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Η Ανόρθωση έχει τον πρώτο λόγο για να κερδίσει στο Παφιακό, κόντρα στην ΑΕΖ.
Παρ' όλ' αυτά, η μέχρι σήμερα μέτρια «κυρία» θα πρέπει να είναι εξαιρετικά
προσεκτική για ν' αποφύγει νέες απώλειες.
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ΦΑΒΟΡΙ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι «γαλαζοκίτρινοι» ταξιδεύουν στο
Παραλίμνι για ν' αντιμετωπίσουν την
ουραγό Αναγέννηση του Σάββα
Παουρσαϊτίδη. Είναι το ακλόνητο
φαβορί για τη νίκη και επιζητούν να
επιβεβαιώσουν την υπεροχή τους και
να μπουν ιδανικά στον νέο χρόνο. Για
τη μεγάλη έκπληξη θα παλέψει η
ομάδα της Δερύνειας.

ΣΕΛΙΔΑ 37 

ΑΠΟΕΛ: ΚΑΙ
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ΠΟΔΑΡΙΚΟ
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ΣΠΟΥΔΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ

ΣΠΟΥΔΑΙΟ

Η 1η αγωνιστική του 2017
φέρνει το πρώτο μεγάλο
ντέρμπι. ΑΕΚ και
Απόλλωνας συγκρούονται
στη Λάρνακα και ξέρουν
πως η νίκη σημαίνει
πολλά και οι απώλειες
πισωγύρισμα. Η ΑΕΚ θέλει
να μείνει πρώτη, ο
Απόλλωνας να κάνει
διπλό που θα τον κρατήσει
κοντά στην τριάδα.
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EXTRA 5

7182η κλήρωση:  5, 11, 18, 23, 29

7283η κλήρωση:  4, 18, 20, 21, 32

SUPER 3

29527η: 226 29528η: 015 29529η: 133

29530ή: 011 29531η: 622 29532η: 847

29533η: 738 29534η: 428 29535η: 131

29536η: 364
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CYTAVISIONSPORTS 3

17:00 ΑΡΗΣ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

CYTAVISIONSPORTS 7

17:00 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ

CYTAVISIONSPORTS 2

18:00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΑΠΟΕΛ

20:30 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΡΕΑΛ Μ.

CYTAVISIONSPORTS 1

19:00 ΑΕΚ - ΑΠΟΛΛΩΝ

21:45 BOURNEMOUTH - ARSENAL

NOVASPORTS 2

17:15 ΗΡΑΚΛΗΣ - ΞΑΝΘΗ

21:30 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-ΤΕΝΕΡΙΦΗ

NOVASPORTS 3

19:00 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΜΠΑΝΒΙΤ - ΑΡΗΣ 

NOVASPORTS 1

19:30 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ

Τιμώνται οι κορυφαίοι 

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Η ετήσια τελετή βράβευσης των κορυ-
φαίων αθλητών και αθλητριών της Σκο-
πευτικής Οργάνωσης Λευκωσίας θα
πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Σκο-
πευτήριο, την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου,
υπό την αιγίδα του νέου Δημάρχου Λα-
τσιών Χρίστου Πιτταρά, ενώ χορηγός
της όλης εκδήλωσης, για 18η χρονιά,
είναι η εταιρεία «ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ -
ΠΑΓΩΤΑ».

Στην εκδήλωση, στην οποία θα τιμη-
θούν οι σκοπευτές και σκοπεύτριες της
Οργάνωσης για τις παγκύπριες και διε-
θνείς επιτυχίες τους στα διάφορα αγω-
νίσματα της σκοποβολής το 2016, έχουν
προσκληθεί και θα παρευρεθούν αξιω-
ματούχοι του Αθλητιμού και της Πολι-
τείας, εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών,
της Αστυνομίας, της Εθνικής Φρουράς
και της ΕΛΔΥΚ, καθώς και εκπρόσωποι
οργανισμών, σωματείων και άλλων ορ-
γανωμένων φορέων. Στην ίδια εκδήλωση
θα κοπεί και η βασιλόπιτα του σωματείου
και θα κληρωθούν διάφορα δώρα μεταξύ
των παρευρισκομένων. 

Τα «Έπαθλα του Δήμου Λατσιών»,
που απονέμονται σε εξελίξιμους έφηβους
και νεάνιδες, που δεν βρίσκονται στα

προγράμματα επιχορήγησης της ΣΚΟΚ,
φέτος θα απονεμηθούν στους αθλητές
της παραολυμπιακής ομάδας τραπ Νε-
όφυτο Νικολάου και Ραφαήλ Μαρκουλ-
λή, και στις νεάνιδες αθλήτριες του στα-
θερού στόχου Μαρία Βανέσα Χαραλάμ-
πους και Βάνα Χαπεσιάν. Θα τιμηθούν
επίσης για τις διεθνείς επιτυχίες τους ο
κορυφαίος σκοπευτής Νικόλας Βασι-
λείου, οι νεαροί αθλητές του σκιτ Σωτήρης
Αντωνίου και Μενέλαος Μιχαηλίδης,
και οι αθλητές του κόμπακ Πέτρος Ιωάν-
νου και Ηλίας Ηλία, ενώ για την προ-
σφορά τους στο σωματείο και στη σκο-

ποβολή θα τιμηθούν οι Μιχάλης Χαρα-
λάμπους και Μιχάλης Βορκάς, και ο
Κυπριακός Όμιλος «POINTER - SETTER
CLUB». 

Για τις επιτυχίες τους στα διάφορα
πρωταθλήματα της ΣΚΟΚ το 2016 θα
βραβευτούν οι ακόλουθοι αθλητές και
αθλήτριες:
ΣΚΙΤ: Νικόλας Βασιλείου, Λουίζα Θεο-
φάνους, Σωτήρης Αντωνίου και Τάσος
Χαπέσιης
ΤΡΑΠ: Παύλος Κουτσόφτας, Γεωργία
Κωνσταντινίδου, Άδωνις Μυλωνάς και
Χάσι Μπόρα

ΑΕΡ. ΤΟΥΦΕΚΙ: Αλέξανδρος Χριστο-
φόρου, Ανδρέας Αντωνίου, Στυλιανός
Γρηγορίου, Χάρης Χαρή, Άρτεμις Παν-
τελή, Ειρηάννα Καγιά, Στέφανη Στυλιανού
και Κατερίνα Χαρή
ΑΕΡ. ΠΙΣΤΟΛΙ: Χρίστος Γερασίμου, Ευ-
ριπίδης Γεωργίου, Κωνσταντίνα Πρατσή,
Άλεξ Καμούγερος και Ηλίας Ανδρονίκου 
ΣΠΟΡΤΙΓΚ: Ηλίας Ηλία, Πέτρος Ιωάννου,
Γιάννος Νεοφύτου, Ευάγγελος Καραβό-
λιας, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου και
Δώρος Λουκαΐδης
ΚΟΜΠΑΚ: Πέτρος Ιωάννου, Ηλίας Ηλία
και Κύπρος Κυπριανού

Επαναρχίζει το ματς…
Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία πάνω
απ' όλα.

Επαναρχίζει ο μαραθώνιος σήμερα
με σημαντικές αναμετρήσεις και σε πρώ-
το, βέβαια, πλάνο ενδιαφέροντος, το
ντέρμπι ΑΕΚ - Απόλλωνα, το πρώτο ου-
σιαστικά από μια νέα σειρά παρόμοιων
που μας αναμένουν.

Και όσο και να λέγεται ότι δεν είναι
μόνο τα ντέρμπι που κρίνουν σημαντικά
πράγματα και γέρνουν την πλάστιγγα
προς την πλευρά των εκάστοτε νικητών,
θεωρώ ότι η έκβαση κάθε ντέρμπι, ειδικά
τώρα που εισερχόμαστε στα πιο σημαν-
τικά χρονικά διαστήματα του πρωτα-
θλήματος, πιθανόν να αποδειχτεί σημα-

διακή έως και καθοριστική στη γενική
σούμα…

Και ειδικά αυτό στο Αρένα, έρχεται
σε μία χρονική στιγμή κατά την οποία η
μεν ΑΕΚ θέλει να διατηρηθεί στην κο-
ρυφή, αλλά και να επανέλθει σε ψηλές
πτήσεις από πλευράς εμφανίσεων, ενώ
ο Απόλλων θέλει να διατηρήσει επαφή
με το τρίο και να ελπίζει στη συνέχεια να
ψαλιδίσει τη διαφορά τουλάχιστον με
κάποιες από τις προπορευόμενες ομά-
δες.

Την ίδια τώρα που οι «γαλαζοκίτρινοι»
της Λεμεσού και της Λευκωσίας έχουν
την ετικέτα του λογικού φαβορί κόντρα
σε Καρμιώτισσα και Αναγέννηση αντί-

στοιχα, και ετοιμάζονται και αυτοί για τα
ντέρμπι που θα έχουν στη συνέχεια.

