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Φλοριάν προ των πυλών 
Κοντά σε συμφωνία με τον Γάλλο επιθετικό Φλοριάν Ταουλεμέσε
βρίσκονται οι «κιτρινοπράσινοι». Προβληματισμός για τις νέες
απρόσμενες απώλειες.  

ΑΕΚ » ΣΕΛΙΔΑ 35

Στο ακουστικό…
Οι «γαλαζοκίτρινοι» αναμένουν μέχρι αύριο απαντήσεις από τρεις
ποδοσφαιριστές. Στο προσκήνιο τα ονόματα των Πέτκοβιτς,
Γκνιάτιτς και Ιβανόφ.

ΑΠΟΕΛ » ΣΕΛΙΔΑ 37

Φουλ για στόπερ
Ο Νίκος Νταμπίζας αποφάσισε πως πρέπει να αποκτηθεί στόπερ
και αναμένονται εξελίξεις, με τα χρονικά περιθώρια, ωστόσο, να
είναι περιορισμένα.

ΟΜΟΝΟΙΑ » ΣΕΛΙΔΑ 38

Εκεί που επικρατούσε η

αμφιβολία και η

αμφισβήτηση, οι διοικητικές

εξελίξεις στην «Κυρία» έχουν

ανατρέψει το αρνητικό κλίμα.

Ήδη έχει ανακοινωθεί η

συνεργασία με τον Σέρβο

μέσο, Νίκολα Μίτροβιτς και

τον Ελλαδίτη αμυντικό,

Δημήτρη Γιαννούλη. Οι

επόμενες ημέρες είναι

καθοριστικές για επιθετικό

και αμυντικό. 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ » 38
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EXTRA 5

7224η κλήρωση:  2, 17, 18, 22, 26
7225η κλήρωση:  14, 15, 21, 28, 35

SUPER 3

29747η: 136 29748η: 570 29749η: 352
29750ή: 449 29751η: 636 29752η: 783
29753η: 942 29754η: 106 29755η: 094
29756η: 445

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ
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TΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διευθυντής Σύνταξης |

Θεόδωρος Καυκαρίδης

Υπεύθυνοι σύνταξης |

Πολύβιος Αλεξάνδρου,

Φρίξος Κυριάκου,

Γιάννης Παπαϊωάννου

Συντάκτες | Στέλιος

Παπαμωυσέως,  Άκης

Κυριάκου, Βασίλης

Τσιρόπουλος,  Ανδρέας

Παρασκευά, Σοφοκλής

Σοφοκλέους, Κωνσταντίνος

Κλαρκ, Κατερίνα Φραντζή,

Κώστας Αθανασίου,

Κωστής Σταυρινίδης,

Γρηγόρης Γεωργίου, Στέλιος

Δημοσθένους 

Συνεργάτες | Δημήτρης

Φώκκης, Τάκης Πάλμας,

Παναγιώτης Χριστοδούλου

Η λέσχη για την
αυριανή συνάντηση

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ

Η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας
ανακοινώνει ότι η ιπποδρομιακή συ-
νάντηση της Τετάρτης, 25 Ιανουαρίου,
που αρχίζει στις 3.00 μ.μ., περιλαμβάνει
9 ιπποδρομίες. Λόγω του γεγονότος
ότι θα διεξαχθούν 9 ιπποδρομίες τα
στοιχήματα Jackpot 9, Pick 6 και Pick
4 θα λειτουργήσουν ως ακολούθως:
1η ιπποδρομία: Jackpot 9, 4η ιππο-
δρομία: Pick 6, 6η ιπποδρομία: Pick 4

Κατά την ιπποδρομιακή συνάντηση
της Τετάρτης, 25 Ιανουαρίου, μεταφέ-
ρονται τα ακόλουθα ποσά στα πιο κάτω
παιχνίδια: Double Forecast €976,08,
Tetracast €2.387,45, Pick 4, €5.000,00,
Pick 6 (η Λέσχη εγγυάται ελάχιστο
διανεμητέο ποσό €6.335,98, Jackpot
9. H λέσχη εγγυάται ελάχιστο διανε-
μητέο ποσό €101.554,37.

Τα πιο πάνω παιχνίδια αναμένεται
να μοιράσουν συνολικό ποσό €130.000.

