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Η μέτρια Ομόνοια βρέθηκε κατάφατσα με τον
αποκλεισμό (και τα σοβαρά προβλήματα που θα
έφερνε) από το Κύπελλο Κόκα-Κόλα, αλλά στο πρώτο
λεπτό των καθυστερήσεων ο Ντάρμπισαϊαρ μίλησε για
πολλοστή φορά.  Ισοφάρισε (1-1) το προβάδισμα του
Εθνικού και της χάρισε την πρόκριση με το εκτός έδρας
γκολ. Πολύ καλός πάλι ο Εθνικός, λύγισε στο τέλος. 
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ΜΑΤ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣΜΑΤ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣΜΑΤ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣΜΑΤ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ

Με δύο απανωτά γκολ στην επανάληψη με τους Βάντερ
(καταπληκτικό) και Ορλάντι, ο ΑΠΟΕΛ ανέτρεψε το προβάδισμα της
Σαλαμίνας (πέναλτι Κολοκούδια) και γύρισε προς το μέρος του τις

πιθανότητες πρόκρισης. Καλό ματς στο ΓΣΠ με αρκετό σασπένς στο 2ο
ημίχρονο, όταν ανέβηκαν αγωνιστικά οι γηπεδούχοι. Στάθηκε πολύ

καλά η Σαλαμίνα και διατηρεί τις πιθανότητές της. 
Πολύ κοντά σε συμφωνία με Τζαβέλλα. 
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ΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ

ΞΕΣΠΑΣΜΑ 

ΚΑΙ ΑΒΑΝΤΑΖ

Καταιγιστική η ΑΕΚ συνδύασε το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Κέρδισε
για 2η φορά την Καρμιώτισσα, σκόραρε έξι φορές (τελικό 6-1) και έδειξε

μετά από καιρό μαζεμένες τις επιθετικές της αρετές. Πρόσωπο του
αγώνα ο Τρισκόφκσι, που συνεχίζει απτόητος να σκοράρει. 

Χατ τρικ από τον Σκοπιανό στο 1ο μέρος. Δύο γκολ ο Εγγλέζου,
σκόραρε για 2ο συνεχόμενο αγώνα ο Τρουγιόλς, 
που κερδίζει όλο και περισσότερο τις εντυπώσεις. 
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ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 sporttime

ΑΠΟΛΛΩΝ
Κωστής�Σταυρινίδης

Η επιστροφή του κόσμου στο γήπεδο
είναι το μεγάλο στοίχημα που θέλει να
κερδίσει ο Απόλλωνας στην πορεία της
σεζόν. Τα τελευταία δύο χρόνια (και ιδι-
αίτερα φέτος) ο κόσμος της ομάδας έχει
απομακρυνθεί. Αρχής γενομένης από
τον αγώνα της Κυριακής, στον Απόλλωνα
θέλουν να βλέπουν τον κόσμο στη δυτική
να αυξάνεται συνεχώς. Χθες ξεκίνησε η
προπώληση των εισιτηρίων και στον
Απόλλωνα εκφράζουν την αισιοδοξία
πως ίσως για πρώτη φορά φέτος υπάρξει
σχεδόν γεμάτη δυτική.  Η ομάδα έχει
καταθέσει όλα της τα διαπιστευτήρια και
σίγουρα αξίζει πιο μαζικής υποστήριξης. 

Στα της ομάδας, όλοι κινούνται σε
ρυθμούς Ερμή στον Απόλλωνα. Στόχος
η συνέχεια στις επιτυχίες και η αναρρί-
χησή του προς την κορυφή. Ο Σωφρόνης
Αυγουστή ζήτησε από τους παίκτες του
να είναι αφοσιωμένοι στον αγώνα της
Κυριακής για να πανηγυρίσουν την 6η
διαδοχική νίκη τους στο πρωτάθλημα.
Η προετοιμασία της ομάδας μπαίνει
σήμερα στην τελική ευθεία. Ο Κύπριος
τεχνικός θα δουλέψει με τους παίκτες
του στο πλάνο που έχει ετοιμάσει για
τον αγώνα της Κυριακής. Για άλλη μια
φορά ο Απόλλωνας θα προσπαθήσει
να έχει την κατοχή της μπάλας, να την
κυκλοφορήσει σωστά και φυσικά να
ψάξει το γρήγορο γκολ. Όπως στα προ-
ηγούμενα παιγνίδια έτσι και σε αυτό
που έρχεται το κλειδί για να μπορέσει
ο Απόλλωνας να κερδίσει είναι να σκο-
ράρει πρώτος, έτσι ώστε να μην επιτρέψει
στον αντίπαλο να ταμπουρωθεί στην
άμυνα. Και για να συμβεί αυτό θα πρέπει
ο Απόλλωνας να έχει δική του την
μπάλα και να κάνει αυτός το παιγνίδι
του. Ο Σωφρόνης Αυγουστή μάλλον
δεν θα έχει στη διάθεσή του ξανά τον
Μπεντόγια, αφού και χθες ο Ισπανός

