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Mε κάθε λαμπρότητα πραγματοποίηθηκε χθες η
γιορτή των ετήσιων βραβεύσεων της ΚΟΠ, παρουσία
όλης της οικογένειας του ποδοσφαίρου και επίτιμων
καλεσμένων.

Ο πρόεδρος της ΚΟΠ Κωστάκης Κουτσοκού-
μνης, αφού πρώτα έδωσε συγχαρητήρια σε όλους,
τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του: «Τιμούμε το
κυπριακό ποδόσφαιρο. Οι αρχές και οι αξίες του
ποδοσφαίρου είναι διαχρονικές. Όσο σημαντικός
είναι ο πρωταθλητής είναι και ο δευτεραθλητής.
Κάποιοι έλεγαν ότι δεν θα είχαμε ανταγωνιστικό
πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα ήταν ανταγωνιστικό.
Μόλις στην προτελευταία αγωνιστική ξεκαθάρισαν
ο πρωταθλητής και η υποβάθμιση. Είχαμε ένα
από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της Ευ-
ρώπης. Το πρωτάθλημα των 14 ομάδων δεν
μείωσε τον ανταγωνισμό. Με τη νέα χρονιά ολο-
κληρώνεται η μεταβατική περίοδος και επιστρέ-
φουμε στις 12 ομάδες. Τα στημένα δεν είναι κυ-
πριακό πρόβλημα και η ΚΟΠ δεν έκρυψε το πρό-

βλημα κάτω από το χαλί. Εφαρμόζουμε τα αυστηρά
μέτρα που επιβάλαμε. Έχουμε την αποφασιστικότητα
να αντιμετώπισουμε το φαινόμενο των φακέλων.
Είναι μηδενική η ανοχή μας σε ύποπτα παιχνίδια.
Στο ξεκίνημα της χρονιάς φάνηκε ότι δεν ήταν
αρκετά τα μέτρα που πήραμε μέχρι τότε. Σε συνεν-
νόηση με την ΟΥΕΦΑ πήραμε πιο αυστηρά μέτρα.
Εφαρμόζουμε με αποφασιστικότητα τα μέτρα, παρά
τις απόψεις κάποιων ότι δεν θα αντέχαμε την πίεση.
Μειώθηκε αλλά δεν εξαλείφθηκε το φαινόμενο
με τους ύποπτους αγώνες. Είμαστε αποφασισμένοι
όμως να συνεχίσουμε. Δεν υπάρχει δρόμος επι-
στροφή».

Οι βραβεύσεις 
Στον ΑΠΟΕΛ απονεμήθηκε το τρόπαιο του πρω-
ταθλήματος Cyta. Επίσης οι «γαλαζοκίτρινοι» βρα-
βεύτηκαν ως η καλύτερη επιθετική γραμμή με 77
τέρματα. «Τα πέντε συνεχόμενα και οι ευρωπαϊκές
επιτυχίες αποδεικνύουν πόσο σκληρά δουλεύουμε.

Ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι. Ελπίζω η τύχη
στην κλήρωση του Τσάμπιονς Λιγκ να είναι με το
μέρος μας, να κάνουμε καλές μετεγγραφές, να παί-
ξουμε καλό ποδόσφαιρο», η τοποθέτηση του Πρό-
δρομου Πετρίδη.

Ύστερα από ψηφοφορία των προπονητών Α’
κατηγορίας, ο Σωφρόνης Αυγουστή έλαβε το βρα-
βείο του καλύτερου προπονητής της χρονιάς. «Από
τη στιγμή που με ψήφισαν οι πιο καταξιωμένοι
προπονητές στην Κύπρο, αυτό μου δίνει ευθύνες.
Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Την
Τετάρτη δεν θα είμαι το ίδιο όπως είμαι τώρα»,
ήταν τα λόγια του κορυφαίου προπονητή.

Ο Πιέρος Σωτηρίου παρέλαβε το βραβείο
του καλύτερου ποδοσφαιριστή της χρονιάς. «Θα
προσπαθήσω για το καλύτερο, χωρίς τους συμ-
παίκτες μου δεν θα ήμουν εδώ απόψε», δήλωσε
ο Σωτηρίου. Ο Νικόλας Ιωάννου του καλύτερου
νέου ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος που
ολοκληρώθηκε. Ο Δημήτρης Χριστοφή, μετά

από εισήγηση του ομοσπονδιακού μας προπονητή
Χριστάκη Χριστοφόρου, αναδείχτηκε πολυτιμό-
τερος ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ανδρών για
την ποδοσφαιρική περίοδο 2016 - 2017. «Ευ-
χαριστώ τον προπονητή μου για την επιλογή.
Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλος συμ-
παίκτης μου. Η Εθνική είναι σαν οικογένειά μου.
Όσες ομάδες κι αν αλλάξεις, Εθνική δεν αλλάζεις»,
τόνισε ο Δημήτρης Χριστοφή.

Βραβεύτηκε και το πρώτο «κανόνι» για την πε-
ρίοδο 2016-2017, ο Ματ Νταρμπισάιρ της Ομό-
νοιας, ο οποίος σημείωσε 24 τέρματα. «Είναι φαν-
ταστικό για μένα. Ευχαριστώ την οικογένειά μου,
την Ομόνοια και τους συμπαίκτες μου γι’ αυτό το
επίτευγμα», ανέφερε ο επιθετικός της Ομόνοιας.

Η ΚΟΠ βράβευσε επίσης τον Λούκα Σωτηρίου
ως τον διαιτητή της χρονιάς και τον Ανδρέα Π. Αν-
δρέου ως τον βοηθό διαιτητή της χρονιάς. Καλύτερο
τέρμα ψηφίστηκε αυτό του Σιβού στο παιχνίδι της
Ανόρθωσης με τον Ερμή.
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EXTRA 5

7462η κλήρωση:  9, 12, 18, 30, 35
7463η κλήρωση:  9, 10, 18, 30, 35

SUPER 3

30927η: 431 30928η: 888 30929η: 908
30930ή: 526 30931η: 874 30932η: 135
30933η: 486 30934η: 012 30935η: 203
30936η: 585
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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

Αυλαία στο πόλο

Έπεσε και τυπικά η αυλαία του πρωτα-
θλήματος πόλο, με τη διεξαγωγή δύο
αγώνων της 14ης αγωνιστικής. Ο Ναυ-
τικός Όμιλος Λευκωσίας νίκησε 12-4
τον Ναυτικό Όμιλο Αμμοχώστου, ενώ ο
πρωταθλητής όμιλος της Μέσα Γειτονιάς
πέτυχε σκορ-ρεκόρ επί του Ναυτικού
Ομίλου Λεμεσού με 37-7. Αποτελέσματα
που δεν άλλαξαν οτιδήποτε στην τελική
κατάταξη, αφού ο Ναυτικός Όμιλος Μέσα
Γειτονιάς αναδείχτηκε πρωταθλητής, με
τον ΑΠΟΕΛ να τερματίζει στη 2η θέση
και τον Ναυτικό Όμιλο Πάφου στην 3η
θέση. Πρωταθλητής στην κατηγορία
νέων αναδείχθηκε και πάλι ο Ναυτικός
Όμιλος Μέσα Γειτονιάς και στους παίδες
ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου. 

Ενθαρρυντικά μηνύματα ενόψει της συ-
νέχειας έστειλε ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής
με την απόδοσή του στον εναρκτήριο
αγώνα του πρωταθλήματος SMP For-
mula 4 NEZ Certified by FIA, ο οποίος
διεξήχθη στο Σότσι. Ο μοναδικός Κύπριος
που ακολουθεί το 2017 ένα ολόκληρο
διεθνές πρωτάθλημα της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας (FIA), πέτυχε τέταρτη θέση
στη δεύτερη βαθμολογούμενη κούρσα
του διημέρου, σκοράροντας και τους
πρώτους του οκτώ φετινούς βαθμούς.
Ο 20χρονος πιλότος της SMP Racing
στάθηκε άτυχος, τόσο στην πρώτη όσο
και στην τρίτη βαθμολογούμενη κούρσα,
καθώς είχε σύγκρουση στην εκκίνηση
και τις δύο φορές, με αποτέλεσμα την
πρώτη να εγκαταλείψει και τη δεύτερη
να συνεχίσει τον αγώνα με σημαντικές
ζημιές στο εμπρός μέρος του αυτοκινήτου,

φτάνοντας τυπικά στον τερματισμό. Η
βρεγμένη πίστα έπαιξε άσχημο παιχνίδι
στον Κύπριο πιλότο, στερώντας του βαθ-
μούς. Μετά τον αγώνα, ο Τζιωρτζής δή-
λωσε «ευχαριστημένος με την ταχύτητα
και το επίπεδο, συγκριτικά με τον αντα-
γωνισμό» και πρόσθεσε: «σίγουρα οι
ατυχίες στην εκκίνηση της πρώτης και

της τρίτης κούρσας στέρησαν πολύτιμους
βαθμούς, όμως αυτά έχει ο μηχανοκί-
νητος αθλητισμός και με αυτά μαθαίνουμε
να ζούμε».

