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Κύπελλο 
και… sms 
Στη μάχη του κυπέλλου
ρίχνεται σήμερα ο
ΑΠΟΕΛ. Οι
«γαλαζοκίτρινοι»
φιλοξενούν τη Νέα
Σαλαμίνα και στοχεύουν
σε καθαρή νίκη. Την ίδια
στιγμή αναμένεται πως η
διοίκηση θα ανακοινώσει
την απόκτηση του Σεντρίκ
Γιαμπερέ. 
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Σφραγίζει σε
γνώριμη έδρα
Στο γήπεδο όπου μέχρι πριν από λίγους
μήνες ήταν η έδρα της, η ΑΕΚ καλείται να
σφραγίσει την πρόκριση στους «16» του
κυπέλλου επί της Καρμιώτισσας στο ΓΣΖ,
στον επαναληπτικό του 2-1. Σήμερα θα
γίνει  και ο επαναληπτικός αγώνας
μεταξύ Εθνικού Άσσιας-Ολυμπιακού. 
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Κορεάτης 
ο Σιέλης! 
Τα δυσάρεστα νέα 
για τους φίλους της ΑΕΛ
συνεχίστηκαν και χθες 
για 3η σερί ημέρα, αφού 
προέκυψε η άσχημη είδηση
ότι ο Σιέλης αποχωρεί άμεσα 
με μετεγγραφή για την Ν. Κορέα. 
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Οκτώ χρόνια μετά την επεισοδιακή αποχώρησή του από τη διοικητική πυραμίδα της Ανόρθωσης, ο Ανδρέας Παντελή είναι έτοιμος
να ηγηθεί της νέας προσπάθειας που γίνεται στην «Κυρία». Στη χθεσινή γενική συνέλευση του σωματείου, ο έμπειρος παράγοντας
πήρε το πράσινο φως από τους μετόχους ώστε να σχηματίσει διοίκηση και να προσπαθήσει να βγάλει την ομάδα από το διοικητικό
και αγωνιστικό αδιέξοδο. Πλέον στη συνέλευση της εταιρείας την Παρασκευή αναμένεται η τυπική επικύρωσή του στην προεδρία

του ιστορικού συλλόγου. Τα στελέχη που θα απαρτίζουν τον συνδυασμό του κ. Παντελή, οι πρώτες του δηλώσεις και όλος ο
απόηχος της χθεσινής συνέλευσης.
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Παίζει τη
χρονιά στο
«Δασάκι»! 
Η πορεία της Ομόνοιας
δεν εξελίσσεται τόσο κα-
λά στο πρωτάθλημα και
όλοι βλέπουν το κύπελλο
ως μια καλή διέξοδο για
διάκριση. Οι «πράσινοι»
φιλοξενούνται από τον
Εθνικό στη ρεβάνς του 0-
0 και επί της ουσίας παί-
ζουν όλη τη χρονιά σήμε-
ρα στο «Δασάκι». 
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Έχει και κύπελλο…

Τ
α τρία πρώτα εισιτήρια, που

οδηγούν στην προημιτελική
φάση του κυπέλλου, σφρα-
γίζονται σήμερα στις ισάριθ-
μες επαναληπτικές αναμε-

τρήσεις, ενώ είναι προγραμματισμένο
και το πρώτο ραντεβού του ΑΠΟΕΛ με
τη Νέα Σαλαμίνα.

Υπάρχουν φαβορί στις δύο από αυτές
και είναι η ΑΕΚ, που νίκησε την Καρ-
μιώτισσα έστω με το στενό 2-1 και βέβαια
ο Ολυμπιακός, που νίκησε τον Εθνικό
Άσσιας με το καθαρό 2-0.

