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ΚΥΠΡΟΣ

Αναπτέρωση
ελπίδων
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Μαθηματικά, ο Απόλλωνας
μπορεί να ελπίζει ακόμα και στο
θαύμα της κατάκτησης του τίτλου!
Συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες, φυσικά, αλλά θα τις εξαντλήσει.
Οι κυανόλευκοι νίκησαν προχθές
την Ανόρθωση με 3-0 μετά από μια
πολύ καλή εμφάνιση και μείωσαν
στους πέντε βαθμούς τη διαφορά
από τον ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΛ, ομάδες
που θα αντιμετωπίσουν στην 33η
και 34η αγωνιστική, αντίστοιχα.
Και είναι λογικό οι ελπίδες της
ομάδας του Χριστάκη Χριστοφόρου
να αναπτερώνονται, πέντε αγωνιστικές πριν από το τέλος. Και αν
αφοσιωθούν και δείξουν τον καλό
τους εαυτό οι παίκτες των «κυανολεύκων», όλα είναι πιθανά.
Ρεαλιστικά είναι πολύ δύσκολο
για τον Απόλλωνα να φτάσει στην
κατάκτηση του τίτλου, αφού θα χρειαστεί να ξεπεράσει δύο ομάδες, κάτι
που σημαίνει ότι θα χρειαστεί ένα
συνδυασμό ευνοϊκών αποτελεσμάτων
στις πέντε αγωνιστικές που απομένουν για την αυλαία του πρωταθλήματος.
Ανόρθωση:
Κατάντια δίχως όρια
Μια από τα ίδια για την Ανόρθωση, που είναι ξεκάθαρο ότι περιμένει το τέλος της σεζόν για να τελειώσει το μαρτύριο. Η ομάδα αυτής
της αγωνιστικής περιόδου θα μείνει
στην ιστορία ως μια από τις χειρότερες, κάτι που φαίνεται από τον
κάκιστο απολογισμό της.
Η «Κυρία» δέχθηκε άλλη μια
ήττα, και πλέον συμπλήρωσε 12
αγώνες μετρώντας έντεκα ήττες, εκ
των οποίων οι εφτά συνεχόμενες.
Επίσης, με τα τρία γκολ που δέχθηκε
από τον Απόλλωνα συμπλήρωσε 48
παθητικό, όσα γκολ έχει σκοράρει
στην φετινή σεζόν και πλέον είναι
πολύ ορατό το σενάριο να τελειώσει
το πρωτάθλημα με αρνητικό συντελεστή τερμάτων.
Ακολουθεί νέος δύσκολος αγώνας
για την Ανόρθωση, κόντρα στην ΑΕΛ
το ερχόμενο Σάββατο στο Τσίρειο.
Θα είναι εκ νέου πολλές οι απουσίες,
αφού δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Αβραάμ και Δημητρίου, ο ανέτοιμος Βέγκα και οι τιμωρημένοι
Ζόρζε και Φοφανά. Επιστρέφει όμως
ο Κολαούτι, που εξέτισε την ποινή
της τιμωρίας του.

Αναζωπυρώθηκε η μάχη του τίτλου
Νέα δεδομένα και στα ψηλά και στα χαμηλά της βαθμολογίας μετά την 5η στροφή
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Η πέμπτη αγωνιστική με την
οποία ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος
της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος ανήκει πλέον στην ιστορία,
με τα δεδομένα τόσο στον πρώτο,
όσο και στον δεύτερο όμιλο να έχουν
διαφοροποιηθεί.
Η ήττα της ΑΕΛ στο «γαλαζοκίτρινο» ντέρμπι των πρωτοπόρων
επέτρεψε στην θριαμβεύτρια ομάδα
του ΑΠΟΕΛ (3-0) να ανέλθει στην

κορυφή της βαθμολογίας και στον
Απόλλωνα που νίκησε με το ίδιο
σκορ την Ανόρθωση να μειώσει την
απόσταση από το «ρετιρέ» στους
πέντε βαθμούς.
Ως εκ τούτου, η «φλόγα» της μάχης του τίτλου αναζωπυρώθηκε για
τα καλά, με τις αναμετρήσεις της
επόμενης αγωνιστικής να παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, ασχέτως αν οι τρεις διεκδικητές του
τίτλου τίθενται αντιμέτωπες με τις