Υπό συνεχή βροχή
Και τις δύο μέρες ο καιρός στο Σότσι
ήταν βροχερός με αποτέλεσμα να υπάρ-
ξουν αρκετές συγκρούσεις, ειδικά στην
εκκίνηση. Μόνο στη δεύτερη κούρσα η
εκκίνηση ήταν «καθαρή» και αυτό διότι
τα μονοθέσια έφυγαν πίσω από το αυ-
τοκίνητο ασφάλειας. Όπως και πέρσι ο
αγώνας έγινε στην πίστα της Formula 1,
το Sochi Autodrom, προσφέροντας μια
μοναδική εμπειρία στα ανερχόμενα τα-
λέντα. Ο Τζιωρτζής έδειξε και τις δύο
μέρες πως διαθέτει την ταχύτητα να ακο-
λουθήσει τον ανταγωνισμό, καθώς εκ-
κίνησε τις κούρσες από την έκτη, τρίτη

και όγδοη θέση και προκρίθηκε στα
προκριματικά. Στα ελεύθερα προκριμα-
τικά είχε σημειώσει τέταρτο και ενδέκατο
χρόνο.

Στον αγώνα έλαβαν μέρος συνολικά
20 οδηγοί από Ισπανία, Γαλλία, Ρωσία,
Δανία, Ισπανία, Ολλανδία, Εσθονία, Φιν-
λανδία, Αζερμπαϊτζάν και Αυστρία. Χο-
ρηγοί του Βλαδίμηρου για φέτος είναι η
Eneos Motor Oil, η Intertaxaudit, η
ALCO Filters και η Eurofast, ενώ τον
υποστηρίζουν τα εστιατόρια Akakiko.

Μετά τον αγώνα, ο Βλαδίμηρος επέ-
στρεψε στη Μόσχα όπου εδρεύει το στρα-
τηγείο της SMP Racing και βρίσκεται και
η βάση του ιδίου αυτή την περίοδο.
Σήμερα θα μεταβεί οδικώς στο Σμολένσκ
όπου αύριο θα γίνουν δοκιμές εξέλιξης,
ενώ την Παρασκευή (26/5) ξεκινάει στο
SmolenskRingο δεύτερος φετινός αγώνας. 

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Ο διεθνής σκοπευτής του Σκοπευτικού
Ομίλου Λάρνακος Ανδρέας Χάσικος
ήταν ο μεγάλος νικητής στον αγώνα σκητ
για το «Κύπελλο Λάκη Ψημολοφίτη»,
έπειτα από πολύ καλή εμφάνιση στον
τελικό, στον οποίο πέτυχε 56/60. Στο
σκητ γυναικών, την πρώτη θέση εξα-
σφάλισε η πρωταθλήτριά μας Άντρη
Ελευθερίου της Σκοπευτικής Οργάνωσης
Λεμεσού, η οποία επίσης παρουσιάστηκε
πολύ εύστοχη στον τελικό, σημειώνοντας
παγκύπριο ρεκόρ με 56/60.

Ο αγώνας για το «Κύπελλο Λάκη
Ψημολοφίτη» ήταν ο τέταρτος του φετινού
Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Σκοπο-
βολής ΟΠΑΠ κι έγινε το περασμένο
Σαββατοκύριακο 20 και 21 Μαΐου στις
εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σκο-
πευτηρίου Κύπρου - Λάκης Ψημολο-
φίτης, με χορηγό την εταιρεία G&L CA-

LIBERS LTD, κατασκευαστές των φυ-
σιγγίων VICTORY. Στον νικητή, πέραν
από το έπαθλο του χορηγού, απονεμή-
θηκε και το επαμειβόμενο «Έπαθλο Λά-
κης Ψημολοφίτης», που αθλοθετεί στη
μνήμη του ο τέως πρόεδρος της ΣΚΟΕ
και συναθλητής του εκλιπόντος στην
εθνική Ελλάδος Παύλος Κανελλάκης.
Πέραν από τις νίκες του Ανδρέα Χάσικου
στους άνδρες και της Άντρης Ελευθερίου
στις γυναίκες, ιδιαίτερη αίσθηση προ-
κάλεσαν τα πολύ καλά αποτελέσματα
με τα οποία πέρασαν επικεφαλής στον
τελικό ο έφηβος Νικόλας Βασιλείου της
ΣΚΟΛΕΥ (123/125) και η νεάνιδα Σω-
τηρία Ανδρέου της ΣΚΟΕΠΑ, που πέτυχε

νέο παγκύπριο ρεκόρ νεανίδων με 73/75.
Στον τελικό των ανδρών πέρασαν

επίσης ο Τάσος Χαπέσιης της ΣΚΟΛΕΥ
με 122/125, ο οποίος με 44/50 εξα-
σφάλισε το χάλκινο μετάλλιο, ο μετέπειτα
νικητής Ανδρέας Χάσικος με 121/125,
ο Φώτης Αθανασίου της ΣΚΟΑΜ με
120/125, που αγωνίστηκε στη μονομαχία
του χρυσού μεταλλίου και περιορίστηκε
στη δεύτερη θέση με 52/60. Στην τέταρτη
θέση τερμάτισε ο Δημήτρης Κωνσταν-
τίνου του ΣΚΟΠΑΦ (119/125) με 34/40,
πέμπτος ήταν ο Νικόλας Βασιλείου που
πέτυχε 25/30 στον τελικό και έκτος ο
νεαρός Πέτρος Εγγλεζούδης της ΣΚΟ-
ΛΕΜ (119/125) με 16/20. Στον τελικό

των γυναικών πίσω από τη νεάνιδα Σω-
τηρία Ανδρέου ακολούθησαν η Άντρη
Ελευθερίου με 71/75, η Παναγιώτα Αν-
δρέου (ΣΚΟΕΠΑ) με 68/75, η Κωνσταν-
τία Νικολάου (ΣΚΟΑΜ) με 65/75, η
Λουίζα Θεοφάνους (ΣΚΟΛΕΥ) με 61/75
και η νεάνιδα Αναστασία Ελευθερίου
(ΣΚΟΛΕΜ) με 55/75. Τελικά, στη «μάχη»
του χρυσού μεταλλίου η Άντρη Ελευθε-
ρίου πέτυχε νέο παγκύπριο ρεκόρ και
πήρε την πρώτη θέση με 56/60, ενώ η
Παναγιώτα Ανδρέου με 47/60 περιο-
ρίστηκε στο αργυρό μετάλλιο και η
Λουίζα Θεοφάνους με 34/50 εξασφάλισε
το χάλκινο μετάλλιο. 

Στη Β’ κατηγορία του σκητ πρώτευσε
ο επανεμφανισθείς Ιάσονας Τζιοβάννης
της ΣΚΟΕΠΑ με 115/125 και στους έφη-
βους της Β’ κατηγορίας ο Κωνσταντίνος
Λοϊζίδης του ΣΚΟΛΑΡ με 114/125, ενώ
στους παίδες ο μικρός Σωτήρης Ανδρέου
της ΣΚΟΕΠΑ πρόσθεσε άλλο ένα έπαθλο
στην τροπαιοθήκη του με 112/125.

Επίδοση καριέρας ο Τζιωρτζής στο Σότσι

Πρώτευσαν Χάσικος και Ελευθερίου
Καθ’ όλα επιτυχημένη η διοργάνωση «Κύπελλο Λάκη Ψημολοφίτη»

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

Η
Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναι-

κών ρίχνεται απόψε στη
μάχη του β’ γύρου των προ-
κριματικών του Παγκοσμί-
ου Πρωταθλήματος 2018,

με αντιπάλους στον Β’ Ευρωπαϊκό Όμιλο
τη γηπεδούχο Πολωνία, τη Σερβία, την
Τσεχία, τη Σλοβακία και την Ισλανδία.

Είναι μια σπάνια έξοδος του κυπρια-
κού βόλεϊ στον μαγικό κόσμο των «με-
γάλων κρατών» και απέναντι στην Εθνική
Κύπρου ορθώνονται μεγαθήρια του παγ-
κοσμίου βόλεϊ, όπως το μεγάλο φαβορί
του ομίλου Σερβία, που προέρχεται από
το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Ρίο 2016, αλλά και ο πρώτος
αντίπαλος της Εθνικής μας την Τρίτη, η
γηπεδούχος Πολωνία, που έχει στο παλ-
μαρέ της ένα αργυρό και δύο χάλκινα
μετάλλια στην Ιστορία του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος.

Μεταξύ των αντιπάλων της Εθνικής,
όμως, είναι και η «γνώριμη» Ισλανδία,
που μαζί με την Κύπρο προκρίθηκε
στον β’ γύρο από τα προκριματικά του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μικρών
Κρατών πέρυσι.