Αντίθετα, αναμένεται με ενδιαφέρον
η αναμέτρηση στο Δασάκι της Άχνας
ανάμεσα στον Εθνικό και την Ομόνοια
μετά το 0-0 στο ΓΣΠ. Μέχρι στιγμής,
τουλάχιστον, αυτό το ματς λογικά θα μυ-
ρίσει κύπελλο περισσότερο από τους
λοιπούς αγώνες. Και όταν ολοκληρωθεί
η φάση των 16, θα αρχίσει να μυρίζει

περισσότερο άρωμα κυπέλλου γιατί λο-
γικό είναι με τις ομάδες που θα συνεχίζουν
στον θεσμό, θα βγουν ματσάρες και βε-
βαίως θα αρχίσει ουσιαστικά και η αντί-
στροφη μέτρηση για το ζευγάρι που θα
αναμετρηθεί στον τελικό τον μήνα Μάιο…

Και από τη στιγμή που είναι ένα τρό-
παιο και ταυτόχρονα εξασφαλίζει εισιτήριο
ευρωπαϊκό, λογικό και αυτονόητο είναι
να ενδιαφέρει όλους τους μνηστήρες, ει-
δικά κάποιους που πιθανόν διά μέσου
πρωταθλήματος να μην έχουν εξασφα-
λισμένη θέση για το Γιουρόπα.

Με αυτά τα δεδομένα και αναμένοντας
την έκβαση των σημερινών αγώνων,
αλλά κυρίως τη συνέχεια στον θεσμό,
μπόλικα καρδιοκτύπια και φέτος θα
υπάρξουν, ειδικά αν κάποιες ομάδες δεν
τα καταφέρουν στον μαραθώνιο και αναγ-
καστούν να ρίξουν όλο το βάρος για διά-
κριση και Ευρώπη στο κύπελλο.

Κατά τα άλλα, εντείνεται και αργά
αλλά σταθερά ολοκληρώνεται το μετεγ-
γραφικό σαφάρι του Ιανουαρίου και ταυ-
τόχρονα εισερχόμαστε στο κυρίως πιάτο
σε ό,τι αφορά το ξεκαθάρισμα της πορείας
κάθε ομάδας, είτε αυτή βρίσκεται στα
ψηλά είτε βρίσκεται στα χαμηλά. 

Κάθε αγωνιστική όλο και κάποιες
ανατροπές θα φέρει και αυτό είναι ιδιαί-
τερα σημαντικό, γιατί μέχρι και το τέλος
της κανονικής περιόδου πολλά και κα-
θαριστικά ντέρμπι μας αναμένουν.

Και απ’ εκεί και πέρα, όταν δηλαδή
ξεκαθαρίσει η εξάδα και κυρίως η δια-
φορά στη βαθμολογία με την οποία θα
εισέλθουν στα μπαράζ οι μνηστήρες για
τον τίτλο, θα φανεί κατά πόσο θα υπάρξει
τεράστιο ενδιαφέρον ή όχι.

Πάντως η προϊστορία στον θεσμό
δίνει σαφές προβάδισμα στην ομάδα
που κόβει πρώτη το νήμα στην κανονική

περίοδο, αλλά ταυτόχρονα πολλές φορές
γίνεται στο φινάλε ντέρμπι για να ξεκα-
θαρίσει ο πρωταθλητής.

Επί του παρόντος η εικόνα είναι ιδι-
αίτερα ενθαρρυντική σε ό,τι αφορά το τι
μπορούμε να αναμένουμε στη συνέχεια.

Μια συνέχεια δύσκολη για όλους,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
θέλουν την έκτη θέση, αλλά και αυτών
που δίνουν τον αγώνα της επιβίωσης.

Μπορεί η Αναγέννηση και η ΑΕΖ να
είναι κοντά στην απευθείας επιστροφή
στη Β’ κατηγορία, αλλά η καλή πορεία
της Καρμιώτισσας βάζει σε μπελάδες ει-
δικά τη Δόξα και τον Άρη για το τρίτο ει-
σιτήριο, που οδηγεί στην πιο κάτω κα-
τηγορία. Υπάρχει ακόμη ελπίδα για πολ-
λούς να ανατρέψουν τα σε βάρος τους
υφιστάμενα δεδομένα;

