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Μέσα από τη μελέτη των υποψηφίων, οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας κατέληξαν και
απέστειλαν προσφορές σε δύο ποδοσφαιριστές. Στον 33χρονο Ισπανό επιθετικό
Μπαράλ και στον 26χρονο Γάλλο αμυντικό της Ανζί Ρωσίας Γιαμπαρέ. Από τις
απαντήσεις θα τρέξουν ανάλογα και οι εξελίξεις. Υπό αξιολόγηση ποδοσφαιριστές και
για τη μεσαία γραμμή, πάντα στα υπ' όψιν ο Γκνιάτιτς. Προετοιμασίες για τον αγώνα με
τη Δόξα, εκτός οι Μπερτόλιο και Αστίθ, το σκέφτεται ο Κρίστιανσεν για τον παρτενέρ
του Μερκή. ΣΕΛΙΔΑ 38

ΑΠΟΕΛ: ΙΔΟΥ ΟΙ «ΕΚΛΕΚΤΟΙ»

Οι «πράσινοι» δεν απέδωσαν τα
αναμενόμενα και δεν μπόρεσαν να
καταβάλουν τον Εθνικό, που
«τσίμπησε» στο ΓΣΠ «λευκή» ισοπαλία
και έδωσε τεράστιο ενδιαφέρον στον
επαναληπτικό της επόμενης εβδομάδας
στο Δασάκι της Άχνας.
ΣΕΛΙΔΑ 35

ΟΜΟΝΟΙΑ:

ΟΛΑ ΑΠΟ

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ

Η ομάδα της Λάρνακας προηγήθηκε με
2-0 της Καρμιώτισσας, αλλά η ομάδα
των Πολεμιδιών μείωσε στην
επανάληψη και κράτησε ανοικτό
παραθυράκι ελπίδας. Όμως, η ΑΕΚ
παραμένει το φαβορί για να περάσει στα
προημιτελικά.
ΣΕΛΙΔΑ 37

ΑΕΚ:

ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ,
ΑΛΛΑ ΟΧΙ
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ»

Η Ανόρθωση με δύο γκολ στην επανάληψη κέρδισε 2-0 τον ΑΣΙΛ
και καπάρωσε την πρόκριση. Με το ίδιο σκορ νίκησε ο Ολυμπιακός
τον Εθνικό Άσσιας. ΣΕΛΙΔΕΣ 36, 35

«ΚΥΡΙΑΣ» ΚΑΠΑΡΟ

ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ «8»
ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ «8»
ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ «8»
ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ «8»

Η ΑΕΛ επικράτησε με 2-0 του Άρη
και απέκτησε τεράστιο προβάδισμα
για την πρόκριση στα προημιτελικά
του Κυπέλλου Κόκα Κόλα.
Αριστουργηματικό το γκολ (πρώτο
με τη φανέλα της ομάδας) του Πίτι,
που σφράγισε τη νίκη στο 85'. 

ΣΕΛΙΔΑ 37
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Στα Φαρόε για την πρόκριση! 

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για
πρόκριση στην επόμενη φάση του Ευ-
ρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2020,
η Εθνική Ανδρών Χειροσφαίρισης τα-
ξίδεψε για τα Νησιά Φαρόε. Στο πλαίσιο
του 1ου Προκριματικού Γύρου το Αντι-
προσωπευτικό μας συγκρότημα θα αν-

τιμετωπίσει τα Νησιά Φαρόε και την Ελ-
λάδα με την ομάδα που θα τερματίσει
1η στον όμιλο να εξασφαλίζει την πρό-
κρισή της στους 32 του θεσμού (Φάση
Ομίλων). Οι αγώνες είναι προγραμμα-
τισμένοι για το διήμερο 13 (Παρασκευή)
και 14 (Σάββατο) Ιανουαρίου, με την
Εθνική μας να αντιμετωπίζει αρχικά τα
νησιά Φαρόε (20:00 τοπική ώρα) και
στη συνέχεια την Ελλάδα (18:00 τοπική

ώρα). Σε τρεις αλλαγές στην αποστολή
προχώρησαν οι Ομοσπονδιακοί τεχνικοί
μας, σε σχέση με τα φιλικά παιχνίδια στο
Ισραήλ. Επέλεξαν να πάρουν μαζί τους
τούς Μάριο Μηνά (τερματοφύλακα), Μά-
ριο Τριμιθιώτη και Ευάγγελο Κώστα, αφή-
νοντας εκτός για λόγους τακτικής τους
Ανδρέα Στυλιανού (τερματοφύλακα), Νι-
κόλα Γεωργίου και Ανδρέα Γεωργίου.

Στόχος της Εθνικής μας είναι η πρό-

κριση στην επόμενη φάση του θεσμού,
όμως σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει
θα έχει μια ακόμα ευκαιρία στο Challenge
Round, που διοργανώνεται το ερχόμενο
καλοκαίρι. Η φάση των «32» περιλαμ-
βάνει 8 ομίλους των 4 ομάδων και απ'
αυτές θα προκριθούν στην τελική φάση
της διοργάνωσης οι 2 πρώτοι κάθε ομί-
λου, καθώς επίσης και οι 4 καλύτεροι
τρίτοι. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ηΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚηΣ ΣΥΝΑΝΤηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΠΑΣΧΑΛΗΣ (2), 2ος ΜΑΤΘΙΑΣ (1),

3ος ΚΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (6), 4ος ΣΙΑΧΟΥ-

ΡΙΝΙΟ (3), Γκανιάν (2) €3.50, Πλασέ (2)

€2.90, Πλασέ (1) €1.50, Φόρκαστ (2Χ1)

€20.50, Δίδυμο (1Χ2) €11.10, Τρίο

(2Χ1Χ6) €129.10, Τέτρακαστ (2Χ1Χ6Χ3)

€549.60, Omni (1Χ2) €5.80, Omni (2Χ6)

€5.10, Omni (1Χ6) €6.40

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος NTAΡΥ (7), 2ος ΑΘΑΝΑΣΙΑ (1), 3ος

ΔΕΥΚΙΟΣ (2), 4ος ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΑΓΓΕ-

ΛΑ (5), Γκανιάν (7) €7.40, Πλασέ (7)

€6.30, Πλασέ (1) €2.10, Φόρκαστ (7Χ1)

€65.10, Δίδυμο (1Χ7) €26.30, Τρίο

(7Χ1Χ2) €277.10, Τέτρακαστ (7Χ1Χ2Χ5)

€1,277.25C/O, Σύνθετο (2Χ7) €26.00,

Omni (1Χ7) €20.70, Omni (2Χ7) €10.00,

Omni (1Χ2) €7.10, DF 2Χ1 - 7Χ1

€2,338.50

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΜΑΗ ΛΑΒ ΜΑΙΡΥΛΙΝ (7), 2ος ΜΑΗ-

ΤΥ ΤΑΣΣ (6), 3ος ΜΟΡΙΣΣΑ (8), 4ος ΙΝ-

ΤΙΚΟ ΣΤΑΡ (5), Γκανιάν (7) €1.90, Πλασέ

(7) €1.10, Πλασέ (6) €4.00, Φόρκαστ

(7X6) €11.00, Δίδυμο (6X7) €10.00,

Τρίο (7X6X8) €48.60, Τέτρακαστ

(7X6X8X5) €115.60, Σύνθετο (7Χ7)

€19.20, Omni (6X7) €3.70, Omni (7X8)

€3.40, Omni (6X8) €9.00, DF 7Χ1 - 7X6

€1,067.04C/O.

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΟΘΕΙΟΣΜΟΥΟΤΖΙΩΡΤΖ (1), 2ος

ΦΡΑΟΥΛΙΤΣΑ (4), 3ος ΓΚΡΑΝΜΑ (5),

4ος ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΣΤΑΡ (2), Γκανιάν (1)

€5.00, Πλασέ (1) €3.60, Πλασέ (4)

€10.30, Φόρκαστ (1Χ4) €606.10, Δίδυ-

μο (1Χ4) €387.70, Τρίο (1Χ4Χ5)

€1,116.05C/O, Τέτρακαστ (1Χ4Χ5Χ2)

€1,638.65C/O, Σύνθετο (7X1) €14.30,

Omni (1Χ4) €58.60, Omni (1Χ5) €10.00,

Omni (4Χ5) €58.60, DF 7X6 - 1Χ4

€1,588.32C/O

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΙΕΣΤΑ (2), 2ος ΜΑ-

ΛΟΥ (3), 3ος ΡΕΣΙΤΑΛ (4), 4ος ΝΙΚΝΤΕ-

ΣΟΥΛ (8), Γκανιάν (2) €4.30, Πλασέ (2)

€1.90, Πλασέ (3) €1.30, Φόρκαστ (2Χ3)

€19.60, Δίδυμο (2Χ3) €7.50, Τρίο

(2Χ3Χ4) €102.40, Τέτρακαστ (2Χ3Χ4Χ8)

€1,143.40, Σύνθετο (1Χ2) €38.10, Omni

(2Χ3) €2.60, Omni (2Χ4) €8.70, Omni

(3Χ4) €6.10, DF 1Χ4 - 2Χ3

€2,149.20C/Ο 

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος KOMMATOΣ ΦΟΡΣΟΣ (9), 2ος

ΒΡΟΝΤΕΑΣ (1), 3ος ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ (7), 4ος

ΟΣΚΑΡΙΔΗΣ (10), Γκανιάν (9) €3.00,

Πλασέ (9) €2.20, Πλασέ (1) €2.20, Φόρ-

καστ (9Χ1) €10.50, Δίδυμο (1Χ9) €6.30,

Τρίο (9Χ1Χ7) €172.30, Τέτρακαστ

(9Χ1Χ7Χ10) €1,608.80, Σύνθετο (2Χ9)

€24.60, Omni (1Χ9) €3.80, Omni (7Χ9)

€24.30, Omni (1Χ7) €22.60, DF 2Χ3 -

9Χ1 €535.10

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΛΕΒΕΝΤΟΥΛΑ (5), 2ος ΝΕΒΕΡ ΣΕΗ

