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Ματ στο 91…

Μ
πορεί να πέτυχε ήδη

16 γκολ και να οδηγεί
την κούρσα των σκό-
ρερ ο Ματ Ντάρμπι-
σαϊαρ, όμως θεωρώ ότι

το γκολ και η χρονική στιγμή που ση-
μειώθηκε στο Δασάκι, είναι το πιο ση-
μαντικό μέχρι στιγμής τουλάχιστον για
τον επιθετικό της Ομόνοιας.

Κι αυτό γιατί, αν δεν ισοφάριζαν, οι
πράσινοι θα αποχαιρετούσαν πρόωρα
τον ένα από τους μεγάλους στόχους
που έθεσαν στην αρχή της χρονιάς και
με ψυχολογία στο ναδίρ, μετά και την
ήττα στο ΓΣΠ από τον Απόλλωνα, πι-
θανότατα θα προσέθεταν άλλη μία χα-
μένη χρονιά στην ιστορία τους.

Ουδείς ισχυρίζεται ότι με την πρό-
κριση στο Δασάκι ξαφνικά θα αλλάξουν
όλα στο Ηλίας Πούλλος και η Ομόνοια
θα μεταμορφωθεί αγωνιστικά, αλλά
είναι σίγουρο ότι αυτή η πρόκριση και
κυρίως ο τρόπος και ο χρόνος που επε-
τεύχθη θα αποτελέσει βάλσαμο στις
μπόλικες πληγές που έχει ανοίξει η μέ-
χρι τώρα διαδρομή της στους δυο θε-
σμούς.

Είναι η πρώτη ουσιαστικά φορά που
η Ομόνοια έπαιξε στην κυριολεξία με
την πλάτη στον τοίχο και κατάφερε έστω
και στις καθυστερήσεις να πέτυχει τον
στόχο της και να παραμείνει ζωντανή
στη διεκδίκηση του δεύτερου σε αξία
τροπαίου.

Όμως, με βάση τη μέχρι τώρα πορεία
της και στους δύο θεσμούς, φαίνεται
ότι πολύ δύσκολα θα εκπληρώσει τους
υψηλούς της στόχους.

Εξακολουθεί να έχει τα περισσότερα
προβλήματα λειτουργίας στο αμυντικό
κομμάτι από όλες τις φιλόδοξες ομάδες,
δεν εμπνέει εμπιστοσύνη ακόμα και
όταν η εικόνα του αγώνα και η ροή
φαίνεται να γέρνει προς το μέρος της
και σε καθοριστικά ραντεβού, με εξαί-
ρεση το προχτεσινό στο Δασάκι και με
την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, δεν μπορεί
να ανταποκριθεί με επιτυχία.

Κι αυτό είναι ένα τεράστιο άλυτο
πρόβλημα για μια ομάδα που βλέπει
την πλάτη άλλων τεσσάρων και επι-

διώκει σχεδόν από την αρχή της πε-
ριόδου να ψαλιδίσει τη διαφορά από
κάποιους εξ αυτών.

Το τι θα κάνει στη συνέχεια η Ομό-
νοια είναι άγνωστο, όμως δυο πράγματα
είναι σχεδόν σίγουρα.

Το πρώτο είναι ότι το γκολ του Ματ
της επιτρέπει να έχει πρωταγωνιστικές
βλέψεις στον θεσμό του κυπέλλου και
το δεύτερο ότι δυστυχώς με τέτοιες εμ-
φανίσεις, ακόμη και μετά από μια ση-
μαντική πρόκριση, δεν έχει καμιά τύχη
στον θεσμό του πρωταθλήματος. Και
αυτό πρώτιστα έπρεπε ήδη να το είχαν
αντιληφθεί οι έχοντες την ευθύνη στο
κτίσιμο της φετινής ομάδας.

Κατά τα άλλα, πήραν αναμενόμενες

προκρίσεις η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός,
ενώ γυρίζοντας το ματς με τη Νέα Σα-
λαμίνα, ο ΑΠΟΕΛ έχει πλέον τον πρώτο
λόγο, για να εισέλθει στην προημιτελική
φάση του θεσμού, η οποία αναμένεται
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς θα προ-
στεθούν και άλλες μεγάλες ομάδες που
στόχο έχουν την κατάκτηση του τρο-
παίου… Είναι δεδομένο ότι στην προ-
ημιτελική φάση θα βγουν ματσάρες και
εννοείται ότι θα μυρίζει πλέον άρωμα
κυπέλλου για τα καλά.

Πιθανότατα μάλιστα κάποιες εξ αυτών
να κυνηγήσουν σε βάθος χρόνου και τα
δύο τρόπαια και αυτό προσδίδει ακόμη
μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στους δύο
θεσμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΜΩYΣΕΩΣ

ΤΡΙΤΗ ΓΝΩΜΗ

ΑΠΟΕΛ

Φρίξος�Κυριάκου

Και εσωτερική, αλλά και εξωτερική με-
τεγγραφή προκύπτει στον ΑΠΟΕΛ για
το κέντρο της άμυνας. Από τη μια ο
Γιώργος Τζαβέλλας και από την άλλη ο
Νικόλας Ιωάννου, ο οποίος στα τελευταία
παιγνίδια, ειδικά κόντρα στη Νέα Σα-
λαμίνα, έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα.  

Ο 21χρονος άσος διακρίθηκε πε-
ρισσότερο από κάθε άλλον συμπαίκτη
του, αναγκάζοντας τον κόσμο του ΑΠΟ-
ΕΛ ουκ ολίγες φορές να ξεσηκωθεί
και να του χαρίσει ζεστό χειροκρότημα.
Ο νεαρός αμυντικός για τρίτο σερί ματς
αγωνίστηκε ως κεντρικός αμυντικός
λόγω της απουσίας του Αστίθ και ήταν
πραγματικά άψογος και αλάνθαστος.
Έχοντας σωστές τοποθετήσεις και απο-
τελεσματικές άμυνες, κατάφερε σε πολ-
λές επιθέσεις των αντιπάλων να σβήσει
όλες τις προϋποθέσεις για κάτι καλό,
λόγω της τρομερής ταχύτητας που δια-
θέτει, αλλά και της καλής αντίληψης
των φάσεων. 

