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Ο χρόνος 
πιέζει

Στις 29 Ιουνίου 
θα είναι το πρώτο 
επίσημο παιχνίδι 
της ΑΕΚ, γεγονός 

που αναγκάζει την τεχνική
ηγεσία, τη διοίκηση 

και τον Τσάβι Ρόκα να τρέξουν
όλα τα ανοιχτά ζητήματα. 
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Το γιόρτασαν
μέχρι πρωίας 

Μεθυσμένη πολιτεία 
η Λεμεσός από τους 

φίλους του Απόλλωνα, 
οι οποίοι έδωσαν 

βροντερό «παρών» 
στους δρόμους της πόλης 

κατά τη διάρκεια 
της πανηγυρικής φιέστας. 
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Δύο για 
αρχή

Τις πρώτες της μετεγγραφικές
κινήσεις ολοκλήρωσε η ΑΕΛ
ενόψει της νέας περιόδου. Οι
«κίτρινοι» απέκτησαν τους 
Ανδρέα Αβραάμ και Ντάνι
Μπενίθετ και τις επόμενες 

μέρες αναμένεται 
να υπάρξει και συνέχεια. 
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Θα χρειαστεί
υπέρβαση

Η προσπάθεια 
που έχει ξεκινήσει 
στην Ομόνοια για 

ανοικοδόμηση και μια νέα 
αρχή, με τον ερχομό 

του Πάμπου Χριστοδούλου, 
μόνο εύκολη δεν μπορεί 

να χαρακτηριστεί. 
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ΕΠΕΤΑΙ ΣΩΡΕΙΑ

ΑΛΛΑΓΩΝ 
Οι απαιτήσεις ενόψει της νέας χρονιάς παραμένουν
μεγάλες στον ΑΠΟΕΛ και η διοίκηση, έχοντας λιγοστό
χρόνο στη διάθεσή της, ετοιμάζεται για τον
μετεγγραφικό σχεδιασμό. Προτεραιότητα αποτελεί
φυσικά η πρόσληψη νέου προπονητή, καθώς
αναμένεται ότι σε δύο εβδομάδες θα αρχίσει η
προετοιμασία της ομάδας. Παράλληλα, προκύπτει πως
θα γίνουν πολλές προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ της
ομάδας. Εξελίξεις αναμένονται άμεσα. 
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TΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διευθυντής Σύνταξης |

Θεόδωρος Καυκαρίδης

Υπεύθυνοι σύνταξης |

Πολύβιος Αλεξάνδρου,

Φρίξος Κυριάκου

Συντάκτες | 

Άκης Κυριάκου, 

Γιάννης Παπαϊωάννου,

Σοφοκλής Σοφοκλέους,

Βασίλης Τσιρόπουλος,

Ανδρέας Παρασκευά,

Κωνσταντίνος Κλαρκ,

Κατερίνα Φραντζή, 

Κώστας Αθανασίου, 

Κωστής Σταυρινίδης,

Γρηγόρης Γεωργίου, 

Στέλιος Δημοσθένους 

Συνεργάτες | Δημήτρης

Φώκκης, Τάκης Πάλμας,

Παναγιώτης Χριστοδούλου

TΖΟΚΕΡ

10, 18, 24, 27, 41 και 15
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.

Η 2η κερδίζει από €53.021,80. Η 3η κερδί-

ζει από €2.500, η 4η και η 5η από €50, η 6η

και η 7η  από €2 και η 8η από €1,5.

ΠΡΟΤΟ

3720025
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε 

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

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

€25 και η 6η από €2.

EXTRA 5

7468η κλήρωση:  1, 7, 11, 18, 29
7469η κλήρωση:  5, 7, 21, 27, 30

SUPER 3

30957η: 341 30958η: 335 30959η: 154
30960η: 769 30961η: 030 30962η: 049
30963η: 585 30964η: 950 30965η: 358
30966η: 420

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

Έπαθλο 
ήθους τέχνης
και αρετής

CARLSBERG

Για την 3ηκαι τελευταία αγωνιστική
της β’ φάσης του Παγκυπρίου Πρω-
ταθλήματος Α’ Κατηγορίας
2016/2017, που περιελάμβανε
τους αγώνες του Σαββατοκύριακου
20&21/5/17, ψήφο διάκρισης για
το Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και Αρε-
τής CARLSBERG πήραν οι ακό-
λουθοι ποδοσφαιριστές.

Γιάννης Γερολέμου ΑΕΛ

Ακοράν Ρέγιες ΑΕΚ

Ισμαήλ Σάσσι ΑΕΛ 

Τάσος  Κίσσας ΑΠΟΛΛΩΝ

Ιωάννης Πίττας ΑΠΟΛΛΩΝ

Βιέρα Βάντερ ΑΠΟΕΛ

Αλεσάντρο Μπαρπαρός ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

Νασίρ Μάατσι ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Νικητής Μαΐου 
ο Ισμαήλ Σάσι
Μετά την καταμέτρηση των ψή-
φων, που έγινε στην παρουσία
του Διευθυντή του αθλητικού τμή-
ματος της εφημερίδας «Πολίτης»
Δημήτρη Δημητρίου, «Καλύτερος
Ποδοσφαιριστής» του Επάθλου
Ήθους, Τέχνης και Αρετής CARL-
SBERG για τον μήνα Μάιο 2017
αναδείχθηκε ο επιθετικός της ΑΕΛ
Ισμαήλ Σάσι, ο οποίος και θα βρα-
βευτεί γι’ αυτή του την επιτυχία
με την ανωτάτη τιμητική διάκριση
του  Επάθλου CARLSBERG, ενώ
με δική του υπόδειξη η φίλαθλος
εταιρεία CARLSBERG θα συνει-
σφέρει σ’ ένα Φιλανθρωπικό Ίδρυ-
μα το χρηματικό ποσό των €1.000,
σύμφωνα πάντοτε με τους κανο-
νισμούς που διέπουν τη διεξαγωγή
του δημοφιλούς θεσμού.

Δύο ντέρμπι με φόντο τον τελικό
Αρχίζει σήμερα το Final 4 Κυπέλλου ΟΠΑΠ Γυναικών

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Τέσσερεις ομάδες, δύο μεγάλοι ημιτε-
λικοί και στη μέση ένα βαρύτιμο τρόπαιο.
Η αυλαία των πρωταθλημάτων σάλας
πέφτει με το Final 4 Κυπέλλου ΟΠΑΠ
Γυναικών, το οποίο αρχίζει σήμερα Πα-
ρασκευή 26 Μαΐου και ολοκληρώνεται
με τον μεγάλο τελικό την Κυριακή 28
Μαΐου, με όλα τα παιχνίδια να διεξά-
γονται στην Κλειστή Αίθουσα Αγίου
Δομετίου. 

Στις 18:00, οι κορυφαίες ομάδες της
Γυναικείας Χειροσφαίρισης κοντράρονται
με έπαθλο τον μεγάλο τελικό. Ένα ζευγάρι
που θα μπορούσε να αποτελεί τον τελικό
της διοργάνωσης θα συναντηθεί στην
ημιτελική φάση, με τον πρωταθλητή Α.Σ.
Λατσιών από τη μια να θέλει να φτάσει
στον τελικό και να πανηγυρίσει το τρεμπλ
και, από την άλλη, την περσινή κυπελ-
λούχο Ε.Ν. Αθηένου να επιζητεί πρόκρισή

της στον τελικό, ώστε να έχει τη δυνατότητα
να διατηρήσει τα κεκτημένα. 

Δύο ώρες μετά και συγκεκριμένα

στις 20:00, Πανελλήνιος Λευκωσίας και
Α.Ο. Αραδίππου διασταυρώνουν τα «ξί-
φη» τους χωρίς να υπάρχει το μεγάλο

φαβορί και στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Από μεγαλειώδη εμφάνιση και πρόκριση
στα ημιτελικά προέρχεται η ομάδα της
Αραδίππου κόντρα στο Κ.Ν. ΘΟΪ Καλού
Χωριού Λεμεσού και πάνω σ’ αυτό θα
κτίσει ώστε να εξασφαλίσει την πρόκρισή
της στον τελικό. Ο Πανελλήνιος Λευ-
κωσίας, στην επιστροφή του έπειτα από
χρόνια στον θεσμό, θέλει από την πλευρά
του το νικηφόρο αποτέλεσμα ώστε να
δώσει το «παρών» του στον μεγάλο
τελικό της Κυριακής. 

Την Κυριακή 28 Μαΐου, στις 18:00,
έχει οριστεί ο τελικός του Final 4 Κυ-
πέλλου ΟΠΑΠ Γυναικών στην Κλειστή
Αίθουσα Αγίου Δομετίου. 