Μόνο ο χρόνος θα δείξει αν αυτό
είναι εφικτό…

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΜΩYΣΕΩΣ

ΤΡΙΤΗ ΓΝΩΜΗ

Ψήφος για τρεις

ΕΠΑΘΛΟ CARLSBERG

Για την 3η αγωνιστική Ιανουαρίου
2017, του Παγκυπρίου Πρωταθλή-
ματος Α’ Κατηγορίας περιόδου
2016/2017, που περιελάμβανε τους
αγώνες του τριήμερου 14,15, & 16
Ιανουαρίου 2017, ψήφο διάκρισης
στο Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και Αρε-
τής CARLSBERG, πήραν οι ποδο-
σφαιριστές: Aντριάν Σαρδινέρο
(Απόλλων), Πιέρος Σωτηρίου (ΑΠΟ-
ΕΛ), Αιμίλιο Ζελάγια (Εθνικός Άχνας).
Ως γνωστόν, στο Έπαθλο Ήθους, Τέ-
χνης και Αρετής CARLSBERG  ψη-
φίζουν 25 αθλητικοί συντάκτες της
έντυπης και ηλεκτρονικής δημοσιο-
γραφίας, μέλη της Ε.Α.Κ., η αμερό-
ληπτος ψήφος των οποίων αναδει-
κνύει τον «Καλύτερο Ποδοσφαιριστή»
κάθε μήνα, ο οποίος στη συνέχεια
βραβεύεται από τη φίλαθλη εταιρεία
CARLSBERG, με την ανώτατη  τιμη-
τική διάκριση του θεσμού. Περαιτέρω,
ο αναδειχθείς ως ο «Καλύτερος Πο-
δοσφαιριστής» υποδεικνύει ένα εγ-
κεκριμένο από τον Έφορο Σωματείων
και Ιδρυμάτων, «Αγαθοεργό - Φι-
λανθρωπικό Ίδρυμα», στο οποίο η
CARLSBERG συνεισφέρει το ποσό
των €1000. 

Αουτσάιντερ,
αλλά θα 
το παλέψει
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
Κωστής�Σταυρινίδης

Δεν έχει τίποτα να χάσει η Καρμιώ-
τισσα σήμερα κόντρα στην ΑΕΚ. Η
ομάδα του Λιάσου Λουκά «υποδέ-
χεται» στο ΓΣΖ την ΑΕΚ στη ρεβάνς
του 2-1 με το οποίο έχασε στο πρώτο
παιγνίδι και θα προσπαθήσει για τη
μεγάλη έκπληξη. Σαφέστατα ο βα-
σικός της στόχος φέτος είναι να διεκ-
δικήσει την παραμονή της στην κα-
τηγορία, σίγουρα το κύπελλο δεν
είναι μέσα στις επιδιώξεις τους, όμως
αυτό δεν σημαίνει ότι και σήμερα
όπως και στα υπόλοιπα παιγνίδια
δεν θα αγωνιστεί για το καλύτερο. 

Ο κ. Λουκά είναι λογικό ότι θα
κάνει ένα μικρό rotation στην ομάδα
του, αφού υπάρχει παιγνίδι για το
πρωτάθλημα την Κυριακή και μά-
λιστα καθοριστικό, με την Αναγέν-
νηση στο ΓΣΖ. Ένα παιγνίδι όπου η
νίκη είναι μονόδρομος για να ξε-
κολλήσει από τα άσχημα αποτελέ-
σματα η νεοφώτιστη ομάδα και να
διατηρήσει στη χειρότερη περίπτω-
ση τη διαφορά των πέντε βαθμών
από τον Άρη. 

Οι 11 που θα επιλέξει ο κ. Λουκά
να αγωνιστούν σήμερα θα προσπα-
θήσουν να βάλουν δύσκολα στην
ΑΕΚ και να διεκδικήσουν με όσες
δυνάμεις έχουν την τεράστια έκ-
πληξη. Μπορεί το 1-0 να μοιάζει
κατορθωτό, όμως κόντρα σε μια με-
γάλη ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ είναι
βουνό. Υπάρχει πίστη στις δυνατό-
τητες της ομάδας, όπως άλλωστε σε
όλα φέτος τα παιγνίδια. 

