚΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1. Κάλλια Παπασωζομένου  ΣΚΟΛΕΥ 410.7

2. Άρτεμις Παντελή ΣΚΟΛΕΥ 406.2

3. Μαρία-Βανέσσα Χαραλάμπους ΣΚΟΛΕΥ 383.7

ΑΕΡ. ΤΟΥΦΕΚΙ ΠΑΙΔΩΝ

1. Χάρης Χαρή ΣΚΟΛΕΥ 382.8

2. Ανδρέας Δημοσθένους ΣΚΟΛΕΥ 378.7

3. Ανδρέας Αντωνίου ΣΚΟΛΕΥ 373.9

ΑΕΡ. ΤΟΥΦΕΚΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. Ιακωβία Πιτταρά ΣΚΟΛΕΥ 387.3

2. Ειρηάννα Καγιά ΣΚΟΛΕΥ 384.3

3. Στέφανη Στυλιανού ΣΚΟΛΕΥ 356.5

ΑΕΡ. ΤΟΥΦΕΚΙ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΣΤΑΝΤ

1. Χάρης Χαρή ΣΚΟΛΕΥ 411.3

2. Στυλιανός Γρηγορίου ΣΚΟΛΕΥ 396.6 

3. Δημήτρης Παπαλοΐζου ΣΚΟΛΕΥ 388.6

ΑΕΡ. ΤΟΥΦΕΚΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΕ ΣΤΑΝΤ

1. Κατερίνα Χαρή ΣΚΟΛΕΥ 399.9

2. Ρεβέκκα Διάκου ΣΚΟΛΕΥ 313.0

3. Λυδία Σοφοκλέους ΣΚΟΛΕΜ 301.3

ΑΕΡ. ΤΟΥΦΕΚΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

1. Οδυσσέας Βασιλειάδης ΣΚΟΛΕΥ 400.2

2. Μιχάλης Παφίτης ΣΚΟΛΕΥ 391.7

3. Ανδρέας Ηρακλέους ΣΚΟΛΕΥ 382.5

ΑΕΡ. ΤΟΥΦΕΚΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. Άντρεα Πιτταρά ΣΚΟΛΕΥ 392.8

2. Θέα Φράγκου ΣΚΟΛΕΥ 378.0

3. Χρύσα Αλαμπρίτη ΣΚΟΛΕΥ 358.2

Με ένα νέο παγκύπριο ρεκόρ
στο αεροβόλο τουφέκι γυναικών,
επανήλθε στις νίκες η πρωταθλή-
τριά μας Μαριλένα Κωνσταντίνου
της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λευ-
κωσίας. Η διεθνής σκοπεύτρια
πέτυχε 412.5 στον αγώνα σταθε-
ρού στόχου για το «Κύπελλο Πε-
ρικλή Τάνου», που έγινε στο διε-
θνές σκοπευτήριο Λεμεσού και
τον αθλοθέτησε η NUROFEN. Ο
αγώνας ήταν ο έβδομος του Παγ-
κυπρίου Πρωταθλήματος Σκο-
ποβολής ΟΠΑΠ και σ’ αυτόν, πέ-
ραν του ρεκόρ της Μαριλένας,
ξεχώρισε επίσης η διπλή νίκη
του 12χρονου Χάρη Χαρή της
ΣΚΟΛΕΥ, ο οποίος πήρε την πρώ-
τη θέση τόσο στο αεροβόλο του-
φέκι παίδων (382.8) όσο και στην
κατηγορία των παίδων με σταντ
(411.3), ενώ ο νεαρός Αλέξανδρος
Χριστοφόρου, επίσης της ΣΚΟ-
ΛΕΥ, σε άλλον έναν αγώνα κέρδισε
άνδρες και έφηβους, με 605.4. 

Στις άλλες κατηγορίες, ο αθλη-
τής της ΣΚΟΛΕΥ Ανδρέας Κων-
σταντίνου πρώτευσε στο αεροβόλο
τουφέκι ανδρών με 602.6, η Κάλ-
λια Παπασωζομένου της ίδιας
Οργάνωσης ήταν η νικήτρια στις
νεάνιδες με 410.7, και η συνα-
θλήτριά τους Ιακωβία Πιτταρά με
387.3, εξασφάλισε την πρώτη θέση
στο αεροβόλο τουφέκι κορασίδων.
Στην κατηγορία των παμπαίδων,
ο μικρός Οδυσσέας Βασιλειάδης
της ΣΚΟΛΕΥ πήρε τη νίκη με
400.2, ενώ οι συναθλήτριές του
Κατερίνα Χαρή (399.9) και Άντρεα
Πιτταρά (392.8) πρώτευσαν στις
κατηγορίες των κορασίδων με
σταντ και των παγκορασίδων αν-
τίστοιχα.
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ CYTA 2016-2017 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β’ ΦΑΣΗΣ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ 

ΑΠοέλ - ΑΠολλΩΝ

Σάββατο,   19:00

Στάδιο: Γ.Σ.Π.

Διαιτητής: Νεοφύτου Νεόφυτος

Α’ Βοηθός: Χρίστου Αριστείδης

Β’ Βοηθός: Τζιωρτζής Όμηρος

4ος Διαιτητής: Ψευδιώτης Κώστας

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

ΑΝοΡΘΩΣή - Αέκ

Σάββατο,   19:00          

Στάδιο: ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαιτητής: Δημητρίου Βασίλης

Α’ Βοηθός: Μαρίνου Μιχάλης

Β’ Βοηθός: Κυριάκου Κυριάκος

4ος Διαιτητής: Νικολαΐδης Χρίστος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

Αέλ - οΜοΝοΙΑ

Κυριακή, 19:00          

Στάδιο: ΤΣΙΡΕΙΟ

Διαιτητής: Νικολάου Γιώργος

Α’ Βοηθός: Νικήτα Στέλιος

Β’ Βοηθός: Χρίστου Ε. Χρίστος

4ος Διαιτητής: Νεοκλέους Νικόλας

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

ΣΚΟΡΕΡ

ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ 24

ΣΩΤΗΡΙΟΥ 21

ΚΑΤΣΑΡΑΒΑ 15

ΖΕΛΑΓΙΑ 15

ΠΑΠΟΥΛΗΣ 14

ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ 14

ΑΛΒΕΣ 12

ΜΑΡΤΙΝΣ 12

ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ 12

ΜΑΣΙΝΟΥΑ 11

ΑΡΟΥΑΜΠΑΡΕΝΑ 11

ΜΠΡΑΟΥΛΙΟ 10

ΜΑΚΡΙΕΦ 10

ΕΥΡΩΠΗ
Ο ΑΠΟΕΛ θα αγωνιστεί στο Τσάμπιονς
Λιγκ (στον 2ο προκριματικό). ΑΕΚ,
Απόλλων και ΑΕΛ στο Γιουρόπα Λιγκ.
Η ΑΕΛ θα αρχίσει από τον 1ο προκρι-
ματικό. Αν ο Απόλλωνας αναδειχτεί
κυπελλούχος θα αρχίσει από τον 2ο
προκριματικό, διαφορετικά η 3ηομάδα
στη βαθμολογία θα ξεκινήσει από τον
1ο και η 2η στην κατάταξη από τον 2ο. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α’ ΓΚΡΟΥΠ

