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Με παίκτη λιγότερο για μισή ώρα ο Απόλλωνας κατάφερε να κερδίσει με 1-0 τον ΑΠΟΕΛ και να

κατακτήσει το 9ο κύπελλο στην ιστορία του. Με περισσότερο πάθος και θέληση επικράτησε δίκαια και

πανηγύρισε έξαλλα. Σκόρερ και mvp του αγώνα ο Βινίσιους με κεφαλιά στο 79’. Ο Απόλλωνας έκανε το

back to back στα τρόπαια κυπέλλου και θα αρχίσει την ευρωπαϊκή του προσπάθεια από τον 2ο γύρο του

Γιουρόπα Λιγκ. 
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ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης�

Προβλήματα για τον Μπρούνο Μπαλ-
ταζάρ. Και αυτό γιατί οι Σάσι, Σουάρες
και Φορτούνα έχουν κληθεί στις εθνικές
τους ομάδες. Και αν για τον Φορτούνα
ακόμη δεν αποτελεί ακριβώς πρόβλημα,
αφού δεν έχει οριστικοποιηθεί η παρα-
μονή του στην ομάδα, για τους άλλους
δύο που συνεχίζουν είναι. Οι δύο τους
έχουν υποχρεώσεις τις πρώτες ημέρες
του Ιούνιου και από εβδομάδας θα ξε-
κινήσουν μίνι προετοιμασία. Αυτό ση-
μαίνει ότι θα ολοκληρώσουν τις υπο-
χρεώσεις τους όταν θα αρχίσει η ΑΕΛ
προετοιμασία. Άρα, είτε θα τους δοθεί
άδεια για να ξεκουραστούν λίγο και να
χάσουν μέρος της προετοιμασίας είτε
θα ξεκινήσουν κανονικά προπονήσεις,
με διακοπές λιγότερο της μιας εβδομάδας.
Ο κ. Μπαλταζάρ θα επιληφθεί του θέ-
ματος και μαζί με τους συνεργάτες του
θα κάνουν αυτό που πρέπει έτσι ώστε
να ’ναι προς όφελος της ομάδας. 

Μετά τους Πίτι, Μπλάνκο και Γεωρ-
γιάδη, ο επόμενος που έχει πάρει σειρά
για να αποχωρήσει από την ΑΕΛ είναι ο

Μπογκτάν Μιτρέα. Ο Ρουμάνος αμυν-
τικός δεν έπεισε τον προπονητή του και
σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν από
τη λεμεσιανή ομάδα, παρά το ότι έχει
συμβόλαιο και για τη νέα περίοδο. Ο κ.
Μπαλταζάρ πιστεύει ότι μπορεί να βρει
κάτι καλύτερο για το κέντρο της άμυνας
από τον Ρουμάνο και, ταυτόχρονα, θέλει
να έχει μια θέση ανοικτή στο ρόστερ, η

πλήρωση της οποίας θα γίνει ανάλογα
με τις ανάγκες της ομάδας. 

Άλλωστε, με τα σημερινά δεδομένα,
μόνο τέσσερεις παίκτες από τους ξένους
και κοινοτικούς θα αποχωρήσουν (δεν
υπολογίζουμε τους Ρόμο και Φορτούνα
που τους θέλουν να παραμείνουν). Έτσι
μοιραία και οι θέσεις για τους μη Κύ-
πριους για την ώρα είναι περιορισμένες. 

Κεφάλαιο Κύπριοι
Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο Κύπριοι, όπως
είναι γνωστό, ανανέωσε ο Μαύρου, έχει
αποκτηθεί ο Αβραάμ (η ανακοίνωση σύν-
τομα), ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλοι,
αφού είναι πρόθεση της ΑΕΛ να ενισχυθεί
το ντόπιο στοιχείο στην ομάδα, αρκεί να
είναι κάποιας ποιότητας που θα βοηθήσει
την ομάδα να γίνει πιο δυνατή για να μπο-

ρέσει να υλοποιήσει τους στόχους της. Ο
Μαύρου να πούμε ότι θα παραμείνει στην
ΑΕΛ μέχρι το 2021 και όχι μέχρι το 2020,
κάτι που σημαίνει ότι η επέκταση του συμ-
βολαίου του θα είναι για τρία χρόνια.
Επίσης, το συμβόλαιο που έχει ήδη υπο-
γράψει ο Αβραάμ με τη λεμεσιανή ομάδα
είναι διάρκειας δύο ετών. Για τον διεθνή
ποδοσφαιριστή η υπογραφή του στην ΑΕΛ
σημαίνει ότι επιστέφει στη Λεμεσό έπειτα
από επτά χρόνια, αφού το 2010 έφυγε
από τον Απόλλωνα και πήγε στην Ομόνοια. 

Πολύ σύντομα η ΑΕΛ θα είναι σε
θέση να ανακοινώσει λεπτομέρειες που
αφορούν την προετοιμασία της ομάδας.
Υπάρχουν αρκετά θέματα ανοικτά, όπως
το πότε ακριβώς θα ξεκινήσουν οι προ-
πονήσεις για τη νέα χρονιά (πιθανότατα
μεταξύ 8-12 Ιουνίου), πού θα γίνει η
προετοιμασία, αν θα πάει δηλαδή η
ομάδα στο εξωτερικό ή αν θα μείνει στην
Κύπρο, και φυσικά ποια φιλικά παιγνίδια
θα γίνουν. Κάποια από αυτά τα ζητήματα
είναι σε εκκρεμότητα και τις επόμενες
ημέρες θα οριστικοποιηθούν και θα ανα-
κοινωθούν. Όπως και να έχει, διοίκηση
και προπονητής βρίσκονται σε ανοικτή
γραμμή γιατί είναι επιθυμία του κ. Μπαλ-
ταζάρ να κλείσουν τα διαδικαστικά άμεσα. 

Οι διεθνείς, οι αποδεσμεύσεις και η ενίσχυση 
Σάσι και Σουάρες έχουν κληθεί στις εθνικές τους ομάδες, κάτι
που σημαίνει ότι ο χρόνος ώστε να πάρουν ανάσες θα είναι περιορισμένος  

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολύβιος�Αλεξάνδρου�

Μετά την προχθεσινή ανακοίνωση από-
κτησης του Μαμαντού Καντέ, το ενδια-
φέρον στρέφεται στην αυριανή συνέν-
τευξη Τύπου που εξήγγειλε η διοίκηση.
Σε αυτήν θα μιλήσουν ο πρόεδρος Αν-
τώνης Τζιωνής, ο Πάμπος Χριστοδούλου
και ο αρχηγός του ποδοσφαιρικού τμή-
ματος, Ανδρέας Πασιουρτίδης. Θα είναι
η πρώτη φορά από την ημέρα που ανέ-
λαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας,
που ο κ. Χριστοδούλου θα μιλήσει, κάτι
που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Είναι γνωστό ότι τις τελευταίες εβδομάδες
έγινε αρκετή προεργασία αναφορικά με
τον προγραμματισμό και άπαντες ανα-
μένουν να ακούσουν από τα πλέον επί-
σημα χείλη πως προχωρά. Δεν είναι
μόνο οι προσθήκες, που θα γίνουν και
που υπολογίζονται σε διψήφιο αριθμό,
αλλά και οι αποδεσμεύσεις, αφού πέραν
αυτών που ολοκληρώνονται τα συμβό-
λαιά τους, την πόρτα της εξόδου από το
«Ηλίας Πούλος» αναμένεται να δουν
και ποδοσφαιριστές που διατηρούν συμ-
βόλαιο και τη νέα περίοδο, αλλά δεν
ικανοποίησαν. Γι' αυτό και θα πρέπει να
βρεθεί η χρυσή τομή με τη διοίκηση,
ώστε το διαζύγιο που θα βγει να είναι

όσο το δυνατόν «βελούδινο». Επιπλέον,
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται
και τα νέα σχετικά με τους παίκτες, των
οποίων έχουν ολοκληρωθεί τα συμβό-
λαια, αλλά υπάρχει πρόθεση από την
τεχνική ηγεσία να ανανεώσουν. Σε αυτήν
την κατηγορία συγκαταλέγεται ο Δημή-
τρης Χριστοφή, με τις πληροφορίες να
συγκλίνουν στο γεγονός ότι είναι θέμα
ημερών να ανακοινωθεί η ανανέωση
της συνεργασίας τους.     

Ποντάρουν αρκετά στον κόουτς
Στόχος του Πάμπου Χριστοδούλου είναι
να δημιουργήσει ένα σύνολο, το οποίο
θα έχει τα φόντα να πρωταγωνιστήσει

τη νέα περίοδο. Γι' αυτό και εύκολα αν-
τιλαμβάνεται ο καθένας ότι έχει ενώπιόν
του αρκετή δουλειά και μόνο με αρκετό
τρέξιμο θα μπορέσει να πετύχει στον
στόχο του. Πάντως στη διοίκηση ποντά-
ρουν αρκετά στον Κύπριο τεχνικό, αφού
όπου κι αν δούλεψε έδειξε έργο. Και το
πιο σημαντικό, με χαμηλούς συγκριτικά
προϋπολογισμούς σε σχέση με αυτούς
που είχαν άλλες ομάδες με υψηλούς
στόχους. Κάτι που ασφαλώς θέλουν και
στην Ομόνοια τη νέα σεζόν. Επιπλέον,
στους «πράσινους» αρέσει ο τρόπος που
ο Πάμπος Χριστοδούλου κινείται στο
μετεγγραφικό παζάρι. Το ότι, δηλαδή,
πηγαίνει ο ίδιος και παρακολουθεί τους

μετεγγραφικούς στόχους σε επίσημα
παιχνίδια, διαμορφώνοντας ιδίαν άποψη
για την ποδοσφαιρική τους αξία. Με
αυτόν τον τρόπο, θεωρούν ότι μειώνεται
στο ελάχιστο το ρίσκο, κάτι που στο οι-
κονομικό σκέλος μετρά αρκετά. 