Γράψαμε πολλές φορές από αυτή
εδώ τη στήλη, ότι τουλάχιστον στο αγω-
νιστικό κομμάτι εξακολουθεί να υπάρχει
μεγάλο ενδιαφέρον παντού και αυτό
κρατά την αγωνία σε υψηλά επίπεδα.

Είναι ένα θετικό στοιχείο, έστω και
αν θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγ-
ματα, αν οι ομάδες ήταν τουλάχιστον
κατά δυο λιγότερες.

Απλά φανταστείτε τη βαθμολογία με
12 και όχι με 14 ομάδες…

Και κάποιοι εξακολουθούν να είναι
υπέρμαχοι της αλλαγής που επήλθε
πριν από δυο χρόνια, αλλά το σωματειακό

συμφέρον, είπαμε πολλές φορές, είναι
υπεράνω του γενικού, είτε αρέσει σε κά-
ποιους είτε και όχι.

Έστω όμως με τα υπάρχοντα δεδο-
μένα, παραμένει ισχυρό κίνητρο για την
κάθε ομάδα, σε όποιον ουσιαστικά όμιλο
και να ανήκει, να θέλει να πέτυχει στους
αρχικούς της στόχους και από τη στιγμή
που η καταδικασμένη για τους πλείστους
Αναγέννηση εξακολουθεί να παλεύει,
σημαίνει ότι επί του παρόντος ουδεμία
ομάδα είναι αδιάφορη.

Αναμένουμε και τη συνέχεια, ή και
τα αποτελέσματα που θα έχουν οι προ-
σπάθειες των ομάδων για να ενισχυθούν
στον μήνα που εισήλθαμε και κυρίως

πόσο ρόλο θα παίξουν οι αλλαγές στο
έμψυχο υλικό σε καθεμία από αυτές.

Είναι και αυτό ένα στοίχημα για την
κάθε ομάδα, έστω και αν είναι γνωστό
ότι το καλοκαίρι κτίζονται οι ομάδες και
όχι τον Ιανουάριο.

Αλλά μάθαμε εδώ στην Κύπρο να
αλλάζουμε τόσους κανόνες εν ριπή
οφθαλμού, στη δεύτερη περίοδο μετεγ-
γραφών θα κολλήσουμε;

Και πάλι Καλή Χρονιά σε όλους και
ό,τι επιθυμείτε να το αποκτήσετε, και μα-
κάρι στο ποδοσφαιρικό στερέωμα να
αλλάξουμε όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι
πλεύση και να δούμε το άθλημα με άλλο
φακό, όπως του αρμόζει δηλαδή.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΜΩYΣΕΩΣ

ΤΡΙΤΗ ΓΝΩΜΗ

TΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διευθυντής Σύνταξης |

Θεόδωρος Καυκαρίδης

Υπεύθυνοι σύνταξης |

Πολύβιος Αλεξάνδρου,

Φρίξος Κυριάκου,

Ανδρέας Παρασκευά

Συντάκτες | Στέλιος

Παπαμωυσέως,  Άκης

Κυριάκου, Βασίλης

Τσιρόπουλος,  Γιάννης

Παπαϊωάννου, Σοφοκλής

Σοφοκλέους, Κωνσταντίνος

Κλαρκ, Κατερίνα Φραντζή,

Κώστας Αθανασίου,

Κωστής Σταυρινίδης,

Γρηγόρης Γεωργίου, Στέλιος

Δημοσθένους 

Συνεργάτες | Δημήτρης

Φώκκης, Τάκης Πάλμας,

Παναγιώτης Χριστοδούλου

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στο Ολυμπιακό
Σκοπευτήριο, υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λατσιών

ΜΠΑΣΚΕΤ
Πολύβιος Αλεξάνδρου 

Πιστός στις εξαγγελίες του είναι ο πρό-
εδρος της ΚΟΚ Λούης Δημητρίου, ο
οποίος δρομολογεί σημαντικές εξελίξεις
που αφορούν τον Κύπριο καλαθοσφαι-
ριστή. Σύμφωνα με πληροφορίες μας,
μέσα στο επόμενο 15νθήμερο, ο πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας θα έχει συνάν-
τηση με τους προέδρους των σωματείων
Α' Κατηγορίας, στην οποία θα καταθέσει
εισήγηση για περαιτέρω μείωση των
ξένων, στους τρεις, από τη νέα αγωνιστική
περίοδο. Εισήγηση, που εκ πρώτης
όψεως φαίνεται να έχει αρκετούς υπο-
στηρικτές από τα σωματεία της Α' Κατη-
γορίας. 

Αυτό διαφάνηκε και από τις προκα-

ταρκτικές επαφές που είχε ο κ. Δημητρίου
με τους προέδρους των σωματείων της
Α' Κατηγορίας. Ασφαλείς πληροφορίες
μας αναφέρουν ότι από τις τρεις ομάδες
που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις πρώ-
τες θέσεις, στον βαθμολογικό πίνακα, οι
δύο φαίνεται να είναι υπέρμαχες της
άποψης για περαιτέρω μείωση των ξένων,
στους τρεις, από τη νέα καλαθοσφαιρική
περίοδο. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία
στον Κύπριο καλαθοσφαιριστή για πε-
ραιτέρω ανέλιξη, αφού θα έχει ακόμα
περισσότερο αγωνιστικό χρόνο.  

Επιπροστέτως, ο πρόεδρος της ΚΟΚ
θέλει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο
αναπτυξιακό, που ήδη λειτουργεί με με-
γάλη επιτυχία στις ηλικίες των αγοριών
και κορασίδων, ενώ υπάρχει η θέληση
ώστε να επαναλειτουργήσει και η εθνική
γυναικών.   

Εισήγηση για τρεις ξένους!
Αυτό θα ζητήσει ο πρόεδρος της ΚΟΚ, στη συνάντησή του
με τους προέδρους των σωματείων της Α' Κατηγορίας

Οι νεαροί

Αλέξανδρος

Χριστοφόρου

και Άρτεμις

Παντελή

βραβεύονται

για τις επιτυ-

χίες τους στο

αεροβόλο

τουφέκι.  
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ΑΕΚ
Γρηγόρης Γεωργίου

Είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα που
είναι στην κορυφή της βαθμολογίας να
επιστρέφει νικηφόρα μετά από διακοπή
και μάλιστα όταν το κάνει απέναντι σε μια
μεγάλη ομάδα, παίρνει ακόμη μεγαλύτερη
δυναμική για τη συνέχεια. Είναι γι' αυτούς
τους λόγους που η ΑΕΚ θέλει πάρα πολύ
τη νίκη στο σημερινό ντέρμπι, αλλά φυσικά
και για να παραμείνει στην κορυφή. Τα
κίνητρα είναι σημαντικά και για την ΑΕΚ
ο σημερινός αγώνας είναι κομβικής ση-
μασίας. Κερδίζοντας τον Απόλλωνα δεν
θα πάρει μόνο τρεις βαθμούς αλλά πολύ
περισσότερα. Θα αποκτήσει τεράστια αυ-
τοπεποίθηση και πολύ καλή ψυχολογία
για τη συνέχεια. Δεν θα κερδίσει κάποια
τυχαία ομάδα, αλλά μια ομάδα που έχει
τους ίδιους στόχους. Το έργο της ΑΕΚ γί-
νεται ακόμη πιο δύσκολο, αφού για την
ομάδα της Λεμεσού η νίκη είναι μονό-
δρομος. Η διαφορά των δύο ομάδων στη
βαθμολογία είναι στους οκτώ βαθμούς
και αν οι «κιτρινοπράσινοι» κερδίσουν, η
διαφορά θα πάει στους έντεκα και αυτό
θα αφήσει τον Απόλλωνα πολύ μακριά
από τους πρωταρχικούς του στόχους. Το
γεγονός ότι ο αγώνας θα είναι πολύ δύ-
σκολος το επεσήμανε και ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ
στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ. Μίλησε
για ανταγωνιστικό παιχνίδι, για την αυτο-
συγκέντρωση που πρέπει να έχουν οι
παίκτες του, αλλά και για την ποιότητα του
Απόλλωνα. Δεν πρέπει σε καμιά περί-
πτωση να υποτιμηθεί η διαφορά στη βαθ-
μολογία, η οποία με ήττα της ΑΕΚ θα πάει
στους πέντε βαθμούς και ο Απόλλωνας
θα επιστρέψει δυναμικά στη διεκδίκηση
του πρωταθλήματος. Είναι στα φαβορί και
η ομάδα της Λεμεσού για κατάκτηση του
φετινού πρωταθλήματος, είπε προχθές ο
Βάσκος τεχνικός της ΑΕΚ. Αυτό που θα
βοηθήσει πολύ είναι ο παράγοντα κόσμος
και η συμπεριφορά του. Δηλαδή, θα πρέπει
να είναι αυξημένη η προσέλευσή του σε
σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια στην
«ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ», αλλά και να μην είναι
παρών - απών. Θα πρέπει να ζεστάνουν
την ατμόσφαιρα με τις εκδηλώσεις τους
και τα συνθήματά τους και να νιώσουν οι
παίκτες ότι αγωνίζονται στην έδρα τους.
Αυτό επίσης που θα παίξει σημαντικό
ρόλο είναι η υπομονή του κόσμου και σί-
γουρα και των παικτών. Υπομονή στον
αγωνιστικό χώρο και στις εξέδρες και σε
καμιά περίπτωση απογοήτευση και μουρ-
μούρα, ανάλογα βέβαια και με την εξέλιξη
του παιχνιδιού. Από την αρχή μέχρι το
τέλος του αγώνα προσήλωση στον στόχο
και στις οδηγίες του προπονητή και πάνω
απ' όλα η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι η ΑΕΚ
της ουσίας και του γνωστού της χαρακτήρα,
αν θέλει να φτάσει στο πρώτο τρίποντο
του 2017 μέσα στη νέα της έδρα.