# Όνομα Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Τέρματα Βαθμοί

1  ΑΠΟΕΛ 35 24 7 4 75-22 79

2  Α.Ε.Κ. 35 21 10 4 65-28 73

3  ΑΠΟΛΛΩΝ 35 21 9 5 69-28 72

4  ΑΕΛ 35 18 9 8 50-34 63

5  ΟΜΟΝΟΙΑ 35 17 6 12 66-54 57

6  ΑΝΟΡΘΩΣΗ 35 12 11 12 48-40 47

Β’ ΓΚΡΟΥΠ

# Όνομα Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Τέρματα Βαθμοί

1  ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 35 11 9 15 30-44 42

2  ΕΡΜΗΣ 35 14 6 15 48-57 42

3  ΑΡΗΣ 35 11 8 16 46-60 41

4  ΕΘΝΙΚΟΣ 35 10 10 15 53-63 40

5  ΔΟΞΑ 35 10 7 18 40-49 37

6  ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 35 9 7 19 42-70 34

Από τον Ερμή έχουν αφαιρεθεί 6 βαθμοί

B’ ΟΜΙΛΟΣ

έΡΜήΣ - έΘΝΙκοΣ

Κυριακή,  17:00

Στάδιο: ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαιτητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος

Α’ Βοηθός: Πέτρου Πέτρος

Β’ Βοηθός: Σπανός Χριστάκης

4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνου Ανδρέας

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

ΔοΞΑ - ΝέΑ ΣΑλΑΜΙΝΑ

Κυριακή,  19:00

Στάδιο: ΜΑΚΑΡΕΙΟ

Διαιτητής: Χριστοφή Τιμόθεος

Α’ Βοηθός: Καλησπέρας Νίκος

Β’ Βοηθός: Εγγλέζου Νίκος

4ος Διαιτητής: Τράττου Λεόντιος

Παρατηρητής: Ξάνθου Ανδρέας

κΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ -ΑΡήΣ

Κυριακή, 19:00

Στάδιο: Γ.Σ.Ζ.

Διαιτητής: Τσούκκας Αβραάμ

Α’ Βοηθός: Κυριάκου Αγγέλα

Β’ Βοηθός:  Δημητριάδης Μάριος

4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

Η καθιερωμένη γιορτή των ετήσιων
βραβεύσεων της ΚΟΠ θα πραγματο-
ποιηθεί τη Δευτέρα και η Ομοσπονδία
ανακοίνωσε τα ονόματα των ομάδων
που θα βραβευθούν. Όπως κάθε
χρόνο, θα απονεμηθούν τα
τρόπαια στις πρωταθλή-
τριες ομάδες για τις Κα-
τηγορίες Ανδρών. Στην
πρωταθλήτρια του Πρω-
ταθλήματος Cyta ομάδα
του ΑΠΟΕΛ, στις Πρωτα-
θλήτριες ομάδες Β’ Κατη-
γορίας (Αλκή Ορόκλινη) Γ’
Κατηγορίας (ΠΟ Ξυλοτύμπου) και
Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ (Ονήσιλλος
Σωτήρας 2014). Θα απονεμηθούν επίσης
τα έπαθλα στην Πρωταθλήτρια Α’ Κα-
τηγορίας Futsal Ανόρθωση και
Πρωταθλήτρια Γυναικών
Apollon Ladies.

Κορυφαίος προπο-
νητής έχει ψηφιστεί ο προ-
πονητής του Απόλλωνα
Σωφρόνης Αυγουστή, κο-
ρυφαίος ποδοσφαιριστής
ο διεθνής επιθετικός του
ΑΠΟΕΛ Πιέρος Σωτηρίου
και καλύτερος νέος ποδοσφαι-
ριστής ο αμυντικός του ΑΠΟΕΛ Νικόλας
Ιωάννου.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γιορτής
των Βραβεύσεων της Ομοσπονδίας θα
γίνουν επιπρόσθετες σημαντικές
βραβεύσεις, τόσο σε ατομικό
όσο και σε ομαδικό επίπε-
δο.

Ο Δημήτρης Χριστο-
φή αναδείχτηκε πολυτι-
μότερος ποδοσφαιριστής,
όπως επίσης κι ο Νικόλας
Ιωάννου της Ελπίδων και
ο Τάσος Σκαμπύλης της Εθνι-
κής Futsal.

Πολυτιμότερη ποδοσφαιρίστρια της
Εθνικής Νεανίδων επελέγη η Κατερίνα
Παναγιώτου και πολυτιμότερη της Εθνι-
κής Γυναικών η Άντρια Μιχαήλ. 

Θα βραβευτεί επίσης η καλύτερη
επίθεση του Πρωταθλήματος Cyta. Ο
ΑΠΟΕΛ, μιαν αγωνιστική πριν από το
φινάλε, πέτυχε τα περισσότερα τέρματα
(75). Σε ό,τι αφορά στον πρώτο σκόρερ,

ακλόνητο φαβορί είναι ο Μαρκ Ντάρμ-
πισαϊαρ. Φέτος η Ομοσπονδία θα βρα-
βεύσει το καλύτερο τέρμα του Πρωτα-

θλήματος Cyta 2016 - 2017. Στο
πλαίσιο της συνεργασίας της

ΚΟΠ με την Bet on Alfa για
ανάδειξη του καλύτερου

τέρματος, θα παραχωρη-
θεί μέρος της χορηγίας
στο φιλανθρωπικό ίδρυ-
μα Μοναδικά Χαμόγε-

λα.

Futsal

Καλύτερος ποδοσφαιριστής του
Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας ανα-
δείχθηκε ο Ντα Σίλβα της κυπελλούχου
ΑΕΛ. Στο Πρωτάθλημα Παίδων U-17

καλύτερος αναδείχθηκε ο Αλέξης
Τσίτσου της Ομόνοιας / Αρα-

ράτ και στο Πρωτάθλημα
U-21 ο Μιχάλης Λουκά
της Ανόρθωσης.

Πρωτάθλημα

Γυναικών

Μετά από ψηφοφορία των
προπονητών, καλύτερη πο-

δοσφαιρίστρια αναδείχτηκε η
Κουλιμπαλί που αγωνίζεται στην ομάδα
Barcelona FA.

Ατομικές βραβεύσεις

Διαιτητής της χρονιάς ο Λούκας
Σωτηρίου και βοηθός διαι-

τητής ο Ανδρέας Π. Αν-
δρέου. Ο Γιάννης Γερο-
λέμου (ΑΕΛ) αναδείχθη-
κε καλύτερος ποδοσφαι-
ριστής Παίδων U-17. Ο

Νικόλας Ματθαίου (ΠΑ-
ΟΚ) αναδείχθηκε καλύτε-

ρος ποδοσφαιριστής Νέων
U-19.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα
βραβευτούν οι πρώτοι σκόρερ των Πρω-
ταθλημάτων Β’ και Γ’ Κατηγορίας. Πρώτος
σκόρερ του Πρωταθλήματος Β’ Κατη-
γορίας αναδείχτηκε ο Μαριάν Πατουλέα
(Πάφος FC) με 26 τέρματα και πρώτος
σκόρερ του Πρωταθλήματος Γ’ Κατη-
γορίας ο Ανδρέας Αναστασίου του Διγενή
Ορόκλινης με 27 τέρματα.

