
sigmalive.com/sports

10/01/2017

ΑΕΚ
Το Κύπελλο ξαναμπαίνει στην
ατζέντα, τη στιγμή που ζητείται ακόμη
καλύτερο επίπεδο απόδοσης. Έχει τα
φόντα και έχει αποδείξει πως μπορεί
για πολύ περισσότερα. Δεν
προλαβαίνει ο Τέτε τον αγώνα με
Καρμιώτισσα.

ΣΕΛΙΔΑ 36

Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΟΥ ΠΙΕΡΟΥ
Η καλύτερη και αποδοτικότερη χρονιά
του Σωτηρίου. Ανάλυση των αριθμών
(εντυπωσιακοί πραγματικά) και της
συμβολής του διεθνούς επιθετικού στη
φετινή πορεία του ΑΠΟΕΛ σε Κύπρο και
Ευρώπη. Εντείνονται οι κινήσεις για
ενίσχυση, επείγονται για τον αντι-
Καρλάο. Μπόλικη η ονοματολογία, σε
συνεχείς επαφές Λορένζο-Κρίστιανσεν
και Διοίκηση.

ΣΕΛΙΔΑ 35 

Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΟΥ ΠΙΕΡΟΥ
Η καλύτερη και αποδοτικότερη χρονιά
του Σωτηρίου. Ανάλυση των αριθμών
(εντυπωσιακοί πραγματικά) και της
συμβολής του διεθνούς επιθετικού στη
φετινή πορεία του ΑΠΟΕΛ σε Κύπρο και
Ευρώπη. Εντείνονται οι κινήσεις για
ενίσχυση, επείγονται για τον αντι-
Καρλάο. Μπόλικη η ονοματολογία, σε
συνεχείς επαφές Λορένζο-Κρίστιανσεν
και Διοίκηση.

ΣΕΛΙΔΑ 35 ΑΠΟΛΛΩΝ
Ο Εστέμπαν Σακέττι κάνει την πιο
αθόρυβη δουλειά, αλλά έχει τεράστιο
μερίδιο στην αγωνιστική ανάκαμψη
του Απόλλωνα. Αποκορύφωμα η
εμφάνισή του με την ΑΕΛ. Όλα καλά
με Πέδρο, εκτός με Ομόνοια ο
Μπεντόγια.

ΣΕΛΙΔΑ 38 

ΑΕΛ
Το Κύπελλο μπαίνει τώρα ως
προτεραιότητα. Οι «γαλαζοκίτρινοι»
θέλουν να βάλουν υποθήκη
πρόκρισης για τους «8» από τον
πρώτο αγώνα με τον Άρη. Ζητείται η
επαναφορά στην άψογη αμυντική
συμπεριφορά.

ΣΕΛΙΔΑ 37

ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Άνοιξε η πόρτα της εξόδου, πρέπει ν'
ανοίξει όμως και αυτή της εισόδου
νέων αποκτημάτων για την «Κυρία».
Προκαλεί μελαγχολία η
βαθμολογική συγκομιδή τη στιγμή
που έρχονται άμεσα άλλα δύο
ντέρμπι στη σειρά.

ΣΕΛΙΔΑ 37

Οι «πράσινοι» έχουν την καλύτερη συγκομιδή
της πενταετίας σε βαθμούς και νίκες. Πέτυχαν τη
2η καλύτερη επίδοση σε γκολ. Μακράν έχουν τη
χειρότερη άμυνα, ενώ δεν έχουν ουσιαστικό
κέρδος από άποψη βαθμολογικής θέσης. 

ΣΕΛΙΔΑ 38
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EXTRA 5

7196η κλήρωση:  11, 15, 16, 24, 34
7197η κλήρωση:  1, 2, 9, 11, 21

SUPER 3

29597η: 325 29598η: 470 29599η: 689
29600ή: 092 29601η: 338 29602η: 490
29603η: 828 29604η: 335 29605η: 590
29606η: 670

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

Συγκάτοικοι
στο ρετιρέ

ΠΟΛΟ

Ο ΑΠΟΕΛ εκμεταλλεύτηκε το ρεπό
της Μέσα Γειτονιάς, πήρε (όπως ανα-
μενόταν) τη νίκη επί του Ναυτικού
Ομίλου Αμμοχώστου (13-5), στο πλαί-
σιο της 6ης αγωνιστικής του πρωτα-
θλήματος πόλο και την έπιασε στην
κορυφή της βαθμολογίας. Μετά από
αυτό, το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής
ανάμεσα σε Μέσα Γειτονιά - ΑΠΟΕΛ
αποκτά τεράστια σημασία και θα είναι
άκρως καθοριστικό για τη συνέχεια
του πρωταθλήματος. Εκτός έδρας νίκη,
έστω και δύσκολη, πέτυχε ο Ναυτικός
Όμιλος Πάφου, επί του Ναυτικού Ομί-
λου Λευκωσίας (7-5), που ακολουθεί
κατά πόδας τους δυο προπορευόμενους
όμιλους και καιροφυλακτεί. Στον τρίτο
αγώνα της ημέρας η Λάρνακα σε αγώνα
ντέρμπι πήρε τη νίκη, στο κολυμβητήριο
Λεμεσού με 12-11, επί του τοπικού
ομίλου και έπιασε την Αμμόχωστο
στην 5η θέση της βαθμολογίας. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ν.Ο. Μέσα Γειτονιάς 15 

2. ΑΠΟΕΛ 15 

3. Ν.Ο. Πάφου 12

4. Ν.Ο. Λευκωσίας 6

5. Ν.Ο. Αμμοχώστου 3

6. Ν.Ο. Λάρνακας 3

7. Ν.Ο. Λεμεσού 0  

ΚΟΚ

Η ιστορία του Άγγελου Αγαθαγγέλου
έγινε γνωστή ανά το παγκύπριο τις
προηγούμενες ημέρες, με αρκετό κόσμο
να δείχνει τη  συμπαράσταση του και
να βοηθάει οικονομικά τη  μεγάλη
προσπάθειά του. Η μοίρα τού έπαιξε
άσχημο παιχνίδι, όταν διαγνώσθηκε
με μία σπάνια μορφή ασθένειας, η
οποία για να αντιμετωπισθεί ήταν ανα-
γκαία η μετάβασή του στο Ηνωμένο
Βασίλειο για να υποβληθεί σε χειρουρ-
γική επέμβαση, και έπειτα να προχω-
ρήσει σε θεραπευτική αγωγή. Το κόστος
για την εγχείρηση και τη θεραπεία
είναι αρκετά μεγάλο, και γι’ αυτόν τον
λόγο αρκετός κόσμος, αλλά και οργα-
νωμένα σύνολα, βοήθησαν με τον δικό
τους τρόπο ώστε να μπορέσει ο Άγγελος
να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες
θεραπείες και να μπορέσει να επιστρέ-
ψει στην οικογένειά του. Η Κυπριακή
Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και η
ΟΠΑΠ Κύπρου δεν μπορούσαν να
μείνουν αμέτοχες στη μεγάλη προ-
σπάθεια που καταβάλλει ο Άγγελος.
Μέρος των εσόδων από το ΟΠΑΠ All
Star Day 2016 έχουν προσφερθεί για
τον σκοπό αυτό, ως μία μικρή ενίσχυση
στην προσπάθεια για να γίνουν όλες
οι απαραίτητες θεραπείες και ο Άγγελος
να μπορέσει να βγει νικητής στον με-
γάλο αυτό αγώνα που δίνει.

Δίπλα στον Άγγελο

Cobalt Nicosia International Cup

Μερικές μόνο μέρες έχουν περάσει από
την ολοκλήρωση του Cobalt Nicosia In-
ternational Cup 2016 και ήδη οι διορ-
γανωτές ξεκίνησαν δουλειά για την ετοι-
μασία της 3ης διοργάνωσης ποδοσφαι-
ρικών ακαδημιών, που προγραμματίζεται
να διεξαχθεί στα τέλη Δεκεμβρίου του
2017 στη Λευκωσία. Μπορεί να είμαστε
ακόμη δώδεκα -παρά κάτι- μήνες πριν
από την πρώτη σέντρα στο Cobalt Nicosia
International Cup 2017, όμως με τον
πήχη να έχει ανέβει ιδιαίτερα το 2016, ο
φόρτος δουλειάς που απαιτείται είναι
πλέον ιδιαίτερα αυξημένος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Con-
sultics -της διοργανώτριας εταιρείας του
Cobalt Nicosia International Cup- κ.
Στέφανος Νικολάου μίλησε για τους στό-
χους της διοργάνωσης του 2017: «Μετά
την επιτυχία του 2ου Cobalt Nicosia In-
ternational Cup νιώθουμε μεγάλη ευ-
θύνη για να παρουσιάσουμε μία ακόμη
καλύτερη διοργάνωση τον Δεκέμβριο
του 2017. Μεγάλος μας στόχος είναι να
προσελκύσουμε ακόμη περισσότερες
ομάδες από το εξωτερικό, κάτι που θα
ενισχύσει και το τουριστικό προϊόν της
πόλης και της χώρας μας. Απ’ εκεί και
πέρα, ευελπιστούμε σε στήριξη απ’ όλους
τους φορείς του αθλήματος και της κοι-
νωνίας, για να είμαστε σε θέση να φέρουμε

εις πέρας μία ακόμη καλύτερη διοργά-
νωση το 2017».