Η Ισλανδία πρώτευσε στον όμιλο του
Λουξεμβούργου, νικώντας τη Σκοτία, τη
Βόρειο Ιρλανδία και τη διοργανώτρια.
Η Κύπρος τερμάτισε πρώτη και αήττητη

στον όμιλο του Τόρσχαφν, επικρατώντας
του Λίχτενσταϊν, της Ιρλανδίας και των
διοργανωτών (Νήσοι Φερόες).

Ο ρεαλιστικός στόχος για την Εθνική
μας στον όμιλο της Βαρσοβίας είναι νίκη
επί της Ισλανδίας και αξιοπρεπείς εμ-
φανίσεις εναντίον των λοιπών αντιπάλων,
όπως τόνισε και ο Ομοσπονδιακός τε-
χνικός Πέτρος Πατσιάς. «Αυτή η ομάδα
είναι η καλύτερη Εθνική γυναικών που

έχει παρουσιάσει η Κύπρος τα τελευταία
χρόνια», είπε ο κ. Πατσιάς. «Ερχόμαστε
στην Πολωνία με στόχο μια καλή πα-
ρουσία και νίκη επί της Ισλανδίας. Θα
ήταν ουτοπία να μιλάμε για νίκη επί
οποιασδήποτε άλλης χώρας. Θα πρέπει
να κάνουμε σωστή διαχείριση για να εί-
μαστε στην καλύτερη φόρμα μας στους
Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης την
επόμενη εβδομάδα».

Στην προϊστορία της με αντίπαλο την
Ισλανδία, η Κύπρος μετρά 19 νίκες και
3 ήττες. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν
για τελευταία φορά στους Αγώνες Μι-
κρών Κρατών Ευρώπης του 2013 στο
Λουξεμβούργο, με την Κύπρο να επι-
κρατεί με 3-0. Η Κύπρος έχει μια δεκαετία
να ηττηθεί από την Ισλανδία, ύστερα
από το 1-3 της Γλασκώβης στα τελικά
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μι-

κρών Κρατών.
Από τους λοιπούς αντιπάλους της

στη Βαρσοβία, η Κύπρος έχει ξανασυ-
ναντηθεί μόνο μία φορά με τη Σλοβακία,
από την οποία ηττήθηκε το 2000 στο
Κύπελλο Άνοιξης στο Μπρνο με 0-3.

Όμως, η Κύπρος έχει λαμπρό προ-
ηγούμενο συμμετοχής σε προκριματικά
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Τον Ια-
νουάριο του 2014 μετείχε σε όμιλο στην
Άγκυρα για το Παγκόσμιο εκείνης της
χρονιάς στην Ιταλία και, παρά τις τρεις
ήττες με 0-3, στάθηκε παλληκαρήσια
απέναντι στα θηρία που αντιμετώπισε
(Τουρκία, Ουκρανία και Ρουμανία), δί-
νοντας στις αθλήτριες εμπειρίες μοναδικές
στην καριέρα τους. Η Εθνική μας ήδη
προπονήθηκε για πρώτη φορά στο γή-
πεδο των αγώνων, έδρα της ιστορικής
Λέγκια Βαρσοβίας, ετοιμαζόμενη για την
πρεμιέρα της Τρίτης - αντιμετωπίζει την
Πολωνία στις 21:30 ώρα Κύπρου.

Το πλήρες πρόγραμμα της Εθνικής

Τρίτη 23 Μαΐου:

21:30 Κύπρος-Πολωνία

Τετάρτη 24 Μαΐου:

19:00 Κύπρος-Σλοβακία

Πέμπτη 25 Μαΐου:

16:30 Σερβία-Κύπρος

Σάββατο 27 Μαΐου:

16:30 Κύπρος-Ισλανδία

Κυριακή 28 Μαΐου:

19:00 Τσεχία-Κύπρος

Πρεμιέρα με την οικοδέσποινα Πολωνία
Η Εθνική γυναικών αρχίζει την προσπάθειά της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος
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Η προσοχή στην απόφαση του προέδρου 

ΑΡΗΣ

Κωστής�Σταυρινίδης

Δεν ολοκληρώθηκε η χρονιά όπως θα
ήθελαν στον Άρη, αφού η συντριβή από
την Καρμιώτισσα δεν άξιζε στη φετινή
προσπάθεια που στέφθηκε με επιτυχία,
αφού μετά από περισσότερα από 20
χρόνια, ο Άρης θα παραμείνει στη μεγάλη
κατηγορία για 3η διαδοχική σεζόν. Για
το παιγνίδι της Κυριακής δεν μπορούν
να λεχθούν και πολλά, αφού ήταν διαδι-
καστικού χαρακτήρα, χωρίς τον Μαρτίδη
στον πάγκο.

Τώρα όλο το ενδιαφέρον στον Άρη
έχει στραφεί στη συνέλευση του Σωμα-
τείου στο τέλος του μηνός, στην οποία
θα φανεί αν ο Σταύρος Δημοσθένους

θα παραμείνει πρόεδρος ή όχι. Πάντως
ο μετεγγραφικός σχεδιασμός και ο προ-
γραμματισμός για τη νέα περίοδο δεν
έχουν παγώσει. Ο πρόεδρος σε συνερ-
γασία με τον προπονητή μελετούν τις
κινήσεις που θα γίνουν με στόχο ο Άρης
του χρόνου να είναι ακόμη πιο δυνατός. 

Πίεση χρόνου φυσικά και δεν υπάρ-
χει, αφού η μετεγγραφική περίοδος δεν
ξεκίνησε ακόμα, γι’ αυτό και μόλις ξεκα-
θαρίσει οριστικά το διοικητικό θα ξεκι-
νήσουν να πέφτουν οι υπογραφές με
ποδοσφαιριστές που θα επιλέξει ο Νι-
κόλας Μαρτίδης. Μάλιστα, όπως έδειξε
πέρσι το καλοκαίρι ο τεχνικός των «πρα-
σίνων» όταν ήταν στην ΑΕΖ και με πολύ
μικρό μπάτζετ, ξέρει να επιλέγει ποδο-
σφαιριστές ποιότητας και να φτιάχνει
καλές ομάδες. 

Στο ψάξιμο για τον νέο τεχνικό 

ΕΘΝΙΚΟΣ

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Από τη στιγμή που υπάρχει το εμπάργκο
μετεγγραφών στον Εθνικό Άχνας, συνε-
πάγεται ότι δεν θα υπάρξει προσπάθεια
για ενίσχυση ενόψει της νέας αγωνιστικής
περιόδου. Ήδη έγινε αρκετή δουλειά,
αφού θα διατηρηθεί ο βασικός κορμός
της ομάδας και πλέον δυο είναι τα πιο
σημαντικά ζητήματα για την ομάδα. Πρώ-
τον να βρεθεί η χρυσή τομή για να πα-
ραμείνει στην ομάδα ο Κατσιαράβα μετά
την αποχώρηση των Ζελάγια και Χα-
τζηβασίλη. Ένα θέμα το οποίο χειρίζεται
ο πρόεδρος Κίκης Φιλίππου και όλα τα
ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Υπάρχει αι-
σιοδοξία ότι στο τέλος θα βρεθεί η χρυσή
τομή ώστε ο Γεωργιανός επιθετικός να
παραμείνει στην ομάδα, αφού είναι επι-
τακτικής ανάγκης η παραμονή του. 

Σίγουρα πολλά θα εξαρτηθούν από
τον ποδοσφαιριστή, αφού αυτός θα απο-
φασίσει για το μέλλον του. Όμως η επι-
μονή από πλευράς Εθνικού πιθανό να
τον διατηρήσει στο ρόστερ της ομάδας,
εκτός και αν ο ποδοσφαιριστής δεχθεί

κάποια πρόταση από μεγάλη ομάδα και
αλλάξουν άρδην τα δεδομένα. 

Από Κύπρο και εξωτερικό 
Το δεύτερο θέμα που απασχολεί τον
Εθνικό είναι αυτό της τεχνικής ηγεσίας,
μετά το διαζύγιο με τον Ιβανάουσκας.

Υπάρχουν προπονητές υποψήφιοι τόσο
από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.
Στον Εθνικό όμως δεν βιάζονται, με στόχο
να κάνουν την καλύτερη επιλογή. Σύν-
τομα αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις,
μετά τις επαφές που θα έχει ο πρόεδρος
Κίκης Φιλίππου. 