ΝΕΒΕΡ (6), 3ος ΟΡΤΕΝΣ (1), 4ος ΔΑΡ-

ΔΑΝΕΛΙΑ (2), Γκανιάν (5) €6.30, Πλασέ

(5) €4.00, Πλασέ (6) €1.90, Φόρκαστ

(5Χ6) €86.50, Δίδυμο (5Χ6) €39.30,

Τρίο (5Χ6Χ1) €589.60, Τέτρακαστ

(5Χ6Χ1Χ2) €1,693.25C/O, Σύνθετο

(9Χ5) €31.20, Omni (5Χ6) €15.40, Omni

(1Χ5) €6.40, Omni (1Χ6) €15.40, DF

9Χ1 - 5Χ6 €750.00C/O

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος KIΓΚ ΚΩΣΤΗΣ (1), 2ος ΦΑΡΡΙΕΡ

(11), 3ος ΣΑΝΤΑ ΛΩΡΑ (5), 4ος ΡΟΥ

ΚΑΜΠΟΝ (4), Γκανιάν (1) €1.70, Πλα-

σέ (1) €1.00, Πλασέ (11) €52.20, Φόρ-

καστ (1Χ11) €136.00, Δίδυμο (1Χ11)

€266.10, Τρίο (1Χ11Χ5)

€1,084.20C/O, Τέτρακαστ (1Χ11Χ5Χ4)

€6,579.30C/O, Σύνθετο (5Χ1) €14.10,

Omni (1Χ11) €47.60, Omni (1Χ5)

€4.40, Omni (5Χ11) €166.70, DF 5Χ6

- 1Χ11 €957.36C/O

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΦΡΙΞΟΣ (2), 2ος ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ (GR)

(3), 3ος MAH XAΡT (10), 4ος ΤΟΥΛΜΑ-

ΣΤΕΡ (7), Γκανιάν (2) €4.70, Πλασέ (2)

€2.50, Πλασέ (3) €3.20, Φόρκαστ (2X3)

€26.70, Δίδυμο (2X3) €13.00, Τρίο

(2X3X10) €141.00, Τέτρακαστ

(2X3X10X7) €1,898.40, Σύνθετο (1Χ2)

€12.20, Omni (2X3) €9.00, Omni (2X10)

€9.50, Omni (3X10) €7.60, DF 1Χ11 -

2X3 €1,788.24C/O

ΠΙΚ 6 1X2X9X5X1X2 MEΤΑΦΕΡΟΜΕ-

ΝΟ ΠΟΣΟ €13,075.72C/O

ΠΙΚ 6 ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €18,075.72

ΠΙΚ 4 9X5X1X2 €768.40

ΤΖΑΚΠΟΤ 9 2X7X7X1X2X9X5X1X2 ME-

ΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €61,910.65C/O

ΤΖΑΚΠΟΤ 9 ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

€81,910.65 

ΑΕΛ

Με στόχο να ολοκληρώσει ό,τι άρχισε
στη Λεμεσό στις 15 Δεκεμβρίου 2016
και να περάσει στην οκτάδα του Cev
Challenge Cup Γυναικών η BetOnAlfa
ΑΕΛ αντιμετωπίζει σήμερα (19:00) την
1. BVK Bratislava στη σάλα «Sport Ηall
Sou Komecheho», στην πόλη Pezinok.
Θυμίζουμε ότι στον πρώτο αγώνα η Be-
tonAlfa ΑΕΛ κέρδισε με 3-0 σετ.

Πλέον στη Σλοβακία η BetonAlfa
ΑΕΛ αναζητεί νίκη, ενώ προκρίνεται
απευθείας χωρίς το «χρυσό» σετ και εάν
χάσει με 2-3 σετ. Στη Σλοβακία οι «γα-
λαζοκίτρινες» βρίσκονται από την Τρίτη
το βράδυ και θα προπονηθούν και σή-
μερα το πρωί. Μάλιστα, η τελευταία προ-
πόνηση θα διεξαχθεί στη σάλα «Sport
Ηall Sou Komecheho».

Ο Στέργιος Φραγκέσκου δεν θα έχει
στη διάθεσή του την τραυματία Δέσποινα
Κωνσταντίνου που δεν ταξίδεψε στη Σλο-
βακία, αλλά στο ροτέισον εντάχθηκαν οι
τρεις νέες μετεγγραφές. Η λίμπερο Έβελιν
Στεφάνου, που μετεγγράφηκε από τον
Sabbianco Απόλλωνα, και οι δυο ξένες,
η Βουλγάρα πασαδόρος Β. Μπόσκοβα
και η Σέρβα κεντρική Βέσνα Γιοβάνο-
βιτς.

Στη Σλοβακία ταξίδεψαν οι Στ. Κων-
σταντινίδου, Μ. Αριστείδου, Στ. Κων-
σταντίνου, Αρτ. Σταύρου, Σ. Παύλου, Μ.
Αγγελοπούλου, Εκ. Ριπνάγια, Β. Ριαλά,
Μ. Μάγκντιτς, Σ. Τριφούνοβιτς, Α. Τα-
λιαδώρου, Β. Μπόσκοβα, Β. Γιοβάνοβιτς
Και Ε. Στεφάνου.

Να τελειώσει
τη δουλειά!

ΛΟΤΤΟ

9, 15, 19, 21, 28, 33 και 3
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-

ΠΟΤ. H 2η κερδίζει €50.000,00 Η 3η κερ-

δίζει €1.500, η 4η €30 και η 5η €1,50.

EXTRA 5

7200η κλήρωση:  8, 21, 23, 27, 29

7201η κλήρωση:  8, 11, 17, 25, 32

SUPER 3

29617η: 490 29618η: 134 29619η: 756

29620ή: 012 29621η: 690 29622η: 841

29623η: 114 29624η: 933 29625η: 564

29626η: 549

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

Η Εθνική Ανδρών θέλει να περάσει στην επόμενη φάση
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2020

Μία πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη ση-
μείωσε ο ΑΠΟΕΛ, που επικράτησε της
γερμανικής Τέλεκομ Μπάσκετς μέσα
στη Λευκωσία με 84-78, στο πλαίσιο
της 4ης αγωνιστικής της β' φάσης του
FIBA Europe Cup. Αυτή ήταν η πρώτη
ήττα για την Τέλεκομ στη β' φάση του
θεσμού και, παράλληλα, η πρώτη επι-
τυχία για την κυπριακή ομάδα. Το παι-
χνίδι ήταν σε γενικές γραμμές ισορρο-
πημένο, με τους «γαλαζοκίτρινους» να
ανεβάζουν τον ρυθμό τους στην τέταρτη
περίοδο και να πετυχαίνουν μία πολύ
μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία. Κορυφαίος
του αγώνα ήταν ο Θερόν Μπάσεϊ με
18 πόντους (3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4
ασίστ). Οι «γαλαζοκίτρινοι» κατάφεραν
να πάρουν προβάδισμα μέχρι το τέλος
της α' περιόδου, όπου το σκορ έφθασε
στο 16-15. Τρία λεπτά πριν από το
φινάλε του ημιχρόνου οι Γερμανοί προ-
ηγήθηκαν με 32-31, ενώ στο τέλος της
δεύτερης περιόδου βρίσκονταν μπροστά
με 37-35'.

Ο αγώνας παρέμεινε ισορροπημένος
και στη συνέχεια, με το σκορ να οδηγείται
στο 48-45 υπέρ των φιλοξενουμένων
μέχρι το 25'. Η διαφορά που χώριζε τις
δύο ομάδες παρέμεινε στους δύο πόντους

μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου, με τους
Γερμανούς να προηγούνται με 63-61.

Με πέντε πόντους ξεκίνησε την τέ-
ταρτη περίοδο ο ΑΠΟΕΛ (τρίποντο ο
Μπάσεϊ, δύο ο Ράιτ) παίρνοντας προβά-

δισμα με 66-63 στο 32'. Οι «γαλαζοκί-
τρινοι» έδειχναν σαφώς ανεβασμένοι,
καταφέρνοντας μέχρι το 5' να είναι μπρο-
στά με έξι πόντους διαφορά (72-66). Οι
φιλοξενούμενοι δεν το έβαλαν κάτω και

ισοφάρισαν σε 74-74 στο 37'. Η κυπριακή
ομάδα ήταν σαφώς πιο συγκεντρωμένη
στα τελευταία στάδια του αγώνα, παίρ-
νοντας στο τέλος την πολύ μεγάλη νίκη
με 84-78.

Μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη πέτυχε ο ΑΠΟΕΛ 
Επικράτησε της Τέλεκομ Μπάσκετς μέσα στη Λευκωσία με 84-78 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ

Μετά τους χθεσινούς πέντε αγώνες,
υπολείπονται άλλες τέσσερεις δόσεις
για να ολοκληρωθεί η φάση των
«16» του κυπέλλου Κόκα Κόλα. Ανα-
λυτικά τα χθεσινά αποτελέσματα και
το υπόλοιπο πρόγραμμα

Χθες

Ανόρθωση - ΑΣΙΛ 2-0

Ολυμπιακός - Εθνικός Άσσιας 2-0

Ομόνοια - Εθνικός Άχνας 0-0 

ΑΕΚ  - Καρμιώτισσα 2-1

Άρης - ΑΕΛ 0-2

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου

15:00 Εθνικός Άσσιας - Ολυμπιακός

17:00 Εθνικός Άχνας - Ομόνοια

18:00 Καρμιώτισσα - ΑΕΚ

19:00 ΑΠΟΕΛ - Νέα Σαλαμίνα 

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου, 

16:00 ΑΣΙΛ - Ανόρθωση

17:00 ΑΕΛ - Άρης 

18:00 Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΟΕΛ

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου

17:00 Απόλλων - ΑΕΖ 

18:00 Δόξα  - Αναγέννηση Δερ.