Τέσσερεις τίτλοι για Κύπρο
Στο Cobalt Nicosia International Cup
2016 έλαβαν μέρος 37 ομάδες από είκοσι
ποδοσφαιρικές ακαδημίες της Κύπρου
και του εξωτερικού. Από το εξωτερικό
ήρθαν οι Θέλτα Βίγκο (Ισπανία), Ερυθρός
Αστέρας (Σερβία), Ατρόμητος Αθηνών
(Ελλάδα), Spanish Soccer Schools (Ντουμ-
πάι) και Japan Academy (Ιαπωνία).

Τέσσερεις κυπριακές ομάδες πήραν

τίτλους στις πέντε ηλικιακές κατηγορίες
του τουρνουά που ολοκληρώθηκε στις
30 Δεκεμβρίου με τους τελικούς στο
ΓΣΠ. Συγκεκριμένα, την πρωτιά πήραν
στη 2004 ο Efthymiades FA, στη 2005
η Cyprus Elite, στη 2006 το Nuevo
Campo και στη 2007 η Galacticos Nuevo.
Τον τίτλο στην κατηγορία 2003 πήρε η
Θέλτα Βίγκο.

Πολλά τα happenings
Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος του Co-
balt Nicosia International Cup 2016,

αρκετά ήταν και τα εξωαγωνιστικά που
έλαβαν χώραν. Στην τελετή έναρξης της
28ης του μήνα στο «Ελευθερία», το παρών
του έδωσε ο Γάλλος παγκόσμιος πρω-
ταθλητής στο Freestyle Sean Garnier με
την ομάδα του S3 που ενθουσίασαν το
κοινό. Στις 29 του Δεκέμβρη στο Πανε-
πιστήμιο Λευκωσίας διεξήχθη -σε συ-
νεργασία με τον Σύνδεσμο Κυπρίων
Προπονητών- ένα πολύ ενδιαφέρον σε-
μινάριο με τίτλο «Η διαχείριση ενός
παίκτη σταρ», όπου μίλησαν ο Michel
Salgado και ο Τιμούρ Κετσπάγια.

Ξεκίνησε η δουλειά για το επόμενο 

ΒΟΛΕΪ

Ά
λλη  μια νίκη πρόσθεσε στο

ενεργητικό του ο πρωτοπό-
ρος Green Air Παφιακός, ο
οποίος ως τυπικά φιλοξε-
νούμενος κέρδισε για την

8η αγωνιστική του πρωταθλήματος
ΟΠΑΠ Ανδρών Α Κατηγορίας στο
«Αφροδίτη» τη φιλότιμη Ε.Ν. Παραλιμνίου
με 0-3 σετ. Με τη νίκη αυτή οι «μπλε»
προηγούνται στη βαθμολογία με 20 βαθ-
μούς. Οι «βυσσινί», που δέχθηκαν την
8η σερί ήττα, πάλεψαν στο δεύτερο σετ.

Παίζοντας σοβαρά ο Green Air Πα-
φιακός δεν δυσκολεύτηκε να κερδίσει
το πρώτο σετ με 16-25 και να προηγηθεί
με 0-1 σετ. Ο κόουτς Μ. Γκρέσιτς προέβη
σε αλλαγές στην εξάδα του χρησιμοποι-
ώντας τους Ανθή, Σωκράτους και Κων-
σταντινίδη αντί των Ευσταθίου, Οικονο-
μίδη και Βερίσιμο.

Στο δεύτερο σετ οι «βυσσινί» αντέ-
δρασαν και έπαιξαν σαν ίσος προς ίσον
με τους «τυπικά» γηπεδούχους. Ο αγώνας
πρόσφερε θέαμα με τον Green Air Πα-
φιακό να κερδίζει με 20-25 και να αυξάνει
το υπέρ του σκορ σε 0-2 σετ.

Η ομάδα του Γκρέσιτς παρουσιάστηκε
πολύ σοβαρή στο τρίτο σετ και το καθάρισε
εύκολα με 13-25, κερδίζοντας ταυτόχρονα
με 0-3 σετ.

«Ερυθρόλευκη» καταιγίδα 
Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, μια συγ-
κλονιστική Νέα Σαλαμίνα κέρδισε την
Ομόνοια με 3-1 σετ και την έπιασε στην
τρίτη θέση με 13 βαθμούς. Η Καπάτσος
Νέα Σαλαμίνα συνέχισε από εκεί που
έμεινε στο τέλος του 2016 και τη νίκη
της επί της Αναγέννησης Δερύνειας με
3-0. Η Ομόνοια προβλημάτισε και δέχ-
θηκε την τρίτη της ήττα στο πρωτάθλημα,
ενώ μπήκε με το αριστερό στο 2017.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Αντώνη Κων-
σταντίνου παρουσιάστηκαν ανώτεροι στο
πρώτο σετ και το «καθάρισαν» με 25-19
και προηγήθηκαν με 1-0, απέναντι σε
μια Ομόνοια που προβλημάτισε. Σε
υψηλά επίπεδα έφθασε η ποιότητα του
δεύτερου σετ, αφού οι δυο ομάδες τα

έδωσαν όλα για να το κατακτήσουν. Τε-
λικά, η Ομόνοια κατάφερε να επιστρέψει
και να πάρει το σετ με 22-25 ισοφαρί-
ζοντας σε 1-1 τα σετ.

Στο τρίτο σετ οι δυο ομάδες πρόσφεραν
εντυπωσιακό θέαμα και έγιναν πολλές
μάχες με τελική  νικήτρια την Καπάτσος
Νέα Σαλαμίνα με 25-23 κάνοντας το 2-1
σετ. Η Ομόνοια έχασε στις λεπτομέρειες
το σετ. Η ομάδα του Αντώνη Κωνσταντίνου
ήταν εντυπωσιακή στο τέταρτο σετ και
δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους
«πράσινους». Οι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν
φοβερό βόλεϊ και κέρδισαν με 25-15 εξα-
σφαλίζοντας τη μεγάλη νίκη με 3-1 σετ.

Νίκες για ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση
Σπουδαίας βαθμολογικής σημασίας
νίκη πέτυχε ο ΑΠΟΕΛ, κερδίζοντας την
Pokka ΑΕ Καραβά με 3-1. Οι «γαλαζο-

κίτρινοι» ξεπέρασαν τον αντίπαλό τους
(σ.σ. βρίσκονται στην 6η θέση) και προ-
σβλέπουν στην τετράδα. Ο ΑΠΟΕΛ
πήρε το καθοριστικό πρώτο σετ στον
κρίσιμο για την τετράδα αγώνα. Οι «γα-
λαζοκίτρινοι» παρουσιάστηκαν πιο ομά-
δα στα κρίσιμα σημεία και αφού αντι-
μετώπισαν τα ατού της Pokka ΑΕ Καραβά
κέρδισαν το σετ με 25-21. Η ομάδα του
Καραβά έχασε το σετ στις λεπτομέρειες
λόγω κακών επιλογών.

Οι ρόλοι αντιστράφηκαν στο δεύτερο
σετ, αφού το πάνω χέρι απέκτησαν οι
«κιτρινόμαυροι» που κέρδισαν με 20-
25 και έβαλαν νέα δεδομένα στον αγώνα
ισοφαρίζοντας σε 1-1. Ο ΑΠΟΕΛ έκανε
λάθη και δεν μπόρεσε να εδραιώσει το
προβάδισμά του. Πλήρως ισορροπημένος
ήταν ο αγώνας στο τρίτο σετ, με τον ΑΠΟ-
ΕΛ να κερδίζει με 25-23 και να παίρνει

προβάδισμα με 2-1 σετ. Το 2-1 υπέρ
του έδωσε ψυχολογικό ντοπάρισμα στον
ΑΠΟΕΛ, που παίζοντας εξαιρετικό βόλεϊ
στο τέταρτο σετ κέρδισε με 25-15 κερδί-
ζοντας και τον αγώνα με 3-1 σετ.

Τέλος, η Ανόρθωση επικράτησε 3-0
της Αναγέννησης (25-12, 25-16, 26-24).
Όπως δείχνει και το τελικό σκορ, η νίκη
της «Κυρίας» ήταν εύκολη, αφού μόνο
στο τρίτο σετ η φιλοξενούμενη Αναγέν-
νηση κατάφερε να είναι ανταγωνιστική. 

Δράση στο γυναικείο 
Για το γυναικείο πρωτάθλημα πρώτης
κατηγορίας θα γίνουν σήμερα τρεις ανα-
μετρήσεις για την 11η αγωνιστική.
Το πρόγραμμα

Ολυμπιάδα Ν.-ΘΟΙ Αυγόρου 21:15

Αναγέννηση Δερ.-ΑΕΚ 20:00

Απόλλων-Ανόρθωσις 20:00

Εδραίωση στην κορυφή για τον Παφιακό
«Ερυθρόλευκο» το ντέρμπι, νίκες και για ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση
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ΑΠΟΕΛ
Φρίξος Κυριάκου

Δεκαοκτώ αγωνιστικές ήταν αρκετές για
τον Πιέρο Σωτηρίου, ώστε να καταρρίψει
το ρεκόρ καριέρας του στον τομέα του
σκοραρίσματος. Πέρσι σκόραρε 10 φορές
και είχε ξεπεράσει τα επτά που πέτυχε
με τον Ολυμπιακό στην πρώτη κατηγορία
σε ηλικία 20 ετών. Φέτος είναι ήδη στα
12, τη στιγμή που απομένουν άλλα 18
παιχνίδια. Είναι εύκολα αντιληπτό πως
αν συνεχίσει σ’ αυτά τα επίπεδα, θα το
συντρίψει και αυτό. Μέχρι την Κυριακή
δεν είχε πετύχει χατ-τρικ, που ήταν το
απωθημένο του. Πάει κι αυτό, αφού κόν-
τρα στον Άρη σημείωσε για πρώτη φορά
στην καριέρα του τρία τέρματα.   