Το πρόγραμμα: 
ΣΗΜΕΡΑ

Α.Σ. Λατσιών - Ε.Ν. Αθηένου 18:00

Πανελλήνιος Λευκωσίας - Α.Ο. Αραδίππου20:00

ΚΥΡΙΑΚΗ (28/05)

Τελικός 18:00  

Δημιουργία και εξέλιξη των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης
Από τις 16 προηγούμενες διοργανώσεις τις 9 κέρδισε η Ισλανδία και τις 6 η Κύπρος

ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ 

(απεσταλμένος ΕΑΚ)

Η άνιση μάχη με τα μεγαθήρια του αθλη-
τισμού, η μη επαρκής ανταγωνιστικότητα
με χώρες μεγίστης πολλαπλότητας σε πλη-
θυσμό, έβαλε σε σκέψεις τις αθλητικές ηγε-
σίες των μικρών κρατών της Ευρώπης στη
δεκαετία του ‘70. Η Γενική Συνέλευση των
Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών,
στην Αθήνα το 1981, έφερε πιο κοντά τις 8
χώρες, οι οποίες είχαν πληθυσμό μικρότερο
τού ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, με την
πρώτη επίσημη συνάντηση των Ολυμ-
πιακών Επιτροπών να πραγματοποιείται
τον ίδιο χρόνο στην πόλη Μπάντεν - Μπάν-
τεν της Γερμανίας. Οι σκέψεις για τη διορ-
γάνωση μεταξύ τους αγώνων, στα μέτρα
των δυνατοτήτων τους και των αθλημάτων
που θα ήταν προσιτά για όλους, μπήκαν
ήδη στη διεργασία υλοποίησής τους. Έτσι,
στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων
του 1984 στο Λος Άντζελες, τέθηκαν επί
τάπητος οι κανόνες διεξαγωγής των Αγώνων
Μικρών Κρατών Ευρώπης, οι οποίοι θα
διεξάγονταν με τους κανονισμούς των διε-
θνών ομοσπονδιών κάθε αθλήματος, υπό
τη σκέπη της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής
Επιτροπής και τις «ευλογίες» του προέδρου
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής,
Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ.

Αφού ιδρύθηκε η Επιτροπή των Μι-
κρών Κρατών Ευρώπης με τη συμμετοχή
8 χωρών, της Κύπρου, της Ισλανδίας, του
Λουξεμβούργου, της Μάλτας, του Λίχτεν-
σταϊν, του Σαν Μαρίνο, της Ανδόρας και
του Μονακό, αποφασίστηκε όπως το Σαν
Μαρίνο φιλοξενήσει τους πρώτους Αγώνες
Μικρών Κρατών Ευρώπης το 1985. Οι
Αγώνες θα διεξάγονταν κάθε δύο χρόνια,
στις περιττές χρονιές, με κάθε χώρα μέλος
να αναλάμβανε τη διοργάνωσή τους. Το
μικρό κρατίδιο, που βρίσκεται μέσα στην
ανατολικοκεντρική Ιταλία, η πρώτη ουσια-
στικά επίσημη δημοκρατική χώρα, ανέλαβε
την πρώτη δοκιμαστική διοργάνωση και
όλοι είχαν την ανυπομονησία για να δουν
πώς θα λειτουργήσει. Η συμφωνία των
Ολυμπιακών Επιτροπών των χωρών μελών
ήταν πως σε κάθε διοργάνωση τα αθλήματα
δεν θα ξεπερνούσαν τα 12 και πως κάθε
διοργανώτρια χώρα είχε το δικαίωμα να
προσθέσει ή να αφαιρέσει ένα με δύο
«δικά» της αθλήματα, φτάνει να υπάρχει
και η ανάλογη στήριξη από τις υπόλοιπες.

Από τις 23 έως τις 26 Μαΐου 1985 μα-
ζεύτηκαν στο Σαν Μαρίνο 222 αθλητές
από τις 8 χώρες, για να λάβουν μέρος σε 7
αθλήματα, τα οποία ήταν στίβος, κολύμβηση,
σκοποβολή, τζούντο, άρση βαρών, ποδη-
λασία και μοναδικό ομαδικό η καλαθό-
σφαιρα. Η Κύπρος στους πρώτους αγώνες

κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον πίνακα
των μεταλλίων, πίσω από την Ισλανδία, η
οποία σάρωσε στα αγωνίσματα της κο-
λύμβησης. Η πατρίδα μας κυριάρχησε
στον στίβο, κατακτώντας τα 14 από τα 15
χρυσά μας μετάλλια, ενώ το άλλο κατέκτησε
η εντυπωσιακή ομάδα μας στην καλαθό-

σφαιρα. 

Αυξήθηκε ο ανταγωνισμός 
Διοργάνωση με διοργάνωση το ενδιαφέρον
αυξανόταν, όπως και ο ανταγωνισμός, ιδι-
αίτερα μεταξύ Κύπρου και Ισλανδίας για
την κυριαρχία στον πίνακα των μεταλλίων,

με το Λουξεμβούργο σταδιακά να αποτελεί
έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο. Από την 1η
Ιουνίου 2009 εντάχθηκε στην Ένωση Μι-
κρών Κρατών Ευρώπης και το Μαυρο-
βούνιο, μετά την ανεξαρτητοποίησή του
από τη Γιουγκοσλαβία και ακολούθως από
τη Σερβία. Το Μαυροβούνιο λαμβάνει επί-
σημα μέρος στους ΑΜΚΕ από το 2011,
χωρίς ωστόσο να κατεβάζει πλήρη ομάδα,
κάτι που αναμένεται να γίνει το 2019, όταν
θα αναλάβει τη διοργάνωση των 18ων
ΑΜΚΕ. Στις αρχές Ιουνίου του 2015, με τη
διεξαγωγή των 16ων  Αγώνων Μικρών
Κρατών Ευρώπης στην Ισλανδία, ολοκλη-
ρώθηκε ο δεύτερος κύκλος ανάληψης της
διοργάνωσης από τις 8 χώρες. Το Σαν Μα-
ρίνο θα είναι η χώρα η οποία θα ανοίξει τη
σειρά των τρίτων αναλήψεων διοργάνωσης
των ΑΜΚΕ, καθώς θα φιλοξενήσει τους
αθλητές των Μικρών Κρατών από τις 29
Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2017. 

Μέχρι τους 14ους Αγώνες Μικρών
Κρατών Ευρώπης, η Κύπρος κατάφερνε
να βρίσκεται στην πρώτη θέση του συνο-
λικού πίνακα των μεταλλίων, διατηρώντας
την πρωτιά ακόμα και στα δύσκολα χρόνια
της κρίσης, μετά τους Αγώνες του Λουξεμ-
βούργου το 2013. Ωστόσο, η πενιχρή πα-
ρουσία μας στην Ισλανδία (μόλις 55 αθλητές,
χωρίς τους πρωτοκλασάτους του στίβου
και χωρίς τα ομαδικά αθλήματα), έφερε
την Ισλανδία να μας ξεπερνά και πλέον ξα-
ναμπαίνουμε στη διαδικασία διεκδίκησης
της επανόδου μας στην πρωτιά. Ήταν
μάλιστα και η χρονιά που σταμάτησε η
παντοκρατορία μας στον στίβο, αφού η Ισ-
λανδία μάς κέρδισε με 43 μετάλλια (15-
15-13), αφήνοντάς μας δεύτερους με μόλις
26 μετάλλια (10-11-5)!

Από τις 16 προηγούμενες διοργανώσεις
τις 9 κέρδισε η Ισλανδία, τις 6 η Κύπρος (5
σερί από το 2003 έως το 2011), ενώ το
Λουξεμβούργο κατετάγη στην 1η θέση
των μεταλλίων μόλις μία φορά και αυτή
ήταν στους αγώνες που φιλοξένησε το
2013. Η Κύπρος αξιοποίησε πλήρως τους
αγώνες που φιλοξένησε το 2009, δημι-
ουργώντας σπουδαία ρεκόρ, τα οποία μοι-
άζουν ακατάρριπτα, εκτός και αν το Μαυ-
ροβούνιο το 2019 παρουσιαστεί παντο-
δύναμο. Συγκεκριμένα, το 2009 η Κύπρος
κατέκτησε 59 χρυσά και συνολικά 139
μετάλλια, έχοντας την πρωτοκαθεδρία στον
στίβο με 51 μετάλλια (25 χρυσά)! Στους τε-
λευταίους αγώνες της Ισλανδίας, η διορ-
γανώτρια χώρα κατέκτησε 115 μετάλλια,
όμως μόνο 38 χρυσά.

* Στους πίνακες που συνοδεύουν το
κείμενο σάς παρουσιάζουμε τα μετάλλια
της Κύπρου σε κάθε διοργάνωση, καθώς
και τον συνολικό πίνακα μεταλλίων των
έως τώρα 16 Αγώνων Μικρών Κρατών
Ευρώπης.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΚΕ

ΕΤΟΣ / ΧΩΡΑ ΧΡ. ΑΡΓ. ΧΑΛ. ΣΥΝ. ΘΕΣΗ

1985 Σαν Μαρίνο 15 8 9 32 2η

1987 Μονακό 13 17 16 46 3η

1989 Κύπρος 26 25 28 79 1η

1991 Ανδόρα 22 16 23 61 3η

1993 Μάλτα 26 23 22 71 2η

1995 Λουξεμβούργο 22 25 22 69 2η

1997 Ισλανδία 30 25 14 68 2η

1999 Λίχτενσταϊν 14 13 15 42 3η

2001 Σαν Μαρίνο 27 21 17 65 2η

2003 Μάλτα 34 20 27 81 1η

2005 Ανδόρα 39 28 24 91 1η

2007 Μονακό 36 33 24 93 1η

2009 Κύπρος 59 47 33 139 1η

2011 Λίχτενσταϊν 32 30 20 82 1η

2013 Λουξεμβούργο 28 17 24 69 3η

2015 Ισλανδία 20 16 16 52 3η

ΣΥΝΟΛΟ 438 363 335 1136 2η

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ 16 ΑΜΚΕ

ΧΩΡΑ ΧΡ. ΑΡΓ. ΧΑΛ. ΣΥΝ.