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 17:00

17:00 Αναγέννηση - Δόξα

19:00 ΑΕΖ  - Απόλλων 

ΟΜΟΝΟΙΑ 0

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 0

Από την ώρα που ένας πρώτος αγώνας
κυπέλλου τελειώνει στο 0-0, οι πιθανό-
τητες πρόκρισης ουσιαστικά είναι μοι-
ρασμένες. Ομόνοια και Εθνικός έμειναν,
λοιπόν, στη «λευκή» ισοπαλία και σε μία
εβδομάδα θα λύσουν από μηδενική βάση
τη διαφορά τους για το ποιος θα περάσει
στην επόμενη φάση. Ο Εθνικός έχει φυ-
σικά κάθε λόγο να νιώθει ικανοποιημένος.
Με βάση το εκτόπισμα των ομάδων,
πήρε ένα καλό εκτός έδρας σκορ και θα
ποντάρει στην έδρα του για να κερδίσει
και να περάσει. Για την Ομόνοια, ο στόχος
ήταν να κερδίσει και να πάρει προβάδισμα.
Υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομί-
σματος. Δεν δέχθηκε γκολ, άρα στο «Δα-
σάκι» ξέρει πως, εφόσον σκοράρει, κάνει
μεγάλο βήμα πρόκρισης. 

Φυσικά ο αγώνας δεν είχε καμία
απολύτως σχέση με αυτόν ανάμεσα στις
δύο ομάδες, μία εβδομάδα πριν, έστω
και αν επρόκειτο για πρώτο αγώνα κυ-
πέλλου. Λίγες φάσεις, κανένα γκολ, ελά-
χιστες συγκινήσεις. Ίσως το 3-2 και τα
συμβάντα του να έπαιξαν και ρόλο στην
προσέγγιση των ομάδων, ειδικά σε ό,τι
αφορά στα νώτα τους. Αν πάρουμε τη
γενική εικόνα, η Ομόνοια ήταν καλύτερη.
Ελαφρώς στο πρώτο μέρος, όπου είχε
πάντως καλύτερες ευκαιρίες, με συνεχή
κατοχή, αλλά χωρίς να φτιάξει σπουδαίες
φάσεις στην επανάληψη. Σίγουρα ήταν
μία από τις πιο άσχημές της εμφανίσεις,
αφού έκανε πολλά λάθη στο κρίσιμο
σημείο της εκδήλωσης της επίθεσης. Ο
Εθνικός είχε τις στιγμές του στο 1ο ημί-
χρονο, όπου ναι μεν είχε αμυντική προ-
σέγγιση αλλά έβγαινε μπροστά. Στο 2ο
έδωσε πολύ χώρο, δεν έκανε έστω μία
απειλητική επιθετική ενέργεια, αλλά
αμύνθηκε μεθοδικά και σωστά. 

Το 90λεπτο

Ο Κάρβερ επανέφερε τον Σοϊλέδη στο
αρχικό σχήμα (επιστροφή από τραυμα-
τισμό), αλλά και τον Κωνσταντινίδη. Παρά
τη φημολογία για αλλαγές, ουσιαστικά
κατέβασε τη δυνατή του 11άδα σε 4-4-
2 με ρόμβο. Δεν επεφύλαξε εκπλήξεις
στις επιλογές του ο Ιβανάουσκας. 

Η Ομόνοια άγγιξε το γκολ μόλις στο

1’ με το δοκάρι του Κλέιτον και γενικά
μετέφερε στα πρώτα στάδια το παιχνίδι
προς την περιοχή του Εθνικού, αλλά και
η ομάδα της Άχνας φρόντιζε με την τα-
χύτητά της να κάνει τις δικές της επισκέ-
ψεις προς τη μεριά των «πρασίνων». Γε-
νικά ήταν παιχνίδι με καλό τέμπο. Μία
κεφαλιά του Κατσαράβα πάνω στον Κρέ-
σιτς και ένα δυνατό σουτ του Κωνσταν-
τινίδη που έφυγε λίγο πάνω από τα δο-
κάρια οι επόμενες φάσεις, μέχρι το μισό
του ημιχρόνου, με τον Εθνικό ουσιαστικά
να φέρνει σχεδόν ισοζύγιο στις κινήσεις
και στη ροή. Μάλιστα στο 27’ έχασε τη
μεγάλη ευκαιρία με την κίνηση του Κι-
πιάνι και το σουτ από πολύ καλή θέση,

που έφυγε δίπλα από το δοκάρι του
Κρέσιτς. Η Ομόνοια από την άλλη αδυ-
νατούσε να επιτεθεί ορθόδοξα, επέλεξε
τις σέντρες (χωρίς να έχει συνήθως αρ-
κετούς παίκτες μέσα στο κουτί). Χρει-
άστηκαν δύο απανωτά κόρνερ για να
κάνει ξανά ευκαιρίες (35’-36’), με τον
Φιλίποφ να σταματά στη γραμμή την
κεφαλιά του Ντάρμπισαϊαρ και τον Μπογ-
καντίνοφ να σταματά βολέ του Κλέιτον.
Οι «πράσινοι» έκλεισαν το ξέσπασμά
τους με ευκαιρία του Ντάρμπισαϊαρ στο
39’ (εξαιρετική επέμβαση του τερματο-
φύλακα της Άχνας). Μ’ αυτά και μ’ αυτά,
έμεινε το 0-0 στην ανάπαυλα. 

Με γκολ που σωστά δεν μέτρησε (οφ-

σάιντ ο Ντάρμπισαϊαρ) ξεκίνησε η επα-
νάληψη. Η Ομόνοια γενικά μπήκε πιο
καλά, ανάγκασε τον Εθνικό να μείνει πίσω
και, παράλληλα, δεν τον άφηνε να βγάλει
αντεπιθέσεις. Ο Μπογκαντίνοφ ήταν πα-
ρών στο 56’ και απέκρουσε ένα καλό
σουτ του Μαργκάσα. Η Ομόνοια ήταν
πιο δραστήρια, ένα σουτ του Σοϊλέδη η
επόμενη απειλή για την εστία του Εθνικού
στο 62’. Επόμενο «χάιλαϊτ» η είσοδος του
Αγκάγιεφ που πήρε χρόνο συμμετοχής
έπειτα από 100 μέρες.  Ο Κάρβερ γύρισε
την τακτική του σε 4-3-2-1. Ο Ιβανάουσκας
από την άλλη με τις κινήσεις του έδειχνε
πως πρώτιστος στόχος ήταν να μείνει το
0-0. Σταδιακά τα σημάδια έδειχναν πάντως

σαν πιθανότερο αποτέλεσμα τη «λευκή»
ισοπαλία. Οι αρκετές σε αριθμό προσπά-
θειες της Ομόνοιας για ένα γκολ ήταν
ημιτελείς και έμειναν στο επίπεδο των
προϋποθέσεων, οπότε το σκορ παρέμεινε
μέχρι τέλους. Ο Εθνικός έπαιξε πάντως
για μερικά λεπτά με 10 παίκτες, λόγω
αποβολής του Πιντσέλι με 2η κίτρινη.  

ΟΜΟΝΟΙΑ: Κρέσιτς, Κωνσταντινίδης, Σοϊλέδης (86’ Κύ-

πρου), Βύντρα, Όρσουλιτς, Κατελάρης, Μαργκάσα, Φλο-

ρέσκου (67’ Αγκάγιεφ), Κλέιτον, Ντάρμπισαϊαρ, Σέρινταν

(77’ Ρουσιάς)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Μπογκαντίνοφ,  Στόιτσεφ, Πιντσέλι,

Κιπιάνι (75’ Ενέσκου), Κατσιαράβα (91’ Αράμπαλ), Χατζη-

βασίλης, Κυπριανού, Φιλίποφ, Κρατσιούνοφ, Ντόβμπνια,

Ζελάγια (60’ Ιλουρίτζε)

Επαναληπτικός και πρόκριση από μηδενική βάση
Έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία Ομόνοια και Εθνικός Άχνας στο ΓΣΠ. Μέτριο παιχνίδι, μόλις
μία εβδομάδα μετά το γκραν-γκινιόλ στο πρωτάθλημα. Σε 6 μέρες τα λένε ξανά στο «Δασάκι» 

Γερές βάσεις για την πρόκριση στην επό-
μενη φάση του κυπέλλου έθεσε ο Ολυμ-
πιακός Λευκωσίας κόντρα στον Εθνικό
Άσσιας. Οι «μαυροπράσινοι» με γκολ
των Πεχλιβάνη (21’) και Αντωνίου (45’)
επικράτησαν με 2-0 και πλέον η πόρτα
της πρόκρισης στην προημιτελική φάση
του κυπέλου coca cola είναι ορθάνοικτη
μπροστά τους. Ο Εθνικός Άσσιας στάθηκε
άτυχος στο 60’ όταν ο Χαραλάμπους ση-
μάδεψε το δοκάρι. 

Στο α’ ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν
καλύτερος και έψαξε το γρήγορο γκολ
για το προβάδισμα και την αποβολή του
άγχους. Κάτι που πέτυχε στο 21’ με τον
Πεχλιβάνη. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν
να έχουν τον έλεγχο του αγώνα, έβαλαν
πίεση στην αντίπαλη άμυνα και στην εκ-
πνοή του ημιχρόνου πήραν προβάδισμα
δύο τερμάτων. Ο Καπαρτής ανατράπηκε
στην περιοχή, ο Σάββας Ζαφείρης υπέ-
δειξε την εσχάτη των ποινών και ο Αν-
τωνίου ήταν εύστοχος από το 11 βήματα,
δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην
ομάδα του.

Στην επανάληψη, ο Εθνικός Άσσιας,
μη έχοντας άλλη επιλογή, ανέβασε ρυθ-
μούς, άρχισε να γίνεται πιο απειλητικός

και στο 60’ έχασε σπουδαία ευκαιρία με
τον Χαραλάμπους, ο οποίος σημάδεψε
το κάθετο δοκάρι. Οι φιλοξενούμενοι

συνέχισαν να επιζητούν το γκολ, ώστε
να μπουν στο «κόλπο» της πρόκρισης,
όμως ο Ολυμπιακός άντεξε και τελικά

πήρε τη σημαντική νίκη με 2-0, σκορ
που του δίνει προβάδισμα ενόψει του
επαναληπτικού της 18ης Ιανουαρίου.   