Είναι αναμφισβήτητο ότι χρόνο με
τον χρόνο παρουσιάζεται όλο και καλύ-
τερος σε όλους τους τομείς ο 23χρονος
επιθετικός. Σε ακόμα μια χρονιά που
υποτίθεται αποκτήθηκε πρωτοκλασάτος
παίκτης στην επίθεση του ΑΠΟΕΛ, ο
νεαρός είναι αυτός που συγκεντρώνει
όλα τα φώτα επάνω του και κερδίζει τις
εντυπώσεις. Η αξία του δε στο ποδο-
σφαιρικό χρηματιστήριο καθημερινά
έχει ανοδική τάση.

Οι πιθανότητες να πάρει μετεγγραφή
για άλλη ομάδα του εξωτερικού είτε
αυτήν τη μετεγγραφική περίοδο είτε
το καλοκαίρι είναι υπαρκτές. Τη δεδο-
μένη στιγμή το πιο ζεστό ενδιαφέρον
επιδεικνύει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αφού
τον παρακολούθησε και σχημάτισε θε-
τικότατη γνώμη, κινείται για την από-
κτησή του. Αντιπροσωπία της διοίκησης
του συλλόγου της Θεσσαλονίκης με
επικεφαλής τον πρόεδρο Λούμπος Μί-
χελ βρίσκεται από χθες στην Κύπρο.
Στην συνάντηση μεταφέρθηκε και επί-
σημα στη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ το εν-
διαφέρον του ΠΑΟK, αλλά ξεκαθαρί-
στηκε από πλευράς «γαλαζοκιτρίνων»
πως την υφιστάμενη μετεγγραφική πε-
ρίοδο δεν παραχωρείται! 

Όλο αυτό είναι κατ’ αρχήν προϊόν ταλέντου
και σκληρής δουλειάς. Τα 17 γκολ που ση-
μείωσε σε Κύπρο και Ευρώπη από τα μέσα
Ιουλίου μέχρι σήμερα δεν είναι εύκολη
υπόθεση, ούτε τυχαία. Αλλά δεν είναι μόνο
τα γκολ του Πιέρου σημαντικά. Η βελτίωση
στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται είναι
εμφανής. Κατ’ αρχήν έχει μεγάλη συμμετοχή
στο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ. Είτε όταν η ομάδα
επιτίθεται είτε όταν αμύνεται, ο νεαρός έχει
ενεργό ρόλο. Είναι καλά γυμνασμένος, έχει
αρκετές φυσικές και σωματικές δυνάμεις,

που του επιτρέπουν να τρέχει ακατάπαυστα.
Ουδέποτε είναι στατικός μέσα στο γήπεδο.
Διανύει αρκετά χιλιόμετρα μόνο στην προ-
σπάθειά του να ασκήσει πίεση από ψηλά
στην αντίπαλη άμυνα. Κάνει συνεχώς κίνηση
χωρίς την μπάλα, όταν αυτή είναι στην
κατοχή των συμπαικτών του. 

Είναι σε θέση να παίξει με την πλάτη
στο τέρμα, ενώ διαθέτει άριστη τεχνική
κατάρτιση και αντίληψη που του επι-
τρέπει να συμμετέχει σε όμορφες ομα-
δικές προσπάθειες. Σαφώς και δεν είναι
ολοκληρωμένος επιθετικός. Αλλά είναι

ακόμα στα 23 του. Είναι σε φάση που
ακόμη βελτιώνει το παιχνίδι του, ενώ
σημαντικές είναι οι εμπειρίες που απο-
κομίζει την τελευταία διετία, που αγω-
νίζεται ανελλιπώς και ήδη άρχισε να
αισθάνεται απαραίτητος για την ομάδα.
Από τη μια η πίεση που ζει στον ΑΠΟΕΛ
τον κάνει καλύτερο, από την άλλη το να
συμμετέχει στο υψηλότερο επίπεδο και
να δουλεύει στις προπονήσεις με έμ-
πειρους και ποιοτικούς συμπαίκτες,
σαφέστατα είναι υπέρ του. 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το ότι είναι

στα υπ’ όψιν αρκετών συλλόγων. Στην
Ελλάδα είναι δεδομένο πως τον έχουν
ψηλά στη λίστα τους οι μεγάλοι σύλλογοι.
Χθες, διαβάσαμε ρεπορτάζ ξένων ιστο-
σελίδων, που ανέφεραν ότι είναι υπό
παρακολούθηση από δύο μεγάλους γερ-
μανικούς συλλόγους. Την Ντόρτμουντ
και την Γκλάντμπαχ. Το σίγουρο είναι
ότι ο Πιέρος θα απασχολήσει αρκετές
ομάδες ακόμα με τα κατορθώματά του. 

Μποταφόγκο καλεί Βάντερ! 
Οι σειρήνες για τους ποδοσφαιριστές

του ΑΠΟΕΛ δεν λένε να κοπάσουν. Μετά
την πώληση του Καρλάο, το υπαρκτό εν-
διαφέρον ομάδων για τον Σωτηρίου, ψες
προέκυψε σενάριο με άλλον ένα παίκτη
του ΑΠΟΕΛ. Συγκεκρίμενα δημοσιεύματα
στην Βραζιλία αποκάλυπταν ενδιαφέρον
της Μποταφόγκο (ομάδα πρώτης κατη-
γορίας) για τον Βάντερ Βιέρια. Ο Βραζι-
λιάνος που δεν κάνει και τόσο καλή χρονιά
με τον ΑΠΟΕΛ, σύμφωνα με το δημοσί-
ευμα και τις δηλώσεις που φιλοξενούσε
από τον μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, «ο
Βάντερ ενδιαφέρεται να επιστρέψει στην
Βραζιλία και να αγωνιστεί στην Μποτα-
φόγκο. Όμως, τα πάντα θα εξαρτηθούν
από τον ΑΠΟΕΛ και αν θα τον αποδε-
σμεύσει». Στο δημοσίευμα τονίζεται επίσης
ότι η υπόθεση δεν είναι εύκολη για την
Μποταφόγκο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι
ο Βραζιλιάνικος σύλλογος τερμάτισε 5η
στο πρωτάθλημα Βραζιλίας και εξασφάλισε
θέση στο επόμενο Κόπα Λιπερταδόρες.  

Πιέζουν για ενίσχυση 
Σε πρώτο πλάνο και πάλι βρίσκεται η με-

τεγγραφική ενίσχυση του ΑΠΟΕΛ. Ειδικά
με την αποχώρηση του Καρλάο το πλάνο
προβλέπει την άμεση αντικατάσταση του
Βραζιλιάνου, ώστε όποιος και να αποκτηθεί
να έχει τον χρόνο να δουλέψει και να προ-
σαρμοστεί μέχρι τον καυτό Φλεβάρη που
περιλαμβάνει μαζεμένα ντέρμπι στο πρωτά-
θλημα αλλά και τα παιχνίδια με την Μπιλμπάο
για το Γιουρόπα. Το όνομα του Ουρουγουανού
Γκαστόν Σίλβα παραμένει στο τραπέζι, ενώ
χθες διέρρευσε πως προτάθηκε ο Γιώργος
Τζαβέλλας του ΠΑΟΚ. Το όλο θέμα χειρίζεται
ο Λορένθο μαζί με την τεχνική ηγεσία και τα
διοικητικά στελέχη, αλλά στόχος τους είναι
να κλείσουν άμεσα τον παίκτη που θα έρθει
και θα ενισχύσει τη γραμμή άμυνας. 

Απ’ εκεί και πέρα είναι δεδομένη η από-
κτηση παίκτη για τη γραμμή κρούσης με
διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους Πιέρο
και Ντε Καμάργκο, καθώς και ένας μέσος.
Για τον μέσο στην Ελλάδα επιμένουν πως ο
ΑΠΟΕΛ έχει ψηλά στη λίστα του τον 25χρονο
Βόσνιο του Πλατανιά, Ογκνιέν Γκνιάτιτς. 

Μπρεσάν τέλος
Ήταν κοινό μυστικό ότι ο Ρενάν Μπρε-

σάν δεν υπολογιζόταν από τον Τόμας
Κρίστιανσεν και το μόνο που απέμενε
ήταν η αποχώρησή του από το ρόστερ.
Χθες έγινε το αυτονόητο, αφού οι δύο
πλευρές γνωστοποίησαν άδοξα τη δια-
κοπή της συνεργασίας τους. Ο Βραζι-
λιάνος αγωνίστηκε με τη φανέλα του
ΑΠΟΕΛ σε 11 αγώνες πρωταθλήματος
και Ευρώπης, οι πλείστες ως αλλαγή. 

Όλα τα… λεφτά ο Πιέρος, όχι σε ΠΑΟΚ
Αντιπροσωπία της διοίκησης του “δικεφάλου” τα είπε ψες με την διοίκηση του ΑΠΟΕΛ με θέμα την αγορά του Σωτηρίου

Έκανε το καθήκον της και μπήκε εξάδα 
Η ομάδα του Στάικου Βεργέτη επικράτησε 2-0 της ΑΕΖ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2
(37’ Μακρίεφ, 84’ Μάατσι)

ΑΕΖ 0

Συνέχεια στις επιτυχίες έδωσε η Νέα
Σαλαμίνα, η οποία άρχισε ιδανικά το
2017. Μετά τη νίκη επί του Άρη στην
προηγούμενη αγωνιστική, χθες κέρδισε
και την ΑΕΖ, με σκορ 2-0. Η ομάδα του
Στάικου Βεργέτη ήταν καλύτερη και δί-
καια έφτασε στη νίκη, που την ανέβασε
στην 6η θέση της βαθμολογίας με 26
βαθμούς. Σκόρερ των «ερυθρολεύκων»
οι Μακρίεφ και Μάατσι στο 37’ και 84’
αντίστοιχα. Η ΑΕΖ, αν εξαιρέσουμε κάποια
καλά διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο,
στην επανάληψη δεν μπόρεσε να είναι
ανταγωνιστική και φυσιολογικά ηττήθηκε.
Έτσι, παρέμεινε στη 13η θέση της βαθ-
μολογίας με εννέα βαθμούς. 