Χωρίς Τομάς και Μουρίγιο
Όπως ήταν αναμενόμενο, Τομάς και
Μουρίγιο έμειναν εκτός αποστολής για
το σημερινό παιχνίδι. Γκαρίδο και Λαμ-
πάν, οι οποίοι αντιμετώπιζαν κάποια μι-
κρά προβλήματα τραυματισμών, τα ξε-
πέρασαν και είναι 100% έτοιμοι. Έτσι, ο
Ιμανόλ Ιδιάκεθ έχει αρκετές επιλογές
για να παρατάξει μια πολύ καλή ενδε-
κάδα. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο
Μίνιο. Αριστερά θα είναι ο Χαραλάμπους
με τον Γκαρίδο να είναι έτοιμος κι αυτός.
Δεξιά θα παίξει ο Ορτίθ. Αμυντικό δίδυμο
θα είναι ο Καταλά με τον Μόισοφ. Στη
μεσαία γραμμή οι Λαμπάν, Λαρένα και
Μπόλιεβιτς και στην επίθεση οι Τέτε,
Τρισκόφσκι και Άλβες. Υπάρχει πιθα-
νότητα να είναι στην ενδεκάδα ο Ακοράν
και να μην είναι ο Άλβες με τον Τρι-
σκόφσκι να είναι στην κορυφή.

ΑΕΚ
1. Μίνιο
2. Ορτίθ
3. Χαραλάμπους
4. Μόισοφ
5. Καταλά
6. Λαμπάν
7. Τρισκόφσκι
8. Μπόλιεβιτς
9. Άλβες
10. Λαρένα
11.Τέτε

ΑΠΟΛΛΩΝ
Κωστής Σταυρινίδης

Αποφασισμένος για να πάρει το διπλό
μέσα στην «ΑΕΚ Arena» είναι ο Απόλ-
λωνας. Οι «κυανόλευκοι» της Λεμεσού
αντιμετωπίζουν απόψε στη Λάρνακα την
ΑΕΚ και δεν έχουν άλλη βλέψη πέρα
από το τρίποντο και τους βαθμούς της
νίκης, που αφενός θα τους ξαναβάλουν
σε τροχιά διεκδίκησης του τίτλου και
αφετέρου θα τους επιτρέψει να μπουν
με το δεξί στον νέο χρόνο. Για τον Σω-
φρόνη Αυγουστή και τους ποδοσφαιρι-
στές του ο σημερινός αγώνας είναι μιας
πρώτης τάξεως ευκαιρία για να δείξουν
ότι μαζί με το 2016 έφυγαν και τα άσχημα
αποτελέσματα που έφεραν τη λεμεσιανή
ομάδα μακριά από την κορυφή. 

Στον Απόλλωνα γνωρίζουν πάρα πο-
λύ καλά ότι το έργο τους θα είναι δυσκο-
λότατο, όμως είναι αποφασισμένοι να
συνεχίσουν το καλό σερί που έχουν τις
τελευταίες δύο αγωνιστικές και κερδί-
ζοντας την πρωτοπόρο μέσα στην έδρα
της θα τους δώσει τεράστια αυτοπεποί-
θηση και μεγάλη ώθηση για τη συνέχεια.
Ο Σωφρόνης Αυγουστή προετοίμασε
τους παίκτες του όσο καλύτερα μπορούσε,
τους έδειξε τι πρέπει να εκμεταλλευτούν
και αυτό που τους ζήτησε είναι να πα-
ρουσιαστούν και σήμερα σοβαροί, με
σωστή νοοτροπία και να προσπαθήσουν
να κάνουν πράξη όλα όσα δούλεψαν
στις προπονήσεις της εβδομάδας. Για
τον Κύπριο τεχνικό το σημαντικότερο
είναι οι παίκτες του να προσπαθήσουν
να κάνουν το παιγνίδι τους έχοντας στο
μυαλό τους μόνο τη νίκη.

Περισσότερες επιλογές
Ο Αυγουστή στο σημερινό ντέρμπι θα
έχει περισσότερες επιλογές σε σχέση με
τους προηγούμενους αγώνες. Και αυτό
γιατί εξέτισαν την τιμωρία τους και επι-
στρέφουν οι Βάλε, Ρομπέρζ και Σακέτι,
ενώ ο Στυλιανού είναι σαφώς πιο έτοιμος
σε σχέση με πριν από δύο εβδομάδες.
Εκτός θα είναι και σήμερα οι τραυματίες
Γκίε, Μακρίδης και ο ανέτοιμος Βασιλείου.
Ο τελευταίος θα είναι ξανά στη διάθεση
του προπονητή του σε μια εβδομάδα. 

Σε ό,τι αφορά την 11άδα υπάρχουν
κάποια ερωτηματικά. Ο Βάλε θα επι-
στρέψει κάτω από τα δοκάρια. Για το
δεξί άκρο της άμυνας Ζοάο Πέδρο και
Στυλιανού διεκδικούν τη θέση. Αριστερά
θα αγωνιστεί ο Γκόμες. Για τις δύο θέσεις
στο κέντρο της άμυνας υπάρχουν τρεις
υποψήφιοι. Ο Βινίσιους, ο Ρομπέρζ και
ο Αγγελή. Ο Σακέτι θα είναι στη μεσαία
γραμμή ως αμυντικός μέσος, ενώ σί-
γουρος είναι και ο Ντα Σίλβα. Ο Μπεν-
τόγια λογικά θα είναι ο 3ος, εκτός και αν
επιλεχθεί στο φτερό. Ο Πίεχ θα είναι
στην κορυφή της επίθεσης με τον Πα-
πουλή στο ένα φτερό. Για την άλλη θέση
υπάρχουν οι Πέδρο (αν δεν παίξει μπακ),
Μπεντόγια (αν δεν παίξει στα χαφ), ο
Σαρδινέρο και ο Μάγκλιτσα αν προτι-
μήσει ο κ. Αυγουστή σχήμα με δύο επι-
θετικούς. 

Ο Απόλλωνας θα έχει 720 οπαδούς
του, αφού χθες το απόγευμα ανακοίνωσε
ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια που
είχε στη διάθεσή του για τον σημερινό
αγώνα με την ΑΕΚ. Η λεμεσιανή ομάδα
θα έχει στο πλευρό της όσους φίλους
του δικαιούται στο Βόρειο Πέταλο στη
Λάρνακα, όχι όμως και τους οργανωμέ-
νους που έχουν ανακοινώσει αποχή
λόγω της ταυτοποίησης, τηρώντας πιστά
τη θέση τους όποτε υπάρχει ανάλογη
κατάσταση. Φυσικά η απουσία του ΠΑΝ-
ΣΥΦΙ στερεί από την ομάδα του Σωφρόνη
Αυγουστή τη στήριξη από το πιο ζωντανό
κομμάτι της κυανόλευκης εξέδρας. 

ΑΠΟΛΛΩΝ
1. Βάλε
2. Πέδρο ή Στυλιανού 
3. Βινίσιους
4. Ρομπέρζ ή Αγγελή 
5. Γκόμες
6. Σακέτι
7. Μπεντόγια 
8. Μάγκλιτσα
9. Πίεχ
10. Ντα Σίλβα
11. Παπουλής 

Θέλουν ποδαρικό
με το δεξί

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Απόλλωνα
στο ντέρμπι της αγωνιστικής,

με τις δύο ομάδες να στοχεύουν μόνο
στη νίκη σ' ένα παιχνίδι κομβικής
σημασίας και πολλών κινήτρων
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ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Κατερίνα�Φραντζή

Την πρώτη εξόρμησή της στη νέα χρονιά
πραγματοποιεί σήμερα η Νέα Σαλαμίνα
η οποία θα ταξιδέψει στη Λεμεσό για ν'
αντιμετωπίσει τον Άρη στο Τσίρειο Στάδιο
(17:00). Η ομάδα του Στάικου Βεργέτη
θέλει να κάνει ποδαρικό στο 2017 με
νικηφόρο αποτέλεσμα και προετοιμά-
στηκε με στόχο το «διπλό» στη σημερινή
αναμέτρηση, απέναντι σ' έναν αντίπαλο
που «καίγεται» για βαθμούς. 

Ο στόχος της εισόδου στην εξάδα
επιβάλλει στους «ερυθρόλευκους» την
κατάκτηση της νίκης στα παιχνίδια με
τις ομάδες που βρίσκονται πιο χαμηλά
στον βαθμολογικό πίνακα. 