Οι κορυφαίοι της ΚΟΠ

ΣοφοκλήΣ ΣοφοκλέουΣ

Η Ομόνοια ολοκληρώνει αύριο την τρα-
γική της χρονιά. Τυπικός ο αγώνας με
την ΑΕΛ. Από τη Δευτέρα και μετά θα
αρχίσουν τα ενδιαφέροντα. Αναφερόμαστε
φυσικά στον προγραμματισμό και κυρίως
τις ανακοινώσεις. Οι φίλοι του «τριφυλλιού»
και όχι μόνο (τα ΜΜΕ να δείτε) θα ανα-
μένουν πολλά νέα και, χωρίς υπερβολή,
η επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας θα
πάρει φωτιά, αφού οι αλλαγές στο ρόστερ
θα είναι πολλές, πάρα πολλές. Σκεφτείτε
πως, ακόμη και με τον πιο συντηρητικό
υπολογισμό, οι ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά
σε ποδοσφαιριστές θα ξεπεράσουν τις εί-
κοσι. Αναφερόμαστε φυσικά σε προσθήκες
και αποχωρήσεις. Μέχρι στιγμής, επισή-
μως ισχύουν δύο πράγματα. Η πρόσληψη
Πάμπου (μαζί με το επιτελείο του) και η
λύση της συνεργασίας με τον Νασιμέντο.
Ο Πάμπος Χριστοδούλου επιστρέφει Κυ-
ριακή ή Δευτέρα στην Κύπρο με τα

νεότερα από το εξωτερικό, σηματοδοτώντας
παράλληλα την έναρξη των προσθαφαι-
ρέσεων. Ο Κύπριος τεχνικός έχει λάβει
τις αποφάσεις του. Όλες λοιπόν οι ενδείξεις
φέρουν τον Σύλλογο να αρχίζει να βγάζει
στη δημοσιότητα τα πρώτα νέα αποκτήματα
και λογικά τους παίκτες που δεν θα συ-
νεχίσουν με το έμπα της επόμενης εβδο-
μάδας. Ας αρχίσουμε από το 1ο. Υπάρχει
ήδη συμφωνία με τον Καντέ για το αριστερό
άκρο της άμυνας, ενώ υπάρχει πρόθεση
να αποκτηθεί και άλλος αριστερός οπι-
σθοφύλακας. «Πράσινος» πρέπει να θε-
ωρείται ο δεξιός οπισθοφύλακας Τζαΐλσον.
Δεδομένο ότι θα έρθουν δύο στόπερ, δύο
μέσοι, δύο ακραίοι επιθετικοί μέσοι, ένας
σέντερ φορ και ένας τερματοφύλακας.
Μιλάμε για 11 προσθήκες. Πρόθεση
είναι η απόκτηση τουλάχιστον ενός Κύ-
πριου ποδοσφαιριστή, με τον Οικονομίδη
να θέτει σοβαρή υποψηφιότητα. Αν και
δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να προκύψει
την τελευταία στιγμή, οι αποχωρήσεις θα
είναι διψήφιες. Αν όχι, θα αγγίξουν τις 10.

Όλα αυτά έχοντας υπ’ όψιν την παρουσία
των παικτών, αλλά και την τάση για νεο-
φερμένους. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι
οι αλλοδαποί που θα παραμείνουν θα
μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού.
Από το ντόπιο υλικό, πέραν από τους
παίκτες πρώτης γραμμής (Κατελάρης,
Χριστοφή, Παναγή), θα παραμείνει φυσικά
και ένας καλός αριθμητικά κορμός. Για
τους ξένους, υπάρχουν τρεις κατηγορίες
παικτών από το υφιστάμενο ρόστερ: Αυτοί
που δεν έχουν συμβόλαιο (π.χ. Καρλίτος,
Φλορέσκου), εκείνοι που έχουν συμβόλαια
με ρήτρες που προνοούν διακοπή και
άλλοι χωρίς ρήτρες.   

Οπότε, ξεκάθαρα το πάρε-δώσε θα
είναι πολυάριθμο, το γραφείο Τύπου θα
έχει πολύ δουλειά και το Καλοκαίρι πρα-
κτικά και διαδικτυακά για τους «πράσι-
νους» θα είναι ζεστό και ξέφρενο. Συν
φυσικά και κάποιες παράλληλες ανακοι-
νώσεις, όπως αυτή του Τεχνικού Διευ-
θυντή, με τον Μάκη Παπαϊωάννου να
είναι το μεγάλο φαβορί.   

ΟΜΟΝΟΙΑ Ξεπερνούν τις 20 οι προσθήκες-αποχωρήσεις 

Θα πάρει φωτιά... 
η ιστοσελίδα

Θα πάρει φωτιά... 
η ιστοσελίδα

Θα πάρει φωτιά... 
η ιστοσελίδα



www.sigmalive.com/sports

Ποδόσφαιρο Ρεπορτάζ Ενημέρωση 
Σάββατο 20 Μαΐου 2017

Sports
36

ΑΠΟΕΛ Κράτησε τον βασικό κορμό και σήμερα σηκώνει το 26ο στη φιέστα που θα ακολουθήσει του αγώνα με τον Απόλλωνα

Κάτοικος Αρχαγγέλου για άλλα δύο χρόνια ο Βίνι   

ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  

Ένα-ένα κλείνουν με τον καλύτερο τρόπο
τα «καυτά» θέματα που αφορούν τον
προγραμματισμό του ΑΠΟΕΛ. Και αυτό
γιατί οι πρωταθλητές ανακοίνωσαν χθες
την επέκταση της συνεργασίας με τον
Βινίσιους μέχρι τον Μάιο του 2019 και
έτσι κατάφεραν να κρατήσουν ολόκληρο
τον βασικό κορμό της ομάδας στον Αρ-
χάγγελο, κάτι πολύ σημαντικό ενόψει
των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.  

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκαν οι
ανανεώσεις των συμβολαίων των Βά-
τερμαν, Μιλάνοφ, Αλωνεύτη, Μερκή,
Ιωάννου, Αρτυματά και Εφραίμ, ενώ
στον ΑΠΟΕΛ συνεχίζει και ο Μοράις ο
οποίος «έπιασε» τις συμμετοχές που
προνοούσε το συμβόλαιό του και ανα-
νεώθηκε αυτόματα. Δεν πρέπει να δια-
φεύγει κανενός και το γεγονός ότι ακόμα
και ο Πιέρος Σωτηρίου είχε βάλει την
υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, πριν
παραχωρηθεί στην Κοπεγχάγη. 

Μοναδική εκκρεμότητα που απομέ-
νει είναι να ξεκαθαρίσει το μέλλον του
αρχηγού Νεκτάριου Αλεξάνδρου στον
Αρχάγγελο. Εάν δηλαδή θα ανανεώσει
για άλλον έναν χρόνο και θα ολοκληρώ-
σει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ ή αν
θα αποχωρήσει. Δεν αποκλείεται το όλο
θέμα να ξεκαθαρίσει στα επόμενα
24ωρα. 

