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ΜΠΑΡΑΛ Ο ΠΡΩΤΟΣ
ΕΠΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ… 

Ο Ισπανός φορ αποτελεί την πρώτη

χειμερινή προσθήκη στο ρόστερ των

«γαλαζοκιτρίνων», υπογράφοντας

συμβόλαιο διάρκειας 18 μηνών. Σήμερα

αναμένεται η απάντηση του Γάλλου

αμυντικού, Σεντρίκ Γιαμπερέ που αποτελεί

την πρώτη επιλογή για το κέντρο της

άμυνας. Την ίδια ώρα, οι πρωταθλητές

φαίνεται να «ψήνουν» ακόμα μια προσθήκη

που αφορά μέσο.  ΑΠΟΕΛ » 37

Και επίσημα
Χέφελ
Οι «κιτρινοπράσινοι»
ανακοίνωσαν την
απόκτηση του
20χρονου Ολλανδού
μέσου Έκτορ Χέφελ.
Αδίκησαν τους εαυτούς
τους οι Λαρνακείς από
τους απρόσμενους
βαθμούς που έχασαν
φέτος. 

ΑΕΚ » 35

Πείθει και
το δείχνει
Οι «κυανόλευκοι» έχουν
ακόμα αρκετή διαφορά να
καλύψουν, όμως δείχνουν
ξεκάθαρα ότι μπορούν για την
πρωτιά.

ΑΠΟΛΛΩΝ » 38

Όλα δείχνουν
Παντελή
Ο πρώην πρόεδρος της
«Κυρίας» είναι ο
επικρατέστερος, για να
αναλάβει τη διοίκηση της
εταιρείας στη σημερινή
συνέλευση του σωματείου.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ » 36
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EXTRA 5

7210η κλήρωση:  7, 11, 15, 18, 35

7211η κλήρωση:  2, 15, 21, 32, 34

SUPER 3

29667η: 471 29668η: 525 29669η: 542

29670ή: 054 29671η: 184 29672η: 735

29673η: 488 29674η: 284 29675η: 934

29676η: 459

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

TV

CYTAVISIONSPORTS 1

22:00 INTER - BOLOGNA

NOVASPORTS 3

19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΝΙΜΠΟΥΡΚ-ΜΟΝΑΚΟ 

NOVASPORTS 2

21:00 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΑΡΗΣ-ΣΚΑΪΛΑΙΝΕΡΣ 

Το ενδιαφέρον στο ΑΤΙ

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Το μεγάλο ντέρμπι Ανόρθωσις - Τεχνο-
οικία ΑΕΚ που θα γίνει στις 20:00 στο
Αθλητικό Κέντρο της Ανόρθωσης στο
ΑΤΙ ξεχωρίζει από τους αγώνες της 12ης
αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ
Γυναικών Α’ Κατηγορίας που είναι προ-
γραμματισμένοι να διεξαχθούν σήμερα.
Στους άλλους δύο αγώνες η πρωτοπόρος
και ευρωπαία BetOnAlfa ΑΕΛ θα ταξι-
δέψει στη Λευκωσία, για να αντιμετωπίσει
την Ολυμπιάδα Ν. ενώ ο Sabbianco
Απόλλων πάει στο  Αυγόρου, για να αν-
τιμετωπίσει τον ΘΟΪ.

Μεγάλο ντέρμπι αναμένεται στο Αθλη-
τικό Κέντρο της Ανόρθωσης στο ΑΤΙ με-
ταξύ δύο ομάδων που βρίσκονται στη
δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Η
Ανόρθωσις δέχθηκε την περασμένη
Τρίτη την πρώτη της ήττα από τον Sab-
bianco Απόλλωνα μετά από 10 συνεχείς
νίκες και θέλει επάνοδο στις νίκες, για
να διατηρήσει την απόσταση των δυο

βαθμών από την πρωτοπόρο BetOnAlfa
ΑΕΛ. Η Τεχνοικία ΑΕΚ πάει στη Λευ-
κωσία με στόχο το τρίποντο που θα την
ανεβάσει στη δεύτερη θέση, θέλοντας να
πάρει και τη ρεβάνς για την ήττα της με

2-3 στον αγώνα του Α’ Γύρου.
Το πρόγραμμα:

Ανόρθωσις - Τεχνοοικία ΑΕΚ 20:00

ΘΟΪ ΑΥΓΟΡΟΥ - Sabbianco ΑΠΟΛΛΩΝ 20:00

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. - BetOnAlfa ΑΕΛ 21:15
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TΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διευθυντής Σύνταξης |

Θεόδωρος Καυκαρίδης

Υπεύθυνοι σύνταξης |

Πολύβιος Αλεξάνδρου,

Φρίξος Κυριάκου,

Ανδρέας Παρασκευά

Συντάκτες | Στέλιος

Παπαμωυσέως,  Άκης

Κυριάκου, Βασίλης

Τσιρόπουλος,  Γιάννης

Παπαϊωάννου, Σοφοκλής

Σοφοκλέους, Κωνσταντίνος

Κλαρκ, Κατερίνα Φραντζή,

Κώστας Αθανασίου, Κωστής

Σταυρινίδης, Γρηγόρης

Γεωργίου, Στέλιος

Δημοσθένους 

Συνεργάτες | Δημήτρης

Φώκκης, Τάκης Πάλμας,

Παναγιώτης Χριστοδούλου

Στη «μάχη»
ο Μάρκος

ΤΕΝΙΣ

Ο Μάρκος Παγδατής ρίχνεται σήμερα
το πρωί (06:00) στη «μάχη» του αυ-
στραλιανού Όπεν. Στον πρώτο γύρο
ο πρωταθλητής μας θα αντιμετωπίσει
τον 34χρονο Μίκαελ Γιούζνι (nο 70)
στην παγκόσμια κατάταξη, και όπως
είναι φυσιολογικό, θέλει να μπει με
το δεξί στο πρώτο Grand Slam της
χρονιάς.

ΦΟΥΤΣΑΛ 

Με τα δύο πόδια στον τελικό του κυπέλλου
στο φούτσαλ βρίσκεται η ΑΕΛ που στον
πρώτο ημιτελικό επικράτησε εκτός έδρας
της Ανόρθωσης με το εντυπωσιακό 11-
1! Ο αγώνας  Ομόνοια / Αραράτ - ΑΕΚ
Λάρνακας έληξε με 2-1 με το αποτέλεσμα
να διαμορφώνεται υπέρ των γηπεδούχων
με γκολ που σημειώθηκε στο τελευταίο
λεπτό του αγώνα.

Οι επαναληπτικές αναμετρήσεις θα
διεξαχθούν στις 27 Μαρτίου και ο τελικός
θα διεξαχθεί εντός Μαΐου.
Τα αποτελέσματα: 

Ανόρθωση-ΑΕΛ 1-11

Ομόνοια / Αραράτ - ΑΕΚ 2-1

Εντυπωσιακή η ΑΕΛ

ΠΟΛΟ

Ο Ναυτικός Όμιλος Μέσα Γειτονιάς ήταν
ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της 7ης
αγωνιστικής, στο πρωτάθλημα πόλο και
με τη νίκη του (15-10) επί του ΑΠΟΕΛ,
«φωτογράφησε» τον τίτλο του πρωτα-
θλητή. Σ’ ένα παιγνίδι, στο οποίο οι κερ-
κίδες ήταν κατάμεστες από κόσμο, η
Μέσα Γειτονιά επέβαλε το δικό της ρυθμό

στο παιγνίδι και έφτασε δίκαια στη νίκη,
βάζοντας πλώρη για τον τίτλο της πρω-
ταθλήτριας. Αξίζει πάντως να αναφέρουμε
πως το παιγνίδι διεξήχθη σε πλαίσια
αθλητοπρέπειας, τόσο στην πισίνα, όσο
και στις κερκίδες. Στους άλλους δύο αγώ-
νες της αγωνιστικής, ο Ναυτικός Όμιλος
Λεμεσού πήρε τη νίκη με 9-7 από τον
Ναυτικό Όμιλο Αμμοχώστου, ενώ ο Ναυ-
τικός Όμιλος Λευκωσίας, πήρε εκτός
έδρας νίκη επί του Ναυτικού Ομίλου

Λάρνακας με 8-10 και έμεινε μόνος στην
4η θέση στον βαθμολογικό πίνακα. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μέσα Γειτονιά 18 

2. ΑΠΟΕΛ 15 

3. Πάφος 12 

4. Λευκωσία 9 

5. Αμμόχωστος 3 

6. Λάρνακα 3 

7. Λεμεσός 3

ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο
Παναθηναϊκός άλωσε το

ΣΕΦ και ετοιμάζεται να ση-
κώσει την πρώτη κούπα
της χρονιάς με αντίπαλο
τον Άρη στον τελικό του κυ-

πέλλου. Οι πράσινοι με κορυφαίο τον
Κέι Σι Ρίβερς και εξαιρετικό τον Κένι
Γκάμπριελ, νίκησαν με 67-77 τον Ολυμ-
πιακό και τον έριξαν στο καναβάτσο για
πρώτη φορά αυτή τη σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, ήταν μετα-
μορφωμένος σε σχέση με τα προηγού-
μενα ματς, κατέθεσε την ψυχή του και
συνάμα έπαιξε πανέξυπνα σε άμυνα και
επίθεση. Περιόρισε τον Σπανούλη  και
τον Πρίντεζη, έφτασε να προηγείται ακόμα
και με 12 πόντους διαφορά με τον Ρίβερς
να σκοράρει με κάθε τρόπο και τον Ολυμ-
πιακό να μην μπορεί να βρει λύση. Οι
ερυθρόλευκοι το πάλεψαν στο τέλος και
εν τέλει κέρδισαν το χειροκρότημα του
κόσμου τους, παρά τον αποκλεισμό.