1. Ισλανδία 452 353 339 1144

2. ΚΥΠΡΟΣ 438 363 335 1136

3. Λουξεμβούργο 331 335 322 988

4. Μονακό 111 138 204 453

5. Μάλτα 63 123 177 363

6. Λίχτενσταϊν 60 68 85 213

7. Σαν Μαρίνο 55 99 127 281

8. Ανδόρα 44 83 108 235

9. Μαυροβούνιο 22 6 12 40
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Πιο απαιτητική στο μέλλον
Άρχισαν οι πρώτες ανακοινώσεις με τον προγραμματισμό να μπαίνει στα βαθιά με αντίπαλο τον χρόνο

ΑΕΚ

Γρηγόρης Γεωργίου

Είναι πλέον οριστικό ότι η ΑΕΚ θ’ αρ-
χίσει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις
από τον πρώτο γύρο του Γιουρόπα
Λιγκ. 29 Ιουνίου θα είναι το πρώτο
παιχνίδι και μια εβδομάδα αργότερα
ο επαναληπτικός. Ο χρόνος για δια-
κοπές πάρα πολύ λίγος, όπως και ο
χρόνος για να γίνει έγκαιρα ο προ-
γραμματισμός. Γι’ αυτόν τον λόγο ο
Τσάβι Ρόκα και η παρέα του εδώ και
αρκετό καιρό έπιασαν δουλειά. Ήδη
ανακοινώθηκε ο Ισπανός δεξιός οπι-
σθοφύλακας Κάρλες Σορία. Είναι στα
21 του χρόνια και υπέγραψε συμβόλαιο
για 2+1 χρόνια. Ανακοινώθηκαν οι
ανανεώσεις με τους Καταλά και Λαμ-
πάν, αλλά και ο Λαρένα. Θα ακολου-
θήσουν μέσα στις επόμενες μέρες και
μετεγγραφές και ανανεώσεις και απο-
δεσμεύσεις. Το επόμενο που θα ανα-
κοινωθεί, όμως, είναι η ημερομηνία
έναρξης της προετοιμασίας. Υπολογί-
ζεται γύρω στις 8 Ιουνίου ημέρα Πέμ-
πτη. Θα ακολουθήσει το βασικό στάδιο
προετοιμασίας στην Πολωνία το πι-
θανότερο. Όλα θα πρέπει να προγραμ-
ματιστούν και να γίνουν σε χρόνο
ρεκόρ. Όλοι εργάζονται από τα πόστα
τους πυρετωδώς, για να περιοριστούν
οι πιθανότητες παραλείψεων και λαθών.
Μέσα στις επόμενες μέρες θα ανακοι-

νωθούν και τα φιλικά, εντός και εκτός
Κύπρου. Η σταθερή άνοδος της ΑΕΚ
τα τελευταία χρόνια και η είσοδός της

στο γκρουπ των ομάδων που συγκα-
ταλέγονται στις ελίτ, ανέβασε ταυτόχρονα
και τον πήχη των επόμενων χρόνων.

Οι απαιτήσεις του κόσμου θα γίνουν
ακόμη πιο μεγάλες και η πίεση θα αυ-
ξάνεται ολοένα και περισσότερο. Γι’

αυτό όλοι με το πέρας των χρόνων θα
γίνονται και πιο αυστηροί στην κριτική
τους. Αυτή η πίεση αποτελούσε και το
μεγάλο ερώτημα. Αν η ομάδα της Λάρ-
νακας δηλαδή μεγαλώνοντας ήταν έτοι-
μη να αντέξει αυτήν την πίεση, την
πίεση του πρωταθλητισμού και των
υψηλών εντάσεων. Είναι και η πίεση
των πολλών αγώνων, 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.
36 για το πρωτάθλημα, πέντε για το
κύπελλο και οκτώ στην Ευρώπη. Ήταν
τα περισσότερα για την ΑΕΚ σε μια
σεζόν. Εδώ είναι που πρέπει να ληφθεί
πιο σοβαρά υπ’ όψιν, όχι μόνο η ποι-
ότητα αλλά και η ποσότητα στο ρόστερ.
Αν καταφέρνει ο τεχνικός διευθυντής
να τα συνδυάζει, τότε όλα γίνονται
ακόμη πιο βολικά και για το μπάτζετ
αλλά και για τον προπονητή της ομάδας.
Το μεγάλο πλεονέκτημα της φετινής
ΑΕΚ θα είναι αυτό το γεγονός. Ότι δη-
λαδή Τσάβι Ρόκα και Ιμανόλ Ιδιάκεθ
θα δουλέψουν μαζί τα θέματα προ-
γραμματισμού και αυτό θα είναι στα
πλεονεκτήματα. Ο Βάσκος τεχνικός θα
συνεχίσει για δεύτερη σεζόν στην
ομάδα της Λάρνακας και θα προσπα-
θήσει και αυτός να βελτιωθεί σε κά-
ποιους τομείς για να γίνει η ΑΕΚ πιο
απαιτητική στο άμεσο μέλλον

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Εξελίξεις δρομολογούνται στη Νέα Σα-
λαμίνα όσον αφορά στον νέο τεχνικό.
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το πρώτο
φαβορί, για να αναλάβει την τεχνική
ηγεσία είναι ο Λιάσος Λουκά. Ο πρώην
άσος της ομάδας, ο οποίος είχε πετυχη-
μένη παρουσία με την Καρμιώτισσα. Ο
Κύπριος τεχνικός είναι θετικός για να
αναλάβει την ομάδα και πλέον όλα θα
εξαρτηθούν από την απόφαση που θα
πάρει το διοικητικό συμβούλιο. Υπάρχουν
ακόμη δυο υποψήφιοι και αυτοί είναι οι

Σάββας Πουρσαϊτίδης και Σίμος Ταρα-
πουλούζης. 

Η απόφαση πολύ πιθανόν να παρθεί
την ερχόμενη Τετάρτη στις 31 του μήνα,
που θα εκλεγεί το νέο διοικητικό συμ-
βούλιο στη Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα
με τις πληροφορίες, η πλειοψηφία των
μελών θα συνεχίσει και θα αποχωρήσουν
3-4 άτομα. Το νέο διοικητικό συμβούλιο
θα αποφασίσει ποιος θα είναι ο νέος
πρόεδρος και φυσικά θα πάρουν από-
φαση για τον νέο τεχνικό. 

Αναμένονται λοιπόν σημαντικές απο-
φάσεις στους «ερυθρολεύκους» που θα
δώσουν το έναυσμα και για τον προ-
γραμματισμό.

Πρώτο φαβορί
παραμένει ο Λιάσος 

Το καλεντάρι της Ευρώπης
Σήκωσαν μανίκια ΑΠΟΕΛ, Απόλλων, ΑΕΚ και ΑΕΛ

Πολύβιος Αλεξάνδρου 

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η σεζόν με
τον Απόλλωνα να στέφεται κυπελλούχος
στην 75η διοργάνωση. Οι κυανόλευκοι
κέρδισαν το ένατο κύπελλο στην ιστορία
τους και δεύτερο συνεχόμενο. 

Ο ΑΠΟΕΛ κατέκτησε το 26ο του
πρωτάθλημα και πέμπτο συνεχόμενο,
ενώ ΑΕΚ και ΑΕΛ συμπληρώνουν την
τετράδα των ομάδων μας στην Ευρώπη.

Πλέον οι ομάδες που εξασφάλισαν
θέση στην Ευρώπη, γνωρίζουν από ποιο
γύρο θα αρχίσουν τις υποχρεώσεις τους
και όλοι έχουν σηκώσει μανίκια, δου-
λεύοντας στον προγραμματισμό, ούτως
ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι
με την έναρξη των ευρωπαϊκών υπο-
χρεώσεων.

Αρχίζοντας από τον πρωταθλητή,
ΑΠΟΕΛ, θα ξεκινήσει το φετινό του ευ-
ρωπαϊκό ταξίδι από τον 2ο προκριματικό
του Τσάμπιονς Λιγκ, με τον πρώτο αγώνα
να είναι προγραμματισμένος για το διή-
μερο 11 ή 12 Ιουλίου και τον επαναλη-
πτικό στις 18 ή 19 Ιουλίου. Οι «γαλαζο-
κίτρινοι» θα μάθουν τον αντίπαλο τους
στην κλήρωση που θα γίνει στις 19 Ιου-
νίου, ενώ στην περίπτωση που προκρι-
θούν στον 3ο προκριματικό θα μάθουν

τον αντίπαλό τους στην κλήρωση που
θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου. 

Ο Απόλλωνας ως κυπελλούχος θα
αρχίσει τις υποχρεώσεις του από τον 2ο
προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ.
Αυτό σημαίνει ότι οι κυπελλούχοι θα
ριχτούν στη «μάχη»  στις 13 Ιουλίου,
ενώ ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί μια
εβδομάδα αργότερα (20/7). Την επόμενη
ημέρα του πρώτου αγώνα, δηλαδή στις
14 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση του 3ου
προκριματικού γύρου. 

Όσον αφορά την ΑΕΚ και την ΑΕΛ,
θα αρχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία
από τον πρώτο προκριματικό γύρο του
Γιουρόπα Λιγκ. Αυτό σημαίνει ότι δεν
υπάρχει αρκετός χρόνος για ξεκούραση,
αφού τα πρώτα παιχνίδια θα γίνουν στις
29 Ιουνίου και οι επαναληπτικοί μια
εβδομάδα αργότερα (6/7).
Το πρόγραμμα:
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

19/6 Κλήρωση 1ου και 2ου

προκριματικού γύρου

27-28/6 Πρώτος αγώνας 1ου προκρ. 

γύρου 

4-5/7 Επαναληπτικός 1ου προκρ. 