Μετά τις ανανεώσεις, σειρά παίρνουν

οι προσθήκες, οι οποίες θα έχουν σχέση
με τις αποχωρήσεις. Ο Αστίθ, που το
συμβόλαιό του ολοκληρώνεται, δύσκολα
θα συνεχίσει στον Αρχάγγελο, ενώ δε-
δομένη θα πρέπει να θεωρείται η απο-
χώρηση των Γιαμπερέ, Κάνιας και Μπα-
ράλ που ήρθαν τον Ιανουάριο αλλά δεν
ικανοποίησαν. Με τον τελευταίο, πάντως,
θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή,
αφού δεσμεύεται με συμβόλαιο και για

τη νέα περίοδο.  Ερωτηματικό υπάρχει
στην περίπτωση του Ούργκο Πάρντο.
Ο Ισπανός δεσμεύεται με συμβόλαιο
και για τη νέα περίοδο, ωστόσο δεν έχει
ξεκαθαρίσει εάν θα συνεχίσει στον Αρ-
χάγγελο. Και αυτό γιατί πληθαίνουν οι
πληροφορίες που θέλουν τους «γαλα-
ζοκίτρινους» να έχουν έρθει σε κατ’ αρ-
χήν συμφωνία με τον Ράφαελ Ρομό, που
φέτος αγωνίζεται στην ΑΕΛ. Εάν ευστα-

θούν οι πληροφορίες, θεωρείται απίθανο
να συνεχίσει στην ομάδα και ο Πάρντο.
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει οι δύο
πλευρές να τα βρουν, ώστε να λυθεί η
μεταξύ τους συνεργασία. 

Μετά τον τελικό του κυπέλλου θα ξε-
καθαρίσει και το μέλλον του Τομας Κρί-
στιανσεν στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Τη
δεδομένη στιγμή, πάντως, οι πιθανότητες
παραμονής του είναι μοιρασμένες. 

Ημέρα γιορτής

Είναι πασιφανές ότι η προσοχή όλων
στον ΑΠΟΕΛ είναι στραμμένη αποκλει-
στικά στον τελικό της ερχόμενης Τετάρ-
της. Ωστόσο, σήμερα οι «γαλαζοκίτρινοι»
έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν και
να διασκεδάσουν την κατάκτηση του
26ου πρωταθλήματος στην Ιστορία τους
και πέμπτου συνεχόμενου. Αυτό θα γίνει
μετά το τέλος του αγώνα με τον Απόλ-
λωνα, αφού θα ακολουθήσει το τελε-
τουργικό - θα απονεμηθεί ο τίτλος του
πρωταθλητή. Παρουσιαστής της εκδή-
λωσης θα είναι ο Χρίστος Φερεντίνος,
ενώ τον κόσμο θα διασκεδάσει το συγ-
κρότημα «Onirama». Κατά τη διάρκεια
της βραδιάς θα φιλοξενηθούν μέσω μη-
νυμάτων πρωταγωνιστές των προηγού-
μενων πρωταθλητών.

Έχει κίνητρα 

Παρά το γεγονός ότι, βαθμολογικά, το
σημερινό παιχνίδι είναι αδιάφορο, στον
ΑΠΟΕΛ υπάρχουν κίνητρα και μάλιστα
ισχυρά. Κατ’ αρχάς, θέλουν να διατηρή-
σουν το εντός έδρας αήττητο της φετινής
περιόδου, κάτι που μόνο οι «γαλαζοκί-
τρινοι» εξακολουθούν να κατέχουν. Επί-
σης, θέλουν να «σπάσουν» το περσινό
ρεκόρ επίτευξης τερμάτων σε όλες τις
διοργανώσεις. Πέρσι πέτυχαν 108 τέρ-
ματα, όσα έχουν πετύχει και φέτος, με
δύο αγώνες να υπολείπονται, τον σημε-
ρινό και τον τελικό της ερχόμενης Τε-
τάρτης, και πάλι κόντρα στον Απόλλωνα. 
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ΑΠΟΛΛΩΝ Για το πρωτάθλημα παίζουν σήμερα οι «κυανόλευκοι», τον τελικό του κυπέλλου έχουν στο μυαλό τους 

Με αρκετές αλλαγές, χωρίς ρίσκο 

KΩΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ 

Για το πρωτάθλημα παίζει σήμερα ο
Απόλλωνας, τον τελικό του κυπέλλου έχει
στο μυαλό του. Οι «κυανόλευκοι» της Λε-
μεσού αντιμετωπίζουν τον ΑΠΟΕΛ στο
ΓΣΠ, σ’ ένα παιγνίδι που σε τίποτα δεν θα
θυμίζει τον τελικό ανάμεσα στις δύο ομά-
δες την ερχόμενη Τετάρτη. Και αυτό γιατί
η λεμεσιανή ομάδα θα παραταχθεί με πά-
ρα πολλές αλλαγές, είτε λόγω τραυματι-
σμών είτε λόγω τιμωριών, είτε γιατί ο Σω-
φρόνης Αυγουστή θα επιλέξει να ξεκου-
ράσει κάποιους από τους βασικούς του
ενόψει του μεγάλου τελικού της Τετάρτης. 

Γι’ αυτόν τον λόγο αναμένεται ότι η
11άδα του σημερινού αγώνα θα περιλαμ-
βάνει πολλούς παγκίτες (Σεμέδο, Πελαγίας,
Πίττας, Καρώ) αλλά και νεαρούς από την
εφηβική ομάδα. Φυσικά δεν αποκλείεται
να υπάρχουν και 2-3 ποδοσφαιριστές του
βασικού σχήματος, όπως π.χ. ο Σαρδινέρο.
Όπως και να έχει, ο τεχνικός του Απόλλω-
να θα προσπαθήσει να παρατάξει μια αν-
ταγωνιστική ομάδα, που θα έχει όμως σαν
πρωταρχικό στόχο και σκοπό να τελειώσει
τον αγώνα χωρίς προβλήματα, αφού το τε-
λευταίο που έχει ανάγκη ο Σωφρόνης είναι
να χάσει και άλλον ποδοσφαιριστή ενόψει
του τελικού του κυπέλλου. 

Με πολλές απουσίες 

Θυμίζουμε ότι ούτως ή άλλως ο τεχνικός
του Απόλλωνα δεν θα έχει αρκετούς παί-
κτες στη διάθεσή του για τον σημερινό
αγώνα, αφού Ρομπέρζ, Παπουλής, Ζοάο
Πέδρο και Σέρτζιο είναι τιμωρημένοι, ενώ
εκτός θα βρίσκονται σίγουρα οι τραυματίες
Χάμπος, Βασιλείου, Αγγελή, Μακρίδης,
Γκόμες, Μπεντόγια. Δεν υπολογίζεται για
τον σημερινό αγώνα ούτε ο Γκίε, όπως επί-
σης και ο Στυλιανού. Δώδεκα ποδοσφαι-

ριστές το σύνολο, ενώ ο συγκεκριμένος
αριθμός θα αυξηθεί, αν ο Σωφρόνης επι-
λέξει να ξεκουράσει και κάποιους άλλους,
όπως ο Ντα Σίλβα ή ο Σακκέτι. 

Σε ό,τι αφορά στον τελικό, μέσα στο
Σαββατοκύριακο θα ξεκαθαρίσει οριστι-
κά η εικόνα με τους ποδοσφαιριστές που
θα έχει στη διάθεσή του για τον αγώνα
της Τετάρτης ο Σωφρόνης Αυγουστή. Γί-
νεται μεγάλη προσπάθεια, τόσο από το
τεχνικό επιτελείο όσο και από το ιατρικό,
έτσι ώστε όλοι οι ποδοσφαιριστές που

δεν έχουν τεθεί νοκ-άουτ εδώ και καιρό
να δώσουν κανονικά το «παρών» τους
την Τετάρτη, ενισχύοντας τον Απόλλωνα
στην προσπάθεια που θα κάνει για να
κατακτήσει το κύπελλο. 