Στο πρώτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι
προηγήθηκαν 15-14, ενώ στη δεύτερη
περίοδο, ο Παναθηναϊκός πάτησε πολύ
καλύτερα στο γήπεδο, χάρη στον Κέι Σι
Ρίβερς, που μαζί με τον Γκάμπριελ και
τον Μπουρούση δημιούργησαν το 18-
23 στο 15’ και το 21-27 στο 17’. Η αφύ-
πνιση όμως του Σπανούλη έδωσε τις
απαραίτητες λύσεις στον Ολυμπιακό κι
έτσι το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 28-
29.

Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και
στην εκκίνηση της επανάληψης, με τον
Σίγκλετον να εκμεταλλεύεται το γεγονός
ότι τον μάρκαρε ο Γιανγκ. Έκανε το 32-

37 και το 34-40 στο 24’, για να αντιδράσει
άμεσα ο Ολυμπιακός με τον Πρίντεζη
και τον Σπανούλη. Πέρασε μπροστά με
σερί 7-0 (41-40), αλλά εκεί έκανε τέταρτο
φάουλ ο Μπιρτς, ο οποίος είχε βοηθήσει
πολύ αμυντικά τους γηπεδούχους.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχασε την ευ-
καιρία και με 2 συνεχόμενα τρίποντα
από τον Ρίβερς, έγραψε το 41-47 στο 28’
και μάλιστα έφτασε στο +7 (45-52) στο
τέλος της τρίτης περιόδου, με τον Τζέιμς
να βάζει την υπογραφή του με μεγάλο
τρίποντο.

Πάλι ο Ρίβερς ανέλαβε δράση για το
46-55 στο 31’, αλλά εκεί ο Γουότερς με

τον Μιλουτίνοφ έδωσαν ανάσα στον
Ολυμπιακό και τον κράτησαν ζωντανό
(51-55 στο 33’). Ο Γκάμπριελ με τρίποντο
έκανε το 51-58 αμέσως μετά, ο Φελντέιν
το 53-61 στο 34’, ο Καλάθης το 55-64
στο 35’, όλοι τους με τρίποντα.

Η διαφορά έφτασε στους 12 (58-70)
στο 37’ με τον Ρίβερς να σκοράρει με
κάθε τρόπο. Ο Ολυμπιακός ξύπνησε
όταν ηταν αργά, μείωσε σε 63-70 με τον
Μάντζαρη 1:34 πριν από τη λήξη. Ο
Παπανικολάου με 2/2 βολές μείωσε κι
άλλο (65-70), αλλά ο Νικ Καλάθης ήταν
ψύχραιμος και έγραψε με δίποντο και
2/2 βολές το 67-74 στα 38’’. Κάπου εκεί

κρίθηκαν οριστικά όλα και το τελικό
σκορ ήταν 67-77.
Δεκάλεπτα: 15-14, 28-29, 45-52, 67-77
Ολυμπιακός: Μπιρτς, Σπανούλης 7 (1
τρίπ., 5 λαθ.), Πρίντεζης 13 (5/13 σουτ, 6
ριμπ.), Παπανικολάου 9, Μάντζαρης 15
(3), Γκριν 3 (1), Γιανγκ 6, Παπαπέτρου 5
(1), Ουότερς 3 (1), Μιλουτίνοφ 2, Λοτζέσκι
8 (1).
Παναθηναϊκός: Σίνγκλετον 11 (1 τρίπ.,
9 ριμπ.), Φελντέιν 5 (1), Τζεντίλε, Μπου-
ρούσης 4, Καλάθης 11 (4/11 σουτ, 5
ριμπ., 4 ασ.), Ρίβερς 27 (11/15 σουτ, 2/4
τρίπ., 5 ριμπ.), Τζέιμς 5 (1), Γκάμπριελ
14 (2 τρίπ., 6 ριμπ.).

Προεόρτια τίτλου στη Μέσα Γειτονιά

Εμφαντική «πράσινη» απάντηση
Ο ΠΑΟ κέρδισε στο ΣΕΦ τον Ολυμπιακό 77-67 και προκρίθηκε
στον τελικό του κυπέλλου, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Άρη
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Πώς αλλάζουν τα αισθήματα…

Μ
ια μόλις αγωνιστική

από το μισό της περιό-
δου, είχαμε και πάλι
κοντράστ συναισθημά-
των που αφορά στα

δρώμενα στην πρώτη πεντάδα, ακόμη
και στην έκτη θέση.

Μεγάλος κερδισμένος ήταν ο Απόλ-
λων του Σωφρόνη Αυγουστή, που έκανε
τρίτη τεράστια νίκη σε καθοριστικό ντέρμ-
πι και όχι μόνο ψαλιδίζει τη διαφορά
από τις ομάδες που είναι πιο ψηλά από
αυτόν, αλλά βγάζοντας ένα πρόγραμμα
Γολγοθά, αναμένει στα επόμενα ντέρμπι,
που δεν θα συμμετάσχει και λογικά κά-
ποιοι θα έχουν απώλειες, να το εκμε-
ταλλευτεί και να επανέλθει σε τροχιά

αρχικών στόχων.
Δεν χωρά αμφιβολία ότι οι «κυανό-

λευκοι» της Λεμεσού είναι στην καλύτερή
τους αγωνιστική αλλά και ψυχική διάθεση
από την έναρξη της περιόδου.

Η αγωνιστική κοιλιά φαίνεται να απο-
τελεί παρελθόν και πλέον στοχεύουν
ξανά στην ανώτατη διάκριση, στην κα-
τάκτηση του τίτλου.

Απ’ εκεί και πέρα οι δυο προπο-
ρευόμενοι ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ πέτυχαν
λίγο πολύ αναμενόμενες νίκες, διατη-
ρήθηκαν στις δυο πρώτες θέσεις και
πλέον ετοιμάζονται και για τη μεταξύ
τους αναμέτρηση στο ΓΣΠ.

Έτσι κι αλλιώς κατά σειρά, όταν ξεκι-
νούσε ο φετινός μαραθώνιος, πλείστοι

θεωρούσαν ότι για τρίτη σερί χρονιά οι
δυο αυτές ομάδες θα ήταν τα φαβορί για
την κατάκτηση του τίτλου. 

Από την άλλη, μεγαλύτερη χαμένη
ήταν η Ομόνοια που έχασε ντέρμπι και
μάλιστα στην έδρα της, ενώ έχει μπελάδες
και στο κύπελλο την Τετάρτη κόντρα
στον Εθνικό στο Δασάκι.

Για πολλοστή φορά στα τελευταία
χρόνια, οι «πράσινοι» δεν αξιοποιούν
την ευκαιρία σε σημαντικά ματς να ψα-
λιδίσουν τη διαφορά από τους πρωτο-
πόρους, και φαίνεται και φέτος να χάνουν
το τρένο που οδηγεί στη μεγάλη διάκριση
διά μέσου του πρωταθλήματος.

Στους χαμένους και η ΑΕΛ, που σε
δεύτερο δύσκολο ματς δεν τα καταφέρνει

και χάνει πολύτιμο έδαφος στην προ-
σπάθειά της να εισέλθει στην πρώτη
δυάδα ή και να παραμείνει στην πρώτη
τριάδα.

Δεν είναι το τέλος των προσπαθειών
για την ομάδα του Χριστοδούλου, όμως
θα πρέπει να επανέλθει σε ψηλές αγω-
νιστικές πτήσεις και μάλιστα άμεσα, για
να παραμείνει σε τροχιά διάκρισης.

Υπάρχει και ο όμιλος των ομάδων
που θέλουν διακαώς την έκτη θέση για
ευνόητους λόγους και εκεί φαίνεται το
καρέ Ερμής, Σαλαμίνα, Ανόρθωση και
Άχνα, άλλοι με περισσότερες και άλλοι
με λιγότερες πυκνότητες να ελπίζουν ότι
θα τα καταφέρουν.

Αν προσθέσουμε και τη μάχη για

την επιβίωση, ολοκληρώνεται μια εικόνα
καλή σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό για
πάνω και για κάτω ο οποίος θα αυξηθεί,
όταν βέβαια μειωθούν οι ομάδες…

Σταθερά χαμηλά παραμένει όμως ο
αριθμός εισιτήριων, ελπίζουμε σε βάθος
χρόνου και ειδικά στα μπαράζ να αυξηθεί
η γενική παρουσία του κόσμου, ενώ θα
πρέπει να τονίσουμε την καλή εικόνα
που έβγαλε γενικά η διαιτησία στην αγω-
νιστική που μας πέρασε.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να τονίσουμε
ξανά ότι οι ίδιοι οι παίκτες πρέπει γενικά
να αλλάξουν νοοτροπία και να βοηθούν,
και όχι να δυσκολεύουν με τη συμπερι-
φορά τους στο γήπεδο τους διαιτητές,
αλλά και τους βοηθούς…

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΜΩYΣΕΩΣ

ΤΡΙΤΗ ΓΝΩΜΗ

ΑΕΚ  

Τις αντοχές που προϋποθέτει ο
πρωταθλητισμός δείχνει να έχει
η ΑΕΚ η οποία πήρε τη δεύτερη
συνεχόμενή της νίκη, αυτή τη
φορά σε βάρος της Νέας Σαλα-
μίνας. Οι «κιτρινοπράσινοι» δια-
τηρούνται στο δεύτερο σκαλοπάτι
του πίνακα και χωρίς να λένε
μεγάλα λόγια συνεχίζουν να δί-
νουν τη μάχη, με στόχο την κα-
τάκτηση του τίτλου.