ΑΕΚ
Γρηγόρης�Γεωργίου

Ο φετινός στόχος της ΑΕΚ
είναι η κατάκτηση κάποιου
τίτλου. Μπορεί τα προηγού-
μενα δύο χρόνια, ούτε αυτό
να μην έβγαινε από τα στόματα
των παραγόντων της ομάδας, αλλά
φέτος ο πρόεδρος το δήλωσε, ότι η
ΑΕΚ στοχεύει στην κατάκτηση κά-
ποιου τίτλου. Οι «κιτρινοπράσινοι»
είναι μέσα και στους δύο στόχους τους
και δείχνουν ικανοί να παλέψουν μέχρι
τέλους για να πετύχουν τον πρωταρχικό
τους στόχο. Είναι έναν βαθμό πίσω
από την κορυφή της βαθμολο-
γίας στο πρωτάθλημα και επα-
νήλθαν στα αρχικά επίπεδα
απόδοσης. Έγιναν και πάλι
ΑΕΚ (βγάζοντας την εικόνα
που είδαμε σε όλον τον 1ο
γύρο), βρήκαν όλοι τα πατήματά
τους, παρά την μακροχρόνια
απουσία του Τομάς, αλλά και τον
τελευταίο μήνα του Τέτε. Δηλώνουν
«παρών» και επιστρέφουν πιο πειστικοί
από ποτέ. Τα στοιχεία ομάδας που διεκ-
δικεί τίτλους υπάρχουν, το κατάλληλο
ρόστερ υπάρχει, όπως και η πίστη απ’
όλους στην ομάδα. Μπορεί να άργησε
λίγο να κλείσει η κακή παρένθεση, αλλά
έκλεισε. Τώρα ο άμεσος στόχος είναι η
ομάδα να σταθεροποιηθεί σε αυτά τα
επίπεδα απόδοσης και να έχει συνέχεια
και διάρκεια. Ο χαρακτήρας της ΑΕΚ τα
τελευταία τρία χρόνια έχει αλλάξει, η νο-
οτροπία νικητή μπήκε για τα καλά στο
πετσί των παικτών, από τους οποίους οι
περισσότεροι είναι μαζί την τελευταία
τριετία. Αυτή η ομοιογένεια, αλλά και οι
τελευταίες προσθήκες έμπειρων παικτών
κάνουν την ομάδα της Λάρνακας ακόμη
πιο ικανή να διεκδικεί και τίτλους με πε-
ρισσότερες αξιώσεις. Στον σημερινό επα-

ναληπτικό κυπέλλου για τη δεύτερη
φάση, οι «κιτρινοπράσινοι» έχουν το
πάνω χέρι. Έχουν το 2-1 του πρώτου
αγώνα, αλλά και το γεγονός ότι ο αγώνας
θα γίνει στο ΓΣΖ, την έδρα τους για χρόνια,
είναι κι αυτό ένα μεγάλο πλεονέκτημα.
Η ΑΕΚ κέρδισε και δύο φορές στο πρω-
τάθλημα την Καρμιώτισσα με 3-0. Σήμερα
όμως τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά.
Το γκολ που δέχθηκαν οι παίκτες του
Ιδιάκεθ στην «ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ» δυσκο-
λεύουν κάπως το έργο τους, αλλά είναι
το φαβορί. Αυτό δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να τους εφησυχάσει, αλλά το
αντίθετο. Στόχος σήμερα είναι να «κα-
θαρίσει» από νωρίς η πρόκριση. Ψηλή

πίεση και συγκέντρωση από την αρχή
μέχρι το τέλος. Αν γίνει κάτι τέτοιο,

θα μπορεί να γίνει και συντή-
ρηση δυνάμεων για τα επό-

μενα παιχνίδια πρω-
τ α θ λ ή -

ματος. 

Βέβαια αυτό μπορεί να γίνει και μέσω
της σωστής διαχείρισης του ρόστερ,
σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Μόνο
έτσι μια ομάδα μπορεί να είναι διεκ-
δικητική και στα δύο ταμπλό.