γύρου

11-12/7 Πρώτος  αγώνας 2ου προκρ.

γύρου 

14/7 Κλήρωση 3ου προκρ. γύρου

18-19/7 Επαναληπτικός 2ου προκρ.

γύρου

25-26/7 Πρώτος αγώνας 3ου προκρ. 

γύρου

1-2/8 Επαναληπτικός 3ου προκρ. 

γύρου 

4/8 Κλήρωση πλέι-οφ

15-16/8 Πρώτος αγώνας πλέι-οφ

22-23/8 Επαναληπτικός αγώνας 

πλέι-οφ 

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

19/6 Κλήρωση 1ου και 2ου

προκριματικού γύρου 

29/6 Πρώτος αγώνας 

1ου προκρ. γύρου

6/7 Επαναληπτικός

1ου προκρ. γύρου

13/7 Πρώτος  αγώνας 

2ου προκρ. γύρου

14/7 Κλήρωση 3ου προκρ. γύρου

20/7 Επαναληπτικός 2ου προκρ. 

γύρου

27/7 Πρώτος αγώνας 3ου προκρ. 

γύρου

3/8 Επαναληπτικός 3ου προκρ. 

γύρου

4/8 Κλήρωση πλέι-οφ

17/8 Πρώτος αγώνας πλέι-οφ

24/8 Επαναληπτικός αγώνας 

Πλέι-οφ



36 | SPORTS | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
sporttimeΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2017

Νέο�προπονητή�το�συντομότερο�
Τον διάδοχο του Τόμας Κρίστιανσεν αναζητεί η διοίκηση, η οποία ψες συνεδρίασε και συζήτησε το όλο θέμα 

ΑΠΟΕΛ
Φρίξος Κυριάκου

Η χρονιά τελείωσε, η επόμενη αρχίζει
σε δύο εβδομάδες και, όπως γίνεται εύ-
κολα αντιληπτό, η διοίκηση έχει αρκετές
εκκρεμότητες να διεκπεραιώσει. Με
πρώτη και σημαντικότερη την πρόσληψη
νέου προπονητή. Οι πρωταθλητές σε
δύο εβδομάδες βάζουν μπρος για τη
νέα ποδοσφαιρική χρονιά με την έναρξη
της προετοιμασίας τους. Σε ενάμιση μήνα
η ομάδα θα δώσει το πρώτο της επίσημο
παιγνίδι. Άρα, δεν υπάρχει ο παραμικρός
χρόνος για χάσιμο από μέρους της διοί-
κησης. Στόχος της είναι να κλείσει το
συντομότερο το κεφάλαιο προπονητής,
ώστε να κερδίσει όσο το δυνατόν περισ-
σότερες μέρες να μελετήσει το ρόστερ
και, ακολούθως, να την ετοιμάσει για να
μπορέσει να προκριθεί σε ομίλους ευ-
ρωπαϊκής διοργάνωσης. 

Χθες η διοίκηση συνεδρίασε, συζή-
τησε όλες τις παραμέτρους για τα κριτήρια
που θα πρέπει να πληροί ο επόμενος
προπονητής και, από σήμερα, θα εντα-
τικοποιήσει τις διεργασίες της για να
κλείσει το όλο θέμα. 

Ήδη κυκλοφορεί έντονα το όνομα
του Μιλόγεβις που βρίσκεται στον Πα-
νιώνιο, αλλά και του Γιώργου Δώνη.
Χωρίς όμως να είναι τα μοναδικά που
υπάρχουν στο τραπέζι. Αυτές τις μέρες
θα γίνουν οι απαραίτητες επαφές με διά-
φορους υποψήφιους που ξεχώρισε η
διοίκηση και θα πράξει αναλόγως. Οι
εξελίξεις πάντως δεν θα αργήσουν να
προκύψουν.
Φεύγουν αρκετοί  
Πέραν αυτού, είναι και οι σαρωτικές αλ-
λαγές που θα προκύψουν το επόμενο
διάστημα στο ρόστερ. Οι αποχωρήσεις
παικτών θα είναι αρκετές, όπως και οι

προσθήκες με νέα μετεγγραφικά απο-
κτήματα.

Ήδη υπάρχουν ξεκάθαρα δεδομένα.
Αποχωρεί ο Γιάννης Γιαννιώτας, καθώς
ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόθεση να τον
παραχωρήσει εκ νέου στον ΑΠΟΕΛ.
Στις ομάδες που έχουν συμβόλαια θα
επιστρέψουν και οι Γιαμπερέ - Κάνιας,
αφού ολοκληρώθηκε ο δανεισμός τους.
Και δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να
θέλει τη διοίκηση να συζητά την παρα-
μονή τους για τη νέα χρονιά. Σε αναζήτηση
νέας ποδοσφαιρικής στέγης θα βρεθεί

ο Ινάκι Αστίθ, του οποίου το συμβόλαιο
έληξε και δεν θα ανανεωθεί. Απ’ εκεί
και πέρα, είναι γνωστό πως θα αποδε-
σμευτεί ο Μπαράλ με μια μικρή αποζη-
μίωση, ενώ δεν αποκλείεται να συμβεί
το ίδιο και με άλλους παίκτες που έχουν
συμβόλαια. Ειδικότερα στις περιπτώσεις
των Ντε Καμάργκο και Πάρντο μέρα με
τη μέρα φουντώνουν οι φήμες για κάτι
τέτοιο, χωρίς να υπάρχει για την ώρα ξε-
κάθαρη εικόνα.  Και μη διαφεύγει κανενός
η πώληση του Πιέρου, που ήταν ο πιο
αξιόπιστος ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ

τη φετινή χρονιά. 

Ανάγκες ενίσχυσης
Ανάλογα με το ξεκαθάρισμα του υφι-
στάμενου ρόστερ θα υπάρξει καθαρή
εικόνα για τις ανάγκες ενίσχυσης. Για
την ώρα, θα γίνουν οι επιβαλλόμενες
προσθήκες. Δηλαδή ένας ποδοσφαιρι-
στής για το κέντρο της άμυνας (πέραν
του Ρουέδα), ένας ανασταλτικός μέσος,
ένας ακραίος επιθετικός και άλλος ένας
επιθετικός πέραν του Ποτέ. Απ’ εκεί και
πέρα, αν τελικά αποχωρήσουν παίκτες

που έχουν συμβόλαιο θα αντικαταστα-
θούν με νέες μετεγγραφές. 

Όλα αυτά δείχνουν πως οι επόμενες
εβδομάδες θα είναι πολύ καυτές στον
ΑΠΟΕΛ, με τον κόσμο να αγωνιά για
την επόμενη μέρα και το πώς πορεύεται
η ομάδα. Υπενθυμίζεται ότι στις 11 ή 12
Ιουλίου θα αρχίσουν οι επίσημες υπο-
χρεώσεις στην Ευρώπη, κάτι που προ-
ϋποθέτει ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα
για να γίνει εφικτή η διάκριση και πολύ
περισσότερο η επιστροφή στους ομίλους
του Τσάμπιονς Λιγκ. 

Μ’ έναν σμπάρο δυο τρυγόνια
Ντάνι Μπενίτες και Αντρέας Αβραάμ αποτελούν τις πρώτες κινήσεις της λεμεσιανής ομάδας

ΑΕΛ
Κωστής Σταυρινίδης

Διπλό μετεγγραφικό κτύπημα χθες από
την ΑΕΛ. Η λεμεσιανή ομάδα ανακοίνωσε
πρώτα την απόκτηση του Ντάνι Μπενίτες
και στη συνέχεια του Αντρέα Αβραάμ. Ο
Μπενίτες είναι Ισπανός, 30 ετών, αγωνί-
ζεται ως ακραίος επιθετικός και πέρσι
αγωνιζόταν στη Ρασίνγκ Φερόλ, ομάδα
που αγωνίζεται στη γ’ κατηγορία της
Ισπανίας. Την περίοδο που τελείωσε είχε
26 συμμετοχές (20 ως βασικός) και ση-
μείωσε έξι τέρματα. Πέρασε από διάφορες
ομάδες, όπως η Μαγιόρκα, η Αλκορκόν,
η Γρανάδα και η Ουντινέζε. Το όνομά
του το έκανε στη Γρανάδα, στην οποία
αγωνίσθηκε δανεικός από την ιταλική
ομάδα για μια 5ετία (2009-2014). Το
2014 είχε βρεθεί θετικός σε έλεγχο για
χρήση κοκαΐνης, με αποτέλεσμα να απο-
κλειστεί για δύο χρόνια από τα γήπεδα.
Το φλερτ της ΑΕΛ με τον Ισπανό εξτρέμ
δεν είναι πρόσφατο, αλλά ξεκίνησε από
πέρσι και τώρα τον έφερε στην Κύπρο. 

Όσον αφορά τον Αβραάμ, το παλμαρέ
του είναι λίγο-πολύ γνωστό. Από την
Ομόνοια Αραδίππου στον Απόλλωνα,
από εκεί στην Ομόνοια το 2010, ακο-
λούθησε η Ανόρθωση το 2013, η Λάρισα
πέρσι και από φέτος ξανά Κύπρος και
Λεμεσός, με τα χρώματα της ΑΕΛ αυτήν
τη φορά. Αγωνίζεται τόσο σαν αριστερός
ακραίος επιθετικός όσο και σαν αριστερό
μπακ. Είναι εν ενεργεία διεθνής και ανα-
μένεται ότι θα ενισχύσει την αριστερή
πλευρά της λεμεσιανής ομάδας. Ο Αβρα-
άμ υπέγραψε στην ΑΕΛ διετές συμβόλαιο
συνεργασίας. 

