
Μετά τις δύο σερί νίκες θέλει να δώσει
συνέχεια το ερχόμενο Σάββατο
απέναντι στην ΑΕΚ 
ΑΝΟΡΘΩΣΗ » 36

Με
απαιτήσεις

Ο Ντάρμπισαϊαρ δεν σκοράρει απλώς
εντυπωσιακά γκολ, αλλά μυρίζεται τη
φάση και κεντράρει στόχο 
ΟΜΟΝΟΙΑ » 38

Μυρίζεται
τη φάση

Οι γαλαζοκίτρινοι προετοιμάζονται για τον αγώνα με τον Άρη, στοχεύοντας μόνο στη
νίκη ώστε να διατηρηθούν στην κορυφή
ΑΠΟΕΛ » 35 

Να παραμείνει στο ρετιρέ
Τίποτα δεν έχει χαθεί και οι «κιτρινοπράσινοι» στο ντέρμπι με την Ανόρθωση θέλουν
να αποδείξουν ότι παραμένουν μέσα στο στόχο τους
ΑΕΚ » 36 

Να βρει την ταυτότητά της

06/01/2017
sigmalive.com/sports

Βρίσκονται και οι δύο σε εξαιρετική κατάσταση, αμφότεροι
προέρχονται από επιτυχίες και όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο ότι
θα πρέπει να αναμένουμε ένα σπουδαίο ντέρμπι. Η ΑΕΛ μετά την
τελευταία της επιτυχία «πάτησε» κορυφή και θα κάνει το παν για να
παραμείνει εκεί, ενώ ο Απόλλωνας που πέρασε με εμφαντικό τρόπο
από την «Arena», μείωσε στο -6 από την κορυφή και στοχεύει στην
τέταρτη σερί νίκη.  Όλα τα τελευταία νέα των δύο ομάδων.

ΣΕΛΙΔΑ 37
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1Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΖΗΔΡΟΣ είναι σε πορεία ανό-
δου και διεκδικεί με αξιώσεις τη
νίκη από τον  μαχητικό ΝΤΟΥΚΑ
ΜΑΓΚΑ και τη γρήγορη ΜΑ-
ΤΜΟΥΑΖΕΛ ΚΟΚΟ. Από τα υπό-
λοιπα άλογα ξεχωρίζει ο δυναμι-
κός ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ.

2Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΗΓΗΣΙΑΝΑΞ είναι γρήγορος
και, οδηγώντας την κούρσα, έχει
το προβάδισμα. Αμειβόμενη θέση
διεκδικούν οι πολύπειροι ΣΑΒΒΑΣ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ και ΒΕΗΡΟΝ, που
τρέχουν σταθερά. Αουτσάιντερ
προβάλλει ο πανέτοιμος τώρα
ΜΠΕΡΤΥΣ.

3Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΣ έβαλε κούρ-
σες στο ενεργητικό του και έχει τα
φόντα να φτάσει πρώτος στο τέρ-
μα. Βασικότεροι αντίπαλοί του
προβάλλουν η εξαιρετικά φορμα-
ρισμένη ΜΙΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ και ο
σταθερός ΣΕΡ ΚΟΥΗΣ. Να μην
αγνοηθεί η ΒΥΖΟΥΛΛΑ.

4Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΙΩΣΗΠΠΟΣ τρέχει ικανοποιητι-
κά και διεκδικεί με αξιώσεις τη νί-
κη. Η ΡΕΤΛΙΣΙΟΥΣ είναι καλά προ-
πονημένη και θα πρωταγωνιστή-

σει. Αμειβόμενη θέση διεκδικούν
η ανερχόμενη ΜΙΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ και
η φιλότιμη ΜΗ ΕΝΤ ΓΙΟΥ.

5Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΠΙΚΛΗΣ είναι ανώτερος στον
όμιλο και, παρά τα 1000 μέτρα,
έχει τον πρώτο λόγο. Θέση
στους πρώτους διεκδικούν οι
ισχυρές στον όμιλο ΡΙΒΕΡ-
ΣΟΦΜΠΑΜΠΥΛΟΝ και ΣΤΑΥ-
ΡΟΝΙΚΗ. Καλή για το παιχνίδι
και η ΑΦΡΩ ΣΜΑΗΛ.

6Η ΚΟΥΡΣΑ
Η ΓΚΑΖΕΛΑ είναι τώρα σε πλή-
ρη ετοιμότητα και διεκδικεί με
σημαντικές πιθανότητες τη νίκη
από τους ευνοϊκά ισοζυγισμέ-
νους ΣΕΡ ΠΠΕΚΡΗΣ και ΖΟΓ-
ΚΛΕΡ. Αμειβόμενη θέση διεκδι-
κούν οι ΕΛΑ ΠΠΟΛΟ ΜΟΥ και
ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ.

7Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ είναι σε πολύ
καλή φόρμα και στοχεύει βάσιμα
στην κατάκτηση του Κυπέλλου
Χειμώνος. Θέση στους πρώτους
διεκδικούν οι δυναμικοί ΚΟΥΗΝ
ΡΟΟΥΖ και ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ. Υπο-
λογίσιμοι είναι και οι αξιόλογοι
σπρίντερ ΠΑΣΧΑΛΗΣ και ΜΙΚΡΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΑ.

8Η ΚΟΥΡΣΑ
Η ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ είναι σε πλήρη
ετοιμότητα και στα 1200 θα επι-
βληθεί. Θέση στους πρώτους
διεκδικούν οι φορμαρισμένοι
ΣΙΑΡΚΥ και ΑΚΗΣ. Από τα υπόλοι-
πα άλογα ξεχωρίζει η δυνατή στο
φίνις της ΣΟΛΟΜΑ και ο βελτιω-
μένος ΦΟΥΤΖΙ.

9Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΝΤΑΝΣΙΓΚ ΜΠΟΗ έχει δυνατό-
τητες και με το ευνοϊκό χάντικάπ
του είναι ικανός να κερδίσει. Θέ-
ση στους πρώτους διεκδικούν ο
μαχητικός ΑΝΤΩΝΗΣ και η εξαι-
ρετικά φορμαρισμένη ΜΥΣΤΙΚΑΛ
ΣΤΟΡΜ. Αουτσάιντερ προβάλλει
ο φιλότιμος ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΜΠΟΗ.

ΠΑΡΟΛΙ
5-1
8-5

ΠΟΝΗΡΑ
2-8
3-5
6-1
7-9
9-4

1η Ιπποδρομία Ωρα: 03:00 μμ 1000 μέτρα

1 ΝΤΟΥΚΑ ΜΑΓΚΑ (4) Π. Αθανασίου [+] 62.0
2 ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ (1) Μ. Κ. Πέππος [+] 61.0
3 ΑΘΑΝΑΣΣΑ (6) Δ. Κεφάλας [#] 58.5
4 ΜΑΤΜΟΥΑΖΕΛ ΚΟΚΟ (3) Χρ. Χριστοφόρου [+] 58.5
5 ΕΞΚΛΟΥΣΙΒ (8) Ολ. Γεωργίου [+][%] 57.5
6 ΖΗΔΡΟΣ (2) Κ. Καποδίστριας [+] 55.5
7 ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ (5) Π. Λ. Ανδρέου [+] 52.5
8 ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ (7) Μ. Σ. Κυριακίδης [+] 49.0

2η Ιπποδρομία Ωρα: 03:30 μμ 1200 μέτρα

1 ΒΕΗΡΟΝ (3) Μ. Κ. Πέππος [+] 59.0
2 ΗΓΗΣΙΑΝΑΞ (7) Χρ. Χριστοφόρου [+] 54.5
3 ΜΠΕΡΤΥΣ (5) Μ. Σ. Κυριακίδης [+] 54.5
4 ΝΤΑΣΣ ΦΟΡ ΚΚΑΣΣ (8) Κ. Καποδίστριας [+][@] 54.5
5 ΤΑΡΑΞΙΠΠΟΣ (9) Δ. Κεφάλας [+] 54.5
6 ΜΑΗ ΒΙΚΤΟΡΥ (10) Γ. Σταυρινίδης [+] 54.0
7 ΜΠΡΟΥΣΚΟ (6) Μ. Κωνσταντίνου [+] 52.5
8 ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ (4) Κ. Α. Ιωάννου [+] 51.0
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 2.0 κιλά.

3η Ιπποδρομία Ωρα: 04:00 μμ 1200 μέτρα

1 ΣΕΡ ΚΟΥΗΣ (3) Χρ. Παύλου [+] 62.5
2 ΜΙΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (7) Κ. Καποδίστριας [#] 59.0
3 ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΣ (6) Μ. Κ. Πέππος [+] 57.5
4 ΔΟΝΙΤΟ (5) Χρ. Χριστοφόρου [+] 54.5
5 ΒΥΖΟΥΛΑ (10) Δ. Κεφάλας 54.0
6 ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ(8) Κ. Α. Ιωάννου [+] 51.0
7 ΓΡΑΝΙΚΟΣ (9) Μ. Σ. Κυριακίδης [+] 49.0
8 ΖΑΧΑΡΩ (4) Γ. Σταυρινίδης [@] 49.0

4η Ιπποδρομία Ωρα: 04:30 μμ 1200 μέτρα

1 ΙΩΣΗΠΟΣ (6) Π. Λ. Ανδρέου [+] 59.0
2 ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ (7) Χρ. Χριστοφόρου [+] 59.0
3 ΡΕΤΛΙΣΙΟΥΣ (2) Π. Αθανασίου [+] 59.0
4 ΣΤΗΒ ΩΣΤΙΝ (11) Χρ. Παύλου [+] 59.0
5 ΦΡΗΤΟΜ (10) Μ. Κ. Πέππος [+] 59.0

6 ΜΗ ΕΝΤ ΓΙΟΥ (4) Α. Ν. Ιωάννου [+] 57.0
7 ΜΙΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ (9) Μ. Κωνσταντίνου [+] 56.5
8 ΣΦΟΔΡΙΑΣ (8) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 56.0
9 ΠΡΑΗΒΕΗΤ ΝΤΑΝΣΕΡ (3) Δ. Κεφάλας [&] 55.5
10 ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΟΗ (5) Γ. Σταυρινίδης [+] 55.0
11 ΣΟΛΑΡ ΠΕΡΛ (12) Α.Α. Αθανασίου [+] 54.5
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 5.5 κιλά.