Θετικό μπορεί να θεωρηθεί και το γε-
γονός ότι δεν υπάρχει η πίεση του χρόνου
στην Ομόνοια. Έτσι αρχές Ιουλίου, οπόταν
θα ξεκινήσει η προετοιμασία, αναμένεται
να είναι συμπληρωμένο κατά πολύ μεγάλο
ποσοστό το ρόστερ. Αυτό θα δώσει την
ευκαιρία στον κ. Χριστοδούλου να δου-
λέψει απερίσπαστος, ώστε να παρουσιάσει
την ομάδα απόλυτα έτοιμη με την έναρξη
των υποχρεώσεών της.  

Οι μηχανές στο φουλ 
Τα πάντα κινούνται γύρω από τον προγραμματισμό, με όλες τις ενδείξεις
να συγκλίνουν στο ότι βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο 

Ο Τζαΐλσον Αραούχο αναμένεται
να αποτελέσει το δεύτερο μετεγ-
γραφικό απόκτημα της Ομόνοιας
μετά τον Μαμαντού Καντέ. Ο Βρα-
ζιλιάνος δεξιός ακραίος αμυντικός
αξιολογήθηκε θετικά από τον Πάμ-
πο Χριστοδούλου, ο οποίος μάλι-
στα άναψε το πράσινο φως, για να
προχωρήσουν οι διαπραγματεύ-
σεις μαζί του. Μάλιστα, όλες οι
πληροφορίες συγκλίνουν στο γε-
γονός ότι για να ολοκληρωθεί το
deal απομένουν διαδικαστικά θέ-
ματα και, εάν δεν στραβώσει κάτι,
είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί. 

Ακολουθεί
ο Τζαΐλσον

Επιτυχημένη ήταν η χειρουργική
επέμβαση, στην οποία υποβλή-
θηκε ο Απόλλωνας Βασιλείου,
μετά τον τραυματισμό που είχε.
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της
Ομόνοιας άρχισε ήδη να μετρά
αντίστροφα για την επιστροφή
του στη δράση, ανυπομονώντας
να δουλέψει σκληρά για να πάρει
περισσότερες ευκαιρίες στην
πρώτη ομάδα. Μέσω Instagram,
από το κρεβάτι του νοσοκομείου,
ενημέρωσε ο ίδιος πως όλα πή-
γαν καλά!

Όλα καλά με
Βασιλείου 
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Καμία εξέλιξη δεν έχει σημειωθεί τις τε-
λευταίες ημέρες στην Ανόρθωση ανα-
φορικά με ανανεώσεις, αποχωρήσεις και
προσθήκες ποδοσφαιριστών. Υπάρχει,
βέβαια, λόγος που γίνεται κάτι τέτοιο. Η
διοίκηση Ανδρέα Παντελή σε συνεργασία
με τον προπονητή της ομάδας στοχεύουν
να προχωρήσουν όσο το δυνατόν στις
πιο ασφαλείς λύσεις στην προσπάθεια
«δημιουργίας» της Ανόρθωσης της νέας
χρονιάς. Αυτό τι σημαίνει; Πολλοί είναι
εκείνοι οι ποδοσφαιριστές που προτεί-
νονται καθημερινά. Όλοι αξιολογούνται
και κάποιοι από αυτούς παραμένουν
στη λίστα του Ρόνι Λέβι. Αλλά ως εκεί.
Το πρώτο μέλημα της διοίκησης είναι το
ξεκαθάρισμα του υφιστάμενου ρόστερ.
Ο Ισραηλινός προπονητής θέλει να έχει
εικόνα και αριθμό ποδοσφαιριστών που
θα βρίσκονται στη διάθεσή του για τη
νέα χρονιά. Όταν θα ξεκαθαρίσει αυτό,
τότε θα αρχίσει η ενίσχυση της ομάδας.

Μέχρι και χθες κανένας ποδοσφαι-
ριστής δεν ενημερώθηκε ότι αποχωρεί
από την ομάδα, ούτε ότι θα του ανανεωθεί
η συνεργασία. Επομένως οι συζητήσεις
με τους τρεις ποδοσφαιριστές, τα ονόματα
των οποίων είναι γνωστά και αφορούν
τις ανανεώσεις, ακόμα συνεχίζονται. Η
διοίκηση Παντελή έχει ενώπιόν της τα
θέλω των Γκάμπριελ, Μίτροβιτς και Ζοάο

Βίκτορ, ωστόσο, δεν έχει παρθεί καμία
απόφαση. 

Καμία απόφαση δεν έχει παρθεί και
για τους ποδοσφαιριστές που προτεί-
νονται, όπως αυτή του Στανισλάβ Μα-
νόλοφ. Πρόκειται για Βούλγαρο αμυντικό,

ο οποίος αγωνίζεται στο δεξί άκρο. Εν-
διαφέρει τον Ρόνι Λέβι, καθώς διαθέτει
πολύ καλό βιογραφικό. Είναι 31 χρονών
και εν ενεργεία διεθνής. Ξεκίνησε την
καριέρα του από τη Λόβετς, αγωνίστηκε
στην Αϊντχόφεν, στη Φούλαμ, στην Κούμ-

παν Κρανσοντάρ, στη Δυναμό Μόσχας,
ενώ τελευταία του ομάδα είναι η ΤΣΣΚΑ
Σόφιας. 

Δύο είναι τα κριτήρια για την περί-
πτωση του Μανόλοφ. Το πρώτο είναι η
τελική έκβαση της υπόθεσης Γκάμπριελ.

Αν αποδεχθεί την πρόταση της διοίκησης,
τότε θα παραμείνει και τη νέα χρονιά. Σε
περίπτωση, όμως, που οι δυο πλευρές
οδηγηθούν σε ναυάγιο, τότε θα ανοίξει
συζητήσεις η Ανόρθωση με τον Μανό-
λοφ. Όμως και πάλι θεωρείται δύσκολη
περίπτωση λόγω οικονομικού.

Η δεύτερη περίπτωση που έχει προ-
ταθεί και ενδιαφέρει την Ανόρθωση είναι
του επίσης Βούλγαρου Μποντούροφ.
Ποδοσφαιριστή που τον γνωρίζει ο Ρόνι
Λέβι, όμως, μεταξύ των δυο πλευρών
υπάρχει οικονομική διαφορά. Η «Κυρία»
δεν έχει κλείσει εντελώς την επικοινωνία
με τον ποδοσφαιριστή με τη μοναδική
περίπτωση να προχωρήσει θετικά να
είναι αν χαμηλώσει τις οικονομικές απαι-
τήσεις του. 

Μεγάλο κεφάλαιο
Ένα επίσης σημαντικό θέμα στο κε-

φάλαιο προγραμματισμός είναι οι γηγε-
νείς ποδοσφαιριστές. Τόσο η διοίκηση
Ανδρέα Παντελή όσο και ο προπονητής
Ρόνι Λέβι έχουν εντοπίσει προ πολλού
το πρόβλημα αυτό. Δεν είναι εύκολο να
λυθεί με τον Ανδρέα Παντελή να τοπο-
θετείται αρκετές φορές δημόσια, κατα-
θέτοντας την άποψή του. Πάντως προ-
σπάθειες και από τις δυο πλευρές γίνονται.
Εξετάζονται ποδοσφαιριστές Κύπριοι με
απώτερο στόχο να αποκτηθούν κάποιοι,
οι οποίοι, όμως, θα μπορούν να αντεπε-
ξέλθουν στις δυνατότητες και στην ιστορία
της ομάδας.

Εξετάζουν ενδελεχώς και μετά αποφασίζουν
Στην ατζέντα οι ανανεώσεις και οι πιθανές προσθήκες εν αναμονή εξελίξεων

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Μπορεί η ΑΕΚ να μην κατάφερε να κα-
τακτήσει ούτε φέτος κάποιον τίτλο, αυτό,
όμως, δεν σημαίνει ότι δεν κέρδισε κάτι.
Αντιθέτως, κέρδισε πολλά. Τερμάτισε δεύ-
τερη με 76 βαθμούς, τέσσερεις λιγότερους
από τον ΑΠΟΕΛ και περισσότερους από
κάθε άλλη φορά στην ιστορία της. Οι «κι-
τρινοπράσινοι» εξασφάλισαν έτσι για τρίτη
κατά σειρά χρονιά τη συμμετοχή τους
στο Γιουρόπα Λιγκ. Η ομάδα της Λάρνακας
πέτυχε 22 νίκες, δέκα ισοπαλίες και μόνο
τέσσερεις ήττες, όσες και οι πρωταθλητές.
Πήρε τους περισσότερους βαθμούς από
τις μεγάλες ομάδες στα πλέι οφ. Το μεγάλο
κακό ήταν εκείνες οι τέσσερεις ισοπαλίες
με τους μικρούς, αλλά και κάποιες απώ-
λειες και ήττες στα τελευταία λεπτά. 66
γκολ υπέρ και 28 κατά και κατά διαστήματα
έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Η
μοναδική ομάδα που κέρδισε όλες τις
υπόλοιπες στο πρωτάθλημα και γενικά
στα ντέρμπι τα πήγε περίφημα. Όλα αυτά
γράφτηκαν στην ιστορία, αλλά αυτό που
θα μείνει στην ιστορία, αυτό που πήρε
σάρκα και οστά μέσα σε έναν χρόνο είναι
το νέο γήπεδο της ομάδας. Η διοίκηση
της ΑΕΚ έκανε πράξη όλα αυτά που υπο-
σχέθηκε και κατάφερε ότι καμιά άλλη δι-
οίκηση εδώ και πολλά χρόνια. 

