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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΠΟΕΛ 17 38-10 40

2. ΑΕΚ 17 34-11 39

3. ΑΕΛ 16 24-8 37

4. ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 17 38-14 34

5. ΟΜΟΝΟΙΑ 16 33-22 31

6. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 17 16-19 23

7. ΕΡΜΗΣ 16 21-25 22

8. ΑΝΟΡΘΩΣΗ 17 20-20 21

9. ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 16 19-32 19

10. ΕΘΝΙΚΟΣ 16 23-26 18

11. ΑΡΗΣ 17 14-31 11

12. ΔΟΞΑ 16 8-24 10

13. ΑΕΖ 17 17-37 8

14. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 17 14-38 4

ΣΗΜΕΡΑ

OMONOIA - ΕΘΝΙΚΟΣ 17:00

ΕΡΜΗΣ - ΔΟΞΑ 17:00

ΑΕΛ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 18:00

Με νίκη κόντρα στην
Καρμιώτισσα η ΑΕΛ μπορεί να
περάσει στην 1η θέση της
βαθμολογίας, υπερτερώντας του
ΑΠΟΕΛ στο μεταξύ τους
παιχνίδι. Η Ομόνοια υποδέχεται
τον Εθνικό και θέλει τρίποντο για
να μείνει κοντά στις πρώτες
θέσεις. Σημαντικό το παιχνίδι
Ερμή-Δόξας.

ΣΕΛΙΔΕΣ 38-39 

ΑΕΛ:

ΘΕΛΕΙ
ΤΟ ΡΕΤΙΡΕ

Μπήκαν με το δεξί οι δύο
ομάδες της Αμμοχώστου στη νέα
χρονιά. Διπλό με Πελέ, Καλό για
την Ανόρθωση μέσα στην έδρα
της ΑΕΖ, διπλό και για τη Νέα
Σαλαμίνα στο Τσίρειο με
Τσαμπούρη, Μακρίεφ. Εξελίξεις
στον Άρη, αποδεχτή η παραίτηση
του Βαν Ντε Μπινστ.

ΣΕΛΙΔΑ 37 

ΒΑΡΩΣΙΩΤΙΚΗ
ΒΡΑΔΙΑ

ΤΗΝ
ΓΚΡΕΜΙΣΕ
ΤΗΝ
ΓΚΡΕΜΙΣΕ
ΤΗΝ
ΓΚΡΕΜΙΣΕ

ΣΤΗΝ
ΚΟΡΥΦΗ
ΣΤΗΝ
ΚΟΡΥΦΗ
ΣΤΗΝ
ΚΟΡΥΦΗ

Ο ΑΠΟΕΛ
πέρασε με 4-2
από την έδρα της
Αναγέννησης
και ανέβηκε
στην  1η θέση.
Απόψε θα μάθει
αν θα είναι
μόνος ή με
«παρέα». 

ΣΕΛΙΔΑ 37

Καταιγιστικός
ο Απόλλωνας

στα πρώτα
25΄ κέρδισε
με 3-1 στην

«Αρένα»  την
κακή ΑΕΚ και
την έριξε, για
πρώτη φορά,

από την 1η θέση. 

ΣΕΛΙΔΑ 35
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TV

CYTAVISIONSPORTS 2

17:00 ΕΡΜΗΣ - ΔΟΞΑ

CYTAVISIONSPORTS 1

18:00 ΑΕΛ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

22:00 TOTTENHAM - CHELSEA

NOVASPORTS 3

14:00 ΑΟΚ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

17:15 ΑΕΛ-ΒΕΡΟΙΑ

21:30 ΣΑΣΑΡΙ-ΑΕΚ

NOVASPORTS 2

17:15 ΑΕΚ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

21:30 ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ-ΠΑΟΚ

NOVASPORTS 4

19:00 ΝΕΠΤΟΥΝΑΣ-ΟΛΝΤΕΜΠΟΥΡΓΚ 

NOVASPORTS 1

19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.-ΑΣΤΕΡΑΣ 

Στην Αυστρία για το πρώτο ροζ φύλλο

s
p
o
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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

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Ο Ευαγόρας Λακατάμιας  και ο Ονήσιλος
Λακατάμιας κατέκτησαν το Παγκύπριο
Διασωματειακό Πρωτάθλημα Εφήβων
και Νεανίδων αντίστοιχα 2016/2017
στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση.

Τα Ασκητήρια της Ομοσπονδίας
στο Πολυπροπονητήριο Ευάγγελος
Φλωράκης γέμισαν ασφυκτικά κατά
τη διάρκεια της διεξαγωγής των Πρω-
ταθλημάτων Εφήβων και Νεανίδων
στις 28, 29, και 30 Δεκεμβρίου 2016.
Συμμετείχαν 17 ομάδες στους Εφήβους
και 7 στις Νεανίδες. Το επίπεδο των
νεαρών αθλητών που έλαβαν μέρος

ήταν πολύ καλό και πρόσφεραν όμορφο
θέαμα.

Ο Ευαγόρας Λακατάμιας αναδείχθηκε
πρωταθλητής Εφήβων, κερδίζοντας στον
τελικό την Goodgate ΕΘΑ με 3-1. Δύο
νίκες πέτυχε ο Χρ. Ευσταθίου και μία ο
Χρ. Χρυσοστόμου. Για την ομάδα της
Έγκωμης τη νίκη σημείωσε ο Χ. Τσίσσιος.
Στην αναμέτρηση για την 3η-4η θέση
νικητής το Κ.Ν. Ακρόπολης με 3-2 επί
του Α.Ο.Σ. Τράπεζας Κύπρου. 

Η ομάδα του Ονήσιλου Λακατάμιας
κατέκτησε το Πρωτάθλημα Νεανίδων,
επικρατώντας στον τελικό του Κ.Ν. Ακρό-
πολης με 3-1. Τις νίκες της ομάδας της
Λακατάμιας πέτυχαν δύο η Κ. Μελετιέ
και μία η Ζ. Αγγελίδου. Για την Ακρόπολη

κέρδισε η Γ. Αβραάμ.
Στον αγώνα για την 3η - 4η θέση νι-

κήτρια η ομάδα του Άρη Λεμεσού με 3-
0 επί του Canderel ΑΠΟΕΛ.

Η τελική κατάταξη των ομάδων στους
Εφήβους έχει ως ακολούθως:

1. Ευαγόρας  Λακατάμιας

2. Goodgate ΕΘΑ 

3. Κ.Ν. Ακρόπολης  

4. Α.Ο.Σ. Τράπεζας Κύπρου

5. Αστέρας Μέσα Γειτονιάς

6. Α.Σ.Πολεμίδια 

7. Αρίων Εργατών

8.  Άρης Λεμεσού 

9.  Ονήσιλος  Λακατάμιας  

10. Ασπίδα Δασουπόλεως

11. Λένας Λεμεσού 

12. Δάφνη Τρούλλων

13. Canderel ΑΠΟΕΛ

14. Φάρος Ακρόπολης

15. ΠΑΟΚ Κυθραίας  

16. Ανατολή Λατσιών 

17. Αργοναύτες Στροβόλου

Η τελική κατάταξη των ομάδων στις
Νεάνιδες έχει ως ακολούθως: 

1. Ονήσιλος Λακατάμιας  

2. Κ.Ν. Ακρόπολης  

3. Άρης Λεμεσού

4. Canderel ΑΠΟΕΛ

5. Ευαγόρας Λακατάμιας

6. Α.Σ. Πολεμίδια

7. ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου

ΝΒΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματο-
ποίησε νέα εντυπωσιακή εμφάνιση (συν-
δυάστηκε με double - double) στη νίκη
των Μπακς επί της Θάντερ 98-94, αναγ-
κάζοντας ακόμη έναν αστέρα του ΝΒΑ
να υποκλιθεί.

Ένας - ένας περνούν στη λίστα των
ηττημένων μετά τις κόντρες τους με τους
Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο οι
κορυφαίοι αστέρες του ΝΒΑ. Αυτή τη
φορά ήταν η σειρά του Russel Westbrook
να υποκλιθεί στον Έλληνα άσο.

Ο "Greek Freak" ολοκλήρωσε το παι-
χνίδι με 26 πόντους με 10/19 σουτ,
5/10 βολές, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1
κλέψιμο, 1 κόψιμο και ένα εντυπωσιακό
πόστερ-κάρφωμα μπροστά στον Do-
mantas Sabonis. Τον ακολούθησαν σε
απόδοση ο Jabari Parker με 19 πόντους,
ενώ ο Monroe πρόσθεσε 15 πόντους.
Από την πλευρά του, o Westbrook είχε
30 πόντους με 9/28 σουτ, 7 ριμπάουντ
και 6 ασίστ.

Τι κάνεις ρε 
Αντετοκούνμπο!

Πρωταθλητές Ευαγόρας και Ονήσιλος
Οι δύο ομάδες κατέκτησαν τους τίτλους σε εφήβους και νεάνιδες αντίστοιχα 

FIBA EUROPE CUP

Επιστροφή στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις
για τον ΑΠΟΕΛ, που θα αντιμετωπίσει
απόψε (20:00) την περσινή πρωταθλήτρια
Αυστρίας, Ρεντγουελ Γκάνερς Όμπερβαρτ,
σε αναμέτρηση που θα μεταδοθεί ζων-
τανά τηλεοπτικά μέσω live streaming
από την ιστοσελίδα της ΚΟΚ στο www.ba-
sketball.org.cy. Οι δύο ομάδες βρίσκονται
στο Γκρουπ Μ και μετρούν από δύο
ήττες στις δύο πρώτες αγωνιστικές της
2ης φάσης του FIBA Europe Cup, και

στο σημερινό παιχνίδι θα παλέψουν για
το πρώτο τους νικηφόρο αποτέλεσμα.