Συγκρίνοντας τη φετινή ΑΕΚ
με την περσινή, η οποία τερ-
μάτισε στη δεύτερη θέση της
βαθμολογίας, δεν βρίσκουμε
μεγάλες διαφορές. Τόσο στον
τρόπο παιγνιδιού της που είναι
πανομοιότυπος, όσο και στον

απολογισμό από πλευράς απο-
τελεσμάτων, αλλά και τερμάτων
υπέρ και κατά. 

Πέρσι, με το πέρας 19 αγω-
νιστικών η ΑΕΚ είχε 45 βαθμούς
με 14 νίκες, τρεις ισοπαλίες και
δύο ήττες. Ο ίδιος απολογισμός
παρατηρείται και φέτος. Υπάρχει,
όμως, βελτίωση στην παραγω-
γικότητα στο σκοράρισμα, αλλά
και στην αμυντική επίδοση της
ομάδας. Διότι πέρσι σκόραρε
32 φορές σε 19 αγώνες και δέ-
χτηκε 12 γκολ. Φέτος σκόραρε
πέντε περισσότερα γκολ και δέ-
χτηκε ένα λιγότερο. 

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση
με πέρσι είναι ότι στην αντίστοιχη
αγωνιστική βρισκόταν στην κο-
ρυφή της βαθμολογίας, έχοντας
τρεις βαθμούς διαφορά από τη

2η Ανόρθωση, και τέσσερεις
από τον ΑΠΟΕΛ που στο τέλος
στέφθηκε πρωταθλητής. Βέβαια,
δεν είναι κάτι που μειώνει την
πορεία της ΑΕΚ, καθώς η πορεία
των άλλων ομάδων δεν εξαρτάται
απ’ αυτήν. Απλώς διαπιστώνεται
πως σε σχέση με πέρσι ο αντα-
γωνισμός είναι μεγαλύτερος, κα-
θώς ομάδες όπως ο ΑΠΟΕΛ, η
ΑΕΛ και ο Απόλλωνας κάνουν
καλύτερη πορεία από πέρσι. 

Κι όμως αδίκησε 
τον εαυτό της 

Συνεχίζοντας τη σύγκριση
της περσινής ΑΕΚ με τη φετι-
νή, καταλήγουμε επίσης στο
ότι αδίκησε τον εαυτό της φέ-
τος. Όπως γράψαμε πιο πάνω,
με το πέρας 19 αγώνων γκέ-

λαρε σε πέντε αγώνες τόσο
πέρσι όσο και φέτος. Υπάρχει,
όμως, μια διαφορά. Πέρσι έχα-
σε βαθμούς στα παιγνίδια με
ΑΠΟΕΛ, Νέα Σαλαμίνα, Ανόρ-
θωση, Απόλλωνα και ΑΕΛ.
Φέτος έχασε βαθμούς στα παι-
γνίδια με ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια,
Απόλλωνα, Αναγέννηση και
Δόξα. Ειδικά οι δύο ισοπαλίες
με τις ομάδες που βρίσκονται
στη ζώνη του υποβιβασμού
στοίχισαν.

Φουλάρει για πρόκριση
Στο αγωνιστικό μέρος, οι

ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα
ολοκληρώσουν σήμερα την
προετοιμασία τους για τον
επαναληπτικό αγώνα κυπέλ-
λου με την Καρμιώτισσα. Το

2-1 του πρώτου αγώνα δίνει
προβάδισμα πρόκρισης στους
Λαρνακείς, αλλά κανείς στην
ομάδα δεν εφησυχάζει. Αντι-
λαμβάνονται ότι το 2-1 είναι
ύπουλο αποτέλεσμα και θα
χρειαστεί ιδιαίτερη προσπά-
θεια και στον επαναληπτικό.
Πάντως, κάποιες αλλαγές στις
επιλογές του Ιδιάκεθ αναμέ-
νονται. 

Και επίσημα Χέβελ
Όπως αναμενόταν, η ΑΕΚ

ανακοίνωσε και επίσημα την
απόκτηση του 20χρονου Ολ-
λανδού μέσου Έκτορ Χέβελ. Ο
ποδοσφαιριστής πέρασε επιτυ-
χώς τη διαδικασία των ιατρικών
εξετάσεων και θα πιάσει άμεσα
δουλειά με τη νέα του ομάδα.

Και τώρα κύπελλο

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

Μπορεί ο μεγάλος φετινός στόχος της
Νέας Σαλαμίνας να είναι η είσοδος
στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος,
αλλά και ο θεσμός του κυπέλλου είναι
μια διοργάνωση που ενδιαφέρει αρκετά
τους «ερυθρολεύκους». Αύριο, η ομάδα
θα ριχθεί στη μάχη της δεύτερης φάσης
του θεσμού και απέναντι στον ΑΠΟΕΛ
είναι εύκολα αντιληπτό πως ο βαθμός
δυσκολίας για την υπόθεση πρόκριση
είναι τεράστιος. Παρ’ όλ’ αυτά, οι ποδο-
σφαιριστές του Βεργέτη θα διεκδικήσουν
τις πιθανότητες που τους αναλογούν.
Η προσφυγική ομάδα θα ταξιδέψει στη
Λευκωσία με μοναδικό σκεπτικό να
πάρει το αποτέλεσμα που θα αφήσει
ανοιχτή την πρόκριση ενόψει της ρεβάνς
της επόμενης εβδομάδας στο «Αμμό-
χωστος». Ο Ελλαδίτης τεχνικός θα στε-
ρηθεί τις πολύτιμιες υπηρεσίες του
Ιβάν Τζούρτζουριτς, ο οποίος τραυμα-
τίστηκε στο παιγνίδι με την ΑΕΚ.

Η ενίσχυση 
του Κατσαράβα

ΕΠΑΘΛΟ CARLSBERG 

Ανήμερα της εορτής των γενεθλίων του,
στις 13/1/17 (συμπλήρωσε τα 23 του
χρόνια), παρέλαβε το βραβείο του ο Γε-
ωργιανός επιθετικός του Εθνικού Άχνας
Nίκα Κατσαράβα, ο οποίος ως γνωστό
αναδείχτηκε από τους αθλητικούς συν-
τάκτες ως ο «Καλύτερος Ποδοσφαιρι-
στής» του Επάθλου Ήθους, Τέχνης και
Αρετές Carlsberg, για τον μήνα Δεκέμ-
βριο 2016. Περαιτέρω, ο Νίκα υπέδειξε
τον Σύνδεσμο «Οι Φίλοι της Παιδικής
Στέγης και Εφηβικού Ξενώνα Λάρνα-
κας», στον οποίο η Carlsberg συνεισέ-
φερε το ποσό των 1000 ευρώ, το οποίο
θα διατεθεί για την ευημερία των παιδιών
της Στέγης, σύμφωνα με τους κανονι-
σμούς που διέπουν τη διεξαγωγή του
δημοφιλούς θεσμού της φίλαθλης εται-
ρείας. Η απονομή του Επάθλου Carl-
sberg στον Nίκα Κατσαράβα και της
σχετικής επιταγής στη Γραμματέα του
Δ.Σ. του Συνδέσμου «Φίλοι της Παιδικής
Στέγης και Εφηβικού Ξενώνα Λάρνα-
κας», κ. Έλενα Πάτσαλου-Κυριακίδου,
έγινε από τον Διευθυντή Δημοσίων
Σχέσεων της Carlsberg Αντρέα Σμυ-
ρίλλη, παρουσία του Αναπληρωτή Προ-
έδρου του Eθνικού κ. Πανίκου Ζένιου.

Σχεδόν ολόιδια με πέρσι! 
Αδίκησαν εαυτούς οι Λαρνακείς από τους απρόσμενους βαθμούς που έχασαν φέτος
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Όλοι στο πλευρό του Σόουζα
Η 6μηνη απουσία του λόγω τραυματισμού ίσως αλλάξει τον μετεγγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΛ

ΑΕΛ
Κωστής�Σταυρινίδης�

Ενός κακού μύρια έπονται. Ο σοβαρός
τραυματισμός του Λούκας Σόουζα επι-
σκίασε τα πάντα στην ΑΕΛ. Ο Βραζιλιάνος
μέσος, αν όχι ο καλύτερος, ένας από τους
καλύτερους της φετινής ομάδας, τελείωσε
για φέτος, αφού ο τραυματισμός του
κόντρα στην Ανόρθωση ήταν ιδιαίτερα
σοβαρός. Τα κακά μαντάτα ανακοίνωσε
η διοίκηση της ΑΕΛ χθες το μεσημέρι:
«Η ΑΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Δημόσια ΛΤΔ
ανακοινώνει ότι ο ποδοσφαιριστής μας
Λουκάς Σόουζα πέρασε το πρωί από
εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις και η
διάγνωση έδειξε ρήξη πρόσθιου χιαστού
συνδέσμου αριστερού γονάτου. Ο ποδο-
σφαιριστής θα υποβληθεί σε χειρουργική
επέμβαση και η επάνοδός του υπολογί-
ζεται σε 6 μήνες. Ολόκληρη η οικογένεια
της ΑΕΛ θα είναι δίπλα στον Λουκάς και
του ευχόμαστε καλή επάνοδο στα γήπεδα». 