Χρειάζεται αυτοκριτική
Σε αυτό το γεγονός θα πρέπει να κτιστούν
οι γερές βάσεις για το άμεσο μέλλον. Είναι
γι' αυτόν τον λόγο που ο μόνος κρίκος
στην ομάδα, στον οποίο δεν πρέπει να
γίνει αυστηρή κριτική είναι η διοίκηση
Άντρου Καραπατάκη. Όλοι οι υπόλοιποι
και όσοι μείνουν στην ομάδα θα πρέπει
να κάνουν μια αυστηρή αυτοκριτική και
να επιστρέψουν στο νέο πρωτάθλημα δρι-
μύτεροι, για να μπορέσει η ΑΕΚ να πανη-
γυρίσει το πρώτο της πρωτάθλημα. Και
όταν λέμε όλοι, εννοούμε τεχνικό τιμ,

τεχνικό διευθυντή, παίκτες και κόσμο.
Όλοι μαζί έχουν τις ευθύνες τους. Κανένας
άλλος δεν φταίει. Η ΑΕΚ κατάφερε φέτος
να χάσει το πρωτάθλημα, αφού δεν εκμε-
ταλλεύτηκε εκείνην την εξαιρετική αρχή,
έχασε τη σταθερότητά της εκεί που μπο-
ρούσε να αυξήσει τη διαφορά από τους
υπολοίπους και στο τέλος, παρά το γεγονός
ότι ενισχύθηκε και βελτιώθηκε, το τρένο

χάθηκε και ήταν πλέον πολύ αργά. Ήταν
και οι τραυματισμοί των Τομάς, Τέτε,
Μίνιο και η τιμωρία του Τρισκόφσκι,
αλλά αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα και
με έναν πιο σωστό προγραμματισμό δεν
θα ήταν τόσο εμφανής η απουσία τους. 

Και διορθώσεις
Όλα αυτά θα πρέπει να διορθωθούν μετά

και από τις πολλές εμπειρίες των τελευ-
ταίων τριών χρόνων και να επιστρέψει η
ομάδα ακόμη πιο ώριμη, πιο έμπειρη
και πιο διεκδικητική τα επόμενα χρόνια.
Δεν κέρδισε τίτλο, λοιπόν, φέτος η ομάδα
της Λάρνακας, αλλά επένδυσε πολλά για
τις επόμενες χρονιές που θ' ακολουθήσουν.
Ακόμη πιο απαιτητικός θα είναι, όμως, ο
κόσμος της ομάδας, ο οποίος θα πρέπει

επίσης να γίνει και περισσότερος, όπου
κι αν αγωνίζεται η ομάδα του. Όλα αυτά
θα κάνουν την ΑΕΚ πιο δυνατή, υπολο-
γίζοντας ότι από του χρόνου και η Ανόρ-
θωση και η Ομόνοια θα είναι πιο ισχυρές
και θα πρέπει να καταβάλει ακόμη μεγα-
λύτερη προσπάθεια, για να σταθεροποιηθεί
στις ομάδες της ελίτ του κυπριακού πο-
δοσφαίρου.

Χωρίς τίτλο, αλλά με γερό μέταλλο
Παρ' όλο που δεν κατάφερε να σηκώσει κούπα, η  ομάδα της Λάρνακας κέρδισε πολλά
στην τελευταία τριετία και οφείλει να τα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο

Ανακοίνωσε 

Κάρλες Σορία η ΑΕΚ!
Την πρώτη μετεγγραφή για τη νέα

αγωνιστική περίοδο ανακοίνωσε η

ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας απέκτησε

τον Κάρλος Σορία. Πρόκειται για

21χρονο ακραίο μπακ που αγωνιζόταν

στην Εσπανιόλ Β’.

Η ανακοίνωση:

Η Αθλητική Ένωση Κίτιον (ΑΕΚ) Λάρ-

νακας ανακοινώνει τη συμφωνία με

την RCD Espanyol, για τη μεταγγραφή

του 21χρονου (08/10/1996) δεξιού

ακραίου αμυντικού Carles Soria.

Το Σωματείο μας έχει έρθει σε κατ’ αρ-

χήν συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή

για τα επόμενα 2+1 χρόνια.Ο Ισπανός

αμυντικός θα μεταβεί στην Κύπρο τις

επόμενες μέρες και αφού περάσει με

επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, θα υπο-

γράψει τα σχετικά συμβόλαια. Ο Car-

les Soria τη λήξασα σεζόν (2015/16)

αγωνιζόταν στην RCD Espanyol B’ (37

συμμετοχές / 3 γκολ).



ΑΠΟΕΛ 0

ΑΠΟΛΛΩΝ 1 
Πάουλο Βινίσιους 79’

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Ο Απόλλων είναι Κυπελλούχος Κύπρου
για 9η φορά στην ιστορία του. Διατήρησε
τα σκήπτρα, αφού επικράτησε του πρω-
ταθλητή ΑΠΟΕΛ στο Γ.Σ.Π με 1-0. Χρυ-
σός σκόρερ ο Βινίσιους στο 79' με καρ-
φωτή κεφαλιά, στέλνοντας τους φίλους
των «κυανολεύκων» στους εφτά ουρα-
νούς. Ο Απόλλων έμεινε με 10 παίκτες
μετά την αποβολή του Ντα Σίλβα στο
60' με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η ομάδα
της Λεμεσού πήρε, λοιπόν, αυτό που
ήθελε σε έναν τελικό που είχε αρκετή
δύναμη, αλλά και πολλά φάουλ. Η επι-
κράτηση του Απόλλωνα ήταν δίκαιη,
αφού, εάν εξαιρέσουμε το πρώτο 20λεπτο,
που ο ΑΠΟΕΛ είχε τον αγώνα στα μέτρα
του, στη συνέχεια πίεσε τον ΑΠΟΕΛ και
ήταν πιο απειλητικός. Στην επανάληψη
επικράτησε το πάθος, η δύναμη, αλλά
και τα φάουλ. Όμως, ήταν ο Απόλλων
που απείλησε όταν στο 76' ο Λάγο έδιωξε
στη γραμμή του τέρματος και στο 79' ο
Βινίσιους με κεφαλιά έγινε ο ήρωας του
μεγάλου τελικού!

Από την άλλη, ο ΑΠΟΕΛ δεν μπόρεσε
να φτάσει στην κατάκτηση του νταμπλ.
Ουσιαστικά δεν ανταποκρίθηκε στις
προσδοκίες του μεγάλου τελικού. Όπως
είπαμε, έπαιξε μπάλα για ένα 20λεπτο
και από εκεί και πέρα χάθηκε. Φυσικά
μπορεί να μην υπήρξαν αρκετές φάσεις
και από τις δύο ομάδες, όμως ο Απόλλων
βρήκε τον τρόπο και με τον χρυσό σκόρερ
Βινίσιους έφτασε πανάξια στην κατάκτηση
του τίτλου. Ουσιαστικά, ο τελικός κρίθηκε
στο πάθος των ποδοσφαιριστών του
Απόλλωνα. Έδειξε ότι το ήθελε πολύ πε-
ρισσότερο και το πήρε πανάξια. Η θέληση
των παικτών του Σωφρόνη Αυγουστή
ήταν αυτή που έστειλε το τρόπαιο στη
Λεμεσό 

Το πλάνο του Τόμας Κρίστιανσεν 
Ο Τόμας Κρίστιανσεν παρέταξε κάτω
από τα δοκάρια τον Πάρντο. Κεντρικό
αμυντικό δίδυμο Μερκής και Ιωάννου.
Στα άκρα της άμυνας οι Λάγο και Μιλάνοφ.
Ανασταλτικά χάφ οι Μοράις και Βινίσιους.
Στα άκρα της επίθεσης οι Αλωνεύτης και
Γιαννιώτας. Επιτελικός χαφ ο Εφραίμ και
στην κορυφή της επίθεσης ο Σωτηρίου.  