Εντείνονται οι προσπάθειες για παραμονή Κατσιαράβα 

ΟΜΟΝΟΙΑ

Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Ο
Πάμπος Χριστοδούλου

επέστρεψε και ενημέρωσε
τον Πρόεδρο. Ο Χρίστος
Τζιωνής με τη σειρά του
ενημέρωσε τη Διοίκηση

και από σήμερα η Ομόνοια αλλάζει σε-
λίδα. Στην ατζέντα μπαίνουν οι αποχω-
ρήσεις από το υφιστάμενο ρόστερ και οι
προσθήκες. Ο Καντέ αναμένεται να είναι
η 1η μετεγγραφή (τελειωμένη), ο Τζαΐλσον
η 2η (είναι πάρα πολύ κοντά), ενώ σε
προχωρημένο στάδιο επαφών βρίσκονται
άλλες δύο περιπτώσεις. Με βάση τις εν-
δείξεις, 12 παίκτες θα αποκτηθούν (10-
11 από το εξωτερικό και τουλάχιστον
ένας Κύπριος). Άρα η μισή ομάδα αλλάζει.
Και εφόσον 10-11 ξένοι θα έρθουν, οκτώ
ή εννέα από τους υπάρχοντες 13 (ο 14ος
ήταν ο Νασιμέντο και ο 15ος ο Σέρινταν)
πρέπει να αποχωρήσουν. Μένουν λοιπόν
τέσσερεις. Δεδομένος ο Ντάρμπισαϊαρ,
δεδομένος ο Τουρέ, όπως και οι Μαργ-
κάσα (παρόλο που έχει πάρει κυπριακή
υπηκοότητα μετρά ως ξένος), Άρνασον.
Από τους υπόλοιπους υπάρχει ένα βα-
σικό ερωτηματικό για τον Μπρέβελντ
και αναμένεται η τελική τοποθέτηση του
Πάμπου Χριστοδούλου. Από τους υπό-
λοιπους, είτε έχουν συμβόλαια είτε όχι,
δύσκολα θα υπάρξει παραμονή. Συνε-
πώς, με 15 ξένους στην 1η λίστα πιθα-
νότητα τον Αζίζ (θα εγγραφεί στη λίστα
Β) και τον αριθμό των Κυπρίων που
θέλει να έχει στον κορμό η τεχνική ηγεσία
θα πορευτεί η Ομόνοια. Αγωνιστικά, για
τον προπονητή, μία παραπάνω η λιγότερη
προσθήκη και αποχώρηση θα έχει φυ-
σικά σημασία στο σχεδιασμό. Αλλά, αν
πάρει κάποιος τη γενική εικόνα, πέραν
από το δέντρο, το δάσος θα είναι διαφο-
ροποιημένο σε τεράστιο βαθμό. Άλλο
ρόστερ βλέπαμε και άλλο θα βλέπουμε.
Με έναν πρόχειρο υπολογισμό, η 11άδα
(όσο μπορούμε να μιλάμε για τους κυρίως
11) θα αλλάξει επίσης σε μεγάλο βαθμό,
ίσως και στο 75-80%. Κάτι που επιχει-
ρήθηκε φυσικά και πέρσι το Καλοκαίρι,
αλλά η προσπάθεια αποδείχτηκε κατα-
στροφική και δεν πρέπει να επαναληφθεί
ούτε κατά το ελάχιστο.

Νοοτροπία
Δεν πρέπει ν’ αλλάξουν μόνο πρόσωπα.
Χρειάζεται να εμπεδωθεί μία φιλοσοφία
νικητή, μία κουλτούρα που να μη θυ-
μίζει επίσης την ηττοπαθή κατάσταση
της χρονιάς που έφυγε. Όλα θα παίζουν
τον ρόλο τους. Οι επιλογές των παικτών
και η ποιότητα. Η χημεία και η ισορ-
ροπία στο ρόστερ. Η φυσική κατάσταση
- είναι ώρα η Ομόνοια να παρουσιάσει

μία άψογα γυμνασμένη ομάδα. Αυτό
και αν είναι μείζον θέμα. Ο Πάμπος
Χριστοδούλου χτίζει ομάδες που τρέ-
χουν, πιέζουν στην μπάλα, καλύπτουν
κενούς χώρους. Για να το πράξουν
πρέπει να έχουν εξαιρετική φυσική
κατάσταση. Καλύτερη από οποιαδήποτε
άλλη χρονιά. Όταν έχεις ποιότητα και
δυνάμεις δείχνεις και ευκολότερα το
πνεύμα του αγωνιστή. 

Ο κόσμος
Μέσα σε όλο αυτό, στην εξίσωση προ-
στίθεται ένας πολύ σοβαρός παράγοντας,
ο κόσμος. Που σίγουρα νιώθει ικανο-
ποιημένος από τις επικείμενες αλλαγές
και ποντάρει πολλά στον νέο προπονητή.
Οι τρόποι με τους οποίους η Ομόνοια
θα επιχειρήσει να φέρει κοντά τη μάζα
των οπαδών της, σε ένα καλοκαίρι που
δεν έχει ευρωπαϊκούς αγώνες, είναι κομ-

βικής σημασίας. Είναι φυσικά θέμα σω-
στής επικοινωνιακής προσέγγισης, σε
θεωρητικό, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο.
Δεν έχει να κάνει μόνο με εισιτήρια
διαρκείας και οικονομικές ανάσες, αλλά
πρώτιστα με την αίσθηση ότι η ομάδα
και η νέα προσπάθεια έχουν υποστήριξη
από την πλατιά μάζα των οπαδών. Είναι
και αυτό ένα υπερπολύτιμο συστατικό
στη δημιουργία της κουλτούρας. 

Ελάχιστα θα θυμίζει τη φετινή
Η διαδικασία αποχωρήσεων και προσθηκών παίρνει σάρκα και οστά. Πέραν από
τις αλλαγές στο ρόστερ, η Ομόνοια θέλει ν’ αλλάξει δραστικά και την κουλτούρα της ομάδας
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ΑΠΟΛΛΩΝ 

Κωστής�Σταυρινίδης�

Ο
λοκληρώνει σήμερα ο

Απόλλωνας την προετοι-
μασία του για τον αυριανό
τελικό, με προπόνηση που
θα διεξαχθεί το απόγευμα

στο κυρίως γήπεδο του ΓΣΠ. Ο Σωφρό-
νης Αυγουστή θα έχει μια τελευταία ευ-
καιρία να δουλέψει με τους παίκτες του
στην τακτική που θα ακολουθήσει η λε-
μεσιανή ομάδα στον τελικό, ενώ θα ξε-
καθαρίσει οριστικά και το ποιοι παίκτες
θα είναι στη διάθεσή του. Χθες στην
προπόνηση που διεξήχθη στο προπο-
νητικό κέντρο του Απόλλωνα, στο Κο-
λόσσι, τα νέα για τον τεχνικό του Απόλ-
λωνα ήταν μάλλον ευχάριστα. Και αυτό
γιατί ο κ. Αυγουστή είδε τους Χαράλαμπο
Κυριάκου, Γιώργο Βασιλείου και Μάριο
Στυλιανού να ανεβάζουν ρυθμούς και
ταυτόχρονα να αυξάνονται οι πιθανότητες
για να συμπεριληφθούν στην αποστολή.
Εκτός κανονικού προγράμματος έμειναν
οι Μακρίδης, Γκόμεζ και Σεμέδο, που
λογικά δεν υπολογίζονται όπως και οι
Γκίε, Αγγελή και Μπεντόγια. Φυσικά οι
τελευταίοι δύο δεν θα είναι τεράστια έκ-
πληξη αν συμπεριληφθούν τελικά στην
αποστολή, όμως οι πιθανότητες δεν είναι
υπέρ τους. 

Το μεγάλο ερωτηματικό ενόψει του
αυριανού τελικού είναι πού θα αγωνιστεί
ο Ζοάο Πέδρο. Αν ο Βασιλείου ξεκινήσει
τότε δεξιά στην άμυνα θα αγωνιστεί ο
Σέρτζιο. Το θέμα είναι αν θα αγωνιστεί ο
Χάμπος. Αν είναι σε θέση να ξεκινήσει
τότε ο Πέδρο θα αγωνιστεί στη φυσική
του θέση στο φτερό. Αν ο Κυριάκου δεν
είναι στο αρχικό σχήμα, και με τους

Μπεντόγια, Σεμέδο εκτός, το πιθανότερο
είναι να παίξει στον άξονα δίπλα από
τον Σακέτι. Όλα αυτά είναι σχετικά, γιατί
ο τεχνικός του Απόλλωνα είναι πιθανόν
να ετοιμάζει έκπληξη για τη μεσαία
γραμμή (πάντα υπό την προϋπόθεση
ότι δεν θα είναι βασικός ο Κυριάκου)
και σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ο Πέδρο
θα παίξει είτε στο φτερό είτε ως μπακ.
Από κει και πέρα οι Βάλε, Σέρτζιο, Ρομ-
πέρζ, Βινίσιους, Σακέτι, Ντα Σίλβα, Πα-
πουλής και Μάγκλιτσα είναι δεδομένο
ότι θα ξεκινήσουν τον αυριανό τελικό. 

Χθες ο Απόλλωνας ανακοίνωσε τη
συνέχιση της συνεργασίας με τους στε-
νούς συνεργάτες του Σωφρόνη Αυγου-
στή και για την επόμενη αγωνιστική
περίοδο 2017-2018. Έτσι συνεχίζουν
στο τεχνικό τιμ οι Περικλής Παπαπαναγή
(βοηθός προπονητής), Ιωακείμ Ιωακείμ
(προπονητής φυσικής κατάστασης) και
Γιώργος Νικολάου (προπονητής τερ-
ματοφυλάκων). Όλοι τους είχαν σημαν-
τική συμβολή στην εικόνα που έβγαλε
η ομάδα στο 5μηνο που είναι στην τε-
χνική ηγεσία ο Σωφρόνης. 