Ενδεκάδα με αλλαγές
Όπως και στον πρώτο αγώνα, έτσι

και σήμερα ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ αναμέ-
νεται να παρατάξει την ομάδα του με
αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα. Ο
Μουρίγιο είναι στην αποστολή, αλλά
δεν αναμένεται να πάρει φανέλα βα-
σικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
αλλαγή, εκτός απροόπτου. Ο Τέτε έμει-
νε εκτός αποστολής μαζί με τον Τομάς,

όπως και το νέο απόκτημα Έκτορ Χέφελ.
Ο Γιωργαλλίδης θα είναι κάτω από τα
δοκάρια. Αριστερά ο Χαραλάμπους,
δεξιά ο Μιντίκκης και αμυντικό δίδυμο
ο Μόισοφ με τον Καταλά, εκτός κι αν
κριθεί απόλυτα έτοιμος να αρχίσει βα-
σικός ο Μουρίγιο. Στη μεσαία γραμμή
οι Μπόλιεβιτς, Λαμπάν και Ακοράν.
Εγγλέζου και Χαραλαμπίδης στα φτερά
της επίθεσης και ο Άλβες στην επίθεση
εκτός κι αν χρησιμοποιηθεί βασικός ο
Μαλόκου.

Οι Λαρνακείς
ποντάρουν στο
προβάδισμα 
και στην
ανωτερότητά 
τους

Πρόκριση και όσο 
πιο άνετα γίνεται
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ΑΕΛ
Κωστής�Σταυρινίδης

Τα δυσάρεστα νέα για τους φίλους της
ΑΕΛ συνεχίστηκαν και χθες για 3η σερί
ημέρα. Μετά την άγονη ισοπαλία της
Κυριακής και τα μαντάτα για τον σοβαρό
τραυματισμό του Λούκας, ήρθε χθες και
η νέα άσχημη είδηση, ότι ο Σιέλης απο-
χωρεί άμεσα για την Κορέα. Έχουν απο-
μείνει μόνο οι ανακοινώσεις που θα γνω-
στοποιήσουν και επίσημα ότι ο αναγεν-
νημένος και αναντικατάστατος φέτος κεν-
τρικός αμυντικός αναχωρεί για την Κορέα. 

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός δε-
λεάστηκε από το πλουσιοπάροχο συμ-
βόλαιο που του έχει προτείνει η κορε-
άτικη ομάδα Γκανγουόν (κοντά στις
300.000), και έχει ήδη απαντήσει θετικά,
ενώ έχει ενημερώσει σχετικά και την
ομάδα του. Η ΑΕΛ θα βάλει στα ταμεία
μόνο 50.000 ευρώ, αφού αυτό ήταν το
ποσό που προνοούσε το συμβόλαιο
που είχε υπογράψει το καλοκαίρι ο πο-
δοσφαιριστής μέχρι το 2019. Ο Σιέλης
θα αναχωρήσει την Κυριακή για την
Κορέα, για να έχει τις τελικές επαφές

με τους ανθρώπους της ομάδας και να
υπογράψει τα σχετικά συμβόλαια. Όπως
και να το δει κάποιος, η ΑΕΛ είναι
διπλά χαμένη αφού χάνει έναν σημαν-
τικό ποδοσφαιριστή και βάζει στο ταμείο

της ελάχιστα χρήματα.
Η αποχώρηση Σιέλη δεν ήταν η μο-

ναδική χθες. Παρελθόν και επίσημα από
χθες αποτελεί ο Παπάνγκο ο οποίος
ζήτησε να φύγει επικαλούμενους προ-

σωπικούς λόγους. Παρελθόν θα αποτε-
λέσει και ο Μπουένο αφού δεν έπεισε με
τη μέχρι σήμερα απόδοσή του και απο-
φασίστηκε να φύγει από την ομάδα, αφού
έχει ήδη αποκτηθεί ο Πίτι, που αγωνίζεται

και ως δεκάρι πέρα από το φτερό. Ήδη
μελετά κάποιες προτάσεις που έχει στα
χέρια του. 

Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κά-
ποιος, η ΑΕΛ θα πρέπει να προχωρήσει
άμεσα στην απόκτηση δύο παικτών. Το
θέμα είναι ότι ήθελε επιθετικό, ενώ ίσως
προκύψει ανάγκη για την άμυνα με την
φυγή του Σιέλη, ενώ δεν αποκλείεται να
θελήσει ο κ. Χριστοδούλου και παίκτη
για τη μεσαία γραμμή. Από τη στιγμή
που έφυγαν ή, πιο σωστά, φεύγουν τρεις
ποδοσφαιριστές και ένας τέταρτος έχει
παροπλιστεί για το υπόλοιπο της περιό-
δου, ο τεχνικός της λεμεσιανής ομάδας
θα πρέπει να εξετάσει πολύ καλά τα δε-
δομένα πριν πάρει τις οριστικές του απο-
φάσεις για το πού θα πρέπει να ενισχυθεί
η ομάδα του. 