Το πλάνο του Σωφρόνη
Αυγουστή
Ο Σωφρόνης Αυγουστή επέλεξε τερμα-
τοφύλακα τον Βάλε. Κεντρικό αμυντικό
δίδυμο τους Ρομπέρζ και Βινίσιους. Στα
άκρα της άμυνας τους Βασιλείου και
Πέδρο. Ανασταλτικά χαφ οι Χαράλαμπος
Κυριάκου και Σακέτι. Στα άκρα της επί-
θεσης οι Παπουλής και Σαδρινέρο. Επι-
τελικός χαφ ο Ντα Σίλβα και στην κορυφή
της επίθεσης ο Μάγκλιτσα   

Έμειναν στις ευκαιρίες 
Ο ΑΠΟΕΛ μπήκε πιο δυνατά και επι-
θετικά στον αγώνα, στα πρώτα οκτώ
λεπτά, όμως, ήταν ο Απόλλων που έχασε
την πρώτη καλή ευκαιρία στον αγώνα.
Στο 9' ο Χάμπος Κυριάκου κατέβασε
την μπάλα στον Βινίσιους που έκανε το
σουτ εντός της περιοχης, διπλά από το
κάθετο δοκάρι. Ο ΑΠΟΕΛ αν και πατούσε
καλά στο γήπεδο, έχασε την πρώτη του
καλή ευκαιρία στο 17', όταν ο Αλωνεύτης
έφυγε από αριστερά, έκανε την μπαλιά
στον Πιέρο Σωτηρίου, έκανε το σουτ,
όμως, ο Ρομπέρζ, ενώ η μπάλα κατευ-
θυνόταν στα δίκτυα, έδιωξε σε κόρνερ.
Ο ΑΠΟΕΛ που συνέχισε να πιέζει τον
Απόλλωνα  στο 21' έχασε μεγάλη ευ-
καιρία, όταν ο Εφραίμ εκτέλεσε το κόρνερ
και η μπάλα χτύπησε στο κάθετο δοκάρι.
Ο Απόλλωνας τρία λεπτά αργότερα στο
24' έχασε και αυτός μεγάλη ευκαιρία,
όταν ο Σαρδινέρο βρέθηκε σε θέση

βολής, έκανε το σουτ άουτ, όμως, θα
μπορούσε να έδινε την μπάλα στον Πα-
πουλή που ήταν εντελώς μόνος. Στο 29'
ο Πέδρο εκτέλεσε το φάουλ και ο Βινίσι-
ους έκανε την κεφαλιά πάνω από το
οριζόντιο δοκάρι. Ο Απόλλωνας ουσια-
στικά από το 20' και μετά άρχισε να ανε-
βαίνει και να πιέζει τον ΑΠΟΕΛ, τόσο
από τα άκρα όσο και από τον άξονα. 

Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε άλλη
φάση στον αγώνα και το ημίχρονο ολο-
κληρώθηκε χωρίς τέρματα. 

Αρκετά φάουλ 
Με την έναρξη της επανάληψης στο 47'
μετά από σουτ του Ντα Σίλβα απέκρουσε
με γροθιές ο Πάρντο. Στην επαναφορά
ο Σαρδινέρο έστειλε την μπάλα στα
δίκτυα, όμως, υποδείχτηκε σωστά οφ
σάιτ. Στο 52' ο ΑΠΟΕΛ είχε την ευκαιρία,

όταν έγινε η παράλληλη μπαλιά του Βι-
νίσιους στον Σωτηρίου, που ήταν και σε
θέση οφσάιντ, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε
να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Δυνατό
ήταν το παιχνίδι με αρκετά φάουλ. Κάτι
που έφερε και την αποβολή του Ντα
Σίλβα στο 60' με δεύτερη κίτρινη κάρτα,
μετά από φάουλ στον Γιαννιώτα. Ο Απόλ-
λωνας στο 76' έχασε τεράστια ευκαιρία,
όταν ο Γκίε έκανε την μπαλιά στον Βασι-
λείου που μπήκε στην περιοχή, έκανε
το σουτ, όμως, ο Λάγο έδιωξε στη γραμμή
του τέρματος. 

Γκολ με Βινίσιους! 
Ο Απόλλωνας, όμως, τρία λεπτά αργότερα
κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίκτυα.
Στο 79' μετά από φάουλ του Πέδρο, πιο
ψηλά ο Βινίσιους έπιασε την κεφαλιά, στέλ-
νοντας την μπάλα στα δίκτυα. Στο 83' ο

ΑΠΟΕΛ έχασε τη μεγάλη ευκαιρία, όταν
στο  82' μόνος ο Μπερτόλιο έκανε το πλασέ
με την μπάλα να περνά ελάχιστα έξω. Στις
καθυστερήσεις μόνος ο Μαγκλίτσα έκανε
το πλασέ με την μπάλα να περνά έξω.

Στα αξιοσημείωτα
• Διατέθηκαν 13906 εισιτήρια. Οι δύο
ομάδες πήραν από 7.500 εισιτήρια πριν
από τον αγώνα.
• Στην αποστολή του Απόλλωνα ήταν
τελικά ο Γκίε, αφού ο ΚΟΑ εξέδωσε έγ-
καιρα το δελτίο υγείας του Ιβοριανού. Ο
Άμπραχαμ Γκίε εισήλθε στον αγωνιστικό
χώρο του ΓΣΠ με τους αναπληρωματι-
κούς του Απόλλωνα για το καθιερωμένο
ζέσταμα και αποθεώθηκε από τον κόσμο.
Ο Ιβοριανός επιθετικός πέρασε δύσκολη
περίοδο λόγω του γνωστού προβλήματος
υγείας και είχε ανάγκη να νιώσει την
πλήρη στήριξη του κόσμου. «Γκίε, Γκίε,
Γκίε», φώναζε ο κόσμος. Μάλιστα στο
63' μπήκε στη θέση του Παπουλή και ο
κόσμος του Απόλλωνα τον αποθέωσε
ξανά. Μετά από δύο μήνες και κάτι επέ-
στρεψε στην αγωνιστική δράση. Τελευταία
του συμμέτοχή ήταν στις 18 Μαρτίου
στη νίκη με 3-2 επί της ΑΕΚ στο Τσίρειο,
όταν ο ίδιος έδωσε τη νίκη.
• Ο Γκουστάβο Μαντούκα επέστρεψε
στην Κύπρο, για να παρακολουθήσει τον
τελικό ΑΠΟΕΛ-Απόλλων. Ο πρώην παί-
χτης των «γαλαζοκιτρίνων» βρέθηκε στα
θεωρία και παρακολούθησε τον αγώνα. 
• Περίπου δέκα λεπτά πριν από την
έναρξη του αγώνα, υπήρξε ένταση μεταξύ
οπαδών ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα μεταξύ
Νότιας και Δυτικής κερκίδας. Με την
έναρξη του αγώνα ηρέμησαν τα πνεύματα
και οι οπαδοί πήραν τη θέση τους κανο-

νικά στις κερκίδες. Κροτίδες έπεσαν στο
80' από την κερκίδα του Απόλλωνα,
όμως, ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά
μετά από δίλεπτη διακοπή.

Διαιτησία
Η διαιτησία του Λούκα Σωτηρίου σε γε-
νικές γραμμές ήταν καλή. Ορθά απέβαλε
τον Ντα Σίλβα με δεύτερη κίτρινη κάρτα,
μετά το τράβηγμα που έκανε στον Γιαν-
νιώτα στο 60'. Όμως, υπήρχαν δύο φάσεις
που θα μπορούσε να δείξει την κόκκινη
κάρτα. Στο 53', φάουλ του Ιωάννου στον
Μάγκλιτσα.  Υπήρξαν έντονες διαμαρ-
τυρίες από τον Απόλλωνα για κίτρινη
στον αμυντικό του ΑΠΟΕΛ, η οποία θα
ήταν η δεύτερη. Στο 56' φάουλ του Βα-
σιλείου στον Αλωνεύτη. Υπήρξαν, επίσης,
διαμαρτυρίες από τον ΑΠΟΕΛ για δεύ-
τερη κίτρινη κάρτα.

ΑΠΟΕΛ: Πάρντο, Μιλάνοφ, Μερκής,
Ιωάννου (81' Ντε Καμάργκο), Λάγο, Μο-
ράις, Βινίσιους, Αλωνεύτης, Γιαννιώτας
(62' Βάντερ),Εφραίμ (78' Μπερτόλιο),
Σωτηρίου.
Απόλλωνας: Βάλε, Σακέτι, Ντα Σίλβα,
Ζοάο Πέδρο, Χ. Κυριάκου, Παπουλή
(63' Γκιέ), Βινίσιους, Σαρδινέρο, Ρομπέρζ,
Βασιλείου, Μάγκλιτσα.
Κίτρινες: Εφραίμ, Ιωάννου, Μοράις, Βι-
νίσιους/Ντα Σίλβα, Βασιλείου, Σακέτι,
Πέδρο
Κόκκινες: Ντα Σίλβα (2η κίτρινη)
Διαιτητής: Λούκας Σωτηρίου
Α' Βοηθός Διαιτητής: Μιχάλης Σωτη-
ρίου
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέας Π. Αν-
δρέου
4ος Διαιτητής: Βασίλης Δημητρίου
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Το ήθελε περισσότερο και το πήρε! 
Ο Απόλλων είναι Κυπελλούχος Κύπρου για 9η φορά, επικράτησε του ΑΠΟΕΛ με 1-0 με χρυσό σκόρερ τον Βινίσιους 

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

9' Ο Βινίσιους έκανε το σουτ εντός

της περιοχής, δίπλα από το κάθετο

δοκάρι. 

17' Ο Αλωνεύτης έκανε την μπαλιά

στον Πιέρο Σωτηρίου που έκανε το

σουτ μέσα στην περιοχή, όμως, ο

Ρομπέρζ με κεφαλιά έστειλε την

μπάλα σε κόρνερ.

21' Ο Εφραίμ εκτέλεσε το κόρνερ

και η μπάλα χτύπησε στο κάθετο

δοκάρι και χάθηκε η μεγάλη ευκαι-

ρία για τον ΑΠΟΕΛ. 

24' Ο Σαρδινέρο βρέθηκε σε πλεο-

νεκτική θέση, έκανε το σουτ άουτ. 

29' Ο Πέδρο εκτέλεσε το φάουλ, ο

Βινίσιους έκανε την κεφαλιά μέσα

στην περιοχή πάνω από το οριζόν-

τιο δοκάρι. 

47’ Σουτ του Ντα Σίλβα απέκρουσε

με γροθιές ο Πάρντο. Στην επανα-

φορά ο Σαρδινέρο, έστειλε την μπά-

λα στα δίκτυα, όμως, υποδείχτηκε

σωστά οφ σάιτ.