5η Ιπποδρομία Ωρα: 05:00 μμ 1000 μέτρα

1 ΠΙΚΛΗΣ (1) Χρ. Χριστοφόρου 60.5
2 ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗ (8) Δ. Κεφάλας [+] 59.0
3 ΡΙΒΕΡΣΟΦΜΠΑΠΥΛΟΝ (7) Κ. Καποδίστριας [+] 58.0
4 ΚΥΡΙΑ ΚΑΛΛΟΥ (6) Γ. Σταυρινίδης [+] 56.5
5 ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΓΚΛΟΡΥ (4) Μ. Σ. Κυριακίδης [+] 54.5
6 ΑΦΡΟ ΣΜΑΗΛ (3) Χρ. Παύλου 54.5
7 ΚΚΑΙΛΗΣ (5) Μ. Κωνσταντίνου [+] 54.5
8 ΣΑΒΑΝ ΧΑΡΗΣ (9) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 49.5
9 ΓΟΥΙΣΓΙΟΥΓΟΥΕΑΡΧΗΑΡ(2) Π. Καράμανος (μ) [+] 49.0

6η Ιπποδρομία Ωρα: 05:30 μμ 1000 μέτρα

1 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΘΗΝΩΝ (11) Κ. Καποδίστριας [+] 59.0
2 ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ (8) Μ. Κ. Πέππος [+] 56.0
3 ΓΚΑΖΕΛΑ (2) Ολ. Γεωργίου [+] 55.0
4 ΕΛΑ ΠΠΟΛΟ ΜΟΥ (7) Μ. Κωνσταντίνου [+] 54.5
5 ΖΟΓΚΛΕΡ (3) Δ. Κεφάλας [+] 54.5
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΝΤΗ (9) Γ. Σταυρινίδης [+] 54.0
7 ΣΕΡ ΠΠΕΚΡΗΣ (1) Α. Ν. Ιωάννου [+] 54.0
8 ΟΛΕΣΙΑ (5) Α.Α. Αθανασίου [+] 53.5
9 ΜΠΡΑΟΥΝ ΣΑΞΕΣ (10) Μ. Σ. Κυριακίδης [+] 53.0
10 ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ (6) Χ. Λ. Ανδρέου 51.5
11 ΝΟΤΙΑΣ (4) Π. Αθανασίου 51.0
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 2.0 κιλά.

7η Ιπποδρομία Ωρα: 06:00 μμ 1000 μέτρα

1 ΠΟΥΑΡ ΜΙΛΙΟΝΕΡ (12) Χρ. Χριστοφόρου [&] 57.0
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (5) Μ. Κωνσταντίνου [+] 55.0
3 ΠΑΣΧΑΛΗΣ (3) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 55.0
4 ΧΑΒΑΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ (1) Α. Ν. Ιωάννου [&] 55.0

5 ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ (11) Π. Λ. Ανδρέου [+] 53.0

6 ΜΙΚΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΑ (7) Κ. Καποδίστριας [+] 53.0

7 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΦΟΥΛΟΣ (9) Γ. Σταυρινίδης 52.0

8 ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ (6) Μ. Κ. Πέππος [+] 52.0

9 ΕΝΑΡΕΤΗ (10) Μ. Σ. Κυριακίδης [+] 50.0

10 ΚΟΥΗΝ ΡΟΟΥΖ (2) Δ. Κεφάλας [+] 50.0

11 ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΕΛΕΝΑ (4) Στ. Κλεόπα [+] 50.0

12 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ (8) Π. Αθανασίου [+] 50.0

8η Ιπποδρομία Ωρα: 06:30 μμ 1200 μέτρα

1 ΑΡΤΙΟΣ (7) Α.Α. Αθανασίου [+] 62.0

2 ΙΠΠΟΝΑΞ (9) Ολ. Γεωργίου 58.0

3 ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (10) Χρ. Χριστοφόρου 55.0

4 ΣΟΛΟΜΑ (5) Κ. Καποδίστριας [+] 55.0

5 ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ (11) Μ. Κ. Πέππος [+] 55.0

6 ΟΥΛΤΡΑΣ ΣΟΥΡ (12) Μ. Κωνσταντίνου [+] 54.0

7 ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ (4) Δ. Κεφάλας [+] 52.5

8 ΣΙΑΡΚΥ (8) Μ. Σ. Κυριακίδης [+] 52.0

9 ΑΚΗΣ (2) Π. Αθανασίου [+] 51.5

10 ΦΟΥΤΖΙ (3) Γ. Σταυρινίδης [+] 51.0

11 ΓΙΟΥ ΝΕΒΕΡ ΝΟΟΥ (6) Χ. Λ. Ανδρέου 49.0

9η Ιπποδρομία Ωρα: 07:00 μμ 1500 μέτρα

1 ΑΠΟΥ ΝΤΙΝΟΣ (1) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 66.0

2 ΜΥΣΤΙΚΑΛ ΣΤΟΡΜ (4) Χρ. Χριστοφόρου [+] 66.0

3 ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΕΗΛ (IRE) (2) Ολ. Γεωργίου [+] 63.5

4 ΣΟΛΑΡ ΦΛΑΙΗΜ (7) Γ. Σταυρινίδης [+] 60.0

5 ΠΑΛΛΗΝΗ (10) Μ. Κ. Πέππος [&] 56.0

6 ΖΩΗ (12) Α. Ν. Ιωάννου [+] 55.5

7 ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΟΥΛΛΗΣ (9) Π. Λ. Ανδρέου 55.0

8 ΓΚΟΛΤΕΝ ΜΠΟΗ (GR) (6) Π. Αθανασίου [+] 53.5

9 ΑΝΤΩΝΗΣ (11) Μ. Σ. Κυριακίδης [+] 53.0

10 ΟΠΣΕΡΒΕΡ (5) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 51.0

11 ΝΤΑΝΣΙΓΚ ΜΠΟΗ (GR) (3) Δ. Κεφάλας 50.0

12 ΤΡΩΙΛΟΣ (8) Κ. Α. Ιωάννου [+] 49.0

2Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

ΤοΠρόγραμμαυπόκειταισεαλλαγές.ΣτοιχήματαγίνονταιδεκτάμόνομετοΕπίσημοΠρόγραμματηςΛέσχης.ΣτοίχημαΤέτρακαστλειτουργείσε ιπποδρομίεςμεέξιήπερισσότεραάλογα.*Καθυστερεί
στηνΑφετηρία**ΚαθυστερείκαιπαραμένειστηνΑφετηρία [+]ΤοάλογοθατρέξειμεΠαρωπίδες [#]ΤοάλογοθατρέξειμεΓούνιναΠαραγνάθια. [@]ΤοάλογοθατρέξειμεΚαλύπτραΚεφαλής.

Εξαιρετικό θέαμα στο Κύπελλο Χειμώνος

Νικηφόρο και θετικό τεστ για την Εθνική

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Νικηφόρο ήταν το πρώτο τεστ της Εθνικής
Ανδρών Χειροσφαίρισης, η οποία επι-
κράτησε του αντίστοιχου συγκροτήματος
του Ισραήλ με 38-36, στο πλαίσιο της
προετοιμασίας για τα Προκριματικά του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρό-
τημα πραγματοποίησε πολύ θετική εμ-
φάνιση απέναντι σ' έναν πολύ δυνατό
αντίπαλο όπως είναι το Ισραήλ και έδειξε
ετοιμότητα ενόψει των επίσημων αγωνι-
στικών υποχρεώσεων.

Είχε διάθεση, πάθος και συγκέντρωση
στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού,
με τους Ομοσπονδιακούς τεχνικούς μας
Ανδρέου και Μιχαήλ να μοιράζουν συγ-
χαρητήρια στους παίκτες μας μετά το
τέλος του αγώνα.

Δεν ήταν μόνο το τελικό αποτέλεσμα
αλλά η γενική παρουσία της ομάδας μας

στο παρκέ που χαροποίησε το δίδυμο
της τεχνικής ηγεσίας, αφού είδαν σχεδόν
όλα όσα δούλεψαν στις προπονήσεις τις
τελευταίες δύο βδομάδες να βγαίνουν
στον αγωνιστικό χώρο.

Όσον αφορά το παιχνίδι γενικότερα οι
δύο ομάδες ήταν συνεχώς κοντά στο σκορ,
με την Εθνική μας να έχει προβάδισμα
στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα.

Προηγήθηκε στο ημίχρονο με 20-
19, κι ακολούθησε ένα εκπληκτικό 10λε-
πτο όπου πήρε προβάδισμα 5 τερμάτων
με 27-22, με το Ισραήλ όμως να επα-
νέρχεται εκμεταλλευόμενο και τις πολλές
αλλαγές που έκανε το τεχνικό τιμ, κάνοντας
την ανατροπή με 29-28.

Η συνέχεια όμως ανήκε στους χει-
ροσφαιριστές μας αφού ανέβασαν και
πάλι στροφές, με αποτέλεσμα να κατα-
κτήσουν το ροζ φύλλο αγώνος με το
τελικό 38-36.

Πρώτος σκόρερ της Εθνικής μας ήταν
ο Βασίλης Δημοσθένους που έκανε εξαι-

ρετικό αγώνα πετυχαίνοντας 9 τέρματα.
Με 8 γκολ τελείωσε τον αγώνα ο Τζούλιο
Αργυρού, ενώ πέτυχε 7 και ο Χρίστος
Αργυρού.

Αξίζει να επισημάνουμε τα 3 γκολ
του τερματοφύλακα της Εθνικής μας
Χριστόφορου Νούνγκοβιτς από μακρινή
απόσταση, ενώ με τον ίδιο τρόπο πέτυχε
γκολ και ο επίσης γκολκίπερ της Εθνικής
μας Ανδρέας Στυλιανού.

Σήμερα στις 19:00 είναι ορισμένο το
2ο φιλικό ανάμεσα στην Εθνική μας
ομάδα και το Ισραήλ.

ΚΥΠΡΟΣ: Χριστόφορος Νούνγκοβιτς
3, Θεμιστοκλής Τσίβικος, Γιάννος Νι-
κηφόρου 1, Βασίλης Δημοσθένους 9,
Τζούλιο Αργυρού 8, Ανδρέας Στυλιανού
1, Χρίστος Χρυσάνθου, Κυριάκος Σο-
φοκλέους, Γιώργος Στυλιανού 1, Ανδρέας
Γεωργίου 2, Ανδρέας Μίλτος Μαρκίδης
3, Δημήτρης Νικηφόρου 1, Νικόλας Γε-
ωργίου, Σάββας Ζωγράφος 1, Ξένιος
Κυπριανού 1, Χρίστος Αργυρού 7.

Με το δεξί ο Απόλλωνας 

ΜΠΑΣΚΕΤ 

Ο Απόλλωνας ήταν ο μεγάλος νικητής
του πρώτου αγώνα για τη 10η αγωνιστική
του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Α'
Κατηγορίας, αφού επικράτησε της ΕΝΠ
με 67-63, έπειτα από έναν συναρπαστικό
αγώνα που έγινε στη Λεμεσό. Και οι δύο
ομάδες πάλεψαν μέχρι τέλους για τη νίκη,
με τους «γαλάζιους» να είναι αυτοί που
έφυγαν στο τέλος με το ροζ φύλλο αγώνος.
Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Ηράκλης
Πιττάκας με 22 πόντους (2 τρίποντα, 3
ριμπάουντ, 2 ασίστ). Με ένα σερί οκτώ
πόντων ξεκίνησε το παιχνίδι ο Απόλλωνας
(πέντε ο Πιττάκας, τρεις ο Μπέκφορντ)
μέχρι το 4', ενώ μισό λεπτό αργότερα το
σκορ έφθασε στο 11-3 υπέρ των γηπε-
δούχων. Έπειτα η ΕΝΠ σημείωσε επτά
σερί πόντους (από δύο οι Γουάσινγκτον,
Παπαδόπουλος, Ρέι και έναν ο Θωμά)
μειώνοντας έτσι σε 11-10 μέχρι το 7'.
Μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου οι δύο
ομάδες σημείωσαν από τέσσερεις ακόμη
πόντους με το σκορ να φθάνει στο 15-14.