Στις τάξεις του κόσμου επικρατεί
προβληματισμός για τα τελευταία γε-
γονότα, όμως περιμένουν και ελπίζουν
ότι η ομάδα τους δεν θα αποδυναμωθεί
με τις κινήσεις που θα γίνουν στο με-
τεγγραφικό πεδίο. Σίγουρα οι χαμένοι
βαθμοί στα ντέρμπι και οι αποχωρήσεις
παικτών δεν δημιουργούν το καλύτερο
κλίμα. 

Από κακά νέα, δυστυχώς, άλλο τίποτα
Η φυγή Σιέλη το νέα πλήγμα, αλλάζει πάλι ο σχεδιασμός για ενίσχυση

ΟΜΟΝΟΙΑ
Κωνσταντίνος�Κλαρκ

Για την Ομόνοια τα πράγματα είναι ξε-
κάθαρα σήμερα. Μπορεί να είμαστε
ακόμη στον Ιανουάριο, στα μέσα δηλαδή
της σεζόν, αλλά ο επαναληπτικός στο
Δασάκι είναι αγώνας χρονιάς. Εφόσον
αποκλειστεί, μένει εκτός ενός εφικτού
στόχου και κλείνει τη μία από τις δύο
διόδους για την Ευρώπη. Τη στιγμή
που η 2η στενεύει όλο και περισσότερο,
αφού χάνει έδαφος στην  προσπάθεια
να μπει στην τετράδα. Δεν είναι μόνο η
βαθμολογική διαφορά, είναι και η με-
γάλη αστάθεια στην παρουσία της, που
θέτουν σε αμφιβολία τη δυνατότητά της
να υποσκελίσει τουλάχιστον μιαν από
τις ομάδες που είναι πιο πάνω στον πί-
νακα. Αν, δε, δεν καταφέρει σήμερα να
προκριθεί στα προημιτελικά του κυ-
πέλλου Κόκα-Κόλα, ο καθένας αντι-
λαμβάνεται τις συνέπειες που θα φέρει
πιθανός αποκλεισμός. Και αναφερόμα-
στε, πέραν του αγωνιστικού, στην αύξηση
της αμφισβήτησης και της απογοήτευ-
σης.  Συνεπώς είναι ο αγώνας της
χρονιάς μέχρι απόψε. Εφόσον περάσει,
θα έχει και άλλους τέτοιους αγώνες. 

Το μοναδικό θετικό που κουβαλάει
σήμερα στο Δασάκι είναι το μηδέν πα-
θητικό από τον 1ον αγώνα. Με δεδο-
μένη την ικανότητά της να σκοράρει,
έχει όλη την προοπτική να περάσει,
αφού αν βάλει γκολ περνά ακόμη και
με ισοπαλία. Σίγουρα θα πρέπει να
έχει στραμμένη την προσοχή της στο
πώς θα απειλήσει και θα παραβιάσει
την εστία του Εθνικού. Την ίδια ώρα
όμως είναι απαραίτητο να προφυλάξει
και την αχίλλειο πτέρνα της, την άμυνά
της. Όσο κρατά το μηδέν, άλλο τόσο
αυξάνει τις πιθανότητες να περάσει.
Θα χρειαστεί λοιπόν ένα ισορροπημένο
παιχνίδι, στο καλύτερο δυνατό επίπεδο
απόδοσης. Υπάρχουν δύο πολύ πρό-
σφατα παιχνίδια, οδηγός για τη στρα-
τηγική. Το γκραν γκινιόλ του πρωτα-
θλήματος, που ανέδειξε το πόσο επι-
κίνδυνος είναι ο Εθνικός αν βρει χώ-
ρους και το 0-0 του κυπέλλου, όπου η
Ομόνοια έκλεισε επιτυχώς τους χώ-

ρους, αλλά είχε σαφώς μειωμένη επι-
θετική δραστηριότητα. 