52’ Παράλληλη μπαλιά του Βινίσιους

στον Σωτηρίου, ο οποίος δεν μπόρε-

σε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα.

61’ Δεύτερη κίτρινη κάρτα και απο-

βολή για τον Ντα Σίλβα για φάουλ

στον Γιαννιώτα.

76' Τεράστια ευκαιρία για τον

Απόλλωνα. Ο Γκίε έκανε την μπαλιά

στον Βασιλείου που μπήκε στην πε-

ριοχή έκανε το σουτ, όμως, ο Λάγο

έδιωξε στη γραμμή του τέρματος!

79’ 0-1 Φάουλ του Πέδρο, πιο ψη-

λά ο Βινίσιους έπιασε την κεφαλιά,

στέλνοντας την μπάλα στα δίκτυα.

79’ Διακοπή στο παιχνίδι. Οι οπαδοί

του Απόλλωνα έριξαν κροτίδες και

τραυμάτισαν τον Βάλε.

82’ Μόνος ο Μπερτόλιο, έκανε το

πλασέ με την μπάλα να περνά ελά-

χιστα έξω.

90’+6 Μόνος ο Μάγκλιτσα κάνει το

πλασέ με την μπάλα να περνά έξω.
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Μετά το τέλος του αγώνα ξέσπασαν σε
τρελά πανηγύρια όλοι στον Απόλλωνα.
Πανηγύρισαν με την ψυχή τους την κα-
τάκτηση του 9ου Κυπέλλου στην ιστορία
του συλλόγου και του δεύτερου συνε-
χόμενου! Φυσικά τα πανηγύρια κορυ-
φώθηκαν ψες στη Λεμεσό. 

Οι μεγάλοι, λοιπόν, πρωταγωνιστές
της κατάκτησης του Κυπέλλου μίλησαν
στην τηλεόραση του ΣΙΓΜΑ και φυσικά
εξέφρασαν έντονα συναισθήματα ικα-
νοποίησης. 
Αναλυτικά οι δηλώσεις τους: 
Κίρζης: «Δύσκολα 

μπορούν να νικηθούν»

Ο πρόεδρος του Απόλλωνα, Νίκος
Κίρζης, έδωσε συγχαρητήρια για την
κατάκτηση του κυπέλλου και αναφέρ-
θηκε στον χαρακτήρα που έδειξαν οι
παίκτες του.
Ο κ. Κίρζης δήλωσε:

«Αξίζουν αυτήν τη νίκη οι ποδοσφαι-
ριστές. Αυτοί κερδίζουν τα παιχνίδια και
συγχαρητήρια. Αυτός είναι ο χαρακτήρας
που έχει μεταφέρει αυτός ο προπονητής.
Δείξανε ότι δύσκολα μπορούν να νικη-
θούν. Όλους μας λείπει ένα πρωτάθλημα.
Όταν δουλεύεις σωστά και τίμια θα έρθει
και αυτό. Μετά την αποβολή του Ντα

Σίλβα, τα παιδιά ήταν πιο δυνατά και δί-
καια το κατέκτησαν. Να το διασκεδάσουμε
σήμερα και από αύριο ξεκινάμε τον προ-
γραμματισμό».
Βινίσιους: «Είναι 
σαν πρωτάθλημα»

«Ευχαριστώ την ομάδα μου, τον προ-
πονητή, όλους, τα καταφέραμε, είμαστε
Κυπελλούχοι, είναι σαν πρωτάθλημα.
Βρεθήκαμε να παίζουμε με δέκα ποδο-
σφαιριστές, αλλά παίξαμε πολύ καλά
και τα καταφέραμε». 
Παπουλής: «Ήμασταν
περισσότερο στην έδρα 
μας, παρά στο ΓΣΠ»

«Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλη την
ομάδα, ήταν από τις πιο παλληκαρίσιες
νίκες. Και με δέκα παίκτες δείξαμε άλλη
μία φορά ότι είμαστε καλύτεροι φέτος
από τον ΑΠΟΕΛ. Το πιστέψαμε, δικαιω-
θήκαμε και κλείνει η χρονιά με τον κα-
λύτερο τρόπο. Όταν μιλάμε για τον Απόλ-
λωνα, η διοίκηση Κίρζη έχει βάλει κά-
ποιους στόχους. Θέλαμε και το πρωτά-
θλημα, ήμασταν η καλύτερη ομάδα του
πρωταθλήματος. Οι βάσεις που έχουν
μπει θα είναι πάλι πρωταγωνιστής ο
Απόλλωνας. Χωρίς πολλά λόγια και τυμ-
πανοκρουσίες, βήματα σταθερά. Όλος

αυτός ο κόσμος που ήρθε σήμερα από
τη Λεμεσό, τους αξίζουν πολλά συγχα-
ρητήρια, ήμασταν περισσότερο στην
έδρα μας, παρά στο ΓΣΠ. Όλοι μαζί, ο
Απόλλωνας είναι οικοδόμημα. Θέλουμε
να κάνουμε κάτι μεγάλο».
Σωφρόνης Αυγουστή:
«Αφιερωμένο στη μητέρα μου»

«Ήταν μία μεγάλη προσπάθεια από
τους ποδοσφαιριστές. Το κρατούσα μέσα
μου, ήταν αφιερωμένο στη μητέρα μου.
Δεν ήμουν κοντά της στο τελευταίο αντίο,
είχαμε υποχρεώσεις. Τώρα όσον αφορά
το παιχνίδι προσπαθήσαμε μέχρι το
τέλος, είναι πολύ σημαντικό, γιατί με
δέκα παίκτες εδώ στην έδρα του ΑΠΟΕΛ,
οι παίκτες μου κατάφεραν ν’ ακολουθή-
σουν το πλάνο. Δεν μπορώ ν’ αλλάξω,
αυτός είναι ο χαρακτήρας μου, θέλω να
το ζω από την ώρα έναρξης του αγώνα.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους πο-
δοσφαιριστές. Όταν τα όπλα σου λει-
τουργούν καλά, τότε εσύ θα πρέπει να
κάνεις σωστή καθοδήγηση. Αυτή η μέρα
είναι για όλους όσοι βρίσκονται εδώ.
Από αύριο είναι μία καινούργια μέρα
για εμάς. Πρέπει να κάνουμε το βήμα
που κάνει και ο ΑΠΟΕΛ να μπούμε
στους ομίλους, θα κάνουμε λίγες και

ποιοτικές προσθήκες. Τον κόσμο θέλαμε
για να μας βοηθήσει. Καλή διασκέδα-
ση».
Γκίε: «Είμαι ακόμα 
νεαρός, νιώθω δυνατός»

«Όλοι με βοήθησαν να επιστρέψω.
Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα.
Νιώθω πολύ δυνατός. Δεν είναι το τε-
λευταίο μου παιχνίδι, είμαι ακόμα νεαρός,
θα συνεχίσω»

Βασιλείου: «Πιο γλυκό 
το Κύπελλο με δέκα»

«Είναι πιο γλυκιά η νίκη, να νικάς
τον αντίπαλο μέσα στο σπίτι με δέκα
παίχτες. Μας αξίζουν μεγάλα συγχαρη-
τήρια σε όλους. Ευχαριστώ τον πρόεδρο
και τον κόσμο που ήταν πάντα δίπλα
μας. Περάσαμε δύσκολα, αλλά οι μεγάλες
ομάδες στα δύσκολα φαίνονται. Πήραμε
ακόμη ένα τρόπαιο και συνεχίζουμε».

Το σήκωσαν και αποθεώθηκαν!
Οι δηλωσεις των Κυπελλούχων στην τηλεόραση του ΣΙΓΜΑ 

Στην έξοδο ο Τόμας Κρίστιανσεν
Ο ΑΠΟΕΛ ολοκλήρωσε τις αγωνι-

στικές του υποχρεώσεις με τον χα-

μένο τελικό κόντρα στον Απόλλω-

να και αναμένεται να δρομολογη-

θούν εξελίξεις όσον αφορά στον

προγραμματισμό.

Εδώ και μέρες γίνεται λόγος για το

συμβόλαιο του Τόμας Κρίστιανσεν.

Η διοίκηση Πρόδρομου Πετρίδη,

σύμφωνα με τις τελευταίες πληρο-

φορίες, δεν θα συνεχίσει με τον

Δανό τεχνικό και έτσι αρχίζει η

αναζήτηση για τον επόμενο προπο-

νητή του ΑΠΟΕΛ.
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Νίκες για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ
Αγκαλιά οι Θεσσαλονικείς με την 1η θέση που οδηγεί στους προκριματικούς του Champions League

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός προχώρησαν
με νίκες στους χθεσινούς αγώνες της
Σούπερ Λιγκ. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε
το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ, ενώ νω-
ρίτερα ο ΠΑΟΚ πέρασε από τη Νέα
Σμύρνη με το ίδιο σκορ. Βαθιά «ανάσα»
πήρε ο Παναθηναϊκός που νίκησε 1-0
την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης»,
για την 4η αγωνιστική των play off. 