Η Νέα Σαλαμίνα διανύει σταθερά
ανοδική πορεία μετά την έλευση του
Ελλαδίτη τεχνικού, ο οποίος βελτίωσε
σημαντικά την ανασταλτική λειτουργία
της. Όμως, ταυτόχρονα επιβάλλεται να

παρουσιάσει βελτίωση και στον τομέα
του σκοραρίσματος, καθώς η παραγω-
γικότητά της είναι εξαιρετικά χαμηλή
(πέτυχε 14 τέρματα σε 16 αγωνιστικές,
εκ των οποίων τα πέντε σε ένα παιχνίδι
με αντίπαλο την ΑΕΖ).    

Ο Στάικος Βεργέτης μπόρεσε να κα-
ταστρώσει τα πλάνα του για τον σημερινό
αγώνα χωρίς ιδιαίτερα αγωνιστικά προ-
βλήματα, καθώς πέραν του ανέτοιμου
Πεδρίτο υπολογίζει σε όλους τους υπό-
λοιπους ποδοσφαιριστές της ομάδας. 

Στην περίοδο της διακοπής του πρω-
ταθλήματος οι «ερυθρόλευκοι» προχώ-
ρησαν σε κοινή συναινέσει λύση της
συνεργασίας τους με τους Κούλλη Παύ-
λου και Χριστόφορο Χριστοφή, οι οποίοι
δεν είχαν αρκετό χρόνο συμμετοχής.  

Την ίδια ώρα, η διοίκηση δηλώνει
πως δύσκολα θα προχωρήσει σε προ-
σθήκη στη μετεγγραφική περίοδο του
Ιανουαρίου, αφενός, λόγω οικονομικού
και, αφετέρου, καθώς δεν υπάρχει κενή
θέση στο ρόστερ. 

ΑΡΗΣ

Κωστής�Σταυρινίδης

Να επιστρέψει στις νίκες και να μπει
στο 2017 με το δεξί. Αυτός είναι ο
στόχος του Άρη σήμερα κόντρα στη
Σαλαμίνα. Η λεμεσιανή ομάδα είναι
τέσσερεις αγώνες χωρίς νίκη, έμεινε
πίσω στη βαθμολογία και πρέπει να
ξεκινήσει να κερδίζει για να μπορέσει
να δει με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη
συνέχεια. Ο Φρεντερίκ Βάντερμπιστ
είχε την ευκαιρία να δουλέψει με
τους παίκτες του στη διακοπή του
πρωταθλήματος για να βελτιωθούν
και να μπορέσουν να γίνουν η αντα-
γωνιστική ομάδα που θα διεκδικήσει
την παραμονή της στην κατηγορία.
Και μέσα στο Τσίρειο η λεμεσιανή
ομάδα θα πρέπει να αρχίσει να κερ-
δίζει για να υλοποιήσει τον στόχο
της. Χθες ο Άρης ανακοίνωσε την
απόκτηση του Σουηδού αμυντικού
Ράσμους Σιοστέντ, ο οποίος αποτελεί
την 3η μετεγγραφή του. «Η ομάδα
μας απέκτησε τον 24χρονο Σουηδό
αμυντικό Rasmus Sjostedt, που αγω-
νιζόταν στη Φάλκενμπεργκ. Μάλιστα
ο παίκτης βρέθηκε ήδη στη Λεμεσό
και συμφώνησε με την ομάδα, ο οποί-
ος αναμένεται τις επόμενες ώρες να
ανακοινωθεί και επίσημα». 

Ώρα για νίκη

ΑΕΖ

Κωστής�Σταυρινίδης

Να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί
θα προσπαθήσει η ΑΕΖ σήμερα κόν-
τρα στην Ανόρθωση. Η λεμεσιανή
ομάδα δεν βρίσκεται στα καλύτερά
της, όμως βρίσκεται ένα μόλις βαθμό
μακριά από τη 12η θέση και θα προ-
σπαθήσει, παρά τα προβλήματα, να
παραμείνει στην κατηγορία. Το κλίμα
δεν είναι και το καλύτερο στην ομάδα
των Δημητρίου και Γαρπόζη, έχει να
κερδίσει από την πρεμιέρα, όμως
κόντρα σε μια μεγάλη ομάδα όπως η
Ανόρθωση θα προσπαθήσει για βαθ-
μολογικό κέρδος έχοντας σαν οδηγό
το παιγνίδι του πρώτου γύρου. 

Το τεχνικό δίδυμο της ΑΕΖ προ-
σπάθησε να βελτιώσει την ψυχολογία
της ομάδας και να κάνει τους παίκτες
να πιστέψουν ότι μπορούν να τα κα-
ταφέρουν. Ταυτόχρονα δούλεψαν
κατά τη διάρκεια της διακοπής σε το-
μείς που χρήζουν βελτίωσης, έτσι
ώστε να μην επαναληφθούν λάθη
που έγιναν στα προηγούμενα παι-
γνίδια, με αποτέλεσμα να μην έχει η
ΑΕΖ το βαθμολογικό κέρδος που
ανέμενε. Και σήμερα στην 11άδα της
θα έχει νεαρούς παίκτες που δείχνουν
ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν στις
απαιτήσεις της κατηγορίας. 

Θα το παλέψει

Πρώτη εξόρμηση, πρώτο «διπλό» 
Ποδαρικό με νίκη θέλουν οι «ερυθρόλευκοι» στη Λεμεσό

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Ανδρέας�Παρασκευά

Παίζει σε κάθε αγώνα με την πλάτη στον
τοίχο. Η νίκη επί του Άρη έφερε κάποια
βαθμολογική ηρεμία στην Ανόρθωση,
αφού ανέβηκε στους 18 βαθμούς, ωστόσο
η 6άδα αποτελεί πρόκληση για την «κυ-
ρία» τη δεδομένη στιγμή. 

Κόντρα στην ΑΕΖ το τρίποντο αποτελεί
το μοναδικό ζητούμενο, αφού θα φέρει
ακόμα μεγαλύτερη αγωνιστική ηρεμία
στην ομάδα, κάτι που χρειάζεται την δε-
δομένη στιγμή ειδικά και με τη διοικητική
αβεβαιότητα που υπάρχει. 

Ο Ρόνι Λέβι φρόντισε να στείλει τα
κατάλληλα μηνύματα στους παίκτες του
στο διάστημα της διακοπής, αφού δεν
ήταν ικανοποιημένος από την αγωνιστική
τους παρουσία στα προηγούμενα παι-
χνίδια με εξαίρεση αυτό με τον Άρη. 

Δούλεψε περισσότερο την ανασταλ-

τική λειτουργία της «κυρίας», αφού σε
κάθε αγώνα αντιμετωπίζει πολλά προ-
βλήματα σε αντίθεση με την επιθετική
ανάπτυξη, η οποία στους τελευταίους
αγώνες βρήκε τις λύσεις. 

Παράλληλα όμως η τεχνική ηγεσία,
εκμεταλλευόμενη τη διακοπή, θέλησε
να τονώσει την αυτοπεποίθηση των παι-
κτών της, ώστε να ανεβάσουν την από-
δοσή τους στους επόμενους αγώνες.
Από τη στιγμή που δυσκολεύει και το
θέμα ενίσχυσης ο Ρόνι Λέβι θέλει να
παίρνει όσα περισσότερα μπορεί από
τον κάθε ποδοσφαιριστή του, ανεξάρτητα
εάν έχει πάρει κάποιες αποφάσεις για
το μέλλον τους. 

Οι αλλαγές στην 11άδα δεν θα πρέπει
να θεωρούνται δεδομένες σε σχέση με
τον τελευταίο αγώνα, αφού πέραν του
Ρέινα ο Ισραηλινός τεχνικός δεν αντιμε-
τωπίζει άλλα προβλήματα. Κυρίως μεσο-
επιθετικά θα διατηρηθεί το πλάνο που
είχε στον τελευταίο αγώνα με τον Ράγιος,

εκτός απροόπτου να επιστρέφει στην
11άδα παίρνοντας τη θέση του Οικονομίδη. 

Η αγωνία στο ζενίθ
Όσον αφορά το διοικητικό, ώρες αγωνίας
για την Ανόρθωση η οποία βρίσκεται
ακόμα σε διοικητική αβεβαιότητα. Ο
σύλλογος κι ο Χρίστος Πουλλαΐδης συμ-
φώνησαν στις τροποποιήσεις στις ασφα-
λιστικές δικλίδες, ωστόσο αυτό που προ-
έχει πλέον είναι να βρεθεί και να συσταθεί
μια ομάδα από ανθρώπους, ούτως ώστε
μέχρι αύριο να υποβάλουν υποψηφιό-
τητα. Οι διεργασίες τα τελευταία 24ωρα
είναι έντονες, γίνεται προσπάθεια ώστε
να βρεθούν άτομα για να αναλάβουν το
οικονομικό βάρος το οποίο αγγίζει τη
δεδομένη στιγμή το 1,2 εκατομμύριο
ευρώ. Ήδη πρώην παράγοντες φέρεται
να έχουν προσεγγιστεί ώστε να επιστρέ-
ψουν αναλαμβάνοντας την εταιρεία, χωρίς
όμως να διαρρέουν ονόματα. 