Ντέρμπι
στη Λάρνακα

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Το φετινό πρωτάθλημα στην πετό-
σφαιρα γυναικών είναι πραγματικά
εντυπωσιακό, με τέσσερεις ομάδες να
πρωταγωνιστούν, μεγάλα ντέρμπι, και
ανατροπές. Δύο αγώνες θα γίνουν σή-
μερα για τη 13η αγωνιστική ΟΠΑΠ
Γυναικών Α’ Κατηγορίας. Ο πιο ση-
μαντικός θα γίνει φυσικά στη Λάρνακα,
όπου η Τεχνοοικία ΑΕΚ ΑΕΚ θα συγ-
κρουστέι με τον Sabbianco Απόλλων.
Οι δύο ομάδες έχουν υψηλούς στόχους
και θέλουν να τερματίσουν όσο υψη-
λότερα γίνεται στην κανονική περίοδο,
ενώ προέρχονται από μεγάλες νίκες,
η ΑΕΚ επί της Ανόρθωσης και ο Απόλ-
λωνας επί της ΑΕΛ. Στον άλλο αγώνα
η Ολυμπιάδα έχει ένα προβάδισμα
κόντρα στην Αναγέννηση. Η Ανόρθωση
πήρε άνευ αγώνα τη νίκη επί της Ε.Ν.
Αγίου Αθανασίου, ενώ ο αγώνας ΑΕΛ-
ΘΟΪ θα γίνει στις 2 Φεβρουαρίου. Η
βαθμολογία στις πρώτες θέσεις είναι.
ΑΕΛ 30, Απόλλων 29, Ανόρθωση 28
(σε 13 αγώνες), ΑΕΚ 27.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ

Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία
το επιμορφωτικό Σεμινάριο Νεαροί Αθλη-
τές (Young Athletes), το οποίο διοργάνωσε
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομο-
σπονδία Ειδικών Ολυμπιακών. Το Σεμι-
νάριο παρακολούθησαν πέραν των 30
εκπαιδευτικών από τις ειδικότητες:   Ει-
δικής Φυσικής Αγωγής, Φυσικοθερα-
πείας, Εργοθεραπείας και Ειδικής Αγωγής.
Το Πρόγραμμα Νεαροί Αθλητές είναι
ένα ειδικά διαμορφωμένο αθλητικό πρό-
γραμμα για παιδιά με νοητική αναπηρία
ηλικίας 2 μέχρι 8 ετών, με σκοπό να τα
προετοιμάσει για την ένταξή τους στα
επίσημα αθλήματα των Special Olympics,
μετά το πέρας της ηλικίας των 8 ετών.
Επικεντρώνεται στα σημεία τα οποία είναι
κρίσιμα για τη γνωστική ανάπτυξη του
παιδιού, μέσω δραστηριοτήτων που ανα-
πτύσσουν και βελτιώνουν βασικές δε-
ξιότητες όπως: περπάτημα και τρέξιμο,
ισορροπία και άλματα, πιάσιμο και υπο-
δοχή, ρήψη, χτύπημα, λάκτισμα και ανε-
πτυγμένες δεξιότητες. Είναι ένα ευέλικτο
πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί
σε διάφορες εκπαιδευτικές διαδικασίες

και σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε
να εφαρμόζεται ακόμη και από τους γονείς
νεαρών αθλητών. Το πρόγραμμα Νεαροί
Αθλητές βοηθούν τα παιδιά σε όλο τον
κόσμο, χάρη στην υποστήριξη του Ιδρύ-
ματος της Mattel για παιδιά, Toys R Us,
Kim Σαμουήλ και το Ίδρυμα Οικογένεια

Lynch. Επίσης οδηγεί τα παιδιά με νοητική
αναπηρία σε ένα φωτεινό νέο κόσμο του
αθλητισμού και τις κοινωνικές δεξιότητες,
την υπερηφάνεια και τη δυνατότητα.

Μέχρι στιγμής, μας έχουν φέρει Νε-
αροί Αθλητές σε περισσότερα από 50.000
παιδιά. Εργαζόμαστε για να διπλασιά-

σουμε τον αριθμό των νεαρών αθλητών
στα επόμενα πέντε χρόνια.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών
Ολυμπιακών θα ήθελε να ευχαριστήσει
θερμά το Υπουργείο Παιδείας και Πολι-
τισμού αλλά και το ειδικό Σχολείο Αγ.
Σπυρίδωνας για τη φιλοξενία.