Λίγες φάσεις, γκολ ο Μακρίεφ
Μέτριο από πλευράς ποιότητας ήταν

το πρώτο ημίχρονο. Το παιχνίδι ήταν

ισοζυγισμένο, αλλά ελάχιστες ήταν οι
φάσεις μπροστά στις δύο εστίες.

Παρόλα αυτά, οι γηπεδούχοι βρήκαν

τον τρόπο να παραβιάσουν την εστία
του Σωφρονίου στο 37ο λεπτό. Ήταν μια
φάση που εξελίχθηκε από δεξιά με τον

Τσαμπούρη να κάνει συστημένη μπαλιά
προς τον Μακρίεφ, ο οποίος με κοντινό
πλασέ δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει

για πέμπτη φορά μέσα στη χρονιά. 
Η ΑΕΖ προσπάθησε να απαντήσει

άμεσα και στο 40ό λεπτό απείλησε με
τον Σεμέδο, ο οποίος υποχρέωσε τον
Βεσελόφσκι σε δύσκολη επέμβαση. 

Στο δεύτερο ημίχρονο η Νέα Σαλα-
μίνα ήταν ανώτερη. Διαχειρίστηκε σωστά
το ματς και δεν επέτρεψε στους φιλοξε-
νούμενους να γίνουν απαιτητικοί. 

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αρκετές
ευκαιρίες για να διπλασιάσουν τα γκολ
τους, μεταξύ αυτών είχαν και δοκάρι με
τον Μακρίεφ. Εν τέλει στο 84’ ο Μάατσι
έκανε το 2-0, κλειδώνοντας τη νίκη.

Σαλαμίνα: Βεσελόφσκι, Κούσου-
λος, Γκράσι, Τσαμπούρης, Τσίνα,
Τζούρτζουριτς, Σκοπελίτης, Αβελάιρας
(75’ Άλεξ Κωνσταντίνου), Κολοκούδιας
(66’ Νεάγκου), Μάατσι (88’ Φούσκο),
Μακρίεφ

ΑΕΖ: Σωφρονίου, Σάσι, Σεμέδο,
Οζίας, Στυλιανού, Κυριάκου, Μαμ-
μίδης, Φελισιέν, Ντο Σάντος, Αντρέου,
Σκόπλιακ.
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ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 
Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Ραγδαίες ήταν οι εξελίξεις στον Ερμή
κατά τη χθεσινή μέρα. Μετά την ήττα
από τον Εθνικό Άχνας, η διοίκηση του
Ερμή ανακοίνωσε το διαζύγιο με Νίκο
Παναγιώτου. Ακολούθως μετά από συ-
νεδρία, αποφασίστηκε ότι ο αντικατα-
στάτης του θα είναι ο πρώην τεχνικός
της Αγία Νάπας Γιώργος Κοσμά. Πα-
ράλληλα ανακοινώθηκε και η αποδέ-
σμευση του ποδοσφαιριστή της ομάδας
Κριστιάν Σίργκι. 

Για δεύτερη φορά ο Νίκος 
Ο Νίκος Παναγιώτου, για δεύτερη φορά
σαν τεχνικός του Ερμή, αποτελεί παρελθόν.
Η πρώτη ήταν στις 7 Σεπτεμβρίου του

2014. Τότε, μετά τον αποκλεισμό από την
Ευρώπη, από τη Γιανγκ Μπόις, και την
ήττα από τον Απόλλωνα στην 2η αγωνι-
στική του μαραθωνίου. Χθες προέκυψε
το δεύτερο διαζύγιο μετά την ήττα από τον
Εθνικό Άχνας. Όπως ανακοίνωσε ο Ερμής
και μετά από ανάρτηση του Κύπριου τε-
χνικού στο Facebook, οι δρόμοι τους χω-
ρίζουν φιλικά και με αμοιβαία την εκτίμηση. 

Γυρίζουν σελίδα 
Στον Ερμή λοιπόν γυρίζουν σελίδα με
τον Γιώργο Κοσμά. Η συνεργασία θα
είναι μέχρι το τέλος της σεζόν. Στον Ερμή
προσδοκούν στην άμεση αγωνιστική
άνοδο της ομάδας και ότι θα φανεί αντά-
ξιος των προσδοκιών. Η προσοχή επι-
κεντρώνεται στην εντός έδρας αναμέ-
τρηση με την Καρμιώτισσα και στοχεύουν
ότι θα επιστρέψουν άμεσα στις επιτυχίες. 

Τα ηνία στον Γιώργο Κοσμά 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 
Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Ικανοποίηση επικρατεί στον Εθνικό Άχνας,
για τη σημαντική νίκη επί του Ερμή. Η
ομάδα έδειξε για ακόμη μια φορά χαρα-
κτήρα. Έκανε ακόμη ένα σημαντικό άλμα
για να ξεφύγει οριστικά από τις «επικίν-
δυνες» θέσεις της βαθμολογίας, με τη
συγκομιδή των 21 βαθμών.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Άχνας Κίκης
Φιλίππου, σε δηλώσεις του στη «Σ»,
τόνισε ότι δεν υφίσταται εφησυχασμός.
Χαρακτηριστικά μας ανέφερε τα ακό-
λουθα: «Αλίμονό μας αν πούμε από
τώρα ότι ο Εθνικός υλοποίησε τον στόχο
του. Είμαστε στον σωστό δρόμο, όμως
τίποτα δεν τελείωσε. Πρέπει να μείνουμε
προσγειωμένοι και σοβαροί. Πρέπει να
παλέψουμε μέχρι το τέλος για να κρατή-
σουμε την ομάδα στην κατηγορία. Σί-
γουρα με την παρουσία του Ιβανάουσκας
η ομάδα άλλαξε άρδην το αγωνιστικό
της πρόσωπο. Έχει ταυτότητα ο Εθνικός
και αυτό μας κάνει αισιόδοξους».

Με λίγη τύχη….
Για την αναμέτρηση της Τετάρτης με
την Ομόνοια για τη φάση των «16» του
Κυπέλλου στο Γ.Σ.Π., ο Κίκης Φιλίππου
μας ανέφερε: «Το Κύπελλο είναι διαφο-
ρετικός θεσμός. Έχουμε να αντιμετωπί-
σουμε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η
Ομόνοια. Τη σεβόμαστε, όμως θα δώ-

σουμε τη μάχη για την πρόκριση. Σίγουρα
θα χρειαστούμε και λίγη τύχη».

Καμία πρόταση
Αν υπάρχει κάποια πρόταση για τους
Κατσιαράβα και Ζελάγια, μας ανέφερε:
«Ακούμε πολλά κι εμείς. Όμως μέχρι
τώρα δεν είχαμε καμία πρόταση. Όμως
δεν είναι μόνο αυτοί που ξεχωρίζουν.
Υπάρχουν και άλλοι πολύ καλοί ποδο-

σφαιριστές. Είναι όλοι πολύτιμοι. Αν
έχουμε πρόταση και οικονομικό όφελος,
αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Ανήκουν στον
Εθνικό μέχρι το τέλος της σεζόν. Με τον
Ζελάγια έχουμε το δικαίωμα ανανέωσης. 

Αν θα υπάρξει ενίσχυση, μας ανέφερε:
«Υπάρχει εμπάργκο. Δεν μπορούμε να
κάνουμε μετεγγραφή. Αν υπάρξει άρση
από τη ΦΙΦΑ, τότε πιθανό να γίνουν 1-
2 κινήσεις». 