Μένοντας στα μετεγγραφικά της ΑΕΛ,
ένα όνομα που είναι στα υπόψη του
Μπρούνο Μπαλταζάρ σε περίπτωση
που ο Ράφα Ρόμο δεν συνεχίσει στην

ομάδα (για την ώρα είναι διακοπές στη
Βαρκελώνη), είναι αυτό του Ραφαέλ Ντι-
φέντι. Πρόκειται για 33χρονο Βραζιλιάνο
τερματοφύλακα, ο οποίος τα τελευταία

τρία χρόνια βρίσκεται στην Πάκος Φε-
ρέιρα. Μάλιστα τη φετινή περίοδο είχε
27 συμμετοχές και έκανε ένα πολύ καλό
πρωτάθλημα. Με τον Defendi έγινε επα-

φή και πλέον σύντομα αναμένονται εξε-
λίξεις. Πριν πάει στην Πορτογαλία, αγω-
νίσθηκε σε διάφορες ομάδες της πατρίδας
του. 

Οι επαφές συνεχίζονται
Απ’ εκεί και πέρα, συνεχίζονται οι

επαφές τόσο στην Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό για παίκτες. Στην Κύπρο το
ταμπλό είναι διπλό, αφού από τη μια
είναι αυτοί τους οποίους θέλει να φέρει
στην ομάδα ο Πορτογάλος τεχνικός των
«κίτρινων»,  και από την άλλη είναι οι
επαφές που κάνει η διοίκηση με τους
ποδοσφαιριστές που δεν θα συνεχίσουν
στην ΑΕΛ και τη  νέα περίοδο. Μόλις
υπάρξει κάποια κατάληξη θα υπάρξει
και σχετική ενημέρωση. Από το εξωτε-
ρικό, ο κ. Μπαλταζάρ μαζί με τους συ-
νεργάτες του ψάχνουν να βρουν τους
καταλληλότερους ποδοσφαιριστές για
τη στελέχωση της ομάδας. Ήδη με κά-
ποιους που θεωρούνται ότι έχουν αυτό
που χρειάζεται η ομάδα έχουν ξεκινήσει
οι επαφές και σύντομα θα υπάρξουν
νέα. Άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι σε 15
περίπου ημέρες θα ξεκινήσει η προ-
ετοιμασία για τη νέα χρονιά. 

Για τον Νούριο Φορτούνα δεν υπήρξε
κάποια νεότερη εξέλιξη τις τελευταίες
ημέρες, κάτι αναμενόμενο, αφού η
Μπράγκα δεν πρόκειται να τον παρα-
χωρήσει από τώρα και γρήγορα. Θα πε-
ριμένει η πορτογαλική ομάδα να δει τι
προτάσεις θα έχει για τον αριστεροπόδαρο
ποδοσφαιριστή και στη συνέχεια θα
πάρει τις αποφάσεις της. Πάντως στην
ΑΕΛ υπάρχει αισιοδοξία ότι το κεφάλαιο
αυτό θα κλείσει θετικά και ο νεαρός Ανγ-
κολέζος θα συνεχίσει στην ομάδα. 
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ΑΡΗΣ�

Κωστής Σταυρινίδης

Γερό ξεκαθάρισμα θα γίνει στο ρόστερ
του Άρη, έτσι ώστε ο Νικόλας Μαρτίδης
να δημιουργήσει μια νέα ομάδα, πολύ
πιο ανταγωνιστική από τη φετινή. Γιατί
μπορεί ο Άρης στο τέλος να κατάφερε
να παραμείνει στην κατηγορία, όμως
στο σύνολό της η χρονιά κάθε άλλο παρά
ικανοποίησε τον Πρόεδρο Σταύρο Δη-
μοσθένους και τους φίλους της ομάδας. 

Αναμένεται ότι θα αποχωρήσουν αρ-
κετοί ποδοσφαιριστές -μπορεί και να
είναι διψήφιος ο αριθμός- και στη θέση
τους θα έρθουν άλλοι, πιο ποιοτικοί, που
θα κάνουν τον Άρη μία από τις καλές

ομάδες του πρωταθλήματος. Από το φε-
τινό ρόστερ θα παραμείνουν εκείνοι οι
παίκτες που απέδειξαν ότι έχουν την
ικανότητα να βοηθήσουν την ομάδα.

Πρόεδρος και προπονητής είναι κα-
θημερινά σε ανοικτή γραμμή για τα θέματα
του προγραμματισμού. Μέχρι την έναρξη
της νέας χρονιάς υπάρχει χρόνος αρκετός,
έτσι ώστε να γίνουν οι σωστές κινήσεις και
να αποκτηθούν οι κατάλληλοι ποδοσφαι-
ριστές. Ο κ. Μάρτιδης θα έχει στη διάθεσή
του ένα αρκετά καλό μπάτζετ, πάντα μέσα
σε λογικά επίπεδα, κι έχει αποδείξει ότι
μπορεί να εντοπίσει καλούς ποδοσφαιριστές
για να στελεχώσει την ομάδα. Το περσινό
δείγμα γραφής του με την ΑΕΖ είναι εντυ-
πωσιακό και κάτι ανάλογο θα προσπαθήσει
να κάνει και με τον Άρη. 

ΔΟΞΑ

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Η Δόξα μπορεί να υλοποίησε τον μεγάλο
της στόχο που ήταν η παραμονή στην
κατηγορία, όμως, παράλληλα υπάρχει
έντονος προβληματισμός. Αναφερόμαστε
στο οικονομικό, αφού δεν είναι και τόσο
ρόδινα τα δεδομένα. Εκκρεμεί σημαντικό
ποσό που οφείλεται στους ποδοσφαιρι-
στές και η διοίκηση φαίνεται ότι επί του
παρόντος έχει αδυναμία να ανταποκριθεί.
Τα προηγούμενα χρόνια σήκωνε το οι-
κονομικό βάρος, αλλά τώρα, εάν δεν
έχει τη στήριξη, θα υπάρξει αδιέξοδο,
που δεν αποκλείεται να φέρει εξελίξεις.
Το σίγουρο είναι ότι ο πρόεδρος Κώστας
Χριστοδούλου παρουσιάζεται έντονα
προβληματισμένος. Σύντομα θα πρέπει
να βρεθεί λύση. Δεν μπορεί ειδικά ο
πρόεδρος να σηκώνει το μεγαλύτερο
οικονομικό βάρος. Έφτασε η ώρα να έρ-
θουν κοντά και άλλοι που έχουν τη δυ-
νατότητα να βοηθήσουν. Σίγουρα το χει-
ρότερο σενάριο θα είναι να αναγκαστεί
να αποχωρήσει. Ένα ενδεχόμενο που
κανείς στη Δόξα δεν θέλει να σκέφτεται. 

Παράλληλα, όμως, η διοίκηση είναι
αναγκασμένη παρά την οικονομική στε-
νότητα να μπει στη διαδικασία του προ-
γραμματισμού. Αναμένεται να αρχίσουν
οι συζητήσεις με το υφιστάμενο ρόστερ,
όσον αφορά τις ανανεώσεις και τους τερ-

ματισμούς συμβολαίων. Όμως όσο υφί-
σταται το οικονομικό πρόβλημα είναι
δεδομένο ότι θα υπάρχουν προβλήματα
στις συζητήσεις, ειδικά με ποδοσφαιριστές
που στη Δόξα επιθυμούν να τους διατη-

ρήσουν στο ρόστερ της ομάδας. 
Όπως και να έχουν τα δεδομένα, σύν-

τομα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το σκη-
νικό, για να αρχίσει ο προγραμματισμός
με όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια. 

Γερό ξεκαθάρισμα στο ρόστερ 

ΟΜΟΝΟΙΑ

Σοφοκλής Σοφοκλέους 

Η
προσπάθεια που έχει ξεκι-

νήσει στην Ομόνοια για ανοι-
κοδόμηση και μια νέα αρχή,
με τον ερχομό του Πάμπου
Χριστοδούλου, μόνο εύκολη

δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, όχι μόνο για
την ποσότητα της δουλειάς που πρέπει να
γίνει, αλλά και για την ποιότητα που θα
πρέπει να τη χαρακτηρίζει. Η Ομόνοια κα-
λείται να υπερβεί κάποια όρια και να φτάσει
ή/και να ξεπεράσει (αυτός βασικά είναι ο
στόχος) τις ομάδες που τελευταία χρόνια
έχουν πρωταγωνιστική πορεία και διεκδι-
κούν τους δύο τίτλους, όπως τον ΑΠΟΕΛ,
την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα, ακόμη και την
ΑΕΛ και την Ανόρθωση. Το σημαντικό για
την Ομόνοια είναι να βρει ξανά την αίγλη
και δυναμική της και να καταφέρει να ορ-
θώσει το ανάστημα και το εκτόπισμά της.
Και, για να γίνει αυτό, θα πρέπει η δουλειά
που θα γίνει το καλοκαίρι να δώσει στην
ομάδα την ώθηση που χρειάζεται για να
επανέλθει σε ανταγωνιστικά και πρωτα-
γωνιστικά επίπεδα.