Επιπλέον ευθύνες γεμίζει τον Σω-
φρόνη Αυγουστή το βραβείο του καλύ-
τερου προπονητή της φετινής περιόδου,
που του απονεμήθηκε χθες στην ετήσια
γιορτή της ΚΟΠ. Ο τεχνικός του Απόλ-
λωνα τόνισε ότι πρέπει να αποδείξει ότι
οι συνάδελφοί του ψήφισαν σωστά και
αφιέρωσε το βραβείο στην οικογένειά
του που τον στήριξε.

Τα τελευταία εισιτήρια ενόψει του
αυριανού τελικού κυπέλλου θα διατί-
θενται σήμερα στο Apollon Official
Store. Για καλύτερη εξυπηρέτηση του

φιλάθλου κοινού της ομάδας, η μπουτίκ
θα είναι ανοιχτή σήμερα από τις 09:00
μέχρι και τις 19:00 (συνεχόμενο ωράριο),
ενώ την Τετάρτη θα είναι ανοιχτή από
τις 09:00 μέχρι και τις 14:30. Ο αριθμός
των εισιτηρίων που έχει απομείνει για
το Βόρειο Πέταλο δεν είναι μεγάλος και
αναμένεται ότι μέχρι αύριο θα εξαντλη-
θούν. Τις τελικές τους ετοιμασίες για τον
τελικό θα κάνουν και οι οργανωμένοι
οπαδοί, που απόψε θα έχουν τα καθιε-
ρωμένα pregame party για να μπουν
στο κλίμα του τελικού. 

Βγάζει το τελικό του πλάνο
Ανέβασαν στροφές στον Απόλλωνα οι Κυριάκου, Βασιλείου και Στυλιανού, αυξάνοντας τις πιθανότητες να είναι στην αποστολή
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ΑΠΟΕΛ

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Ο 26ος τίτλος για τον ΑΠΟΕΛ έχει κα-
ταγραφεί ήδη στην Ιστορία. Όπως φυσικά
και το 5ο σερί πρωτάθλημα. Οι πανηγυ-
ρισμοί τελείωσαν και οι παίκτες είναι
αναγκασμένοι να κοιτάξουν ξανά στο
γήπεδο. Πλέον η προσοχή έχει επικεν-
τρωθεί 100% στον αυριανό μεγάλο τελικό
με τον Απόλλωνα. Το κίνητρο είναι πολύ
ισχυρό. Διότι εάν ο ΑΠΟΕΛ κατακτήσει
το Κύπελλο θα είναι το τρίτο στα τελευταία
τέσσερα χρόνια και φυσικά θα είναι και
το τρίτο νταμπλ! Ένα γεγονός το οποίο
από μόνο του  «σπρώχνει» τους ποδο-
σφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, που θέλουν με
πάθος και το κύπελλο. Στον ΑΠΟΕΛ
ευελπιστούν ότι οι ποδοσφαιριστές θα
καταθέσουν ξανά ψυχή στο γήπεδο για
να δώσουν εκ νέου χαρά στον κόσμο
τους. Ένα άλλο κίνητρο είναι και η πρώτη
νίκη που θα είναι -εάν επιτευχθεί- και η
πιο γλυκιά σε βάρος του Απόλλωνα.
Κάτι που δεν κατάφερε ο ΑΠΟΕΛ στα
πέντε φετινά παιχνίδια. Έχασε τον αγώνα
του Σούπερ Καπ, ενώ στο πρωτάθλημα
δέχθηκε δυο ήττες στη Λεμεσό και δυο
ισοπαλίες στο Γ.Σ.Π. Άλλωστε είναι κάτι
που δεν αφήνει κανέναν ικανοποιημένο
στον ΑΠΟΕΛ και υπάρχει πίστη ότι
αυτήν τη φορά ο ΑΠΟΕΛ θα κερδίσει
τον Απόλλωνα και, παράλληλα, θα στεφθεί
και Κυπελλούχος. Ένα άλλο έξτρα κίνητρο,
το οποίο βρίσκεται στο μυαλό και είναι
στόχος για τους ποδοσφαιριστές. 

Με την ψυχολογία στο ζενίθ!
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ψυ-
χολογία στον ΑΠΟΕΛ είναι στο ζενίθ
μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Αυτός άλλωστε ήταν ο πιο μεγάλος στόχος.
Όμως από την άλλη η δίψα για νέους τίτ-
λους δεν σταματά. Στον ΑΠΟΕΛ δεν
υπάρχει ταβάνι στις επιτυχίες. Οι ποδο-
σφαιριστές δηλώνουν πανέτοιμοι για να
σηκώσουν και την κούπα του κυπελ-
λούχου. Δεν υπάρχει καθόλου εφησυ-
χασμός. Αλλά πείσμα και θέληση. Αυτό
είναι ξεκάθαρο. Άλλωστε η πίεση και το
άγχος θα είναι στον Απόλλωνα, που δεν

θέλει να χάσει και τον δεύτερο τίτλο. Για
τον ΑΠΟΕΛ θα είναι ό,τι καλύτερο να
ολοκληρώσουν μια ονειρική χρονιά με
ακόμη μια κατάκτηση, μετά και τη μεγάλη
πορεία στην Ευρώπη που τους έφερε
μέχρι και τους «16» του Γιουρόπα Λιγκ. 

Δύσκολα ο Εμπεσίλιο
Στον αγωνιστικό τομέα, το μοναδικό πρό-
βλημα που αντιμετωπίζει ο Τόμας Κρί-
στιανσεν είναι ο Εμπεσίλιο, που το πιο
πιθανό δεν θα προλάβει τον αγώνα. Ο
Μπαράλ τέθηκε στη διάθεση του  Δανού
τεχνικού, ενώ οι υπόλοιποι ποδοσφαι-

ριστές είναι πανέτοιμοι. Με αυτά τα δε-
δομένα, ο Τόμας Κρίστιανσεν προσαρ-
μόζει το πλάνο του αφού σίγουρα θα
είναι εντελώς διαφορετική η ενδεκάδα
με αυτήν του πρωταθλήματος. Υπάρχουν
όμως ερωτηματικά για το πλάνο του.
Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Βάτερμαν,
εκτός και αν προτιμήσει σε ακόμη έναν
αγώνα Κυπέλλου τον Πάρντο. Στο κέντρο
της άμυνας θεωρείται δεδομένη η πα-
ρουσία του Μερκή, με επικρατέστερο
παρτενέρ του τον Ιωάννου, εκτός και αν
προτιμηθεί ο Αστίθ. Στα άκρα της άμυνας
θα είναι οι Λάγο και Μιλάνοφ. Ανασταλ-

τικοί χαφ οι Μοράις και Βινίσιους ή και
Κάνιας, εάν επιλέξει τρεις στο κέντρο.
Όσον αφορά στα άκρα, υπάρχουν οι
επιλογές των Αλωνεύτη, Γιαννιώτα,
Εφραίμ και Βάντερ. Σίγουρος θα πρέπει
να θεωρείται για τη μια θέση ο Εφραίμ.
Αν παρατάξει την ομάδα με επιτελικό
μέσο, τότε είναι αρκετά πιθανό τη θέση
να τη διεκδικήσουν οι Βάντερ - Μπερ-
τόλιο. Σίγουρος στην κορυφή της επίθε-
σης θα είναι ο Πιέρος Σωτηρίου. 

Έφτασε Κύπρο ο Ποτέ
Στην Κύπρο έφτασε χθες ο Μίκαελ

Ποτέ για τα τυπικά της ένταξής του
στον ΑΠΟΕΛ. Αυτό που απομένει πλέ-
ον είναι να ανακοινωθεί και επίσημα
η ένταξή του. 

Μετά τον τελικό 
Μετά τον τελικό όλα θα ξεκαθαρίσουν
στο κεφάλαιο Τόμας Κρίστιανσεν. Όλα
τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Σίγουρα το
αποτέλεσμα του τελικού θα παίξει τον
δικό του ρόλο. Ο ίδιος έστειλε ξεκάθαρο
μήνυμα στις δηλώσεις του, στον αγώνα
φιέστας με τον Απόλλωνα, ότι θέλει να
παραμείνει στην ομάδα.  