μέσος ακολούθησε το ειδικό πρόγραμμα
αποθεραπείας. Λογικά δεν θα προλάβει
να δηλώσει έτοιμος εκτός και αν κατα-
φέρει να προπονηθεί σε φουλ ρυθμούς
σήμερα ή αύριο. Εκτός θα είναι ο Γκίε
όπως και ο Μακρίδης. Όλα δείχνουν
ότι ο Κύπριος τεχνικός θα στηριχθεί
στην ίδια ομάδα που αγωνίσθηκε στο
ΓΣΠ, αφού τα επόμενα ένα δύο παιγνίδια
(μετά τον Ερμή) προσφέρονται, για να
γίνει ένα rotation. 

Έχει Σαρδινέρο
Ο τεχνικός της λεμεσιανής ομάδας βασίζει
πολλά και για τον αγώνα της Κυριακής
στον Σαρδινέρο, τον πρωταγωνιστή της
νίκης στη Λευκωσία. Ο Ισπανός θα
κληθεί ξανά να αντικαταστήσει τον Μπεν-
τόγια και ταυτόχρονα να αποτελέσει μια
πηγή κινδύνου για την εστία του Ερμή
από το δεξί φτερό. Αν ο Απόλλωνας αρ-
χίσει να παίρνει τέρματα και από τον
«Σάρδι» τότε το μέλλον του στο πρωτά-

θλημα θα είναι ακόμα πιο ευοίωνο. 

Προσθήκη; 
Στον Απόλλωνα έχουν ξεκαθαρίσει ότι
έχει τελειώσει ο προγραμματισμός με την
απόκτηση των Σέρτζιο και Σεμέδο. Όμως
οι κυανόλευκοι, δεν έχουν αποκλείσει το
να πάρουν ένα ή δύο ποδοσφαιριστές
κάτω των 21 αν βρεθούν αξιόλογες περι-
πτώσεις. Στον Απόλλωνα φαίνεται να εξε-
τάζουν σοβαρά την περίπτωση του 21χρο-

νου Βραζιλιάνου χαφ Έντρινκ Ντος Σάν-
τος-Παραφίτα που αγωνίζεται δανεικός
στην ΑΕΖ. Ο Ντος Σάντος μέχρι στιγμής
μετρά 14 συμμετοχές με την AEZ και
είναι παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί
σε όλες τις γραμμές της μεσαίας γραμμής
κυρίως στα άκρα. Πέραν της περίπτωσης
με τον Βραζιλιάνο, δεν αποκλείεται στον
Απόλλωνα να κοιτάζουν κι άλλες περι-
πτώσεις ποδοσφαιριστών που θα μπορούν
να εγγραφούν στον κατάλογο Β’.

Περιμένουν επιτέλους γεμάτη τη Δυτική
Το στοίχημα της απόλυτης επιστροφής του κόσμου θέλει να κερδίσει ο Απόλλωνας 

ΑΕΛ
Κωστής�Σταυρινίδης

Το έλα-φύγε και η αναδιάρθρωση στο
ρόστερ της ΑΕΛ είναι σε πλήρη εξέλιξη,
με ξεκάθαρο στόχο να βγει ενισχυμένη
στο τέλος Ιανουαρίου. Ο Ισμαΐλ Σάσι
αποτελεί ουσιαστικά την 3η κίνηση της
ΑΕΛ στην τρέχουσα μετεγγραφική πε-
ρίοδο. Η ΑΕΛ με συνοπτικές διαδικασίες
προχωρεί στην  απόκτηση του Τυνήσιου
επιθετικού που μπορεί να αγωνιστεί
τόσο στην κορυφή της επίθεσης όσο
και στο φτερό, που είναι και η φυσική
του θέση. Ο Σάσι φέτος είχε με την
ομάδα της ΑΕΖ 16 συμμετοχές και 5
τέρματα. Η μετεγγραφή είναι τελειωμένη
μετά τη συνάντηση που πραγματοποι-
ήθηκε μεταξύ του προέδρου της ΑΕΛ
Ανδρέα Σοφοκλέους και του γενικού
αρχηγού της ΑΕΖ Χρίστου Χρίστου. Η
νεοφώτιστη ομάδα ικανοποιήθηκε οι-
κονομικά και  απομένει να πέσουν οι
υπογραφές για να ανακοινωθεί και επί-
σημα η απόκτηση από τους «κίτρινους».
Πέραν του επιθετικού, εξελίξεις υπάρ-
χουν και στο κεφάλαιο αμυντικός και
αντικαταστάτης του Σιέλη. Στη λεμεσιανή
ομάδα έχει προταθεί ο Ρουμάνος Μπογ-
κντάν Μιτρέα και στην ΑΕΛ εξετάζουν
πολύ σοβαρά την περίπτωσή του. Είναι
δεδομένο ότι η φυγή Σιέλη αναγκάζει
τους «κίτρινους» να αποκτήσουν αμυν-
τικό, και ο Μιτρέα είναι μια επιλογή
που έχει ενώπιόν του ο Πάμπος Χρι-
στοδούλου. Πρόκειται για 29χρoνο