Πέραν της αναμέτρησης που θα γίνει
στην Αυστρία, ο ΑΠΟΕΛ θα δώσει άλ-
λους τρεις αγώνες για τον όμιλο, τους
δύο εντός απέναντι σε Τέλεκομ Μπά-
σκετς και Ρεντγουέλ Γκάνερς, και μία
αναμέτρηση εκτός έδρας απέναντι στην
Πριενού Μπιρστόνο. Την πρόκριση
στην επόμενη φάση του θεσμού θα εξα-
σφαλίσουν οι ομάδες που θα καταλά-
βουν τις πρώτες θέσεις στους έξι ομίλους,
μαζί με τις δύο καλύτερες ομάδες που
θα είναι στην 2η θέση.

Ο ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει τη Ρέντγουελ Γκάνερς Όμπερβαρτ και θέλει να σπάσει το ρόδι

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Στο Ισραήλ βρίσκεται από χθες το βράδυ
η αποστολή της Εθνικής Ανδρών Χει-
ροσφαίρισης όπου έχει προγραμματίσει
διπλές φιλικές αναμετρήσεις με το αντι-
προσωπευτικό συγκρότημα της χώρας. 

Η τεχνική ηγεσία θέλοντας να μοντάρει
όσο το δυνατό καλύτερα την ομάδα μας
ενόψει των επίσημων αγωνιστικών προ-
γραμμάτισε τις δύο φιλικές αναμετρήσεις,
ώστε να δει και τον βαθμό ετοιμότητας
των χειροσφαιριστών μας.

Τα παιχνίδια ορίστηκαν για σήμερα
και αύριο (4-5 Ιανουαρίου) και θα αρχί-
σουν στις 19:00 με την αποστολή να
επιστρέφει στην Κύπρο το πρωί της Πα-
ρασκευής 6 Ιανουαρίου.

Οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώ-
σεις για τα Προκριματικά του Ευρωπαϊ-
κού Πρωταθλήματος 2020 είναι ορι-
σμένες για τις 13-15 Ιανουαρίου 2017
στα νησιά Φαρόε και στον όμιλό μας πέ-

ραν από τους οικοδεσπότες συμμετέχει
και η Ελλάδα.
Η αποστολή: 

Αρχηγός Αποστολής

Σταύρος Παναγιώτου

TEAM Manager

Κύπρος Ματθαίου

Προπονητές

Ανδρέας Ανδρέου

Απόστολος Μιχαήλ

Φυσιοθεραπευτής

Νικόλας Μιχαήλ

Εκπρόσωπος Τύπου

Ανδρέας Παρασκευά

Χειροφαιριστές

1. Χριστόφορος Νούνγκοβιτς (Γαλλία)

5. Θεμιστοκλής Τσίβικος (Ευρ. Πανεπιστήμιο) 

8. Γιάννος Νικηφόρου (Ευρ. Πανεπιστήμιο)

9. Βασίλης Δημοσθένους (Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ)

10. Τζούλιο Αργυρού (Διομήδης Άργους) 

12. Ανδρέας Στυλιανού (Κ.Ν. Αγίου Αθανασίου)

14. Χρίστος Χρυσάνθου (Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ)

17. Κυριάκος Σοφοκλέους (Ευρ. Πανεπιστήμιο)

20. Στυλιανού Γεώργιος (Ευρ. Πανεπιστήμιο)

21. Ανδρέας Γεωργίου (Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ)

23. Ανδρέας Μίλτος Μαρκίδης (Ευρ. Πανεπιστήμιο)

25. Δημήτρης Νικηφόρου (Ευρ. Πανεπιστήμιο)

34. Γεωργίου Νικόλας (Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ)

55. Σάββας Ζωγράφος (Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ)

91. Ξένιος Κυπριανού (Ευρ. Πανεπιστήμιο)

99. Χρίστος Αργυρού (Διομήδης Άργους)

Στο Ισραήλ για μοντάρισμα 
Η Εθνική μας θα δώσει δύο φιλικά με την αντίστοιχη της χώρας στο πλαίσιο
της προετοιμασίας για τα Προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020
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ΑΕΚ 1
27’ Τρισκόφσκι

ΑΠΟΛΛΩΝ 3
5’ Παπουλής, 15’ Μάγκλιτσα, 24’ πεν. Ντα Σίλβα

Ένας μαινόμενος στα πρώτα 25 λεπτά
Απόλλωνας πήρε τεράστια νίκη επί της
ΑΕΚ και έστειλε σαφές μήνυμα πως
μπορεί να κτυπήσει τον τίτλο. Τρία γκολ
σε διάστημα 18 λεπτών (Παπουλής,
Μάγκλιτσα, Ντα Σίλβα), έκριναν νωρίς
τον αγώνα. Έστω και αν η ΑΕΚ μείωσε
γρήγορα, ο Απόλλωνας δεν κοίταξε ξανά
πίσω. Η ομάδα της Λεμεσού έκανε σωστή
διαχείριση του προβαδίσματος για μία
ώρα παιχνιδιού και έφυγε θριαμβεύτρια.
Το πλάνο του Αυγουστή δούλεψε άψογα.
Βοήθησαν τα απανωτά γκολ, που σπάνια
έρχονται με τέτοια συχνότητα σε ντέρμπι,
αλλά μετρά η τάση και η προσέγγιση.
Αυτή ήταν η 1η ήττα των Λαρνακέων
στο νέο τους σπίτι, που τους έριξε από
την κορυφή, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Η εικόνα στα πρώτα στάδια ήταν τραγική.
Και γιατί δέχτηκε τρία γκολ, αλλά και
γιατί έχανε το έδαφος κάτω από τα πόδια
της. Είναι αποτέλεσμα που πρέπει να
προβληματίσει την ΑΕΚ. 

Το 90λεπτο
Από την ώρα που, πριν καλά-καλά ζε-
σταθούν οι ομάδες, ήρθε το γκολ του
Απόλλωνα, πολλά άλλαξαν στον σχε-
διασμό (αλλά και στο ηθικό) τους. Ο Πα-
πουλής έκανε το 0-1 στο 5’και η ομάδα
μπορούσε να βάλει στο παιχνίδι το δικό
του μοτίβο. Που λίαν συντόμως απέφερε
και 2ο γκολ με τον Μάγκλιτσα, και ο κα-
θένας αντιλαμβάνεται τι σήμαινε το 0-2
σ' εκείνο το χρονικό σημείο. Ο Απόλλωνας
ήταν το απόλυτο αφεντικό, η ΑΕΚ τα
είχε χαμένα και πλέον η κατάσταση πήρε
ονειρικές διαστάσεις για την ομάδα της
Λεμεσού και εφιαλτικές για τους Λαρ-
νακείς. Στο 24’ ήρθε το πέναλτι και το 0-
3 (Ντα Σίλβα) και πλέον όλα έδειχναν
γαλάζιο θρίαμβο. Ο Ιδιάκεθ έριξε εσπευ-
σμένα τον Άλβες, η ΑΕΚ από "σπόντα"
ξαναμπήκε στο παιχνίδι με το τέρμα του
Τρισκόφσκι και παραλίγο να μειώσει
περαιτέρω πριν από την ανάπαυλα με
το δοκάρι του Μπόλιεβιτς. Πάντως το
τέρμα του Σκοπιανού (σωστά μέτρησε),
οι διαμαρτυρίες και η μίνι σύσκεψη Νι-

κολαΐδη -  Καλησπέρα πριν από την κα-
τακύρωση, ήταν σημείο αναφοράς για
ένταση και νεύρα. Απαράδεχτο σημείο
η ρίψη κροτίδας στον Βάλε, που έμεινε
για λίγα λεπτά στο έδαφος και πήρε
"σουβενίρ" ένα κάψιμο στο σβέρκο. Οι
ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα με τον
Απόλλωνα να έχει ένα απόλυτα δίκαιο
προβάδισμα. Δεν ήταν μόνο τα τρία γκολ
και οι ευκαιρίες. Το ποσοστό κατοχής
67% ήταν πολύ χαρακτηριστικό. 

Η ΑΕΚ έπρεπε να πάρει το απόλυτο
ρίσκο, ο Απόλλωνας να κάνει διαχείριση,
να κρατήσει χαμηλό τέμπο. Οι Λαρνακείς
προσπάθησαν άμεσα να πιέσουν και να
μεταφέρουν την μπάλα στα πέριξ και
εντός της περιοχής τον φιλοξενουμένων.
Κέρδισε 2 κόρνερ, έκανε την 1η φάση
στο 52’, στάθηκε όμως τυχερή ένα λεπτό
μετά, όταν ο Απόλλωνας άγγιξε το 4-1,
δείχνοντας την ικανότητά του να μεταφέρει
γρήγορα την μπάλα και να βγάζει αυτο-
ματισμούς.  Ο χρόνος περνούσε και σα-
φώς, με βάση και τη γενική εικόνα, η
ομάδα της Λεμεσού όδευε με αυξημένη
ταχύτητα προς τη νίκη. Έδωσε κάποιο

χώρο, αλλά δεν επέτρεπε στην ΑΕΚ να
γίνει απειλητική και σε κάθε ευκαιρία
έβγαζε και αντεπιθέσεις. Με 70 μετρη-
μένα λεπτά, το ενδεχόμενο ανατροπών
έμοιαζε απομακρυσμένο. Με τη χαμένη
ευκαιρία του Χαραλαμπίδη στο 76’ πήγε
μάλλον και η τελευταία ελπίδα της ΑΕΚ
για να πάρει ένα βαθμό. Όμως ήταν το
δέντρο και όχι το δάσος στην εικόνα. Ο
Απόλλωνας δεν είχε πρόβλημα, είχε μά-
λιστα ευκαιρίες και για 4ο γκολ. Χωρίς
πίεση κράτησε το 3-1 και πήρε μία από-
λυτα δίκαιη και μεγάλη νίκη. 