Ο παροπλισμός του Λούκας ίσως αλ-
λάξει κάπως τον μετεγγραφικό σχεδιασμό
της λεμεσιανής ομάδας. Δηλαδή πιθα-
νότατα θα πάρει και μέσο για να καλύψει
το κενό του Βραζιλιάνου, ενώ ήδη έχει
παρθεί απόφαση να αποκτηθεί και ένας
επιθετικός που να έχει το εύκολο γκολ.
Ο τραυματισμός του Σόουζα ήρθε μετά
την κακή εμφάνιση της ομάδας στο ντέρμ-
πι με την Ανόρθωση που κόστισε άλλους
δύο βαθμούς, και μέσα σε δύο αγωνιστικές
βρέθηκε στο -5 από την κορυφή. Η ΑΕΛ
με εξαίρεση το τελευταίο δεκαπεντάλεπτο
δεν ήταν καλή, έκανε το χειρότερό της
πρώτο ημίχρονο (σύμφωνα με τον προ-
πονητή της) και μόνο με την είσοδο του
Πίτι κυριάρχησε πραγματικά, όμως οι
1-2 φάσεις που έφτιαξε δεν ήταν αρκετές
για να της χαρίσουν το τρίποντο. 

Η ΑΕΛ έχει την ατυχία να μη βρί-
σκονται σε καλή σωματική κατάσταση

αρκετοί παίκτες της αυτή την περίοδο,
κάποιοι άλλοι δείχνουν κουρασμένοι από
τα διαδοχικά παιγνίδια, ενώ και ο Πάμπος
Χριστοδούλου έχει τις δικές του ευθύνες
για την εικόνα της ομάδας στα δύο σερί
ντέρμπι. Είναι δουλειά του προπονητή
να βρίσκει λύσεις και να προσπαθεί να
ξεπερνά τις απουσίες και τα άλλα εμπόδια. 

Το μήνυμα για τη συνέχεια έδωσαν οι
οργανωμένοι οπαδοί με μια ανάρτησή
τους στο facebook: «Τώρα στηρίζουμε
ακόμα πιο έντονα την ομάδα μας, κλείνουμε
το στόμα στους διάφορους καλοθελητές
και γινόμαστε η ασπίδα του σωματείου
μας! Α.Ε.Λ. στα εύκολα, ΑΕΛΑΡΑ στα δύ-
σκολα! ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕ-
ΝΟΙ». Άλλωστε, τίποτα δεν έχει χαθεί με
δύο στραβά αποτελέσματα. Η ΑΕΛ εξα-
κολουθεί να είναι στην 3η θέση, η από-
σταση από την κορυφή δεν είναι μεγάλη,
και σαν στόχο έχει να ξεπεράσει γρήγορα
τα άσχημα αποτελέσματα με νίκες, για να
επιστρέψουν τα χαμόγελα στους οπαδούς
της. Αρχής γενομένης από το πολύ δύσκολο
παιγνίδι της Κυριακής με τη Σαλαμίνα
στη Λάρνακα. Το τρίποντο θα είναι ο μόνος
στόχος της λεμεσιανής ομάδας. 

Ο Πάμπος Χριστοδούλου θα προ-
σπαθήσει να ξαναδώσει στους παίκτες
του το πάθος και την αγωνιστικότητα
που τους διέκρινε στα προηγούμενα
παιγνίδια. Θα έχει επιστροφές παικτών
(σίγουρα Αϊρόσα και Μέσκα, ίσως ο Σιέ-
λης) και με τη δουλειά θα προσπαθήσει
να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας. Επί-
σης, θα προσπαθήσει να βελτιώσει την
ψυχολογία τους που είναι πεσμένη. Τα
επόμενα παιγνίδια είναι σημαντικά για
τους κίτρινους, που θέλουν να δείξουν
ότι είναι ενωμένοι και με αποφασιστι-
κότητα θα παλέψουν για να υλοποιήσουν
τους στόχους τους. Με ένα σερί νικών
θα μπορέσουν να διώξουν τα μαύρα
σύννεφα που έχουν μαζευτεί πάνω από
τη λεμεσιανή ομάδα. 

Η συνέλευση τροχοδρομεί τις εξελίξεις
Σήμερα τα μέλη του σωματείου αναμένεται να εκλέξουν διοίκηση στην εταιρεία 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Βασίλης�Τσιρόπουλος

Ευχή όλων στην Ανόρθωση είναι η ση-
μερινή γενική να είναι αυτή που θα
βάλει τέλος στο διοικητικό αδιέξοδο που
έχει προκύψει στην εταιρεία. Σαφώς και
από την τελευταία συνέλευση έχουν
προκύψει εξελίξεις, όμως, η σημερινή
ημέρα είναι η κρισιμότερη του τελευταίου
διαστήματος.

Ο μοναδικός ενδιαφερόμενος για
την ανάληψη της διοίκησης της εταιρείας
είναι ο Ανδρέας Παντελή. Τα μέλη του
σωματείου την Παρασκευή εξουσιο-
δότησαν 3μελή επιτροπή, για να ξεκι-
νήσει επαφές. Η πρώτη συνάντηση
έγινε το Σάββατο και χθες το πρωί πραγ-
ματοποιήθηκε δεύτερη συνάντηση. Ο
πρώην πρόεδρος της Ανόρθωσης έχει
στα χέρια του όλες τις οικονομικές κα-
ταστάσεις της εταιρείας αλλά και τη
συμφωνία μεταξύ Πουλλαΐδη και σω-
ματείου. Από τη συνάντηση φάνηκε ότι
υπάρχει θετικό κλίμα και όπως όλα
δείχνουν ο Ανδρέας Παντελή θα επι-
στρέψει στην Ανόρθωση. Μάλιστα πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι άλλαξε και τον
όρο του σε ό,τι αφορά τη χρονική διάρ-
κεια που επιθυμεί να έχει η διοίκησή
του. Από 3,5 χρόνια σε 1,5 χρόνο και
αυτό γιατί θα πρέπει να γίνουν κατα-
στατικές αλλαγές, κάτι που σημαίνει ότι
θα χαθεί και άλλος χρόνος. 

Η 3μελής επιτροπή χθες το βράδυ
στη συνεδρία του Δ.Σ. του σωματείου,
ενημέρωσε τα μέλη του σώματος για τις
επαφές με τον Ανδρέα Παντελή, το πλάνο
του και τις προθέσεις του. Σήμερα ενώπιον
της Γενικής Συνέλευσης το διοικητικό

συμβούλιο θα ενημερώσει λεπτομερώς
τα μέλη για τις επαφές, ώστε να αποφα-
σίσουν για τη νέα διοίκηση της εταιρείας. 

Χθες κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο

ότι έγινε συνάντηση του Χαράλαμπου
Μανώλη με τους Παντελή και Κετσπάγια.
Ο πρόεδρος του σωματείου με ανάρτησή
του σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης

διέψευσε κάτι τέτοιο. «Με μεγάλη μου
λύπη βλέπω διαφορά δημοσιεύματα
που δεν ανταποκρίνονται στην πραγμα-
τικότητα που φαίνεται ότι σκοπό έχουν

τη δημιουργία εντυπώσεων και να προ-
καλέσουν περαιτέρω σύγχυση ανάμεσα
στους Ανορθωσιάτες. Θέλω να σας πλη-
ροφορήσω ότι δεν υπήρξε καμία συ-
νάντηση ανάμεσα σε μένα, τον κύριο
Παντελή και τον Τιμούρ. Αυτά για την
αποκατάσταση της αλήθειας».

Καμία επαφή
Από το Σάββατο υπάρχει η πληρο-

φορία ότι ο νυν αναπληρωτής πρόεδρος
της εταιρείας Θέμης Βιολάρης θα κα-
τέλθει με δικό του συνδυασμό. Τουλά-
χιστον μέχρι χθες δεν είχε καμία επαφή
με διοικητικά στελέχη του σωματείου,
ούτε κάποια επαφή. Αυτό μας ανέφερε
μέλος της διοίκησης της Ανόρθωσης.
Έτσι παραμένει άγνωστο αν ο Θέμης
Βιολάρης θα είναι υποψήφιος πρόεδρος
για την εταιρεία. 