Με τις εμφανίσεις του κερδίζει όλο
και περισσότερο την εκτίμηση του προ-
πονητή, ο οποίος παρακολουθεί την εξέ-
λιξή του εδώ και αρκετό διάστημα στις
προπονήσεις. Του δόθηκε η ευκαιρία
και την άρπαξε από τα μαλλιά και πλέον
κάλλιστα, με πάσα σιγουριά, μπορεί να
χαρακτηριστεί ως νέα προσθήκη για το
κέντρο της άμυνας. Εκεί όπου μετά τη
φυγή του Βραζιλιάνου προέκυψε κενό
και μεγάλη ανησυχία στις τάξεις των φι-
λάθλων. Ο Ιωάννου έδειξε στον προπο-
νητή του ότι μπορεί να αποτελέσει μια
πολύ καλή επιλογή, αλλά η απόφαση
να αποκτηθεί αντι-Καρλάο είναι ειλημ-
μένη και δεδομένη. Ο μικρός δεν είναι
σε θέση να φορτωθεί όλο το βάρος, ανε-
ξαρτήτως του αν μπορεί να το σηκώσει
ή όχι. Στον ΑΠΟΕΛ βλέπουν τον Ιωάννου
ως έναν παίκτη που μπορεί στο μέλλον
να καθιερωθεί στην ενδεκάδα αλλά, τη
δεδομένη χρονική στιγμή, ο Τόμας Κρί-
στιανσεν θεωρεί απαραίτητο να καλυφθεί
το κενό του Βραζιλιάνου επάξια, με
παίκτη έμπειρο, που θα αποτελέσει τον
νέο ηγέτη της άμυνας. Με τέτοιες συ-
στάσεις έρχεται ο Γιώργος Τζαβέλλας,
που τέθηκε εκτός πλάνων από τον ΠΑΟΚ,
στον οποίο αγωνιζόταν από το 2013. Ο
29χρονος αριστεροπόδαρος αμυντικός,
εκτός από το κέντρο της άμυνας, μπορεί
να αγωνιστεί και στο αριστερό άκρο.
Διαθέτει αρκετές εμπειρίες αφού πέραν
του ΠΑΟΚ και του ελληνικού πρωτα-
θλήματος αγωνίστηκε παλαιότερα σε
Μονακό και Άιντραχτ Φρανκφούρτης,
ενώ είναι εν ενεργεία διεθνής με την

Εθνική Ελλάδος. Στον ΑΠΟΕΛ εκτιμούν
τις δυνατότητές του και θεωρούν πως,
αν ολοκληρωθεί η μετεγγραφή, θα είναι
ο παίκτης που θα δώσει όλα όσα χρει-
άζεται η ομάδα για το υπόλοιπο των
υποχρεώσεων της σε Κύπρο και Ευρώπη. 

Αυξήθηκαν τα προβλήματα 
Στο αγωνιστικό μέρος, οι ποδοσφαιριστές
του ΑΠΟΕΛ μετέφεραν την προσοχή
τους στο παιγνίδι της Κυριακής με την
ΑΕΖ. Ο Τόμας Κρίστιανσεν έχει δύο
προπονήσεις για να ετοιμάσει την ομάδα

του και να επιλέξει τους έντεκα ποδο-
σφαιριστές για την ενδεκάδα. Οι αλλαγές
θεωρούνται δεδομένες, μιας και προ-
έκυψαν οι τραυματισμοί των Βάντερ και
Μιλάνοφ που ήρθαν να προστεθούν σ’
αυτούς των Μπερτόλιο και Αστίθ.

Αποδεκατισμένη
στο ΓΣΠ
ΑΕΖ

Κωστής�Σταυρινίδης

Η προσπάθεια της ΑΕΖ στο υπόλοιπο
του πρωταθλήματος θα γίνει και χωρίς
τον Σάσι που ανήκει πλέον στην ΑΕΛ.
Η νεοφώτιστη ομάδα έχασε και τους
δύο πρώτους της σκόρερ (8 ο Πάγκα-
λος, 5 ο Σάσι) ενώ θυμίζουμε ότι έφυ-
γαν και οι Βιγιαφάνε, Αουρέλιο και
Οζίας. Αυτό σημαίνει ότι το έργο των
Δημητρίου, Γαρπόζη γίνεται ακόμα
πιο δύσκολο για τη συνέχεια του πρω-
ταθλήματος. 

Την Κυριακή η νεοφώτιστη ομάδα
αντιμετωπίζει στο ΓΣΠ τον ΑΠΟΕΛ
σε ένα παιγνίδι όπου φυσικά είναι το
τεράστιο αουτσάιντερ. Όπως και στα
προηγούμενα παιγνίδια έτσι και σε
αυτό, η ΑΕΖ θα προσπαθήσει για το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο αγώ-
νας με τον ΑΠΟΕΛ ανοίγει έναν κύκλο
τεσσάρων παιγνιδιών (τα άλλα είναι
με ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ομόνοια), στα οποία το
έργο των παικτών της λεμεσιανής
ομάδας θα είναι πολύ δύσκολο. 

Βαριά ήττα 
για την Εθνική
ΕΘΝΙΚΗ U-19 

Τη συντριβή με 6-0 γνώρισε χθες η
Εθνική Νέων U-19 από τη Δανία, στο
φιλικό που έγινε στα βοηθητικά γή-
πεδα του Δήμου Αγίας Νάπας. Το φι-
λικό εντάσσεται στο πλαίσιο της προ-
ετοιμασίας της Εθνικής μας ενόψει
της συμμετοχής της στον Elite Round
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U-
19. 

Η Δανία παρουσιάστηκε ανώτερη
και, όπως δείχνει και το τελικό σκορ,
κυριάρχησε στο μεγαλύτερο διάστημα
του αγώνα. Το σκορ άνοιξε στο 16’ ο
Mark Brink Christensen και στο 32’
ο ίδιος ποδοσφαιριστής πέτυχε το 2-
0. Στο 43’ ο Jakopsen ανέβασε τον
δείκτη του σκορ στο 3-0 (αποτέλεσμα
πρώτου ημιχρόνου). Η κυριαρχία των
φιλοξενουμένων συνεχίστηκε και στο
δεύτερο ημίχρονο με συνέπεια να πε-
τύχουν άλλα τρία τέρματα. Στο 50’ οι
Δανοί πέτυχαν και τέταρτο τέρμα με
τον Torp, στο 70’ ο Okkels ανέβασε
τον δείκτη του σκορ στο 5-0 και στο
73’ ο Wind διαμόρφωσε το 6-0.

Η Εθνική μας αγωνίστηκε με τους
Μιχαήλ, Σιών (80’ Π. Παντελή), Καλλή
(57’ Κορρέα), Λ. Κυριάκου (80’ Χρ.
Χαραλάμπους), Μ. Ανδρέου (80’ Μου-
στάκη), Ιερείδη (57’ Στ. Παντελή), Μ.
Χαραλάμπους (46’ Χατζηπασχάλη),
Α. Νεοφύτου (46’ Πυτταρά), Καλλένο
(66’ Μαυράκη), Φιάκα (66’ Κκονέ),
Σιαθά (46’ Σιλβέστρο).

Η εξωτερική και η εσωτερική μετεγγραφή 
Την ώρα που ο Νικόλας Ιωάννου κερδίζει πόντους, οι «γαλαζοκίτρινοι» 
βλέπουν τον Τζαβέλλα ως τον νέο ηγέτη της άμυνας  
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ΑΕΛ
Κωστής�Σταυρινίδης�

Πολυετές συμβόλαιο υπέγραψε η ΑΕΛ
με τον Ίσμαελ Σάσι, αφού χθες ανακοι-
νώθηκε ότι ο Τυνήσιος επιθετικός θα
είναι παίκτης της λεμεσιανής ομάδας
για τα επόμενα 3,5 χρόνια. Με την από-
κτηση του πρώην παίκτη της ΑΕΖ, οι
«κίτρινοι» έχουν ενισχυθεί στην επιθετική
τους γραμμή με έναν ποδοσφαιριστή
που παίζει και στο φτερό και στην κορυφή,
γρήγορο και εντελώς διαφορετικό από
τους υπόλοιπους παίκτες που έχει η
ομάδα (Γεωργιάδης, Μέσκα, Πίτι) στην
ίδια θέση. Ο Σάσι έχει εγγραφεί ήδη στη
δύναμη της ΑΕΛ και θα είναι κανονικά
στη διάθεση του προπονητή του για τον
αγώνα της Κυριακής με τη Σαλαμίνα. 