ομάδες που έχουν τεθεί εκτός μάχης
προ πολλού.
Στην επόμενη αγωνιστική (6η)
του Σαββατοκύριακου θα γίνουν τα
ματς (σε ώρες Νέας Υόρκης):
26/4, 11.00 ΑΕΛ - Ανόρθωση
26/4, 11.00 ΑΠΟΕΛ - Ερμής
27/4, 11.00 Ομόνοια - Απόλλωνας
Αναφορικά με τον δεύτερο όμιλο,
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην επόμενη αγωνιστική συγκεντρώνει η
αναμέτρηση ανάμεσα στη Δόξα και

τον Εθνικό στο Μακάρειο.
Η ομάδα της Κατωκοπιάς ήταν η
μεγάλη χαμένη της πέμπτης «στροφής», αφού ήταν η μοναδική εκ των
τριών που διεκδικούν την παραμονή
στην κατηγορία με ρεαλιστικές πιθανότητες (ακόμη και πριν την ήττα
από τον Εθνικό, οι ελπίδες της ΑΕΚ
Κουκλιών να αποφύγει τη διαβάθμιση ήταν ελάχιστες) που δεν κέρδισε (0-0 με την ΑΕΚ Λάρνακας),
με αποτέλεσμα η απόσταση που τη

χωρίζει από τον Εθνικό (νίκη στην
Πάφο 4-1) και τον Αρη (κέρδισε 43 τη Ν. Σαλαμίνα) να έχει «ανοίξει»
πλέον στους δύο και τρεις βαθμούς
αντίστοιχα.
Η επόμενη αγωνιστική (6η) θα
γίνει την Κυριακή με τα ακόλουθα
παιχνίδια (σε ώρες Νέας Υόρκης):
27/4, 10.00 ΑΕΚ - Αρης
27/4, 10.00 ΑΕΚ Κουκλιών - Νέα
Σαλαμίνα
27/4, 10.00 Δόξα - Εθνικός Αχνας

ΑΠΟΕΛ: 5x3=τίτλος, απλά τα πράγματα
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Στον ΑΠΟΕΛ αφήνουν πίσω
τους το παιχνίδι με την ΑΕΛ και
επικεντρώνονται στον αγώνα του
Σαββάτου με τον Ερμή στο ΓΣΠ.
Για να έχει αξία η νίκη των «γαλαζοκιτρίνων» απέναντι στην ομάδα
του Πέτεφ θα πρέπει η ομάδα της
Λευκωσίας που πάτησε κορυφή να
συνεχίσει τα νικηφόρα αποτελέσματα
και στους επόμενους αγώνες.
Κι επειδή γίνεται λόγος σε περίπτωση οποιασδήποτε ισοβαθμίας με
την ΑΕΛ ο ΑΠΟΕΛ θα είναι στην 1η
θέση αυτό δεν ισχύει 100%. Οι «γαλαζοκίτρινοι» της Λευκωσίας μέχρι
στιγμής πλεονεκτούν απέναντι στην
ΑΕΛ αφού ο συντελεστής τερμάτων

είναι 6-4 υπέρ της ομάδας της Λευκωσίας.
Ομως, πριν το συντελεστή τερμάτων μετράει και το ποιος έχει τις
περισσότερες νίκες στα μεταξύ τους
παιχνίδια.
Υπάρχει, λοιπόν, ένα σενάριο
στο οποίο, αν ισοβαθμήσουν οι δυο
ομάδες, η ΑΕΛ θα έχει το πλεονέκτημα.
Αν οι «γαλαζοκίτρινοι» της Λεμεσού πάνε στο ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής στο -3 από τον
ΑΠΟΕΛ και καταφέρουν και πάρουν
τη νίκη θα ανέβουν αυτοί στην κορυφή, αφού στα μεταξύ τους παιχνίδια θα μετρούν 2 νίκες έναντι
μίας του ΑΠΟΕΛ. Αρα δεν έχει πλε-

ονέκτημα η ομάδα της Λευκωσίας
σε όλα τα σενάρια ισοβαθμίας.
Το ΑΠΟΕΛ, πάντως, βρίσκεται
σε εξαιρετική κατάσταση και δεν
περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι
εδώ και τρεις μήνες είναι αήττητο,
μετρώντας 23 αγωνιστικές δίχως
ήττα. Παράλληλα, παίκτες κλειδιά
ηγούνται της μεγάλης προσπάθειας,
ιδιαίτερα ο Νούνο Μοράις που σε
ακόμα ένα ματς κατάφερε να κερδίσει σχεδόν όλες τις μάχες με τους
αντιπάλους, ενώ ο Μαντούκα είναι
έκανε ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα με 13 γκολ.
Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός
και ευφορία για τη νίκη και την
άνοδο στην κορυφή, ωστόσο διοί-