ΑΕΚ: Μίνιο, Καταλά, Μοϊσόφ, Ορτίθ,
Χαραλάμπους, Λαμπάν (26' Άλβες),
Μπόλιεβιτς, Λαρένα, Εγγλέζου (61' Χα-
ραλαμπίδης), Ακοράν, Τρισκόφσκι.
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Βάλε, Ρομπέρζ, Βινίσιους,
Ζοάο Πέδρο, Γκόμες, Σακέτι, Κυριάκου, Ντα
Σίλβα (85' Ρέινολντς), Μπεντόγια (66' Σαρ-
δινέρο), Παπουλής, Μαγκλίτσα (77' Πίεχ).

Οι 11άδες, οι αλλαγές
Τέσσερεις αλλαγές από τον Σωφρόνη
Αυγουστή σε σχέση με τον τελευταίο

αγώνα του 2016 με αντίπαλο την ΑΕΖ.
Οι Βάλε, Ρομπέρζ, Σακέτι και Μαγκλίτσα
πήραν θέση στην 11άδα. Εκτός έμειναν
οι Κίσσας, Αγγελή,  Σαρδινέρο και Πίεχ.
Η ομάδα της Λεμεσού άρχισε με τον
Σακέτι και τον Κυριάκου πίσω από τον
Ντα Σίλβα και τους Μπεντόγια και Πα-
πουλή στα άκρα. Δύο αλλαγές από τον
Ιμανόλ Ιδιάκεθ. Κατ’ επιλογήν η μία
(έξω ο Τρουγιόλς, μέσα ο Λαμπάν),
αναγκαστική η 2η με τον Εγγλέζου στη
θέση του Τετέ (ένιωσε ενοχλήσεις). Ο
Ισπανός τεχνικός άφησε για άλλη μια
φορά στον πάγκο τον Άλβες και ξεκίνησε
στην κορυφή τον Τρισκόφσκι. Αμέσως
μετά το 3-0, απέσυρε τον Λαμπάν και
έριξε μέσα τον Βραζιλιάνο φορ κάνοντας
πιο επιθετικό τον σχηματισμό του. Στο
61’ μπήκε ο Χαραλαμπίδης στη θέση
(και στην τακτική) του Εγγλέζου. Φρε-
σκάρισμα στα άκρα η 1η αλλαγή του
Αυγουστή με Σαρδινέρο αντί Μπεντόγια
στο 66'. Έντεκα λεπτά μετά, πάλι φρέσκα
πόδια μπροστά με Πίεχ αντί Μάγκλιτσα.
Στο 85’η 3η αλλαγή με Ρέινολτς αντί
Ντα Σίλβα.  

ΤΟ ΦΙΛΜ

2' Κεφαλιά από τον Λαρένα, μα-

ζεύει ο Βάλε

5’ Πλάγιο φάουλ για τον Απόλλω-

να, ο Παπουλής με κεφαλιά στο 1ο

δοκάρι κάνει το 0-1. 

15’Λάθος του Καταλά, προβολή-

κλέψιμο του Μπεντόγια και βγάζει

μόνο τον Μάγκλιτσα, που με σουτ

από την περιοχή κάνει το 2-0. 

18' Ο Παπουλής από τη γωνία της

μεγάλης περιοχής στέλνει φαλτσα-

ριστό σουτ, αλλά αστοχεί ελάχιστα. 

23' Ανατροπή του Μάγκλιτσα από

τον Ορτίθ. Πέναλτι για τον Απόλλω-

να.

24' Ο Ντα Σίλβα εκτελεί από τα 11

βήματα και κάνει το 0-3. 

27' Ο Τρισκόφσκι σκοράρει με ανά-

ποδο ψαλίδι. Την στιγμή της πάσας

(προς την απέναντι πλευρά) του Εγ-

γλέζου ήταν σε θέση οφσάιντ, όμως

ο Σακέτι έκανε προσπάθεια να απο-

κρούσει και η μπάλα άλλαξε πορεία

για να καταλήξει στον Σκοπιανό.

34' Κεφαλιά του Βινίσιους, απέ-

κρουσε ο Μίνιο. 

38' Σουτ του Μπόλιεβιτς, η μπάλα

κτυπά σε αμυντικό και στο δοκάρι. 

52’Ο Άλβες από οριακή θέση έφυ-

γε στην πλάτη της άμυνας του

Απόλλωνα, αλλά σούταρε άστοχα.

53' Μεγάλη ευκαιρία με τον Πέδρο

να σουτάρει μόλις έξω από εξαιρε-

τική θέση.

56’Ο Ντα Σίλβα προσπάθησε από

το κέντρο του γηπέδου να κρεμάσει

τον Μίνιο, η μπάλα πάνω από τα δο-

κάρια.

60' Φάουλ του Τρισκόφσκι, η μπά-

λα έξω.

68’Ο Μπεντόγια στην περιοχή,

προσπαθεί να περάσει και τον Μί-

νιο, αλλά η μπάλα του φεύγει και

πάει έξω. 

70’ Μακρινό σουτ του Χαραλάμ-

πους δίπλα από το κάθετο δοκάρι. 

76' Σε πολύ καλή θέση ο Χαραλαμ-

πίδης αστοχεί.

78’ Μόνος ο Πίεχ, εκτελεί αλλά

στην εξωτερική πλευρά των δι-

χτύων. 

88’ Γυριστό σουτ του Πίεχ, λίγο

έξω η μπάλα.

Σαν μαινόμενος ταύρος στην «Αρένα»
Καταιγιστικός στα πρώτα 25 λεπτά ο Απόλλωνας, πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα

της ΑΕΚ. Απογοητευτικοί οι Λαρνακείς, έπεσαν για 1η φορά από την κορυφή
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ΑΡΗΣ 1
30΄ Αντωνίου

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2
4΄ Τσαμπούρης, 77΄ Μακρίεφ

Σε ένα γεμάτο ματς με εξαιρετικά γκολ
κέρδισε αυτός που έδωσε περισσότερα.
Η Νέα Σαλαμίνα, καλύτερη στο μεγαλύ-
τερο διάστημα, κέρδισε μέσα στη Λεμεσό
τον Άρη με 2-1, ανέβηκε στην 6η θέση
και περιμένει το αποτέλεσμα του Ερμή.
Μία νίκη αποτέλεσμα της επιμονής της
και της καλής επιθετικής λειτουργίας στην
επανάληψη, που της έδωσε το πάνω χέρι
στο παιχνίδι και φυσιολογικά οδήγησε
στο νικητήριο γκολ. Ο Άρης, αντίθετα, δέ-
χτηκε μία σημαντική ήττα. Στάθηκε καλά
στο 2ο μισό του πρώτου μέρους (ισοφάρισε
και μπορούσε να προηγηθεί), αλλά ήταν
μετριότατος και ακίνδυνος στο 2ο ημίχρονο. 

Το 90λεπτο

Ταχύτατος ρυθμός με την έναρξη, πριν
καλά καλά περάσουν 5 λεπτά, είχαμε

από καλή ευκαιρία (Αμπελάιρας και
Μάρτινς) και την γκολάρα του Τσαμούρης
που έφερε τους "ερυθρόλευκους" μπρο-
στά στο σκορ και σε θέση ισχύος στο
παιχνίδι. Η Νέα Σαλαμίνα στα επόμενα
20 λεπτά είχε τον έλεγχο και έψαχνε το
2ο γκολ. Μετά το 25’ ο Άρης κέρδισε
μέτρα και ευτύχησε να σκοράρει και
αυτός εξ αποστάσεως με το άπιαστο σουτ
του Αντωνίου. Το ταχύ τέμπο έφερνε
ευκαιρίες. Η εισδοχή στην περιοχή και
ανατροπή (υπήρχε παράβαση για πέ-
ναλτι) στο 36’ του Μακρίεφ, αλλά και
ευκαιρία του Βούλγαρου στο επόμενο
λεπτό, η απάντηση της Σαλαμίνας. Δύο
ευκαιρίες (η 1η τεράστια) με Αντωνίου
και Γκονζάλες, η αντίδραση του Άρη σε
ένα φρενήρη και γεμάτο συγκινήσεις
45λεπτο. Οι δύο ομάδες συνέχισαν λες
και δεν υπήρξε αναπαυλα. Τα πρώτα
λεπτά της επανάληψης έφεραν μία φάση
για Σαλαμίνα (Μάατσι) και από μία επι-
κίνδυνη κατεβασιά για κάθε ομάδα. Η
Νέα Σαλαμίνα πατούσε πάντως καλύτερα