Όλα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα, αφού

θα πρέπει να κατατεθούν υποψηφιότητες
ενόψει της Γενικής Συνέλευσης. 

Λαχνός εισφοράς
Με νέα ανακοίνωση που εξέδωσε η
Ανόρθωση υπενθυμίζει τους φίλους της
ομάδας για τον λαχνό εισφοράς που κυ-
κλοφορεί από τις 22 Δεκεμβρίου, αξίας
€10, ο οποίος έχει ως στόχο την οικονο-
μική στήριξη τόσο της ποδοσφαιρικής
ομάδας όσο και των αγωνιστικών τμη-
μάτων πετόσφαιρας ανδρών και γυναι-
κών καθώς και φούτσαλ.

Κυκλοφορεί επίσης και ο Πρωτο-
χρονιάτικος λαχνός με δώρο ένα υπερ-
πολυτελές Mercedes GLC Coupe!

Λαχνοί διατίθενται στα γραφεία της
ομάδας, στις εισόδους του Σταδίου «Αν-
τώνης Παπαδόπουλος» σε κάθε εντός
έδρας παιχνίδι, καθώς και στο κατάστημα
αναμνηστικών της Ανόρθωσης στο γή-
πεδο, αλλά και στο Θεμιστόκλειο Αθλη-
τικό Κέντρο, στη Λεμεσό. 

Θέλει νέα αγωνιστική ανάσα
Κόντρα στην ΑΕΖ η «κυρία» δεν έχει άλλη επιλογή πέραν από το τρίποντο



ΑΡΗΣ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Σήμερα 17:00

Στάδιο: Τσίρειο

Διαιτητής: Τράττου Λεόντιος

Α' Βοηθός: Βίκτωρος Σωτήρης

Β' Βοηθός: Χρίστου Ε. Χρίστος

4ος Διαιτητής: Ορθοδόξου Ανδρέας

Παρατηρητής: Παπαβαρνάβας Μιχάλης 

ΑΕΖ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Σήμερα 17:00

Στάδιο: Παφιακό

Διαιτητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος

Α' Βοηθός: Χρίστου Αριστείδης

Β' Βοηθός: Γεωργίου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Αναστασίου Ιωάννης

Παρατηρητής: Γεωργίου Ανδρέας

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΑΠΟΕΛ

Σήμερα 18:00

Στάδιο: Τάσος Μάρκου

Διαιτητής: Νικολάου Γεώργιος

Α' Βοηθός: Κυριάκου Αγγέλα

Β' Βοηθός: Πέτρου Πέτρος

4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Κυριάκος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

ΑΕΚ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

Σήμερα 19:00

Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα

Διαιτητής: Νικολαΐδης Χρίστος

Α' Βοηθός: Καλησπέρας Νίκος

Β' Βοηθός: Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Σωτηρίου Λούκας

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

ΟΜΟΝΟΙΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ

Τετάρτη, 17:00 

Στάδιο: ΓΣΠ        

Διαιτητής: Νεοκλέους Νικόλας

Α' Βοηθός: Σωτηρίου Μιχάλης

Β' Βοηθός: Ιωάννου Αθηνόδωρος

4ος Διαιτητής: Δημητρίου Βασίλης

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

ΕΡΜΗΣ - ΔΟΞΑ 

Τετάρτη,  17:00 

Στάδιο: Αντώνης Παπαδόπουλος

Διαιτητής: Νεοφύτου Νεόφυτος

Α' Βοηθός: Τούρος Δώρος

Β' Βοηθός: Κυριάκου Κυριάκος

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Νικόλας

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

ΑΕΛ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

Τετάρτη, 18:00

Στάδιο Τσίρειο

Διαιτητής: Μασιάς Δημήτρης

Α' Βοηθός: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός: Σπανός Χριστάκης

4ος Διαιτητής: Χριστοφή Τιμόθεος

Παρατηρητής: Ξάνθου Ανδρέας

18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 07.01.2017

17:00 ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΕΛ 

17:00 ΔΟΞΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

19:00 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΑΕΚ 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 08.01.2017

16:00 ΕΘΝΙΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ 

17:00 AΠΟΕΛ - ΑΡΗΣ 

18:00 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 09.01.2017

19:00 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΕΖ 

19Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 14.01.2017

17:00 ΔΟΞΑ - ΑΠΟΕΛ 

19:00 ΑΕΚ - NEA ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 15.01.2017

16:00 ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ 

16:00 ΑΕΛ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 

17:00 ΕΡΜΗΣ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 

18:00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΘΝΙΚΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 16.01.2017

19:00 ΑΕΖ - ΑΡΗΣ 
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ΑΠΟΕΛ

Πολύβιος�Αλεξάνδρου�

Σε δύο ταμπλό κινούνται πλέον οι εξελί-
ξεις στον ΑΠΟΕΛ. Πρώτον, είναι το αγω-
νιστικό, με τους «γαλαζοκίτρινους» να
καλούνται σήμερα να ξεπεράσουν το
εμπόδιο της Αναγέννησης Δ. στο «Τάσος
Μάρκου» και δεύτερο, η ενίσχυση που
θα επιχειρηθεί αυτόν τον μήνα. 

Αρχίζοντας από το πρώτο σκέλος, η
προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες, με
τον Τόμας Κρίστιανσεν να ζητά από τους
ποδοσφαιριστές του προσοχή και κα-
θόλου υποτίμηση. Μπορεί η Αναγέννηση
να βρίσκεται στην τελευταία θέση, όμως
αρκετές φορές τη φετινή περίοδο έβαλε
δύσκολα σε όσους την υποτίμησαν.
Ευχής έργο για τους πρωταθλητές θα
ήταν ένα γρήγορο γκολ, ώστε να απο-
βάλουν τυχόν άγχος, που ενδεχομένως
να δημιουργηθεί όσο δεν καταφέρνουν
να σκοράρουν. Είναι δεδομένο ότι οι γη-
πεδούχοι θα δώσουν ιδιαίτερη έμφαση
στην αμυντική τους διάταξη και θα προ-
σπαθήσουν να φανούν απειλητικοί στις
αντεπιθέσεις. Το ζητούμενο για την ομάδα

του κ. Κρίστιανσεν είναι να βρει τους
τρόπους, ώστε οι ποδοσφαιριστές του
να διασπάσουν αυτή την πολυπρόσωπη
αμυντική της γραμμή. 

Ενδεχομένως ο Δανός τεχνικός να
προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές, σε
σχέση με τον τελευταίο αγώνα με τη Νέα
Σαλαμίνα. Η ετοιμότητα του Λάγο τον
επαναφέρει στο αρχικό σχήμα μετά από
αρκετό διάστημα, ενώ θέση στην ενδε-
κάδα διεκδικούν Αλωνεύτης και Γιαν-
νιώτας. Ο Βάτερμαν θα διατηρηθεί για
άλλο ένα παιχνίδι κάτω από τα δοκάρια,
ο Μιλάνοφ θα είναι στο δεξί άκρο και ο
Λάγο στο αριστερό. Στο κέντρο της άμυνας
λογικά θα διατηρηθεί το δίδυμο Καρλάο
και Αστίθ. Ο Μοράις θα βρίσκεται λίγο
πιο μπροστά, στα άκρα της επίθεσης,
Αλωνεύτης, Γιαννιώτας, Εφραίμ και Βάν-
τερ διεκδικούν τις δύο θέσεις, ενώ ο Βι-
νίσιους θεωρείται βασικός και αναντι-
κατάστατος στο κέντρο. Στην κορυφή θα
βρίσκονται οι Σωτηρίου και Ντε Κα-
μάργκο. Όσον αφορά στον μετεγγραφικό
σχεδιασμό, δεν προκύπτει κάποια εξέλιξη,
με τον επίσημο ΑΠΟΕΛ να διαψεύδει
οποιοδήποτε ενδιαφέρον υπάρχει για
τον Πιέρο Σωτηρίου. Για την ώρα αξιο-

λογούνται όλες οι περιπτώσεις που φθά-
νουν στα γραφεία. 

Ν. Πετεβίνος: «Κανένα
ενδιαφέρον για Σωτηρίου»
Ο Νεκτάριος Πετεβίνος μιλώντας χθες
στο «Ράδιο Πρώτο» επανέλαβε για ακόμα
μια φορά πως δεν υπάρχει τίποτα χει-
ροπιαστό στα της ενίσχυσης, λέγοντας
χαρακτηριστικά πως: «Στείλαμε προ-
σφορά πριν από μια εβδομάδα σ' έναν
ποδοσφαιριστή, αλλά πλέον δεν υφίσταται
το ενδιαφέρον».