Πιο ισορροπημένα ήταν τα πρώτα
στάδια της δεύτερης περιόδου, με τις

δύο ομάδες να παραμένουν πολύ κοντά
στο σκορ, το οποίο οδηγήθηκε στο 22-
22 στο 15'. Η συνέχεια ήταν παρόμοια,
με την Ένωση να προηγείται με 27-24
στο 16:30 και τον Απόλλωνα να ση-
μειώνει τέσσερεις πόντους δύο λεπτά
αργότερα και να φέρνει το σκορ στο
28-27 υπέρ του. Ωστόσο, πριν από το
φινάλε του ημιχρόνου ο Τομάς με λέι-
απ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην
ΕΝΠ με 29-28.

Το καλύτερο ξεκίνημα έκανε στην
τρίτη περίοδο ο Απόλλωνας, σημειώνον-

τας εννέα σερί πόντους μέχρι το 23:12
(έξι ο Μάρσαλ, τρεις ο Πιττάκας) παίρ-
νοντας προβάδισμα με 37-29. Η διαφορά
που χώριζε τις δύο ομάδες στο σκορ
έφθασε στους εννέα πόντους μέχρι το
24:30 (40-31). Στη συνέχεια είδαμε ένα
πιο ισορροπημένο παιχνίδι, με την Ένωση
να καταφέρνει στο 28' να μειώσει στους
πέντε τη διαφορά (45-40), με τον Μορίς
να σημειώνει δύο ακόμα πόντους πριν
από το φινάλε του δεκαλέπτου και να
φέρνει το σκορ στο 47-40.

Ξανά ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι

στα πρώτα στάδια της τέταρτης περιόδου,
με τον Απόλλωνα να ανεβαίνει στην πορεία
και να καταφέρνει μέχρι το 33:20 να φέρει
τη διαφορά στους έντεκα πόντους (52-
41). Οι «βυσσινί» στη συνέχεια σημείωσαν
έξι ακόμα πόντους με τους Ρέι, Μπλέικς
και Τομάς, με το σκορ να φθάνει στο 52-
47. Τρία λεπτά πριν από το φινάλε οι φι-
λοξενούμενοι μείωσαν σε 54-53 . Ενάμιση
λεπτό αργότερα, ωστόσο, ο Πιττάκας με
τέσσερεις πόντους και ο Ηλιάδης με δύο
επανέφεραν τη διαφορά στους επτά, φέρ-
νοντας το σκορ στο 60-53. Παρά τις προ-
σπάθειες που κατέβαλε στα τελευταία στά-
δια του αγώνα η ΕΝΠ, οι καλαθοσφαιριστές
του Απόλλωνα ήταν πιο συγκεντρωμένοι
και στο τέλος πήραν τη νίκη με 67-63.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-14, 28-29, 47-40,
67-63
Απόλλωνας (Λούκας Αντωνίου): Μάρ-
σαλ 19 (2), Πιττάκας 22 (2), Πάπε, Ηλιάδης
5, Μπέκφορντ 9, Μορίς 3, Χριστοφίδης,
Κορωνίδης, Γρίβας, Γεωργίου 2, Ρέινς 7.
Ε.Ν. Παραλιμνίου (Νικόλας Παπαδό-

πουλος): Πυρίλλης, Ρέι 8, Γουάσινγκτον
17 (1), Μπλέικς 8 (2), Χάινς 4, Στρατής 2,
Θωμά 9, Παπαδόπουλος 9 (1), Τομάς 6.

Ιδανικά άρχισε το 2017 για την ομάδα της Λεμεσού

TΖΟΚΕΡ

4, 7, 25, 37, 42 και 13
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.
Η 2η κερδίζει από €56.738,97. Η 3η κερδί-
ζει από €2.500, η 4η και η 5η από €50, η 6η
και η 7η  από €2 και η 8η από €1,5.

ΠΡΟΤΟ

1135737
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε 
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Η 2η κατηγορία κερδίζει €25.000, 
η 3η από €2.500, η 4η από €250, η 5η από
€25 και η 6η από €2.

EXTRA 5

7188η κλήρωση:  8, 16, 24, 26, 32
7189η κλήρωση:  2, 7, 8, 9, 27

SUPER 3

29557η: 431 29558η: 067 29559η: 854
29560η: 013 29561η: 340 29562η: 042
29563η: 596 29564η: 405 29565η: 637
29566η: 320

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

ΦΟΥΤΣΑΛ 

Με τρεις αναμετρήσεις άνοιξε χθες βρά-
δυ η αυλαία του δεύτερου γύρου του
πρωταθλήματος Φούτσαλ, όπου προ-
έκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:  

Δερύνεια-ΑΜΕΚ 3-3

ΑΕΚ-Ομόνοια Αραράτ 2-1

ΑΕΛ-ΑΕΚ Σωτήρας 11-1

Σήμερα το ντέρμπι 
Το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ του ΑΠΟΕΛ
με την Ανόρθωση θα διεξαχθεί σήμερα,
όπως και το παιγνίδι Η Απελευθέρω-
ση-Εθνικός Λατσιών 

Το πρόγραμμα 

ΑΠΟΕΛ-Ανόρθωση 20:00

Η Απελευθέρωση-Εθνικός Λατσιών 20:15

Ευρεία νίκη
της ΑΕΛ 
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Έχει ακόμη μπόλικο δρόμο…
Μετά από 17 αγωνιστικές, αντί να ξεκα-
θαρίζουν αργά αλλά σταθερά κάποια
πράγματα που αφορούν στα βαθμολογικά
δεδομένα όπως αυτά παρουσιάζονται,
θα έλεγε κανείς ότι περισσότερο συσκο-
τίζεται η όλη κατάσταση.

Και στα πάνω και στην εξάδα και
λίγο πιο κάτω, η εναλλαγή θέσεων και
το κοντράστ συναισθημάτων είναι τα κυ-
ρίαρχα στοιχεία.

Όπως και ανατροπές στη διάρκεια
αγώνων που έγιναν σύνηθες φαινόμενο
και βέβαια για ακόμη μια φορά θα τονίσω
ότι το έντονο ενδιαφέρον στο καθαρά
αγωνιστικό κομμάτι κρατά ακόμη αρκετό
αριθμό κόσμου στα γήπεδα…

Πολλοί αγώνες κρίνονται στις λεπτο-

μέρειες, εκ των οποίων κάποιοι στις κα-
θυστερήσεις, ενώ φαβορί πολλές φορές
είναι μόνο στα χαρτιά καθώς άλλα φανε-
ρώνει η εικόνα στον αγωνιστικό χώρο.

Δεν ξέρω αν μέχρι το τέλος της κανο-
νικής περιόδου το σημερινό σκηνικό
διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά θεωρώ
ότι, όπως οδεύει η όλη εικόνα, δεν απο-
κλείεται στους δυο ομίλους να οδεύσουν
οι ομάδες στα μπαράζ, με μικρές διαφορές,
άρα πιθανόν να δούμε και ανατροπές,
όπως σε προηγούμενες χρονιές.

Επί του παρόντος, κρατάμε την υφι-
στάμενη θέση των ομάδων, το ενδιαφέρον
που επικρατεί και την προσπάθεια που
κάνουν να διατηρήσουν το πλεονέκτημα
όλοι όσοι το έχουν και να ψαλιδίσουν τη

διαφορά οι λοιποί.
Και φαίνεται να έχει μπόλικο δρόμο

ακόμη και, κυρίως, μπόλικα ερωτήματα,
όπως κατά πόσο κάποιοι, ειδικά στα
ψηλά, θα παραμείνουν σε υψηλές πτήσεις,
κάποιοι θα κάνουν την αντεπίθεσή τους
και κάποιοι δεν θα ξεφουσκώσουν στην
πορεία.

Άρα πολλά και ενδιαφέροντα μας
αναμένουν, κυρίως μετά την ολοκλήρωση
και της δεύτερης περιόδου μετεγγραφών,
που πιθανόν και ο τομέας αυτός να απο-
δειχτεί σημαντικός στη γενικότερη προ-
σπάθεια των ομάδων να πετύχουν τους
αρχικούς τους στόχους…

Και έπονται ντέρμπι και μάλιστα πολύ
σημαντικά για όλες τις ομάδες.

Και αυτό της Λεμεσού και το γειτονικό
στη Λάρνακα αναμένονται με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, για ευνόητους λόγους.

Για τους αιωνίους της Λεμεσού, πέραν
του γοήτρου που είναι σήμα κατατεθέν
εδώ και 60 έτη -από την εποχή δηλαδή
που ανέβηκε στην Α' κατηγορία ο Απόλ-
λων- υπάρχει και μπόλικο βαθμολογικό
ενδιαφέρον, ειδικά μετά το διπλό των
«Κυανολεύκων» στο «Αρένα».

Και για προγνωστικά και ψυχολογία
και όλα τα συναφή μη σκοτίζεστε, γιατί
κανέναν ρόλο δεν έπαιξαν ποτέ και ούτε
πρόκειται να διαδραματίσουν σε τέτοια
ντέρμπι.

Σε ό,τι αφορά στο γειτονικό, αναμεσά
στην Ανόρθωση και στην ΑΕΚ, βρίσκει

τις δυο ομάδες να έχουν άμεση ανάγκη
τη νίκη, πέραν του γοήτρου που έτσι κι
αλλιώς υπάρχει στην τελευταία εικοσαετία
τουλάχιστον, αφού η μεν ΑΕΚ δεν θέλει
να χάσει νέο έδαφος που ίσως την απο-
μακρύνει από την κορυφή, η δε Ανόρ-
θωση κάνει αντεπίθεση με στόχο κατ'
αρχάς την είσοδό της στην εξάδα.

Και ας μην επικεντρωθούμε μόνο
στα ντέρμπι, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον,
ίσως και αγωνία και στα λοιπά ματς
όπου, στα χαρτιά, υπάρχουν φαβορί και
αουτσάιντερ.