και έδειχνε πιο επικίνδυνη. Ο Βεργέτης
θέλησε να δωσει περισσότερη έμφαση
στην κυκλοφορία. Πέρασε εντός τον
Μπεμπέ, απέσυρε τον Κολοκούδια και
τράβηξε στο άκρο τον Αμπελάιρας. Οι
φιλοξενούμενοι συνέχισαν να είναι πιο
απαιτητικοί και να μεταφέρουν το παιχνίδι
προς τα καρέ του Άρη. Η ομάδα της Λε-
μεσού σε αντίθεση με το πρώτο μέρος
δεν μπορούσε να αποκτήσει κατοχή και
να βγει με αξιώσεις μπροστά. Ο Τσαμ-
πούρης προσπάθησε να ξεπεράσει τον
εαυτό του στο 75’ όταν διέσχισε σχεδόν
όλο το γήπεδο, αλλά το σουτ του έφυγε
άουτ. Τον μιμήθηκε (στο σουτ) αμέσως
μετά ο Άλεξ Κωνσταντίνου (2η και ση-
μαντική αλλαγή) και γενικά η λογική
έδειχνε Νέα Σαλαμίνα. Λογική που έγινε
άμεσα πραγματικότητα (77’) με τον Μα-
κρίεφ να σκοράρει το 4ο φετινό του γκολ
και ουσιαστικά να χαρίζει το διπλό στην
ομάδα του, αφού το ανέβασμα του Άρη
ήταν περισσότερο αριθμητικό, παρά ου-
σιαστικό. 

Την ήθελε, την ζήτησε, την πήρε
Νίκη στη Λεμεσό για την αποφασιστική και ανώτερη Νέα Σαλαμίνα

Α.Ε.Ζ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 0 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 2 
5' Πελέ, 69' Καλό

Πολύβιος Αλεξάνδρου 

Πραγματοποιώντας την καλύτερη της φε-
τινή εμφάνιση η Ανόρθωση πέρασε νι-
κηφόρα από το Παφιακό, επικρατώντας
της ΑΕΖ με 2-0. Αυτή ήταν η δεύτερη συ-
νεχόμενη νίκη για την ομάδα του Ρόνι
Λέβι που έφτασε στους 21 βαθμούς και
μπορεί να αντικρίσει τη συνέχεια με πε-
ρισσότερη αισιοδοξία. Από την άλλη, στην
ΑΕΖ εάν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής
που ξεχώρισε, σίγουρα είναι ο Έλληνας
Σωφρονίου, ο οποίος πραγματοποίησε
εξαιρετικές αποκρούσεις και κράτησε τον
δείκτη του σκορ σε χαμηλά επίπεδα! 

Με περισσότερη διάθεση και έχον-
τας σε μεγάλα κέφια τον Πελέ, παρου-

σιάστηκε η Ανόρθωση. Η ομάδα του
Ρόνι Λέβι δημιούργησε περισσότερες
φάσεις από την ΑΕΖ και γενικότερα
πραγματοποίησε ένα αρκετά καλό πρώ-
το ημίχρονο. Η ΑΕΖ που στην αρχή
δυσκολευόταν να βγει μπροστά, σε ένα
δεκάλεπτο από το 26' μέχρι το 36' κέρ-
δισε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, δη-
μιούργησε και έχασε δύο σπουδαίες
ευκαιρίες, βάζοντας δύσκολα στην άμυ-
να της «Κυρίας».  

Η Ανόρθωση προειδοποίησε με το
«καλημέρα» με τον Πελέ (2'), ενώ τρία
λεπτά αργότερα ο Πορτογάλος έδωσε το
προβάδισμα στην ομάδα του, με απ' ευ-
θείας εκτέλεση φάουλ. Με τον ίδιο τρόπο
προσπάθησε να πετύχει και δεύτερο
γκολ στο 17', όμως ο Σωφρονίου έπεσε
και έδιωξε προτού η μπάλα περάσει τη
γραμμή του τέρματος. Στο 25' και πάλι ο
Πελέ ανάγκασε τον τερματοφύλακα της
ΑΕΖ σε δύσκολη απόκρουση. Στην εξέ-
λιξη της φάσης, ο Βίκτορ ανέκοψε την

τελευταία στιγμή την μπάλα, πριν φτάσει
τον Βιγιαφάνες που βρισκόταν σε θέση
βολής. Στο 34' ο Σάσι έχασε την κλασσική
ευκαιρία, αφού «φάτσα» με τον Κόπριβετς
έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο
δοκάρι. Η Ανόρθωση θα μπορούσε να
πάει στα αποδυτήρια με δύο γκολ δια-
φορά, όταν ο Γκονσάλβες σκόραρε, όμως
σωστά το γκολ ακυρώθηκε, μιας και ο
φορ της «Κυρίας» στην εξέλιξη της φάσης
ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου και πέ-
ρασε μέσα για να σκοράρει.

Το… τελείωσε ο Καλό

Ίδια η εικόνα και στην επανάληψη με
την Ανόρθωση να ψάχνει το δεύτερο
γκολ, ώστε να «καθαρίσει» το παιχνίδι
και την ΑΕΖ να περιορίζεται κυρίως σε
παθητικό ρόλο. Οι γηπεδούχοι είχαν για
κορυφαίο τον τερματοφύλακά τους, Έλ-
ληνα Σωφρονίου, ο οποίος πραγματο-
ποίησε εκπληκτικές αποκρούσεις και
δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι χάριν

σε αυτό, ο δείκτης του σκορ κρατήθηκε
σε χαμηλά επίπεδα. Αφού πρώτα η «Κυ-
ρία» δημιούργησε και έχασε τρεις καλές
ευκαιρίες (53', 54', 65'), πέτυχε δεύτερο
γκολ στο 69' με τον Καλό να κάνει την
προβολή και να δίνει «αέρα» δύο τερ-
μάτων στην ομάδα του και ουσιαστικά
να καθαρίζει τον αγώνα. 

ΑΕΖ: Σωφρονίου, Κατσής, Οζίας, Βιγια-
φάνιε, Σάσι, Κυριάκου (62’ Αντρέου),
Στυλιανού, Σεμέδο, Φελισιέν, Μαμμίδης
(87’ Παρασκευά), Ντος Σάντος (78’ Σκό-
πλιακ).
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κόπριβετς, Αγιλάρ, Ερέρο,
Καλδερόν, Σάντος, Βίκτορ, Πελέ, Σιβού
(73’ Οικονομίδης), Γκονσάλβες, Καρλίτος,
Καμπρέρα (79’ Κολούγκα, 88’ Κυριάκου).
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μαμμίδης / Καλδερόν, Πελέ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σκαπούλης Χαράλαμπος
ΒΟΗΘΟΙ: Χρίστου Αριστείδης, Γεωργίου
Χαράλαμπος, Αναστασίου Ιωάννης (4ος)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Γεωργίου Ανδρέας

Αυτή τη φορά ήταν «Κυρία»
Εξαργύρωσε την πολύ καλή της παρουσία στο Παφιακό με τους τρεις βαθμούς,
πριν από τα συνεχόμενα ντέρμπι που ακολουθούν 

2’ Ο Πελέ κάνει το βολέ από το

ύψος της περιοχής, η μπάλα περνά

λίγο έξω.

5’ ΓΚΟΛ 0-1: Απ' ευθείας εκτέλε-

ση φάουλ από τον Πελέ, η μπάλα

σκάει μπροστά από τον Σωφρονίου

και καταλήγει στα δίκτυα.  

8’ Από κοντά ο Καμπρέρα δεν μπο-

ρεί να σπρώξει την μπάλα στα δί-

κτυα και μαζεύει ο Σωφρονίου.

17’ Απ' ευθείας εκτέλεση κόρνερ

του Πελέ, ο Σωφρονίου πέφτει και

διώχνει πάνω στη γραμμή. 

25’ Απ' ευθείας εκτέλεση φάουλ

από τον Πελέ, ο Σωφρονίου απομα-

κρύνει με γροθιές.

26’ Ο Βίκτορ ανακόπτει τελευταία

στιγμή πριν η μπάλα φθάσει στον Βι-

γιαφάνες που ήταν σε θέση βολής.

34’ Ο Σάσι ευνοήθηκε από τις κόν-

τρες στην περιοχή της Ανόρθωσης,

βρέθηκε «φάτσα» με τον Κόπριβετς,

όμως έστειλε την μπάλα πάνω από

το οριζόντιο δοκάρι.

42’ Σωστά ακυρώνεται το γκολ του

Γκονσάλβες που στην εξέλιξη της

φάσης είχε βγει εκτός αγωνιστικού

χώρου και επανήλθε για να σκοράρει.

53’ Ευκαιρία με τον Σιβού από το

ύψος του πέναλτι, τον πρόλαβε ο

Μαμμίδης.

54’ Τετ-α-τετ ο Γκονσάλβες με τον

Σωφρονίου, ο τερματοφύλακας της

ΑΕΖ διώχνει σε κόρνερ.

65’ Σουτ από τον Κεμπρέρα από το

σημείο του πέναλτι, ο Σωφρονίου

και πάλι σε ετοιμότητα διώχνει σε

κόρνερ.

69’ ΓΚΟΛ 0-2: Ο Σάντος έκανε

τη σέντρα και ο Καλό με προβολή

έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. 