Καλύτερη σε όλο το διάστημα του
παιχνιδιού, η ομάδα του Μαρίνου Ου-
ζουνίδη άξιζε τη νίκη. Υπό το βλέμα
του Τζιμπρίλ Σισέ, ο οποίος βρέθηκε
στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας
και αποθεώθηκε από τους λιγοστούς
(3.500) φίλους των γηπεδούχων, ο Πα-
ναθηναϊκός επέβαλε τον δικό του ρυθμό,
μπλοκάροντας ολοκληρωτικά την ανά-
πτυξη της ΑΕΚ από τα πλάγια. Θα μπο-
ρούσε να προηγηθεί ακριβώς με τη
συμπλήρωση του ημιώρου, όταν από
κόρνερ του Χουλτ ο Μολέντο άφησε
με κεφαλιά «άγαλμα» τον Ανέστη, αλλά
η μπάλα βρήκε το δοκάρι. Στη συνέχεια
της φάσης, η ΑΕΚ έχασε κλασική ευ-
καιρία, δημιουργώντας μια αντεπίθεση
για... σεμινάρια. Ξεκίνησε από από «μα-
γική» κεφαλιά-πάσα του Τσιγκρίνσκι,
καταπληκτικό «πάρσιμο» της μπάλας
από τον Μάνταλο και υπέροχη ντρίπλα
με αλλαγή κατεύθυνσης του Χριστο-
δουλόπουλου στον Χουλτ. Όμως στην
κρίσιμη στιγμή, εντελώς μόνος απέναντι
στον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, πλάσαρε
στο κέντρο της εστίας και ο 23χρονος

γκολκίπερ απέκρουσε.
Η Ένωση αδυνατούσε να αντιδράσει.

Με μόνιμο... ανασταλτικό παράγοντα
τον Αϊντάρεβιτς, ο οποίος καθυστερούσε
χαρακτηριστικά την ανάπτυξη, τα περί-
μενε όλα από τον Μάνταλο. Ο αρχηγός
της ήταν σε καλή μέρα, αλλά αυτό δεν
αρκούσε. Από την άλλη πλευρά, ο
νεαρός Χατζηγιοβάνης ήταν εξαιρετικός,
οι Κουρμπέλης, Ζέκα κέρδισαν τον
χώρο του κέντρου, ενώ ο Κουτρουμπής
«εξαφάνισε» τον Αραούχο. Το μόνο
που έλειπε για τον Παναθηναϊκό ήταν
το γκολ κι αυτό ήλθε με το πέναλτι του
Σέμπα Λέτο στο 62’. Στην παράβαση
(χέρι) υπέστη ο Γκάλο που προσπάθησε
να ανακόψει τον Χατζηγιοβάνη. 

Έτσι, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πλεόν «αγ-
καλιά» με την πρώτη θέση που οδηγεί
στους προκριματικούς του Champions
League, ενώ οι δύο μεγάλοι της Αθήνας
μαζί με τον Πανιώνιο θα δώσουν μάχη
για να αποφύγουν την τελευταία θέση.
Όλα αυτά βέβαια υπό την αίρεση των
δικαστικών εκκρεμοτήτων που θα δι-
ευθετηθούν τις προσεχείς ημέρες.

Το αυτογκόλ του Ρισβάνη στο 14’
χάρισε στους Θεσσαλονικείς τη νίκη
στη Νέα Σμύρνη στο πλαίσιο της 4ης
αγωνιστικής του μίνι πρωταθλήματος
της Super League. Παρά τις απουσίες
των δύο ομάδων παίχτηκε ανοιχτό πο-
δόσφαιρο, με την ομάδα του Βλάνταν
Ίβιτς να κερδίζει τη μάχη της μεσαίας
γραμμής και με την «τριπλέτα», Μπί-

σεσβαρ, Κάμπος, Ενρίκε να δημιουργεί
αρκετά προβλήματα στους «κυανέρυ-
θρους». Η απουσία του Σιώπη από το
κέντρο του Πανιωνίου ήταν εμφανέ-
στατη, όπως και του τιμωρημένου Μα-
σούντ, στο κομμάτι της δημιουργίας. Ο
ΠΑΟΚ κυκλοφορούσε καλύτερα την
μπάλα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης
και στο 14’ με «σύμμαχο» την τύχη
πήρε το προβάδισμα. Στην προσπάθεια
του Πρίγιοβιτς να γυρίσει την μπάλα
προς την «καρδιά» της περιοχής των
γηπεδούχων παρενεβλήθη ο Ρισβάνης,
της άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δί-
χτυα του Μπαντή. Ο γκολκίπερ του
Πανιωνίου κράτησε «όρθια» την ομάδα
του στο 26’, όταν απέκρουσε εντυπω-
σιακά το πλασέ του Τσίμιροτ, ενώ ένα
λεπτό μετά ο Γλύκος είπε «όχι» στον
Μπεν στο τετ-α-τετ που είχαν. Στο δεύ-
τερο μέρος έπεσε ο ρυθμός του ματς.
Τα πολλά λάθη κι από τις δύο ομάδες
δεν επέτρεψαν στο να παιχτεί καλό πο-
δόσφαιρο, γεγονός που «βόλεψε» πε-
ρισσότερο τους φιλοξενούμενους. Μπο-
ρεί οι «ασπρόμαυροι» στο δεύτερο
μέρος να μην είχαν το ίδιο πρόσωπο,
τουλάχιστον μεσοεπιθετικά, παρ’ όλ’
αυτά στο 74’, στην πρώτη τους τελική
προσπάθεια στην επανάληψη θα μπο-
ρούσαν να «καθαρίσουν» το ματς. Ο
Μπαντής, όμως, με νέα σπουδαία επέμ-
βαση δεν επέτρεψε στον Πέλκα να πα-
νηγυρίσει. Στο 85’ η κεφαλιά του αμαρ-
κάριστου Μπίσεσβαρ πέρασε λίγο άουτ.

Σήκωσε και το Europa League!
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 2-0 του Άγιαξ στον μεγάλο τελικό 

Στο κλειστό κλαμπ των ομάδων που
κατέχουν όλα τα ευρωπαϊκά τρόπαια
ανήκει από σήμερα και η Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ. Οκτώ χρόνια μετά τον τε-
λευταίο της ευρωπαϊκό τίτλο (Cham-
pions League) και έξι από την παρουσία
της σε τελικό, η ομάδα του Ζοζέ Μου-
ρίνιο επικράτησε 2-0 του Άγιαξ στη
«Friends Arena» της Στοκχόλμης και
πανηγύρισε την κατάκτηση του Europa

League για πρώτη φορά στην Ιστορία
της.

Τα «πιτσιρίκια» του Πέτερ Μπος
πάλεψαν με όλες τις δυνάμεις τους για
να επαναφέρουν τον «Αίαντα» στην κο-
ρυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά
μετά το 1995, όταν η ολλανδική ομάδα
είχε κατακτήσει το Champions League.
Η πιο νεανική ομάδα που εμφανίστηκε
ποτέ σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνω-

σης δεν τα κατάφερε, καθώς το γκολ
του Πολ Πογκμπά στο 18’ (η μπάλα
βρήκε στον Σάντσες κι άλλαξε πορεία)
έδωσε στους «μπέμπηδες» μεγάλη ψυ-
χολογική ώθηση ενόψει της συνέχειας
του αγώνα. Ο τελικός ουσιαστικά τελεί-
ωσε πολύ νωρίς και συγκεκριμένα στο
48’, όταν ο Μχιταριάν με πολύ έξυπνο
ψηλοκρεμαστό σουτ «έγραψε» το 2-0.

Στην πρώτη του χρονιά στον πάγκο

των «κόκκινων διαβόλων» ο Ζοζέ Μου-
ρίνιο μπορεί να απέτυχε στο πρωτά-
θλημα και στο κύπελλο Αγγλίας, ωστόσο,
κατέφερε να τους οδηγήσει σε ένα ευ-
ρωπαϊκό τρόπαιο, χάρις στο οποίο η
«θρυλική» ομάδα του Μάντσεστερ θα
βρεθεί την επόμενη σεζόν στους ομίλους
του Champions League (5η αγγλική
ομάδα μετά τις Τσέλσι, Τότεναμ, Μάν-
τσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ).

ΑΓΙΑΞ: Ονάνα, Φέλτμαν, Ρίντεβαλντ
(82’ Ντε Γιονγκ), Σάντσες, Τραορέ, Κλά-
ασεν, Γιουνές, Σένε (70’ Φαν ντε Μπέικ),
Ζιγιέκ, Ντόλμπεργκ (62’ Κάμπος), Ντε
Λιχτ

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ: Ρο-
μέρο, Πογκμπά, Μάτα (90’ Ρούνι), Σμό-
λινγκ, Μπλιντ, Ράσφορντ (84’ Μαρσιάλ),
Ερέρα, Μχιταριάν (74’ Λίνγκαρντ), Βα-
λένσια, Φελαϊνί, Νταρμιάν.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 42ηΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚηΣ ΣΥΝΑΝΤηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΣΗΝΕΥΣ(6), 2ος ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΛΑ(4),
3ος ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΡΗΣ(1), 4ος ΠΛΑ-
ΝΕΤ(3), Γκανιάν (6) €3.00, Πλασέ (6)
€1.60, Πλασέ (4) €1.40, Φόρκαστ (6Χ4)
€11.20, Δίδυμο (4Χ6) €7.20, Τρίο
(6Χ4Χ1) €20.60, Τέτρακαστ (6Χ4Χ1Χ3)
€62.80, Omni (4Χ6) €3.70, Omni (1Χ6)
€2.00, Omni (1Χ4) €3.10.

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΓΚΟΛΤ ΣΗΚΕΡ(5), 2ος ΜΑΡΙΝΕΡ(2),
3ος ΚΑΖΑΚ ΕΡΩΤΑ ΜΟΥ(3), 4ος ΜΑΡΠΛ
ΑΡΤΣ(1), Γκανιάν (5) €2.20, Πλασέ (5)
€1.20, Πλασέ (2) €2.60, Φόρκαστ (5Χ2)
€8.60, Δίδυμο (2Χ5) €5.40, Τρίο (5Χ2Χ3)
€10.90, Τέτρακαστ (5Χ2Χ3Χ1) €35.40,
Σύνθετο (6Χ5) €7.70, Omni (2Χ5) €3.40,

Omni (3Χ5) €1.20, Omni (2Χ3) €2.60, DF
6Χ4 - 5Χ2 €181.60.