Άλλωστε η μέχρι τώρα διαδρομή
είναι η καλύτερη απόδειξη για το ότι συ-
χνά την παθαίνουν ή και δυσκολεύονται
αφάνταστα τα φαβορί…

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΜΩYΣΕΩΣ

ΤΡΙΤΗ ΓΝΩΜΗ

αποελ

Φρίξος Κυριάκου

Μπορεί να βρισκόμαστε σε μετεγγρα-
φική περίοδο, αλλά στον ΑΠΟΕΛ το
αγωνιστικό αποτελεί για όλους προτε-
ραιότητα. Άλλωστε, η ομάδα είναι αρκετά
ποιοτικά στελεχωμένη και έχει το απα-
ραίτητο βάθος για να ανταπεξέλθει στις
αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ιανουα-
ρίου. Είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα
γίνουν προσθήκες αλλά, όπως γράψαμε
πολλές φορές, οι διοικούντες και οι αρ-
μόδιοι σε θέματα προγραμματισμού δεν
αισθάνονται καμία πίεση για να κλείσουν
άμεσα μετεγγραφές. Οι άνθρωποι του
ΑΠΟΕΛ παρουσιάζονται έτοιμοι να
εξαντλήσουν τα χρονικά περιθώρια,
προκειμένου να εξετάσουν όλες τις πε-
ριπτώσεις παικτών που προτείνονται
και να πάρουν την καλύτερη επιλογή.
Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο υφι-
στάμενο ρόστερ, περιμένουν από τους

ποδοσφαιριστές να συνεχίσουν στα ίδια
επίπεδα ώστε, στο τέλος της χρονιάς, να
υλοποιηθούν οι στόχοι που τέθηκαν.
Τη δεδομένη στιγμή η προσοχή όλων
είναι στο κυριακάτικο ματς με τον Άρη.
Ένα ματς που βρίσκεται στα μέτρα των
«γαλαζοκιτρίνων» και δεν υπάρχει καμία
πολυτέλεια για απώλειες βαθμών. Πόσω
μάλλον από τη στιγμή που η αγωνιστική
περιλαμβάνει δύο ντέρμπι για τους άλ-
λους διεκδικητές του τίτλου. Με συν-
δυασμό αποτελεσμάτων, ο ΑΠΟΕΛ είναι
πιθανόν να βρεθεί για πρώτη φορά
φέτος στην κορυφή της βαθμολογίας
χωρίς να έχει συγκάτοικο.

Η προετοιμασία ήδη βρίσκεται στο
τελικό της στάδιο και ο Τόμας Κρίστιαν-
σεν θα αποφασίσει στις προπονήσεις
που απέμειναν ποιους θα παρατάξει
στο αρχικό σχήμα. Λογικά, δεν θα υπάρ-
ξουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στις επι-
λογές του Δανού, καθώς είναι ευχαρι-
στημένος από την εικόνα των ποδο-
σφαιριστών του. 

Γράφουν για Μανούτσο, αλλά…
Ο Μανούτσο Γκονσάλβες είναι το νέο
όνομα ποδοσφαιριστή που παρουσιάζεται
ως μετεγγραφικός στόχος του ΑΠΟΕΛ.
Πρόκειται για 34χρονο Αγκολέζο επι-
θετικό που και σε προηγούμενες μετεγ-
γραφικές περιόδους είχε εμπλακεί στο
ρεπορτάζ των «γαλαζοκιτρίνων». Ο Μαν-
τούτσο, με θητεία σε Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ το 2008 (έπαιξε και στον Πανα-
θηναϊκό έξι μήνες δανεικός), αγωνίζεται
την τελευταία διετία στη Ράγιο Βαγιεκάνο
η οποία συμμετέχει στη β' κατηγορία
του ισπανικού ποδοσφαίρου, έχοντας
75 συμμετοχές και 10 γκολ. Στη φετινή
χρονιά αγωνίστηκε σε 19 αγώνες σε
πρωτάθλημα και κύπελλο σημειώνοντας
τρία γκολ. Παλαιότερα αγωνίστηκε στη
Χαλ, τη Βαγιαδολίδ και στις τουρκικές
Μπουρσασπόρ και Μανισασπόρ.

Πάντως, με βάση τα λεγόμενα του Νε-
κτάριου Πετεβίνου τις προηγούμενες μέ-
ρες για τον τρόπο που θα κινηθεί η ομάδα
στο μετεγγραφικό παζάρι, οι πιθανότητες

να υπάρξει θέμα Μανούτσο είναι μηδα-
μινές. Και αυτό λόγω ηλικίας. Όπως τόνισε
επανειλημμένως ο εκπρόσωπος Τύπου
του ΑΠΟΕΛ, η ομάδα ψάχνει για παίκτες
των οποίων η ηλικία δεν θα είναι τόσο
προχωρημένη, οι οποίοι θα μπορούν να
προσφέρουν και άμεσα και για περισσό-
τερο από τους έξι μήνες που απέμειναν
για τις φετινές υποχρεώσεις. 

Τέλος ο Πολωνός
Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του
θα ψάξει ο Ματέους Πιατκόφσκι μετά
το αποτυχημένο πέρασμά του από τον
ΑΠΟΕΛ. Η διοίκηση των «γαλαζοκι-
τρίνων» γνωστοποίησε ψες τον τερμα-
τισμό της συνεργασίας της με τον Πο-
λωνό επιθετικό, ο οποίος εδώ και έναν
χρόνο ήταν εκτός πλάνων, αλλά προτί-
μησε να προπονείται μόνος και να πλη-
ρώνεται, παρά να συναινέσει και να
αποχωρήσει. Από χθες, ο Πιατκόφσκι
αποτελεί και επίσημα παρελθόν από
τους πρωταθλητές.

επαθλο  Carlsberg

Για την πρώτη αγωνιστική Ιανουαρίου
2017, του Παγκυπρίου Πρωταθλή-
ματος Α' Κατηγορίας, περιόδου
2016/2017, που περιελάμβανε τους
αγώνες του διημέρου 3&4/1/17, ψή-
φο διάκρισης πήραν οι ποδοσφαρι-
στές: 

Ματ Ντάρπισαϊαρ ΟΜΟΝΟΙΑ

Φώτης Παπουλής ΑΠΟΛΛΩΝ

Μιγκέλ Αρουαμπαρένα ΑΕΛ

Χάμπος Κυριάκου ΑΠΟΛΛΩΝ

Βινίσιους ΑΠΟΕΛ

Άντον Μάγκλιτσα ΑΠΟΛΛΩΝ

Σύμφωνα με τους κανονισμούς
που διέπουν τη διεξαγωγή του δη-
μοφιλούς θεσμού της Carlsberg, πο-
δοσφαιριστής που θα χρεωθεί με
δύο κίτρινες ή μια κόκκινη κάρτα,
αυτόματα θέτει τον εαυτό του εκτός
συναγωνισμού για τον συγκεκριμένο
μήνα.

Ο νικητής του μήνα που θα ανα-
δειχθεί από την αμερόληπτη και αν-
τικειμενική ψήφο των αθλητικών συν-
τακτών, θα βραβευτεί με το Αριστείο
της Carlsberg, ενώ ο ίδιος ο ποδο-
σφαιριστής θα υποδείξει ένα φιλαν-
θρωπικό ίδρυμα, στο οποίο η φίλαθλη
εταιρεία Carlsberg θα συνεισφέρει
το ποσό των 1000 ευρώ.

Στόχος του Επάθλου Ήθους, Τέ-
χνης και Αρετής Carlsberg, που φέτος
συμπληρώνει 45 χρονια ζωής και
προσφοράς στο κυπριακό ποδόσφαι-
ρο, είναι η επιβράβευση του ήθους,
της αγωνιστικής συμπεριφοράς και
η εμπέδωση του τίμιου παιχνιδιού
στους αγωνιστικούς χώρους.

Οι υποψήφιοι της
αγωνιστικής

Προτεραιότητα το αγωνιστικό και ο Άρης 
Δεν βιάζονται για μετεγγραφές οι αρμόδιοι σε θέματα προγραμματισμού
και εξαντλούν τα χρονικά περιθώρια 
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ΟΡΙΣΙΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

Σάββατο 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ - ΑΕΛ 17:00

Διαιτητής: Τράττου Λεόντιος, 

Βοηθοί: Χαραλάμπους Χαράλαμπος, Ιωάν-

νου Αθηνόδωρος

4ος Διαιτητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Ξάνθου Ανδρέας

ΔΟΞΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 17:00 

Διαιτητής: Δημητρίου Βασίλη 

Βοηθοί: Καλογήρου Μάριος, Σάββα Γιώργος

4ος Διαιτητής: Αναστασίου Ιωάννης

Παρατηρητής: Γεωργίου Ανδρέας

ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΕΚ 19:00

Διαιτητής:  Σωτηρίου Λούκας

Βοηθοί: Λαζάρου Ιωάννης, Κυριάκου Αγγέλα

4ος Διαιτητής: Νικολάου Γιώργος

Παρατηρητής:Σκαπούλλης Χρίστος

Κυριακή,

ΕΘΝΙΚΟΣ- ΕΡΜΗΣ 16:00

Διαιτητής:  Μασιάς Δημήτρης

Βοηθοί: Μιχαηλίδης Ανδρέας, Γεωργίου Παύλος

4ος: Ψευδιώτης Κώστας

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

ΑΠΟΕΛ - ΑΡΗΣ 17:00

Διαιτητής: Αθανασίου Νικόλας

Βοηθοί: Νικήτα Στέλιος, Εγγλέζου Νίκος

4ος: Νεοκλέους Νικόλας

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣ- ΟΜΟΝΟΙΑ 18:00

Διαιτητής: Νεοφύτου Νεόφυτος

Βοηθοί: Μαρίνου Μιχάλης, Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος: Νικολαϊδης Χρίστος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

Δευτέρα

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΕΖ 19:00

Διαιτητής: Χριστοφή Τιμόθεος

Βοηθοί: Τζιωρτζής Ομηρος, Σαμάρα Νίκος

4ος: Τσούκκας Αβραάμ

Παρατηρητής : Αργυρού Μιχάλης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολύβιος�Αλεξάνδρου�

Καλύτερη συγκυρία δεν θα μπορούσε
να υπάρξει για την Ανόρθωση ενόψει
του ντέρμπι του Σαββάτου με την ΑΕΚ.
Οι κυανόλευκοι της Αμμοχώστου προ-
έρχονται από δύο σερί νίκες, η ψυχο-
λογία των ποδοσφαιριστών βρίσκεται
σαφώς σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση
με το πού βρισκόταν πριν από ένα
μήνα, ενώ απέναντί τους θα βρουν
μια ομάδα που δεν είναι στα καλύτερά
της. Γιατί κακά τα ψέματα, η ΑΕΚ προ-
έρχεται από ήττα και θα αγωνιστεί με
την πλάτη στον τοίχο. Τους λόγους
δεν χρειάζεται να τους εξηγήσουμε,
αφού ο κάθε ένας μπορεί να το αντι-
ληφθεί. Μάλιστα, εάν δεν υπήρχε και
η διοικητική αβεβαιότητα στην Ανόρ-
θωση, τότε τα πράγματα θα κυλούσαν
σε πολύ καλύτερους ρυθμούς. 