Παροξυσμός 

Ο παροξυσμός των φίλων του Απόλλω-
να για να βρεθούν δίπλα στην ομάδα
τους την Τετάρτη καλά κρατεί. Χθες, η
διάθεση των εισιτηρίων δεν είχε περιο-
ρισμούς και γι’ αυτό και πάλι αρκετοί φί-

λοι της ομάδας πήγαν στην μπουτίκ ώστε
να προμηθευτούν το εισιτήριό τους. Μά-
λιστα, οι πιο ανυπόμονοι βρέθηκαν στον
χώρο εκεί από πολύ νωρίς το πρωί (γύ-
ρω στις 06:15 το πρωί υπήρχαν γύρω
στους 50 που περίμεναν) και, μοιραία,
λέχθηκε επισήμως από τον Απόλλωνα
το μεσημέρι ότι έχουν μείνει περίπου
600 εισιτήρια (πιθανότατα τώρα να είναι
λιγότερα) για να ανακοινωθεί sold out. 

Την απόφασή τους να μην πάνε στο τε-
λευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον

ΑΠΟΕΛ γνωστοποίησαν οι οργανωμένοι
οπαδοί του Απόλλωνα. Η Θύρα 1 δεν είναι
παρούσα σήμερα στο ΓΣΠ, αλλά ετοιμάζει
δυναμική παρουσία στον τελικό του κυ-
πέλλου την ερχόμενη Τετάρτη. Ως γνω-
στόν, θα καθίσουν στον Βόρειο πέταλο του
ΓΣΠ και θα ετοιμάσουν τις δικές τους εκ-
πλήξεις. Για τους φίλους της λεμεσιανής
ομάδας μόνο ο τελικός έχει αξία και γι’ αυ-
τόν προετοιμάζονται πυρετωδώς, έτσι ώστε
να παρουσιάσουν για άλλη μια φορά μια
εντυπωσιακή εικόνα. 

ΑΕΛ Κατέθεσε πρόταση 200.000 ευρώ στην Μπράγκα για τον Φορτούνα 

Θέλει να τον κάνει δικό της

KΩΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ 

Όχι μόνο δεν εγκαταλείπει η ΑΕΛ την
προσπάθεια να κρατήσει στο ρόστερ της
τον Φορτούνα, αλλά κάνει και κινήσεις
για να το πετύχει το συντομότερο. Γνω-
ρίζοντας όλοι στη λεμεσιανή ομάδα πό-
σο σημαντικό θα είναι να παραμείνει ο
διεθνής Αγκολέζος ακραίος αμυντικός,
η διοίκηση κατέθεσε πρόταση 200.000
ευρώ στην Μπράγκα για να τον κάνει
δικό της. Ο τρόπος αποπληρωμής θα γί-
νει με δόσεις και ευελπιστούν άπαντες
στην ΑΕΛ πως η πορτογαλική ομάδα
θα συναινέσει. Είναι ένας τρόπος πλη-
ρωμής που γίνεται από πολλές ομάδες,
ιδιαίτερα στην Πορτογαλία, αφού πέραν
των μεγάλων οι υπόλοιπες δεν έχουν
την απαιτούμενη ρευστότητα. Επίσης,
ένα μεγάλο ποσοστό μεταπώλησης μπο-
ρεί να πείσει την Μπράγκα να πει το
«ναι» για τον παικταρά που, ομολογου-
μένως, θα αποτελεί μεγάλη επένδυση
για την ΑΕΛ.

Το θέμα είναι πως στην Μπράγκα
δεν βιάζονται να τον παραχωρήσουν
και, σύμφωνα με ανθρώπους που γνω-
ρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, το θέ-
μα δεν αναμένεται να τελειώσει άμεσα.
Έχουν πληροφορηθεί οι άνθρωποι της
πορτογαλικής ομάδας ότι υπάρχουν
ομάδες στην Κύπρο που «γλυκοκοιτά-

ζουν» την περίπτωση Φορτούνα και εί-
ναι αποφασισμένοι να κάνουν παζάρια,
έτσι ώστε να τον παραχωρήσουν με
τους πιο ευνοϊκούς όρους για τους ίδι-
ους. Στην ΑΕΛ βασίζουν πολλά και στην
επιθυμία του ποδοσφαιριστή να παρα-
μείνει στη Λεμεσό. 

Κάνει δεύτερες σκέψεις 

Εξέλιξη φαίνεται να προκύπτει και τον
Ρόμο. Μπορεί οι περισσότεροι να θεω-
ρούν δεδομένο ότι ο Βενεζουελάνος κί-
περ θα αποχωρήσει από την ΑΕΛ, ωστό-
σο, δεν έχει κλείσει οριστικά η πόρτα της
λεμεσιανής ομάδας. Ο ποδοσφαιριστής,
σύμφωνα με πληροφορίες, κάνει δεύ-
τερες σκέψεις και εξετάζει ακόμη το εν-
δεχόμενο να παραμείνει στην ΑΕΛ και
μάλιστα τις τελευταίες ημέρες υπήρξε
ξανά επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Για την ώρα δεν θα πρέπει τίποτα να
αποκλειστεί, όσον αφορά το μέλλον του
Βενεζουελάνου.

Μια και ο λόγος για τον Ρόμο, κρά-
τησε την υπόσχεσή του και κέρασε τους
συμπαίκτες του για τα γενέθλιά του. Ο
Βενεζουελανος τούς το είχε υποσχεθεί,
αλλά λόγω του τραυματισμού του και
των γνωστών γεγονότων που ακολού-
θησαν εκείνη την περίοδο δεν κατέστη
εφικτό, με αποτέλεσμα να κεράσει τώρα,
επ’ ευκαιρία της εξόδου της ομάδας στην
Ευρώπη. Σύσσωμο το ποδοσφαιρικό

τμήμα της ΑΕΛ και το προσωπικό δια-
σκέδασαν και απήλαυσαν το δείπνο που
τους παρέθεσε το απόγευμα της Πέμ-
πτης τερματοφύλακας της ομάδας!

Δικαίωση

Ως δικαίωση είδαν στην ΑΕΛ την από-
φαση να αθωωθεί ο Αρουαμπαρένα. Το
Εφετείο της ΚΟΠ έκανε αποδεχτή την
έφεση της ΑΕΛ κατά της ποινής που επι-
βλήθηκε στον Μιγκέλ Αρουαμπαρένα
από τον Αθλητικό Δικαστή για την απο-
βολή του στον αγώνα του Κυπέλλου με
τον ΑΠΟΕΛ. Ως εκ τούτου, η ποινή των
επιπλέον τριών αγωνιστικών αποκλει-
σμού που επιβλήθηκε στον ποδοσφαι-
ριστή καθώς και το πρόστιμο δεν υφί-
στανται. Ταυτόχρονα, μένει εκτεθειμένος
και ο διαιτητής Ψευδιώτης για τα όσα
έγραψε στο φύλλο αγώνος αλλά και ο
Αθλητικός Δικαστής. Ο Αρουαμπαρένα
αναχώρησε χθες μαζί με τον Πίτι για την
Ισπανία και έτσι δεν θα δώσει το «πα-
ρών» του αύριο στο τελευταίο παιγνίδι
της χρονιάς με την Ομόνοια. 