Κίκης για Ομόνοια, Κατσιαράβα και Ζελάγια 

ΑΕΚ
Γρηγόρης�Γεωργίου

Τ
ακτική της ΑΕΚ ήταν πάντα

να βλέπει μόνο το επόμενο
παιχνίδι και αυτό θα συνε-
χίσει να κάνει και τη δεδο-
μένη στιγμή. Αύριο οι «κι-

τρινοπράσινοι» φιλοξενούν την Καρ-
μιώτισσα στην «ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ» στο πρώτο
μεταξύ τους παιχνίδι για τη δεύτερη
φάση του κυπέλλου. Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ
γι’ αυτόν τον αγώνα προετοιμάζει την
ομάδα του. Στόχος της ΑΕΚ είναι να
πρωταγωνιστεί σε όλους τους θεσμούς
που συμμετέχει. Εξάλλου, διά στόματος
προέδρου, ειπώθηκε πως φέτος η ομάδα
της Λάρνακας θέλει να κατακτήσει κά-
ποιον τίτλο. Για να πετύχει κάτι τέτοιο
πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι σε όλα
τα παιχνίδια και του κυπέλλου και του
πρωταθλήματος. Δεν μπορεί δηλαδή
να προφυλαχθούν παίκτες για τον αγώνα
πρωταθλήματος με τη Σαλαμίνα και να
υποτιμηθεί η Καρμιώτισσα και ο θεσμός
του κυπέλλου. Με την απαιτούμενη σο-
βαρότητα ο Ιδιάκεθ και οι παίκτες του
θ’ αντιμετωπίσουν και το αυριανό παι-
χνίδι με την ομάδα των Κάτω Πολεμι-
διών, με σκοπό το σκορ πρόκρισης.
Αυτό που χρειάζεται τώρα η ομάδα της
Λάρνακας, μετά τη νίκη με την Ανόρ-
θωση και την επιστροφή της ηρεμίας
στα αποδυτήρια και όχι μόνο, είναι να
βελτιωθεί σε αρκετούς τομείς στους
οποίους έχει πρόβλημα. Δεν θα κερδίζει
πάντα τα παιχνίδια χωρίς να έχει καλή
απόδοση. Στον αγώνα με την Ανόρθωση
έβγαλε χαρακτήρα, αντέδρασε όπως
έπρεπε και πήρε την ουσία, είχε όμως
σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της,
κάτι που πρέπει να βελτιώσει άμεσα. Η
σταθερότητα είναι το στοιχείο που θα
της δώσει την απαιτούμενη δυναμική.
Όπως και στην έναρξη του πρωταθλή-
ματος και τις οκτώ κατά σειρά νίκες.
Κάτι παρόμοιο πρέπει να επαναλάβει
και τώρα, ειδικά πριν από τα ντέρμπι
και πριν από την έναρξη των πλέι οφ,
εκεί όπου θα κριθεί κατά πολύ και το

πρωτάθλημα. Αν γίνει κάτι τέτοιο, η ΑΕΚ
θα αυξήσει τις πιθανότητές της για να
παραμείνει μέχρι τέλους στη διεκδίκηση
του φετινού πρωταθλήματος. Αυτή η
ομάδα έχει αυτά τα στοιχεία που απαι-
τούνται για να κατακτήσει το πρωτά-
θλημα, είπε ο Τρισκόφσκι μετά το τέλος
του αγώνα με την Ανόρθωση και για να
το λέει ο Σκοπιανός διεθνής, που έχει

μεγάλη εμπειρία από πρωταθλητισμό,
σημαίνει πολλά. Επίσης θα πρέπει να
το πιστέψουν όλοι ότι η ΑΕΚ μπορεί
φέτος να κατακτήσει κάποιον τίτλο. Οι
παίκτες το πιστεύουν και το δείχνουν
στους πανηγυρισμούς τους και στις αν-
τιδράσεις τους, ειδικά μετά από μια απο-
τυχία. Η αποτυχία από την επιτυχία δεν
είναι μακριά. Τα πάντα στο ποδόσφαιρο

κρίνονται στις λεπτομέρειες και ειδικά
το φετινό πρωτάθλημα διεκδικείται από
πέντε ομάδες. Γι’ αυτό απ’ εδώ και πέρα
δεν επιτρέπονται τα λάθη. Αν γίνουν, θα
πρέπει να διορθώνονται άμεσα και να
μην επαναλαμβάνονται.

Δεν προλαβαίνει ο Τέτε
Σήμερα θα ξεκαθαρίσει το πρόβλημα

τραυματισμού που αντιμετωπίζει ο Τέτε.
Ο Ισπανός δέχθηκε χτύπημα στον αγώνα
με την Ανόρθωση και να είναι έτοιμος
μάλλον ο Ιδιάκεθ δεν θα ρισκάρει τη
συμμετοχή του. Επιστρέφει από τιμωρία
ο Ορτίθ, ενώ και ο Μουρίγιο μάλλον θα
είναι στην αποστολή για το αυριανό παι-
χνίδι κυπέλλου. Ο Τομάς συνεχίζει κα-
νονικά την αποθεραπεία του. 

Βελτίωση και σταθερότητα
Πρώτα Καρμιώτισσα και κύπελλο, και μετά Σαλαμίνα και πρωτάθλημα σκέφτονται οι «κιτρινοπράσινοι»
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Σκέφτονται μόνο το κύπελλο
Όλοι στην ΑΕΛ επικεντρώνονται στον αυριανό αγώνα με τον Άρη 

ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης�

Τον αυριανό αγώνα με τον Άρη για το
κύπελλο σκέφτονται στην ΑΕΛ. Οι «κί-
τρινοι» του Πάμπου Χριστοδούλου έχουν
αφήσει πίσω τους το λεμεσιανό ντέρμπι
και το μόνο που σκέφτονται είναι το αυ-
ριανό παιγνίδι, όπου στόχο έχουν να
κάνουν το πρώτο και σημαντικό βήμα
για την πρόκρισή τους στην επόμενη
φάση. Μπορεί να είναι το φαβορί του
ζευγαριού στα χαρτιά, όμως στην ΑΕΛ
ξέρουν ότι αυτά τα παιγνίδια κρύβουν
παγίδες, γι’ αυτό και είναι αποφασισμένοι
να επιστρέψουν άμεσα στα θετικά απο-
τελέσματα. 

Η χθεσινή προπόνηση της ΑΕΛ
έγινε στο βοηθητικό γήπεδο Παρεκ-
κλησιάς. Όλοι οι ποδοσφαιριστές προ-
πονήθηκαν κανονικά υπό τις οδηγίες
του Πάμπου Χριστοδούλου, αφού δεν
υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών.
Η τελευταία προπόνηση πριν από τον
αγώνα θα γίνει σήμερα το απόγευμα.
Όπως είναι γνωστό δεν έχει δικαίωμα
συμμετοχής ο Μέσκα, ο οποίος θα εκτί-
σει την 5η αγωνιστική της τιμωρίας
του. Ο ακραίος επιθετικός των «κίτρινων»
θα απουσιάσει και από τον αγώνα της
Κυριακής με την Ανόρθωση και αμέσως
μετά θα τεθεί ξανά στη διάθεση του
προπονητή του. 

Ο τεχνικός της ΑΕΛ θα προσπαθήσει
να βάλει μέσα στην ομάδα τον Πίτι, ο
οποίος όπως έδειξε όσο αγωνίσθηκε το
Σάββατο έχει την ποιότητα για να βοη-
θήσει την ομάδα. Ο Ισπανός πολύ σύν-
τομα, αν όχι αύριο, τότε στον αγώνα του
πρωταθλήματος την Κυριακή αναμένεται
να βρεθεί στην 11άδα και να βοηθήσει

πολύ στο δημιουργικό παιγνίδι της ομά-
δας του. Άλλωστε γι’ αυτό και ο κ. Χρι-
στοδούλου επέλεξε για τη χειμερινή πε-

ρίοδο να πάρει δύο ποδοσφαιριστές που
παίζουν στα πλάγια της επίθεσης, για να
έχει περισσότερες λύσεις η ομάδα του

στο δημιουργικό κομμάτι. 
Με δεδομένη μάλιστα την παρουσία

του Γεωργιάδη στο άλλο φτερό, ο οποίος

είναι σταθερά ο καλύτερος παίκτης της
ομάδας από τις αρχές Νοεμβρίου όταν
και καθιερώθηκε, αν ο Πίτι προσφέρει
αυτά που μπορεί, τότε τα φτερά της ΑΕΛ
θα δυναμώσουν ακόμα πιο πολύ. Και η
επιστροφή Μέσκα θα δώσει τη δυνατό-
τητα στον κ. Χριστοδούλου να σκεφτεί
τον Πίτι και σαν δεκάρι, όταν ο Μπουένο
δεν πάει καλά. 

Ταυτόχρονα ο κ. Χριστοδούλου πε-
ριμένει ότι άμεσα η ΑΕΛ θα ξαναβρεί
την καλή αμυντική της λειτουργία, η
οποία στα τελευταία παιγνίδια δεν είναι
όπως πριν. Είναι αλήθεια ότι οι «κίτρινοι»
έχουν στηρίξει τη μέχρι τώρα εξαιρετική
παρουσία τους στο πρωτάθλημα στη δυ-
νατή, σφριγηλή και απροσπέλαστη αμυν-
τική τους γραμμή. Όμως στα τελευταία
τρία παιγνίδια δεν είναι στα συνηθισμένα
της επίπεδα. Έχει δεχθεί γκολ σε όλα
αυτά τα παιγνίδια (δύο από Εθνικό, ένα
από Καρμιώτισσα και δύο από Απόλ-
λωνα). Με απλά λόγια, η ΑΕΛ δέχθηκε
6 τέρματα στις πρώτες 15 αγωνιστικές
και 5 τέρματα στις τελευταίες τρεις. 

Τα ντέρμπι με Άρη αύριο και Ανόρ-
θωση την Κυριακή προσφέρονται για
να επανέλθει η ΑΕΛ στις νίκες και στις
καλές εμφανίσεις, που θα της τονώσουν
την ψυχολογία. Και προσφέρονται όχι
γιατί είναι εύκολα παιγνίδια, αλλά γιατί
είναι παιγνίδια υψηλού βαθμού δυ-
σκολίας και νίκες θα βοηθήσουν την
επανάκτηση της καλής ψυχολογίας που
είχε η ομάδα το προηγούμενο διάστημα.
Στην ΑΕΛ ξέρουν ότι είναι μέσα στους
στόχους τους, ότι ελέγχουν την κατά-
σταση στην κορυφή και πως είναι στο
χέρι τους, με κάποια συνεχόμενα θετικά
αποτελέσματα, να επανέλθει η αυτο-
πεποίθηση και η ψυχολογία στα υψη-
λότερα επίπεδα.