Για το δημοσίευμα που θέλει τον
ΠΑΟΚ να ενδιαφέρεται για τον Σωτηρίου: 

«Είναι δυνατό να έρχεται στην Κύπρο
ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ και
να μην μίλησε προηγουμένως με τον
ΑΠΟΕΛ; Φαίνεται ότι ο Σωτηρίου πουλά
και ελκύει. Ο επίσημος ΑΠΟΕΛ είπε
πριν από μια εβδομάδα ότι δεν υπάρχει
καμία κρούση και ότι δεν παραχωρείται
ο ποδοσφαιριστής με βάση τα δεδομένα
που υπάρχουν. Δεν υπάρχει κανένα εν-
διαφέρον και καμία ενημέρωση. Ούτε
ανεπίσημη κρούση. Δεν εκφράστηκε
ενδιαφέρον από καμία ομάδα για τον
Σωτηρίου».

Είπατε δεν παραχωρείται στην υφιστά-
μενη μετεγγραφική περίοδο. Αν έρθει μια
δελεαστική πρόταση δεν θα τη συζητήσετε; 

«Αν υπάρχει πρόταση θα το συζητή-
σουμε. Αν έρθει μια πρόταση με ένα
ποσό που δεν μπορούμε να αρνηθούμε
και να είναι και ο προορισμός που θέλει
ο ποδοσφαιριστής, ναι θα το συζητήσουμε.
Αλλά δεν υπάρχει κάτι για να συζητή-
σουμε αυτή τη στιγμή».

Στα υπόλοιπα μετεγγραφικά σημεί-
ωσε πως: «Μέχρι στιγμής δεν έχουμε
στείλει σε κανέναν ποδοσφαιριστή συμ-
βόλαιο. Στείλαμε μια προσφορά πριν
από μια εβδομάδα, η οποία πλέον δεν
υφίσταται. Επαναλαμβάνω ότι ο ΑΠΟΕΛ
ψάχνει ποδοσφαιριστές που θα ανεβά-
σουν το επίπεδο».

Για το εάν υπάρχει κάποια προτε-
ραιότητα: «Δεν υπάρχει κάποια προτε-
ραιότητα. Το να θέλεις να εξυπηρετήσεις
πρώτα το νούμερο ένα και μετά το νούμερο
δύο δεν μπορεί να ισχύσει. Αυτή τη
στιγμή δεν υπάρχει κάτι που να τρέχει».

Αξίζει ν’ αναφέρουμε πως ο Βόσνιος
Όγκνιεν Γκνιάτιτς φαίνεται πως ενδια-
φέρει τον ΑΠΟΕΛ και αναμένονται εξε-
λίξεις. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1  ΑΕΚ 16 12 3 1 33-8 39

2  ΑΕΛ 16 11 4 1 24-8 37

3 ΑΠΟΕΛ 16 11 4 1 34-8 37

4 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 16 9 4 3 35-14 31

5 ΟΜΟΝΟΙΑ 16 9 4 3 33-22 31

6 ΕΡΜΗΣ 16 6 4 6 21-25 22

7 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 16 5 5 6 14-18 20

8 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 16 5 4 7 19-32 19

9 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 16 5 3 8 23-26 18

10 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 16 4 6 6 18-20 18

11 ΑΡΗΣ 16 2 5 9 13-30 11

12 ΔΟΞΑ 16 2 4 10 8-24 10

13 ΑΕΖ 16 1 6 9 17-35 9

14 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 16 0 4 12 12-34 4

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ CYTA 2016-2017: 17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΣΚΟΡΕΡ

ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΡ 12

ΠΑΠΟΥΛΗΣ 10

ΚΑΤΣΑΡΑΒΑ 9

ΣΩΤΗΡΙΟΥ 9

ΠΑΓΚΑΛΟΣ 8

ΣΕΡΙΝΤΑΝ 7

ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ 7

Νίκη και καλή εμφάνιση
Ζητούμενο να βρει γρήγορα τον τρόπο να διασπάσει
την πολυπρόσωπη αμυντική διάταξη της Αναγέννησης

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ.

Δύσκολο εμπόδιο έχει στο πρώτο
παιχνίδι του 2017 η Αναγέννηση, η
οποία φιλοξενεί στο "Τάσος Μάρκου"
τον ΑΠΟΕΛ. Παρ' όλ' αυτά το θετικό
αποτέλεσμα είναι αυτό που θα επι-
διώξει η ομάδα της Δερύνειας, η
οποία βρίσκεται ουραγός στον βαθ-
μολογικό πίνακα με μόλις 4 βαθμούς
και όσο λιγοστεύουν οι αγώνες τόσο
μειώνονται οι πιθανότητες για παρα-
μονή στην κατηγορία. Ο Σάββας
Πουρσαϊτίδης προσπάθησε στο διά-
στημα της διακοπής να διορθώσει
σημαντικά πράγματα στο αγωνιστικό
προφίλ της ομάδας του, αφού στους
τελευταίους αγώνες δεν είχε μείνει
ικανοποιημένος. Γνωρίζει πολύ καλά
τη δυναμικότητα του ΑΠΟΕΛ, μετέ-
φερε τα πάντα στους παίκτες του και
κυρίως τον τρόπο με τον οποίο θέλει
να αντιμετωπίσουν τον αγώνα και
αναμένει πως θα ανταποκριθούν σε
απαιτήσεις ενός τέτοιου δύσκολου
αγώνα. Εκτός πλάνων του Έλληνα τε-
χνικού για τον αγώνα με τους «γαλα-
ζοκίτρινους» είναι οι τραυματίες Γιαν-
νακού και Σωτηρίου, ενώ παρελθόν
αποτελούν ήδη οι Μάριστιτς και Γι-
ουσπασιάν, με αποτέλεσμα οι επιλογές
του να είναι μειωμένες. 

Αξίζει να τονίσουμε πως ποδο-
σφαιριστές της Αναγέννησης ενδια-
φέρουν άλλες ομάδες όπως ο Ερμής
που θέλει τον Μπριτζίτο, η Ένωση
τον Φουρτάδο και ο Οθέλλος τον Χα-
τζηγιαννακού, και μετά τον αγώνα με
τον ΑΠΟΕΛ θα υπάρξουν εξελίξεις.

Δύσκολο εμπόδιο 
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ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης

Ολοκληρώνει σήμερα η ΑΕΛ την προ-
ετοιμασία της για την αυριανή αναμέ-
τρηση με την Καρμιώτισσα στο Τσίρειο.
Ο Πάμπος Χριστοδούλου θα έχει ξανά
στη διάθεσή του τους Αρουαμπαρένα
και Παπάνγκο που ήταν εκτός από το
τελευταίο παιγνίδι της λεμεσιανής ομάδας,
ο πρώτος λόγω τιμωρίας και ο δεύτερος
λόγω τραυματισμού. Έτσι μοναδικός παί-
κτης εκτός πλάνων για τον αυριανό
αγώνα κόντρα στους νεοφώτιστους θα
είναι ο τιμωρημένος Μέσκα, ο οποίος
θα εκτίσει την 3η αγωνιστική της τιμωρίας
που του επέβαλε ο αθλητικός δικαστής. 

Για τον τεχνικό της λεμεσιανής ομάδας
το σημαντικό είναι να εμφανιστούν οι
παίκτες του στο πρώτο παιγνίδι της
χρονιάς με την απαραίτητη σοβαρότητα,
με πάθος και διάθεση για να επιστρέψουν
άμεσα στις νίκες. Τους ξεκαθάρισε ότι
δεν πρέπει να περιμένουν εύκολο παιγνίδι
και γι' αυτό να είναι σοβαροί και προ-
ετοιμασμένοι. Άλλωστε ο κ. Χριστοδούλου
δεν ξεχνά ότι στον πρώτο γύρο, η ομάδα
του Λιάσου Λουκά τους δυσκόλεψε πολύ
και ιδιαίτερα στο β' ημίχρονο κατέβαλαν
μεγάλη προσπάθεια οι παίκτες του για
να διατηρήσουν το προβάδισμά τους και
να πάρουν το τρίποντο. 

Χθες ο τεχνικός της ΑΕΛ δούλεψε
με τους παίκτες του στην τακτική που
θα ακολουθήσουν αύριο. Ο Αρουαμ-
παρένα θα επιστρέψει στην κορυφή της
επίθεσης ενώ είναι πολύ πιθανόν και ο
Παπάνγκο να πάρει φανέλα βασικού
και να αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της
άμυνας. Αν συμβεί αυτό, τότε τη θέση
του Μέσκα στο φτερό θα πάρει ο Φορ-
τούνα. Άλλες αλλαγές δεν αναμένονται,
αφού οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ πήραν
ανάσες από τη διακοπή του πρωταθλή-
ματος λόγω των Χριστουγέννων. 

Η ΑΕΛ μπορεί να αποκτήσει επιπλέον
κίνητρο ενόψει του αυριανού αγώνα.
Και αυτό θα είναι να επιστρέψει στην
κορυφή της βαθμολογίας σε περίπτωση

που η ΑΕΚ απόψε δεν κερδίσει το ντέρμπι
με τον Απόλλωνα. Σίγουρα τη λεμεσιανή
ομάδα την ενδιαφέρουν πρωτίστως τα
δικά της αποτελέσματα, όμως θα είναι
επιπλέον δέλεαρ, αν με νίκη αύριο επι-
στρέψει στο υψηλότερο σημείο της βαθ-
μολογίας. 