83’ Σουτ του Καρλίτος, διώχνει δύ-

σκολα ο Σωφρονίου.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

*Χωρίς Κύπριο ποδοσφαιριστή στο

αρχικό σχήμα παρατάχθηκε η Ανόρ-

θωση, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί

βάσει του κανονισμού της ΚΟΠ. 

*Ο Ρούμπεν Ράγιος έμεινε εκτός

αποστολής, αφού αντιμετωπίζει

πρόβλημα στους προσαγωγούς και

κοιλιακούς.

*Αλλαγή στην αλλαγή με Κολούνγ-

κα, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο

79' και εννέα λεπτά αργότερα πέρα-

σε εκτός! 

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
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Να κάνει ποδαρικό με το δεξί στον νέο
χρόνο και να στείλει ενθαρρυντικά μη-
νύματα ενόψει της δύσκολης συνέχειας
στοχεύει η Δόξα στο σημερινό παιχνίδι
με τον Ερμή στο «Αντώνης Παπαδό-
πουλος».  Η προσφυγική ομάδα βρίσκεται
σε δυσμενή βαθμολογική θέση (12η)
και χρειάζεται πάση θυσία το τρίποντο
προκειμένου να ανασάνει και να κοιτάξει
με αισιοδοξία το μέλλον.

Ο Κάρλος Κορμπεράν εκμεταλλεύ-
τηκε τη διακοπή των γιορτών, για να
δουλέψει ουσιαστικά στη βελτίωση της
ομάδας και να διορθώσει τα λάθη που
εντόπισε. Ο Ισπανός τεχνικός έδωσε ιδι-
αίτερο βάρος στην αμυντική λειτουργία,
η οποία παρουσίασε τρανταχτές αδυνα-
μίες, σε αντίθεση με την επίθεση που
σταδιακά βελτιώνεται.  

Ο κ. Κορμπεράν αισιοδοξεί ότι οι

προσθήκες στη μετεγγραφική περίοδο
θα βοηθήσουν την ομάδα, όμως, σήμερα
θα πρέπει να συμβιβαστεί με το διαθέσιμο
ρόστερ, αφού οι νεοφερμένοι θα έχουν
δικαίωμα συμμετοχής από το επόμενο
παιχνίδι. 

Εκτός αποστολής έμειναν ο τραυμα-
τίας Τιάγκο Γκόμες και ο τιμωρημένος
Πουντζιουρής. Ο Παουλίνιο τις προ-
ηγούμενες ημέρες ένιωθε ενοχλήσεις
και η συμμετοχή του θα ξεκαθαρίσει
την τελευταία στιγμή.

ΕΡΜΗΣ

Νέο ξεκίνημα θα επιδιώξει να κάνει
σήμερα ο Ερμής που υποδέχεται τη
Δόξα. Οι «φτεροπόδαροι» στοχεύουν
μόνο στη νίκη, ώστε από τη μια να κά-
νουν ποδαρικό με το δεξί στη νέα
χρονιά και αφετέρου να παραμείνουν
εντός των στόχων τους, που τη δεδομένη
στιγμή είναι η έκτη θέση. Το ευχάριστο
για τον Νίκο Παναγιώτου είναι ότι έχει
όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή
του, αφού επιστρέφει και ο Αλεξίου,
και θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει
αυτούς που θεωρεί πιο έτοιμους για
το σημερινό αγώνα. 

Στα μετεγγραφικά φαίνεται να υπάρ-
χει αλλαγή πλάνων, αφού εκεί που
όλοι ανέμεναν ότι ο Ερμής θα εξαντ-
λούσε και τις τέσσερεις προσθήκες
που δικαιούται τον Ιανουάριο, ήδη
έχουν αποκτηθεί Φροξυλιάς και Κότο
Παγιές και τελικά θα γίνει ακόμα μία
μόνο προσθήκη που θα αφορά επιθε-

τικό. Και αυτό γιατί στην ομάδα θέλουν
να κάνουν την καλύτερη δυνατή επι-
λογή, με το ανάλογο ποσό που θα δα-
πανηθεί, ώστε το νέο απόκτημα να
βοηθήσει άμεσα την ομάδα. Ήδη οι
συζητήσεις με συγκεκριμένο ποδο-
σφαιριστή βρίσκονται σε προχωρημένο
στάδιο και δεν αποκλείεται τις επόμενες
ημέρες να υπάρξουν εξελίξεις. 

Αδιαπραγμάτευτος ο στόχος Ποδαρικό με το δεξί

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2
70’ Βέσλεμ, 71’ Μπριτζίτο

ΑΠΟΕΛ 4
10’ Αλωνεύτης, 17’, 60’ Βινίσιους, 63’ Γιαννιώτας

Ήταν το φαβορί και το απέδειξε με τον
καλύτερο τρόπο στο γήπεδο ο ΑΠΟΕΛ.
Παίζοντας επιθετικό ποδόσφαιρο από
το ξεκίνημα του αγώνα δεν δυσκολεύτηκε
να λυγίσει την αντίσταση της Αναγέννη-
σης, φεύγοντας με το διπλό από το Τάσος
Μάρκου. Οι γαλαζοκίτρινοι προηγήθη-
καν με 3-0, η ομάδα της Δερύνειας μεί-
ωσε σε 3-2, για να έρθει με ένα εκπλη-
κτικό γκολ ο Γιαννιώτας να βάλει ταφό-
πλακα στα όνειρα των γηπεδούχων για
θετικό αποτέλεσμα. Αλωνεύτης και Βι-
νίσιους (2) σκόραραν επίσης από πλευράς
ΑΠΟΕΛ, Βέσλεμ και Μπριτζίτο τα τέρ-
ματα της Αναγέννησης. 

Δαιμονισμένο 20λεπτο
Ο ΑΠΟΕΛ μπήκε δυνατά στον αγώνα
και πιάνοντας έναν απίστευτο ρυθμό
έκλεισε στα καρέ του την Αναγέννηση,

η οποία αδυνατούσε να αντιδράσει από
την πίεση που άσκησαν οι παίκτες του
Κρίστιανσεν. Η πρώτη απειλή ήρθε στο
5ο λεπτό με τον Σωτηρίου, ενώ ακολού-
θησαν άλλες δύο χαμένες ευκαιρίες με
τον Κύπριο διεθνή να μην μπορεί να
στείλει την μπάλα στα δίκτυα.  Και όλα
αυτά μέχρι το 8ο λεπτό με τον Αλωνεύτη
να παίρνει στη συνέχεια τη σκυτάλη και
στο 9ο να σημαδεύει από πλάγια θέση
το κάθετο δοκάρι του Μάστρου.

Η πίεση που άσκησε ο ΑΠΟΕΛ από
το ξεκίνημα με γρήγορες εναλλαγές της
μπάλας και ταχύτητες επιθέσεις είχε
αποτέλεσμα στο 10ο λεπτό. Ο Ντε Κα-
μάργκο βρήκε τον Αλωνεύτη ξεμαρκά-
ριστο στην καρδιά της περιοχής της Ανα-
γέννησης και με πλασέ (η μπάλα κόν-
τραρε στον Μάστρου) έστειλε την μπάλα
στα δίκτυα. 

Το ΑΠΟΕΛ συνέχισε να έχει την
απόλυτη κυριαρχία στον αγώνα, περιό-
ρισε σε παθητικό ρόλο την Δερύνεια
στον αγώνα και στο 16ο λεπτό έχασε εκ
νέου τεράστια ευκαιρία με τον Βινίσιους,
το πλασέ του οποίου έδιωξε με τα πόδια

σε κόρνερ ο Μάστρου. 
Στην εκτέλεση του κόρνερ ο Βραζι-

λιάνος δεν αστόχησε στην ευκαιρία που
βρήκε, διπλασιάζοντας τα τέρματα των
γαλαζοκιτρίνων. 

Το 2ο γκολ απευλευθέρωσε τα πόδια
των παικτών του Κρίστιανσεν, οι οποίοι
μέχρι το τέλος του ημιχρόνου δημιούρ-
γησαν άλλες 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες
για γκολ με κορυφαία τη διπλή χαμένη
ευκαιρία του 37 όταν αρχικά το σουτ
του Εφραίμ, απέκρουσε ο Μάστρου,
στην επαναφορά, ο Αλωνεύτης, έκανε
το πλασέ με τον Ντιαλό να διώχνει μπρο-
στά από τη γραμμή του τέρματος.

Η μοναδική αξιόλογη ευκαιρία για
την Αναγέννηση ήρθε στο 33ο λεπτό
όταν από λάθος του Αστίθ, ο Μπριτζίτο
έκανε το διαγώνιο σουτ με τον Βάτερμαν
να αποκρούει εύκολα. 

Κτύπησε ξανά με Βινίσιους
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε και πάλι
ιδανικά για τον ΑΠΟΕΛ, αφού στο 60ο
λεπτό ο Βινίσιους με το 2ο προσωπικό του
γκολ έκανε τρία τα γκολ της ομάδας του. 

Τρίλεπτο φωτιά
Εκεί που όλα έδειχναν πως οι γαλαζοκί-
τρινοι θα είχαν εύκολο απόγευμα ήρθαν
Βέσλεμ και Μπριτζίτο να βάλουν φωτιά
στον αγώνα. Με γκολ στο 70’ και 71’
έβαλαν ξανά στη διεκδίκηση του θετικού
αποτελέσματος την Αναγέννηση που
μείωσε σε 2-3.