Άνοιξε η πόρτα της εξόδου
Παρελθόν αποτελεί για την Ανόρθωση ο Ρίος Ρέινα - Συνεχίζονται οι επαφές με ποδοσφαιριστές

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Τα λάθη που έγιναν στον προγραμματισμό
του καλοκαιριού έχουν φανεί από την
αρχή της χρονιάς σε αγωνιστικό επίπεδο,
με την Ανόρθωση να διανύει τη χειρότερη
πορεία της των πολλών τελευταίων χρό-
νων. Τα λάθη αυτά, από την ημέρα που
ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Ρόνι Λέβι
προσπαθεί να τα διορθώσει. Η πρώτη
κίνηση ήταν η απόφασή του να θέσει
εκτός πλάνου τον Ρίος Ρέινα. Αμέσως η
διοίκηση άρχισε διαπραγματεύσεις για
τη λύση του συμβολαίου του και χθες
έγινε το αναμενόμενο. Λύθηκε κοινή συ-
νεναίσει η συνεργασία των δυο πλευρών.
Τον Ρίος Ρέινα πολύ γρήγορα θα τον ξε-
χάσουν οι φίλοι της Ανόρθωσης, καθώς
στο πέρασμά του από το «Αντ. Παπαδό-
πουλος» η προσφορά του ήταν ελάχιστη.
Αγωνίστηκε σε 11 αγώνες, τέσσερεις εξ
αυτών στο αρχικό σχήμα και επτά ως
αλλαγή με συνολικό χρόνο συμμετοχής
491 λεπτά. Υπενθυμίζουμε ότι το καλο-
καίρι οι Μπενίτο και Πουτσέ θεώρησαν
τον Ρέινα ως την πρώτη λύση για το αρι-
στερό φτερό της μεσαίας γραμμής. 

Διαφορά με Κάι
Ήδη οι πρώτες δέκα ημέρες της β’

μετεγγραφικής περιόδου έχουν φύγει
και η Ανόρθωση ακόμα δεν έχει προ-
σθέσει κάποιον ποδοσφαιριστή στο δυ-
ναμικό της για να βελτιώσει την εικόνα
της. Ο Ρόνι Λέβι έχει ανάψει το πράσινο
φως για την απόκτηση του Ιβοριανού
κεντρικού αμυντικού Κάι, με τον οποίο
υπάρχει οικονομική διαφορά. Οι δυο
πλευρές έχουν συμφωνήσει στη διάρκεια
της συνεργασίας για 18 μήνες. Το πρό-

βλημα που προκύπτει είναι 2.000 ευρώ
τον μήνα. Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιρι-
στής αξιώνει συμβόλαιο 12.000 ευρώ
τον μήνα, ενώ η Ανόρθωση τού προ-
σφέρει συμβόλαιο 10.000 ευρώ τον
μήνα. Υπάρχει και δεύτερο πρόβλημα.
Ο ποδοσφαιριστής αξιώνει προκαταβολή
20.000 ευρώ, κάτι που αδυνατεί να πλη-
ρώσει η Ανόρθωση. Η διοίκηση έστειλε

σαφέστατο μήνυμα στον Κάι, λέγοντάς
του ότι οι όροι είναι αυτοί, τους δέχεται ή
δεν τους δέχεται.

Σε ό,τι αφορά τον 20χρονο αριστερό
ακραίο αμυντικό Δημήτρη Γιαννούλη,
η Ανόρθωση αναμένει την τελική απάν-
τηση του ΠΑΟΚ για τον δανεισμό του.
Ο ποδοσφαιριστής θέλει να έρθει στην
Ανόρθωση. 

Αύριο με ΑΣΙΛ
Η Ανόρθωση ολοκληρώνει σήμερα

την προετοιμασία της για τον αγώνα
κυπέλλου με τον ΑΣΙΛ στο «Αντ. Πα-
παδόπουλος». Αδιαπραγμάτευτος στό-
χος είναι να πάρει το αποτέλεσμα
εκείνο, έτσι ώστε από τον πρώτο αγώνα
να εξασφαλίσει το εισιτήριο της πρό-
κρισης για την επόμενη φάση. Το κύ-

πελο είναι ο μοναδικός θεσμός στον
οποίο μπορεί να διακριθεί στη φετινή
χρονιά η Ανόρθωση, γι’ αυτό και χρει-
άζεται μεγάλη προσοχή και καθόλου
υποτίμηση.

Αγωνιστικά, ο Ρούμπεν Ράγιος συ-
νέχισε και χθες το ατομικό του πρόγραμ-
μα, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός
από τον αυριανό αγώνα κυπέλλου.
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ΟΜΟΝΟΙΑ
Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Τ
ην τελευταία φορά που με-

τά από 18 αγωνιστικές η
Ομόνοια διεκδικούσε
πραγματικά τον τίτλο ήταν
τη χρονιά 2011-12, όταν

σε αυτό το σημείο του πρωταθλήματος
ήταν 1η με 40 βαθμούς (σε ισοβαθμία
με την ΑΕΛ). Από την αμέσως επόμενη
χρονιά, το «τριφύλλι» έχει δευτερεύοντα
ρόλο, έχοντας φυσικά ρίξει και κατά
πολύ τα μπάτζετ. Πρακτικά η φετινή πα-
ρουσία της Ομόνοιας, από άποψης βαθ-
μών, είναι η καλύτερη της τελευταίας
πενταετίας. Έχει και άλλη μία πρωτιά,
μία ισοφάριση, αλλά υστερεί και σε δύο
κατηγορίες, αφού εκτός από την άμυνα,
η καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή
πενταετίας δεν συνδυάζεται και με την
καλύτερη βαθμολογική θέση. 
Βαθμοί: Οι 37 βαθμοί είναι οι περισσό-
τεροι της πενταετίας. Η Ομόνοια μετρά
τέσσερεις παραπάνω από τις χρονιές
2013-14 και 2015-16. Το 2012-13 και
το 2014-15 είχε 32. 
Νίκες: Και εδώ έχει φέτος την πρωτιά,
φτάνοντας τα 11 τρίποντα. Είναι μία νίκη
παραπάνω από την αμέσως καλύτερη
επίδοση (10, δύο φορές).
Ήττες: Φέτος και πέρσι έχει τις λιγότερες
μετά από 18 αγωνιστικές, συνολικά τρεις.
Ισοπαλίες: Είναι πάντα σχετική η σύγ-
κριση, αφού συνδυάζεται πάντα με το
πόσες νίκες ή ήττες κατέγραψε παράλληλα.
Έχει φέρει φέτος 4 και είναι στη μέση.
Επίθεση: Μπροστά η Ομόνοια τα πάει
μια χαρά. Έχει πετύχει 37 γκολ στην
τρέχουσα χρονιά. Απέχει κατά δύο από
την καλύτερη επίδοση (13-14), έχει σκο-
ράρει 6 φορές παραπάνω από πέρσι
και 11 από τη χειρότερη επίδοσή της
στην πενταετία.
Άμυνα: Εδώ χαλάει το πράγμα. Τα 24
γκολ παθητικό είναι μακράν η χείριστη
επίδοση. Είναι κατά έξι τέρματα χειρότερη
από την αμέσως προηγούμενη. Είναι

μάλιστα η 1η χρονιά στην πενταετία,
που δέχεται πάνω από 20 γκολ. 
Θέση:Οι περισσότεροι βαθμοί σημαίνουν
δική της βελτίωση, αλλά δεν αντανακλάται
και στη βαθμολογία, αφού προοδεύουν
και άλλοι. Βασικά είναι στην πιο συνη-
θισμένη της θέση, την 5η (3η φορά στη
δεκαετία). 

Διαφορά οι ανατροπές;
Η Ομόνοια γύρισε φέτος τρία παιχνίδια,
στα οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ, αρχί-
ζοντας από την Καρμιώτισσα και μετά κόν-
τρα σε Δόξα και Εθνικό. Αντίθετα στις τέσ-
σερεις προηγούμενες χρονιές, μετά από
18 αγωνιστικές,  είχε κάνει ολική ανατροπή,

μία φορά τις χρονιές 2013-14 και 2015-
16 και καμία στις άλλες δύο περιόδους. 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ (18 ΑΓΩΝΕΣ)

2012-13 (5η) 9-5-4 28-14 32

2013-14 (6η) 10-3-5 39-18 33

2014-15 (3η) 10-2-6 26-18 32 

2015-16 (5η) 9-6-3 31-15 33

2016-17 (5η) 11-4-3 37-24 37

Στροφή στο Κύπελλο
Ιδανικά άρχισε το 2017 η Ομόνοια και
το βαρυφορτωμένο αγωνιστικό πρόγραμ-
μα Ιανουαρίου. Μπορεί να κέρδισε με
την «ψυχή στο στόμα», Εθνικό και Καρ-
μιώτισσα, αλλά η ουσία είναι ότι πήρε έξι

σημαντικούς βαθμούς και μείωσε τις
αποστάσεις από την πρώτη τριάδα της
βαθμολογίας. Αν στις δύο αυτές νίκες
προσθέσουμε και τις δύο νίκες στην εκ-
πνοή του 2016 επί Αναγέννησης και Δό-
ξας, αποδεικνύεται η ανοδική πορεία που
διαγράφει το «τριφύλλι» και η προοπτική
που βγάζει. Βεβαίως, είναι πασιφανές ότι
για να μεγαλώσει αυτή η προοπτική, θα
πρέπει άμεσα να βελτιώσει κάποιους το-
μείς στο παιχνίδι της. Μια βελτίωση που
σε συνδυασμό με την ενίσχυση που θα
γίνει στον άξονα με τον Μπρέβελντ και
ενδεχομένως και στο κέντρο της άμυνας,
μπορεί να δώσει επιπλέον δυναμική στην
ομάδα προς εκπλήρωση των στόχων της.