Όπως και να έχει, ο Ρόνι Λέβι και οι
ποδοσφαιριστές του είναι επικεντρωμένοι
στο ντέρμπι του Σαββάτου, στο οποίο
θέλουν να δώσουν συνέχεια στις νίκες
και να παραμείνουν σε απόσταση βολής
από την έκτη θέση. Αυτός, άλλωστε, είναι
ο αντικειμενικός στόχος για την ομάδα
τη φετινή περίοδο, κάτι που μπορεί μεν
να πληγώνει τον κόσμο της, από την
άλλη όμως, είναι μια πραγματικότητα
που όλοι καλούνται να αποδεχτούν, όπως
έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Το ζητού-
μενο, βέβαια, είναι η ομάδα να σταθερο-
ποιήσει την απόδοσή της, παίκτες-«κλει-

διά» να ανεβάσουν την απόδοσή τους
και να βοηθήσουν εμπράκτως την ομάδα.
Το κυριότερο, όμως, είναι ο κόσμος να
μείνει κοντά στην ομάδα και να την βοη-
θήσει με τον δικό του τρόπο να ανταπε-
ξέλθει των δυσκολιών που αντιμετωπίζει.
Τόσο αγωνιστικά, όσο και οικονομικά. 

Ο Ρόνι Λέβει το έκανε ξεκάθαρο ότι
όποιος δεν συμμορφώνεται και δεν ακο-

λουθεί το δικό του πλάνο δεν έχει θέση
στην ομάδα. Όπως συνέβη στο προχθε-
σινό παιχνίδι με τον Κολούνγκα, ο οποίος
έγινε αλλαγή εννέα λεπτά αφότου πέρασε
στον αγώνα, και όπως έγινε και σε προ-
ηγούμενα παιχνίδια με τους Γκιγιέρμε
και Καρλίτος. Ο Ισραηλινός τεχνικός
είναι υπέρμαχος της πειθαρχίας και δεν
κοιτάζει ονόματα, παρά μόνο αυτούς

που ακολουθούν πιστά το δικό του πλάνο. 
Ενόψει του ντέρμπι του Σαββάτου, ο

τεχνικός της Ανόρθωσης δεν μπορεί να
υπολογίζει για άλλο ένα παιχνίδι στον
Ράγιος, που δεν ξεπέρασε το πρόβλημα
στους προσαγωγούς, ενώ αμφίβολη είναι
και η παρουσία του Ρέινα, που θα ξεκα-
θαρίσει στη σημερινή τελευταία προ-
πόνηση.

Πάει στο ντέρμπι με απαιτήσεις 
Μετά τις δύο σερί νίκες η «Κυρία» θέλει να δώσει συνέχεια
απέναντι στην ΑΕΚ που δεν βρίσκεται και στα καλύτερά της

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Το γεγονός ότι η ΑΕΚ το τελευταίο διά-
στημα έχασε την ταυτότητά της και τον
γνωστό της χαρακτήρα, είναι ολοφά-
νερο. Το θετικό είναι ότι, παρά το γε-
γονός ότι έχασε πολύτιμο έδαφος, πα-
ραμένει μαθηματικά μέσα στον στόχο
της. Στόχο για τον οποίο μπορεί να μη
μίλησε κανένας, αλλά αυτός είναι, η
ΑΕΚ να κατακτήσει φέτος κάποιον
τίτλο. Αν μπορεί να τα καταφέρει, αυτό
μόνο οι ίδιοι το ξέρουν και οι ίδιοι
είναι που πρέπει να το αποδείξουν.
Στο χέρι τους είναι. Δεν εξαρτάται από
κανέναν άλλον και δεν μπορεί από τη
μια στιγμή στην άλλη να ξέχασαν το
ποδόσφαιρο που ξέρουν. Δεν μπορεί
να χαθεί μια ταυτότητα και ένας χαρα-
κτήρας νικητή, τόσο απλά. Γι' αυτό όλοι
στο «κιτρινοπράσινο» στρατόπεδο είναι
αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για
να επανέλθουν στα επίπεδα που έχουν
συνηθίσει τον κόσμο τους τα τελευταία
τρία χρόνια. Ο ένας βαθμός από την
κορυφή δεν λέει απολύτως τίποτα.
Πρέπει όμως άμεσα να γίνουν οι διορ-
θωτικές κινήσεις σε όλους τους τομείς.
Πρέπει να σταματήσει η μουρμούρα,
η οποία φυσιολογικά έχει αρχίσει από
τον κόσμο. Δεν είναι εύκολο, αλλά
αυτή η ομάδα έχει φτιαχτεί για τα δύ-
σκολα. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή
για να αποδείξει πόσο δυνατό είναι το
dna της. Τώρα είναι που χρειάζεται η
πραγματική στήριξη από τον κόσμο.
Στα δύσκολα πρέπει όλοι να παραμέ-
νουν ενωμένοι επειδή διαφορετικά
μόνο χειρότερη μπορεί να γίνει η κα-
τάσταση. Το αυριανό ντέρμπι με την
Ανόρθωση έχει αποκτήσει πλέον τον
χαρακτήρα του τελικού. Η πίεση θα
είναι όλη με το μέρος των παικτών του

Ιμανόλ Ιδιάκεθ, αλλά και ο ίδιος δεν
θα νιώθει και τόσο άνετα, αν η ομάδα
του χάσει δεύτερο κατά σειρά παιχνίδι.
Ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ με-
γάλος και η ΑΕΚ καλείται να αποδείξει
πόσο μεγάλωσε τα τελευταία τρία χρόνια
σαν ομάδα. Επειδή οι μεγάλες ομάδες
βρίσκουν σε τέτοιες καταστάσεις τον
τρόπο να ορθώνουν ανάστημα και να
παραμένουν ζωντανές στον στόχο τους.

Επιστροφές και αλλαγές
Τα αγωνιστικά δεδομένα θα ξεκαθαρί-
σουν στη σημερινή τελευταία προπόνηση.
Βέβαια κάποια είναι δεδομένα. Ο Ορτίθ
συμπλήρωσε τέσσερεις κίτρινες κάρτες
και δεν υπολογίζεται. Ο Τέτε έχει πολλές
πιθανότητες να επιστρέψει στην αρχική
ενδεκάδα, αφού από χθες προπονείται
κανονικά. Ο Μουρίγιο έκανε χθες μεγάλο
μέρος του κανονικού προγράμματος και

μάλλον θα είναι στην αποστολή. Ο Τομάς
φυσικά δεν υπολογίζεται. Έτσι ο Βάσκος
τεχνικός θα μπορεί να παρατάξει την
καλύτερη δυνατή ενδεκάδα και φυσικά
να κάνει και κάποιες αλλαγές, οι οποίες
θα μπορέσουν να αλλάξουν προς το κα-
λύτερο την εμφάνιση της ομάδας. Μόνο
αν παρουσιαστεί κατά πολύ βελτιωμένη
η ομάδα της Λάρνακας θα μπορεί να
ελπίζει σε καλύτερες μέρες, όχι μόνο

στο αυριανό ντέρμπι με την Ανόρθωση,
αλλά γενικά στο υπόλοιπο του πρωτα-
θλήματος. Μια νίκη πάνω στην ομάδα
της Αμμοχώστου θα αλλάξει κάπως την
κατάσταση και την ψυχολογία, αλλά δεν
θα είναι ικανή για να οδηγήσει την ΑΕΚ
στον στόχο της. Μόνο με συνέχεια, διάρ-
κεια και σταθερότητα θα μπορέσουν οι
«κιτρινοπράσινοι» να πετύχουν αυτό
που ονειρεύονται.

Να βρει τη χαμένη της ταυτότητα
Τίποτα δεν έχει χαθεί και οι «κιτρινοπράσινοι» θέλουν να αποδείξουν ότι παραμένουν μέσα στον στόχο τους
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Σιγά μην άφηνε την ευκαιρία!
Δεν «πνίγηκε» από την πίεση, έπαιξε καλά και, αφού κατάφερε να σκοράρει 
δύο γκολ σε μικρό διάστημα, πήρε το τρίποντο που τόσο πολύ ήθελε

ΑΕΛ

Κωστής Σταυρινίδης 

Σ
ιγά μην άφηνε την ευκαιρία

να περάσει ανεκμετάλλευτη
η ΑΕΛ. Η λεμεσιανή ομάδα
παρουσιάστηκε σοβαρή,
πήρε εύκολα το τρίποντο

κόντρα στην Καρμιώτισσα και ανέβηκε
στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα
του Πάμπου Χριστοδούλου δεν «πνί-
γηκε» από την πίεση, έπαιξε καλά και,
αφού κατάφερε να σκοράρει δύο γκολ
σε μικρό διάστημα, πήρε το τρίποντο
που τόσο πολύ ήθελε. 

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο
Αρουαμπαρένα ο οποίος σημείωσε δύο
γκολ και έφθασε τα 7 στο πρωτάθλημα.
Ο Βάσκος ήταν αρκετά καλός και έδειξε
πολύ ορεξάτος. Από κοντά οι Φορτούνα,
Λούκας, Μπουένο και Γεωργιάδης, οι
οποίοι είχαν πολύ καλή παρουσία. Γε-
νικά η ΑΕΛ κατάφερε να κλειδώσει
γρήγορα και εύκολα το τρίποντο, με
αποτέλεσμα να κάνει και συντήρηση
ενόψει του αυριανού μεγάλου λεμεσια-
νού ντέρμπι. Στα αξιοσημείωτα του
προχθεσινού αγώνα είναι και το πρώτο
γκολ με τη φανέλα της ΑΕΛ του Ουέ-
λιγκτον, το οποίο πανηγύρισαν έντονα
τόσο ο ίδιος όσο οι παίκτες του, αλλά
και ο κόσμος. 

Παραμένουν προσγειωμένοι 
Το γεγονός ότι η ΑΕΛ βρίσκεται στην

κορυφή έχει χαροποιήσει τους πάντες,
όμως δεν τους κάνει να πετάνε στα σύν-
νεφα. Ξέρουν πως ο δρόμος είναι μακρύς
και θα πρέπει να συνεχίσουν στους
ίδιους ρυθμούς και στη συνέχεια. Και,
από τη στιγμή που αύριο περιμένει την
ΑΕΛ το μεγάλο λεμεσιανό ντέρμπι με
τον Απόλλωνα, χρόνος για χαρές και
πανηγύρια δεν υπάρχει. 

Ο Πάμπος Χριστοδούλου στις δύο

προπονήσεις που έχει στη διάθεσή του
θα προσπαθήσει να προετοιμάσει τους
παίκτες του σε όλους τους τομείς όσο
πιο καλά γίνεται, ώστε να παρουσιαστούν

πανέτοιμοι για να κερδίσουν ξανά το
ντέρμπι και να διατηρηθούν στην κορυφή.
Εκτός θα είναι και πάλι ο Μέσκα, ενώ ο
Παπάνγκο που έμεινε προληπτικά εκτός

αποστολής στον αγώνα της Τετάρτης θα
βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του
προπονητή του, όμως δεν θα ξεκινήσει
τον αγώνα. 