Ο ΑΠΟΕΛ, όμως, δεν είχε πει την τε-
λευταία του λέξη με τον Γιαννιώτα να
βάζει ουσιαστικά τα πράγματα στη θέση
τους στο 73ο λεπτό. Με διαγώνιο σουτ ο
Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός σφρά-
γισε ουσιαστικά τη νίκη της ομάδας του
με το τελικό 4-2.  

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: Μάστρου, Αναστασίου,
Ντιαλό, Ευθυμίου, Φωτίου, Θεράποντος
(90’ Σλόουε), Γ. Χριστοδούλου, Βλασό-
πουλος (59’ Φουρτάδο), Νατσιόπουλος
(86’ Κάλεζιτς), Μπριτζίτο, Βέσλεμ
ΑΠΟΕΛ: Βάτερμαν, Μιλάνοφ, Ιωάννου,
Καρλάο, Αστίθ, Μοράις, Βινίσιους, Εφραίμ
(69’ Γιαννιώτας), Αλωνεύτης (80’ Μπερ-
τόλιο), Ντε Καμάργκο, Σωτηρίου (62’
Παπαφώτης)

Με 4άρα πάτησε κορυφή
Οι «γαλαζοκίτρινοι» αν και καρδιοχτύπησαν έφυγαν με το διπλό από το Τάσος Μάρκου

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

5’ Ευκαιρία με τον Σωτηρίου, την

κεφαλιά του μπλόκαρε σταθερά ο

Μάστρου.

7’ Ωραία κίνηση από τον Σωτηρίου,

έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε στον

Ντιαλό και πέρασε κόρνερ.

8’ Κόρνερ του Εφραίμ, κεφαλιά από

τον Σωτηρίου, η μπάλα κτύπησε στο

οριζόντιο δοκάρι και έφυγε άουτ. 

9’ Διαγώνιο πλασέ του Αλωνεύτη, η

μπάλα βρήκε στο κάθετο δοκάρι, στην

επαναφορά, ο ίδιος έκανε το σουτ με

την μπάλα να περνά ψηλά έξω.

10’ ΓΚΟΛ 0-1: Μπαλιά του Ντε

Καμάργκο στον Αλωνεύτη, ο οποίος

με πλασέ, και μετά από κόντρα στον

Μάστρου την έστειλε στα δίκτυα. 

16’ Φάση διαρκείας στην περιοχή

της Αναγέννησης, ο Βινίσιους έκανε

το σουτ με τον Μάστρου να διώχνει

σε κόρνερ.

17’ ΓΚΟΛ 0-2: Κόρνερ του Αλω-

νεύτη, κεφαλιά πάσα του Ντε Κα-

μάργκο στον Βινίσιους, ο οποίος με

κεφαλιά διπλασιάζει τα γκολ του

ΑΠΟΕΛ. 

23’ Ωραία ενέργεια του Σωτηρίου,

όμως το σουτ πέρασε έξω.

28’ Σέντρα του Αλωνεύτη, κεφαλιά

του Ντε Καμάργκο, απέκρουσε ο

Μάστρου.

32’ Ωραία μπαλιά του Ιωάννου

στον Ντε Καμάργκο, ο οποίος έκανε

την κεφαλιά και τον Μάτρου να

αποκρούει με το πόδι.

33’ Λάθος του Αστίθ, ο Μπριτζίτο

έκανε το διαγώνιο σουτ με τον Βά-

τερμαν να αποκρούει εύκολα.

37’ Διπλή χαμένη ευκαιρία για τον

ΑΠΟΕΛ αρχικά με τον Εφραίμ, απέ-

κρουσε ο Μάστρου, στην επαναφο-

ρά, ο Αλωνεύτης έκανε το πλασέ με

τον Ντιαλό να διώχνει μπροστά από

τη γραμμή τέρματος.

51’ Κόρνερ του Αλωνεύτη, κεφαλιά

του Ντε Καμάργκο, απέκρουσε ο

Μάστρου.

54’ Νέα ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ

στην κεφαλιά του Ντε Καμάργκο,

έδιωξε πάνω στη γραμμή τέρματος

ο Ευθυμίου.

60’ ΓΚΟΛ 0-3: Κόρνερ του Εφραίμ,

κεφαλιά του Καρλάο, απέκρουσε αστα-

θώς ο Μάστρου και από κοντά ο Βινίσι-

ους έσπρωξε την μπάλα στα δίκτυα.

66’ Τακουνάκι του Ντε Καμάργκο

στον Εφραίμ, ο οποίος νικήθηκε σε

τετ α τετ από τον Μάστρου.

67’ Σουτ του Φωτίου από καλή θέ-

ση, η μπάλα πέρασε έξω.

70’ ΓΚΟΛ 1-3: Λάθος του Μοράις,

ο Βέσλεμ, έκανε το δυνατό σουτ με

την μπάλα να καταλήγει στα δίκτυα.

71’ ΓΚΟΛ 2-3: Σέντρα του Βέσλεμ,

κεφαλιά του Μπριτζίτο στα δίκτυα. 

73’ ΓΚΟΛ 2-4: Διαγώνιο σουτ του

Γιαννιώτα με το αριστερό, η μπάλα

στα δίκτυα. 
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ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης

Από χθες το βράδυ, η ΑΕΛ έχει επιπλέον
κίνητρο για να κερδίσει την Καρμιώτισσα.
Η ήττα της ΑΕΚ φέρνει ενώπιον της
ομάδας της Λεμεσού την  τεράστια ευ-
καιρία να δει το όνομά της να φιγουράρει
στην 1η θέση του πίνακα, υπερτερώντας
αυτήν τη φορά σε ισοβαθμία.  Έχοντας
ήδη εξαιρετική ψυχολογία από τη μέχρι
τώρα πορεία της, η ΑΕΛ είναι αποφασι-
σμένη να κάμψει σήμερα την αντίσταση
της μαχητικής νεοφώτιστης ομάδας, ώστε
να συνεχίσει να ονειρεύεται και να αι-
σιοδοξεί για τη συνέχεια. Ο τεχνικός της
ΑΕΛ ζήτησε από τους παίκτες του να
παρουσιαστούν σήμερα σοβαροί και
πειθαρχημένοι, χωρίς ίχνος υποτίμησης,
για να μπορέσουν να πάρουν το τρίποντο.
Για τον κ. Χριστοδούλου είναι σημαντικό
οι ποδοσφαιριστές να συνεχίσουν στον
ίδιο ρυθμό, δουλεύοντας σκληρά στο
γήπεδο και ακολουθώντας το πλάνο του,
με μοναδική σκέψη τη νίκη. Τους έδωσε
παραδείγματα των ζημιών που έχει κάνει
η Καρμιώτισσα κατά καιρούς, τόσο εντός
όσο και εκτός έδρας, ενώ τους θύμισε
πόσο πολύ δύσκολα την κέρδισαν στον
πρώτο γύρο. Παρά το εργάσιμο της ημέ-
ρας,  στην ΑΕΛ περιμένουν ότι οι φίλοι
της ομάδας θα βρεθούν στην Ανατολική
και θα στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές,
ώστε να πάρουν το πρώτο τους τρίποντο
μέσα στο 2017 και να πάνε στα ντέρμπι
που ακολουθούν με την καλύτερη δυνατή
ψυχολογία. 

Το θετικό για τον προπονητή της
ΑΕΛ είναι πως έχει το σύνολο των πο-
δοσφαιριστών του στη διάθεσή του. Θα
απουσιάσει μόνο ο Μέσκα, ο οποίος
σήμερα θα εκτίσει την 3η αγωνιστική

της τιμωρίας που του επέβαλε ο αθλητικός
δικαστής. Χθες η λεμεσιανή ομάδα ολο-
κλήρωσε την προετοιμασία της χωρίς
κάποιο απρόοπτο, με τον κ. Χριστοδούλου
να δουλεύει περισσότερο στις στατικές
φάσεις και στη συνέχεια ανέλυσε στους
παίκτες του τον αντίπαλό τους. Το μόνο
ερωτηματικό που υπάρχει για το πώς
θα παρατάξει ο κ. Χριστοδούλου την
ΑΕΛ σήμερα, είναι ποιος ποδοσφαιριστής
θα αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης.
Ο Αρουαμπαρένα,  που είναι ο βασικός,
εξέτισε την τιμωρία του, όμως ο Ουέλιγ-
κτον κόντρα στον Εθνικό ήταν πάρα

πολύ καλός, με ένα κερδισμένο πέναλτι
και μια ασίστ. Με αυτά τα δεδομένα η
ΑΕΛ θα παραταχθεί σήμερα με τερμα-
τοφύλακα τον Ρόμο. Στα άκρα της άμυνας
θα είναι ο Αϊρόσα και ο Παπάνγκο, που
επιστρέφει αφού ήταν τραυματίας στο
προηγούμενο παιγνίδι. Τζούνιορ και
Σιέλης θα αποτελέσουν το δίδυμο στο
κέντρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή
θα βρίσκονται οι Σοάρες, Λούκας και
Μπουένο. Στο ένα φτερό θα είναι ο Γε-
ωργιάδης, ενώ στο άλλο ο Φορτούνα.
Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ένας
εκ των  Αρουαμπαρένα ή Ουέλιγκτον. 