Ικανοποίηση από την εμφάνιση
Στο αγωνιστικό μέρος, στην Ανόρ-

θωση επικρατεί ικανοποίηση από την
πολύ καλή εμφάνιση της ομάδας στον
πολύ δύσκολο αγώνα με την ΑΕΛ. Δεν
υπάρχει ικανοποίηση, βέβαια, από το
αποτέλεσμα καθώς πιστεύουν ότι δι-
καιούνταν τη νίκη. Οι ποδοσφαιριστές
του Ρόνι Λέβι από το πρώτο μέχρι το
τελευταίο λεπτό είχαν ένα πλάνο που
εφάρμοσαν, είχαν πάθος και πίστεψαν
στο θετικό αποτέλεσμα. Το ζητούμενο
φυσικά δεν ήρθε, όμως, σίγουρα θα
ανέβει η ψυχολογία ενόψει της δύσκολης
συνέχειας. Ο τραυματισμός του Καμ-
πρέρα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο
τύπου της «Κυρίας» δεν εμπνέει ανη-
συχία και τις επόμενες ημέρες αναμέ-
νεται πως θα μπει σε κανονικούς ρυθ-
μούς προπόνησης.
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ΑΕΖ 2
3’ Ανδρέου, 7’ Σάσι

ΑΡΗΣ 3
17’ Σκούρτης, 32’ Αουρέλιο, 58’ Μάρτινς

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με δύο
τέρματα, ο Άρης κατάφερε να κάνει την
ανατροπή και να πάρει μία σπουδαία
νίκη στο Παφιακό με 3-2. Η ΑΕΖ προ-
ηγήθηκε με τα γκολ των Ανδρέου (3’)
και Σάσι (7’), με τον Άρη να επιστρέφει
και να παίρνει τη νίκη με τα τέρματα των
Σκούρτη (17’), Αουρέλιο (32’) και Μάρτινς
(58’). Στους 14 βαθμούς έφτασε η ελαφρά
ταξιαρχία, στους 9 έμεινε η ΑΕΖ. Τέσσερα
γκολ σε 32 λεπτά είχαμε στο πρώτο ημί-
χρονο. Η ΑΕΖ από πολύ νωρίς βρέθηκε
μπροστά στο σκορ με 2-0, ο Άρης όμως
δεν το έβαλε κάτω και μέσα σ’ ένα δεκα-
πεντάλεπτο έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Μόλις στο 3’ η ΑΕΖ άνοιξε το σκορ
με διαγώνιο σουτ από τον Κρίστη Αν-
δρέου, παίρνοντας στη συνέχεια προ-
βάδισμα δύο τερμάτων με τον Σάσι (7’). 

Στη συνέχεια η ΑΕΖ χαλάρωσε και
την πάτησε. Στο 17’ ο Άρης μείωσε με
κεφαλιά του Σκούρτη, μία προσπάθεια
που άρχισε από τα αριστερά από τον
Κούλλη Παύλου, ενώ μετά από αυτό το

γκολ ήρθε και η αναγκαστική αλλαγή
τερματοφύλακα για την ομάδα από το
Ζακάκι.

Το 2-2 δεν άργησε να έρθει, αφού
στο 32’ σωστά δόθηκε πέναλτι για τον
Άρη μετά από παράβαση του Στυλιανού,
ο οποίος βρήκε την μπάλα με το χέρι. Ο
Αουρέλιο εκτέλεσε εύστοχα και σημει-
ώθηκε το 2-2, αποτέλεσμα ημιχρόνου.

Χωρίς ιδιαίτερες φάσεις και με αργό
ρυθμό το δεύτερο 45λεπτο. Στο ξεκίνημα

ο Άρης ζήτησε στο 47’ πέναλτι σε πτώση
του Παύλου σε μαρκάρισμα από τον
Ταουντούλ στην πλάτη, όμως κακώς δεν
δόθηκε, αφού από την τηλεοπτική προ-
βολή φάνηκε ότι ο τερματοφύλακας της
ΑΕΖ τον ανέτρεψε.

Ο Άρης βελτιωμένος στο β’ ημίχρονο
έκανε και την ανατροπή με μία γκολάρα
του Μάρτινς στο 58’, με μακρινό ευθύ-
βολο σουτ, που τελικά χάρισε τη νίκη
στην ομάδα του.

ΕΡΜΗΣ
Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Άπαντες στον Ερμή έκαναν λόγο για μια
νέα αρχή στο προχθεσινό παιχνίδι με
την Καρμιώτισσα, στο ντεμπούτο του
Γιώργου Κόσμα στον πάγκο της ομάδας.
Και ιδανικότερη αρχή δεν μπορούσε να
γίνει, απ’ αυτή που έγινε. Καθαρή νίκη
και άνοδος στην πρώτη εξάδα της βαθ-
μολογίας. Όπως ήταν φυσιολογικό η
επιστροφή στις επιτυχίες και στις καλές
εμφανίσεις, σκόρπισε ενθουσιασμό στις
τάξεις του Ερμή, προσβλέποντας σε ανά-
λογη καλή συνέχεια. Πλέον, οι «φτερο-
πόδαροι» πήραν ξανά κεφάλι στη μάχη
για κατάκτηση της έκτης θέσης, έχοντας
διαφορά δύο βαθμών από την 7η Σαλα-
μίνα, τεσσάρων βαθμών από τον 8ο Εθνι-
κό και έξι βαθμών από την 9η Ανόρθω-
ση.

Κοσμά, Φροξυλιάς και Γκραντίν
Η παρουσία του Γιώργου Κόσμα στον
πάγκο της ομάδας μπορεί να μην έφερε
θεαματική βελτίωση από το πρώτο παι-
χνίδι, αλλά έφερε νέο αέρα και διαφο-
ρετική αγωνιστική φιλοσοφία, στοιχεία
αρκετά για να οδηγήσουν τον Ερμή στη

νίκη επί της Καρμιώτισσας. Αξιοσημείωτο
ήταν και το παρθενικό γκολ του Φροξυλιά
με τη φανέλα του Ερμή, το οποίο έδειξε
ότι ο Κύπριος μέσος έχει πολλά να προ-
σφέρει στη νέα του ομάδα. Επιπλέον,
αγωνιστικά λεπτά πήρε και το πρόσφατο
απόκτημα του Ερμή, ο Γάλλος επιθετικός
Γκραντίν, πάνω στον οποίο επενδύουν
αρκετά στον Ερμή, καθώς πρόκειται για
έναν ποιοτικό και έμπειρο ποδοσφαιρι-
στή. Στον Ερμή όμως δεν μένουν στη
νίκη επί της Καρμιώτισσας. Η συνέχεια
είναι δύσκολη, αρχής γενομένης από το
επόμενο παιχνίδι, με τον Απόλλωνα στο
«Τσίρειο». Απώλεια για την έξοδο στη
Λεμεσό αποτελεί η τιμωρία του Μπενγκά
με τέταρτη κίτρινη κάρτα.

Διπλό με ανατροπή Ιδανική νέα αρχή

ΑΠΟΕΛ
Πολύβιος�Αλεξάνδρου�

Η
πρώτη εκκρεμότητα ολο-

κληρώθηκε, πάνε για τις
επόμενες δύο. Από χθες ο
Νταβίντ Μπαράλ είναι και
επίσημα κάτοικος Αρχαγ-

γέλου για τους επόμενους 18 μήνες, με
τον Ισπανό φορ να τονίζει μέσω twitter:
«Είμαι επίσημα ποδοσφαιριστής του
ΑΠΟΕΛ. Είμαι πολύ χαρούμενος που
εντάσσομαι σε ένα μεγάλο σύλλογο που
προσπαθεί πάντα να κερδίζει τίτλους».
Με αυτό τον τρόπο η πρώτη επιθυμία
του Τόμας Κρίστιστανσεν για τη μετεγ-
γραφική περίοδο Ιανουαρίου, ικανο-
ποιήθηκε από τη διοίκηση. Ο Μπαράλ
μαζί με τους Σωτηρίου και Ντε Καμάργκο
θα αποτελέσουν το τρίο των επιθετικών,
με τον Ισπανό, όπως πολλοί υποστηρί-
ζουν, να διαθέτει διαφορετικά χαρακτη-
ριστικά από τους δύο που τράβηξαν
μέχρι σήμερα το κουπί. Το ζητούμενο
είναι να μπει με το «καλημέρα» στην
ομάδα και να δώσει αυτό το διαφορετικό
στην επιθετική γραμμή των πρωταθλη-
τών, που είναι και ο κυριότερος λόγος
που αποκτήθηκε. Ο Μπαράλ πραγμα-
τοποίησε χθες την πρώτη του προπόνηση
στον Αρχάγγελο και γνώρισε τους νέους
του συμπαίκτες. Σύμφωνα με την επίσημη
ενημέρωση, περιελάβανε πρόγραμμα
ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο για όλους
τους ποδοσφαιριστές.

Απαντά ο Γιαμπερέ
Στον ΑΠΟΕΛ, μετά τη θετική κατάληξη
στην υπόθεση Μπαράλ, στρέφουν την
προσοχή τους στις δύο προσθήκες που
θα ακολουθήσουν και θα ολοκληρώσουν
τον σχεδιασμό του Ιανουαρίου. Πρόκειται
για τον κεντρικό αμυντικό και τον μέσο
που θα έρθουν στον Αρχάγγελο, ώστε
να ανεβάσουν και άλλο την ποιότητα
της ομάδας. Ως γνωστό, στην ακίδα εδώ
και καιρό βρίσκεται η περίπτωση του
Σεντρίκ Γιαμπερέ, με τους γαλαζοκίτρι-
νους να δείχνουν αρκετή υπομονή και
επιμονή, στοιχείο που δείχνει και την
επιθυμία που υπάρχει στην ομάδα, ώστε
να πραγματοποιηθεί η συμφωνία. Στο
πρόσωπο του 26χρονου Γάλλου αμυν-
τικού, ο Τόμας Κρίστιανσεν βλέπει την
ιδανικότερη επιλογή για να αντικατα-

στήσει τον Καρλάο στο κέντρο της άμυνας.
Χθες, ο Γιαμπερέ αποφάσισε ότι δεν θα
συνεχίσει στη Ρωσία και στην Αντζί,
στην οποία αγωνίστηκε υπό τη μορφή
δανεισμού από την Μπορντό τους τε-
λευταίους πέντε μήνες. Αυτή η εξέλιξη
τον φέρνει ακόμα πιο κοντά στον Αρ-
χάγγελο, αφού ο ΑΠΟΕΛ αξιολογείται
θετικά από τον ίδιο, σε σχέση με τις
άλλες προτάσεις που έχει ενώπιόν του.
Γιατί και οικονομικά συμφέρουσα είναι
και η ομάδα του δίνει την προοπτική
που θέλει, αφού συνεχίζει στους «32»
του Γιουρόπα Λιγκ. Σήμερα ολοκλη-
ρώνεται η προθεσμία που ζήτησε από
τον ΑΠΟΕΛ για να απαντήσει, με τους
γαλαζοκίτρινους να αναμένουν εάν τελικά
έπεισε την γυναίκα του για να συνεχίσει
στην Κύπρο. Στην περίπτωση θετικής
απάντησης, αυτό που μένει να ξεκαθα-
ρίσει είναι εάν θα έρθει ως δανεικός
μέχρι το τέλος της περιόδου, ή εάν ο δα-
νεισμός του από την Μπορτνό θα είναι
μεγαλύτερης διάρκειας. Πάντως, στον
ΑΠΟΕΛ είναι προετοιμασμένοι για όλα
τα ενδεχόμενα, γι’ αυτό και τις τελευταίες

ημέρες επεξεργάζονται τις εναλλακτικές
λύσεις που έχουν ενώπιόν τους.  