Ο Ολυμπιακός έθεσε γερές βάσεις 
Κέρδισε τον Εθνικό Άσσιας με 2-0 και πήρε γερό προβάδισμα 



36 | SPORTS | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 sporttime

ΔΟΞΑ
Κώστας Αθανασίου 

Η απρόσμενη ισοπαλία με την Αναγέννηση
Δερύνειας διατήρησε τη Δόξα σε αρκετά
δυσμενή βαθμολογική θέση. Η προσφυ-
γική ομάδα είχε τη μεγάλη ευκαιρία να
ανέβει για πρώτη φορά φέτος στην 11η
θέση και να κοιτάξει με αισιοδοξία το μέλ-
λον, όμως την κλότσησε και πλέον παρα-
μένει μόλις δυο βαθμούς πάνω από τη
γραμμή του απευθείας υποβιβασμού. 

Τα περιθώρια άρχισαν να στενεύουν
για τη Δόξα, η οποία καλείται κάτω από
αυτές τις βαθμολογικές συνθήκες να αντέξει
την πίεση και να αντιδράσει, προκειμένου
να εκπληρώσει τον στόχο της. 

Βέβαια, αυτό προνοεί και υπερβάσεις,
αφού η κλεψύδρα των αγώνων αδειάζει.
Τα οκτώ παιχνίδια που απομένουν για
το τέλος της κανονικής περιόδου είναι
σχετικά λίγα και απ’ εδώ και μπρος τα
όποια λάθη ενδεχομένως να στοιχίσουν
διπλά και τριπλά. 

Το Σάββατο η ομάδα θα φιλοξενήσει
τον ΑΠΟΕΛ και θα χρειαστεί την υπέρβαση
των παιχτών και της τεχνικής ηγεσίας
ώστε να πάρει βαθμολογικό κέρδος. Το
μεθαυριανό παιχνίδι είναι από αυτά που
λέμε «εκτός προγράμματος», όμως, ο συγ-
κεκριμένος όρος δεν ισχύει εδώ που
ήρθαν τα πράγματα. Η Δόξα θέλει πάση
θυσία βαθμό ή βαθμούς, ώστε να ανασάνει
βαθμολογικά και να ατενίσει με περισσό-
τερη αισιοδοξία το μέλλον. 

ΕΡΜΗΣ
Σοφοκλής Σοφοκλέους

Με την προοπτική ο «αέρας αλλαγής
που φύσηξε» στις τάξεις του Ερμή, μετά
την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από
τον Γιώργο Κοσμά, να είναι τόσο ισχυρός
που θα οδηγήσει ξανά την ομάδα στις
επιτυχίες, προετοιμάζονται οι «φτεροπό-
δαροι» ενόψει του κρίσιμου αγώνα της
Κυριακής με την Καρμιώτισσα στο «Αν-
τώνης Παπαδόπουλος». Το κλίμα στις
προπονήσεις έχει βελτιωθεί και άπαντες
ευελπιστούν σε μια νέα αρχή, με μοναδικό
στόχο την ανακατάληψη της έκτης θέσης
του βαθμολογικού πίνακα. 

Απαιτείται, όμως, σημαντική βελ-
τίωση στην αγωνιστική παρουσία της
ομάδας, αρχής γενομένης από το δύ-
σκολο παιχνίδι απέναντι στην Καρμιώ-
τισσα. Ο νέος προπονητής του Ερμή
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα
της ψυχολογίας, αλλά και στην τακτική
που θέλει να ακολουθήσουν οι παίκτες
του. Ο Κοσμά επιδιώκει να δώσει έναν
πιο επιθετικό χαρακτήρα στην ανάπτυξη
του Ερμή και βάσει αυτής της φιλοσο-
φίας προσανατολίζεται σε αλλαγές στο
αρχικό σχήμα της ομάδας.

Επιθετικό και στόπερ
Πέραν της βελτίωσης που πρέπει να
έχει η ομάδα για να εκπληρώσει τον
στόχο της, επιδίωξη της διοίκησης
και της νέας τεχνικής ηγεσίας του
Ερμή είναι να ενισχύσουν την ομάδα.
Βασική προτεραιότητα αποτελεί η
απόκτηση ενός ποιοτικού επιθετικού,

που θα προσδώσει προσωπικότητα
και το εύκολο γκολ στην ομάδα της
Αραδίππου. Ήδη άρχισαν να γίνονται
κάποιες κινήσεις και αναμένονται
εξελίξεις. Επιπλέον, θα γίνει προσπά-
θεια και για απόκτηση κεντρικού
αμυντικού, μετά την αποχώρηση του
Σίργκι.  

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 2 
60’ Γκάμπριελ (πεν.), 78’ Καρλίτος

ΑΣΙΛ 0

Πολύβιος Αλεξάνδρου 

Κακά τα ψέματα, η Ανόρθωση από την
ώρα που έγινε η κλήρωση ήταν το
φαβορί απέναντι στον ΑΣΙΛ. Άλλωστε
τις δύο ομάδες χωρίζει μία ολόκληρη
κατηγορία και, όπως και να έχουν τα
πράγματα, υπάρχει διαφορά στην ποι-
ότητα. Οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντίπαλες
μετά από 42 ολόκληρα χρόνια σε ένα
ιστορικό παιχνίδι, με την «Κυρία» να
κερδίζει με 2-0 και να εξασφαλίζει σαφές
προβάδισμα ενόψει του επαναληπτικού
της 25ης Ιανουαρίου. Η ομάδα του Ρόνι
Λέβι κέρδισε χάρη στα γκολ των Γκάμ-
πριελ από τα 11 βήματα και Καρλίτος,
τα οποία σημειώθηκαν στην επανάληψη. 

Στο α’ ημίχρονο, η Ανόρθωση κράτησε
μπάλα, έβγαινε μπροστά, όμως η προ-
σπάθειά της έμενε ημιτελής, αφού δεν
έβρισκε τους τρόπους να διασπάσει την
αμυντική διάταξη του ΑΣΙΛ. Ουσιαστικά,
η ομάδα του Ρόνι Λέβι φάνηκε απειλητική
σε τρεις περιπτώσεις, χωρίς όμως να
καταφέρει να παραβιάσει την εστία του
Ζαχαρουδιού. Σε διάστημα τριών λεπτών

δημιούργησε και έχασε δύο πολύ καλές
ευκαιρίες. Πρώτα με τον Καμπρέρα (9’),
ο οποίος έπιασε το γυριστό σουτ μέσα
από την περιοχή με την μπάλα να χτυπά
στο οριζόντιο δοκάρι και να φεύγει έξω,
ενώ στο 12’ ο Γκονσάλβες βρέθηκε απέ-
ναντι από τον τερματοφύλακα του ΑΣΙΛ,
όμως δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Έπρεπε

να περάσουν 32 λεπτά μέχρι η «Κυρία»
να φανεί και πάλι απειλητική, όταν στο
44’ το γύρισμα του Γκάμπριελ έδιωξαν
οι αμυντικοί και από κοντά ο Κυριάκου
δεν κατάφερε να νικήσει τον Ζαχαρου-
διού. Αντίθετα, στο διάστημα αυτό ο
ΑΣΙΛ, όπως ήταν φυσιολογικό, έδωσε
ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική του

διάταξη, με πρωταρχικό στόχο να δια-
φυλάξει το μηδέν, και τα κατάφερε. 

Η πίεση έφερε καρπούς
Με μια σπουδαία ευκαιρία άρχισε η

επανάληψη και ήταν και πάλι για την
Ανόρθωση, με τον Καμπρέρα (46’) από
κοντά να κάνει το πλασέ και τον Πολυ-

κάρπου να διώχνει την μπάλα πριν πε-
ράσει τη γραμμή του τέρματος. Στο 59’
οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι σε ανα-
τροπή του Καρλίτος από τον Πολυκάρ-
που. Την εσχάτη των ποινών ανέλαβε
να εκτελέσει ο Γκονσάλβες, ο οποίος
έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Ζαχα-
ριουδιού ανοίγοντας το σκορ. Δύο λεπτά
αργότερα η «Κυρία» έχασε νέα μεγάλη
ευκαιρία με τον Καμπρέρα από κοντά
να μην μπορεί να νικήσει τον τερματο-
φύλακα του ΑΣΙΛ. Ο Ζαχαρουδιού ήταν
ο μεγάλος πρωταγωνιστής και στο 67’,
όταν έδιωξε εντυπωσιακά την μπάλα
από την κεφαλιά του Αγκιλάρ.

Η πίεση της Ανόρθωσης έφερε καρ-
πούς στο 78’ με τον Καρλίτος από πλάγια
να κάνει το πλασέ, την μπάλα να περνά
κάτω από τα πόδια του Ζαχαρουδιού
και να καταλήγει στα δίκτυα κάνοντας
το 2-0, σκορ που ήταν και το τελικό απο-
τέλεσμα. 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παπαδόπουλος, Καλντερόν, Ακιλάρ (81΄

Σίβου), Γκιγέρμε, Γκάμπριελ, Ζοάο Βίκτορ, Οικονομίδης,

Καρλίτος, Κυριάκου (46΄ Νικολάου), Καμπρέρα, Γκον-

σάλβες.