Κλείνει Πίτι
Λογικά σήμερα θα τελειώσει και τυπικά
το κεφάλαιο απόκτησης του Πίτι. Ο Ισπα-
νός ακραίος επιθετικός αναμενόταν ψες
στην Κύπρο και, αν όλα πάνε καλά στις
τελικές επαφές και στις ιατρικές εξετάσεις,
θα ανακοινωθεί από τη λεμεσιανή ομάδα
ως το δεύτερο χειμερινό της απόκτημα
μετά τον Μπλάνκο. Είναι πολύ πιθανό ο
Πίτι να βρίσκεται το απόγευμα στο Τσίρειο
για να πάρει μια πρώτη γεύση από τη
νέα του ομάδα. Αν συμβεί αυτό, οι φίλοι
της λεμεσιανής ομάδας θα έχουν την
ευκαιρία να τον δουν από κοντά. 

ΟΜΟΝΟΙΑ

Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Να πιάσει δεκάρι στις νίκες με το καλη-
μέρα του 2017 θα είναι ο μοναδικός
στόχος της Ομόνοιας στο σημερινό παι-
χνίδι με τον Εθνικό Άχνας στο ΓΣΠ.
Μπαίνοντας νικηφόρα στη νέα χρονιά,
οι «πράσινοι» θα πάρουν ισχυρή αγω-
νιστική και ψυχολογική ώθηση ενόψει
της δύσκολης συνέχειας, καθώς πέραν
του σημερινού αγώνα με τον Εθνικό, θα
δώσουν άλλα έξι παιχνίδια (τέσσερα στο
πρωτάθλημα + δύο στο κύπελλο, ξανά,
με τον Εθνικό) μέχρι το τέλος του Γενάρη,
τα οποία θα καθορίσουν σε μεγάλο
βαθμό τη μοίρα τους στη φετινή σεζόν.
Συνεπώς, η νίκη σήμερα θεωρείται αδια-
πραγμάτευτος στόχος για την ομάδα του
Τζον Κάρβερ, ώστε να διατηρήσει την
επαφή της με την πρώτη τριάδα της βαθ-
μολογίας, προσδοκώντας ότι σύντομα
θα καλύψει τη βαθμολογική διαφορά.   

Με όπλο την παράδοση
Η Ομόνοια μπορεί να κατέρχεται στο
σημερινό παιχνίδι ως φαβορί για τη
νίκη, αλλά αυτό δεν της εξασφαλίζει
τίποτα. Ο Εθνικός έκλεισε το 2016 με
εντυπωσιακές εμφανίσεις απειλώντας
με απώλειες την πρωτοπόρο ΑΕΚ και
παίρνοντας ισοπαλία από την ΑΕΛ, κάτι
που θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ
οι παίκτες της Ομόνοιας, αν δεν θέλουν
να την «πατήσουν». Ο Τζον Κάρβερ έχει
δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα στην τα-
κτική που θα ακολουθήσει η ομάδα του
στο σημερινό παιχνίδι, καθώς ο Εθνικός
παίζει δυνατά στον άξονα και εκμεταλ-
λεύεται το εκτόπισμα του Κατσιαράβα

και την τεχνική του Ζελάγια στην επίθεση.
«Κλειδί» για την Ομόνοια θα αποτελέσει
ο έλεγχος του ρυθμού του αγώνα και η
καλή ανασταλτική λειτουργία και βεβαίως
η δυναμική του ΓΣΠ, όπου διατηρεί
πολύ θετική παράδοση απέναντι στον
Εθνικό. Από το 2000 και εντεύθεν η
Ομόνοια, φιλοξενώντας τον Εθνικό, δέχ-
θηκε μόνο μια ήττα, κέρδισε δεκατρία
παιχνίδια και παραχώρησε τρεις ισο-
παλίες. 

Πλάνο χωρίς Τουρέ
Η Ομόνοια για πρώτη φορά στο φετινό

πρωτάθλημα θα υποχρεωθεί να αγωνι-
στεί χωρίς τον Τουρέ στο αρχικό της
σχήμα. Μια απώλεια που «πονοκεφα-
λιάζει» τον Κάρβερ, καθώς δεν αποκλεί-
εται να ωθήσει τον Άγγλο τεχνικό να εγ-
καταλείψει το προσφιλές του σύστημα
4-4-2. Σε μια τέτοια περίπτωση θέση
βασικού θα πάρει ο Χριστοφή, πλαι-
σιώνοντας τους Σέρινταν και Ντάρμπι-
σαϊαρ στην επίθεση. Στον άξονα θα βρί-
σκονται οι Κλέιτον, Μαργκάσα και ένας
εκ των Φλορέσκου ή Κατελάρη και στην
άμυνα οι Βύντρα, Όρσουλιτς και Κων-
σταντινίδης, με τη θέση αριστερά -απόντος

ξανά του Σοϊλέδη- να τη διεκδικούν οι
Παντελιάδης, Καρλίτος και Φιλιώτης. Αν
όμως διατηρηθεί το 4-4-2, που είναι και
το πιο πιθανό, τότε τη θέση του Τουρέ,
δεξιά του άξονα, θα πάρει ο Κατελάρης.

Στην τελική ευθεία
Στην τελική ευθεία μπαίνει το θέμα ενί-
σχυση. Ο 30χρονος Ολλανδός μέσος,
Νικάντρο Μπρέεβελντ, φαίνεται ότι απο-
τελεί τον εκλεκτό του Νταμπίζα για τη
μετεγγραφική περίοδο Ιανουαρίου και
αναμένονται εξελίξεις. Χθες ανακοινώ-
θηκε και η απόκτηση του Αζίζ. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Εξαιρετικά μεγάλος είναι ο βαθμός
δυσκολίας της σημερινής εξόδου του
Εθνικού Άχνας στο ΓΣΠ. Με αντίπαλο
την Ομόνοια σαφώς δεν είναι το φαβορί.
Φυσικά θα κυνηγήσει το βαθμολογικό
κέρδος, θέλοντας να μπει με το δεξί
στις υποχρεώσεις για το 2017. Η
ομάδα από το Δασάκι βρίσκεται στην
9η θέση της βαθμολογίας έχοντας 18
βαθμούς. Στις δυο τελευταίες αγωνι-
στικές είχε μόλις έναν βαθμό κέρδος,
καθώς ηττήθηκε εκτός έδρας από την
ΑΕΚ με 1-0, ενώ στην τελευταία αγω-
νιστική για το 2016 έμεινε στο 2-2 με
την ΑΕΛ εντός έδρας.

Το θετικό για τον προπονητή του
Εθνικού Ιβανάουσκας είναι ότι μετρά
σημαντικές επιστροφές για το σημε-
ρινό παιχνίδι. Ο αρχηγός Πινσέλι
εξέτισε την τιμωρία των τριών αγω-
νιστικών παίρνοντας θέση στο αρχικό
σχήμα. Επίσης επιστρέφουν οι Κρα-
τσιούνοφ, Κιπιάνι και Γκαβρίλα, με
τον τελευταίο να ξεπερνά το πρόβλημα
τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε.
Αντίθετα θα απουσιάσουν οι τιμω-
ρημένοι Ενέσκου και Στόιτσεφ, αλλά
και ο τραυματίας Γκριγκαλάβα. 

Απαιτητικός
στο ΓΣΠ

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

Κωστής�Σταυρινίδης

Για την έκπληξη θα αγωνιστεί σήμερα
η Καρμιώτισσα στο Τσίρειο κόντρα
στην ΑΕΛ. Η ομάδα του Λιάσου Λου-
κά γνωρίζει ότι οι δυσκολίες του ση-
μερινού παιγνιδιού θα είναι τεράστιες,
όμως θα προσπαθήσει, για να έχει
βαθμολογικό κέρδος κόντρα σε έναν
μεγάλο αντίπαλο, που βρίσκεται πολύ
ψηλά στον πίνακα,   ώστε να κάνει
ακόμα ένα σημαντικό βήμα προς τη
σωτηρία. 

Ο τεχνικός της νεοφώτιστης ομά-
δας γνωρίζει πολύ καλά ότι για να
μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές του
να έχουν θετικό αποτέλεσμα, θα πρέ-
πει να κάνουν ένα τέλειο παιγνίδι,
χωρίς λάθη. Έχοντας στο μυαλό το
πόσο δύσκολεψαν την ΑΕΛ στον πρώ-
το γύρο, θα προσπαθήσουν να το
επαναλάβουν, γνωρίζοντας ότι στο
Τσίρειο ο βαθμός δυσκολίας είναι
μεγαλύτερος. 

Πιθανότατα να γίνουν κάποιες αλ-
λαγές στο αρχικό σχήμα, αφού ακο-
λουθεί την Κυριακή και ο αγώνας με
την Ομόνοια, και ο Λιάσος Λουκά
θα προσπαθήσει να διαχειριστεί με
τέτοιον τρόπο το υλικό του.