Στο αγωνιστικό, ολοκληρώνεται σή-
μερα η προετοιμασία της ΑΕΛ για τον
τελευταίο αγώνα της χρονιάς κόντρα
στην Ομόνοια. Στόχος της λεμεσιανής
ομάδας είναι να προσπαθήσει να κερ-
δίσει παρά τις απουσίες της, έτσι ώστε
να αποχαιρετήσει τον κόσμο της με τον
καλύτερο τρόπο. 
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Αρκετά ονόματα βρίσκονται στο τραπέζι

Βαςίλης Τςίρόπόυλός

Η επιστροφή του προέδρου της Ανόρ-
θωσης Ανδρέα Παντελή από το εξωτε-
ρικό, αλλά και το τέλος του πρωταθλή-
ματος θα δρομολογήσουν εξελίξεις σε
πολλά ανοικτά θέματα που υπάρχουν
εδώ και καιρό. 

Από Δευτέρας η διοίκηση της Ανόρ-
θωσης θα είναι σε θέση να ενημερώσει
τον κόσμο της για το πώς προχωράει για
τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά, ποίοι από
τους ποδοσφαιριστές του υφιστάμενου
ρόστερ παραμένουν ενώ, ταυτόχρονα, θα
εντείνει τις προσπάθειές της για ποιοτική
ενίσχυση, έτσι ώστε το επίπεδο της ομάδας
να ανέβει σε τέτοιο βαθμό ώστε να έχει
πρωταγωνιστικό ρόλο τη νέα χρονιά.

Το τελευταίο διάστημα πολλοί ποδο-
σφαιριστές εξετάζονται από τον προπο-
νητή Ρόνι Λέβι και τον πρόεδρο Ανδρέα
Παντελή. Μάλιστα, πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι το πρόσφατο ταξίδι του τε-
λευταίου είχε και αυτόν τον σκοπό. 

Ένα από τα ονόματα ποδοσφαιριστών
που έχουν προταθεί και εξετάζονται από
τον Ισραηλινό προπονητή είναι του Νι-
κολάι Μποντούροφ. Πρόκειται για
31χρονο Βούλγαρο κεντρικό αμυντικό,
έχοντας τη δυνατότητα να αγωνιστεί και
στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Μποντού-
ροφ ξεκίνησε την καριέρα του το 2004
από την Pirin Blagoevgrad, στην οποία

παρέμεινε μέχρι το 2009 μετρώντας 104
συμμετοχές και πετυχαίνοντας ένα τέρ-
μα. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Λίτεξ
καταγράφοντας 109 συμμετοχές και
οκτώ τέρματα. Τις καλές εμφανίσεις του
τις εξαργύρωσε με μετεγγραφή στην Αγ-

γλία και συγκεκριμένα στη Φούλαμ, με
την οποία αγωνίστηκε σε 41 αγώνες. Στη
συνέχεια δόθηκε δανεικός στη Μίντι-
λαντ, ενώ από το 2017 επέστρεψε στη
Βουλγαρία και την ΤΣΣΚΑ. Ο Νικολάι
Μποντούροφ είναι διεθνής, έχοντας 35

συμμετοχές και ένα γκολ. Η περίπτωση
του Βούλγαρου αμυντικού δεν είναι εύ-
κολη για την Ανόρθωση, περισσότερο
για οικονομικούς λόγους.

Εκτός από την περίπτωση Μποντού-
ροφ ο Ρόνι Λέβι εξετάζει και άλλες πε-

ριπτώσεις ποδοσφαιριστών, σχεδόν για
κάθε θέση, χωρίς, ωστόσο, να παίρνει
την οποιαδήποτε απόφαση. 

Επιτέλους τελειώνει

Ακόμη μια ποδοσφαιρική χρονιά ολο-
κληρώνεται για την Ανόρθωση. Για μια
ακόμη χρονιά μακριά από τον τίτλο, μα-
κριά από πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια χρο-
νιά όπως οι προηγούμενες, με λάθη στον
προγραμματισμό, αλλαγές προπονητών
και λανθασμένες αποφάσεις που πάρθη-
καν και έκριναν την πορεία της ομάδας. 

Η απογοητευτική αυτή χρονιά ρίχνει
αυλαία σήμερα στο «Αντ. Παπαδόπου-
λος» με αντίπαλο την ΑΕΚ στις 19.00.
Κανείς δεν μπορεί να μιλάει για στόχο
σε αυτόν τον αγώνα, για κίνητρο και οτι-
δήποτε άλλο αφορά το ποδόσφαιρο.
Όλοι αναμένουν το τελευταίο σφύριγμα
της χρονιάς, να πάνε διακοπές και, όσοι
θα συνεχίσουν στη νέα χρονιά, να επι-
στρέψουν εν μέσω καλοκαιριού.

Ο προπονητής της Ανόρθωσης Ρόνι
Λέβι αντιμετωπίζει κάποια αγωνιστικά
προβλήματα χωρίς, ωστόσο, αυτά να
επηρεάζουν την προετοιμασία του για
τον σημερινό αγώνα που διεξάγεται...
άνευ λόγου. Αναμένεται πως θα παρα-
τάξει ό,τι καλύτερο διαθέτει στα χέρια
του, θέλοντας να κλείσει τη χρονιά με
θετική εικόνα, ειδικά για τον φίλαθλο
κόσμο που και φέτος έχει απογοητευτεί
σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

ΑΕΚ Το κίνητρο της δεύτερης θέσης δεν επιτρέπει στους «κιτρινοπράσινους» καμία χαλάρωση

Κλείσιμο αυλαίας με νίκη

ΓρηΓόρης ΓεωρΓίόυ

Με τον καλύτερο τρόπο και με νίκη θέ-
λουν να ολοκληρώσουν τη φετινή χρο-
νιά οι «κιτρινοπράσινοι». Το κίνητρο της
δεύτερης θέσης είναι σημαντικό και
υπάρχει περίπτωση, αν χάσουν και κερ-
δίσει ο Απόλλωνας τον ΑΠΟΕΛ, να τερ-
ματίσουν στην τρίτη θέση. Από τα δικά
τους πόδια θα εξαρτηθεί και όλοι βλέ-
πουν πάρα πολύ σοβαρά τον αγώνα.
Όπως αντιμετώπισαν όλα τα ντέρμπι,
έτσι θα το αντιμετωπίσουν και αυτό. Άλ-
λωστε μη τη δεύτερη θέση, αν ο ΑΠΟΕΛ
κατακτήσει και το κύπελλο, θα βρεθεί
έναν προκριματικό γύρο πιο πάνω και
θα έχει 15 μέρες περισσότερη ξεκούρα-
ση. Αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε η ΑΕΚ θ’ αρ-
χίσει από τον δεύτερο προκριματικό γύ-
ρο του Γιουρόπα Λιγκ τις ευρωπαϊκές
της υποχρεώσεις. Τα πλεονεκτήματα θα
είναι κι άλλα. Ο Τσάβι Ρόκα με τον Ιμα-
νόλ Ιδιάκεθ θα έχουν ακόμη περισσό-
τερο χρόνο να προγραμματιστούν για τη
νέα χρονιά. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πο-
λύ, αφού σε σχέση με πέρυσι δεν έγιναν
όπως έπρεπε τα θέματα προγραμματι-
σμού, καθώς ο Βάσκος τεχνικός είχε υπο-
χρεώσεις μέχρι και λίγες μέρες πριν η
ομάδα της Λάρνακας δώσει τον πρώτο
της ευρωπαϊκό αγώνα. Φέτος η κατάστα-
ση θα είναι φυσιολογική. Το ρόστερ θα
ενισχυθεί και θα ανανεωθεί. Αυτό επι-
βάλλεται. Το πρωτάθλημα είναι μεγάλο.
Υπολογίζοντας και τους αγώνες στην Ευ-
ρώπη, η ομάδα θα πρέπει να έχει ακόμη
πιο μεγάλο ρόστερ από το περυσινό, αλ-
λά και με περισσότερη ποιότητα. Ήδη θα
πρέπει να θεωρείται δεδομένη η μετεγ-
γραφή του Ονησίφορου Ρουσιά από την
Ομόνοια. Επίσης, θεωρείται δεδομένο