Στην τελική ευθεία έχει μπει η με-
τεγγραφή του Πίτι στην ΑΕΛ. Ο Ισπανός
επιθετικός, σύμφωνα με τη νέα ενημέ-

ρωση, θα βρίσκεται στην Κύπρο απόψε
το βράδυ και, αν όλα πάνε καλά, αύριο
θα ολοκληρωθεί η απόκτησή του από
τη λεμεσιανή ομάδα. Ο Πίτι έχει στα
χέρια του τα εισιτήρια για την Κύπρο
και χθες αναμενόταν να ολοκληρώσει
τις υποχρεώσεις του με τη Ράγιο Βαγε-
κάνο, ώστε να γίνει και επίσημα το δεύ-
τερο χειμερινό απόκτημα των «κίτρινων».
Από κει και πέρα είναι ανοικτό η ΑΕΛ

να προχωρήσει και σε 3η μετεγγραφή.
Τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμα, όμως
είναι πιθανόν, αν βρεθεί ποδοσφαιριστής
που να ταιριάζει στα πλάνα του Πάμπου
Χριστοδούλου και να είναι μέσα στις οι-
κονομικές δυνατότητες της ομάδας, τότε
ίσως αποκτηθεί.

Ο τεχνικός της λεμεσιανής ομάδας
είναι πολύ ευχαριστημένος από το γε-
γονός ότι ο προγραμματισμός για τον

Ιανουάριο έχει πραγματοποιηθεί άμεσα
και έτσι από το επόμενο παιγνίδι, το λε-
μεσιανό ντέρμπι το Σάββατο, θα έχει στη
διάθεσή του και τα νέα αποκτήματα, που
θα προσδώσουν στην ομάδα του ακόμα
περισσότερη ποιότητα και μεγαλύτερο
βάθος. Ταυτόχρονα μπορεί χωρίς πίεση
να δει αν χρειάζεται και άλλη μετεγγραφή
και έχοντας τον απαραίτητο χρόνο να
την υλοποιήσει. 

Ενισχυμένη κόντρα στην Καρμιώτισσα

ΟΜΟΝΟΙΑ

Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Σε μια κρίσιμη και καθοριστική χρονική
περίοδο εισέρχεται η Ομόνοια. Αρχής
γενομένης από αύριο στο εντός έδρας
παιχνίδι με τον Εθνικό για το πρωτάθλημα
και εν συνεχεία μέχρι το τέλος του Γενάρη,
με άλλα έξι σημαντικά παιχνίδια σε πρω-
τάθλημα και κύπελλο, τα οποία ενδέχεται
να κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη
μοίρα της στη νέα χρονιά. Ο τρόπος που
έκλεισε το 2016 η Ομόνοια, με την ανα-
τροπή επί της Δόξας, από τη μια μπορεί
να της έδωσε αυτοπεποίθηση, αλλά από
την άλλη φανέρωσε την ανάγκη για πε-
ραιτέρω βελτίωση (και για ενίσχυση). Η
ομάδα του Τζον Κάρβερ μπαίνει στο
2017 ευρισκόμενη σε σχετικά καλή βαθ-
μολογική θέση, που της επιτρέπει να
ελπίζει σε εκπλήρωση των στόχων της.
Η Ομόνοια έχει ανάγκη από τίτλους και
μεγάλες επιτυχίες και στόχος είναι ο φε-
τινός Μάιος να βάλει τέλος στην ξηρασία
των τελευταίων πέντε ετών.

Βελτίωση και σταθερότητα
Η Ομόνοια μέσα από τη φετινή της αγω-
νιστική παρουσία δείχνει να έχει προ-
οπτική, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πέρα από
την όποια αγωνιστική βελτίωση σε ιδι-
αίτερους τομείς του παιχνιδιού της και
κατά βάση στην ανασταλτική της λει-

τουργία, χρειάζεται να αποκτήσει και
σταθερότητα στο παιχνίδι της, αλλά και
νοοτροπία νικήτριας, κυρίως, στα μεγάλα
ντέρμπι. Ήδη φέτος οι «πράσινοι» μετρούν
τρεις ήττες, από Απόλλωνα, ΑΕΛ και
ΑΠΟΕΛ. Κέρδισαν, όμως, ΑΕΚ και Ανόρ-
θωση. Επιπλέον, έχασαν βαθμούς «μέσα

από τα χέρια» τους, στα παιχνίδια με
Δόξα (α' γύρος), Σαλαμίνα και Ερμή.
Μπαίνοντας στο δεύτερο μισό της σεζόν,
κάθε χαμένος βαθμός θα μετρά διπλά
και τριπλά, συνεπώς η Ομόνοια θα πρέπει
να σταθεροποιηθεί σε υψηλά στάνταρ
απόδοσης, βελτιώνοντας παράλληλα και

την αμυντική της συμπεριφορά, αν θέλει
να επανέλθει σε απόσταση βολής από
την πρώτη τριάδα της βαθμολογίας. Οι
βαθμολογικές διαφορές δεν είναι απα-
γορευτικές και παρά τη δυσκολία που
έχει το εγχείρημά της, δηλώνει αποφα-
σισμένη για μια επιτυχή αντεπίθεση.

«Κλειδί» το αυριανό παιχνίδι
Μια πειστική νίκη επί του Εθνικού αύριο
θα είναι ό,τι καλύτερο για τους «πράσι-
νους». Θα κάνουν την ιδανική εκκίνηση
στον «καυτό» Γενάρη. Η προετοιμασία
ολοκληρώνεται σήμερα, με τον Κάρβερ
να δίνει μεγάλη βαρύτητα στην τακτική
προσέγγιση του παιχνιδιού, καθώς ο
Εθνικός βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνι-
στική κατάσταση και θα χρειαστεί πολύ
μεγάλη προσοχή. Οι πολύ καλές του
εμφανίσεις με ΑΕΚ και ΑΕΛ έχουν κρού-
σει τον «κώδωνα του κινδύνου» στους
παίχτες της Ομόνοιας, οι οποίοι πάνε
υποψιασμένοι στο αυριανό παιχνίδι, με
στόχο να επαναλάβουν ό,τι έκαναν και
στο Δασάκι στον α' γύρο. Το γεγονός ότι
ο Εθνικός αποτελεί τον αντίπαλο των
«πράσινων» και στο Κύπελλο, δίνει επι-
πλέον βαρύτητα στο αυριανό παιχνίδι
πρωταθλήματος και ο στόχος της Ομό-
νοιας θα είναι διπλός. Να πάρει τους
βαθμούς της νίκης, αλλά και το ψυχολο-
γικό πλεονέκτημα ενόψει Κυπέλλου. Η
απώλεια του Τουρέ είναι μεγάλη και ο
Κάρβερ «πονοκεφαλιάζει» για τον αντι-
καταστάτη του στη δεξιά πλευρά του
άξονα. Σε σχέση με την ενίσχυση στη
συγκεκριμένη θέση, υπάρχει η πεποί-
θηση ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν
θετικές εξελίξεις, ώστε ο ποδοσφαιριστής
να τεθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα
στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας της
Ομόνοιας. 

Η προοπτική να μη μείνει στα λόγια
Αισιοδοξία πως το 2017 θα είναι καλύτερο από το προηγούμενο υπάρχει στους «πράσινους»

Οι «κίτρινοι» της Λεμεσού ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους
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ΠρεΜΙερ ΛΙγΚ

Έχασε έδαφος στην «κούρσα» για τον
τίτλο στην Αγγλία η Λίβερπουλ... Η ομάδα
του Γιούργκεν Κλοπ «άφησε» δύο βαθ-
μούς στο «Στάδιο του Φωτός», αφού
δέχθηκε γκολ στο 84' και αναδείχθηκε
ισόπαλη 2-2 με τη Σάντερλαντ στο πλαίσιο
της 20ής αγωνιστικής, με την οποία συ-
νεχίζεται η Premiership. 

Έτσι, οι «κόκκινοι» έχουν πλέον 44
βαθμούς, πέντε λιγότερους από την
πρωτοπόρο Τσέλσι, η οποία έχει έναν
αγώνα λιγότερο και αντιμετωπίζει την
Τετάρτη την Τότεναμ. Από την πλευρά
της, η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το... κα-
θήκον της και πήρε το «τρίποντο» επι-
κρατώντας εντός έδρας της Μπέρνλι

με 2-1, μολονότι βρέθηκε να αγωνίζεται
από το 32' με δέκα παίκτες, λόγω απο-
βολής του Φερναντίνιο, με αποτέλεσμα
να βρίσκεται πλέον στο -2 από τη Λί-
βερπουλ. Υπενθυμίζεται ότι στην ανα-

μέτρηση, με την οποία «άνοιξε η αυ-
λαία» της 20ής αγωνιστικής, η Μίντ-
λεσμπρο και η πρωταθλήτρια Λέστερ
αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα
(0-0) στο «Ριβερσάιντ».