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ANAΓΕΝΝΗΣΗ(5), 2ος ΜΥΡΩ-
ΝΑΣ(4), 3ος ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ(2), 4ος ΕΛ-
ΒΑΣ(1), Γκανιάν (5) €15.90, Φόρκαστ
(5Χ4) €231.80, Δίδυμο (4Χ5) €90.40,
Τρίο (5Χ4Χ2) €995.80C/O, Τέτρακαστ
(5Χ4Χ2Χ1) €1,339.00, Σύνθετο (5Χ5)
€90.30, Omni (4Χ5) €10.80, Omni (2Χ5)
€15.20, Omni (2Χ4) €7.90, DF  5Χ2 -
5Χ4 €750.00C/O.

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΣΕΡΠΙΚΟ(2), 2ος ΜΑΝΑΜΟΝΟ-
ΜΙΑ(9), 3ος ΦΡΑΟΥΛΙΤΣΑ(1), 4ος
ΙΜΑ(7), Γκανιάν (2) €1.50, Πλασέ (2)

€1.00, Πλασέ (9) €9.60, Φόρκαστ (2Χ9)
€28.90, Δίδυμο (2Χ9) €25.80, Τρίο
(2Χ9Χ1) €267.00, Τέτρακαστ (2Χ9Χ1Χ7)
€1,164.20, Σύνθετο (5Χ3) €15.70, Σύν-
θετο (5Χ2) €53.80, Omni (2Χ9) €6.70,
Omni (1Χ2) €2.20, Omni (1Χ9) €19.60,
DF  5Χ4 - 2Χ9 €1,281.36C/Ο, Διαγρα-
φές AΠΕΡΑΣΤΗ(3).   

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΣΑΫΠΡΟΥΣ ΤΖΕΜ(2), 2ος ΑΤΡΟΜΗ-
ΤΗ ΑΠΟΕΛΑΡΑ(1), 3ος ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΡΥΛΟΣ*(4), 4ος ΜΙΣΤΕΡ ΚΙΚΗΣ(8), Γκα-
νιάν (2) €2.50, Πλασέ (2) €1.50, Πλασέ
(1) €1.60, Φόρκαστ (2Χ1) €8.00, Δίδυμο
(1Χ2) €4.50, Τρίο (2Χ1Χ4) €109.80, Τέ-
τρακαστ (2Χ1Χ4Χ8) €1,287.70, Σύνθετο
(2Χ2) €4.60, Omni (1Χ2) €2.30, Omni

(2Χ4) €30.30, Omni (1Χ4) €23.80, DF
2Χ9 - 2Χ1 €495.70.

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΘΑΟΥΡΑ(6), 2ος ΝΕΜΕΣΙΣ(1), 3ος
ΘΕΟΓΟΝΙΑ(3), 4ος ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ(4), Γκα-
νιάν (6) €2.90, Πλασέ (6) €1.70, Πλασέ
(1) €2.00, Φόρκαστ (6Χ1) €10.00, Δίδυ-
μο (1Χ6) €10.70, Τρίο (6Χ1Χ3) €56.90,
Τέτρακαστ (6Χ1Χ3Χ4) €194.10, Σύνθετο
(2Χ6) €10.50, Omni (1Χ6) €2.40, Omni
(3Χ6) €4.30, Omni (1Χ3) €4.20, DF 2Χ1 -
6Χ1 €81.60.

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΡΕΝΑΚΙ(7), 2ος ΝΕΦΕΛΗ(9), 3ος ΡΙ-
ΦΙΦΙ(1), 4ος ΛΑΟΝΑ(4), Γκανιάν (7)
€5.80, Πλασέ (7) €5.70, Πλασέ (9)

€14.30, Φόρκαστ (7Χ9) €472.30, Δίδυμο
(7Χ9) €136.90, Τρίο (7Χ9Χ1) €796.60,
Τέτρακαστ (7Χ9Χ1Χ4) €2,048.80C/Ο,
Σύνθετο (6Χ7) €16.70, Omni 7Χ9)
€33.90, Omni (1Χ7) €3.80, Omni (1Χ9)
€11.30, DF  6Χ1 - 7Χ9 €750.00C/O. 

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος MATMOYAZEΛ ΚΟΚΟ(5), 2ος ΜΙ-
ΚΡΟΣ ΘΟΔΩΡΑΚΟΣ(4), 3ος ΑΝΤΙΦΥ-
ΜΟΣ(9), 4ος ΖΑΜΠΙΑ ΚΟΥΗΝ(8), Γκανιάν
(5) €2.60, Πλασέ (5) €2.10, Πλασέ (4)
€2.00, Φόρκαστ (5Χ4) €10.20, Δίδυμο
(4Χ5) €4.30, Τρίο (5Χ4Χ9) €32.00, Τέ-
τρακαστ (5Χ4Χ9Χ8) €160.70, Σύνθετο
(7Χ5) €13.00, Omni (4Χ5) €2.30, Omni
(5Χ9) €4.90, Omni (4Χ9) €4.70, DF 7Χ9 -
5Χ4 €919.92C/O. 

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΦΙΛΙΠΠΟΣ(4), 2ος ΦΤΑΝΕΛΛΑ(2),
3ος ΑΘΗΝΑΪΔΑ(3), 4ος ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ(9),
Γκανιάν (4) €4.90, Πλασέ (4) €2.40, Πλα-
σέ (2) €4.00, Φόρκαστ (4Χ2) €24.10, Δί-
δυμο (2Χ4) €15.00, Τρίο (4Χ2Χ3)
€180.60, Τέτρακαστ (4Χ2Χ3Χ9)
€254.60, Σύνθετο (5Χ11) €2.20, Σύνθε-
το (5Χ4) €14.10, Omni (2Χ4) €7.70,
Omni (3Χ4) €5.40, Omni (2Χ3) €13.40,
DF 5Χ4 - 11X[ ] €8.70, DF  5Χ4 - 4Χ2
€212.90, ΠΙΚ 6-2X2X6X7X5X4
€3,192.10, ΠΙΚ 4- 6X7X5Χ4  €833.30,
ΤΖΑΚΠΟΤ 9-6X5X5X2X2X6X7X5Χ4,
MEΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
€1,442.84C/O, ΤΖΑΚΠΟΤ 9-ΕΓΓΥΗΜΕ-
ΝΟ ΠΟΣΟ €21,442.84, ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗ-
ΛΙΩΤΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ(11). 

ΛΟΤΤΟ

4, 23, 32, 39, 42, 48 και 29
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-
ΠΟΤ. H 2η κερδίζει €50.000,00 Η 3η
κερδίζει €1.500, η 4η €30 και η 5η
€1,50.

EXTRA 5

7466η κλήρωση:  1, 14, 27, 31, 32
7467η κλήρωση:  4, 12, 14, 15, 24

SUPER 3

30947η: 186 30948η: 831 30949η: 186
30950ή: 807 30951η: 826 30952η: 252
30953η: 916 30954η: 426 30955η: 793
30956η: 094

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

Ραντεβού 
στα Χανιά
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Για να πάρουν μέρος στους ετήσιους
σκοπευτικούς αγώνες για το «Κύπελλο
Μάχης της Κρήτης», μεταβαίνουν στα
Χανιά πολυμελείς αθλητικές αποστολές
της ΣΚΟΚ και της Σκοπευτικής Οργά-
νωσης Λευκωσίας. Συνολικά 28 αθλη-
τές και αθλήτριες θα πάρουν μέρος
τόσο στους αγώνες κυνηγετικού όπλου
(σκητ και τραπ) όσο και στους αγώνες
σταθερού στόχου (αεροβόλο τουφέκι
και πιστόλι), που θα διεξαχθούν στο
εθνικό σκοπευτήριο Χανίων το ερχό-
μενο σαββατοκύριακο, 27 και 28 Μαΐου.
Επικεφαλής της αποστολής της Σκο-
πευτικής Ομοσπονδίας, η οποία συμ-
μετέχει στους αγώνες με βάση το αθλη-
τικό πρωτόκολλο του ΚΟΑ με τη Γ.Γ.
Αθλητισμού της Ελλάδας, είναι ο ταμίας
της ΣΚΟΚ Κωστάκης Ξενοφώντος, ενώ
της αποστολής της ΣΚΟΛΕΥ θα ηγηθεί
ο πρόεδρος του σωματείου Λουκάς
Ψημολοφίτης. Οι αθλητές και αξιω-
ματούχοι της ΣΚΟΛΕΥ συμμετέχουν
στους αγώνες με βάση το πρωτόκολλο
της αδελφοποίησης του σωματείου
τους με τον Σκοπευτικό Συύλλογο «Ο
ΒΑΡΔΑΣ» Χανίων, που είναι και ο
διοργανωτής των πανελλήνιων αγώνων.
Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης
και τρεις διαιτητές από το σωματείο
της Λευκωσίας, οι οποίοι έχουν προ-
σκληθεί από τους διοργανωτές, για να
διαιτητεύσουν στους αγώνες.