«Καίει» το οικονομικό
Ωστόσο, για άλλο ένα καλοκαίρι η Ομό-
νοια έχει ενώπιόν της το οικονομικό
πρόβλημα. Βεβαίως, δεν είναι στα επίπεδα
των προηγούμενων χρόνων, αφού τα
πράγματα είναι σήμερα πολύ καλύτερα,
με το πρόβλημα να εστιάζεται κυρίως
στη ρευστότητα, ένεκα του ναυαγίου με
τη CYTA και της απώλειας μιας σημαν-
τικής προκαταβολής, την ίδια ώρα που
θα πρέπει να αποζημιωθούν κάποια
συμβόλαια παιχτών που δεν βρίσκονται
στα πλάνα του Πάμπου Χριστοδούλου
(Σοϊλέδης, Παντελιάδης, Κλέιτον και Βύν-
τρα). Επιπλέον, τρέχουν και οι επαφές
με παίχτες που θέλει ο Πάμπος Χριστο-
δούλου να φέρει στο «τριφύλλι». Συνεπώς,
αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για τη δι-
οίκηση του Συλλόγου να εξεύρει άμεσα
οικονομικούς πόρους, ώστε να τρέξει
χωρίς προβλήματα ο προγραμματισμός.
Πάντως, αξίζει να αναφερθεί ότι η πολύ
καλή δουλειά που έγινε και γίνεται στο

οικονομικό τα τελευταία χρόνια αφήνει
μια νότα αισιοδοξίας, σε συνδυασμό
πάντα με τις ενέργειες που θα γίνουν
για άμεση εισροή ρευστού στα ταμεία. 

Χωρίς βιασύνη
Ούτως ή άλλως, ο Πάμπος Χριστοδούλου
δεν βιάζεται. Έχει ασφαλώς έτοιμο το
πλάνο δράσης και κινείται αναλόγως,
εξετάζοντας και περιπτώσεις παιχτών
που του προτείνονται. Έχει το χρονικό

περιθώριο για ευελιξίες στο μετεγγραφικό
παζάρι και αυτό κρίνεται σημαντικό.
Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ευ-
ρωπαϊκές υποχρεώσεις, η τεχνική ηγεσία
της Ομόνοιας επιδιώκει να κάνει τις κα-
λύτερες δυνατές επιλογές παιχτών, που
θα ταιριάξουν απόλυτα στο πλάνο της
επόμενης σεζόν. Ήδη, από την απόκτηση
του Καντέ και την προδιαγραφόμενη
του Αραούχο, διαφαίνεται ότι η ομάδα
την επόμενη σεζόν θα έχει αρκετά τρε-

ξίματα, ένταση και δύναμη στο παιχνίδι
της. Πρωτίστως, ο νέος προπονητής της
Ομόνοιας θέλει να θωρακίσει τη μεσο-
αμυντική γραμμή, ποντάροντας στην
ποιότητα που έχει μπροστά η Ομόνοια
με Ντάρμπισαϊαρ και Χριστοφή.

Μιλούν Τζιωνής - Πάμπος
Ένα δείγμα της δουλειάς που γίνεται
στον προγραμματισμό, αλλά και της φι-
λοσοφίας πάνω στην οποία θα χτιστεί η

νέα Ομόνοια, θα δοθεί σε σημερινή
(12μ.) συνέντευξη Τύπου σε ξενοδοχείο
της Λευκωσίας. «Αποτίμηση της φετινής
χρονιάς, ενημέρωση για τη νέα» είναι το
σλόγκαν της συνέντευξης Τύπου που
θα παραθέσει ο Σύλλογος, με ομιλητές
τον Πρόεδρο της Ομόνοιας Αντώνη
Τζιωνή, τον προπονητή της ομάδας Πάμ-
πο Χριστοδούλου και τον Αρχηγό του
Ποδοσφαιρικού Τμήματος Ανδρέα Πα-
σιουρτίδη.

Έντονος ο προβληματισμός 

Η υπέρβαση που πρέπει να κάνει
Να βρει ξανά την αίγλη και τη δυναμική της και να καταφέρει να ορθώσει ανάστημα
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ 

Πολύβιος�Αλεξάνδρου�

Σε φουλ ρυθμούς κινούνται στην Ανόρ-
θωση, όσον αφορά στον προγραμματισμό.
Ανδρέας Παντελή και Ρόνι Λέβι έχουν
καθημερινές συναντήσεις προκειμένου
τα πάντα να μπουν σε μια σειρά. Ποδο-
σφαιριστές που ολοκληρώνονται τα συμ-
βόλαιά τους και στην Ανόρθωση θέλουν
να επεκτείνουν τη μεταξύ τους συνερ-
γασία, παίκτες που διατηρούν συμβόλαια
αλλά στην ομάδα δεν έμειναν ικανοποι-
ημένοι και ψάχνουν τη χρυσή τομή, ώστε
να διακοπεί η συνεργασία τους. Επιπλέον,
γίνεται αρκετή δουλειά στην εξεύρεση
των ποδοσφαιριστών που θα ενισχύσουν
την ομάδα τη νέα περίοδο.

Από την επίσημη Ανόρθωση εκφρά-
ζεται η αισιοδοξία ότι αρχές της ερχόμενης
εβδομάδας θα ολοκληρωθούν οι εκκρε-
μότητες που αφορούν τις ανανεώσεις
αλλά και τις αποχωρήσεις. Ειδικά στις
αποχωρήσεις, είναι λογικό, ότι χρειάζεται
λεπτός χειρισμός, ώστε η ομάδα να μην
επιβαρυνθεί οικονομικά. Σε αυτήν την
κατηγορία συμπεριλαμβάνεται και το
όνομα του Κολούνγκα, ο οποίος δε-
σμεύεται με συμβόλαιο αλλά δεν συμ-

περιλαμβάνεται στους σχεδιασμούς του
Ρόνι Λέβι για τη νέα περίοδο. Σύμφωνα
με τις πληροφορίες που βλέπουν το φως
της δημοσιότητας, ο Ισπανός φορ είναι
δύσκολος διαπραγματευτής, αφού αξιώ-

νει ολόκληρο το ποσό που προνοεί το
συμβόλαιό του. Δεν αποκλείεται τις επό-
μενες ημέρες να πραγματοποιηθεί συ-
νάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε
να βρεθεί τρόπος λύσης της συνεργασίας. 

Όσον αφορά στην προσπάθεια ανα-
νέωσης των συμβολαίων με παίκτες που
βρίσκονται στα πλάνα του Ισραηλινού
τεχνικού και τη νέα περίοδο, δεν υπάρχει
κάτι το δεδομένο. Με τον Γκάμπριελ υφί-

σταται οικονομική διαφορά, αφού ο Βρα-
ζιλιάνος ζήτησε αύξηση στις απολαβές
του, ποσό που δεν μπορεί να δώσει η δι-
οίκηση. Στην περίπτωση του Μίτροβιτς,
πέραν της αύξησης που ζήτησε, αξιώνει
και κλειστό διετές συμβόλαιο, με τη διοί-
κηση να μη συζητά καν κάτι τέτοιο.  

Οι δύο πιο πάνω περιπτώσεις αλλά
και οι υπόλοιπες που εκκρεμούν ανα-
μένεται να κλείσουν με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο μέχρι τις αρχές της ερχόμενης
εβδομάδας. Ακολούθως, αναλόγως των
αναγκών που θα προκύψουν, θα κινη-
θούν Ανδρέας Παντελή και Ρόνι Λέβι.  

Ενδιαφέρουν, αλλά…
Όσον αφορά στο κεφάλαιο προσθήκες, ένα
όνομα που είδε το φως της δημοσιότητας
και στην Ανόρθωση το επιβεβαιώνουν είναι
αυτό του Βούλγαρου κεντρικού αμυντικού,
Νικολάι Μποντούροφ. Ποδοσφαιριστής
που τον γνωρίζει ο Ρόνι Λέβι, όμως, μεταξύ
των δυο πλευρών υπάρχει οικονομική δια-
φορά.  Ενδιαφέρον υπάρχει και για τον
31χρονο Βούλγαρο διεθνή ακραίο αμυντικό
Στάνισλεβ Μανόλεφ. Προέρχεται από φουλ
σεζόν με τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας και αρέσει στον
κ. Λέβι, αφού διαθέτει τα χαρακτηριστικά
που ζητά. Το θέμα, όμως, είναι οι δύο
πλευρές να τα βρουν στο οικονομικό. 

Εξελίξεις στα επόμενα 24ωρα 
Από τη διοίκηση εκφράζεται η αισιοδοξία ότι αρχές της ερχόμενης εβδομάδας
θα ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες που αφορούν ανανεώσεις και αποχωρήσεις 

ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής�Σταυρινίδης�

Μ
έθυσαν ξανά οι φίλοι

του Απόλλωνα, με την
κατάκτηση του Κυπέλ-
λου. Του πιο μάγκικου
κυανόλευκου Κυπέλ-

λου, που κατακτήθηκε μέσα στο «σπίτι»
του αντίπαλου, με την ομάδα για περισ-
σότερη από μισή ώρα να αγωνίζεται με
παίκτη λιγότερο. Τα πανηγύρια, που ξε-
κίνησαν στο ΓΣΠ, συνεχίστηκαν μέχρι
τις πρωινές ώρες στη Λεμεσό και κορυ-
φώθηκαν ψες με την καθιερωμένη, πλέον,
παρέλαση των κυπελλούχων στους δρό-
μους της πόλης, με τελικό προορισμό
το... διοικητήριο. Εκεί όπου χιλιάδες φίλοι
της ομάδας αποθέωσαν έναν - έναν τους
φετινούς κυπελλούχους και, όπως ήταν
αναμενόμενο, ζήτησαν για τη νέα χρονιά
την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 

Το 9ο Κύπελλο στην Ιστορία της ομά-
δας, το πρώτο «back to back» Κυπέλλων
έπειτα από 50 χρόνια, είχε τη σφραγίδα
του Σωφρόνη Αυγουστή, ο οποίος πέτυχε
δύο πράγματα. Πρώτον, να συνδυάσει
όλες τις πρωτιές που πήρε με το πρώτο
του τρόπαιο ως προπονητής και, δεύτερον,
να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Κυ-
πέλλου και ως ποδοσφαιριστής και ως
προπονητής της λεμεσιανής ομάδας. Ο
τεχνικός του Απόλλωνα όχι μόνο κατά-
φερε να παρουσιάσει στον τελικό μια
πανέτοιμη (κυρίως μετά το 15’) και πει-
νασμένη ομάδα, αλλά είχε και το καθαρό
μυαλό να διαβάσει τον αγώνα και την
κατάλληλη στιγμή, όταν η ομάδα του
έμεινε με παίκτη λιγότερο λόγω της απο-
βολής του Ντα Σίλβα, να ρίξει στον τελικό
το κρυφό του χαρτί -τον Άμπραχαμ Γκίε-
και να γύρει την πλάστιγγα οριστικά
υπέρ της ομάδος του. 