Ενδιαφέρουσα περίπτωση 
Την ίδια ώρα, στον ΑΠΟΕΛ φαίνεται να
«ψήνουν» ακόμα μια προσθήκη που
αφορά τον μέσο. Μια θέση που κρίνεται
αρκετά σημαντική αφού από τα πόδια
του «εκλεκτού», θα περνά όλο το παιχνίδι
της ομάδας. Κακά τα ψέματα, ο Μπερτόλιο
που αποκτήθηκε, για να κάνει αυτή τη
δουλειά, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν
ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του Δα-
νού τεχνικού αλλά και του κόσμου, γι’
αυτό και ανατέθηκε στον υπεύθυνο
σκάουτιγκ, Χόρχε Λορένθο, να βρει τον
καταλληλότερο που να βρίσκεται στα οι-
κονομικά πλαίσια της εταιρείας. Πέραν
του Γκνιάνιτς, που το όνομα του είδε το
φως της δημοσιότητας, αλλά δεν επιβε-
βαιώνεται από πλευράς γαλαζοκιτρίνων,
στα υπ’ όψιν φαίνεται να υπάρχει ακόμα
μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, που αγω-
νίζεται σε ομάδα των Βαλκανίων. Και σε
αυτή την περίπτωση, εξελίξεις αναμέ-
νονται τις επόμενες ημέρες. 

«Έκλεισε» Μπαράλ, αναμονή για Γιαμπερέ
Ο Ισπανός φορ υπέγραψε συμβόλαιο 18 μηνών και πλέον η προσοχή στρέφεται στον Γάλλο, ο οποίος αναμένεται να απαντήσει σήμερα
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ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

Κωστής�Σταυρινίδης

Π
λέον έχουν πεισθεί όλοι.

Ο Απόλλωνας επέστρεψε
οριστικά στη διεκδίκηση
του τίτλου. Η νέα νίκη σε
ντέρμπι, αυτή τη φορά στο

ΓΣΠ επί της Ομόνοιας, επιβεβαίωσε
ότι η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή
είναι διατεθειμένη να καλύψει όλο το
χαμένο έδαφος και να προσπαθήσει
στη συνέχεια, στη β’ φάση να κατακτήσει
το πρωτάθλημα. 

Φυσικά και είναι ακόμα μακριά (6
βαθμοί), φυσικά και συνεχίζει να παίζει
με την πλάτη στον τοίχο και γι’ αυτό απα-
γορεύονται οι απώλειες. Φυσικά και οι
αγώνες που ακολουθούν είναι πιο επι-
κίνδυνοι (όχι πιο δύσκολοι αλλά πιο επι-
κίνδυνοι) για τη λεμεσιανή ομάδα. Για
παράδειγμα, ο επόμενος αντίπαλος, ο Ερ-
μής, πάντα δυσκολεύει και συχνά βάζει
τρικλοποδιά στους κυανόλευκους είτε
εντός είτε εκτός έδρας. Όμως στον Απόλ-
λωνα υπάρχει προσγείωση, υπάρχει πά-
θος, υπάρχει θέληση, υπάρχει αποφασι-
στικότητα, για να πετύχει τον στόχο του.
Οι χαρές και τα πανηγύρια τελείωσαν
την Κυριακή στον Απόλλωνα. Από χθες
όλοι βλέπουν τον αγώνα της Κυριακής
με τον Ερμή στο Τσίρειο. Ένα παιγνίδι
πολύ σημαντικό για τη λεμεσιανή ομάδα,
αφού τα τελευταία χρόνια είναι σε τέτοιους
αγώνες που την πατά και δεν μπορεί να
υλοποιήσει τον στόχο της. Ο Σωφρόνης
Αυγουστή είχε το καθαρό μυαλό αμέσως
μετά τη σπουδαία νίκη στο ΓΣΠ να κατε-
βάσει τους τόνους και να προσγειώσει
την ομάδα και τον κόσμο. Το ίδιο έκανε
και ο επίσημος Απόλλωνας το βράδυ της
Κυριακής. Το τρίποντο την Κυριακή επι-
βάλλεται για πολλούς λόγους και το ση-
μαντικό είναι να αγωνισθεί ο Απόλλωνας
όπως στα προηγούμενα παιγνίδια.

Οι φίλοι της ομάδας αναμένεται να
έχουν εντυπωσιακή παρουσία αφού

ακόμα και ο τελευταίος έχει πεισθεί ότι
μπορεί ο Απόλλωνας να διεκδικήσει
τον τίτλο μέχρι τέλους. Προχθές στο ΓΣΠ
είχαν συγκλονιστική παρουσία, στήριξαν
τους ποδοσφαιριστές και στο τέλος πα-
νηγύρισαν τη μεγάλη νίκη. 

Η «περίληψη»
Τι μας έμαθε το παιγνίδι της Κυριακής;
Ότι ο Απόλλωνας μπορεί για ένα ημί-
χρονο να κυριαρχήσει ξανά επί ενός με-

γάλου αντιπάλου ολοκληρωτικά. Γκολ
ο Σαρδινέρο, δοκάρι ο Παπουλής, τρεις
μεγάλες φάσεις ο Μάγκλιτσα, μια χαμένη
ευκαιρία από Ντα Σίλβα. 65% κατοχή
της μπάλας και ο αντίπαλος με το ζόρι 1-
2 φάσεις. Επίσης, μας έμαθε ότι ξέρει να
αντιδρά. Βρέθηκε σε σχοινιά στην επα-
νάληψη, γλύτωσε τα χειρότερα, καθάρισε
το μυαλό του και στο τελευταίο 20λεπτό
ξαναβρήκε την ηρεμία του και κέρδισε
το παιγνίδι. Μεγάλος πρωταγωνιστής

του ΓΣΠ ο Αντριάν Σαρδινέρο. Ο Ισπανός
είχε ανάγκη από ένα μεγάλο παιγνίδι
και αυτό του βγήκε προχθές. Εξαιρετικός
ήταν ξανά ο Σακκέτι και το δίδυμο Ρομ-
πέρζ και Βινίσιους. Επίσης μεγάλος πρω-
ταγωνιστής για ακόμα ένα παιγνίδι ο
Σωφρόνης Αυγουστή. Ο Κύπριος τεχνι-
κός τα έδωσε όλα από τον πάγκο, έκανε
τις κινήσεις, ανακάτεψε τα πράγματα και
στο τέλος δικαιώθηκε. 

Ο Απόλλωνας κέρδισε για 4ο διαδο-

χικό παιγνίδι (μετρά και το κύπελλο) την
Ομόνοια με το ίδιο μάλιστα σκορ (2-1),
πέτυχε 3η σερί νίκη σε ντέρμπι, έφθασε
τις 5 διαδοχικές στο πρωτάθλημα που
είναι ρεκόρ για φέτος, ενώ συμπλήρωσε
12 παιγνίδια αήττητος. Και αν κερδίσει
τον πάντα δύσκολο Ερμή στη Λεμεσό
τότε σε έναν γύρο οι κυανόλευκοι θα
μετρούν 10 νίκες και 3 ισοπαλίες, εκ
των οποίων η μια στο 95, η άλλη στο 90
και η 3η αφού προηγήθηκε ξανά. 