ΠρεΜΙερ ΛΙγΚ

Ποδαρικό στο 2017 με το… δεξί για
την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα
του Ζοσέ Μουρίνιο επικράτησε 2-0
στο Λονδίνο κόντρα στην Γουέστ Χαμ
και συμπλήρωσε έξι σερί νίκες στην
Premier League. Το έργο των φιλοξε-
νούμενων έγινε αρκετά εύκολο από το
15ο λεπτό, όταν ο Ντιν έδειξε αυστηρή
απευθείας κόκκινη κάρτα στον Φεγ-
κουλί για μαρκάρισμα στον Τζόουνς.
Από εκεί και πέρα οι κόκκινοι διάβολοι
πήραν τα ηνία κι έπαιξαν φουλ επίθεση,
ενώ έχασαν ανεπανάληπτη ευκαιρία
στο 36ο λεπτό. Στο φινάλε του ημιχρό-

νου τα «σφυριά» άγγιξαν το γκολ με
φοβερό σουτ του Λαντσίνι, όμως ο Ντε
Χέα είπε «όχι».  Στο δεύτερο ημίχρονο,
η ομάδα του Μπίλιτς έκλεισε καλύτερα
τους χώρους προς την περιοχή της,
όμως πλήρωσε την αδράνεια του 63ου
λεπτού και είδε τον Μάτα να ανοίγει το
σκορ με ωραίο σουτ. Η Γιουνάιτεντ
συνέχισε να έχει τα ηνία και κλείδωσε
τη νίκη στο 78ο λεπτό με όμορφο τε-
λείωμα του Ζλάταν, όμως το γκολ δεν
έπρεπε να μετρήσει, αφού ο Σουηδός
ήταν εκτεθειμένος. Έτσι, η ομάδα του
Μουρίνιο έφτασε στην 5η θέση και
τους 39 βαθμούς και συγκατοικεί με
την Τότεναμ που αύριο αντιμετωπίζει
την πρωτοπόρο Τσέλσι. 

6η σερί νίκη για Γιουνάιτετ
Επικράτησε με 2-0 της Γουέστ Χαμ εκτός έδρας

ΠρεΜΙερ ΛΙγΚ

Παρότι αγωνιζόταν από το πρώτο ημί-
χρονο με δέκα, λόγω αποβολής του
Φερναντίνιο για εγκληματικό τάκλιν, η
Σίτι επικράτησε 2-1 κόντρα στην Μπέρνλι
κι επέστρεψε στις νίκες και στο -7 από
την κορυφή.  Επιστροφή στις νίκες για
τη Σίτι, που ξεπέρασε και τις αναποδιές
στο ματς κόντρα στην Μπέρνλι. Οι «πο-
λίτες» παρότι αγωνίζονταν για παραπάνω
από μία ώρα με δέκα παίκτες κατάφεραν
να επικρατήσουν με σκορ 2-1 στο «Eti-
had».  Τα αριθμητικά δεδομένα στο
Μάντσεστερ άλλαξαν στο 32' όταν ο
Φερναντίνιο αποβλήθηκε σωστά, ύστερα
από εγκληματικό τάκλιν με δύο πόδια
σε αντίπαλο. Η ομάδα του Γκουαρντιόλα

ήταν αρκετά προσεκτική και κατάφερε
να ανοίξει το σουτ με όμορφο σουτ του
Κλισί από το ύψος της περιοχής στο
58'. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Αγ-
κουέρο διπλασίασε τα τέρματα των γη-
πεδούχων, που όμως αγχώθηκαν πολύ
στο φινάλε. Ο Μι ξαναέβαλε την Μπέρλνι
στο παιχνίδι στο 70' και το ματς πήρε
φωτιά στα τελευταία λεπτά, αφού οι γη-
πεδούχοι έπαιξαν τα ρέστα τους και
πίεσαν πάρα πολύ, χωρίς ωστόσο να
καταφέρουν να σώσουν τον βαθμό. 

Έτσι, η Σίτι έφτασε τους 42 βαθμούς,
πλησίασε στους δύο βαθμούς την 2η
Λίβερπουλ η οποία ήρθε ισόπαλη 2-
2 στην έδρα της Σάντερλαντ και πα-
ράλληλα πήγε στο -7 από την κορυφή
και την πρωτοπόρο Τσέλσι (παίζει
αύριο στην έδρα της Τότεναμ). 

ΠρέΜΙερ ΛΙγΚ

Η Μίντλεσμπρο είχε την υπεροχή και
τις ευκαιρίες στο παιχνίδι απέναντι στη
Λέστερ, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει
και τη νίκη. 

Αυτή που «νίκησε» ήταν παράδοση
η οποία θέλει τους περυσινούς πρω-
ταθλητές να μη φεύγουν ηττημένοι
από το «Ρίβερσαϊντ», όπως έγινε και
σήμερα με το ματς να λήγει ισόπαλο

0-0 (τα τελευταία έξι χρόνια η Λέστερ
μετρούσε τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες). 

Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή
της μπάλας αλλά δεν μπορούσαν να
βρουν τρόπο να απειλήσουν τη Λέστερ.
Από την άλλη πλευρά, οι φιλοξενού-
μενοι ξεκίνησαν δυνατά αλλά στη συ-
νέχεια άρχισαν να "πέφτουν". Τη με-
γαλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι την
είχαν στο 83ο λεπτό οι γηπεδούχοι, με
τον Γκαστόν Ραμίρες να μην μπορεί
να πλασάρει σωστά από ιδανική θέση. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού μίλησε για
το ενδεχόμενο πραγματοποίησης με-
τεγγραφής στην τρέχουσα μετεγγραφική
περίοδο. 

«Θα δούμε. Δεν γνωρίζουμε ακόμη
ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί»... 

Ο Πάουλο Μπέντο κλήθηκε να μι-
λήσει για το ενδεχόμενο να κάνει ο
Ολυμπιακός μια μετεγγραφική κίνηση
στην τρέχουσα περίοδο. Ο Πορτογάλος

τεχνικός στη συνέντευξή του στη Nova
επεσήμανε ότι ο στόχος της ομάδας ήταν
και παραμένει να μειωθεί ο αριθμός του
ρόστερ, επισημαίνοντας ότι τα πάντα θα
κριθούν από το τι θα συμβεί... 

«Σίγουρα, βασική μας προτεραιότητα
ήταν η μείωση του αριθμού των ποδο-
σφαιριστών, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα με-
γάλος από τον Αύγουστο έως και τώρα.
Ήταν σημαντικό και γι' αυτό δεν έχει
νόημα να έρθει ο ίδιος αριθμός ποδο-
σφαιριστών με τον αριθμό που θα φύγει.
Ο στόχος μας ήταν να μειώσουμε τον

αριθμό. Και το έχουμε πει εδώ και αρκετό
καιρό γιατί πιστεύαμε πως ήταν αρκετά
μεγάλος», τόνισε και συνέχισε: 

«Τώρα, αν υπάρξει κάποια ανάγκη
ή αν θα καλυφθεί μέσα σε αυτόν τον
μήνα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να
συζητήσουμε μέσα σε αυτόν τον μήνα.
Θα το σκεφθούμε και θα το αναλύσουμε
πρώτα εσωτερικά. Στη συνέχεια όταν
κάτι θα αποφασιστεί, αν κάτι πρόκειται
να γίνει, μετά την εσωτερική ανάλυση
και συζήτηση, θα είναι κάτι που θα μα-
θευτεί προς τα έξω», κατέληξε. 

Από ωραίος… μοιραίος! 
Ο Μανέ σκόραρε, αλλά έκανε ανόητο χέρι 

Μικρό ενδεχόμενο για μετεγγραφές 
Ο Μπέντο επεσήμανε πως όλα θα εξαρτηθούν
από τους παίκτες που θα αποχωρήσουν 

Στο «μηδέν» Μίντλεσμπρο και Λέστερ

Σίτι ξανά στο… κόκκινο
Κέρδισε δύσκολα την Μπέρνλι με 2-1

ΧΘΕΣ

Μίντλεσμπρο- Λέστερ 0-0 

Έβερτον- Σαουθάμπτον 3-0 

(73' Bαλένσια, 81' Μπέινς, 89' Λουκάκου) 

Μάντσεστερ Σίτι- Μπέρνλι 2-1 

(58' Κλισί, 62' Αγκουέρο - 70' Μι) 

Σάντερλαντ- Λίβερπουλ 2-2 

(25', 84' Ντεφό - 19' Στάριτζ, 72' Μανέ) 

Γουέστ Μπρομ- Χαλ 3-1 

(49' Μπραντ, 62’ ΜακΌλεϊ, 73' Μόρισον - 21'

Σνόντγκρας) 

Γουέστ Χαμ- Μάντσεστερ Γ. 0-2 

(63' Μάτα, 78' Ιμπραΐμοβιτς) 

ΣΗΜΕΡΑ

Μπόρνμουθ-Άρσεναλ 21:45 

Κρίσταλ Πάλας-Σουόνσι 22:00 

Στόουκ-Γουότφορντ 22:00  

Αναλυτικά τα
αποτελέσματα της
20ής αγωνιστικής: 
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