κηση και τεχνική ηγεσία έστειλαν
το μήνυμα στους παίκτες ότι ακόμα
τίποτε δεν τελείωσε καθώς η συνέχεια παραμένει δύσκολη.
Στο αγωνιστικό κομμάτι οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ συνεχίζουν την
προετοιμασία τους για το παιχνίδι
του Σαββάτου με τον Ερμή. Δεν
υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Πιπίνης και Ολιβέιρα.
Τη θέση τους στην ενδεκάδα θα
πάρουν οι Αντωνιάδης και Κακά.
Επιστρέφει στο αρχικό σχήμα και ο
Βινίσιους ο οποίος εξέτισε την ποινή
του. Πάντως, ο Δώνης είναι δίλημμα
καθώς ο Τιάγκο Γκόμες είχε καλή
απόδοση εναντίον της ΑΕΛ. Επίσης,
θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί και ο

Τόμας Ντε Βινσέντι, ο οποίος χρειάζεται παιχνίδια για να βρει τον
καλό του εαυτό.
Σε μια άλλη εξέλιξη σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Νικόλα Ιωάννου. Ο
19χρονος Κύπριος αμυντικός που
προέρχεται από την εφηβική ομάδα
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών
χρόνων.
Στο μεταξύ, εντός της ημέρας
αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Νικόλα Ιωάννου. Ο νεαρός αμυντικός θα βάλει υπογραφή
σε συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων και θα ενταχθεί αμέσως στην
ομάδα.

ΑΕΛ: Ανασύνταξη για την συνέχεια
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ
καλούνται να αφήσουν στο παρελθόν
το χαμένο ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ,
και να ανασυνταχθούν για τον αγώνα
του ερχόμενου Σαββάτου με την
Ανόρθωση.
Μπορεί να υπάρχει πίκρα και
απογοήτευση για την βαριά ήττα
στο ΓΣΠ, όμως υπάρχουν ακόμη άλλοι πέντε αγώνες και η λεμεσιανή

ομάδα καλείται να επανέλθει στις
επιτυχίες και να διεκδικήσει τον
τίτλο μέχρι το τέλος.
Τίποτα δεν έχει χαθεί για τους
κίτρινους, αφού έχουν τα 3 από τα
5 τελευταία παιγνίδια (το τελευταίο
με το ΑΠΟΕΛ) στο Τσίρειο και μπορούν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.
Ο Ιβάιλο Πέτεφ έχει διαπιστώσει
σοβαρά προβλήματα στην αμυντική

γραμμή στους αγώνες με Απόλλωνα
και Ομόνοια, και παρά τις προσπάθειες του τις προηγούμενες ημέρες,
δεν παρατηρήθηκε ουσιαστική βελτίωση στο ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ.
Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο Ντεντέ
(κυρίως) και Οουόν περνάνε φάση
ντεφορμαρίσματος, ενώ και ο Καρλίτος πραγματοποιεί μέτριες εμφανίσεις. Εξαίρεση αποτελούν ο Αϊρόσα,
αλλά και ο Φεγκρούς.

Ταυτόχρονα, ο Βούλγαρος τεχνικός θα δουλέψει στην δυστοκία που
παρουσίασε η ομάδα στο ντέρμπι,
καθώς είναι γεγονός ότι έκανε πολλές
φάσεις για γκολ αλλά όταν δεν σκοράρει, τότε η ήττα έρχεται φυσιολογικά.
Ο Ινταμπτελάι σποατάλησε δύο
τεράστιες ευκαιρίες, ο Μοντέιρο
ήταν απίστευτα άστοχος στην πρώτη
φάση του αγώνα, ενώ ο Μπεμπέ

< ΔιεΘνΗ

έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, συμπληρώνοντας το σκηνικό της επιθετικής ανομβρίας της ΑΕΛ.
Πλέον η προσοχή της ΑΕΛ στρέφεται στον αγώνα του Σαββάτου με
την Ανόρθωση, όπου η νίκη είναι
μονόδρομος. Η ΑΕΛ θα έχει πολλές
απουσίες το Σάββατο, αφού είναι
τιμωρημένοι με κάρτες οι Οουόν,
Μπεμπέ, Αϊρόσα και τραυματίας ο
Σακέτι.