ΑΣΙΛ:  Ζαχαρουδιού, Τότσεφ (81΄ Σάββα), Θεοδώρου,

Γεωργίου, Παύλου, Μπολμποσιάν, Πιτταράς (70΄ Μι-

χαήλ), Κούρτης, Μάρκου (65΄ Μπασόφ), Τόφιας, Πολυ-

κάρπου.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τότσεφ

Ψάχνει την υπέρβαση 

Βελτίωση και ενίσχυση

«Καθάρισε» στην επανάληψη 
Με τέρματα των Γκάμπριελ και Καλό η «Κυρία» πήρε 
το ζητούμενο και εξασφάλισε το προβάδισμα για πρόκριση

«Καθάρισε» στην επανάληψη 
Με τέρματα των Γκάμπριελ και Καλό η «Κυρία» πήρε 
το ζητούμενο και εξασφάλισε το προβάδισμα για πρόκριση

«Καθάρισε» στην επανάληψη 
Με τέρματα των Γκάμπριελ και Καλό η «Κυρία» πήρε 
το ζητούμενο και εξασφάλισε το προβάδισμα για πρόκριση

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκω-

σίας βρίσκεται από χθες το

πρωί ο ποδοσφαιριστής της

Ανόρθωσης, Βίτορ Πελέ. Αυτό

αποφασίστηκε γιατί οι εξετά-

σεις στις οποίες υποβλήθηκε

στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνα-

κας δεν έδειξαν από πού προ-

ήλθαν οι πόνοι στο στήθος.

Χθες υποβλήθηκε σε νέες εξε-

τάσεις για να διαπιστωθούν οι

λόγοι που ένιωσε τους πόνους

και θα βρίσκεται συνεχώς υπό

παρακολούθηση της ιατρικής

ομάδας.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομέ-

να, ο Πελέ δύσκολα θα αγωνι-

στεί ξανά στη φετινή ποδο-

σφαιρική περίοδο. Αυτό φυσικά

θα ξεκαθαρίσει μετά τη γνω-

στοποίηση των ιατρικών εξετά-

σεων. Φυσικά, στην Ανόρθωση

κανείς δεν σκέφτεται την αγω-

νιστική παρουσία του Πελέ,

αφού προέχει η υγεία του.

Από την πρώτη στιγμή της περι-

πέτειας της υγείας του, όλη η

οικογένεια της Ανόρθωσης βρί-

σκεται στο πλευρό του, ενώ και

άλλες ομάδες εξέφρασαν δημό-

σια τη συμπαράσταση προς τον

ποδοσφαιριστή.

Η σκέψη στον Πελέ 
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Με το ενάμιση πόδι στα προημιτελικά
Η ΑΕΛ κέρδισε τον Άρη με 2-0, με πέναλτι του Αρουαμπαρένα και γκολάρα του Πίτι

ΑΡΗΣ 0

ΑΕΛ 2
45’ πέν. Αρουαμπαρένα, 45’ Πίτι

Η νίκη μετρά σαν εκτός έδρας, το σκορ
δίνει σημαντικό προβάδισμα, η ΑΕΛ
είναι σαφώς καλύτερη ομάδα. Παρ’ όλο
που στο ποδόσφαιρο όλα είναι πιθανά,
η ομάδα του Πάμπου Χριστοδούλου,
με το 2-0 επί του Άρη, έκανε  κράτηση
για την 8άδα του κυπέλλου Κόκα Κόλα
και είναι ακλόνητο φαβορί για τη σφρα-
γίδα του εισιτηρίου. Δεν έθελξαν οι «γα-
λαζοκίτρινοι», μάλιστα σκόραραν το πρώ-
το γκολ στην εκπνοή του ημιχρόνου με
πέναλτι-δώρο του τερματοφύλακα του
Άρη με τον Αρουαμπαρένα. Ένιωσαν
άβολα προς τα τελευταία λεπτά, όταν
έμειναν με 10 παίκτες, αλλά πριν καλά
καλά αποχωρήσει ο Κυριάκου το συ-
ναίσθημα άλλαξε άρδην με το πρώτο
και κατά γενική ομολογία πανέμορφο
γκολ του Πίτι. Η νίκη ήταν πάντως δίκαιη,
αφού στο μεγαλύτερο διάστημα η ΑΕΛ
είχε τον έλεγχο. Ο Άρης έφτιαξε την
πρώτη ευκαιρία και είχε ένα καλό δε-
κάλεπτο ακριβώς πριν από το 2ο γκολ.
Δείχνει καλά σημάδια, θα το παλέψει
στον επαναληπτικό αλλά, κακά τα ψέματα,
πλέον θα ρίξει όσα έχει και δεν έχει στο
πρωτάθλημα. 

Το 90λεπτο
Από την αρχή η ΑΕΛ θέλησε να

πάρει την πρωτοβουλία, με τον Άρη
να πρεσάρει και να δυσκολεύει τους
«γαλαζοκίτρινους». Μάλιστα, παραλίγο
να προηγηθεί στο 12’ (φάουλ του Αου-
ρέλιο στο δοκάρι) και να φέρει άλλα
δεδομένα. Η ΑΕΛ απάντησε με δύο
φάσεις πριν από το 20’ με Σαβανέ, Γε-
ωργιάδη (ωραίες επεμβάσεις από τον
Γκολζ) και γενικά έγινε πιο πιεστική
και απαιτητική. Ο Βραζιλιάνος τερμα-
τοφύλακας του Άρη σταμάτησε στο 38’

και άλλο ένα σουτ του Σαβανέ και
γενικά ήταν παρών στις προσπάθειες
των «γαλαζοκιτρίνων», που κρατούσαν
μεν την μπάλα αλλά δεν έβγαλαν ανα-

λόγως πολλές φάσεις. Εντούτοις ο Γκολζ
μετετράπη από θετικός πρωταγωνιστής
σε αρνητικό. Στην εκπνοή του ημιχρό-
νου, έχασε την μπάλα από τα χέρια του

(σε μία ακίνδυνη σέντρα), γκρέμισε τον
Γεωργιάδη και σωστά ο Νικολαΐδης
υπέδειξε πέναλτι. Ο Αρουαμπαρένα
ευστόχησε από τα 11 βήματα και η

ΑΕΛ πήρε αυτό που ήθελε, έστω και μ’
αυτόν τον τρόπο.  

Ο Άρης προσπάθησε να κάνει κάτι
στην αρχή της επανάληψης. Στο 50’
έγινε το σουτ του Μάρτινς, όμως η
μπάλα πέρασε έξω. Η ΑΕΛ, έχοντας
πάντα στα υπόψη της να κρατήσει το
μηδέν, είχε και τη διάθεση να σκοράρει
άλλο ένα γκολ για να καθαρίσει από
τον πρώτο αγώνα. Στο 59’ είχε την πολύ
καλή ευκαιρία όταν, έπειτα από Σέντρα
του Πίτι, έγινε η προβολή του Σαβανέ,
όμως η μπάλα πέρασε έξω. Ακολού-
θησαν προϋποθέσεις, όχι όμως μεγάλες
φάσεις στα καρέ του Άρη. Το πιο ση-
μαντικό είναι όμως ότι η ΑΕΛ είχε τον
απόλυτο έλεγχο, έστω και αν ο αγώνας
είχε καλό ρυθμό. Έτσι και αλλιώς και το
0-1 ήταν ένα εξαίρετο σκορ για διπλό
παιχνίδι κυπέλλου. Έκανε μία ύστατη
προσπάθεια πάντως και η «Ελαφρά
Ταξιαρχία» να ισοφαρίσει, κέρδισε κά-
ποια μέτρα μετά το 70’, απείλησε με
κοντινή αλλά όχι δυνατή κεφαλιά του
Μαραγκουδάκη (απέκρουσε ο Ρομό).
Ήταν γενικά ένα δεκάλεπτο στο οποίο
ο Άρης προκάλεσε ανησυχία στην ΑΕΛ
και ανάγκασε τον Πάμπο Χριστοδούλου
να βάλει τις φωνές στους παίκτες του.
Ο Άρης λογικά πίστεψε περισσότερο
όταν στο 84’ αποβλήθηκε με 2η κίτρινη
ο Κυριάκου (αυστηρή απόφαση, ήταν
επικίνδυνο τάκλιν, αλλά δεν ανέτρεψε
τον αντίπαλο), αλλά δευτερόλεπτα μετά
μίλησε ο Πίτι με ένα έξοχο σλάλομ και
ένα καταπληκτικό τελείωμα για το 2-0.   
ΑΡΗΣ: Γκοτ, Θεοφίλου, Μάρτινς (58΄
Γιούσεφ), Σκούρτης (71΄Πάυλου), Αου-
ρέλιο, Αντωνίου, Ευσταθίου, Μαραγ-
κουδάκης, Βέλνα, Παναγή (85΄ Μαρ-
τσάκης), Ράντου
ΑΕΛ: Ρομό, Τζούνιορ, Σιέλης, Αϊρόσα
(46΄ Χ. Κυριάκου), Μπαμπάνκο, Σοά-
ρες, Νικολάου, Μπουένο (57΄ Πίτι),
Σαβανέ, Γεωργιάδης, Αρουαμπαρένα
(77΄Ουέλινγκτον)

Η ΑΕΚ δεν το καθάρισε, πήρε όμως προβάδισμα 
Επικράτησε με 2-1 της Καρμιώτισσας και όλα θα κριθούν στον επαναληπτικό στις 18 Ιανουαρίου 

ΑΕΚ 2 
16 Χαραλαμπίδης, 40 Εγγλέζου 

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 1
55 Πόλιανετς 

Του Γιάννη Παπαϊωάννου 

Η ΑΕΚ είχε όλες τις προϋποθέσεις για
να καθαρίσει από τον πρώτο αγώνα
την υπόθεση πρόκριση (για τη φάση
των «16» του κυπέλλου Coca-Cola),
τελικά όμως δεν τα κατάφερε. Έχει
όμως το προβάδισμα μετά την επικρά-
τησή της με 2-1 επι της Καρμιώτισσας
στην ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ. Τα τέρματά της πέ-
τυχε στο Α’ μέρος μέσα σε τέσσερα
λεπτά. Με πρωταγωνιστή τον Άλβες
που πήρε τον ρόλο του δημιουργού
και με σκόρερ τους Χαραλαμπίδη στο
36’ και Εγγλέζου στο 40’. Η Καρμιώτισσα
με την έναρξη της επανάληψης στο 55’
κατάφερε να μειώσει στο σκορ με «κα-
νονιά» του Πόλιανετς έξω από την πε-
ριοχή. Αυτό το τέρμα ήταν αρκετό για
να δώσει ενδιαφέρον. Ευκαιρίες είχαν
και οι δύο ομάδες για να πετύχουν και
άλλο τέρμα. Σε γενικές γραμμές το απο-
τέλεσμα κρίνεται δίκαιο και πλέον όλα
θα κριθούν στον επαναληπτικό 18 Ια-
νουαρίου στο ΓΣΖ.