Θέλουν με πάθος και το κύπελλο!
Οι «γαλαζοκίτρινοι» αναμένουν με αγωνία τον αυριανό τελικό με τον Απόλλωνα 

Σε ρυθμούς προγραμματισμού 
Ικανοποίηση για την παρουσία των νεαρών Ηλία και Γερολέμου στον αγώνα με την Ομόνοια

ΑΕΛ 

Κωστής�Σταυρινίδης

Σε ρυθμούς προγραμματισμού μπήκε και
επίσημα από χθες η ΑΕΛ. Με τις αγωνι-
στικές υποχρεώσεις να έχουν τελειώσει
και τις επόμενες να μην είναι μακριά (37
ημέρες για την ακρίβεια), ο Μπρούνο
Μπαλταζάρ σε συνεργασία με τη διοίκηση
θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια
ομάδα στη νέα περίοδο που θα είναι σε
θέση να υλοποιήσει ακόμα μεγαλύτερους
στόχους σε σχέση με φέτος. 

Ήδη χθες το απόγευμα ήταν προγραμ-
ματισμένη να γίνει μια νέα συνάντηση με
τον Αντρέα Αβραάμ, έτσι ώστε να συζητη-
θούν κάποια θέματα στο συμβόλαιο που
του έχει προτείνει η ΑΕΛ για να υπογράψει.
Παρά το γεγονός ότι ο διεθνής ποδοσφαι-
ριστής έχει στα χέρια του και δύο προτάσεις
από την Ελλάδα, η ΑΕΛ φαίνεται να είναι
η πρώτη του επιλογή. Όλα δείχνουν ότι
θα τελειώσει θετικά το θέμα και ο Αβραάμ
θα αποτελέσει μια από τις πρώτες μετεγ-
γραφές της λεμεσιανής ομάδας. 

Από το φετινό υλικό, έχουν παρθεί
οι αποφάσεις από τον προπονητή και
ήδη έχουν ενημερωθεί όλοι οι ποδο-
σφαιριστές, κι αυτοί που θα μείνουν
και αυτοί που θα φύγουν. Για τις περι-
πτώσεις των Ρόμο και Φορτούνα δεν

υπήρξε κάποια εξέλιξη. Ο Βενεζουε-
λάνος έφυγε χθες οικογενειακώς για
τις καλοκαιρινές του διακοπές, έχει στα
χέρια του την πρόταση της ΑΕΛ και θα
απαντήσει αν την αποδέχεται ή όχι. Στη
λεμεσιανή ομάδα δεν έχουν μείνει έτσι
και έχουν εντοπίσει τον αντικαταστάτη
του, σε περίπτωση που ο Ρόμο απαντήσει
αρνητικά. Για τον Φορτούνα η ΑΕΛ

είναι σε επαφές με την Μπράγκα αλλά
δεν αναμένεται να τελειώσει τόσο σύν-
τομα το θέμα του. 

Στην ΑΕΛ αποφάσισαν να επεκτείνουν
το συμβόλαιο του Γιάννη Μαύρου. Ο νεα-
ρός επιθετικός ικανοποίησε με τις εμφα-
νίσεις του και θα υπογράψει μέχρι το 2020.
Το τωρινό του συμβόλαιο τελειώνει το ερ-
χόμενο καλοκαίρι.  Χθες ανακοινώθηκε η

λύση της συνεργασίας με τους Γεωργιάδη
και Μπλάνκο.

Προφορική συμφωνία 
Σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές που θα
αποκτηθούν, ήδη η ΑΕΛ έχει έρθει σε
προφορική συμφωνία με 3-4 παίκτες,
όμως δεν θα ανακοινωθεί κάτι αν πρώτα
δεν πέσουν οι υπογραφές ή αν δεν ολο-

κληρωθούν οι υποχρεώσεις τους με τις
ομάδες τους, κάτι που θα γίνει στο τέλος
του μηνός. Ταυτόχρονα, είναι δεδομένο
ότι δεν πρόκειται το ρόστερ της λεμεσιανής
ομάδας να είναι συμπληρωμένο τον Ιούνιο
όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία για τη
νέα περίοδο. Θα είναι σε μεγάλο βαθμό
ναι, όμως θα μείνουν κινήσεις και για μετά,
αφού ο κ. Μπαλταζάρ θέλει να έχει μια
ομάδα δυνατή και για το πρωτάθλημα και
όχι μόνο για την Ευρώπη. 

Ικανοποίηση
Από το προχθεσινό παιγνίδι με την Ομό-
νοια, το μόνο που μπορεί κάποιος να κρα-
τήσει είναι την παρουσία του Ηλία και
του Γερολέμου. Ο νεαρός επιθετικός κα-
τέγραψε μόλις τη 2ή του παρουσία στο
αρχικό σχήμα και με την απόδοσή του
έδειξε ένα μέρος του ταλέντου που διαθέτει.
Δημιούργησε το πρώτο γκολ της ΑΕΛ,
ενώ σημείωσε και ένα εξαιρετικό τέρμα
που δεν μέτρησε αφού ήταν σε θέση οφ-
σάιντ. Έδειξε ότι είναι ποδοσφαιριστής
στον οποίο μπορεί να υπολογίζει ο κ.
Μπαλταζάρ στη νέα περίοδο. Σε ό,τι αφορά
τον Γερολέμου, πέρασε στον αγώνα στο
57’ και σημείωσε το παρθενικό του τέρμα
με την πρώτη ομάδα της ΑΕΛ. Για το
ταλέντο αυτού του νεαρού έχουν πει διά-
φορα οι ειδικοί, ενώ μόλις πρόσφατα ήταν
στην Μπενφίκα για δοκιμαστικά. 
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Για ακόμη έναν χρόνο θα προσφέρει
τις υπηρεσίες του στην ΑΕΚ ο αρχηγός
της ομάδας Νταβίντ Καταλά. Οι δυο
πλευρές συμφώνησαν για ανανέωση
της συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι
του 2018.

«Είμαι αρκετά ευγνώμων σε όλους
για το γεγονός ότι θα μείνω στην ΑΕΚ
για ακόμη έναν χρόνο. Τους ευχαρι-
στώ όλους που εμπιστεύονται τη δου-
λειά μου και είμαι πολύ χαρούμενος
που θα συνεχίσω για ακόμη έναν
χρόνο στην ΑΕΚ. Όπως πάντα, από
την πρώτη μέρα που βρίσκομαι εδώ,
εγώ θέλω να βοηθήσω την ομάδα με
όλες μου τις δυνάμεις. Θα δώσω τα
πάντα, τόσο μέσα στον αγωνιστικό
χώρο όσο και στα αποδυτήρια. Πρώ-
τος στόχος είναι να βοηθήσω την
ομάδα να πετύχει τον στόχο της, να
προσπαθήσει να γίνεται καλύτερη
κάθε χρόνο και να κατακτήσει κάποιον
τίτλο και να έχει μία καλή σεζόν. 

Πρώτ' απ' όλα ευχαριστώ τον κό-
σμο που μου δείχνει κάθε χρόνο την
υποστήριξή του. Το εκτιμώ πάρα
πολύ αυτό. Για τη νέα σεζόν να συνε-
χίσουν να εμπιστεύονται την ομάδα,
γιατί θα προσπαθήσουμε να κερδί-
σουμε κάποιον τίτλο. Τώρα είναι η
στιγμή. Θέλουμε να δώσουμε τα πάν-
τα, δεν τα παρατάμε και θέλω να ζη-
τήσω από τον κόσμο να μας υποστη-
ρίξει καθ' όλη τη σεζόν», ανέφερε
στις δηλώσεις του ο Νταβίντ Καταλά. 

Ανανέωσε
ο Καταλά

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης Τσιρόπουλος

Επιτέλους έφυγε και μακάρι να μην ξα-
νάρθει μια τέτοια χρονιά. Πλέον στην
Ανόρθωση όλοι σκέφτονται μόνο την επό-
μενη ημέρα. Η τραγική ποδοσφαιρική
χρονιά τελείωσε και το μέλημα όλων είναι
παρόμοιες να μην εμφανιστούν ξανά.

Ο προγραμματισμός για τη νέα χρονιά
δεν ξεκίνησε χθες, αλλά εδώ και αρκετό
διάστημα. Σε αυτό βοήθησε το γεγονός
ότι η «Κυρία» ήταν εκτός στόχων ενώ
ταυτόχρονα υπήρχε και ξεκάθαρη εικόνα
για το έμψυχο δυναμικό της. 

Ο πρόεδρος της Ανόρθωσης Ανδρέας
Παντελή και ο προπονητής Ρόνι Λέβι
πλέον έχουν ενώπιόν τους ένα δύσκολο
εγχείρημα, τη δημιουργία της ομάδας
εκείνης που θα μπορεί να πρωταγωνι-
στήσει στις εγχώριες διοργανώσεις της
νέας χρονιάς πετυχαίνοντας διάκριση.