< κεφαλιανοσ

Πρώτο βήμα για τη Ρεάλ
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Μικρό αλλά σημαντικό βήμα για
την πρόκρισή της στον τελικό του
Τσάμπιονς Λιγκ έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης.
Η «Βασίλισσα» νίκησε με το φτωχό αλλά «καθαρό» 1-0 την Μπάγερν
Μονάχου στο «Μπερναμπέου» και
θα παίξει την άλλη Τρίτη στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας για να υπερασπιστεί αυτό το αποτέλεσμα και
να προκριθεί στον τελικό του Μαΐου.
Οι «μερένχες» έδωσαν χώρο
στους Γερμανούς και επέλεξαν να
τους χτυπήσουν στην κόντρα, επιλογή που είχε άμεσο αποτέλεσμα
αφού στο 19’ η κούρσα του Κοεντράο
από αριστερά κατέληξε σε σέντρα
προς τον Μπενζεμά, που απέναντι
στον Νόιερ είχε εύκολο έργο.
Η κατοχή της μπάλας έφτασε
κάποια στιγμή στο 80% για την
Μπάγερν, που όμως όχι μόνο δεν
απειλούσε αλλά κινδύνεψε να δεχθεί
κι άλλο τέρμα, αρχικά από τον Ρονάλντο στο 26’, όταν ο Πορτογάλος
δεν βρήκε καλά τη μπάλα σουτάροντας άουτ και στο 41’, με τον Ντι
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«Για τους Ελληνες
της Ομογένειας»

Μαρία να βρίσκεται σε θέση βολής
αλλά να μην τελειώνει τη φάση.
Ανάλογο το αγωνιστικό μοτίβο
και στο δεύτερο μισό του αγώνα, με
την μπάλα να παίζεται συνήθως στο
μισό του γηπέδου προς την περιοχή
της Ρεάλ, που είδε τον Πέπε να
τραυματίζεται και τον Ρονάλντο να
αντικαθίσταται, αφού δεν άντεξε να
τελειώσει το 90λεπτο.
Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα
είχε πάντως την ευκαιρία της να
φτάσει στην ισοφάριση στο 84ο λεπτό, όταν ο Γκέτσε βρέθηκε σε θέση
για γκολ αλλά το σουτ του Γερμανού
διεθνούς μεσοεπιθετικού απέκρουσε
σωτήρια ο Ικερ Κασίγιας.
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Κασίγιας,
Καρβαχάλ, Ράμος, Πέπε (73’ Βαράν), Κοεντράο, Μόντριτς, Αλόνσο, Ντι Μαρία, Ισκο (81’ Ιγιαραμέντι), Μπενζεμά, Ρονάλντο (73’
Μπέιλ).
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Νόιερ,
Ραφίνια (66’ Μαρτίνεθ), Μπόατενγκ, Ντάντε, Αλάμπα, Λαμ,
Σβάινσταϊγκερ (74’ Μίλερ), Ρόμπεν, Κρόος, Ριμπερί (72’ Γκέτσε),
Μάντζουκιτς.
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Ο Μιχάλης Κεφαλιανός με τον προπονητή του και καλό του φίλο Δαυίδ Μπαλάσα. Ο «Βάκης» δείχνει πως
ο «Μάικ» είναι ο κορυφαίος Ελληνας αθλητής σωματικής διάπλασης και από τους καλύτερους στον κόσμο.

το σώμα του, με αποτέλεσμα να
κάνει την πρώτη του εμφάνιση του
σε διαγωνισμούς σωματικής διάπλασης, στην Ελλάδα, όπως το Mr. Αιγαίου και Mr. Ελλάς στους οποίους
και κατέκτησε την πρώτη θέση. Το
άστρο του Μιχάλη άρχισε να λάμπει.
Μάλιστα το 2003 στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα της WABBA, κατακτά
την 9η θέση που του δίνει ώθηση
για μία σταθερά καλή και ανοδική
πορεία με συμμετοχές σε πολλούς
αναγνωρισμένους αγώνες με πολύ
καλά πλασαρίσματα.
Για να έρθει το 2009 όπου έκανε
το μεγάλο «μπαμ». Ως Αυστραλός
πολίτης παίρνει μέρος στο Arnold
Amateur Classic, κατακτά την 3η
θέση στην υψηλή κατηγορία απέναντι σε «θηρία» του χώρου και
παίρνει την επαγγελματική κάρτα
IFBB. Μία κάρτα που του άνοιξε και
του ανοίγει λεωφόρους επιτυχιών,
με αποτέλεσμα σήμερα ο Μιχάλης
Κεφαλιανός να είναι -αποδεκτά και
αντικειμενικά απ’ όλους- ο κορυφαίος
Ελληνας και ένας από τους καλύτερους επαγγελματίες αθλητές σωματικής διάπλασης σε όλον τον Κόσμο.