Με τους ίδιους 11
Το πιθανότερο είναι πως ο Κύπριος

τεχνικός θα διατηρήσει την ίδια 11άδα
και στο λεμεσιανό ντέρμπι, αφού έμεινε
ευχαριστημένος από την παρουσία των
παικτών του. Για την αυριανή αναμέτρηση
θα έχει στη διάθεσή του κανονικά και
τους νεοαποκτηθέντες Πίτι και Μπλάνκο,
αφού έχουν φθάσει στην ΚΟΠ τα χαρτιά
τους και έχουν εγγραφεί στη δύναμη
της ομάδας. 

Σε μιαν άλλη εξέλιξη, πραγματοποι-
ήθηκε χθες το μεσημέρι στο ξενοδοχείο
Crowne Plaza η ετήσια κοπή της Βασι-
λόπιτας του ποδοσφαιρικού τμήματος
της ΑΕΛ. Το «παρών» τους έδωσαν όλα
σχεδόν τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμή-
ματος, όπως και ο Αντιπρόεδρος Ανδρέας
Γιάπας. Ο Πρόεδρος Ανδρέας Σοφοκλέ-
ους δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εξαιτίας
επαγγελματικών υποχρεώσεων. Την
πίτα έκοψαν μαζί ο κ. Γιάπας με τον προ-
πονητή της ομάδας Πάμπο Χριστοδού-
λου. Τυχερός της χρονιάς ήταν ο γυμνα-
στής Χρίστος Εμμανουήλ που κέρδισε
μαζί με το φλουρί και 500 ευρώ δώρο
απ’ τη Διοίκηση.

Στην απόφαση να βάλει προαιρετικό
«καπέλο» 2 ευρώ στο εισιτήριο του
ντέρμπι με τον Απόλλωνα κατέληξε η
ΑΕΛ σύμφωνα με ανακοίνωση της: «Η
Διοίκηση της ΑΕΛ αποφάσισε όπως βά-
λει προαιρετικά ‘καπέλο’ 2€ στα εισιτήρια
της αναμέτρησης του Σαββάτου με τον
Απόλλωνα που πωλούνται στο AEL Li-
massol Shop προς 13€ (Γενική είσοδο).
Για την εισφορά των 2€ θα δοθεί ο κα-
θιερωμένος λαχνός αγώνα που κυκλο-
φορεί σε κάθε εντός έδρας αγώνα. Το
Δώρο του Σαββάτου θα ανακοινωθεί
αργότερα. ΠΑΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ! ΣΤΗ-
ΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ!!!». Τα εισι-
τήρια του ντέρμπι έχουν τεθεί στη διάθεση
του κόσμου και στην ΑΕΛ περιμένουν
ότι θα έχουν τη στήριξη μεγάλου αριθμού
φίλων τους στο αυριανό ντέρμπι. 

Με την απόλυτη σοβαρότητα στο ντέρμπι
Ενδεχόμενη νίκη θα τον φέρει ακόμα πιο κοντά στις πρώτες θέσεις, 
αλλά θα του δώσει και τεράστια ώθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος

ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής Σταυρινίδης

Με σοβαρότητα και προσγειωμένα συ-
νεχίζει ο Απόλλωνας την προετοιμασία
του για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΛ.
Ο Σοφρώνης Αυγουστή δουλεύει μαζί
με τους παίκτες του στο πλάνο που θα
ακολουθήσουν αύριο, έτσι ώστε ο Απόλ-
λωνας να παρουσιαστεί και πάλι διαβα-
σμένος για να διεκδικήσει τη νίκη, που
είναι και ο μοναδικός του στόχος. Το
τρίποντο αύριο όχι μόνο θα τον φέρει
ακόμα πιο κοντά στις πρώτες θέσεις,
αλλά θα του δώσει τεράστια ώθηση για
τη συνέχεια του πρωταθλήματος. 

Ο Κύπριος τεχνικός μαζί με τους συ-
νεργάτες του έχουν μελετήσει την ΑΕΛ
όσο καλύτερα μπορούσαν έτσι ώστε να
κατορθώσουν οι ποδοσφαιριστές του
Απόλλωνα να εκμεταλλευτούν τα δικά
τους πλεονεκτήματα αλλά και τα μει-
ονεκτήματα των «κιτρίνων». Άλλωστε
αυτό που έδειξε ο Αυγουστή στα τρία
παιγνίδια που κάθισε στον «κυανόλευκο
πάγκο» είναι ότι μελετά τον αντίπαλο
της ομάδας του σχολαστικά, έτσι ώστε οι
παίκτες του να είναι προετοιμασμένοι
κατάλληλα. 

Με την ίδια συνταγή 
Το νέο σχήμα που παρουσίασε στον

αγώνα με την ΑΕΚ, το 4-2-3-1, θα δια-
τηρηθεί και αύριο. Ο Χάμπος Κυριάκου
παίζοντας στη φυσική του θέση ήταν

εξαιρετικός και με τους τέσσερεις χαφ
στην 11άδα ο Απόλλωνας πήρε την
μπάλα στην «Αρένα» και την έκανε δική
του. Το ίδιο θα προσπαθήσει και αύριο.
Λογικά, το βασικό σχήμα του Απόλλωνα
θα είναι το ίδιο με το προηγούμενο
ντέρμπι, με μοναδική αλλαγή την πα-
ρουσία του Πίεχ στην κορυφή της επί-
θεσης στη θέση του Μάγκλιτσα που

είναι τιμωρημένος με κάρτες. Πέραν του
Κροάτη, εκτός πλάνων θα είναι και οι
τραυματίες Γκίε, Βασιλείου και Μακρίδης. 

Επιχείρηση προσγείωση
Ο τεχνικός του Απόλλωνα από την

πρώτη προπόνηση μετά τον θρίαμβο
στη Λάρνακα προσγείωσε τους παίκτες
του, τονίζοντάς τους ότι απλά πέτυχαν
μια σημαντική νίκη και πως ο δρόμος

ακόμη είναι μακρύς. Τους είπε ότι με
σοβαρότητα και σκληρή δουλειά θα
μπορέσουν να υλοποιήσουν τους στόχους
τους. Η μεγαλύτερη επιτυχία του Σο-
φρώνη είναι πως έχει καταφέρει να
κάνει τους παίκτες να πιστέψουν στους
εαυτούς τους, τους έχει απελευθερώσει
από το άγχος και απολαμβάνουν αυτό
που κάνουν. Και οι ποδοσφαιριστές όμως

πίνουν νερό στο όνομα του νεαρού προ-
πονητή, αφού σε σύντομο χρονικό διά-
σημα τους έκανε να τον πιστέψουν. 

Μέσα, Σεμέδο, Σέρτζιο 
Ακόμα δύο επιλογές θα έχει ο Σο-

φρώνης Αυγουστή για το λεμεσιανό
ντέρμπι, αφού τα δύο μετεγγραφικά απο-
κτήματα της ομάδας Σεμέδο και Σέρτζιο
έχουν εγγραφεί κανονικά στη δύναμη
του Απόλλωνα. Και οι δύο θα βρίσκονται
στην αποστολή αφού είναι έτοιμοι από
αγωνιστικής άποψης και θα αποτελέσουν
δύο επιπλέον λύσεις για τον τεχνικό των
«κυανολεύκων». 

Σε μιαν άλλη εξέλιξη, ο  Απόλλωνας
ανακοίνωσε χθες και επίσημα το τέλος
της συνεργασίας του με τον Νούνο Λόπες:
«H Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δη-
μόσια) Λτδ ανακοινώνει τη λύση της συ-
νεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή
Νούνο Λόπες. Ευχαριστούμε τον ποδο-
σφαιριστή για τη σημαντική προσφορά
του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε
κάθε επιτυχία, τόσο στην προσωπική
όσο και στην επαγγελματική του ζωή». 

Δεν υπάρχει προπώληση σήμερα
για το αυριανό παιγνίδι λόγω της αργίας.
Στον Απόλλωνα περιμένουν πολύ κόσμο
το Σάββατο στη Δυτική, αφού η εμφάνιση
στη Λάρνακα έχει κάνει ξανά τους φίλους
της ομάδας να πιστέψουν στις δυνατότητες
των ποδοσφαιριστών. Περιμένουν ότι η
Δυτική θα σφύζει από ζωή και παλμό,
όπως τα προηγούμενα χρόνια στα μεγάλα
παιγνίδια. 
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ΟΜΟΝΟΙΑ
Κωνσταντίνος�Κλαρκ

Εντυπωσιακά γκολ μην ψάχνετε. Με βο-
λίδες, ατομικές ενέργειες, σλάλομ. Για
τον Ντάρμπισαϊαρ η υπόθεση τέρμα
είναι πιο απλή. Είναι θέμα τοποθέτησης
στην περιοχή, αντίληψης της φάσης και
καλά τελειωμάτων εκεί όπου η φάση
έχει βαθμό δυσκολίας. Ο Άγγλος σκόραρε
15 φορές στο πρωτάθλημα. Τα περισ-
σότερα σημαντικά, ειδικά σε παιχνίδια
που η Ομόνοια ήταν με την πλάτη στον
τοίχο (με Δερύνεια, Καρμιώτισσα, Δόξα
και Εθνικό). Τα 10 από τα δεκαπέντε
γκολ ήρθαν με προσπάθεια και τελείωμα
με το δεξί πόδι (ένα εξ αυτών με πέναλτι,
στην πρεμιέρα). Μία φορά σκόραρε με
το αριστερό πόδι (απέναντι στη Νέα Σα-
λαμίνα). Τρεις φορές μάτωσε την αντίπαλη
εστία με το κεφάλι, ενώ έβαλε και γκολ
με το… στομάχι. Όταν έσπρωξε την μπάλα
στα δίχτυα στο παιχνίδι με την Καρμιώ-
τισσα. Είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο
αυτό, αφού σε 3-4 περιπτώσεις ο Ντάρμ-
πισαϊαρ πήρε το... ριμπάουντ μέσα στη
μικρή περιοχή -έπειτα από δοκάρι ή
κόντρα- και σκόραρε. Κι αυτό γιατί ξέρει
να τοποθετείται. Σε ό,τι αφορά τα τελει-
ώματα, ξεχωρίζουν δύο. Το πλασέ-προ-
βολή πέφτοντας, στον αγώνα με την ΑΕΚ,
και το πλασεδάκι με τη μία στο τελευταίο
γκολ απέναντι στον Εθνικό. 