Ο Ισραηλινός προπονητής θα επι-
διώξει μέχρι το τέλος Ιουνίου κατά 90%
να έχει ολοκληρωμένο το ρόστερ του
για τη νέα χρονιά. Την περίοδο εκείνη
θα αρχίσει και την προετοιμασία, παρά
το γεγονός ότι δεν έχει υποχρεώσεις
στην Ευρώπη. Θα το πράξει αυτό γιατί
θα είναι μια νέα ομάδα, η οποία θέλει
χρόνο μέχρι να μονταριστεί. Πρόθεσή
του επίσης είναι δώσει αρκετούς φιλικούς
αγώνες, κάτι που θα βοηθήσει στην ετοι-

μότητα της ομάδας. Μέχρι το τέλος της
εβδομάδας αναμένεται πως θα αποφα-
σιστεί και το πού θα πραγματοποιήσει
την προετοιμασία της η Ανόρθωση. Οι
προτιμήσεις του Ρόνι Λέβι σε όσες ομάδες

και αν εργάστηκε ήταν η Ολλανδία και
η Αυστρία, ωστόσο φαντάζει δύσκολο η
Ανόρθωση να πραγματοποιήσει σε μία
από αυτές τις δύο χώρες την προετοιμασία
της λόγω οικονομικού.

Μέχρι την Παρασκευή
Στο μεγάλο στοίχημα της δημιουργίας
της νέας ομάδας, η διοίκηση Ανδρέα
Παντελή έχει σύμμαχο τον χρόνο. Δεν
υπάρχει βιασύνη, αλλά αυτό δεν ση-

μαίνει ότι δεν κινούνται για ενίσχυση.
Κανείς ποδοσφαιριστής από το υφιστά-
μενο ρόστερ δεν έχει ειδοποιηθεί ακόμη
για το αν βρίσκεται στο πλάνο του Λέβι
για τη νέα χρονιά. Αυτό έχει εξήγηση.
Πολλοί ποδοσφαιριστές προτείνονται
στην «Κυρία», όμως από τη στιγμή που
δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι περιπτώσεις
των ανανεώσεων κάποιων συμβολαίων,
είναι στο... περίμενε. Υπάρχει μια άλλη
κατηγορία ποδοσφαιριστών με τους
οποίους διαφαίνεται οικονομική δια-
φορά. Αν όμως για παράδειγμα προταθεί
ένας ποδοσφαιριστής με τα ίδια χαρα-
κτηριστικά σε σχέση με κάποιον που
ζητά αύξηση, τότε θα προτιμηθεί ο πο-
δοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στην
Ανόρθωση. Επίσης, σε μια μετεγγραφική
περίοδο τα πάντα αλλάζουν. Εκεί που
νομίζει μια ομάδα ότι είναι κοντά σε
έναν ποδοσφαιριστή το επόμενο λεπτό
μπορεί να χαθεί ο συγκεκριμένος πο-
δοσφαιριστής. Όμως το βασικό κριτήριο
στο θέμα ενίσχυσης είναι το οικονομικό.
Ο πρόεδρος της «Κυρίας» Ανδρέας
Παντελή έχει τονίσει αρκετές φορές ότι
ο προϋπολογισμός της νέας χρονιάς
θα είναι όπως ο φετινός. Συνδυάζοντας
το στοιχείο αυτό με το γεγονός ότι ο
Ρόνι Λέβι επιθυμεί ενίσχυση σχεδόν
σε κάθε θέση, τότε εύκολα μπορεί να
συμπεράνει κάποιος ότι μεγάλα συμ-
βόλαια δεν πρόκειται να υπάρχουν στην
Ανόρθωση. 

Ο Λέβι θέλει μέχρι τέλος Ιουνίου…
Να είναι συμπληρωμένο κατά 90% το ρόστερ της Ανόρθωσης για τη νέα χρονιά 

ΑΕΚ

Γρηγόρης Γεωργίου

Η σταθερή άνοδος της ΑΕΚ τα τελευταία
χρόνια και η είσοδός της στο γκρουπ των
ομάδων που συγκαταλέγονται στην ελίτ
ανέβασε, ταυτόχρονα, και τον πήχη των
επόμενων χρόνων. Οι απαιτήσεις του κό-
σμου θα γίνουν ακόμη πιο μεγάλες και η
πίεση θα αυξάνεται ολοένα και περισσό-
τερο. Αυτή η πίεση αποτελούσε και το
μεγάλο ερώτημα. Αν η ομάδα της Λάρ-
νακας δηλαδή, μεγαλώνοντας, ήταν έτοιμη
να αντέξει αυτή την πίεση, την πίεση του
πρωταθλητισμού και των υψηλών εντά-
σεων. Είναι και η πίεση των πολλών αγώ-
νων, η οποία φαίνεται όταν δεν γίνει η
κατάλληλη διαχείριση στο ρόστερ ή, αν
το πάρουμε και πιο πίσω, αν δεν γίνει
σωστή στελέχωση του ρόστερ. Η ΑΕΚ τη
σεζόν που μόλις τελείωσε έδωσε συνολικά
49 αγώνες. Τριάντα έξι για το πρωτάθλημα,
πέντε για το κύπελλο και οκτώ στην Ευ-
ρώπη. Ήταν τα περισσότερα ματς για την
ΑΕΚ σε μια σεζόν. Ήταν και ένας από
τους λόγους που είχε την ευκαιρία να
σπάσει πολλά ρεκόρ και τα κατάφερε. Η
ομάδα της Λάρνακας είχε με την έναρξη
του πρωταθλήματος οκτώ σερί νίκες. Ήταν
το πρώτο ρεκόρ που έσπασε έπειτα από
πολύ καιρό. Οι «κιτρινοπράσινοι» κατά-
φεραν φέτος, σε αυτά τα 49 παιχνίδια
που έδωσαν σε όλες τις διοργανώσεις, να
πετύχουν 93 γκολ, πολύ περισσότερα
από κάθε άλλη χρονιά. Σκόραραν 66
γκολ στο πρωτάθλημα, 14 στο κύπελλο
και 13 στην Ευρώπη. Στο σημείο αυτό
πρέπει να κρατήσουμε και τα 24 γκολ
που σημείωσε τη φετινή σεζόν ο Ιβάν
Τρισκόφσκι. Ο διεθνής Σκοπιανός σκό-
ραρε 14 φορές στο πρωτάθλημα, τέσσερεις
στο κύπελλο και έξι φορές στην Ευρώπη.
Ήταν ο ποδοσφαιριστής που φάνηκε από
την αρχή ότι θα έκανε τη διαφορά, όμως
οι πέντε αγωνιστικές τιμωρίας του έκαναν
μεγάλη ζημιά και όταν επέστρεψε δεν
ήταν έτοιμος στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ

με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει και τραυ-
ματίας τη φετινή χρονιά. Η ΑΕΚ είναι η
μοναδική ομάδα που κέρδισε όλες τις
υπόλοιπες του πρωταθλήματος και μά-
λιστα στο μίνι πρωτάθλημα των πλέι οφ
έχει τους περισσότερους βαθμούς από
τις άλλες πέντε ομάδες. Η ομάδα του
Ιμανόλ Ιδιάκεθ ήταν η καλύτερη ανάμεσα
στους καλύτερους, αλλά η χειρότερη σε

συγκομιδή βαθμών με τις ομάδες που
υποβαθμίστηκαν και γενικά με τις ομάδες
που ήταν το φαβορί. Αυτό είναι κάτι που
θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα και η
ομάδα να βελτιωθεί κατά πολύ σε αυτόν
τον τομέα στο νέο πρωτάθλημα. Είναι η
σταθερότητα σε όλους τους τομείς και σε
όλα τα παιχνίδια που δίνει τίτλους και
αυτό είναι που έλειψε και φέτος από την

ΑΕΚ στην προσπάθεια που έκανε για να
κατακτήσει το πρωτάθλημα. Οι απαιτήσεις
με το νέο πρωτάθλημα θα είναι πολύ πε-
ρισσότερες από όλους. Τεχνικός διευ-
θυντής, προπονητικό τιμ αλλά και κόσμος
πρέπει να κάνουν ακόμη ένα βήμα, ακόμη
μεγαλύτερη προσπάθεια για να φτάσουν
το τέλειο και να πετύχουν όλοι μαζί αυτό
που ονειρεύονται.

Σταθερή άνοδος και απαιτήσεις
Μια χρονιά με πολλά ρεκόρ, εμπειρίες και ξανά δεύτερη
θέση, ανέβασε ακόμη πιο υψηλά τον πήχη του μέλλοντος
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Η Μπαρσελόνα θα ανακοινώσει, στις
29 Μαΐου, τον προπονητή που θα δια-
δεχθεί τον Λουίς Ενρίκε. Αυτό έκανε
γνωστό ο Πρόεδρος της ισπανικής ομά-
δας Ζοσέπ Μαρία Μπαρτομέου, μετά
τον αγώνα με την Εϊμπάρ: «Στις 29
Μαΐου έχουμε συμβούλιο και ο Ρόμπερτ
Φερνάντες θα παρουσιάσει την πρότασή
του για την αντικατάσταση του Λουίς
Ενρίκε. Εμείς εργαζόμαστε εβδομάδες
και μήνες για το τι έρχεται, όμως θα
πρέπει να περιμένουμε για την ανα-
κοίνωση», είπε χαρακτηριστικά.