Οι επιλογές του Κάρβερ στα τελευ-
ταία παιχνίδια έδειξαν πως ο Άγγλος
τεχνικός είναι απρόβλεπτος και έτσι
δεν υπάρχει μία λογική πρόβλεψη για
την 11άδα που θα παρατάξει. Απουσίες
δεν υπάρχουν. Αν λοιπόν πάμε με τη
λογική, που θέλει διατήρηση του ρόμ-
βου, τετράδα στην άμυνα θα είναι οι
Κωνσταντινίδης, Σοϊλέδης, Βύντρα και
ένας εκ των Όρσουλιτς, Καρλίτος. Στα
χαφ, ο Κλέιτον θα παίξει στην κορυφή
του ρόμβου, ο Μαργκάσα αριστερά.
Ένας εκ των Κατελάρη, Φλορέσκου θα
είναι μπροστά από τα σέντερ μπακ και
ένας θα αναλάβει τη δεξιά πλευρά της
μεσαίας γραμμής. Ο Ντάρμπισαϊαρ
και ένας των Χριστοφή, Σέρινταν θα
είναι στην επίθεση.  Ίσως το πιο μεγάλο
ερωτηματικό να είναι η θέση του τερ-
ματοφύλακα και των Κρέσιτς-Παναγή.
Ένας εκ των δύο, με επικρατέστερο
τον Κροάτη, θα κάτσει κάτω από τα
δοκάρια.    

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Από τη στιγμή που ο Εθνικός καταφέρει

να πάρει θετικό αποτέλεσμα (0-0) στο

πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Ομόνοια,

έχει κάθε δικαίωμα και προσδοκία

στην πρόκριση στα προημιτελικά του

Κυπέλλου. Αγωνίζεται στην έδρα του,

που αποτελεί ένα ισχυρό όπλο και πα-

ράλληλα διάγει και περίοδο πολύ

καλής αγωνιστικής φόρμας, που του

δίνει αυτοπεποίθηση και δυναμική για

να χτυπήσει στα ίσα τον σημερινό

επαναληπτικό κόντρα στη μεγάλη αν-

τίπαλό του. Άλλωστε, ήταν κάτι που

έκανε ξανά, και μάλιστα στο ΓΣΠ,

τόσο στο πρόσφατο παιχνίδι Κυπέλλου

με την Ομόνοια, όσο και σε εκείνο που

προηγήθηκε για το πρωτάθλημα.

Η τεχνική ηγεσία του Εθνικού κατα-

στρώνει τα τελικά της πλάνα, χωρίς

τον Πιντσέλι που αποβλήθηκε στο πρώ-

το παιχνίδι. Πρόκειται για μια σημαντική

απώλεια για τους γηπεδούχους σε μια

νευραλγική θέση. Βεβαίως, το πλάνο

και η φιλοσοφία του Ιβανάουσκας δεν

αλλάζει. Ο Εθνικός θα κατέλθει στον

σημερινό επαναληπτικό με ισχυρή ανα-

σταλτική λειτουργία, έχοντας βασικό

μέλημα να μη δεχθεί γκολ, καθώς σε

μια τέτοια περίπτωση το έργο του για

πρόκριση θα αποκτήσει μεγαλύτερο

βαθμό δυσκολίας. Αν καταφέρει ο Εθνι-

κός και περιορίσει τον χώρο δράσης

των επιθετικών της Ομόνοιας και κυ-

ρίως του Ντάρμπισαϊαρ, τότε θα αυξήσει

τις πιθανότητές του για την πρόκριση,

αφού υπάρχει πίστη ότι οι Ζελάγια και

Κατσιαράβα μπορούν να κάνουν και

πάλι τη ζημιά στην αντίπαλη εστία.  

Έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν

Αγώνας χρονιάς 
για να υπάρξουν 
και επόμενοι

Αγώνας χρονιάς 
για να υπάρξουν 
και επόμενοι

Αγώνας χρονιάς 
για να υπάρξουν 
και επόμενοι

Οι «πράσινοι» 
ξέρουν πως η
πρόκριση στο 
Δασάκι είναι 
εκ των ων ουκ άνευ
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