Χθες το απόγευμα ο Σάσι έκανε την
πρώτη του δήλωση ως ποδοσφαιριστής
της ΑΕΛ στη σελίδα του Συλλόγου στο
facebook. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω
πάρα πολύ τον Πρόεδρο της ομάδας
και τον προπονητή που μου δίνουν την
ευκαιρία να φορέσω τη φανέλα της
ΑΕΛ. Υπόσχομαι στον κόσμο ότι θα
δώσω και την ψυχή μου μέσα στο γή-
πεδο για την ομάδα. Για τον πανηγυρισμό
μου στον αγώνα του πρώτου γύρου
θέλω να πω ένα μεγάλο ‘συγγνώμη’.
Δεν ήθελα να προσβάλω τον μεγάλο
κόσμο της ΑΕΛ. Το χρονικό σημείο
που έβαλα το γκολ ήταν σημαντικό και
δυστυχώς παρασύρθηκα από την ένταση
της στιγμής». 

Σε ό,τι αφορά στην τελευταία κίνηση,
όλα δείχνουν ότι θα είναι αμυντικός, με
τον Ρουμάνο Μπογκντάν Μιτρέα να
αποτελεί τη βασική επιλογή. Φυσικά
αυτή η κίνηση θα εξαρτηθεί από την
ολοκλήρωση της μετακίνησης του Σιέλη
στην Κορέα. Στην ΑΕΛ αξιώνουν πε-
ρισσότερα χρήματα από αυτά της ρήτρας
και αν ικανοποιηθούν θα τον παραχω-
ρήσουν. Σε διαφορετική περίπτωση όλα
είναι ανοικτά. Εννοείται ότι η λεμεσιανή

ομάδα θα κάνει σίγουρα τη μεταγγραφή
που έχει δικαίωμα. Αν φύγει ο Σιέλης
θα είναι αμυντικός, αν όχι θα είναι σε
άλλη θέση. 

Αγωνιστικά, ο Πάμπος Χριστοδούλου
προσπαθεί να κρατήσει τους παίκτες
του ανεπηρέαστους από τα όσα έγιναν
τις τελευταίες ημέρες. Η ΑΕΛ προέρχεται
από δύο σερί παιγνίδια χωρίς γκολ και
χωρίς τρίποντο και σίγουρα το παιγνίδι

με τη Σαλαμίνα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη
σημασία. Μια νίκη στη Λάρνακα θα
βοηθήσει να βελτιωθεί η ψυχολογία και
το κλίμα στην ομάδα και θα της δώσει
την ώθηση για να προσπαθήσει να ξε-
κινήσει ένα σερί νικών. 

Ο τεχνικός της λεμεσιανής ομάδας
προσπαθεί να βελτιώσει την εικόνα της
μέσω των προπονήσεων, αφού η αλήθεια
είναι πως στα δύο τελευταία ντέρμπι η

ΑΕΛ δεν είχε καλή παρουσία. Ειδικά
στην επίθεση, αφού δεν έκανε φάσεις
για γκολ και μοιραία έμεινε στο μηδέν. 

Νέα αγωνιστικά προβλήματα δεν
υπάρχουν πέραν του Λούκας Σόουζα, ο
οποίος είναι στη Γερμανία για να κάνει
επέμβαση στον χιαστό του και να αρχίσει
την προσπάθεια να επανέλθει. Χθες το
ποδοσφαιρικό τμήμα, μέσω ενός πανό
του, έστειλε το μήνυμα όπως γίνει σύντομα

καλά. Δεν υπολογίζεται ο Σιέλης αφού,
αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, θα φύγει
την Κυριακή για την Κορέα, ενώ επέ-
στρεψαν από τις τιμωρίες τους οι Αϊρόσα
και Μέσκα. Ο κ. Χριστοδούλου σκέφτεται
να κάνει κάποιες αλλαγές στο αρχικό
σχήμα, με τους Σαβανέ και Πίτι να διεκ-
δικούν τις δύο θέσεις στη μεσαία γραμμή,
ενώ και ο Μέσκα ίσως επιστρέψει στο
αρχικό σχήμα. 

«Θα δώσω και την ψυχή μου»
Αυτή την υπόσχεση έδωσε το νέο απόκτημα της ΑΕΛ, ο Τυνήσιος επιθετικός Σασί

ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Βασίλης�Τσιρόπουλος

Από την Τρίτη, όταν τα μέλη της γενικής
συνέλευσης άναψαν το πράσινο φως για
την επιστροφή του Ανδρέα Παντελή στα
διοικητικά της Ανόρθωσης, πνέει ένας
διαφορετικός αέρας στον Σύλλογο. Όλοι
αισιοδοξούν ότι η επόμενη ημέρα θα
φέρει μόνο θετικές εξελίξεις, με την
ελπίδα να γίνει ξανά η «Κυρία» πρωτα-
γωνίστρια στο κυπριακό ποδόσφαιρο,
επιστρέφοντας σε τίτλους και διακρίσεις.
Χρειάζεται σκληρή δουλειά από όλους
και, το σημαντικότερο, ενότητα. Διοικητική
ενότητα και οικονομική στήριξη. Ο νέος
Πρόεδρος της εταιρείας Ανδρέας Παν-
τελή, ενώπιον των μελών της συνέλευσης,
τόνισε πως τα πάντα εξαρτώνται από τα
αποτελέσματα και την αγωνιστική εικόνα
της ομάδας. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν
αυτά τα δυο στοιχεία είναι θετικά, τότε
θα υπάρξει διοικητική ενότητα και ταυ-
τόχρονα και οικονομική στήριξη.

Ο Ανδρέας Παντελή, καλός γνώστης
του ποδοσφαίρου, από την πρώτη μέρα
έδειξε τις προθέσεις του. Η πρώτη κίνησή
του ήταν να πάει στην προπόνηση, να
μιλήσει στους παίκτες και να συναντηθεί
με τον Ρόνι Λέβι. Κίνηση ψυχολογίας.
Ένα βοηθητικό στοιχείο που θα βελτιώσει
την αγωνιστική εικόνα της ομάδας είναι
και η ψυχολογία. Το μεγάλο διοικητικό
θέμα έληξε. Ο κόσμος στηρίζει τη νέα
προσπάθεια και, όλοι μαζί, θα στηρίξουν

και την αγωνιστική προσπάθεια. 
Η αρχή θα γίνει το Σάββατο στο

ντέρμπι με την Ομόνοια στο «Αντ. Πα-
παδόπουλος». Αναμένεται πως οι κερ-
κίδες που αντιστοιχούν στους φίλους

της Ανόρθωσης θα είναι κατάμεστες.
Έτσι θα δείξουν για μια ακόμη φορά
έμπρακτα τη στήριξη προς τους ποδο-
σφαιριστές. Όμως δεν φτάνει μόνο αυτό.
Πλέον είναι σειρά των ποδοσφαιριστών

να αποδείξουν ότι δίκαια φορούν τη
φανέλα της «Κυρίας». Να καταθέσουν
ψυχή, κατακτώντας τους υπερπολύτιμους
τρεις βαθμούς της νίκης στην προσπάθεια
για είσοδο στην πρώτη εξάδα. 