Έπεισε και τον τελευταίο «άπιστο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

Κωνσταντίνος�Κλαρκ

Στην αρχή της χρονιάς το αγωνιστικό
σύνθημα σε ό,τι αφορά την Ομόνοια
ήταν αναμενόμενο και στηρίχτηκε σε
όλα τα επίπεδα. Από τον Νίκο Νταμπίζα,
τον Τζον Κάρβερ και τη διοίκηση. Η δη-
μιουργία μίας νέας ομάδας που θέλει
τον χρόνο της και που στην πορεία θα
δείξει τις πραγματικές της δυνατότητες.
Το επιχείρημα ήταν απόλυτα σωστό, η
Ομόνοια ήθελε τον χρόνο της. Έχουν
όμως περάσει σχεδόν έξι μήνες και η
ομάδα έχει δώσει 24 επίσημους αγώνες
(19 στο πρωτάθλημα, ένα στο κύπελλο
και τέσσερεις στην Ευρώπη). Είναι μεγάλο
το δείγμα και μπορούν να εξαχθούν
συμπεράσματα. Υπάρχει πρόοδος και
πόση; Και αν υπάρχει είναι τέτοια που
να ανταποκρίνεται στον πήχη των απαι-
τήσεων; Δεν είναι εύκολο να απαντηθεί
με μονολεκτικό τρόπο, αλλά η ζυγαριά
γέρνει προς το όχι. Από την αρχή φάνηκε
ότι επιθετικά η Ομόνοια ήταν καλή. Δεν
είχε ποτέ πρόβλημα στο γκολ, ακόμη
και στα αρχικά στάδια. Στην πορεία βελ-
τιώθηκε αρκετά η ανάπτυξη, η δημι-
ουργία, οι αυτοματισμοί. Σε αυτό τον
τομέα, λοιπόν, η Ομόνοια παίρνει καλό
βαθμό προόδου. Στην άλλη όχθη όμως,
η κατάσταση αντί να βελτιώνεται, το λι-
γότερο παραμένει σταθερά κακή, για να
μην πούμε ότι επιδεινώνεται. Ο τρόπος,
με τον οποίο αμύνεται και δέχεται πολλά

τζάμπα γκολ, είναι απαράδεκτος. Αν στην
αρχή υπήρχε θέμα στελέχωσης και χη-
μείας, ως δικαιολογητικά, σήμερα δεν
υπάρχει καμία δικαιολογία. Επιβεβαι-
ώνεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η
στελέχωση του κεντροαμυντικού χώρου
ήταν ελλιπής και ποσοτικά (σε θέσεις)

και ποιοτικά. Η επιλογή ενός συστήματος
(ο ρόμβος) βοήθησε σίγουρα την επίθεση,
αλλά έκανε ακόμη χειρότερα τα πράγματα
στην αμυντική συμπεριφορά. Το ότι γί-
νεται προσπάθεια βελτίωσης μέσα από
τις προπονήσεις, αυτό είναι βέβαιο. Όμως,
μετρά το αποτέλεσμα και αυτό δεν δι-

καιώνει την προσπάθεια. 
Υπάρχει φυσικά και το θέμα της

σταθερότητας στην απόδοση, στη διάρ-
κεια. Η Ομόνοια έχει εξαιρετικά δια-
στήματα, μπορεί και ολόκληρα ημίχρονα,
αλλά έχει εξίσου μεγάλα νεκρά διαστή-
ματα. Φυσιολογικά αν σκεφτεί κανείς

όλα τα πιο πάνω. 

Ο καθρέφτης
Το αποτέλεσμα είναι έτσι και αλλιώς
από ένα σημείο και μετά το πρώτο κρι-
τήριο. Η Ομόνοια είναι ελαφρώς μπροστά
σε βαθμούς από ότι τα προηγούμενα
χρόνια. Αλλά, μέχρις εκεί. Είναι πάλι 5η,
είναι μακριά από την κορυφή, χάνει πε-
ρισσότερο από ό,τι κερδίζει στα ντέρμπι.
Μετρά 11 νίκες συνολικά, όμως οι φίλοι
της δυσκολεύονται να θυμηθούν πέραν
των δύο άντε τριών (αν υπολογίσουμε
και τον αγώνα με τον Άρη στο ΓΣΠ) πε-
ριπτώσεων που πέρασαν ένα άνετο από-
γευμα. Οι αγχώδεις νίκες έχουν γίνει
σχεδόν κανόνας. Προσθέστε και την αδυ-
ναμία στα εκτός έδρας. Σε κάποιες περι-
πτώσεις οι συγκυρίες, η τύχη και τα δε-
δομένα λειτούργησαν εναντίον της. Σε
άλλες όμως, λειτούργησαν υπέρ της.    

Μπορεί αυτή η ομάδα να κυνηγήσει
την 4η τουλάχιστον θέση, τη στιγμή που
μέχρι τα πλέι-οφ το πρόγραμμά της είναι
πλέον πολύ πιο δύσκολο; Μπορεί να
σταθεί και να περάσει από διπλές ανα-
μετρήσεις κυπέλλου για να φτάσει μέχρι
τέλους; Με τις ενδείξεις, μέχρι τώρα, δεν
δείχνει πως μπορεί. Αν κάποιος θέλει
να το δει πιο μακροπρόθεσμα, η Ομόνοια
κέρδισε (μεγάλο κέρδος πραγματικά)
δύο νεαρούς (Κατελάρη, Τουρέ), έχει
μία καλή βάση για του χρόνου, αλλά
τώρα και πολύ περισσότερο το καλοκαίρι,
θα πρέπει να κάνει καλές επιλογές για
να είναι και πρακτικά ισχυρή.

Πόσο προόδευσε τελικά από τον Ιούλιο; 
Η νέα Ομόνοια πήρε τον χρόνο της, αλλά τα αποτελέσματα ελάχιστα δικαιώνουν τις εκτιμήσεις 

Ο Απόλλωνας έχει διαφορά να καλύψει, αλλά δείχνει ξεκάθαρα πως μπορεί για την πρωτιά
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Οι χειρότερες ημέρες του Γκουαρντιόλα
ΜΑΝ. ΣΙΤΙ

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα ζει τις χειρότερες
μέρες του στον πάγκο. Εναντίον της Έβερτον
γνώρισε την βαρύτερη ήττα (4-0) της προ-
πονητικής του καριέρας σε αγώνα πρω-
ταθλήματος. Στη Σίτι ο Καταλανός προ-
πονητής έχει δεχθεί τέσσερα γκολ σε τρία
διαφορετικά παιχνίδια στην ίδια σεζόν,
για πρώτη φορά από τότε που κάθισε σε
πάγκο. Είχαν προηγηθεί το 4-2 από τη
Λέστερ και το 4-0 από την Μπαρτσελόνα.

Παρουσιάζει κατοχή μπάλας 60,6%
μέσο όρο, περισσότερο από κάθε άλλη
ομάδα της Premier League, αλλά έχει με-
γάλες αμυντικές αδυναμίες: Καμία από
τις πέντε πρώτες ομάδες δεν έχει δεχθεί
περισσότερα γκολ από τη Σίτι (26). Ποτέ
πριν ομάδα του Γκουαρντιόλα δεν είχε
δεχθεί τόσα γκολ σε αυτό το σημείο της
περιόδου. Πράγματι, μόνο στο τέλος των
δύο από τις επτά σεζόν του ως προπονητής
δέχθηκε περισσότερα γκολ: 29 το 2011-
12 και 35 το 2008-09. Έχει μέσο όρο
1,33 γκολ παθητικό ανά παιχνίδι, μακράν
το χειρότερο της καριέρας του.

Δεν είναι, όμως, καλύτερα τα πράγματα
και στην επίθεση. Η Σίτι είναι η ομάδα
που έχει τα λιγότερα γκολ (41) στο top- 5
της Premier. Ποτέ πριν οι ομάδες του
Γκουαρντιόλα δεν είχαν τόσα λίγα γκολ
μετά από 21 γύρους. Το ρεκόρ του είναι

τα 67 γκολ με την Μπαρτσελόνα το 2010-
11. Η Σίτι βρίσκεται 10 πόντους πίσω
από την Τσέλσι και έχει μόλις δύο βαθ-
μούς περισσότερους από τον Πελεγκρίνι
πριν από έναν χρόνο. Οι πέντε ήττες στην
Premier League, είναι όσες είχε γνωρίσει

όλα τα προηγούμενα χρόνια, σημειώνει
η Marca, ενώ στα επτά πρώτα παιχνίδια
του έναντι των επτά πρώτων έχει μαζέψει
7 πόντους από τους 21. Όπως γίνεται
αντιληπτό, ο Πεπ Γκουαρδίολα δέχεται
και έντονη κριτική, αφού αλλιώς περί-

μεναν την πορεία της ομάδας του στην
Αγγλία. Ο ίδιος δεν χάνει την αισιοδοξία
του, αφού θεωρεί πως θα έρθουν καλύ-
τερες μέρες, έχοντας απόλυτη εμπιστο-
σύνη στο ομολογουμένως πλούσιο ρόστερ
που διαθέτει η Σίτι.

«Καμία πρόταση 
για Μανωλά»

ΡΟΜΑ 

Με αφορμή το σενάριο περί ενδιαφέροντος
(και) της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Μά-
ουρο Μπαλντισόνι διευκρίνισε ότι οι
«Τζιαλορόσι» δεν έχουν δεχτεί πρόταση
για τον Έλληνα διεθνή στόπερ.  «Ο Μα-
νωλάς είναι ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής.
Είναι φυσιολογικό να παρακολουθείται
από διάφορες ομάδες και να βρίσκεται
στο επίκεντρο της προσοχής τους. Μέχρι
στιγμής όμως δεν έχουμε λάβει κάποια
προσφορά για τον Μανωλά. Ούτε κάποιος
μας έχει ρωτήσει γι’ αυτόν. Εξάλλου δεν
ενδιαφερόμαστε να τον πουλήσουμε. Δεν
είναι ευχάριστο να χάνεις καλούς παίκτες.
Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι
εξίσου σημαντική και η επιθυμία του
ίδιου του ποδοσφαιριστή. Με τον Μανωλά
έχουμε ήδη συζητήσεις για την ανανέωση
του συμβολαίου του. Υπάρχουν φυσικά
αρκετοί παράγοντες που παίζουν ρόλο
και κάνουν περίπλοκες τέτοιες διαπραγ-
ματεύσεις, όπως ο οικονομικός», ανέφερε
ο γενικός διευθυντής της Ρόμα. 