Για την έκπληξη

Αγώνας μιας επιλογής για τους «πράσινους»
Θέλουν νίκη για να μείνουν σε απόσταση βολής από τις πιο πάνω θέσεις

Με επιπλέον και μάλιστα τεράστιο κίνητρο
Κερδίζοντας την Καρμιώτισσα, η ΑΕΛ θα περάσει στην 1η θέση της βαθμολογίας
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Ο Πέλκας λύτρωσε τον ΠΑΟΚ
Σε ένα ακόμα παιχνίδι ο ΠΑΟΚ έχασε
αυτά που με τίποτα δεν χάνονταν, έβγαλε
πολλά νεύρα στον αγωνιστικό χώρο,
όμως τελικά πήρε το τρίποντο με κεφαλιά
του... πιο κοντού του παίκτη, Πέλκα, ο
οποίος πήδηξε στον... Θεό και λύτρωσε
τον δικέφαλο. Οι γηπεδούχοι μπήκαν
καλύτερα και έχασαν δυο ευκαιρίες με
τους Μιλιάζες και Μεντί, όμως ο ΠΑΟΚ
απείλησε σοβαρά στο 33’ με τον, κακό
ψες, Μυστακίδη. Λίγο πριν από το τέλος
του ημιχρόνου ο Λεβαδειακός άγγιξε το
γκολ, με τον Βαγγέλη Μάντζιο να πάει
να κρεμάσει τον Γλύκο από την περιοχή,
όμως ο Έλληνας πορτιέρε με εντυπω-
σιακό τρόπο έδιωξε σε κόρνερ. Στο δεύ-
τερο μέρος η εικόνα του ΠΑΟΚ άλλαξε
αρκετά. Η είσοδος του Κουλούρη στη
θέση του... φαντάσματος του Αθανασιάδη,
μάλιστα, έδωσε βάθος στη γραμμή κρού-
σης, ενώ ο Πέλκας ήταν πιο ουσιαστικός

από τον Μυστακίδη. Έτσι, στο 84ο λεπτό
και αφού ο δικέφαλος είχε ένα δοκάρι
με τον Μάτος, ο Πέλκας έστειλε την
μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά(!), μετά
από σέντρα του Κάμπος. Το παιχνίδι
ολοκληρώθηκε με τον Λεβαδειακό να
μην μπορεί να απειλήσει, κάτι που πρέπει
να προβληματίσει αρκετά τον Ντόστα-
νιτς.

Ακράτητη Ξάνθη
Τι ευλογία για έναν προπονητή να δια-
θέτει έναν γκολτζή φορ! Στην περίπτωση
της Ξάνθης ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει
τον Χαμζά Γιουνές. Ο οποίος σκόραρε
για 9η φορά εφέτος (έπιασε στην πρώτη
θέση τον Ιντέγε) και στο 58' έκρινε τον
αγώνα με τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο
χαρίζοντας στην ομάδα του Ρουμάνου
την πέμπτη σερί νίκη της στη Super Le-
ague!

EXTRA 5

7184η κλήρωση:  11, 14, 16, 19, 35
7185η κλήρωση:  12, 15, 26, 27, 28

SUPER 3

29537η: 190 29538η: 925 29539η: 805
29540ή: 564 29541η: 425 29542η: 993
29543η: 549 29544η: 664 29545η: 791
29546η: 547

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΗΜΕΡΑ

15:00 ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

17:15 AEK-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

17:15 ΛΑΡΙΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ

19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ

15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΓΙΑΝΝΙΝΑ

19:30 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 28-5 31

ΞΑΝΘΗ 17-11 25

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 17-8 22

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 16-10 21

Α.Ε.Κ. 19-10 20

Π.Α.Ο.Κ. 19-10 20

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 15-12 18

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 12-17 17

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 17-14 15

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 9-13 14

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 11-24 12

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 10-17 12

ΚΕΡΚΥΡΑ 8-15 12

ΑΕΛ 10-17 10

ΒΕΡΟΙΑ 5-20 8

ΗΡΑΚΛΗΣ 9-19 7

ΓΑΛΛΙΑ

Η μετεγγραφή του χειμώνα (ως τώρα)
στην Ευρώπη είναι γεγονός. Η Παρί Σεν
Ζερμέν ανακοίνωσε την απόκτηση του
Γιούλιαν Ντράξλερ που υπέγραψε ως
το 2021. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός
έρχεται από τη Βόλφσμπουργκ έναντι
40 εκατ. ευρώ. 

«Χαίρομαι πολύ γι' αυτή τη μετεγ-
γραφή. Θα αγωνιστώ σε μια μεγάλη

ομάδα και για πρώτη φορά εκτός Γερ-
μανίας. Θέλω να βοηθήσω την Παρί
να κατακτήσει κι άλλους τίτλους στη
Γαλλία και να συνεχίσει να μεγαλώνει
σε διεθνές επίπεδο», τόνισε ο διεθνής
άσος. 

«Η μετεγγραφή αυτή δείχνει τη δυ-
νατότητα της Παρί να ελκύει παίκτες τέ-
τοιας ποιότητας και τις μεγάλες φιλοδοξίες
που έχουμε για αυτή την ομάδα», ανέφερε
ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Νασέρ Αλ
Κελαϊφί. 

Ντράξλερ στην Παρί κι επίσημα

Εκπλήξεις στην πρώτη αποστολή

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Εκπλήξεις στην πρώτη αποστολή του
Ολυμπιακού για το 2017 και τον αγώνα
με τον Αστέρα Τρίπολης (Σήμερα, 19:30). 

Ο Αλμπέρτο Μποτία συμπεριλήφθη-
κε στη λίστα καθώς ξεπέρασε τον τραυ-
ματισμό του και πιθανότατα θα είναι βα-
σικός με παρτενέρ όπως όλα δείχνουν
τον Βιάνα. Αίσθηση προκαλεί η παρουσία
του Μάρκο Μάριν στην αποστολή μετά
από πολύ καιρό (έχει να παίξει στο πρω-
τάθλημα από τις 15/10), καθώς επιβρα-
βεύεται για την καλή παρουσία του στις

προπονήσεις. 
Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Τσόρι Ντο-

μίνγκες, αλλά και ο Φελίπε Πάρντο,

παρότι εκτός πλάνων είναι ο τραυματίας
Ταρίκ Ελιουνούσι. Έτσι, στο δεξί άκρο
πιθανότερο είναι να παίξει από την αρχή

ο Μανθάτης. 
Από εκεί και πέρα, ο Στέφανος Καπίνο

επανέρχεται μετά από δύο μήνες που

έλειψε λόγω τραυματισμού. 
Ο Πάουλο Μπέντο υποχρεώθηκε

να αφήσει εκτός τον τιμωρημένο Μι-
λιβόγεβιτς, τους Ντα Κόστα και Ρομαό
που προετοιμάζονται για το Κόπα
Άφρικα και τον τραυματία Ελαμπντε-
λαουί. 

Αναλυτικά τα ονόματα των ποδο-
σφαιριστών, οι οποίοι απαρτίζουν την
αποστολή για τον Αστέρα: Ανδρούτσος,
Μποτία, Μπουχαλάκης, Καμπιάσο, Καρν-
τόσο, Ντε Λα Μπέγια, Φιγκέιρας, Φορ-
τούνης, Ιντέγε, Καπίνο, Λεάλι, Μανθάτης,
Μάριν, Μάρτινς, Νικολάου, Ρέτσος, Σεμ-
πά, Βιάνα.

«Μέσα» ο Μάριν, έξω Τσόρι και Πάρντο

"Μπορούμε και καλύτερα. Ακόμη έχουμε
δρόμο". Αυτό είναι ξεκάθαρη απειλή για
κάθε αντίπαλο της Τσέλσι! Ο Αντόνιο
Κόντε υποστήριξε πως η ομάδα του έχει
ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης με
αυτό το σύστημα (3-4-3) που την έχει
οδηγήσει στην κορυφή, αν και τόνισε
πως πλέον, όλοι θέλουν να σταματήσουν
το σερί των «μπλε».

Οι πρωτοπόροι της φετινής Πρέμιερ
Λιγκ φιλοξενούνται απόψε από τη μεγάλη
τους αντίπαλο, Τότεναμ, στο «Γουάιτ
Χαρτ Λέιν» και έχουν ευκαιρία να γρά-
ψουν ιστορία στην Πρέμιερ Λιγκ, εφόσον
πάρουν τη 14η διαδοχική νίκη στην
ίδια σεζόν. «Οι ποδοσφαιριστές μου
μπαίνουν στο γήπεδο σκεπτόμενοι κάθε
φορά τους τρεις βαθμούς από κάθε ματς
κι όχι το σερί που έχουμε δημιουρ-
γήσει. Είμαστε χαρούμενοι με τη βαθ-

μολογική μας κατάσταση, όμως ξέ-
ρουμε πως ανά πάσα στιγμή μπορούν
να χαθούν βαθμοί σε κάθε ματς. Παι-
χνίδια όπως είναι αυτό με την Τότεναμ,
πάντοτε δίνουν κίνητρο, όμως ξέρουμε
πως πλέον κάθε αντίπαλος θα παίζει
με στόχο να μας σταματήσει. Όλοι θέ-
λουν να μας σταματήσουν. Προσωπικά
θεωρώ ότι μπορούμε να γίνουμε ακό-
μα καλύτεροι με αυτό το σύστημα που
παίζουμε...», ήταν τα λόγια του Αντόνιο
Κόντε, ο οποίος αναφέρθηκε και στις
δηλώσεις του Ντιέγκο Κόστα, έπειτα
από την επιβεβαίωση του Ισπανού
για το πόσο κοντά βρέθηκε το καλο-
καίρι στην επιστροφή του στην Ατλέ-
τικο Μαδρίτης: «Όταν αποφάσισε να
μείνει, μιλήσαμε και μου είπε ότι θέλει
να παλέψει και να τα δώσει όλα για
την Τσέλσι φέτος». 

Δεν έπιασε ταβάνι η Τσέλσι
Ο Κόντε βλέπει πολλά περιθώρια βελτίωσης
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