Η Μπαρσελόνα δεν έχει αποκαλύ-

ψει τις κινήσεις της αλλά, σύμφωνα με
τις ισπανικές εφημερίδες, ο πρώην
προπονητής του Ολυμπιακού Ερνέστο
Βαλβέρδε, που δεν θα συνεχίσει με
την Αθλέτικ Μπιλμπάο, εμφανίζεται
ως ο επικρατέστερος. Επίσης, ο πρό-
εδρος της Μπαρσελόνα έχει, επίσης,
την πεποίθηση ότι ο Λιονέλ Μέσι θα
επεκτείνει το συμβόλαιό του. «Έχουμε
έναν 'γάμο' πολλών ετών. Ο Λιονέλ θα
εξακολουθήσει να βρίσκεται μαζί μας.
Είναι o πρώτος σκόρερ, έχει το ρεκόρ
στο πρωτάθλημα και στην Ιστορία του
Συλλόγου», σημείωσε.

Έντονη φημολογία για παρουσία του
Ντάρκο Κοβάσεβιτς στην Ισπανία ώστε
να μιλήσει με τον διάδοχο του Τάκη
Λεμονή. Ίσως και ο Γιάννης Βρέντζος
στο εξωτερικό για το θέμα της τεχνικής
ηγεσίας. Τέλη Μαΐου είχαν ενημερώσει
οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ότι θα
ανακοινώσουν τον νέο τεχνικό που θα
οδηγήσει τον Σύλλογο στα προκριματικά
του Champions League και στη Super
League. Στην Ισπανία κάνουν λόγο για
ταξίδι του Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος
θα έχει σειρά επαφών με έναν προπο-
νητή από τη συγκεκριμένη αγορά που

έχουν «σταμπάρει» στο λιμάνι εδώ και
πολλές μέρες. Ο μεν Κίκε Σετιέν απο-
χωρεί από τη Λας Πάλμας, ακούγεται
ότι η Μπέτις θα βγει στο τέλος νικήτρια
στην κούρσα για την απόσπαση της
υπογραφής του, αλλά ακόμη δεν υπάρ-
χει κάτι οριστικό. Ο δε Μίροσλαβ Τζού-
κιτς είναι ελεύθερος, φέρεται να έχει
μιλήσει με τον Κοβάσεβιτς και να περι-
μένει στο ακουστικό του.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, υπάρ-
χει η αίσθηση ότι ο προπονητής θα
κλείσει στις επόμενες επτά-οκτώ ημέρες
και πιθανότατα θα είναι από την Ισπανία. 

Ταξίδι στο εξωτερικό οι
«ερυθρόλευκοι» για προπονητή!

Παρελθόν από τη Μαλίν, 4,5 μόλις μήνες
μετά την απόκτησή του από τον βελγικό
σύλλογο, αναμένεται να αποτελέσει ο Σω-
τήρης Νίνης.Ο πρώην άσος του Πανα-
θηναϊκού έμεινε ελεύθερος από τη Σαρ-
λερουά τον περασμένο Ιανουάριο συνε-
χίζοντας την καριέρα του στη Μαλίν. Υπό
τις οδηγίες της ομάδας του Γιανίκ Φερέρα
κατέγραψε μόλις μια συμμετοχή και αυτή
ως αλλαγή. Ο τεχνικός διευθυντής της

Μαλίν Ρικ Βάντε Βέλντε επιβεβαίωσε
πως ο 27χρονος άσος δεν βρίσκεται στα
πλάνα του 36χρονου προπονητή, προ-
αναγγέλλοντας την αποχώρησή του.

«Δεν ταιριάζει στο στυλ του προπονητή
μας», ήταν το λακωνικό του σχόλιο και
πλέον αναμένονται εξελίξεις. Αξίζει να
σημειωθεί πως στο τελευταίο ματς της
σεζόν η Μαλίν συνετρίβη εκτός έδρας
με 7-0 από τη Σεν Τρουιντέν.

Ούτε στη Μαλίν ο Νίνης!

Η Μπαρσελόνα ανακοινώνει
τον διάδοχο του Λουίς Ενρίκε

Περισσότεροι από 30.000 Μαδριλένοι
γιόρταζαν μέχρι τα ξημερώματα της Κυ-
ριακής την κατάκτηση του 33ου πρω-
ταθλήματος στην πλατεία Θιμπέλες. Η
αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε
στη Μαδρίτη από τη Μάλαγα περίπου
στις 02:30 π.μ. και κατευθύνθηκε προς
«Bernabeu», προκειμένου να επιβιβαστεί
στο πούλμαν που έφερε το σύνθημα
«Πρωταθλητές 33». Στις 03:15 έφτασε
στη Θιμπέλες, όπου οι φίλαθλοι περί-
μεναν για ώρες. Όταν έφτασε το πούλμαν
με τους παίκτες, άρχισε η μεγάλη γιορτή,
κατά τη διάρκεια της οποίας αποθεώ-
θηκαν παίκτες και Ζινεντίν Ζιντάν. Ο
Κριστιάνο Ρονάλντο μιλούσε με τους φί-
λους της Ρεάλ Μαδρίτης και ζητούσε
την υποστήριξή τους για τον τελικό του
Κάρντιφ: «Αυτή είναι μια μεγάλη σεζόν
και μας απομένει το τελευταίο της βήμα
στις 3 Ιουνίου στο Κάρντιφ, ελπίζω στην
υποστήριξή σας», είπε ο Πορτογάλος
σούπερ σταρ.

Ζιντάν: «Το πρωτάθλημα ήταν
ο κορυφαίος στόχος μας»
Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε (0-2) από τη
Μάλαγα και εξασφάλισε τον 33ο τίτλο
της στην Ισπανία. Ο Ζινεντίν Ζιντάν ξε-
χείλιζε από χαρά. «Η ισπανική La Liga
είναι για μένα το καλύτερο πράγμα.
Υπήρξαν κακές στιγμές και περίπλοκες,
αλλά στο τέλος τα καταφέραμε δουλεύον-
τας και δίνοντας τον αγώνα μας κάθε
μέρα. Ήμασταν μπροστά για 38 αγωνι-
στικές», είπε ο Γάλλος προπονητής της
Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Μαδριλένοι έφτασαν στον τίτλο
έπειτα από πέντε χρόνια. «Ήταν μια πολύ
σκληρή μάχη, αλλά είναι φυσιολογικό
να συμβεί αυτό. Ήταν σημαντικό να κερ-
δίσουμε, γιατί για πάρα πολύ καιρό δεν
μπορούσαμε, ήταν ο υπ' αριθμόν ένα
στόχος μας, έπρεπε να πάρουμε αυτόν
τον τίτλο. Είναι αποτέλεσμα της προσπά-
θειας των ποδοσφαιριστών, που υπο-
φέρουν και αγωνίζονται στο γήπεδο.
Όλοι ήταν σημαντικοί, αυτό ήταν το κλειδί
της επιτυχίας μας. Ο Ρονάλντο; κάνει τη
διαφορά, αλλά όλοι είναι σημαντικοί»,
ανέφερε αρχικά, μεταξύ άλλων, ο Ζινεντίν
Ζιντάν, για να προσθέσει: «Απόψε είναι
όλοι ελεύθεροι, θα διασκεδάσουμε και

θα πάμε για να γιορτάσουμε μαζί τους
φιλάθλους μας. Θα απολαύσουμε αυτό
το βράδυ, δεν είναι η ώρα να σκεφτούμε
τον τελικό του Champions League. Με
τη Γιουβέντους και το παιχνίδι του Κάρν-
τιφ θα ασχοληθούμε αργότερα, έχουμε
τον χρόνο».

Συνεχίζει ο Ίσκο 
Κάτοικος Μαδρίτης θα παραμείνει ο
Ίσκο κι έτσι θα συνεχίσει να αγωνίζεται
φορώντας τη φανέλα της «βασίλισσας».
Ο Ισπανός μέσος σε δηλώσεις του, μετά

τη νίκη (0-2) της Ρεάλ στη Μάλαγα,
που χάρισε στους Μαδριλένους τον
33ο τίτλο στην Ιστορία τους, έβαλε τέλος
στα σενάρια που τον ήθελαν να απο-
χωρεί από την ισπανική πρωτεύουσα:
«Να μην ανησυχείτε τους φίλους της
Ρεάλ, θα μείνω. Ήταν δύσκολα στην
αρχή, αλλά έμεινα δυνατός ψυχολογικά,
είχα τη στήριξη όλων και θα μείνω στη
Μαδρίτη», είπε μιλώντας στους δημο-
σιογράφους. Ο Ίσκο έφτασε στη Ρεάλ
από τη Μάλαγα το καλοκαίρι του 2013,
αντί 30 εκ. ευρώ.

30.000 Μαδριλένοι γιόρτασαν με παίκτες και Ζιντάν τον τίτλο!
Αποθέωση της Ρεάλ για την κατάκτηση του 33ου πρωταθλήματος
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