Ικανοποιητικές επιδόσεις πέτυχαν το 3ήμε-
ρο που πέρασε αθλητές-τριες σε αγώνες
Κλειστού Στίβου στην Ελλάδα και στις
ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, σε αγώνα που έγινε
το Σάββατο 21 Ιανουαρίου στη Θεσσαλο-
νίκη, ο Νίκανδρος Στυλιανού του ΓΣΠΡ
στην πρώτη φετινή του εμφάνιση πέτυχε
5.30μ. στο επί κοντώ, επίδοση που θεωρείται
ενθαρρυντική για τη συνέχεια. Στην ίδια
διοργάνωση η αθλήτρια του ΓΣΟ Σκεύη
Κρασά και στο ίδιο αγώνισμα πέτυχε 3.60μ.
και αναδείχθηκε νικήτρια. Σε αγώνες που
έγιναν το Σάββατο 21 Ιανουαρίου στον
Άγιο Κοσμά, Κύπριοι αθλητές-τριες ση-
μείωσαν τις ακόλουθες επιδόσεις: Αρα-
χωβίτη Δήμητρα 60μ.εμπόδια: 8.40 (1η  ),
Κυριακίδου Δήμητρα 60μ 7.24 (2η ) , Χα-
ραλάμπους Μιχάλης60μ 7.18 (5ος), Χάρ-
πας Σωφρόνης 60μ. 7.26 (11ος), Σπαστρής
Φίλιππος 60μ.7.30 (14ος). 

Σε αγώνες Πανεπιστημίων στις ΗΠΑ,

ο Αλέξανδρος Πουρσανίδης του ΓΣΚ βελ-
τίωσε την ατομική του επίδοση στη ρίψη
με βαρύ όργανο με 22.11μ. Η επίδοση
του αθλητή, που είναι η καλύτερη στο αγώ-

νισμα, βελτίωσε την προηγούμενη επίδοση
που πέτυχε στις 07 Ιανουαρίου κατά 81εκ.
Τα αποτελέσματα που σημείωσαν οι υπό-
λοιποι αθλητές-τριες στις ΗΠΑ είναι: Φω-

τοπούλου Φιλίππα 60μ. 7.47, Φωτοπούλου
Ολίβια ,60μ. 7.57, 200μ, 24.60, Χριστο-
δούλου Ανδρέας Έπταθλο 4.330β, Κουν-
τούρη Καλλιόπη 400μ, 57.98

ΒΟΛΕΪ

Η πορεία «τρένου» του Green Air Πα-
φιακού για την κατάκτηση της πρώτης
θέσης στην κανονική διάρκεια του πρω-
ταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Α Κατηγο-
ρίας συνεχίστηκε και την 11η αγωνιστική.
Οι Παφίτες κέρδισαν έστω και δύσκολα
στην κλειστή αίθουσα «Αφροδίτη» την
Αναγέννηση Δερύνειας με 3-0 και πα-
ρέμειναν στην πρωτιά. Η Αναγέννηση
έδειξε για άλλο ένα αγώνα ότι δίκαια
διεκδικεί την τετράδα και βρίσκεται στην
τρίτη θέση με 17 βαθμούς.

Αφεντικό η Ομόνοια
Νέα νίκη που της δίνει ώθηση για τη
συνέχεια πέτυχε η Ομόνοια, η οποία στο
«Σπύρος Κυπριανού» κέρδισε την Pokka
Α.Ε. Καραβά με 0-3 σετ και αναμένει το
ντέρμπι με τον Green Αir Παφιακό. Η
Pokka Α.Ε. Καραβά προσπάθησε κυρίως
στο δεύτερο σετ.

Πάτησε «τετράδα» ο ΑΠΟΕΛ
«Πάτησε» τετράδα ο ΑΠΟΕΛ. Το εντυ-

πωσιακό ντεμαράζ των «γαλαζοκιτρίνων»
συνεχίστηκε και στην 11η αγωνιστική,
αφού εκμεταλλεύτηκαν πλήρως την έδρα

τους κερδίζοντας την Ανόρθωση με 3-1
σετ (σ.σ. δεύτερη νίκη επί της «Μεγάλης
Κυρίας»). Οι «γαλαζοκίτρινοι» εξασφά-

λισαν 17 βαθμούς και ξεπέρασαν την
αντίπαλό τους, ενώ ισοβαθμούν με την
Αναγέννηση Δερύνειας. 

Επιτυχές το σεμινάριο για νέους αθλητές
Συμμετείχαν πέραν των 30 εκπαιδευτικών από τις διάφορες ειδικότητες

Στίβος: Καλές επιδόσεις σε Ελλάδα και ΗΠΑ

Ακάθεκτος για πρωτιά ο Green Air Παφιακός



sporttime  ΤΡΙΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | SPORTS | 35

Φουλάρουν οι μηχανές...
Είχαμε και στην αγωνιστική που ολο-
κληρώθηκε χθες χαμένους και κερδι-
σμένους σε όλους τους τομείς, αλλά ειδικά
στα ψηλά, κάθε κέρδος και ειδικά κάθε
απώλεια σε αγώνες που δεν θεωρούνται
ντέρμπι, πιθανόν να αποβεί στο τέλος
της ημέρας και μοιραία.