Αν η Ομόνοια καταφέρει να χτίσει
μιαν αξιόπιστη ανασταλτική λειτουργία,
τότε είναι δεδομένο ότι θα αποκτήσει
επιπρόσθετη δυναμική. Κυρίως, όταν
ακολουθούν δύσκολα παιχνίδια, σε συ-
νεχή βάση. Αρχής γενομένης από αύριο
στο Κύπελλο με τον Εθνικό και αμέσως
μετά με τον Απόλλωνα στο πρωτάθλημα.
Το θετικό για τον Κάρβερ είναι ότι ο
τραυματισμός του Χριστοφή δεν είναι
σοβαρός και σήμερα θα αξιολογηθεί η
κατάστασή του. Το πιο λογικό είναι να
προφυλαχθεί στο αυριανό παιχνίδι με
τον Εθνικό. Σήμερα επίσης θα ξεκαθα-
ρίσει αν θα είναι στην αποστολή ο Σοϊ-
λέδης, που έχει ανεβάσει ρυθμούς.

Η Ομόνοια απέναντι στην… Ομόνοια

ΑΠΟΛΛΩΝ
Κωστής�Σταυρινίδης

Ό
πως ήταν φυσικό, ο Αρκά-

διους Πίεχ αναδείχθηκε
από τους δημοσιογράφους
που καλύπτουν το ρεπορ-
τάζ του Απόλλωνα ως ο

MVP της ομάδας στο λεμεσιανό ντέρμπι.
Ο Πολωνός επιθετικός κόντρα στην
πρώην ομάδα του άνοιξε το σκορ με ένα
πολύ όμορφο τέρμα, ενώ κέρδισε και το
πέναλτι που αξιοποίησε ο Παπουλής.
Ήταν μέσα σε ακόμα 1-2 φάσεις και γε-
νικά ήταν μια διαρκής απειλή για την
εστία της ΑΕΛ. Μπορεί ο Πολωνός να
αναδείχθηκε σε MVP, όμως ο κορυφαίος
ήταν ο Εστεμπάν Σακκέτι. Ο Αργεντινός
μέσος γι’ ακόμα ένα παιχνίδι ήταν πραγ-
ματικός οδοστρωτήρας στη μεσαία γραμ-
μή, αναχαιτίζοντας μαζί με τον Χάμπο
τις πλείστες προσπάθειες για επίθεση
των αντιπάλων του, ενώ έδωσε και την
ασίστ στον Πίεχ για να ανοίξει το σκορ.
Ο Σακκέτι στον δεύτερό του χρόνο στον
Απόλλωνα έχει καθιερωθεί στη συνεί-
δηση των φίλων της ομάδας αφού είναι
ένας ποδοσφαιριστής που σε κάθε αγώνα
δίνει το 100% των δυνατοτήτων του για
την ομάδα. Ένας εργάτης, με δουλειά
που δεν λάμπει, αλλά πιάνει τόπο.

Χωρίς Μπεντόγια
Χωρίς τον Μπεντόγια θα αγωνιστεί, όπως

φαίνεται, ο Απόλλωνας στο τρίτο κατά
σειρά ντέρμπι την Κυριακή κόντρα στην
Ομόνοια. Ο Ισπανός μέσος,  που τραυ-
ματίστηκε στο λεμεσιανό ντέρμπι, σύμ-
φωνα με την επίσημη ενημέρωση θα
περάσει εκ νέου από ιατρικές εξετάσεις

σήμερα το πρωί και οι πιθανότητες να
προλάβει τον αγώνα της Κυριακής είναι
ελάχιστες. Αν τελικά ο Μιγκέλ Μπεντόγια
απουσιάσει θα είναι μια πολύ σημαντική
απουσία για τους «κυανόλευκους», αφού
με τον Σωφρόνη Αυγουστή στον πάγκο

έχει βρει τον εαυτό του και είναι από
τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. 

Στον αντίποδα ευχάριστα νέα έρχονται
από τον άλλο τραυματία του περασμένου
Σαββάτου, τον Ζοάο Πέδρο. Ο Πορτο-
γάλος θα ακολουθήσει σήμερα ατομικό

πρόγραμμα και από αύριο θα μπει στον
κανονικό ρυθμό των προπονήσεων.
Αυτό σημαίνει ότι θα είναι κανονικά στη
διάθεση του προπονητή του για τον
αγώνα με τους «πράσινους». Ο Ζοάο
Πέδρο στα δύο ντέρμπι με ΑΕΚ και ΑΕΛ
ήταν από τους καλύτερους παίκτες του
Απόλλωνα και δείχνει να έχει βρει ξανά
τον καλό περσινό του εαυτό. 

Απ’ εκεί και πέρα θα απουσιάσουν
ξανά οι Γκίε και Μακρίδης, ενώ όσον
αφορά τον Βασιλείου θα φανεί μέσα από
τις προπονήσεις της εβδομάδας αν θα
επιστρέψει στην αποστολή στον αγώνα
της Κυριακής ή αν θα χρειαστεί να πε-
ριμένει ακόμα λίγες ημέρες. Ο Σωφρόνης
Αυγουστή θα ξεκινήσει από σήμερα
δουλειά για τον αγώνα της Κυριακής με
στόχο ο Απόλλωνας να παρουσιαστεί
ξανά διαβασμένος, να έχει και πάλι πολύ
καλή απόδοση για να μπορέσει να πάρει
το τρίποντο μέσα στο ΓΣΠ που θα του
δώσει τεράστια ώθηση για τη συνέχεια. 

Τέλος στα μετεγγραφικά σενάρια έβα-
λε χθες ο Απόλλωνας. Οι «κυανόλευκοι»
με ανακοίνωσή τους έκαναν γνωστό ότι
με την απόκτηση των Μάριο Σέρτζιο
και Μοντέιρο Σεμέδο ο μετεγγραφικός
σχεδιασμός του Ιανουαρίου ολοκληρώ-
θηκε. Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό
στον Απόλλωνα θέλουν η προσοχή όλων
να είναι στραμμένη στις αγωνιστικές
υποχρεώσεις της ομάδας και όχι στο αν
θα αποκτηθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές
και σε ποιες θέσεις. 

Ο «αφανής» ήρωας Εστέμπαν Σακέττι
Ο Αργεντινός μέσος απέδειξε και στο ντέρμπι πόσο πολύτιμο γρανάζι είναι

Καλύτερη σε βαθμούς στην πενταετία, υπάρχει ισορροπία στις άλλες κατηγορίες 



ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Ο
Σεμπαστιάν Λέτο ήταν ο...

Αϊ-Βασίλης με τα πράσινα
για τον Παναθηναϊκό, αφού
με δική του κεφαλιά στο
83ο λεπτό έκαμψε τη σθε-

ναρή έως εκείνο το σημείο αντίσταση
της Κέρκυρας, σημείωσε το μοναδικό
τέρμα της συνάντησης και επέτρεψε στο
«τριφύλλι» να επιστρέψει στις επιτυχίες,
μετά την ήττα από τον Πλατανιά και την
ισοπαλία στη Λάρισα.

Ο Παναθηναϊκός πήρε από την αρχή
τον έλεγχο του παιχνιδιού, απέναντι σε
έναν αντίπαλο που επέλεξε να οργανωθεί
σωστά ανασταλτικά για να κινδυνέψει όσο
το δυνατόν λιγότερο η εστία του, εις βάρος
των όποιων επιθετικών βλέψεών του που
εκφράζονταν με τον (απομονωμένο) Ντουα-
λά. Κάτω από διαρκή χιονόπτωση, ο επι-
θετικός των Φαιάκων είχε ένα καλό αλλά
άστοχο σουτ στο 23’, για να «απαντήσει»
στο επόμενο λεπτό ο Κουρμπέλης με έναν
«κεραυνό» από τα 20 μέτρα, που τράνταξε
το οριζόντιο δοκάρι του Κουτζαβασίλη.

Στο 40’ οι «πράσινοι» έχασαν νέα ευ-
καιρία, όταν ο Λέτο δέχθηκε την μπάλα
στην περιοχή της Κέρκυρας, τη γύρισε
στον Βιγιαφάνιες αλλά το σουτ του Αργεν-
τινού πέρασε άουτ, ενώ το ίδιο συνέβη στο
48’ με ένα μακρινό σουτ του Λουντ. Λίγο
αργότερα ο Γκράνας ζήτησε να καθαριστούν
οι γραμμές του γηπέδου από το χιόνι για
να έχει ορατότητα, κι ενώ ήδη το παιχνίδι

διεξαγόταν με κίτρινη μπάλα. Προϊόντος
του χρόνου η χιονόπτωση (και το κρύο)
δυνάμωσε, κι αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο
στις προσπάθειες των παικτών, που δυ-
σκολεύονταν πια να ελέγξουν την μπάλα.
Παρόλα ταύτα η Κέρκυρα έχασε μεγάλη
ευκαιρία στο 80’ με τον Γεωργίου, που
θέλησε να «εκτελέσει» με τη μία στο γύρι-
σμα του Ζορμπά αλλά σούταρε άτσαλα.