Πίεση με το ξεκίνημα
Η ΑΕΚ έχασε την πρώτη πολύ καλή

ευκαιρία στο 10’, όταν ο Μπόλιεβιτς έξω
από την περιοχή έκανε το σουτ, όμως ο
Καϊρίνος απόκρουσε. Στο 25’ ο Εγγλέζου
μέσα στην περιοχή έκανε το αδύνατο
σουτ και εύκολα ο Καϊρίνος μάζεψε την
μπάλα. Στο 29’ η ΑΕΚ ζήτησε πέναλτι
μετά από σπρώξιμο του Άλβες στην πε-

ριοχή από μαρκάρισμα του Γουίλερ. Ο
διαιτητής της αναμέτρησης Αβραάμ
Τσούκας είχε όμως αντίθετη άποψη.

Η πρώτη κλασική 
για την Καρμιώτισσα

Η Καρμιώτισσα έκανε την πρώτη της
ευκαιρία η οποία ήταν και κλασική στο
30’. Μετά από μπαλιά του Σταύρου, ο

Όρντος απέναντι στον Γιωργαλλίδη έκανε
την κεφαλιά ελάχιστα δίπλα από το
κάθετο δοκάρι.

Μέσα σε τέσσερα λεπτά! 
Μετά τη φάση της Καρμιώτισσας η

ΑΕΚ ανέβασε στροφές και κατάφερε να
φτάσει στην επίτευξη μάλιστα δυο τερ-
μάτων. Αρχικά στο 36’ μετά από κατέ-

βασμα της μπάλας από τον Άλβες, με
γυριστό σουτ βρήκε το κάθετο δοκάρι
και στην επαναφορά ο Χαραλαμπίδης
με πλασέ έκανε το 1-0 για τους «κιτρι-
νοπράσινους». Τέσσερα λεπτά αργότερα
στο 40’ ο Άλβες ήταν και πάλι δημιουργός.
Μετά από τραγικό λάθος του Καϊρίνου,
ο Άλβες το εκμεταλλεύτηκε και έδωσε
στον Εγγλέζου, ο οποίος με πλασέ έκανε

το 2-0.
Με το ξεκίνημα της επανάληψης η

ΑΕΚ έχασε τη μεγάλη ευκαιρία με τον
Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη στο 46’, ο
οποίος μέσα στην περιοχή έκανε το σουτ
δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

«Κτύπησε» ο Πόλιανετς 
Η Καρμιώτισσα στη δεύτερή της ου-

σιαστικά ευκαιρία που απείλησε την
εστία της ΑΕΚ κατάφερε να μειώσει στο
σκορ. Στο 55’ ο Πόλιανετς πέτυχε φαν-
ταστικό γκολ με σουτ εκτός περιοχής
και μειώσει σε 2-1. 

Ευκαιρίες στο τέλος 
Η ΑΕΚ στο 65’ έχασε την ευκαιρία

μετά από ψηλοκρεμαστό σουτ του Μιν-
τίκκη, όμως μάζεψε ο Καϊρίνος. Στο 71’
η ΑΕΚ έχασε την τεράστια ευκαιρία μετά
από γυριστό του Καταλά, όμως έδιωξε
πάνω στη γραμμή ο Ταραλίδης. Στο 75’
ο Εγγλέζου μέσα στην περιοχή έκανε το
σουτ, κτύπησε σε αμυντικό και πέρασε
σε κόρνερ. Στο 80’ ήταν ευκαιρία της
Καρμιώτισσας να απειλήσει όταν ο Βαττής
μέσα στην περιοχή έκανε το σουτ δίπλα
από το κάθετο δοκάρι.
ΑΕΚ: Γιωργαλλίδης, Μιντίκκης (79’ Ορ-
τίθ), Χαραλάμπους, Μοϊσόφ, Καταλά,
Λαμπάν (46’ Λαρένα), Μπόλιεβιτς, Ακο-
ράν (59’ Τρισκόφσκι), Χαραλαμπίδης,
Εγγλέζου, Άλβες.
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Καϊρίνος, Σάλιακας,
Γουίλερ, Λοκόμπε, Ταραλίδης, Αρότσα,
Αντάμοβιτς (90’ Κυριάκου), Χριστοφή
(46’ Βαττής), Σταύρου (46’ Πάντος), Πό-
λιανετς, Όρντος.
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Καταλά - Σταύρου, Πόλια-
νετς.
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ΑΠΟΕΛ 

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Εντείνονται οι προσπάθειες ενίσχυσης
στον ΑΠΟΕΛ και μάλιστα άμεσα. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες μας, η διοίκηση
των «γαλαζοκιτρίνων» έχει καταθέσει
ήδη δυο προτάσεις σε συγκεκριμένους
ποδοσφαιριστές. Βρίσκονται σε ανα-
μονή για τις απαντήσεις τους. Σε πε-
ρίπτωση που υπάρξει αρνητική κα-
τάληξη, τότε θα προχωρήσουν σε άλλες
εναλλακτικές λύσεις που έχουν ενώ-
πιόν τους. Σύμφωνα με την πληροφό-
ρησή μας, ο ΑΠΟΕΛ απέστειλε προ-
σφορά στους Γιαμπαρέ και Μπαράλ.
Φαίνεται να πρόκειται για πολύ καλές
περιπτώσεις, έπειτα από εισήγηση του
υπεύθυνου σκάουτινγκ του ΑΠΟΕΛ
Χουάνχο Λορένθο. «Άναψε το πράσινο
φως» και ο τεχνικός της ομάδας Τόμας
Κρίστιανσεν. 

Για τη θέση του αμυντικού, παρα-
μένει στα υπόψη ο Γκαστόν Σίλβα και
αν κάτι πάει στραβά, στην περίπτωση
Γιαμπαρέ.  δεν αποκλείεται να είναι
μέσα στις βασικές εναλλακτικές λύσεις.
Ο Γιαμπιαρέ είναι 26 ετών και έχει
αξιόλογη καριέρα. Είναι πανύψηλος
(1.91), έχει περάσει από τη Μπορντό
(38 συνολικά αγώνες) πριν επιλέξει
την Ανζί Ρωσίας, όπου κατέγραψε 12
συμμετοχές.

Για Μπαράλ 
Ένα όνομα που βγήκε στην επιφάνειά
από το Sigmalive ότι ενδιαφέρει τον
ΑΠΟΕΛ (και τελικά οι πληροφορίες
επιβεβαιώθηκαν με τη κατάθεση προ-
σφοράς) είναι του 33χρονου επιθετικού
της Γρανάδα Νταβίντ Μπαράλ, ο οποίος
έχει καταγράψει φέτος μόλις 8 συμ-
μετοχές, χωρίς να πετύχει κάποιο γκολ.
Αγωνίστηκε στο παρελθόν στη Σπόρ-
τινγκ Χιχόν, στην οποία σε 175 αγώνες
πέτυχε 45 τέρματα. Υπάρχει ενδιαφέ-
ρον από πλευράς ΑΠΟΕΛ και ήδη

έγινε μια διερευνιτική επαφή.

Δεν έγινε πρόταση 
ακόμη για μέσο 
Όσον αφορά τη θέση του μέσου, δεν
έγινε ακόμη πρόταση. Βρίσκονται
στο στάδιο της αξιολόγησης. Μέσα
σε αυτούς είναι και ο άσος του Πλα-
τανιά ο Ογκνιέν Γκνιάτιτς. Όμως δεν
είναι ο μοναδικός. Υπάρχουν και άλ-
λες περιπτώσεις που ενδιαφέρουν
και πλέον αναμένουν την απόφαση
του Χουάνχο Λορένθο, για να προ-
χωρήσουν σε συγκεκριμένη πρόταση. 

Είπε «όχι» ο Πρόδρομος 
Τέλος στο ενδεχόμενο παραχώρησής
του στη βραζιλιάνικη Μποταφόγκο
έβαλε ο Βάντερ στην προσωπική του
σελίδα στο Facebook. Σύμφωνα με
την ανάρτησή του ξεκαθαρίζει ότι η
μετεγγραφή του στη βραζιλιάνικη
ομάδα δεν προχώρησε όχι για οικο-
νομικούς λόγους, αλλά διότι ο Πρό-
δρομος Πετρίδης ήταν αρνητικός
στην παραχώρησή του. Έπειτα από
αυτήν την εξέλιξη μπαίνει τελεία στο
θέμα Βάντερ και συνεχίζει κανονικά
στον ΑΠΟΕΛ.

Υπάρχει και η Δόξα 
Τις τελευταίες μέρες στο ρεπορτάζ του
ΑΠΟΕΛ το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε
στην ενίσχυση της ομάδας. Όμως στον
«Αρχάγγελο» η προσοχή είναι στην ανα-
μέτρηση του Σαββάτου με τη Δόξα. Ο
στόχος είναι η ομάδα να περάσει το επι-
κίνδυνο εμπόδιο της προσφυγικής ομά-
δας και να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες.
Ο ΑΠΟΕΛ θέλει να παραμείνει στην κο-
ρυφή και φυσικά, εάν του δοθεί η ευκαιρία,
να αυξήσει τη διαφορά από τις πιο κάτω
ομάδες. Οι «γαλαζοκίτρινοι» θέλουν να
εκμεταλλευτούν το «βατό» πρόγραμμα

και σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να
έχουν απώλειες απέναντι σε ομάδες που
είναι στα μέτρα τους. Έτσι είναι προση-
λωμένοι στην αναμέτρηση του Μακαρίου
Σταδίου με στόχο τη νίκη και, αν τα κατα-
φέρουν, να προσφέρουν γκολ και θέαμα. 