Αυτοί είναι οι Ευτύχιος Λοΐζου,
Σταύρος Σταυρινός και Σωτήρης Με-
σαρίτης, ενώ στα τέσσερα αγωνίσματα
θα  συμμετέχουν οι ακόλουθοι αθλητές
και αθλήτριες: ΣΚΗΤ: Χάρης Αντω-
νιάδης, Τάσος Χαπέσιης, Εμμανουήλ
Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Λοϊ-
ζίδης, Χρίστος Μούζουρου και Κων-
σταντίνα Νικολάλου. ΤΡΑΠ: Κώστας
Τάττης, Ανδρέας Λοϊζίδης, Νικόλας
Ιερωνυμίδης, Πέτρος Ανδρέου, Αδά-
μος Σελίπας και Άντη Ιερείδη. ΑΕ-
ΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ: Ανδρέας Αν-
τωνίου, Ανδρέας Χαραλάμπους, Χά-
ρης Χαρή, Στυλιανός Γρηγορίου,
Γιώργος Ευαγγέλου, Κατερίνα Χαρή,
Βανέσσα Χαραλάμπους, Ειρηάννα
Καγιά και Ιακωβία Πιτταρά. ΑΕΡΟ-
ΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ: Χρίστος Γερασίμου,
Νεοκλής Χαραλάμπους, Σάββας
Ευαγγέλου, Αγγέλα Ανδρέου, Βάνα
Χαπεσιάν, Ναταλία Αλκιβιάδου και
Ευαγγελία Χαραλάμπους.

Πολλές διακρίσεις και αν προκύψει πρωτιά
Με 143 αθλητές σε 11 αγωνίσματα η συμμετοχή της Κύπρου στους ΑΜΚΕ

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ανα-
κοίνωσε την αποστολή, το πρόγραμμα
και τους στόχους της κυπριακής ομάδας
για τους 17ους Αγώνες Μικρών Κρατών
Ευρώπης που θα γίνουν στο Σαν Μαρίνο,
από 29 Μαΐου μέχρι 3 Ιουνίου. Στους
αγώνες θα λάβουν μέρος εννέα χώρες,
η διοργανώτρια Σαν Μαρίνο, η Κύπρος
το Λουξεμβούργο, η Ισλανδία, το Μονακό,
η Μάλτα, η Ανδόρρα, το Μαυροβούνιο,
και το Λίχτενσταϊν.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει δώδεκα αγωνίσματα: Αντισφαίριση,
Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Καλαθόσφαι-
ρα, Κολύμβηση, Μπιτς Βόλεϊ, Πετόσφαι-
ρα, Ποδηλασία, Στίβο, Σκοποβολή, Τζούν-
το, Τοξοβολία και Μπόουλς. Η Κύπρος
θα εκπροσωπηθεί σε έντεκα αθλήματα
με 143 αθλητές, 82 Άνδρες και 61 Γυ-
ναίκες.

Στους αγώνες θα δώσουν το παρών
900 περίπου αθλητές, αριθμός ο οποίος
αποτελεί ρεκόρ. Η αποστολή θα μεταβεί
στο Σαν Μαρίνο με ναυλωμένη πτήση
που θα αναχωρήσει την Κυριακή 28
Μαΐου στις 23.15, και θα επιστρέψει στη
Λάρνακα τη Δευτέρα 5 Ιουνίου στις 6.55
π.μ. Επικεφαλής της κυπριακής απο-
στολής θα είναι ο Πρόεδρος της ΚΟΕ,
Ντίνος Μιχαηλίδης και αρχηγός απο-
στολής η Γενική Διευθύντρια της ΚΟΕ
Όλγα Πιπερίδου. 

«Δύσκολη, αλλά 
εφικτή η πρωτιά»
Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης,
παρουσιάζοντας σύντομο ιστορικό των
κυπριακών συμμετοχών στους αγώνες,
σημείωσε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι
δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε υποτί-
μηση της σημασίας και του επιπέδου
των αγώνων: «Ο στόχος της κατάκτησης
της πρώτης θέσης είναι δύσκολος, αλλά
και εφικτός. Δεν είναι, όμως, αυτοσκοπός.
Θέλουμε η αποστολή να τιμήσει και να
προβάλει την πατρίδα μας, με την όλη
της παρουσία εντός και εκτός αγωνιστικών
χώρων. Έχουμε την πεποίθηση ότι όλοι

όσοι μετέχουν στην αποστολή θα επι-
δείξουν άψογη συμπεριφορά και θα ανα-
δείξουν τις Ολυμπιακές Αξίες της Αρι-
στείας, της Φιλίας, του Σεβασμού και
του Ευ Αγωνίζεσθαι εντός των αγωνι-
στικών χώρων. Ταυτόχρονα θέλουμε να
συμβάλουμε με προτάσεις που θα κα-
ταθέσουμε στη Γενική Συνέλευση στη
διαμόρφωση, στον εκσυγχρονισμό και
στην αναβάθμιση των αγώνων».
Η Αρχηγός Αποστολής, Γενική Διευ-
θύντρια της ΚΟΕ Όλγα Πιπερίδου, ανέ-
φερε: «Φέτος σε συνεργασία με τον Κυ-
πριακό Οργανισμό Αθλητισμού ο θεσμός
των κινήτρων επανέρχεται και δίνει
μικρό οικονομικό κίνητρο στους αθλητές
για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.
Υπάρχουν αρκετές απουσίες πρωτα-
θλητών μας κυρίως στον Στίβο, στα υπό-
λοιπα αθλήματα θεωρούμε ότι συμμε-

τέχουμε με τους καλύτερους αθλητές.
Από τη στιγμή που οι ΑΜΚΕ αποτελούν
αγώνες, με τους οποίους αναδεικνύεται
και αξιολογείται το αθλητικό επίπεδο
της χώρας, δεν μπορούμε να θέσουμε
ως στόχο μικρότερο της κατάκτησης της
1ης θέσης στον πίνακα των μεταλλίων.
Ωστόσο, σήμερα, ο στόχος αυτός δεν
είναι θα είναι εύκολα εφικτός».

Η κα Πιπερίδου ευχαρίστησε το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού
και τις Εθνικές μας Ομοσπονδίες για
την όλη συνεργασία τους για τη συμ-
μετοχή στους αγώνες, όπως επίσης
και τους χορηγούς της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής ΟΠΑΠ Κυ-
πρου, CYTA, RCB Bank, Πετρολίνα
και Peak.

Στην τελετή έναρξης των αγώνων θα

δώσει το παρών ο Πρόεδρος της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ,
υπό την αιγίδα της οποίας τελείται η
διοργάνωση. Στο πλαίσιο των αγώνων
θα πραγματοποιηθεί και η Γενική Συ-
νέλευση των ΑΜΚΕ, όπου την Κύπρο
θα εκπροσωπήσουν ο Πρόεδρος της
ΚΟΕ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης και ο Γενικός
Γραμματέας Χαράλαμπος Λόττας. 

Στο Σαν Μαρίνο θα παρευρεθεί, επί-
σης, και ο Αντιπρόεδρος του ΚΟΑ Δη-
μήτρης Λεοντής.

Σημειώνεται, επίσης, ότι κατά τη διάρ-
κεια των αγώνων μικρός αριθμός αθλη-
τών μας θα παρακαθήσει στις ενιαίες
εξετάσεις της Γ’ Λυκείου και για τον
σκοπό αυτό θα συνοδεύσει την αποστολή
στο Σαν Μαρίνο, η Επιθεωρήτρια του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,
κυρία Κάλλη Χατζηιωσήφ.

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Όπως και στην πρεμιέρα κατά της Πο-
λωνίας, έτσι και χθες κατά της Σλοβακίας
η Εθνική Γυναικών είχε καλά ξεκινήματα
στα δύο πρώτα σετ, αλλά σε βάθος χρό-
νου η διαφορά δυναμικότητας έφερε
το λογικό 0-3 (15-25, 13-25, 10-25)
στα προκριματικά του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος 2018.

Αφού πάλεψε όσο μπορούσε, η Κύ-
προς παραδόθηκε στο συνεχές σφυρο-
κόπημα των Σλοβάκων, που προηγή-
θηκαν γρήγορα στο τρίτο σετ και σε
καμία στιγμή του αγώνα δεν άφησαν να
αμφισβητηθεί ποιος είχε το πάνω χέρι.

Για μία ακόμη φορά η Κύπρος είχε
δυστοκία επιθετικά, κλείνοντας τον αγώ-
να με 19/73 (26%). Σε αντίθεση, η Σλο-

βακία τέλειωσε 40 επιθέσεις σε 75
προσπάθειες (53%).

Και χθες η Άντρεα Χαραλάμπους
ήταν πρώτη σκόρερ της Κύπρου με 7
πόντους, ενώ η Κατερίνα Ζακχαίου
πρόσθεσε άλλους 5. Στο ενεργητικό
της Κύπρου καταγράφονται δύο μπλοκ
(από Χαραλάμπους και Ζακχαίου) και
δύο άσοι (αμφότεροι από την Έρικα
Ζεμπύλα).

Ήταν ο δεύτερος αγώνας στην ιστορία
της Εθνικής Γυναικών με αντίπαλο τη
Σλοβακία, ύστερα από την ήττα σε τρία
σετ στο Κύπελλο Άνοιξης του 2000.

Κύπρος (Πέτρος Πατσιάς): Ιωάννου,
Κ. Ζακχαίου, Ζεμπύλα, Χαραλάμπους,
Χατζηκωνστάντα, Ιορδάνους. Λίμπερο:
Δαυίδ, Ε. Λεωνίδου. Αλλαγές: Α. Ζακ-
χαίου, Ι. Λεωνίδου, Στυλιανού, Μανίτα-
ρου, Χατζηχριστοδούλου.

Υπέκυψε η Κύπρος στο σφυροκόπημα της Σλοβακίας
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