Ελπίζει σε επιστροφές
Η προετοιμασία για το ντέρμπι του
Σαββάτου συνεχίζεται σήμερα. Τρία
είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
ο Ισραηλινός προπονητής. Ο Ρούμπεν
Ράγιος πραγματοποιεί αγώνα δρόμου
για να προλάβει την αναμέτρηση, με
τις ενδείξεις να είναι θετικές. Η περί-
πτωση του Καμπρέρα είναι δύσκολη,
με τον Ρόνι Λέβι να αναμένει μέχρι την
τελευταία στιγμή τον ποδοσφαιριστή.
Ο Φύτος Κυριάκου συνεχίζει να νιώθει
ενοχλήσεις και δύσκολα θα προλάβει
τον αγώνα με την Ομόνοια.

Κινείται για άλλους δυο
Στο κεφάλαιο ενίσχυση, ο 20χρονος
Ελλαδίτης αριστερός ακραίος αμυντικός
Δημήτρης Γιαννούλης βρίσκεται από
χθες στην Κύπρο. Θα εγγραφθεί στον
κατάλογο Β, λύνοντας ένα σοβαρό αγω-
νιστικό πρόβλημα του Ρόνι Λέβι. Ο Ισ-
ραηλινός έχει συνεχή επαφή με τον
Ανδρέα Παντελή για το θέμα ενίσχυσης
και, ανά πάσα στιγμή, αναμένονται εξε-
λίξεις. Στόχος είναι να αποκτηθεί ένας
κεντρικός αμυντικός και ένας αμυντικός
μέσος. 

Τυπική επικύρωση
Τυπικό χαρακτήρα έχει η σημερινή
συνέλευση της εταιρείας. Σε αυτήν θα
παρουσιαστεί η νέα διοίκηση με επι-
κεφαλής τον Ανδρέα Παντελή και τα
μέλη της συνέλευσης θα την επικυρώ-
σουν. 

Με αλλαγμένη ψυχολογία στο ντέρμπι
Διαφορετικός αέρας πνέει πλέον στην Ανόρθωση μετά τις διοικητικές εξελίξεις 
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Έντονα είναι τα παράπονα που εκφράζουν
στον Εθνικό Άχνας για τη διαιτησία στον
επαναληπτικό αγώνα Κυπέλλου με την
Ομόνοια. Ουσιαστικά τα παράπονα εστιά-
ζονται κυρίως στη φάση που δέχθηκε
το γκολ ο Εθνικός, αφού προηγήθηκε
χέρι του Σοϊλέδη. Υποστηρίζουν ότι, εάν
δινόταν η ξεκάθαρη παράβαση, τώρα
θα πανηγύριζαν την πρόκριση στα προ-
ημιτελικά. Στον Εθνικό θέλουν να έχουν
ίση μεταχείριση, αφού θεωρούν ότι στη
φετινή σεζόν υπήρχαν παιχνίδια που
δεν την είχαν. 

Η προσοχή στη Δόξα
Όπως και να έχουν τα δεδομένα, στον
Εθνικό αφήνουν πίσω τον αγώνα κυ-

πέλλου με την Ομόνοια και επικεντρώ-
νονται στο πρωτάθλημα. Η προσοχή
στρέφεται στον αγώνα της Δευτέρας με
τη Δόξα. Με νίκη πλέον θα μπορούν να
ελπίζουν ότι μπορούν να κάνουν την
υπέρβαση, για να διεκδικήσουν μια
θέση στην εξάδα. Αλλωστε, η διαφορά
από τον έκτο στη βαθμολογία Ερμή είναι
στους τέσσερεις βαθμούς. Το πρώτο,
όμως, που θέλουν είναι να ξεφύγουν
και άλλο από τα χαμηλά στρώματα. 

Η πόρτα είναι ανοιχτή 
Πολλά ακούγονται για τους Κατσιαράβα
και Ζελάγια όμως επί του παρόντος στον
Εθνικό δεν έχουν δεχθεί καμία επίσημη
πρόταση. Όμως σε περίπτωση που υπάρ-
ξει και αν βεβαίως είναι δελεαστική τότε
θα το συζητήσουν. Το σίγουρο είναι ότι
η «πόρτα» είναι ανοιχτή για τους ενδια-
φερομένους. 

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Ικανοποίηση επικρατεί στη Νέα Σα-
λαμίνα για τη θετική παρουσία απέ-
ναντι στον ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει, βέβαια,
η πεποίθηση ότι θα μπορούσε να
πάρει καλύτερο αποτέλεσμα. Η ήττα
με 2-1 μέσα στο Γ.Σ.Π ναι μεν έδωσε
μικρό προβάδισμα στον ΑΠΟΕΛ,
όμως έδωσε και το δικαίωμα στη
Νέα Σαλαμίνα να ελπίζει ενόψει του
επαναληπτικού στο Αμμόχωστος. Το
σίγουρο είναι ότι για τους «ερυθρό-
λευκους» αποτελεί πρόκληση ο επα-
ναληπτικός και θα τα δώσουν όλα
για όλα για να περάσουν στα προ-
ημιτελικά. Η ομάδα έδειξε άλλωστε
απέναντι στον ΑΠΟΕΛ και ειδικά μέ-
σα στη Λευκωσία ότι έχει τα κότσια
για να το παλέψει, με τη στήριξη φυ-
σικά και του κόσμου της.

Και τώρα η ΑΕΛ 
Ο επαναληπτικός με τον ΑΠΟΕΛ
μπορεί να περιμένει. Η προσοχή πλέ-
ον είναι στον αγώνα της Κυριακής με
την ΑΕΛ στο στάδιο Αμμόχωστος.
Μετά την ήττα από την ΑΕΚ και την
πτώση στην 7η θέση της βαθμολογίας,
ο στόχος είναι η επάνοδος στις επιτυ-
χίες. Με επιδίωξη φυσικά να ανεβούν
ξανά στην 6η θέση, αφού ο στόχος εί-
ναι να τερματίσουν και φέτος στο
πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Μια
νίκη επί της ΑΕΛ θα ενισχύσει την

προσπάθεια. Αναγνωρίζουν τις δυ-
σκολίες που θα αντιμετωπίσουν απέ-
ναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες
του πρωταθλήματος, όμως υπάρχει
πίστη και αισιοδοξία ότι η ομάδα θα
δείξει χαρακτήρα και θα πάρει αυτό
που θέλει. 

Ανακοινώθηκε ο Ντουντού 
Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε τον δα-
νεισμό του 27χρονου Βραζιλιάνου άσου
Ντουντού από τον Αστέρα Τρίπολης,
μέχρι το καλοκαίρι του 2017. Υπάρχει
αισιοδοξία ότι θα ενισχύσει σημαντικά
τη μεσοεπιθετική γραμμή. 