Στον αγωνιστικό τομέα δεν υπολογί-
ζονται οι Αστίθ και Μπερτόλιο που ακο-
λουθούν πρόγραμμα φυσικοθεραπείας.
Έτσι, ο Τόμας Κρίστιανσεν θα πρέπει να
αποφασίσει ποιον θέλει να επιλέξει ως
παρτενέρ του Μερκή στο κέντρο της
άμυνας, μετά και την αποχώρηση του
Καρλάο. 

Σε πιο βαθιά νερά για την ενίσχυση
Η διοίκηση των «γαλαζοκιτρίνων» απέστειλε προσφορές σε Γιαμπαρέ (αμυντικός) και Μπαράλ (επιθετικός)

ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής�Σταυρινίδης�

Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα
η προετοιμασία του Απόλλωνα για το
ντέρμπι της Κυριακής με την Ομόνοια. Ο
Σωφρόνης Αυγουστή στις τρεις προπο-
νήσεις που υπολείπονται για το μεγάλο
παιγνίδι στην πρωτεύουσα θα προσπα-
θήσει να προετοιμάσει τους παίκτες του
όσο καλύτερα γίνεται,  ώστε σε ακόμα ένα
παιχνίδι να παρουσιαστούν με το καλό
τους πρόσωπο για να διεκδικήσουν τη
νίκη, που αν την πάρουν, θα τους δώσει
ακόμα μεγαλύτερη ώθηση για τη συνέχεια. 

Για τον τεχνικό της λεμεσιανής ομάδας,
το βασικό είναι οι παίκτες του και πάλι να
αγωνιστούν με πάθος και διάθεση. Αυτό
είναι το χαρακτηριστικό του Απόλλωνα
στα τέσσερα παιχνίδια που κάθισε ο Κύ-
πριος τεχνικός στον πάγκο της ομάδας.
Τόσο στα θεωρητικά εύκολα παιχνίδια
του Τσιρείου με Άρη και ΑΕΖ όσο στα
ντέρμπι με ΑΕΚ και ΑΕΛ οι «κυανόλευκοι»
είχαν την ίδια προσέγγιση στο παιχνίδι
τους. Διάθεση, θέληση, πάθος, κατά γράμμα
ακολούθησαν τις οδηγίες του προπονητή
τους. Γι’ αυτό άλλωστε κέρδισαν ξανά τον
κόσμο τους. Γιατί οι φίλοι του Απόλλωνα
δεν βλέπουν αδιαφορία στον αγωνιστικό
χώρο αλλά τρεξίματα, προσπάθεια και
θέληση. 

Τους θέλει προσγειωμένους 
Αυτό που έχει καταφέρει ο Σωφρόνης

Αυγουστή σε σχέση με τον προκάτοχό
του, είναι να παίζει ο Απόλλωνας καλό
ποδόσφαιρο. Σερί νικών έκανε ο Απόλ-
λωνας με τον κ. Εμάνουελ και πέρσι και
φέτος. Όμως με τον Κύπριο τεχνικό οι
νίκες συνδυάζονται με καλό ποδόσφαιρο.

Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα
επιτεύγματά του στο σύντομο διάστημα
που είναι προπονητής στον Απόλλωνα. 

Ταυτόχρονα ο τεχνικός του Απόλλωνα
φροντίζει να διατηρεί τους παίκτες του
προσγειωμένους. Πρώτος απ’ όλους ο

ίδιος δεν θεωρεί ότι το σερί που έχει κάνει
η ομάδα του είναι λόγος για χαρές και πα-
νηγύρια. Οι κυανόλευκοι εξακολουθούν
να είναι πίσω σε σχέση με τους στόχους
τους και έχουν ακόμα μακρύ δρόμο. Γι’
αυτό και σε κάθε ευκαιρία τους λέει ότι

πρέπει να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο,
με ταπεινότητα, για να μπορέσουν να δώ-
σουν στον κόσμο τις χαρές που ελπίζει. 

Το παιχνίδι της Κυριακής είναι ση-
μαντικό. Όχι καθοριστικό, αλλά σημαντικό.
Αν ο Απόλλωνας κερδίσει τρίτο στη σειρά
ντέρμπι τότε θα αποκτήσει δυναμική
ενόψει των επόμενων παιχνιδιών, που
είναι βατά, όμως είναι αυτά που τα προ-
ηγούμενα 2-3 χρόνια του στέρησαν τη
δυνατότητα να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
Όμως στον Απόλλωνα δεν βλέπουν μα-
κριά. Είναι ψυχή και σώματι αφοσιωμένοι
στο ντέρμπι με την Ομόνοια. Μετά την
Κυριακή έχουν καιρό να ασχοληθούν με
τους επόμενους. 

Να βελτιώσει την παράδοση 
Μπορεί η παράδοση του Απόλλωνα στο
ΓΣΠ να είναι κάκιστη κόντρα στην Ομό-
νοια, όμως κάτι που πρέπει να σημειωθεί
είναι πως στις 6 τελευταίες αναμετρήσεις
του για το πρωτάθλημα μετρά τρεις νίκες.
Είναι το καλύτερο εκτός έδρας σερί με
την Ομόνοια και αν καταφέρει να το αυ-
ξήσει την Κυριακή, θα είναι ό,τι καλύτερο.
Πέρσι οι «κυανόλευκοι» έφεραν 0-0
στην α’  φάση και κέρδισαν με 2-1 στη β’
φάση. Πρόπερσι κέρδισαν το πρώτο με
2-1 και έχασαν το δεύτερο με 1-0, ενώ
και πριν από τρία χρόνια το ίδιο. Νίκη
με 4-2 στην πρώτη φάση και ήττα με 2-
1 στη β’ φάση. Αξιοσημείωτο ότι και στα
τρία παιχνίδια που κέρδισε ο Απόλλωνας
μέσα στο ΓΣΠ ανάμεσα στους σκόρερ
ήταν ο Φώτης Παπουλής.

Αποφασιστικότητα για να κερδίσει και την Ομόνοια 
Το παιχνίδι της Κυριακής είναι σημαντικό. Αν ο Απόλλωνας κερδίσει τρίτο στη σειρά ντέρμπι, τότε θα αποκτήσει δυναμική



sporttime  ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΔΙΕΘΝΗ | SPORTS | 39

Το… χρέος του έκανε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος
κέρδισε 2-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο
για τον πρώτο αγώνα της φάσης των
«16» του Κυπέλλου Ελλάδας και ουσια-
στικά αγκάλιασε την πρόκριση. Ο «Δι-
κέφαλος του Βορρά» ήταν καλύτερος
καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης
και κέρδισε δίκαια. Στο 77' ο Κίτσιου
έκανε το 1-0 και στο 84' ο Αθανασιάδης
-με πέναλτι- διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Σε έναν κακό αγωνιστικό χώρο, από
την πολλή βροχή, ο ΠΑΟΚ κυνήγησε το
γρήγορο γκολ. Στο 1' ο Ροντρίγκες έκανε
λάθος γύρισμα προς τον τερματοφύλακά

του, ο Κουλούρης βγήκε τετ-α-τετ με τον
Κυριακίδη, αλλά ο τελευταίος τον έκοψε
σωτήρια, στην προσπάθειά του να τον
περάσει. Στο 9' ήταν η σειρά του Παναι-
τωλικού να φτάσει μία ανάσα από το γκολ.
Ύστερα από φάουλ που εκτέλεσε ο Μάρ-
κος Πάουλο, η μπάλα έφτασε στον Μύγα,
ο οποίος έκανε το πλασέ στην κίνηση,
αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω.

Στην επανάληψη, ο ΠΑΟΚ είχε την
πρωτοβουλία των κινήσεων. Στο 53' ο
Σάκχοφ έκανε την κεφαλιά, έπειτα από
σέντρα του Τσιριμότ, αλλά η μπάλα πέ-
ρασε άουτ. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο

Μυστακίδης έκανε το σουτ, αλλά μπλό-
καρε ο Κυριακίδης. Η λύτρωση για τον
ΠΑΟΚ ήρθε στο 77'. Ο Λέοβατς έβγαλε
τη σέντρα, η άμυνα του Παναιτωλικού
αδράνησε και ο Κίτσιου από κοντά έκανε
το 0-1. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» κλεί-
δωσε την πρόκριση στο 84'. Ο Χαντάκιας
ανέτρεψε τον Μυστακίδη κι ο διαιτητής
έδειξε το σημείο του πέναλτι. Την εκτέλεση
ανέλαβε ο Αθανασιάδης που δεν δυ-
σκολεύτηκε να κάνει το 2-0. Αυτό ήταν
το 5ο γκολ του «Κλάους» στο Κύπελλο,
αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει σκοράρει
στο πρωτάθλημα...

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ της Ρουμανίας,
ο Παναθηναϊκός κατάφερε να έρθει
σε συμφωνία με τον Άντι Πόπα. Συγ-
κεκριμένα η σελίδα «Fanatik.ro» υπο-
στηρίζει πως o 28xρονος διεξιός εξτρέμ
«…ο ποδοσφαιριστής τα βρήκε σε όλα
με τον Παναθηναϊκό και 'αποχαιρετά'
τη Στεάουα». Οι Ρουμάνοι συνάδελφοι
υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι η χρονική
διάρκεια της συνεργασίας των δυο
πλευρών θα είναι τριετής. 