Οι  «χατ-τρίκερς»
Τα χατ τρικ ήταν σχετικά συνηθισμένο
φαινόμενο στην Ομόνοια στην εξαετία
του Ράουφμαν, αλλά μετά την αποχώρηση
του Γερμανού (αρχές της χρονιάς 2003-
04) είναι λίγοι οι παίκτες στη 12ετία που
κατάφεραν να σκοράρουν τρεις φορές
σε έναν αγώνα πρωταθλήματος με τη
φανέλα του «τριφυλλιού» - συνολικά
οκτώ. Ο Στάθης Αλωνεύτης μαζί με τον
Γιόζεφ Κόζλεϊ το πέτυχαν μέσα στην πε-
ρίοδο 2003-04, στο ίδιο μάλιστα παιχνίδι
(με Δόξα). Ο Μούσα Μ’Γκούνι ήταν ο
αμέσως επόμενος (2004-2005) και τη
σκυτάλη έπειτα πήρε ο Γιώργος Βακου-
φτσής (την περίοδο 2005-06) με χατ
τρικ κόντρα στον Ολυμπιακό. Τη χρονιά
2008-09 ο Οκκάς σκόραρε τρεις φορές
κόντρα στην ΑΕΚ (το μοναδικό εκτός
έδρας) και ο Ντούρο πέτυχε χατ τρικ
απέναντι στην Πέγεια. Ακολούθησαν οι
Μιχάλης Κωνσταντίνου (με ΑΠΕΠ) τη
χρονιά 2009-10 και Αντρέ Άλβες με
Ολυμπιακό (2012-13). Από χθες στη λί-
στα βρίσκεται και ο Μαρκ Ντάρμπισαϊαρ.
Χατ τρικ πέτυχε και ο Σκέμπρι πριν από
δύο χρόνια, αλλά σε αγώνα Κυπέλλου
με την Καρμιώτισσα.

Άμυνα, άμυνα!!!
Ο Ντάρμπισαϊαρ οδηγεί την Ομόνοια
στην επίθεση, τα 36 γκολ είναι μπόλικα,
αλλά υπάρχουν και τα 24 παθητικό.
Πάρα πολλά. Και δεν είναι μόνο αυτά.
Στους πλείστους αγώνες οι αντίπαλες
ομάδες φτιάχνουν με ευκολία μεγάλες
ευκαιρίες. Σίγουρα, πρέπει να υπάρξει

άμεση διόρθωση. Αρχής γενομένης με
την Καρμιώτισσα, την Κυριακή, αλλά
και στη συνέχεια. Ακολουθούν δύο αγώ-
νες με Εθνικό στο Κύπελλο (με δείγμα
τον προχθεσινό αγώνα, η ανάγκη να
παίξει καλή άμυνα η Ομόνοια είναι κάτι
παραπάνω από επιτακτική), αλλά και τα
δύο ντέρμπι με Απόλλωνα και Ανόρ-

θωση. Είναι ένα κομβικό σημείο της
χρονιάς και δεν αρκεί η επιθετική ισχύς
για να υπάρξει επιτυχία. Η ενίσχυση
είναι ένα θέμα. Στο κέντρο υπάρχει η
προσθήκη του νεαρού Αζίζ, σήμερα ανα-
μένεται και ο Ολλανδός Μπρέεβελτ για
τελικές επαφές. Αν όλα πάνε καλά (συμ-
φωνία και απόκτηση), τότε συνεπάγεται

και αποχώρηση παίκτη από την 1η λίστα
(ο Νασιμέντο όπως όλα δείχνουν μετρά
μέρες). Την ίδια στιγμή, η τάση για από-
κτηση και κεντρικού αμυντικού είναι
πιο έντονη. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά,
ο Σέρινταν έμεινε εκτός  με τον Εθνικό
λόγω ίωσης, εκφράζεται όμως η αισιο-
δοξία ότι θα είναι εντάξει το Σάββατο. 

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Μπορεί να μη χάρηκε και πολύ την εί-
σοδό της στην πρώτη εξάδα η Ν. Σαλα-
μίνα, ελέω της νίκης του Ερμή επί της
Δόξας, αλλά αυτό δεν χάλασε και ιδιαίτερα
τους «ερυθρολεύκους», καθώς ο δρόμος
είναι ακόμη μακρύς. Στη Βαρωσιώτικη
ομάδα κρατούν το σπουδαίο διπλό που
πέτυχαν στη Λεμεσό επί του Άρη, που
συνοδεύτηκε μάλιστα και από καλή εμ-
φάνιση, και κοιτάζουν τη συνέχεια της
μάχης για κατάληψη της έκτης θέσης.
Υπάρχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες
της ομάδας, στην τεχνική ηγεσία και
στους παίχτες, και εκφράζεται η πεποί-
θηση ότι στο τέλος θα εκπληρώσει τον
στόχο της.

Η προσοχή στην ΑΕΖ
Πλέον, η προσοχή της Ν. Σαλαμίνας
έχει στραφεί στο παιχνίδι της ερχόμενης
Δευτέρας με την ΑΕΖ στο «Αμμόχωστος».
Χωρίς κανένα ίχνος υποτίμησης και με
απόλυτη σοβαρότητα ο Στάικος Βεργέτης
και οι παίχτες του προετοιμάζονται για

το συγκεκριμένο παιχνίδι, στο οποίο ο
στόχος της νίκης θα είναι αδιαπραγμά-
τευτος. Ούτε να το σκέφτονται δεν θέλουν
στη Σαλαμίνα, ότι υπάρχει ενδεχόμενο
να χαθεί πολύτιμο έδαφος στη μάχη για
είσοδο στην εξάδα, σε ένα εντός έδρας
παιχνίδι με αντίπαλο στα μέτρα τους. Η
προετοιμασία για το παιχνίδι με την ΑΕΖ
συνεχίζεται χωρίς απρόοπτα, με τον
τραυματία Πεδρίτο να είναι ο μοναδικός

ποδοσφαιριστής που δεν υπολογίζεται.
Μέσα από τις προπονήσεις γίνεται αρκετή
δουλειά, ώστε η ομάδα να βελτιώσει τα
ποσοστά σκοραρίσματός της. Και σε παι-
χνίδια όπως αυτό που ακολουθεί με την
ΑΕΖ, η Σαλαμίνα θα χρειαστεί το εύκολο
γκολ, αν θέλει να αποφύγει τις περιπέτειες.
Σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι με τον
Άρη, δύσκολα θα γίνουν αλλαγές στο
αρχικό σχήμα της ομάδας.

ΑΡΗΣ
Κωστής�Σταυρινίδης

Ο Νικόλας Μαρτίδης έπιασε δουλειά
στον Άρη και προσπαθεί να προετοι-
μάσει την ομάδα του όσο καλύτερα
γίνεται για τον αγώνα της Κυριακής
με τον ΑΠΟΕΛ. Ο Κύπριος προπο-
νητής, που ήταν την Τρίτη στο «Τσί-
ρειο» και είδε τη νέα του ομάδα, ξέρει
ότι τον περιμένει πολύ σκληρή δου-
λειά για να μπορέσει να την κρατήσει
στη μεγάλη κατηγορία. Ο νεαρός τε-
χνικός και ο συνεργάτης του Γιαννά-
κης Κλεάνθους θα προσπαθήσουν
σε σύντομο χρονικό διάστημα να πε-
ράσουν τη φιλοσοφία τους στους παί-
κτες, έτσι ώστε να παίζουν με τον
τρόπο που αυτός θέλει. Η ανάγκη να
έρθουν θετικά αποτελέσματα το τα-
χύτερο είναι μεγάλη.

Αουρέλιο, Παύλου
Το θετικό για τον νέο τεχνικό της λεμε-
σιανής ομάδας είναι πως έχει στη διά-
θεσή του για τον αγώνα της Κυριακής
τους Αουρέλιο και Παύλου. Ο πρώτος,
με τον οποίο συνεργάστηκαν στην ΑΕΖ,
θα δώσει σημαντικές βοήθειες στη με-
σαία γραμμή, ενώ ο Κύπριος άσος θα

ενισχύσει την επιθετική γραμμή της
ομάδας. Στον Άρη περιμένουν να φθά-
σει και η μπλε κάρτα του Σουηδού
αμυντικού Σιόστεντ για να αποκτήσει
και αυτός δικαίωμα συμμετοχής στο
πρωτάθλημα. Η τελευταία μετεγγραφική
κίνηση των «πρασίνων» θα αφορά την
επίθεση - στόχος είναι να αποκτηθεί
ένας φορ που να έχει το εύκολο γκολ.

Έπιασε δουλειά ο ΜαρτίδηςΠατάει γερά και βλέπει μπροστά
Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πολλούς λόγους να αισιοδοξούν

Σαν
«αγγλικό
λαγωνικό»

Σαν
«αγγλικό
λαγωνικό»

Σαν
«αγγλικό
λαγωνικό»

Σαν
«αγγλικό
λαγωνικό»
Ο Ντάρμπισαϊαρ δεν σκοράρει εντυπωσιακά
γκολ, κάποιες φορές απλά χρειάζεται να
σπρώξει την μπάλα στο πλεχτό. Όμως μυρίζεται
τη φάση και κεντράρει στόχο όσο κανείς άλλος
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Τον… τέζαρε! Ο ΠΑΣ Γιάννινα πήρε
σπουδαίο βαθμό (1-1) στη Νέα Σμύρνη,
χάρη σε έναν… κεραυνό του Τζημό-
πουλου από τα 30 μέτρα και διατη-
ρήθηκε στα υψηλά στρώματα της βαθ-
μολογίας. Ο Ανσαριφάρντ είχε ανοίξει
το σκορ στο πρώτο ημίχρονο για τον
Πανιώνιο και είχε στείλει μήνυμα πα-
ραμονής με τον πανηγυρισμό του,
αλλά ο Νεοζηλανδός άσος των φιλο-
ξενουμένων του χάλασε την… παρά-
σταση! Το πρώτο ημίχρονο ανήκε εξ'
ολοκλήρου στον Πανιώνιο. Η ομάδα
του Βλάνταν Μιλόγεβιτς ήταν… αφεν-
τικό από την αρχή, ήλεγξε τον ρυθμό
του ματς και με κινητήριους μοχλούς
τον Μασούντ και Μπεν που έκαναν
«πράματα και θάματα», δημιουργούσε
κινδύνους στα καρέ του Πασχαλάκη.
Βέβαια το γκολ σημειώθηκε δύο λεπτά
πριν από το φινάλε του ημιχρόνου. Ο
Μασούντ με εξαιρετική μπαλιά βρήκε
τον Ανσαριφάρντ στην πλάτη της άμυ-
νας, αυτός έκανε ένα κοντρόλ και με
άψογο πλασέ νίκησε τον Πασχαλάκη,
που έχει εν μέρει ευθύνη, καθώς δεν
άπλωσε αρκετά τα χέρια του!  Στην
επανάληψη οι ρόλοι αντιστράφηκαν.
Ο ΠΑΣ ήταν αυτός που είχε τον έλεγχο
του παιχνιδιού και πίεζε για την ισο-
φάριση, με τον Πανιώνιο να αρκείται
σε αμυντικό ρόλο και να ψάχνει το
δεύτερο γκολ στην κόντρα επίθεση.
Εν τέλει στο 79ο λεπτό ήρθε η ισοφά-
ριση με σουτ «κεραυνό» του Τζημό-
πουλου από τα 30 μέτρα. 