Έντονα τα παράπονα,
όμως κοιτάζουν Δόξα
Αν έρθει πρόταση για Ζελάγια 
και Κατσιαράβα, θα το συζητήσουν 

Θέλουν νίκη και 
μόνο νίκη με ΑΕΛ 
Πρόκληση ο επαναληπτικός με τον ΑΠΟΕΛ , όμως 
θέλουν την επάνοδο στις επιτυχίες στο πρωτάθλημα 

ΑΕΚ
Γρηγόρης�Γεωργίου

Όσα κι αν γράψουμε για τον Ιβάν Τρι-
σκόφσκι και την μέχρι στιγμής προ-
σφορά του στην ΑΕΚ, θα είναι λίγα. Ο
ίδιος πάντα προσγειωμένος δεν πα-
ραδέχεται σε καμιά του δήλωση ότι
με τις φετινές του εμφανίσεις κάνει τη
διαφορά στην ομάδα της Λάρνακας.
Όμως, οι αριθμοί και τα ατομικά στα-
τιστικά επιβεβαιώνουν ότι ο διεθνής
Σκοπιανός μεσοεπιθετικός, είναι φέτος
ασταμάτητος. Είναι ο πιο σταθερός
παίκτης της ΑΕΚ και από τους πιο
ποιοτικούς στο πρωτάθλημα. Πιο έμ-
πειρος από ποτέ, στα 29 του χρόνια
φαίνεται σαν να έχει βάλει ένα στοίχημα
με τον εαυτό του για να πανηγυρίσει
τίτλο με τους «κιτρινοπράσινους». Στην
ΑΕΚ ήρθε ακριβώς πριν από έναν
χρόνο και έχει σκοράρει μέχρι στιγμής
26 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις.
16 στο πρωτάθλημα, επτά πέρυσι και
εννέα μέχρι στιγμής στο φετινό. Με
το τελευταίο του χατ - τρικ στο κύπελλο
σε βάρος της Καρμιώτισσας έφτασε
τα τέσσερα στον θεσμό του κυπέλλου
και τα έξι στην Ευρώπη, με το γκολ
του στην Ορκτίτιε Αρένα με την Σπαρ-
τάκ Μόσχας να είναι από τα πιο ση-
μαντικά. Στο φετινό πρωτάθλημα άνοιξε
λογαριασμό με την Καρμιώτισσα στο
ΓΣΖ στη νίκη με 3-0. Μετά και πάλι
στο ΓΣΖ με την Ανόρθωση στο 4-1.
Σκόραρε δύο στο Παφιακό στο 2-5
με τη την ΑΕΖ. Το πρώτο του στην
«ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ» ήταν και νικητήριο,
με πέναλτι σε βάρος του Εθνικού. Σκό-
ραρε και πάλι με την Καρμιώτισσα
στο ΓΣΖ στο 3-0. Σκόραρε και στην
εντός έδρας ήττα από τον Απόλλων
με 1-3. Γκολ πέναλτι και πάλι νικητήριο
στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με
την Ανόρθωση και στο 2-0 με τη Σα-
λαμίνα στην «ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ». Έπαιξε
σε 16 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, 14
βασικός και δύο σαν αλλαγή. Συνολικά

αγωνίστηκε 1178 λεπτά. Είχε και τον
τραυματισμό στη μύτη που τον κρά-
τησε για τρία παιχνίδια παροπλισμένο.
Και δεν είναι μόνο τα γκολ που πετυ-
χαίνει και τα στατιστικά του που μας
αναγκάζουν να ασχοληθούμε και
πάλι μαζί του. Είναι η όλη του συμ-
περιφορά και η διάθεσή του στους
αγωνιστικούς χώρους. Τρέχει αστα-
μάτητα και δίνει και οδηγίες συνεχώς
και στους υπόλοιπους. Συμπεριφέ-
ρεται ηγετικά και παρασύρει και τους
υπόλοιπους συμπαίκτες του να πι-
στέψουν ότι μπορούν να πετύχουν
τον στόχο τους. Ο ίδιος το ‘χει κατα-
φέρει ξανά με τον ΑΠΟΕΛ. Έχει την
εμπειρία και όπως φαίνεται και τις
δυνατότητες και τις ικανότητες, αλλά
και την κατάλληλη στήριξη από την
υπόλοιπη ομάδα. Στις τελευταίες του
δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα
με τη Σαλαμίνα τόνισε ότι η ομάδα
του έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που
απαιτούνται για να κατακτήσει το
πρωτάθλημα. Ο Ιβάν Τρισκόφσκι
έχει δηλαδή και την πίστη ότι μπορεί
να πανηγυρίσει κάποιο τίτλο με την
ΑΕΚ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό,
αφού, άμα δεν πιστεύεις σε κάτι πολύ
δύσκολα το πετυχαίνεις.

Δεν προλαβαίνει ο Τέτε
Για τον αυριανό αγώνα με τον Άρη
στο Τσίρειο, ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ δεν θα
έχει στη διάθεσή του τους Τομάς και
Τέτε. Όλοι οι υπόλοιποι θα είναι στην
αποστολή, όπως και το νέο απόκτημα
Έκτορ Χέφελ. Πάντως, ο Βάσκος τε-
χνικός τρίβει τα χέρια του από ικανο-
ποίηση, αφού είδε τον Έλβιρ Μαλόκου
να εγκλιματίζεται πολύ γρήγορα στην
ομάδα και στο πρώτο του ενενηνη-
τάλεπτο άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις.
Σίγουρα θα δούμε μια άλλη ενδεκάδα
αύριο στο Τσίρειο, σε σχέση με αυτήν
που είδαμε απέναντι στην Καρμιώ-
τισσα στο κύπελλο. Ο Ιδιάκεθ έχει
αυτή την ευχέρεια και το ρόστερ του
είναι όλο ετοιμοπόλεμο.

Ιβάν… ο τρομερός ηγέτης
Με φόρα στο Τσίρειο και με μοναδικό ζητούμενο 

τη νίκη απέναντι στον Άρη, πάντα προσγειωμένα και σοβαρά
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ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής�Σταυρινίδης