Οι δύο άξονες του Στεφανίδη για τον Αρη
Του ανταποκριτή μας
Γιώργου Ζαχαριάδη

ΠΟΛ ΓΟΥΑΪΤ/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

Ο Καρίμ Μπενζεμά πανηγυρίζει το γκολ με το οποίο ο Γάλλος έδωσε
μικρό αλλά σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στην Ρεάλ Μαδρίτης.

< αεκ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Σε δύο άξονες κινείται από χθες η διοίκηση Στεφανίδη, στην ΠΑΕ Αρης:
Ο πρώτος έχει να κάνει με το
«μπόνους υποβιβασμού». Ο δεύτερος
με το τηλεοπτικό συμβόλαιο της
Φούτμπολ Λιγκ.
Οσον αφορά το πρώτο, ο Αρης
θα ζητήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρισμα από το λεγόμενο «επίδομα υποβιβασμού» το οποίο έχει
θεσμοθετήσει, εδώ και χρόνια, η
Λίγκα. Πρόκειται για ένα χρηματικό
ποσό που μπορεί να φτάσει συνολικά

τις 300.000 ευρώ και προκύπτει από
τα διαθέσιμα κεφάλαια.
Επιπλέον, θα γίνει προσπάθεια
ώστε το ποσό να εκταμιευθεί τώρα
και όχι τον Ιούνιο, για ευνόητους
λόγους. Βέβαια, θα υπάρξει μία μείωση της τάξης περίπου των 90.000
ευρώ, λόγω των βαθμών που συγκέντρωσε ο Αρης στο φετινό πρωτάθλημα. Κι αυτό γιατί υπάρχει σχετική ρήτρα που αναφέρει πως όποια
ομάδα δεν ξεπεράσει τους 28 βαθμούς, θα χάσει χρήματα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο.
Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στους
«κίτρινους», καθώς κάποιοι παίκτες,
όπως ο Διούδης και ο Μανιάς έχουν

λαμβάνειν δύο ακόμη δόσεις των
συμβολαίων τους μέσω της εκχώρησης των χρημάτων από τα τηλεοπτικά. Από τη στιγμή που θα υπάρξει
αυτή η «ποινή», υπάρχει πρόβλημα
με τους δύο παίκτες, το οποίο θα
κληθεί να λύσει η νέα διοίκηση.
Σχετικά με τα τηλεοπτικά, υπάρχει η σκέψη να γίνει επαφή με τους
ανθρώπους, ακόμη και της ΑΕΚ,
προκειμένου να ζητηθεί το ενδεχόμενο να ζητηθεί μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο στη Φούτμπολ Λιγκ,
με δεδομένα τα brand name των
συλλόγων.
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ: Η διοίκηση του
Πανθρακικού, πέρα από τις ανανε-

ώσεις των παικτών που αποτελούν
το βασικό κορμό της ομάδας, στρέφεται και στις μεταγραφικές κινήσεις
με τον Βασίλη Τριανταφυλλάκο να
αποτελεί τον πρώτο στόχο της ομάδας.
Ο 23χρονος μέσος δεν αναμένεται να ανανεώσει τη συνεργασία
του με τον Αρη και όλα δείχνουν
πως ετοιμάζει τις βαλίτσες του για
Κομοτηνή.
Ο Τριανταφυλλάκος φέτος είχε
μόλις 12 συμμετοχές με τη φανέλα
του Αρη, δεδομένου ότι τον Νοέμβριο
υπέστη κάταγμα κνήμης με αποτέλεσμα να χάσει μεγάλο μέρος της
σεζόν.