Τελικά ο ίδιος έμελλε να είναι μοι-

ραίος για την ομάδα του, καθώς στο 83ο
λεπτό βρήκε την μπάλα με «στραβοκλο-
τσιά» σε μια φαινομενικά εύκολη φάση
και την έστειλε σε κόρνερ, από την εκτέ-
λεση του οποίου ο Λέτο σηκώθηκε ανε-
νόχλητος και με κοντινή κεφαλιά έδωσε
την έβδομη φετινή νίκη στην ομάδα του,
με το πέμπτο προσωπικό τέρμα του και
πρώτο μετά τον Οκτώβριο του 2016.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Μαρίνος Ουζουνί-

δης): Οδ. Βλαχοδήμος, Κουτρουμπής
(69’ Π. Βλαχοδήμος), Μπουμάλ, Μέστο,
Μολέδο, Χουλτ, Κουρμπέλης, Λουντ, Βι-
γιαφάνιες (86’ Βιγιαφάνιες), Λέτο (90’+3
Ρέις), Μπεργκ.
ΚΕΡΚΥΡΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Κου-
τζαβασίλης, Ιωάννου, Ζαραδούκας, Βενέτης,
Σπίνουλας, Σιόντης, Ανδρεόπουλος (86’
Γκόμες), Ζορμπάς, Γεωργίου (90’+1 Παμ-
λίδης), Κόντος (69’ Επστάιν), Ντουαλά.
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Ο αθλητικός διευθυντής της Τορίνο
Τζιανλούκα Πετράτσι αποκάλυψε, στο
«Sky Sport Italia», ότι η Άρσεναλ κατέθεσε
63.500.000 ευρώ, για χάρη του Αντρέα
Μπελότι. «Λάβαμε μια τέτοια προσφορά,
αλλά δεν αντικατοπτρίζει την αξία του
Μπελότι», απάντησε χαρακτηριστικά σε
σχετική ερώτηση, για να συνεχίσει λέ-
γοντας πως «για την ώρα, δεν πάει που-
θενά. Θέλουμε να χαρούμε το διάστημα
που είναι μαζί μας. Μετά θα δούμε».

Η Άρσεναλ ουδέποτε έχει υπερβεί
τα 50.000.000 ευρώ που έδωσε στη
Ρεάλ Μαδρίτης για τον Μεσούτ Εζίλ,
κάτι που σημαίνει πως αν η ιταλική
ομάδα έκανε δεκτή την προσφορά της

για τον Μπελότι, θα πραγματοποιούσε
την ακριβότερη μετεγγραφή στην ιστορία
της! Ο 23χρονος αποτελεί έναν εκ των
κορυφαίων επιθετικών της Serie A αυτή
τη στιγμή, με τους ιθύνοντες της Τορίνο
να έχουν φροντίσει να τον «δέσουν» με
μια αρκετά μεγάλη ρήτρα. Συγκεκριμένα,
στο συμβόλαιο που υπέγραψε μόλις τον
περασμένο μήνα αναφέρεται ότι όποια
ομάδα θέλει να τον αποκτήσει θα πρέπει
να πληρώσει στην Τορίνο 100.000.000
ευρώ. Ο Ιταλός φορ μετρά 13 γκολ και
4 ασίστ, σε 17 συμμετοχές τη φετινή
σεζόν, με τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
και Νάπολι να έχουν, επίσης, εκφράσει
έντονο ενδιαφέρον.

Ο Λουίς Ενρίκε δείχνει να έχει χάσει την
πίστη του προς τον Ιβάν Ράκιτιτς το τε-
λευταίο διάστημα και η κροάτικη Jutarnji
List, επικαλούμενη αποκλειστικές πλη-
ροφορίες, παρουσιάζει τον 28χρονο μέσο
στo «κατώφλι» της Μάντσεστερ Σίτι!

Η αγγλική ομάδα «καίγεται» για ποι-
οτική αναβάθμιση στις θέσεις των χαφ,
λόγω και της πρόσφατης απώλειας του
Ιλκάι Γκιουντογκάν, που θα λείψει από
τους αγωνιστικούς χώρους για το υπόλοιπο
της σεζόν. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα εκτιμά
ιδιαίτερα τις ικανότητες του Ράκιτιτς και
επιχειρεί να επωφεληθεί από το γεγονός
ότι ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα τον έχει
παραγκωνίσει τις τελευταίες εβδομάδες.

Παρά ταύτα, ο προπονητής των Κα-
ταλανών τόνισε το βράδυ της Κυριακής
(8/1) πως δεν τίθεται θέμα αποχώρησης
του Ράκιτιτς και ότι οι λόγοι που τον άφησε
εκτός αποστολής στο ματς με τη Βιγιαρεάλ
αφορούσαν το τακτικό κομμάτι, ενώ και

από πλευράς Ράκιτιτς, οι τάσεις φυγής
διαψεύδονται, με τον μέσο των «μπλα-
ουγκράνα» να επιθυμεί να δώσει τη μάχη
του, προκειμένου να κερδίσει εκ νέου
την εμπιστοσύνη του προπονητή του.

Το συμβόλαιο του Κροάτη «εκπνέει»
το καλοκαίρι του 2019, πράγμα που ση-
μαίνει πως οι «πολίτες», αλλά και οποι-
οσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος, θα
χρειαστεί να καταβάλουν ένα διόλου ευ-
καταφρόνητο ποσό, προκειμένου να τον
κάνουν δικό τους. Τον περασμένο Σε-
πτέμβρη, υπήρξαν συζητήσεις για την
ανανέωση της συνεργασίας της Μπαρ-
τσελόνα με τον 28χρονο μέσο, με σαφέ-
στατα καλύτερους οικονομικούς όρους,
όμως χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα.

Όπως και να έχει, το δεδομένο είναι
ότι η Σίτι θα αποκτήσει ποδοσφαιριστή
για τη συγκεκριμένη θέση, κατά την τρέ-
χουσα μετεγγραφική περίοδο, και ότι
πρώτος της στόχος είναι ο Ιβάν Ράκιτιτς.

Στο γαλλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα
της Ναντ θα συνεχίσει την καριέρα του
ο Φελίπε Πάρντο. Σύμφωνα με τη γαλλική
εφημερίδα «Equipe», η διοίκηση της
ομάδας ήρθε σε συμφωνία με τον Ολυμ-
πιακό για την απόκτηση του Κολομβιανού
επιθετικού, με τη μορφή του δανεισμού
έως το τέλος της σεζόν. Ο Πάρντο ανα-
μένεται σήμερα στη Γαλλία για την υπο-
γραφή των συμβολαίων και η Ναντ θα
έχει το δικαίωμα να τον κρατήσει το κα-
λοκαίρι, αν καταβάλει το ποσό των 4,5
εκατ. ευρώ στην ομάδα του Πειραιά.

Κατέθεσε προσφορά-ρεκόρ για Μπελότι η Άρσεναλ
Άνθρωπος της Τορίνο αποκάλυψε κατέθεσε ποσό ύψους 63.500.000 ευρώ

Δικαιώθηκε
ο Ιμπραΐμοβιτς 

Η σουηδική δικαιοσύνη καταδίκασε τον
Ουλφ Κάρλσον, φημισμένο προπονητή
της χώρας, που οδήγησε την ομάδα στί-
βου σε επιτυχίες σε ευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα, σε παγκόσμιο κύπελλο, αλλά και
σε χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς
Αγώνες, για συκοφαντική δυσφήμηση
του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Ο Κάρλσον
είχε κατηγορήσει, τον περασμένο Απρίλιο,
τον Σουηδό σούπερ σταρ για ντόπινγκ,
κατά τη διάρκεια που εκείνος αγωνιζόταν
στη Γιουβέντους, όταν ήταν 23 ετών. Ο
«Ίμπρα» αντέδρασε και κατέθεσε αγωγή
κατά του Κάρλσον. Χθες το δικαστήριο
του Κάρλσταντ τον δικαίωσε και καταδί-
κασε τον Κάρλσον για συκοφαντική δυ-
σφήμηση, ζητώντας να καταβάλει στον
σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το
ποσό των 2.500 ευρώ.

Μια ακόμη σημαντική μετεγγραφή για
τη Σανγκάη SIPG, η οποία, μετά την από-
κτηση του Όσκαρ από την Τσέλσι, ανα-
κοίνωσε και την απόκτηση του Ρικάρντο
Καρβάλιο. Στην ομάδα της Κίνας, όπου
προπονητής είναι ο Πορτογάλος Αντρέ
Βίλας-Μπόας, ο συμπατριώτης του
38χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε
μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο
Πορτογάλος άσος είχε μείνει χωρίς ομάδα
από το καλοκαίρι, όταν και λύθηκε η
συνεργασία του με τη Μονακό.

Στην Κίνα
και ο Καρβάλιο 

Ανακοίνωσε
τον Ντεπ 

Την απόκτηση του Πολ-Τζορτζ Ντεπ
από τη Ρεν ανακοίνωσε σήμερα η Βόλφ-
σμπουργκ. Η γερμανική ομάδα, που πα-
ραχώρησε τον Τζούλιαν Ντρέξλερ στην
Παρί Σεν Ζερμέν βάζοντας στα ταμεία
της 40 εκατ. ευρώ, απέκτησε τον 24χρονο
Καμερουνέζο φορ, που έχει πάρει τη
γαλλική υπηκοότητα, έως το 2021, έναντι
οκτώ εκατ. ευρώ.

Στη Ναντ
ο Πάρντο 

Μια «ανάσα» από τη Σίτι ο Ράκιτιτς
Κροατικό δημοσίευμα παρουσιάζει τον Ιβάν Ράκιτιτς ένα «βήμα» από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τον
Πεπ Γκουαρδιόλα να είναι πεπεισμένος ότι μπορεί να αναπληρώσει το κενό του Γκιουντογκάν

Λυτρωτής Λέτο στον «χιονοπόλεμο» της Λεωφόρου
Ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε αλλά έκαμψε την αντίσταση της Κέρκυρας
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