Για πολλούς ο αγώνας της Κυριακής με
τον Ερμή είναι πολύ πιο σημαντικός και
δύσκολος από τους προηγούμενους που
κέρδισε ο Απόλλωνας. Και αυτό γιατί με
τις πέντε σερί νίκες οι κυανόλευκοι έχουν
αποκτήσει δυναμική, ενώ τα τρίποντα
στα ντέρμπι έχουν αυξήσει τις προσδοκίες.
Και η σειρά των αγώνων που ξεκινά
τώρα είναι αυτή που στο τέλος της χρονιάς
δίνει προοπτική για τίτλο. Νίκη σε παι-
γνίδια - παγίδες όπως της Κυριακής δί-
νουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και
δυναμική γιατί είναι και περισσότερα
από τα ντέρμπι, και είναι αυτά που συ-
νήθως κοστίζουν στη λεμεσιανή ομάδα.
Και ο Σωφρόνης Αυγουστή το ξέρει
πολύ καλά και το έχει περάσει και στους
παίκτες του. Ότι πρέπει να κερδίζουν
και αυτά τα παιγνίδια με θεωρητικά πιο
εύκολους αντιπάλους και να μην επα-
ναλάβουν γκέλες που στο πρόσφατο πα-
ρελθόν κόστισαν στην ομάδα τον τίτλο.
Τα αγωνιστικά δεδομένα δεν έχουν αλ-
λάξει από τις προηγούμενες ημέρες. Σή-
μερα ο τεχνικός της λεμεσιανής ομάδας
θα δοκιμάσει την τακτική που θα ακο-
λουθήσει ο Απόλλωνας την Κυριακή.
Πέρα από την τακτική ο Σωφρόνης έχει
πει στους παίκτες του ότι πρέπει να
έχουν καθαρό το μυαλό τους σε όλο το
παιγνίδι και να μην παρασύρονται από
τους αντιπάλους τους. Για τον προπονητή
των κυανόλευκων το ζητούμενο είναι οι
παίκτες του να είναι αυτοί που πρέπει,
σωστοί τακτικά και όλα θα πάρουν τον
δρόμο τους. Δεν υπολογίζονται οι τραυ-
ματίες Γκίε και Μακρίδης, ενώ όλα δεί-
χνουν ότι και ο Μπεντόγια θα είναι εκτός. 

Μετά το «ρεπό» που πήρε την περα-
σμένη Κυριακή από το σκοράρισμα, ο
Παπουλής θέλει να επανέλθει στα γκολ
και να βοηθήσει την ομάδα του να πάρει
το τρίποντο που τόσο πολύ θέλει. Ο Έλ-

ληνας επιθετικός έχει σκοράρει στο πα-
ρελθόν σε βάρος του Ερμή και θέλει να
πράξει το ίδιο και την Κυριακή και να
οδηγήσει την ομάδα του στο τρίποντο.
Άλλωστε ο Παπουλής εξακολουθεί να
θέλει τρία τέρματα για να κάνει προσωπική
επίδοση σκοραρίσματος τη φετινή περίοδο. 

Κάλεσμα
Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Απόλλωνας εξέδωσε

χθες ανακοίνωση με την οποία καλεί τον
κόσμο του να προστατεύσει την ομάδα
από τις τιμωρίες μετά και την προχθεσινή
που του επέβαλε ο αθλητικός δικαστής.
«Η αγωνιστική περίοδος 2016-2017 έχει
εισέλθει στην τελική της ευθεία με την
ομάδα μας να παλεύει με όλες τις δυνάμεις
της για εκπλήρωση των στόχων που
έχουν τεθεί. Απολλωνίστα προστάτευσε
την ομάδα μας από οποιεσδήποτε τιμω-

ρίες... έτσι ώστε να διατηρήσουμε το δι-
καίωμα να αγωνιστούμε με ΟΛΟΥΣ εσάς
στο πλευρό μας στους εντός έδρας αγώνες
μας, σπρώχνοντας την ομάδα μας σε πε-
ρισσότερες επιτυχίες! Ενδεχόμενες νέες
τιμωρίες ίσως αποδειχθούν καταδικαστικές
για την πορεία της ομάδας μας! Προστά-
τευσε αυτό το οποίο αγαπάς… αυτό για το
οποίο είσαι ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ. Τώρα ενώ-
νουμε δυνάμεις και προχωρούμε…». 

Εν τω μεταξύ, όπως ενημέρωσε η
ΚΟΠ τον Απόλλωνα μετά από αίτημά
του, η ποινή της τιμωρίας από τον Αθλη-
τικό Δικαστή θα τεθεί σε εφαρμογή στον
εντός έδρας αγώνα κυπέλλου με την
ΑΕΖ (θα κλείσει μέρος του κάτω διαζώ-
ματος της δυτικής) και ως εκ τούτου η
δυτική εξέδρα θα είναι όλη διαθέσιμη
στο φίλαθλο κοινό της ομάδας στον εξαι-
ρετικά δύσκολο αγώνα με τον Ερμή.

Θα τα προσεγγίσει όλα σαν ντέρμπι
Στον Απόλλωνα αφαιρούν από το λεξιλόγιό τους τον όρο ευκολότερα παιχνίδια

ΟΜΟΝΟΙΑ

Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Η πρόκριση στα προημιτελικά του κυ-
πέλλου έδωσε ανάσες στην Ομόνοια,
αλλά ο προβληματισμός είναι έντονος.
Η ομάδα παίζει συνεχώς με τη φωτιά
και όσο και αν υπάρχουν κάποια ελα-
φρυντικά σε έκαστη περίπτωση, αυτή η
εικόνα δεν μπορεί να συνεχιστεί, αφού
το πιθανότερο είναι σύντομα να οδηγήσει
σε αποτυχίες. Η Ομόνοια αδυνατεί να
πείσει και αντί να προοδεύει κάνει βήματα
πίσω. Στα αρχικά στάδια εφαρμογής του
ρόμβου, προέκυψε μεγάλη βελτίωση
στην ανάπτυξη. Τα προβλήματα στην
άμυνα υπήρχαν έτσι και αλλιώς. Στη
πορεία, η Ομόνοια αδυνατεί πλέον να
γίνει δημιουργική και την ίδια ώρα
μπάζει συνεχώς στα μετόπισθεν. 

Ο ρόμβος είναι το θέμα συζήτησης,
αλλά ακόμη και αν ξεφύγει κάποιος από
τη στεγνή ταμπέλα μίας διάταξης, δεν
μπορεί να μην προσέξει μερικά πολύ
αρνητικά σημεία. Όπως το γεγονός ότι η
Ομόνοια παρέταξε στα τελευταία παι-
χνίδια 8 παίκτες (μαζί με τον τερματο-
φύλακα) που βάση στοιχείων έχουν ανα-
σταλτικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν μπορεί
να αμυνθεί. Όπως, επίσης, το πώς θα
γίνει πραγματικά επικίνδυνη με 3,5 παί-
κτες στην 11άδα με επιθετικά χαρακτη-
ριστικά. Όσο και αν προσπαθούν να παί-
ξουν ψηλά τα ακραία μπακ ή ν’ ανέβει ο
Φλορέσκου, οι επιλογές στην επίθεση
είναι ελάχιστες. Πόσες και πόσες φορές,

στο κουτί είναι μόνο ο Ντάρμπισαϊαρ;
Πόσες φορές ο πιο ψηλός παίκτης βγαίνει
στα άκρα με βάση λογικά το πλάνο για
να βγάλει σέντρες και στην περιοχή είναι
ένας άντε δύο παίκτες της Ομόνοιας;

Πού είναι η κίνηση στον κενό χώρο και
οι κάθετες πάσες; Την ίδια ώρα όποτε
γίνει ανέβασμα αρκετών παικτών και
χαθεί η μπάλα, μυρίζει άμεσα κίνδυνο.
Που δεν θα έπρεπε σε τέτοιο βαθμό. Ο

Κάρβερ στέκεται συνεχώς στο κουράγιο
των παικτών του, αλλά θα πρέπει επιτέ-
λους να βρει μία λύση. Η επιμονή του
σε ορισμένα πράγματα δεν αποφέρει
καρπούς. Μήπως θα πρέπει να επανα-