ότι ο Μίνιο δεν θα γραφτεί στο ρόστερ
της νέας χρονιάς, αφού θα αποθεραπευ-
τεί πλήρως μέχρι τον Οκτώβριο. Άρα σί-
γουρα ο Τσάβι Ρόκα στη λίστα του έχει
και τερματοφύλακα, ενώ αναμένεται να
προχωρήσει σε ακόμη τρεις με τέσσερεις
προσθήκες στο ρόστερ. Οι τραυματισμοί
και οι τιμωρίες θεωρούνται δεδομένες.
Αποδείχθηκε και στο φετινό πρωτάθλη-
μα σε αρκετές περιπτώσεις. Ο τραυμα-
τισμός του Τομάς, του Μίνιο, του Τέτε
αλλά και η τελευταία μεγάλη τιμωρία του
Τρισκόφσκι ήταν απώλειες που στοίχι-
σαν στην ομάδα της Λάρνακας η οποία,
κακά τα ψέματα, είχε τις πιο σημαντικές
απώλειες λόγω σοβαρών τραυματισμών.
Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προ-
σέξει ο Τσάβι Ρόκα και ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ,
όπως και το θέμα της ηλικίας κάποιων
παικτών οι οποίοι, αν και έχουν συμβό-
λαιο και για τη νέα χρονιά, δεν θα έχουν
τις ίδιες δυνάμεις και αντοχές στο νέο
πρωτάθλημα. Για όλα τα πιο πάνω λοι-
πόν οι «κιτρινοπράσινοι» θα τα δώσουν
όλα για τη νίκη, η οποία ενδέχεται να
αποφέρει πολύ περισσότερα κέρδη, ει-
δικά αν τερματίσει στη δεύτερη θέση.

Πλάνο νίκης με αλλαγές

Οι απουσίες των Λαρένα, Τρισκόφσκι
και Τολμές αναγκάζουν τον Ιμανόλ Ιδιά-
κεθ να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές
στο αρχικό του σχήμα. Αλλαγές, όμως,
οι οποίες δεν αναμένεται να επηρεάσουν
τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα.
Υπάρχουν οι επιλογές και οι λύσεις για
να μπουν στην ομάδα, να αναπληρώ-
σουν τους τρεις απόντες και να μη φανεί
τόσο η απουσία τους. Ο Μυτίδης θα εί-
ναι σίγουρα στην επίθεση. Θέση στην
ενδεκάδα θα διεκδικήσουν και οι Μα-
λόκου και Χαραλαμπίδης.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ Ένα από αυτά είναι του Βούλγαρου κεντρικού αμυντικού Νικολάι Μποντούροφ - Έπονται εξελίξεις στον προγραμματισμό



Αρνητικός στο ενδεχόμενο να ξεκινήσει κα-
ριέρα προπονητή, μετά την αποχώρησή του
από την ενεργό δράση, εμφανίζεται ο Φίλιπ
Λαμ. Για τον αρχηγό της Μπάγερν το σημε-
ρινό παιχνίδι απέναντι στη Φράιμπουργκ εί-
ναι το τελευταίο του, πριν κρεμάσει τα παπού-
τσια του. «Έφτασε το τέλος. Απλά ανυπομονώ
για το παιχνίδι, τις τελευταίες στιγμές της ομά-
δας: οι συμπαίκτες, προπονητές, φίλαθλοι, ο
εορτασμός του πρωταθλήματος στην πλατεία
Marienplatz. Το Σάββατο θα είναι μια συ-
ναρπαστική μέρα, θέλω απλά να την απο-
λαύσω. Υπήρξαν πολλές, ξεχωριστές στιγμές.
Η πρώτη μου συμμετοχή στο Champions
League εναντίον της Λανς ήταν μία από αυτές.
Το πρώτο μου πρωτάθλημα, το πρώτο μου
Κύπελλο. Ήμουν ένας καλός ποδοσφαιριστής
νομίζω», τόνισε. «Δεν ξέρω τι θα συμβεί σε
10 χρόνια, αλλά αυτήν τη στιγμή δεν σκέφτο-
μαι ούτε καν ότι θέλω να γίνω προπονητής.
Στον ίδιο χώρο κάθε μέρα, προκειμένου να
αναλύεις την παραμικρή λεπτομέρεια, νομίζω
ότι αυτό δεν είναι κάτι για μένα», πρόσθεσε ο
33χρονος Γερμανός αμυντικός, αρχηγός επί-
σης της Γερμανίας στον θρίαμβό της στο
Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014. Έχει επίσης
κατακτήσει οκτώ πρωταθλήματα, έξι Κύπελλα
κι ένα Champions League.

www.sigmalive.com/sports
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Φινάλε στα πρωταθλήματα Αγγλίας,
Ισπανίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Πορτογα-
λίας και Βελγίου με μοναδικό αναπάν-
τητο ερώτημα: Ρεάλ ή Μπαρτσελόνα η
επόμενη πρωταθλήτρια Ισπανίας;

Μόνο στην Ισπανία δεν έχουμε πρω-
ταθλητή, με τη Ρεάλ να παίζει στη Μά-
λαγα και αν πάρει βαθμό θα πάρει και
τον τίτλο, ενώ η Μπαρσελόνα υποδέχε-
ται την Εϊμπάρ και θέλει νίκη και, πα-
ράλληλα, ήττα της Ρεάλ.

Το ολλανδικό πρωτάθλημα έχει ολο-
κληρωθεί από την προηγούμενη εβδο-
μάδα (υπάρχουν βέβαια playoffs για Eu-
ropa League και υποβιβασμό/παραμο-
νή), δύο αγωνιστικές ακόμη θέλει το ιτα-
λικό και τρεις το τουρκικό.

Στην Ιταλία ίσως κατακτήσει το πρω-
τάθλημα η Γιουβέντους, στη Γερμανία
υπάρχει σπουδαίο ματς αποφυγής του
μπαράζ παραμονής (Αμβούργο - Βόλφ-
σμπουργκ), ενώ η Χόφενχαϊμ θέλει να
κλέψει την 3η θέση απ’ την Ντόρτμουντ.

Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ και Άρ-
σεναλ «κυνηγούν» 3η και 4η θέση για
απευθείας ομίλους Champions League
και προκριματικά, τελικός είναι το Μπριζ
- Γάνδη για τη 2η θέση (προκριματικά)
στο Βέλγιο, ενώ η Σέλτικ μπορεί να ολο-
κληρώσει το πρωτάθλημα Σκοτίας αήτ-
τητη έπειτα από 119 χρόνια!

Το πρόγραμμα των σημαντικότερων
πρωταθλημάτων:

ΑΓΓΛΙΑ - 38η αγωνιστική
Κυριακή

Άρσεναλ - Έβερτον ............................................17:00

Μπέρνλι - Γουέστ Χαμ.......................................17:00

Τσέλσι - Σάντερλαντ ..........................................17:00

Χαλ - Τότεναμ........................................................17:00

Λέστερ - Μπόρνμουθ.........................................17:00

Λίβερπουλ - Μίντελσμπρο...............................17:00

Μάντσεστερ Γιουν. - Κρύσταλ Πάλας ........17:00

Σαουθάμπτον - Στόουκ.....................................17:00

Σουόνσι - Γουέστ Μπρομ.................................17:00

Γουότφορντ - Μάντσεστερ Σίτι.....................17:00

ΙΤΑΛΙΑ - 37η αγωνιστική
Σάββατο

Κιέβο - Ρόμα ..........................................................19:00

Νάπολι - Φιορεντίνα..........................................21:45

Κυριακή

Έμπολι - Αταλάντα..............................................16:00

Μίλαν - Μπολόνια ..............................................16:00

Σασουόλο - Κάλιαρι ...........................................16:00

Γιουβέντους - Κροτόνε......................................16:00

Ουντινέζε - Σαμπντόρια....................................16:00

Τζένοα - Τορίνο ....................................................16:00

Λάτσιο - Ίντερ........................................................21:45

Δευτέρα

Πεσκάρα - Παλέρμο...........................................21:45

ΙΣΠΑΝΙΑ - 38η αγωνιστική
Σάββατο

Σπόρτινγκ Χιχόν - Μπέτις.................................18:00

Λεγκανές - Αλαβές..............................................20:00

Ντεπορτίβο - Λας Πάλμας...............................20:00

Σεβίλη - Οσασούνα.............................................22:00

Κυριακή

Ατλέτικο - Μπιλμπάο .........................................17:45

Βαλένθια - Βιγιαρεάλ........................................17:45

Θέλτα - Σοσιεδάδ................................................17:45

Μπαρσελόνα - Εϊμπάρ......................................21:00

Μάλαγα - Ρεάλ.....................................................21:00

ΓερμΑΝΙΑ - 34η αγωνιστική
Σάββατο

Μπάγερν - Φράιμπουργκ ...............................16:30

Ντόρτμουντ - Βέρντερ......................................16:30

Γκλάντμπαχ - Ντάρμστατ.................................16:30

Χέρτα - Λεβερκούζεν .........................................16:30

Κολωνία - Μάιντς................................................16:30

Αμβούργο - Βόλφσμπουργκ...........................16:30

Ίνγκολστατ - Σάλκε.............................................16:30

Χόφενχαϊμ - Άουγκσμπουργκ........................16:30

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Λειψία...............16:30

ΓΑΛΛΙΑ  - 38η αγωνιστική
Σάββατο

Νανσί - Σεντ-Ετιέν ..............................................22:00

Λοριάν - Μπορντό...............................................22:00

Λιλ - Ναντ................................................................22:00

Μαρσέιγ - Μπαστιά............................................22:00

Λιόν - Νις.................................................................22:00

Παρί Σεν Ζερμέν - Καέν....................................22:00

Τουλούζ - Ντιζόν..................................................22:00

Ανζέ - Μονπελιέ ...................................................22:00

Ρεν - Μονακό ........................................................22:00

Γκινγκάμπ - Μετζ..................................................22:00

Ο τίτλος θα πάει σε Ρεάλ ή Μπαρσελόνα; 
Όλη η δράση του Σαββατοκύριακου

Το βράδυ της Κυριακής, η Ατλέτικο
Μαδρίτης δίνει το τελευταίο της παι-
χνίδι στο Vicente Calderon. Έπειτα, το
Σάββατο 27 Μαΐου, θα διεξαχθεί ο τε-
λικός του Copa del Rey ανάμεσα στην
Αλαβές και την Μπαρσελόνα, ενώ την
επόμενη ημέρα είναι προγραμματι-
σμένο ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι με
παλιές δόξες της Ατλέτικο, καθώς και
συναυλίες και παραστάσεις που θα συ-
νεχιστούν μέχρι το τέλος του έτους. Εν
τω μεταξύ, η Ατλέτικο θα έχει ήδη με-
ταφερθεί στο Wanda Metropolitano,
στα προάστια, με τα διαρκείας να έχουν
φτάσει ήδη τις 50.000.

Το Vicente Calderon κλείνει έπειτα
από 50 χρόνια και κάτι χρόνια. Εγκαι-
νιάστηκε το 1966, η αυλαία θα πέσει
στο τέλος του 2017. Έτσι η Ατλέτικο
Μαδρίτης αποφάσισε ότι οι κάτοχοι
των εισιτηρίων διαρκείας που θα το ζη-
τήσουν θα μπορούν να πάρουν δωρεάν
το δικό τους κάθισμα στο σπίτι. Έτσι κι
αλλιώς υπάρχουν άνθρωποι που σε
αυτά τα πλαστικά καθίσματα κάθονταν
για χρόνια και χρόνια. Μια ζωή για ορι-
σμένους. Όπως έγινε γνωστό, τα καθί-
σματα που θα μείνουν αζήτητα θα δια-
τίθενται προς πώληση, εντός του τρέ-
χοντος έτους, μεταξύ των μελών.

Το ντέρμπι στο Ολυμπιακό Στάδιο με-
ταξύ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού ξε-
χωρίζει από το πρόγραμμα της 3ης ημέ-
ρας των play offs της Super League, που
θα διεξαχθούν την Κυριακή. Η ΑΕΚ, με-
τά την ήττα από τον Πανιώνιο, θέλει μόνο
τη νίκη, όπως και ο Παναθηναϊκός, ο
οποίος προέρχεται από το ντέρμπι-αί-
σχους με τον ΠΑΟΚ στη «Λεωφόρο».
Στο άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής, ο
ΠΑΟΚ είναι το λογικό φαβορί στο ματς

της Τούμπας κόντρα στον Πανιώνιο.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 3ης
ημέρας των play offs της Super League
έχει ως εξής:

ΚΥΡΙΑΚΗ

18:15 (Τούμπα)ΠΑΟΚ - Πανιώνιος

20:30 (ΟΑΚΑ)ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (2 αγ.) 

1.Πανιώνιος..............................................................4

2.ΑΕΚ...........................................................................3 

3.ΠΑΟΚ...........................................................2 -1αγ. 

4.Παναθηναϊκός .........................................2 -1αγ.

* Εκκρεμεί η απόφαση για το ματς του Πα-

ναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (24/5)

18:15 Πανιώνιος - ΠΑΟΚ

20:30 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

Ξεχωρίζει το ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
Για την 4η αγωνιστική των πλέι-οφ

Οι φίλοι της Ατλέτικο θα πάρουν
τα καθίσματα στο σπίτι τους!

Λαμ: «Ούτε που σκέφτομαι να γίνω προπονητής»
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