Πάει για τέσσερις ξένους «άσους»
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Εν τω μεταξύ, χωρίς προβλήματα
συνεχίζονται οι διαδικασίες των ανθρώπων της ΑΕΚ για το θέμα του
νέου γηπέδου της ομάδας. Συγκεκριμένα, ο φάκελος της «Ενωσης»
για την «Αγιά Σοφιά» είναι έτοιμος
και το μόνο που απομένει είναι η
νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται
να υπογραφεί μέχρι το τέλος του
μήνα και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

των ανθρώπων του «δικέφαλου» θα
μπει σε μία από τις τροπολογίες που
θα τεθούν άμεσα προς ψήφιση στην
Βουλή, μια και στην συνέχεια το
Κοινοβούλιο θα κλείσει ελέω των
εκλογών. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κανένα εμπόδιο, τότε,
οι άδειες αναμένεται να βγουν μέχρι
τις 20 Μαΐου, προκειμένου να αρχίσουν άμεσα οι εργασίες και σύμφωνα
με το πλάνο, το νέο γήπεδο να είναι
έτοιμο σε διάστημα 18 μηνών.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
2007: Ο διεθνής μέσος Αλαν Μπολ πεθαίνει σε ηλικία 61 ετών. Συμμετείχε
σε 72 αγώνες και σημείωσε 8 γκολ με την εθνική ομάδα της Αγγλίας
κατά την διάρκεια 11 ετών (1965-1975) ενώ αγωνίστηκε με τις
Μπλάκπουλ, Εβερτον, Αρσεναλ, Σαουθάμπτον κ.λπ.
2006: Πεθαίνει σε ηλικία 82 ετών ο Μίσσας Πανταζόπουλος, που ως παίκτης
- προπονητής του Παναθηναϊκού κατέκτησε το 1946 και το 1947 τα
δύο πρώτα πρωταθλήματα μπάσκετ στην ιστορία του συλλόγου. Ως
παίκτης είχε 5 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα.
2001: Ο Μικέλε Αλμπορέτο, πρώην οδηγός της Φόρμουλα 1, σκοτώνεται
στη Γερμανία κατά την διάρκεια δοκιμών του νέου μοντέλου της
Audi R8. Hταν 44 ετών και είχε κερδίσει 5 Grand Prix τη δεκαετία
του ’80.
1990: Ο μπασκετμπολίστας του Αρη Μάικλ Τζόουνς κατηγορείται σε βαθμό
κακουργήματος για κατοχή και χρήση ναρκωτικών και φεύγει από
την Ελλάδα.
Πηγή: Galanis Sports Data

Φουλάρουν για τα μεγάλα ονόματα στο λιμάνι
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θέλει να έχει πολλές και καλές εναλλακτικές λύσεις σε όλες τις θέσεις
της ενδεκάδας. Βέβαια πολλά γύρω
από τις μεταγραφικές κινήσεις του
Ολυμπιακού, θα εξαρτηθούν και από
τις αποχωρήσεις που θα γίνουν.
Κι αυτό γιατί με δεδομένη την
παρουσία αρκετών «ερυθρολεύκων»
στην αποστολή της Εθνικής ομάδας
που θα λάβει μέρος στο Μουντιάλ
της Βραζιλίας είναι πολύ πιθανόν
να υπάρξουν προτάσεις για την απόκτησή τους από ομάδες του εξωτερικού.
Εν αναμονή πάντως των βολιδοσκοπήσεων που θα κάνουν οι Πειραιώτες στην διεθνή μεταγραφική
αγορά, ήδη τους προτάθηκε ένα
όνομα ποδοσφαιριστή που σίγουρα
μπορεί να χαρακτηριστεί πρωτοκλασάτη περίπτωση. Πρόκειται για τον
γνωστό στο ελληνικό φίλαθλο κοινό
από την τριετή του θητεία στην
ΑΕΚ, τον Νάτσο Σκόκο.
Ο 29χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός, εντάχτηκε από τον περασμένο Γενάρη στην Σάντερλαντ,
όμως δεν έχει καταφέρει να προσαρμοσθεί στον αγγλικό τρόπο παι-