Να συμπληρώσουμε οτι ο πρόεδρος
της ομάδας του Βουκουρεστίου Τζίτζι

Μπεκάλι, σε δηλώσεις που είχε κάνει
τη Δευτέρα, είχε ξεκαθαρίσει ότι ο πο-
δοσφαιριστής θα αποχωρήσει από την
ομάδα το προσεχές καλοκαίρι, αφού
δεν δέχθηκε να ανανεώσει το συμβό-
λαιό του. Υπενθυμίζεται ότι το ενδια-
φέρον του «τριφυλλιού» για τον παίκτη
είχε επιβεβαιώσει και ο Μαρίνος Ου-
ζουνίδης στη συνέντευξη Τύπου μετά
τον αγώνα με την Κέρκυρα. Ο Έλληνας
τεχνικός είχε κάνει λόγο για έναν καλό
ποδοσφαιριστή που έχει απασχολήσει
τον Παναθηναϊκό.

ΠΑΟ: Συμφώνησε με Πόπα

Ο Χάμες Ροντρίγκες αντιστάθηκε στα
εκατομμύρια των Κινέζων και απέρριψε
«χρυσή» προσφορά από την ομάδα
του Μανουέλ Πελεγκρίνι! Ο Κολομ-
βιανός επιθετικός έγινε στόχος της
Hebei Fortune, η οποία και του πρό-
σφερε ποσό σχεδόν 10πλάσιο από
αυτό που λαμβάνει αυτή τη στιγμή στη
Ρεάλ Μαδρίτης! Από τα 3,5 εκατ. τον
χρόνο που εισπράττει στη «βασίλισσα»,

ο Χάμες θα λάμβανε 30 εκατομμύρια
ετησίως, αν αποδεχόταν την προσφορά
των Κινέζων, όμως, σε αντίθεση με τη
γενικότερη τάση που έχει παρατηρηθεί
τον τελευταίο καιρό, αρνήθηκε τα χρή-
ματα και επιλέγει να συνεχίσει στο ευ-
ρωπαϊκό ποδόσφαιρο!

Όσον αφορά την πρόταση που έλαβε
η Ρεάλ Μαδρίτης από τη Hebei Fortune,
αυτή έφτανε στα 110 εκατ.ευρώ!

ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ: Είπε «όχι σε 30 εκ». 

Ο Αντόνιο Κόντε έχει ξεκαθαρίσει ότι
ο Τζον Τέρι δεν αποτελεί μέρος των
βασικών σχεδίων του στην Τσέλσι. Ο
Ιταλός τεχνικός δεν υπολογίζει τον έμ-
πειρο αμυντικό κι έτσι, στα 36 του πια,
ο Τέρι, που αποτελεί σημείο αναφοράς
για τους Λονδρέζους, ενδέχεται να ανα-
ζητήσει νέα ποδοσφαιρική στέγη.

Σύμφωνα, μάλιστα, με δημοσίευμα
της «Telegraph», πιθανότερος επόμενος
σταθμός στην καριέρα του Τέρι θα
είναι η Μπόρνμουθ. Όπως αναφέρεται
στο σχετικό άρθρο, ο πρώην διεθνής

άσος που έχει περάσει όλη την ποδο-
σφαιρική του ζωή στην Τσέλσι (σ.σ. με
εξαίρεση το 2000 και τον βραχύβιο
δανεισμό του στη Νότιγχαμ Φόρεστ),
παίζοντας 488 ματς (40 γκολ), θα φο-
ρέσει τη φανέλα των «τσέρις» μέχρι το
προσεχές καλοκαίρι.

Η Μπόρνμουθ αναζητά αξιόπιστη
λύση στην αμυντική γραμμή, μετά την
αποχώρηση του Νέιθαν Ακέ, ο οποίος
επέστρεψε στην... Τσέλσι από την οποία
είχε παραχωρηθεί με τη μορφή δα-
νεισμού.

ΤΕΡΙ: Προς Μπόρνμουθ

Σούπερ πρόταση της Ίντερ για τον Κώστα
Μανωλά αποκάλυψε χθες η ιταλική
αθλητική εφημερίδα «Corriere dello
Sport». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η
Ίντερ επειδή δεν καταφέρνει να κάνει
δικό της τον Καλντάρα της Αταλάντα,
που καταλήγει στη Γιουβέντους, η Suning
προτίθεται να στραφεί με αποφασιστι-
κότητα στον Έλληνα αμυντικό, που απο-
τελεί πλέον το «βαρύ πυροβολικό» των
στόχων της.

«Ο κεντρικός αμυντικός της Ρόμα θε-
ωρείται ιδανικός για την οπισθοφυλακή
της, τόσο από τεχνική άποψη όσο και προ-
οπτική. Ο Έλληνας, στην πραγματικότητα,
είναι ισχυρός, γρήγορος και έξυπνος. Με
λίγα λόγια, ιδανικός για μια άμυνα που

πρέπει πάντα να παραμένει σε υψηλά
επίπεδα, όπως θέλει ο Πιόλι, και δείχνει
ιδανικός συνεργάτης του Μιράντα. Ο Μα-
νωλάς θα γίνει 26 στις 14 Ιουνίου, οπότε
είναι ώριμος, αλλά εξακολουθεί να έχει
περιθώρια ανάπτυξης. Επιπλέον, με δύο
χρόνια εμπειρίας στο ιταλικό πρωτάθλημα,
τα προβλήματα ένταξης θα μειωθούν»,
ανέφερε η εφημερίδα.

Στην Αγγλία αναφέρουν ότι οι ομάδες
στην Ευρώπη σχηματίζουν σειρά για
τον Μανωλά, σημειώνοντας τα ονόματα
της Γιουνάιτεντ, Σίτι, Τσέλσι, Έβερτον,
Σαουθάμπτον, αλλά επίσης εκτός από
της Ίντερ στην Ιταλία και εκείνα της Γι-
ουβέντους και της Μίλαν, εφόσον ολο-
κληρωθεί η αγορά από τους Κινέζους. 

ΙΝΤΕΡ: Ετοιμάζει πρόταση για Μανωλά

ΠΑΟΚ: «Αγκαλιά» με την πρόκριση

Αύξηση εσόδων κατά
944.000.000 ευρώ
Θα επιφέρει ο νέος τρόπος διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Όπως ήταν αναμενόμενο, το Συμβούλιο
της FIFA ενέκρινε την αύξηση του αριθ-
μού των ομάδων στο Παγκόσμιο Κύ-
πελλο. Το Μουντιάλ θα αυξηθεί από 32
σε 48 ομάδες από το 2026, με 16 ομίλους
των 3 ομάδων ο καθένας. Έτσι θα αυξη-
θούν τα έθνη που θα εκπροσωπούνται,
χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστή η αύ-
ξηση των ποσοστώσεων.

Θα αυξηθεί ο αριθμός των αγώνων
του τουρνουά από 64 σε 80, με συνέπεια
να εκτιμάται μία αύξηση των εσόδων σε
1 δις δολάρια ή διαφορετικά 944.000.000
ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες του
Associated Press.

Τα επιπλέον έσοδα θα προκύψουν
κυρίως από τα τηλεοπτικά δικαιώματα,
που θα αυξηθούν κατά περίπου 500
εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτά θα πρέπει
να προστεθεί η υπογραφή νέων συμ-
βάσεων με τους χορηγούς, οι πωλήσεις
των εισιτηρίων, η φιλοξενία. Η αύξηση
των εσόδων θα δώσει μια βελτίωση στα
κέρδη, που υπολογίζονται στα 640 εκα-
τομμύρια δολάρια η 605 εκατ. ευρώ,
μετά την αφαίρεση των επιπλέον δαπα-
νών της οργάνωσης.

Πάντως την αλλαγή στον αριθμό των
ομάδων αντιμετώπισε αρνητικά η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων (ECA), με
τον πρόεδρό της Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε
να καλεί τη FIFA «να επικεντρωθεί και
πάλι στον αθλητισμό», σημειώνοντας:
«Η εμπορική πολιτική δεν θα πρέπει να
είναι η αποκλειστική προτεραιότητα του
ποδοσφαίρου. Προς το συμφέρον των
φιλάθλων και των παικτών».

Όπως είναι γνωστό, η FIFA άλλαξε
το σύστημά της από το 1998, όταν στη
Γαλλία έγινε το πρώτο Μουντιάλ με 32
ομάδες (8 όμιλοι των 4 ομάδων), κάτι
που θα ισχύσει στη Ρωσία το 2018 και
στο Κατάρ το 2026. Η νέα διαμόρφωση
του κορυφαίου τουρνουά συνεπάγεται
και αύξηση των εσόδων.

Η απόφαση της FIFA, να επεκτείνει
το Παγκόσμιο Κύπελλο σε 48 ομάδες,
θα ευνοήσει το μακροχρόνιο αίτημα της
Ασίας για μεγαλύτερη εκπροσώπηση
στο κορυφαίο τουρνουά, ανέφερε, με
δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Ασιατικής
Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Σαΐκ
Σαλμάν μπιν Ιμπραχίμ Αλ Χαλίφα. Το
συμβούλιο της FIFA αποφάσισε χθες
να προσθέσει 16 περισσότερες ομάδες
στις 32 που υπάρχουν τώρα στην τελίκη
φάση, από το Μουντιάλ 2026.

«Πιστεύουμε ότι η Ασία, ως η μεγα-
λύτερη ήπειρος, αξίζει περισσότερες θέ-
σεις σε σύγκριση με τη σημερινή ποσό-

στωση, κοιτάζοντας την οικονομική δύ-
ναμη που έχει, και η δημοτικότητα του
παιχνιδιού στην Ασία, εκτός από την τε-
ράστια ανάπτυξη που υπάρχει στο πο-
δόσφαιρο σε όλα τα επίπεδα», είπε ο
Σαΐκ Σαλμάν. Στην τρέχουσα μορφή, η
Ασία έχει 4,5 θέσεις για την τελική φάση,
με τις τέσσερεις κορυφαίες ομάδες να
κερδίζουν άμεση είσοδο, ενώ αυτή που
είναι στην πέμπτη θέση παίζει διηπει-
ρωτικό πλέι-οφ. Σύμφωνα με τον Σαλμάν,
η επέκταση θα δημιουργήσει νέες ελπίδες
μεταξύ των ασιατικών χωρών να κάνουν
το ντεμπούτο τους στο Παγκόσμιο Κύ-
πελλο.
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