φέρει το κλασσικό 4-2-3-1, με το οποίο
αποδίδει καλύτερα και να δώσει επιτέλους
συνεχόμενα 90λεπτα και στον Χριστοφή
για να πιάσει ρυθμό και κυρίως ν’ ανα-
κτήσει αποπεποίθηση; Μήπως πρέπει
να γίνει ρύθμιση στην κίνηση της ομάδας
σε ρόμβο; Θα βοηθήσει ο Μπρέεβελτ,
όταν χρησιμοποιηθεί (πιθανότατα θα εγ-
γραφεί σήμερα και θα γίνει παράλληλα
και διαγραφή ποδοσφαιριστή); Όποια
και αν είναι η απάντηση, εναπόκειται
στον Άγγλο τεχνικό να τη βρει και να
επιφέρει ισορροπία στον τρόπο παιχνι-
διού. Το γρηγορότερο. Έτσι κι αλλιώς,
μία πειστική εμφάνιση το συντομότερο,
όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, θα μει-
ώσει την πίεση σε όλα τα επίπεδα. Ειδικά
αν η νίκη έρθει αύριο στη Λάρνακα.
Είναι έτσι και αλλιώς μεγάλης σημασίας,
με βάση τα νέα βαθμολογικά δεδομένα. 

Ο αντί-Κωνσταντινίδης
Ενόψει Ανόρθωσης και τουλάχιστον για
ακόμη ένα αγώνα, ο Κάρβερ  πρέπει να
βρει και μία άλλη λύση. Η θλάση, με την
οποία αποχώρησε ο Κωνσταντινίδης
από το Δασάκι, τον αφήνει εκτός. Στο
δεξί άκρο υπάρχουν οι λύσεις του Καρ-
λίτος και του Φιλιώτη, που έχουν δια-
φορετικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι
τους (σαφώς πιο επιθετικός ο πρώτος),
οπότε η επιλογή θα έχει να κάνει περισ-
σότερο με την τακτική. Ο Κρέσιτς ένιωσε,
όπως έγινε γνωστό, ένα σφίξιμο, οπότε
η σημερινή μέρα θα δείξει αν θα είναι
έτοιμος για τον αυριανό αγώνα. Αν όχι
τη θέση θα καταλάβει ο Παναγή.  

Αν δεν κόψει τα παιχνίδια με τη φωτιά... 
Η Ομόνοια κάνει βήματα προς τα πίσω, ο Κάρβερ πρέπει να βρει τι πάει λάθος 
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Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Περέιρα,
ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-0 τον Λεβαδειακό
στην Τούμπα για την 16η αγωνιστική
της Super League. Ο άσος του «Δικεφά-
λου» μπήκε στο παιχνίδι ως αλλαγή και
σημείωσε δύο τέρματα, στο 60’ και στο
76’. Νωρίτερα, ο Μάτος είχε ανοίξει το
σκορ στο 20’. Ο Λεβαδειακός αγωνίστηκε
για ένα ημίχρονο με παίκτη λιγότερο,
καθώς στο 43’ αποβλήθηκε ο Μεντί, και
παραμένει χωρίς εκτός έδρας νίκη στο
πρωτάθλημα.

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο 20' με
γκολ από τον Λέο Μάτος. Ο Μπίσεσβαρ
βρήκε τον Βραζιλιάνο μπακ του «δικε-
φάλου» με μακρινή μπαλιά, ο Μάτος
στόπαρε την μπάλα με το στήθος και με
σουτ στην κίνηση νίκησε τον Ναμάσκο,
για να γράψει το 1-0. Το γκολ αυτό ανάγ-
κασε τους Βοιωτούς να βγουν από την
περιοχή τους και ταυτόχρονα να υιοθε-
τήσουν σκληρό παιχνίδι που τους στοί-
χισε, αφού ο διαιτητής της αναμέτρησης
τους χρέωσε με πέντε κίτρινες κάρτες η
μια εκ των οποίων μεταβλήθηκε και σε
κόκκινη και ανάγκασε την ομάδα του Γ.
Χριστόπουλου να μείνει από το 41' με
παίκτη λιγότερο.

Ο ΠΑΟΚ με την είσοδο του Φακούντο
Περέιρα γίνεται πιο ουσιαστικός, πιο
επιθετικός και στο 60’ στη δεύτερη επαφή
του με την μπάλα ο Αργεντίνος Περέιρα
γράφει από κοντά το 2-0 σε φάση που
ξεκίνησε από τον Τζάλμα Κάμπος και
με τη μεσολάβηση του Μπίσεσβαρ ο
Περέιρα που από κοντά νίκησε τον Να-
μάσκο για το 2-0.

Το τρίτο γκολ για τον ΠΑΟΚ που
επισφράγισε την άνετη και μεγάλη νίκη
του δεν άργησε να έρθει. Ηταν το 76'
όταν ο Αθανασιάδης με δυνατή κεφαλιά
επιχείρησε να παραβιάσει την εστία του
Ναμάσκο, ο τελευταίος απομάκρυνε και
ο ευρισκόμενος σε επίκαιρη θέση Πε-

ρέιρα με προβολή- κόντρα έστειλε την
μπάλα στα δίχτυα των Βοιωτών για να
γίνει έτσι το 3-0.

Μπεργκ ο πρωταγωνιστής
Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθη-
ναϊκό μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι με
την ΑΕΚ, την περασμένη Κυριακή. Με
δύο γκολ του Μπεργκ στο 26ο (πέναλτι)
και 29ο λεπτό, οι «πράσινοι» νίκησαν
στο «Απόστολος Νικολαΐδης» τον Πλα-
τανιά με 2-1 (37’ Γιακουμάκης), στον
αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η
16η ημέρα του πρωταθλήματος.

Το παιχνίδι είχε φτάσει στο 24ο λεπτό
χωρίς τίποτα το αξιόλογο ως εκείνη τη
στιγμή, όταν σε μια εκτέλεση φάουλ ο
διαιτητής Καραντώνης καταλόγισε πέ-
ναλτι με την αιτιολογία του τραβήγματος
στον Ευαγγέλου από τον Κάργα, σε μια
δύσκολη φάση, υπό τις έντονες διαμαρ-
τυρίες των παικτών του Παράσχου και
χωρίς να δείξει κίτρινη κάρτα στον «θύτη»
ως όφειλε, από τη στιγμή που κατά την
κρίση του υπήρξε παράβαση.

Το πέναλτι εκτέλεσε εύστοχα ο
Μπεργκ δύο λεπτά αργότερα και επέ-
στρεψε στα γκολ, σκοράροντας ταυτό-

χρονα το πρώτο τέρμα της καριέρας του
απέναντι στον Πλατανιά. Στο 29’ ο Σουη-
δός «ξαναχτύπησε», γράφοντας το 2-0
ύστερα από πάσα του Βιγιαφάνιες, για
να φτάσει στα επτά γκολ στο πρωτάθλημα,
αλλά στο 37’ ο Γιακουμάκης ξανάβαλε
την ομάδα του στο παιχνίδι μειώνοντας
με το αριστερό, ύστερα από πάσα του
Αποστολόπουλου.