(29/09/1987) αμυντικό, ο οποίος ανήκει
στη Στέαουα Βουκουρεστίου, με την
οποία είχε φέτος 5 συμμετοχές. Παλαι-
ότερα αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε
Άσκολι και Βιτορούλ. Έχει σαν καλό του
πόδι το αριστερό, κάτι που ήθελε ο τε-
χνικός της ΑΕΛ.

Απ’ εκεί και πέρα είναι όλα ανοικτά

σε ό,τι αφορά τον Κάρλος Ουέλιγκτον.
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός ζήτησε να
αποχωρήσει, όμως δεν είναι καθόλου
σίγουρο ότι η ΑΕΛ θα αποδεχθεί το αί-
τημά του. Άλλωστε η απόκτηση Σάσι
δεν σημαίνει ότι ο Ουέλιγκτον είναι πε-
ριττός στην ομάδα. Μέχρι την αρχή της
επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ξε-

καθαρίσει οριστικά και αυτή η εκκρε-
μότητα. Χθες η ΑΕΛ ανακοίνωσε ακόμα
μιαν αποδέσμευση. 

Τα διαζύγια
Ο Ντανίλο Μπουένο αποτελεί και επί-
σημα παρελθόν για τη λεμεσιανή ομάδα
και έγινε ο 4ος ποδοσφαιριστής που

αποχώρησε μετά τους Παπάνγκο, Σάρκι
και Αγκουϊνάλδο. Η αλήθεια είναι πως
ο Βραζιλιάνος επιτελικός μέσος πήρε
τις ευκαιρίες του, τις οποίες δεν αξιοποί-
ησε, παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις.  Ο
επόμενος θα είναι ο Βαλεντίνος Σιέλης,
ο οποίος χθες πήγε στην προπόνηση
της ΑΕΛ και αποχαιρέτησε τους συμ-
παίκτες του. Όπως είναι γνωστό, ο διεθνής
κεντρικός αμυντικός την Κυριακή θα
μεταβεί στην Κορέα για να ολοκληρωθεί
και τυπικά η μετεγγραφή του στην Γκαν-
γουόν. Πάντως η διοίκηση της ΑΕΛ
έστειλε επιστολή με δικηγόρο στον διεθνή
Κύπριο ποδοσφαιριστή, με την οποία
τον ενημερώνει ότι ζητάει 200.000 ευρώ
και όχι 50.000, που προνοεί η ρήτρα
του για την παραχώρησή του. 

Σαλαμίνα ενόψει
Και μέσα σε όλα αυτά, η ομάδα προ-
ετοιμάζεται στα γήπεδα της Καρμιώτισ-
σας για τον αγώνα της Κυριακής με τη
Σαλαμίνα στη Λάρνακα. Έχοντας χάσει
πέντε βαθμούς στα τελευταία δύο παι-
γνίδια, το τρίποντο είναι μονόδρομος
αφού δεν θέλει με τίποτα η ΑΕΛ να
απολέσει και άλλο έδαφος. Στη διάθεση
του κ. Χριστοδούλου επιστρέφει μετά
από αρκετό καιρό ο Μέσκα, που επιτέ-
λους εξέτισε την τιμωρία των έξι αγώνων
που του επέβαλε ο αθλητικός δικαστής,
και ο Αϊρόσα, που επίσης ήταν τιμωρη-
μένος στον τελευταίο αγώνα. Εκτός θα
είναι φυσικά ο άτυχος Λούκας Σόουζα,
που έχει παροπλιστεί για το υπόλοιπο
της περιόδου. 

Κόβει άμεσα δρόμο στην αναδιάρθρωση
Ο Πάμπος και η Διοίκηση κινούνται τάχιστα για να επιφέρουν τις απαραίτητες αλλαγές στο ρόστερ
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