Πέραν της «Κόμπρας», μεγάλος πρω-
ταγωνιστής και «MVP» του τελικού δεν
ήταν άλλος από τον Νασιμέντο Βινίσιους.
Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός της
λεμεσιανής ομάδας έκανε καταπληκτική
δουλειά στην άμυνα, ήταν σχεδόν αλάνθα-

στος και σημείωσε το τέρμα που έστεψε
την ομάδα του Κυπελλούχο. Μάλιστα ο
Βινίσιους είχε και δύο ευκαιρίες στο πρώτο
ημίχρονο για να ανοίξει το σκορ και σίγουρα
ο προπονητής του θα νιώθει πολύ καλά
που θα τον έχει μαζί του και στη νέα περίοδο. 

Γενικά ο Απόλλωνας είχε τους περισ-
σότερους παίκτες του σε πολύ καλή μέρα,
διψασμένους και αποφασισμένους να κα-
τακτήσουν το Κύπελλο. Μάλιστα όσοι είδαν
τον τελικό κατάλαβαν πόσο διαφορετικά
θα ήταν τα πράγματα στο πρωτάθλημα, αν
ο Σωφρόνης είχε μαζί του τούς Γκίε, Μπεν-
τόγια, Χάμπο, Βασιλείου, Μακρίδη, κι Αγ-

γελή στην καθοριστική β’ φάση. 
Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο

το γεγονός ότι η λεμεσιανή ομάδα κέρδισε
για 4η φορά φέτος τους πρωταθλητές,
με τις δύο νίκες να είναι μέσα στο ΓΣΠ,
ενώ ανέβασε το αήττητό του στους δέκα
αγώνες με 5 νίκες και 5 ισοπαλίες, στις
τρεις εκ των οποίων δέχθηκε την ισο-
φάριση στο τέλος. Μάλιστα μέσα στο
ΓΣΠ κόντρα στον ΑΠΟΕΛ ο Απόλλωνας
είναι για 8 παιγνίδια σερί αήττητος. Από
τον Φεβρουάριο του 2015 η λεμεσιανή
ομάδα μετρά τρεις νίκες και 5 ισοπαλίες
κόντρα στην ομάδα της Λευκωσίας. 

Και τώρα, προγραμματισμός
Από σήμερα ξεκινά ο σχεδιασμός του
νέου Απόλλωνα. Δεν πρόκειται να γίνουν
σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ. Πρόθεση
του Σωφρόνη Αυγουστή είναι να αποκτη-
θούν 5-6 ποδοσφαιριστές ποιότητας, που
θα κάνουν ακόμα πιο ισχυρό τον Απόλλωνα
και θα του επιτρέψουν να διεκδικήσει και
να κατακτήσει το πρωτάθλημα που είναι
ο πόθος όλων στην ομάδα. Τα περισσότερα
συμβόλαια έχουν ανανεωθεί, ενώ ο τεχνικός
του Απόλλωνα θα αποφασίσει για κάποιους
ποδοσφαιριστές (αν θα τους κρατήσει στην
ομάδα). Από σήμερα οι «κυανόλευκοι»

ξεκινούν την άδεια και τις διακοπές τους,
ενώ η κατάκτηση του Κυπέλλου τούς επι-
τρέπει να ξεκουραστούν ακόμη περισσό-
τερο, αφού οι ευρωπαϊκές τους υποχρεώ-
σεις θα ξεκινήσουν 13 Ιουλίου. 

Είναι πιθανόν ο Φώτης Παπουλής
την ερχόμενη εβδομάδα να χειρουργηθεί,
ώστε να αφήσει πίσω του το πρόβλημα
που αντιμετωπίζει στον τένοντα. Αν
συμβεί αυτό, τότε θα χάσει μέρος τόσο
της προετοιμασίας όσο και των πρώτων
αγώνων στην Ευρώπη, όμως θα είναι
πανέτοιμος μέχρι την έναρξη του νέου
πρωταθλήματος. 

Γιόρτασαν με την ψυχή τους, το πιο μαγικό Κύπελλο!
Τα πανηγύρια που ξεκίνησαν στο ΓΣΠ συνεχίστηκαν μέχρι τις πρωινές ώρες στη Λεμεσό 
και κορυφώθηκαν ψες με την καθιερωμένη, πλέον, παρέλαση στους δρόμους της πόλης
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KINA

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κί-
νας μπορεί να μην προβάλλει εμπόδια
στην άφιξη των μεγάλων ξένων αστέ-
ρων, αλλά αποφάσισε να θέσει κάποια
όρια και νέους κανόνες με στόχο την
ανάπτυξη των Ακαδημιών. Οι σύλλογοι
που θα αποκτούν παίκτες από το εξω-
τερικό θα πρέπει να καταβάλουν ένα
ποσό σε κυβερνητικό ταμείο για τη
χρηματοδότηση της εκπαίδευσης των
νέων και την ανάπτυξη του ποδοσφαί-
ρου. Επίσης, από την επόμενη σεζόν,
όλες οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας
θα πρέπει να έχουν στην ενδεκάδα
τους τον ίδιο αριθμό ξένων και Κινέζων
παικτών κάτω των 23 ετών.

Αυτό έρχεται έπειτα από μια σειρά
μέτρων για τον περιορισμό των επεν-
δύσεων, με στόχο την ενίσχυση των
κινεζικών Ακαδημιών, τη δημιουργία,
την ανάπτυξη και την επιτυχία τους.
Όπως είναι γνωστό, έχει επίσης ανα-
κοινωθεί η εισαγωγή ενός ανώτατου
ορίου για τους μισθούς και το κόστος
των μετεγγραφών για τον μεγαλύτερο
έλεγχο των παράλογων επενδύσεων.

Βάζει όρους
η Ομοσπονδία

Τέλος κι ο
Καμπαγέρο

ΜΑΝ. ΣΙΤΙ

Συνεχίζεται το ξεσκαρτάρισμα στο
ρόστερ της Σίτι ενόψει της νέας σεζόν.
Μετά το διαζύγιο με Ζαμπαλέτα και
Χέσους Νάβας, ήρθε η ώρα της απο-
χώρησης και του Γουίλι Καμπαγέρο
από τον Σύλλογο. Οι «πολίτες» ανα-
κοίνωσαν πως δεν θα ανανεωθεί η
συνεργασία τους με τον Αργεντινό
τερματοφύλακα, ο οποίος είχε απο-
κτηθεί το καλοκαίρι του 2014 από
τη Μάλαγα. 

ΡΟΜΑ

Με ένα σύντομο μήνυμά του στο Fa-
cebook, ο Φραντσέσκο Τότι προετοι-
μάζεται για το «αντίο» στη Ρόμα. Πα-
ράλληλα, όμως, σηματοδοτεί κι ένα
νέο ξεκίνημα, πάντα στον χώρο του
ποδοσφαίρου, όπως αφήνει να νοηθεί
στο τέλος του κειμένου του.

Αναλυτικά το «Χρυσό Παιδί»
της Ρόμα αναφέρει τα εξής:
«Στο Ρόμα - Τζένοα την Κυριακή, 28
Μαΐου 2017, η τελευταία φορά που
θα φορέσω τη φανέλα της Ρόμα.

»Δεν μπορώ να σας εξηγήσω με
λίγες λέξεις πόσο πολλά σήμαιναν, ση-
μαίνουν και θα σημαίνουν αυτά τα
χρώματα για μένα.

»Νιώθω ότι η αγάπη μου για το
ποδόσφαιρο δεν έχει ξεθωριάσει. Είναι
ένα πάθος, το δικό μου πάθος. Είναι
τόσο βαθύ που δεν μπορώ να φανταστώ
ότι δεν θα συνεχίσω να το τροφοδοτώ.
Ποτέ! Από τη Δευτέρα είμαι έτοιμος
να ξεκινήσω ξανά. Είμαι έτοιμος για
μια νέα πρόκληση».

Το μήνυμα 
του Τότι

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ

Η τρομοκρατική, επίθεση που σημει-
ώθηκε την περασμένη Δευτέρα σε συ-
ναυλιακό χώρο του Μάντσεστερ, όταν
22χρονος βομβιστής αυτοκτονίας πυ-
ροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό, με
τραγικό απολογισμό 22 νεκρούς και
δεκάδες τραυματίες, συγκλονίζει ακόμη
τόσο τη Μεγάλη Βρετανία όσο και τον
υπόλοιπο πλανήτη.