Τόσα δίνει 
στον Τζαβέλλα

ΑΕΚ 

Η ΑΕΚ έχει ήδη ξεκινήσει κύκλο συζη-
τήσεων με τον Γιώργο Τζαβέλλα και δεν
αποκλείεται να υπάρξει άμεσα συμφωνία.
Και αυτό επειδή είναι κοινή η επιθυμία
των δύο πλευρών να συνεργαστούν και
μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ,
έγινε συζήτηση και για το χρηματικό.
Μάλιστα, όπως θα διαπιστώσετε παρα-
κάτω, δύσκολα θα πει όχι ο παίκτης σε
τέτοια προσφορά. Η ΑΕΚ του προσφέρει
συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα
2,5 χρόνια, δίνοντάς του 150.000 ευρώ
μέχρι το τέλος της σεζόν και 700.000
ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια (από
350.000 τη σεζόν). Οι επαφές θα ενταθούν
μέσα στις επόμενες ώρες και μένει να
φανεί αν αυτά τα χρήματα (850.000
ευρώ) θα ικανοποιήσουν τον διεθνή
αμυντικό, για να πει το «ναι» και να φο-
ρέσει την κιτρινόμαυρη φανέλα. Σημει-
ώνεται ότι νωρίτερα μέσα στην ημέρα
γνωστοποιήθηκε η λύση της συνεργασίας
του ποδοσφαιριστή με τον ΠΑΟΚ.

ΘΕΜΑ 

Η UEFA προειδοποιεί για τη μεγάλη
αύξηση που παρατηρείται στους
μισθούς των ποδοσφαιριστών. Σύμ-
φωνα με την τελευταία έκθεση της
ευρωπαϊκής ομοσπονδίας το 2015,
συνολικά 20 ευρωπαϊκοί σύλλογοι,
διέθεσαν 3,854 δισ ευρώ, για να
πληρώσουν μισθούς των παικτών
τους. Μια εικόνα που επιβεβαιώνει
τις αυξανόμενες ανισότητες μεταξύ
των ποδοσφαιρικών ομάδων. Ο
πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Σέ-
φεριν, σημείωσε ότι «η Γηραιά Ήπει-
ρος έχει επιστρέψει την αρνητική
τάση της αύξησης υψηλών μισθών».

Ακριβώς όπως και «στη συγκέν-
τρωση των χορηγιών και των εμ-
πορικών εσόδων σε μια χούφτα
συλλόγους». Επικεφαλής σε αυτή
τη λίστα είναι η Μπαρτσελόνα, που
υπερβαίνει σαφώς τα 300 εκατομ-
μύρια ευρώ. Το ποσό είναι τόσο
υψηλό, επειδή υπάρχουν στους Κα-
ταλανούς, τρεις από τις σημαντικό-
τερες ποδοσφαιρικές προσωπικό-
τητες του πλανήτη, Μέσι, Σουάρες
και Νεϊμάρ, γνωστοί ως «τρίαινα»
MSN. Η ανησυχία υπάρχει, επειδή
ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξά-
νεται με ιλιγγιώδη ρυθμό. Σε σχέση
με το 2014, οι μισθοί των Καταλανών
έχουν αυξηθεί κατά 37%. Μάλιστα
να σημειωθεί ότι αυτή τη σεζόν,

υπολογίζεται ότι οι μισθοί θα φτάσουν
συνολικά τα 392.000.000 ευρώ. Οι

20 ομάδες που πλήρωσαν τα πε-
ρισσότερα χρήματα το 2015:

Μπαρτσελόνα 340 εκ. ευρώ 37% 61%

Ρεάλ Μαδρίτης 289 7% 50%

Τσέλσι 284 23% 69%   

Μάντσεστερ Σίτι 276 13% 60%

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 266 1% 51%        

Παρί Σ.Ζ 255 9% 53%   

Άρσεναλ 250 26% 56%   

Μπάγερν 236 9% 50%

Λίβερπουλ 216 26% 56%  

Γιουβέντους 198 8% 61% 

Μίλαν 164 1% 75%   

Τότεναμ 141 12% 55%    

Ρόμα 137 26% 75% 

Βόλφσμπουργκ 120 18% 63%

Ίντερ 120 -1% 70% 

Ντόρτμουντ 118 9% 42% 

Ζενίτ 113 -11% 58%

Σάλκε 111 -3% 51% 

Σουόνσι 110 46% 80%

Άστον Βίλλα 110 32% 73%

Το ΤΟP-20 με τους μεγαλύτερους μισθούς

ΟΜΑΔΑ ΜΙΣΘΟΙ ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΟΜΑΔΑ ΜΙΣΘΟΙ ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 

Όπως αναφέρεται στον γαλλικό
Τύπο, ο Μάρκο Βεράτι βρίσκεται
στο «στόχαστρο»της Μπάγερν
Μονάχου, με τον γερμανικό σύλ-
λογο να έχει έρθει ήδη σε επαφή
με τον Ιταλό μέσο. 

Με μεγάλο «όπλο» τον τεχνικό
Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος επι-
θυμεί διακαώς την ένταξη του
παίκτη στο ρόστερ της ομάδας
και έχει αναλάβει προσωπικά να
πείσει τον 24χρονο χαφ να με-
τακομίσει στο Μόναχο, η Μπά-
γερν πολιορκεί τον ποδοσφαιρι-
στή της Παρί Σεν Ζερμέν. 

Σε δημοσίευμά της η «Le Pa-
risien» υπογραμμίζει την εκτί-
μηση που έχει προς τον Βεράτι ο
προπονητής των πρωταθλητών
Γερμανίας, με τον οποίο πρόλαβε
να συνεργαστεί τη σεζόν 2012-
13 στο πέρασμά του από τον
πάγκο των Παριζιάνων. 

Ο πρώην προπονητής μεταξύ
άλλων των Μίλαν, Γιουβέντους,
Ρεάλ Μαδρίτης και Τσέλσι βλέπει

τον βραχύσωμο μέσο ως τον πο-
δοσφαιριστή που θα πάρει τα κλει-
διά της μεσαίας γραμμής της Μπά-
γερν αρχής γενομένης από την
προσεχή σεζόν, αφού το συμβόλαιο
του Τσάμπι Αλόνσο ολοκληρώ-
νεται τον Ιούνιο και ο Ισπανός μέ-
σος θα βαδίζει αισίως στα 36. 

Γιουβέντους και Ίντερ έχουν
ήδη εκφράσει την επιθυμία τους
να αποκτήσουν τον Βεράτι και
μένει να φανεί εάν ο πρώην παί-
κτης της Πεσκάρα θα επαναπα-
τριστεί ή θα συναντήσει και πάλι
τον «Καρλίτο». 

Πιέζουν Βεράτι 
οι Βαυαροί

«Χτυπά» Νιάνγκ ο Βενγκέρ
ΑΡΣΕΝΑΛ 

Τον ποδοσφαιριστή που θα απο-
τελέσει το επόμενο μεγάλο με-
τεγγραφικό χτύπημα της Άρσε-
ναλ μετά από εισήγηση του προ-
πονητή της ομάδας Αρσέν Βενγ-
κέρ, αποκαλύπτει με χθεσινό δη-
μοσίευμα ο ισπανικός Τύπος. 

Σύμφωνα με τη «Mundo De-
portivo», ο Αλσατός τεχνικός έχει
διαμηνύσει στους διοικούντες
του συλλόγου της αγγλικής πρω-
τεύουσας πως επιθυμεί διακαώς
την απόκτηση του επιθετικού
της Μίλαν Μ’Μπαγιέ Νιάνγκ. 

Η υπόθεση δεν είναι εφικτό
να προχωρήσει κατά την τρέ-

χουσα μετεγγραφική περίοδο,
το προσεχές καλοκαίρι, ωστόσο,
οι «κανονιέρηδες» είναι διατε-
θειμένοι να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις των «ροσονέρι» όσο
υψηλές και αν είναι αυτές, προ-
κειμένου ο 22χρονος Γάλλος να
μετακομίσει στο Λονδίνο. 

Ο Βενγκέρ βρίσκεται σε ανα-
ζήτηση ενός επιθετικού που να
μπορεί να συνεισφέρει τόσο στο
σκοράρισμα, δημιουργώντας κιν-
δύνους εντός και εκτός της αντί-
παλης μεγάλης περιοχής, όσο
και στα τρεξίματα που απαιτούν-
ται για την πίεση που πρέπει να
ασκείται στους αντιπάλους, με
τον Νιάνγκ να είναι ο ιδανικός,
αφού συγκεντρώνει όλα τα απα-

ραίτητα στοιχεία. 
Ο Μ’Μπαγιέ Νιάνγκ αποκτή-

θηκε από τη Μίλαν το καλοκαίρι
του 2012 (από την Καέν) και σε
αυτά τα πέντε χρόνια έχει μία
ταραχώδη πορεία στην καριέρα
του στον σύλλογο του Μιλάνου,
με τη φετινή να είναι η καλύτερή
του σεζόν στο ιταλικό κλαμπ.
Μία μετακίνηση, όμως, στο κο-
ρυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου
αναμφίβολα δεν θα τον άφηνε
ασυγκίνητο, αφού θα του έδινε
την ευκαιρία να συνεργαστεί με
έναν συμπατριώτη του προπο-
νητή, ενώ και η Μίλαν δεν φαί-
νεται αρνητική στην προοπτική
να βάλει στα ταμεία της ένα σε-
βαστό ποσό. 
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