χνιδιού και είναι πολύ πιθανόν στο
τέλος της περιόδου να αναζητήσει
αλλού την συνέχιση της ποδοσφαιρικής του καριέρας.
Το όνομα του Σκόκο που βρέθηκε
στην Σάντερλαντ από την βραζιλιάνικη Ιντερνασιονάλ, όπου επίσης
δεν κατάφερε να «πιάσει», είχε ακουστεί πολύ έντονα για τον Ολυμπιακό
και το 2011 όταν και αποχώρησε
από την ΑΕΚ. Τελικά οι Πειραιώτες
δεν έκαναν τότε το αποφασιστικό
βήμα για να τον αποκτήσουν παρά
το γεγονός ότι είχαν δείξει ενδιαφέρον για την περίπτωση του. Αν
θα το κάνουν τώρα θα φανεί σύντομα...
Το... μισό Καμπιονάτο
για Μανωλά
Ο Κώστας Μανωλάς, με τις καταπληκτικές εμφανίσεις που έκανε
τη φετινή σεζόν με τον Ολυμπιακό
στο Τσάμπιονς Λιγκ, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών γνωστών ξένων ομάδων που ετοιμάζονται
να χτυπήσουν την πόρτα των «ερυθρολεύκων» το φετινό καλοκαίρι για
να τον αποκτήσουν.
Μάλιστα δεν είναι λίγοι αυτοί
που πιστεύουν ότι ο 23χρονος σέντερ
μπακ θα αποχωρήσει από τους Πει-

ραιώτες έναντι ενός πολύ υψηλού
τιμήματος, το οποίο ενδεχομένως
να αγγίζει ή και να ξεπερνά τα 10
εκατομμύρια ευρώ!
Αλλωστε οι ξένοι «εμπιστεύονται»
όλο και πιο πολύ τους Ελληνες κεντρικούς αμυντικούς λόγω της εξαιρετικής φήμης που έχουν δημιουργήσει ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και
ο Βαγγέλης Μόρας,
Για τον Μανωλά είχε γραφτεί το
προηγούμενα διάστημα σε ξένα
Μέσα για το ενδιαφέρον των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπάγερν.
Ομως απ’ ότι φαίνεται την μεγαλύτερη... πέραση την έχει ο αμυντικός των «ερυθρολεύκων» στην Ιταλία
καθώς δημοσιεύματα τον θέλουν
να... απασχολεί μεταγραφικά σχεδόν
τις μισές ομάδες του Καμπιονάτο.
Σύμφωνα με τα σενάρια αυτά,
«ματιές» στον Μανωλά ρίχνουν οι
Ρόμα, Λάτσιο, Τζένοα, Ουντινέζε
ενώ πριν λίγο καιρό είχαν διαρρεύσει
σενάρια για ενδιαφέρον και από την
Γιουβέντους, αλλά και την Ιντερ!
Επί του παρόντος πάντως καμία
ομάδα δεν έχει προχωρήσει δυναμικά για την απόκτηση του Μανωλά
ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης

ήταν στο ΣΕΦ και παρακολούθησε
τον αγώνα του μπασκετικού Ολυμπιακού κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.
Τσεκάρει «6»
με Πανιώνιο ο Μίτσελ
Την ευκαιρία να τσεκάρει έξι
παίκτες που έχουν επιστρέψει στο
Ρέντη μετά τον δανεισμό τους σε
άλλες ομάδες, θα έχει σήμερα ο Μίτσελ στο φιλικό αγώνα που θα δώσει
(06.00 ώρα Νέας Υόρκης) ο Ολυμπιακός με αντίπαλο τον Πανιώνιο
στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Οι παίκτες
που θα περάσουν από το μικροσκόπιο του προπονητή των Πειραιωτών
είναι οι: Μπουχαλάκης, Διαμαντάκος,
Καραγκούνης, Κολοβός, Λυκογιάννης
και Βλαχοδήμος.
Αναλυτικά η αποστολή για το
φιλικό: Χουτεσιώτης, Στρέζος, Μπουχαλάκης, Διαμαντάκος, Φουστέρ, Ιμπαγάσα, Καραγκούνης, Κολοβός, Λυκογιάννης, Μασάντο, Μαρκάνο, Παπαδόπουλος, Παπάζογλου, Πελέ, Σάλιακας, Σαβιόλα, Τόρες, Βλαχοδήμος,
Βούρος. Ο Εντινγκά δεν γυμνάστηκε
χθες, αφού έχει συμπτώματα κρυολογήματος, ενώ ο Βαλντέζ έκανε
θεραπεία για το αιμάτωμα που τον
ταλαιπωρεί. Ο Βέργος έκανε ατομικό.