Μετά τις ενέργειες ομόνοιας από φι-

λάθλους και παίκτες των δύο «αιωνίων
αντιπάλων» του Μάντσεστερ, που ακο-
λούθησαν το τραγικό περιστατικό, σήμερα
ήλθαν οι διοικήσεις της Γιουνάιτεντ και
της Σίτι να ενωθούν, συνδράμοντας τις
οικογένειες των θυμάτων.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι διοι-
κούντες τους δύο συλλόγους αναφέρουν
πως συναποφάσισαν να διαθέσουν ένα
εκατομμύριο λίρες (σ.σ. 1,15 εκατομμύρια
ευρώ), τα οποία θα αξιοποιηθούν σε συ-
νεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, για τα
θύματα και τις οικογένειές τους.

Ενα εκατομμύριο λίρες για τα θύματα της τρομοκρατικής

ΑΕΚ

Παρότι η ΑΕΚ είχε ενημερώσει επίσημα
πως θα ενεργοποιηθεί η οψιόν επέκτασης
της συνεργασίας με τον Μανόλο Χιμένεθ,
ο ίδιος ο Ισπανός δηλώνει άγνοια! Το
θέμα, μάλιστα, προέκυψε από... σπόντα,
καθώς παραχώρησε συνέντευξη στη
Marca όπου το ενδιαφέρον επικεντρώ-
θηκε στον Σέρχιο Αραούχο και τις πιθα-
νότητες παραμονής του στην ΑΕΚ. Σε
σχετική ερώτηση, ο Χιμένεθ απάντησε:
«Έχω οψιόν για μια ακόμη χρονιά, οπότε
δεν ξέρω καν εάν θα συνεχίσω εγώ. Ο
Σέρχιο είναι αγαπητός εδώ, αλλά δεν
νομίζω ότι θα συνεχίσει. Πρέπει να επι-
στρέψει στη Λας Πάλμας και μετά θα
δούμε τι θα αποφασίσει η ομάδα». Η
ΠΑΕ ΑΕΚ επιμένει ότι ο προπονητής
έχει ενημερωθεί πως θα ενεργοποιηθεί
η οψιόν ανανέωσης της συνεργασίας.

Το θέμα του Χιμένεθ ούτως ή άλλως

θα ξεκαθαρίσει οριστικά τις προσεχείς
ημέρες. Όσον αφορά όμως τον Αραούχο,
από τις δηλώσεις του συμπατριώτη του

προπονητή φαίνεται πως το μέλλον του
είναι ξεκάθαρο και το μέλλον αυτό δεν
βρίσκεται στην ΑΕΚ.

«Μίλησα μαζί του ξεκάθαρα από την
πρώτη ημέρα. Κι έπαιξα πολύ στοιχη-
ματίζοντας σε αυτόν, αλλά δεν με εξαπά-
τησε. Ήξερα ότι είχε την ευκαιρία να
φύγει από τη Λας Πάλμας και να τα πάει
καλά. Τώρα μπορεί να επιστρέψει στα
Κανάρια Νησιά με άλλη οπτική γωνία
κι άλλο κίνητρο.

Μου τα είπε όλα από την πρώτη στιγ-
μή. Νομίζω ότι ο Σέρχιο είχε συναίσθηση
του γεγονότος ότι έπρεπε να αλλάξει τη
ζωή του και τα κατάφερε. Είναι ένας παί-
κτης, τον οποίον μπορεί να πάρει πίσω
η Λας Πάλμας. Σε αυτήν τη μεγάλη
ομάδα μπορεί να έχει μια δεύτερη ευ-
καιρία και επειδή μιλώ μαζί του, έχει τη
διάθεση να την εκμεταλλευτεί

Τώρα είμαστε σε ένα στάδιο της
διοργάνωσης, στο οποίο τον χρειαζό-
μαστε πιο πολύ από ποτέ. Είναι δύσκολα
γι’ αυτόν αυτά τα ματς, γιατί δεν ξέρει
εάν έχει το μυαλό του εδώ ή στη Λας
Πάλμας».

Αβεβαιότητα για Χιμένεθ και Αραούχο
Δηλώσεις στην Ισπανία έκανε ο τεχνικός της αθηναϊκής ομάδας

ΑΓΓΛΙΑ

Β
ίοι αντίθετοι για τις δύο φι-

ναλίστ του τελικού Κυπέλλου
Αγγλίας υπ’ αριθμόν 136.
Η Τσέλσι, που θέλει να ολο-
κληρώσει με νταμπλ τη χρο-

νιά μετά τον θρίαμβό της στην Premier
League, αντιμετωπίζει την Άρσεναλ, η
οποία επιδιώκει να επουλώσει τις πληγές
μιας καταστροφικής σεζόν. Η απώλεια
του τίτλου, αλλά κυρίως η απουσία από
το Champions League για πρώτη φορά
έπειτα από 20 χρόνια, αποτελούν πολύ
σοβαρά πλήγματα για τους «Κανονιέ-
ρηδες» και τον Αρσέν Βενγκέρ, τη στιγμή
που αυξάνονται οι φωνές οι οποίες...
απαιτούν την απομάκρυνσή του. 

Η παραμονή του, πάντως, δεν θα κριθεί
το βράδυ του Σαββάτου. Μπορεί να φύγει,
ακόμα κι αν κατακτήσει το τρόπαιο και
γίνει ο πολυνίκης του θεσμού ξεπερνώντας
τον Τζορτζ Ράμσεϊ ο οποίος είχε έξι κύ-
πελλα στα... 40 χρόνια θητείας του στην
Άστον Βίλα (1886-1924). Μπορεί να
μείνει ακόμα κι αν χάσει στο Γουέμπλεϊ.

Στην αντίπερα όχθη, ο Αντόνιο Κόντε
έχει ομολογήσει σε ανύποπτο χρόνο ότι
δεν περίμενε η επιτυχία να έλθει τόσο
σύντομα. Αναφερόταν στο πρωτάθλημα
Αγγλίας το οποίο κατέκτησε στην πρώτη
του σεζόν στην Τσέλσι. Συνεπώς, το
νταμπλ είναι κάτι που ξεπερνά ακόμη
και τα πιο τρελά του όνειρα.

Η προϊστορία
Οι δύο ομάδες του Λονδίνου γνωρίζονται
καλά και η σχέση τους είναι... υπεραι-
ωνόβια, καθώς η πρώτη τους αναμέτρηση
χρονολογείται από το 1907. Το Σάββατο

θα τεθούν αντιμέτωπες για 190ή φορά,
ενώ έχουν κοντραριστεί 20 φορές σε
αγώνες Κυπέλλου. Η Άρσεναλ έχει το
προβάδισμα στην έως τώρα καταμέτρηση
με 8 νίκες, 6 ισοπαλίες και 5 ήττες, ενώ
ήταν νικήτρια στον μοναδικό τελικό Κυ-
πέλλου που έχουν διασταυρωθεί. Η
σπουδαία ομάδα του 2002 νίκησε 2-0
στο «Μιλένιουμ» του Κάρντιφ με σκόρερ
τους Ρέι Πάρλουρ (70΄), Φρέντρικ Λι-
ούνγκμπεργκ (80΄), ενώ προπονητής
της Τσέλσι ήταν ο Κλαούντιο Ρανιέρι.
Τότε, όμως, η κατάσταση ήταν διαφορε-
τική και οι συνθήκες αντίστροφες. Η Άρ-
σεναλ ήταν πρωταγωνίστρια του αγγλικού
ποδοσφαίρου κι εκείνη τη χρονιά κατέ-

κτησε το νταμπλ, ενώ η Τσέλσι αναζη-
τούσε ακόμα το πρώτο της πρωτάθλημα
έπειτα από 50 χρόνια (τελικά το πήρε
επί Μουρίνιο το 2005).

Σημαντικά προβλήματα έχει ο Βενγ-
κέρ, ειδικά στη στελέχωση της αμυντικής
γραμμής, καθώς απουσιάζουν ο τραυ-
ματίας Γκάμπριελ και ο τιμωρημένος
Κοσιελνί, ενώ αμφίβολος είναι ο Μου-
στάφι. Έτσι, είναι πολύ πιθανό να χρησι-
μοποιηθεί έπειτα από πολύ καιρό ο Περ
Μερτεζάκερ.

Σχεδόν 90.000 θεατές αναμένονται
το Σάββατο στο Γουέμπλεϊ. Οι δύο ομάδες
πήραν από 28.780 εισιτήρια έκαστη,
ενώ οι διοργανωτές έχουν ανακοινώσει

επίσημα (!) τις pubs που θα φιλοξενήσουν
τους οπαδούς των δύο ομάδων. Συγκε-
κριμένα, οι φίλοι της Άρσεναλ θα πιουν
την μπίρα τους πριν από τον τελικό σε
όσες pubs βρίσκονται στην ανατολική
πλευρά του Γουέμπλεϊ, ενώ στη δυτική
πλευρά θα συγκεντρωθούν οι οπαδοί
της Τσέλσι. Ο Δούκας του Κέιμπριτζ,
πρίγκιπας Γουίλιαμ, θα είναι ο εκπρό-
σωπος της βασιλικής οικογένειας και
θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του Κέιτ
Μίντλετον. Η διάσημη σοπράνο Έμιλ
Χέιγκ θα ψάλει τον εθνικό ύμνο.

Διαιτητής θα είναι ο 38χρονος Άντονι
Τέιλορ, στον πιο σπουδαίο αγώνα της
καριέρας του. 

Αύριο ο μεγάλος τελικός στην Αγγλία 
Σε ρυθμούς Κυπέλλου κινούνται Τσέλσι και Άρσεναλ
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