ΑΕΚ 

Ούτε… κιχ δεν ακουγόταν χθες στα
Σπάτα, ενδεικτικό του κλίματος που
επικρατεί στην ΑΕΚ ύστερα από τη
«λευκή» (0-0) ισοπαλία απέναντι στον
Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ. Ο Ζοσέ Μο-
ράις, στην καθιερωμένη ομιλία του
προς τους παίκτες μετά τα παιχνίδια,
απέδωσε το νέο στραβοπάτημα των
«κιτρινόμαυρων» στην αναποτελε-
σματικότητα της επίθεσης. 

«Κάναμε ένα παιχνίδι, στο οποίο
είχαμε καλή οργάνωση, είχαμε την
κατοχή της μπάλας και δημιουργή-
σαμε ευκαιρίες. Όμως, δεν εκμεταλ-
λευτήκαμε αυτές τις ευκαιρίες για να
σκοράρουμε, με αποτέλεσμα πάλι να
μην πάρουμε τη νίκη. Πρέπει να το
διορθώσουμε αυτό, πρέπει να συνε-
χίσουμε τη δουλειά και να προετοι-
μαστούμε για το επόμενο ματς», είπε
μεταξύ άλλων στους παίκτες της Ένω-
σης ο Πορτογάλος τεχνικός.

Το μοίρασαν 
στη «Νέα
Σμύρνη»

Βαρύ το κλίμα 

ΠΑΟΚ 

Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την από-
κτηση του Λεονάρντο, αλλά ο τεχνικός
διευθυντής της Παρτιζάν έβαλε...
φρένο στα σενάρια.

«Μου τηλεφωνούν συνέχεια για
τον Λεονάρντο και τον ΠΑΟΚ. Ο Ντι-
μίτρι Σέλουκ μου είπε για το ενδια-
φέρον. Ακούω πως αν υπάρξει πρό-
ταση 2.5 εκατ. ευρώ τότε ο παίκτης
θα πάρει μετεγγραφή. Το λέω, πως
μόνο όταν κάποιος δώσει 5 εκατ.
ευρώ θα αφήσω τον Λεονάρντο να
φύγει. Αν αποχωρήσει για 2.5 εκατ.
ευρώ, τότε θα παραιτηθώ από τη
θέση του τεχνικού διευθυντή», τόνισε
το Νο2 της Παρτιζάν, Ίβιτσα Ίλιεφ,
κάνοντας έτσι ακόμα δυσκολότερο
το έργο των ασπρόμαυρων για την
απόκτηση του Λεονάρντο.  

Πολλά τα λεφτά
για Λεονάρντο

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 

Μήνυμα παραμονής προς πάσα κατεύ-
θυνση έστειλε ο Χάμες Ροντρίγκες, λίγο
μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 3-0
επί της Σεβίλης για το κύπελλο Ισπανίας. 

Ο 25χρονος Κολομβιανός ποδοσφαι-
ριστής το βράδυ της Τετάρτης πήρε φα-
νέλα βασικού απ' τον Ζινεντίν Ζιντάν
στην αναμέτρηση για τους «8» του Κόπα
Ντελ Ρέι απέναντι στη Σεβίλη και φρόντισε
να… τραβήξει από τα μαλλιά την ευκαιρία,
μιας και έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση
και σημείωσε δύο γκολ. 

Λίγο μετά τη λήξη του αγώνα ο Χάμες
δέχθηκε από τους Ισπανούς δημοσιο-
γράφους ερώτηση σχετικά με το μέλλον

του και ο ίδιος απάντησε λακωνικά: «Θα
μείνω», δηλώνοντας την πρόθεση αλλά
και την επιθυμία του να συνεχίσει την
καριέρα του στον σύλλογο της Μαδρίτης,
παρά τα μετεγγραφικά σενάρια στα οποία
εμπλέκεται, για να προσθέσει: «Θέλω
απλώς να παίζω καλά όταν μου δίνεται
η ευκαιρία όπως έγινε σήμερα, και να
βοηθάω την ομάδα μου φτιάχνοντας
γκολ». 

Πάντως, ο Χάμες Ροντρίγκες με αυτά
τα δυο γκολ που πέτυχε όχι μόνο έδωσε
ουσιαστικό προβάδισμα στους «μερέν-
χες» ενόψει της ρεβάνς και διεύρυνε το
αήττητο των Μαδριλένων στα 38 ματς,
αλλά παράλληλα έκανε τέσσερα τα γκολ
του (και οκτώ ασίστ) γι' αυτήν τη σεζόν
σε μόλις 900 αγωνιστικά λεπτά.

Χάμες: «Θα μείνω στη Ρεάλ» 

ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να
προσφέρει γη και ύδωρ για την απόκτηση
του Κώστα Μανωλά από τη Ρόμα. Όπως
αναφέρει σε δημοσίευμά της η "Sun", ο
Ζοζέ Μουρίνιο θέλει τον διεθνή στόπερ
στο δυναμικό της ομάδας του και για
τον λόγο αυτό ετοιμάζεται πρόταση ύψους
38.000.000 ευρώ, για να πειστούν οι
"τζαλορόσι" να τον παραχωρήσουν. Ο
Μουρίνιο θεωρεί ότι ο Μανωλάς μπορεί
να βοηθήσει τη Γιουνάιτεντ, αλλά και
πως οι διαπραγματεύσεις με την ιταλική
ομάδα θα είναι ευκολότερες.

Βέβαια, δεν γράφεται για πρώτη φορά
ότι η Γιουνάιτεντ θέλει τον Μανωλά,
απλώς τώρα γίνεται λόγος για συγκε-
κριμένη πρόταση και όχι απλά για εν-
διαφέρον. Μάλιστα, το ρεπορτάζ τονίζει
ότι ο Special One ήθελε τον Βίκτορ Λίν-
τελοφ της Μπενφίκα, αλλά η περίπτωση
του 22χρονου δεν προχώρησε και γι'
αυτό στράφηκε εκ νέου στη λύση Μα-
νωλά.

Αν η Ρόμα αρνηθεί την πρόταση
αυτή, η Γιουνάιτεντ φέρεται διατεθειμένη
να επανέλθει με ένα ποσό κατά 9.000.000
μεγαλύτερο, δηλαδή να δώσει
47.000.000 ευρώ για την αφεντιά του.
Εν αναμονή των εξελίξεων λοιπόν.

Προσφέρει γη και ύδωρ για Μανωλά! 

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ 

Το 2017 ήρθε, αλλά ο Παναθηναϊκός
έμεινε στα τραγικά πρώτα ημίχρονα του
2016. Απέναντι σε έναν άριστα στημένο
πάνω στο χορτάρι Πλατανιά, το «τριφύλλι»
παρουσίασε μία αποκρουστική εικόνα.
Μία ομάδα χωρίς ενέργεια, χωρίς όρεξη,
χωρίς ηρεμία στο κράτημα της μπάλας,
χωρίς το κάτι διαφορετικό στη δημιουργία.
Ζήτημα είναι αν κυκλοφόρησε η μπάλα
σωστά μετά τις τρεις πρώτες πάσες του
build up. 

Ρέις και Κουρμπέλης στον άξονα τα
πήγαν καλά ανασταλτικά αλλά δημιουρ-
γικά κάτω από τη βάση. Εξάλλου, δεν
είναι ποδοσφαιριστές που φημίζονται
για τις δημιουργικές τους αρετές και

πρωτοβουλίες. Στα άκρα ο Μπουμάλ
ήταν εξαφανισμένος, όπως και ο Βιγια-
φάνιες, τα μπακ είχαν εντολή να μην
ανεβαίνουν συχνά και όπως ήταν λογικό
ο Μπεργκ έμεινε εκτός παιχνιδιού. Είναι
ενδεικτικό της άθλιας εμφάνισης των
«πρασίνων» πως η μοναδική υποψία
ευκαιρίας έγινε στο 43' με τον Σουηδό,
έπειτα από «νεκρή» μπάλα.

Αν υπήρχε μία κανονική ομάδα στο
γήπεδο, αυτή ήταν ο Πλατανιάς. Οι Κρη-
τικοί είχαν ουσιαστική κατοχή της μπάλας,
ταλαιπώρησαν την άμυνα των «πρασί-
νων» κυρίως με τον Γιακουμάκη και
ήταν σαφώς πιο απειλητικοί. Ο νεαρός
στράικερ που ανήκει, πλέον, στην ΑΕΚ
είχε ένα πολύ καλό σουτ (20') που από-
κρουσε ο Βλαχοδήμος εντυπωσιακά,
ενώ οι γηπεδούχοι είχαν δύο ακόμη κα-

λές στιγμές με κεφαλιές με Πριντέτα και
Μανούσο.

Το παιχνίδι ήταν κομμένο και ραμ-
μένο στα μέτρα του Πλατανιά που με
εξαιρετική ανασταλτική συμπεριφορά
και κάλυψη χώρων δεν επέτρεψε στον
Παναθηναϊκό να πλησιάσει με αξιώσεις
την εστία του.

Ο Μπουμάλ το έχασε,
ο Μπανανά το έβαλε!
Ο Παναθηναϊκός με την είσοδο του
Λέτο και τον Βιγιαφάνιες να κλείνει
προς τον άξονα για να δώσει παιχνίδι
και δημιουργία βελτίωσε την εικόνα
του, έγινε πιο ουσιαστικός στις ευκαιρίες
που είχε για επιθετικό τρανζίσιον χάρη
στις μεταβιβάσεις του Κουρμπέλη στο
ανοιχτό γήπεδο αλλά ο Μπουμάλ στο

55' πέταξε στα σκουπίδια ένα ανεπα-
νάληπτο τετ-α-τετ, με τον Σωτηρίου να
αποκρούει! Ο Σουηδός επιθετικός δεν
τελείωσε σωστά τη φάση στο 65' και
κάπου εκεί οι «πράσινοι»... έσβησαν!
Ο Πλατανιάς ισορρόπησε και στο 74'
τιμώρησε ένα παιδικό λάθος στην άμυνα
του Παναθηναϊκού. Ο Τελάντερ δεν
έδιωξε σωστά, ο Κουρμπέλης έχασε
τον Μπανανά και ο στόπερ του Πλατανιά
τιμώρησε το «τριφύλλι», ανοίγοντας το
σκορ στο 74'!

Ο Ουζουνίδης έριξε στη μάχη και
τον Ρινάλντι, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός
δεν έβγαλε αντίδραση για ακόμη μία
φορά φέτος, δεν μπόρεσε να απειλήσει
ουσιαστικά για την ισοφάριση και έχασε
δίκαια το παιχνίδι από τον καλύτερο,
πιο αποφασισμένο Πλατανιά!

Τα ίδια Παντελή μου, τα ίδια Παντελάκη μου! 
Με ήττα άρχισε το 2017 ο Παναθηναϊκός 
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