Το παιχνίδι συνέχισε να έχει καλό
ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο, με
τον Παναθηναϊκό να χάνει μια μεγάλη
ευκαιρία στο 63’, όταν ο Σωτηρίου νί-
κησε τον Μπεργκ στο μεταξύ τους τετ

α τετ, με την μπάλα να φτάνει στον
Σουηδό μετά τη σύγκρουση του Μου-
νάφο με τον Βιγιαφάνιες. Νωρίτερα
(57’), ο Γιακουμάκης ανακόπηκε από
τον βοηθό με ανύπαρκτο οφσάιντ, σε
φάση που ο επιθετικός των φιλοξε-
νούμενων είχε βγει απέναντι στον
Οδυσσέα Βλαχοδήμο.

Προς το τέλος του αγώνα ο Πλατανιάς
έψαξε την ισοφάριση αλλά δεν τη βρήκε,
καθώς το σουτ του Ντίνα στο 90’ και η
κεφαλιά του Σίγκνεβιτς στις καθυστε-
ρήσεις είχαν την ίδια κατάληξη, δηλαδή
άουτ.

TΖΟΚΕΡ

20, 22, 29, 31, 32 και 5
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.

Η 2η κερδίζει από €102.366,10. Η 3η κερδί-

ζει από €2.500, η 4η και η 5η από €50, η 6η

και η 7η  από €2 και η 8η από €1,5.

ΠΡΟΤΟ

7385031
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε 

ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Η 2η κατηγορία κερδίζει €25.000, 

η 3η από €2.500, η 4η από €250, η 5η από

€25 και η 6η από €2.

EXTRA 5

7216η κλήρωση:  10, 11, 17, 23, 29
7217η κλήρωση:  6, 8, 11, 15, 19

SUPER 3

29697η: 396 29698η: 745 29699η: 551
29700η: 675 29701η: 897 29702η: 503
29703η: 924 29704η: 452 29705η: 436
29706η: 430

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

Ο Κάρλος Τέβες γνώρισε την αποθέωση
από τους φιλάθλους της Σανγκάη Σεν-
χουά, κατά την άφιξή του  στην κινέζικη
μεγαλούπουλη. Εκατοντάδες οπαδοί της
ομάδας της Σανγκάης αποθέωσαν τον
Αργεντινό σταρ κατά την άφιξή του στο
αεροδρόμιο. Η ομάδα της Κίνας, που
έχει προπονητή τον Γκουστάβο Πογιέτ,
απέκτησε τον Αργεντινό επιθετικό με
συμβόλαιο δύο χρόνων.

Η Σενχουά κατέβαλε 11 εκατ. ευρώ
στην Μπόκα Τζούνιορς για την απόκτηση
του Τέβες, ενώ ο μισθός του Αργεντινού
σταρ θα είναι 40 εκατ. καθαρά ανά σεζόν!
Επιπλέον συμφωνήθηκε, πως εάν μετά

την πρώτη σεζόν της διετής σύμβασης,
ο Τέβες θα ήθελε να αφήσει την Σαγκάη,
θα πρέπει να πληρώσει ένα ποσοστό
του ποσού που καταβλήθηκε από τον
σύλλογο. Με τη σειρά της η Μπόκα
Τζούνιορς θα χρειαστεί να πληρώσει το
60% από τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Η
ομάδα της Κίνας ήδη προετοιμάζεται
για τη φάση των ομίλων του Champion
League της Ασίας. Αν όλα πάνε καλά, ο
Τέβες, πιο ακριβοπληρωμένος πλέον
ποδοσφαιριστής στον κόσμο, θα κάνει
το ντεμπούτο του στη διοργάνωση, στις
8 Φεβρουαρίου με την Μπρισμπέιν
Ρόαρ από την Αυστραλία.

Άκρως αποκαλυπτικό είναι το δημο-
σίευμα της «Gazzetta dello sport», το
οποίο αναφέρει ότι ο Κώστας Μανωλάς
είναι ο Νο1 στόχος της Ίντερ για τα
μετόπισθεν. Ο Ελλαδίτης αμυντικός
της Ρόμα απασχολεί εδώ και καιρό
αρκετές ομάδες ανά την Ευρώπη, χω-
ρίς, ωστόσο, να γνωρίζει κανείς με σι-
γουριά πού θα καταλήξει. Το τελευταίο
όνομα που ήρθε στη δημοσιότητα
ήταν εκείνο της Παρί Σεν Ζερμέν, η
οποία ήρθε να προστεθεί κάτω απ’ τις
Μπαρσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,
Τσέλσι, Ίντερ και Έβερτον. 

Βέβαια, το δημοσίευμα της «Gaz-
zetta dello spοrt» επιμένει πως ο
25χρονος στόπερ θα καταλήξει τελικώς
στο Μιλάνο και την Ίντερ. Είναι γνωστό
ότι οι νέοι ιδιοκτήτες των «νερατζούρι»
θέλουν να «χτίσουν» μια αξιόμαχη
ομάδα και η αρχή φαίνεται ότι θα
γίνει απ’ την άμυνα.

Εκεί όπου ο πρώτος στόχος είναι
ο Κώστας Μανωλάς. Επιπλέον, με τα
σημερινά δεδομένα οι ιθύνοντες του
συλλόγου έχουν εγκαταλείψει για την
ώρα την περίπτωσή του, καθώς θεω-
ρούν ότι θα υπάρξουν εξελίξεις στη
θερινή μετεγγραφική περίοδο.

Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος,
η Ίντερ είναι διατεθειμένη να προ-
σφέρει έως και 40 εκ. ευρώ, την ώρα
που η Ρόμα κοστολογεί τον παίκτη
περισσότερα απ’ το προαναφερθέν
ποσό. Όπως γίνεται αντιληπτό, δεν
υπάρχει πρόβλημα στο οικονομικό
κομμάτι.

Συνεχίζει ο Περ
Μερτεσάκερ

ΑΡΣΕΝΑΛ 

Η Άρσεναλ έκανε χρήση σχετικού
όρου στο συμβόλαιο του Περ Μερτε-
σάκερ και το ανανέωσε για ακόμη
ένα χρόνο, ως το 2018, όπως δήλωσε
σήμερα ο Αρσέν Βενγκέρ. Παρότι ο
Γερμανός αμυντικός δεν έχει αγωνιστεί
καθόλου τη φετινή περίοδο, μετά από
επέμβαση στο γόνατο στην οποία υπο-
βλήθηκε τον Ιούλιο, ο Αλσατός τεχνι-
κός συνεχίζει να τον υπολογίζει στα
πλάνα του και επεσήμανε μάλιστα
ότι σε δύο εβδομάδες ο έμπειρος παί-
κτης θα αρχίσει να προπονείται με
την υπόλοιπη ομάδα.

Αποθέωση Τέβες από τους
οπαδούς της Σανγκάη
O μισθός του Αργεντινού σταρ 
θα είναι 40 εκατ. καθαρά ανά σεζόν!

Προτεραιότητα για 
την Ίντερ ο Μανωλάς
Είναι διατεθειμένη να προσφέρει 
έως και 40 εκ. ευρώ

Νίκες για ΠΑΟΚ και ΠΑΟ
Επικράτησαν εντός έδρας του Λεβαδειακού (3-0) και Πλατανιά αντίστοιχα (2-1)
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