Υπό αυτήν την έννοια, ο ΑΠΟΕΛ που
αύξησε τη διαφορά από τη δεύτερη ΑΕΚ
και οι ομάδες της Λεμεσού θεωρούνται
οι κερδισμένοι της αγωνιστικής και η
ομάδα της Λάρνακας μαζί με την Ομόνοια
οι χαμένοι, για διαφορετικούς λόγους. 

Οι πρωτοπόροι πέρασαν ένα ήσυχο
απόγευμα, όπως το ανέμεναν άλλωστε,
πέτυχαν ευρεία νίκη, είδαν τον Παράλ
να σκοράρει στο ντεμπούτο του δυο
φορές και φύλαξαν δυνάμεις για τον
επαναληπτικό με τη Νέα Σαλαμίνα την

Τετάρτη. Είδαν και τη διαφορά να αυξά-
νεται και ετοιμάζονται για τα δυο μεγάλα
ντέρμπι που έχουν στο ΓΣΠ κόντρα σε
ΑΕΚ και ΑΕΛ.

Από την άλλη, η ΑΕΚ πέταξε άλλους
δυο άθλους και πλέον θα παίζει με την
πλάτη στον τοίχο, πέραν του ότι επανήλθε
σε πολύ μέτριες εμφανίσεις και κινδυνεύει,
αν συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό, να
εκτοπιστεί και από τη δεύτερη θέση.

Κι αυτό αφού συνεχίζει με άγριες
διαθέσεις το κυνηγητό ο Απόλλων με
την 6η σερί νίκη που πέτυχε, ενώ η ΑΕΛ
δείχνει δυνατή και με την ανατροπή που
έκανε στο «Αμμόχωστος» δείχνει ότι θα
παλέψει μέχρι τέλους για το καλύτερο
δυνατό. Αντίθετα, η Ομόνοια δεν μπορεί
να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες
του κόσμου της και πλέον κινδυνεύει να

μείνει και εκτός τετράδας, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται.

Οι αγωνιστικές ολοένα και λιγοστεύουν,
έξι όλες κι όλες απομένουν μέχρι το
φινάλε της κανονικής περιόδου και όπως
και να δει κανείς το όλο θέμα, πάει να δη-
μιουργηθεί μια κατάσταση που πιθανόν
στα μπαράζ να μην είναι και ανατρέψιμη.
Άρα στα εναπομείναντα μεγάλα ντέρμπι
που είναι μαζεμένα στις τελευταίες στροφές,
οι χαμένοι της μέχρι τώρα διαδρομής θα
έχουν την τελευταία τους ευκαιρία να ει-
σέλθουν και πάλι σε τροχιά αρχικών στό-
χων, αλλά, από την άλλη, οι έχοντες αυτή
την εποχή το πάνω χέρι λογικά θα θέλουν
να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τη
διαφορά από τους ακολουθούντες.

Οι μηχανές φουλάρουν, αλλά από
μόνες τους δεν μπορούν να κάνουν τη

διαφορά, αν ο ίδιος ο οδηγός δεν μπορεί
στο τέλος της ημέρας να ανταποκριθεί
στη μεγάλη διαδρομή, τη γεμάτη εμπόδια
και πολλές δυσκολίες…

Ενδιαφέρον υπάρχει και μάλιστα με-
γάλο και στο κυνήγι της 6ης θέσης και
στην προσπάθεια για επιβίωση. Και από
τη στιγμή που η Αναγέννηση δείχνει
πολύ μαχητική σε όλα τα ματς, ο Άρης
ανεβαίνει και έχει δικαιολογημένα απαι-
τήσεις και κυρίως οι διαφορές δεν είναι
απαγορευτικές για να κάνουν όνειρα όλοι,
πιθανόν να μας αναμένουν ανατροπές
που στη μέχρι τώρα διαδρομή δεν φαί-
νονταν πουθενά στον ορίζοντα. Και αυτό
κρατά σε εγρήγορση όλους σε όλα τα
γκρουπ της βαθμολογίας και όποιο στόχο
και να θέλουν να πετύχουν με το πέσιμο
της αυλαίας της κανονικής περιόδου. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΜΩYΣΕΩΣ

ΤΡΙΤΗ ΓΝΩΜΗ

Ενθαρρυντικά
μηνύματα

ΑΡΗΣ 

Κωστής�Σταυρινίδης

Μόνο ικανοποίηση έφερε στον Άρη η
πολύ καλή εμφάνιση και το βαθμολογικό
κέρδος κόντρα στην ΑΕΚ. Η λεμεσιανή
ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, ιδιαίτερα
στο πρώτο ημίχρονο, με αποτέλεσμα
να νιώθουν όλοι στον Άρη ότι θα άξιζαν
και τους τρεις βαθμούς της νίκης. 

Η αλήθεια είναι πως οι «πράσινοι»
της Λεμεσού παρουσιάστηκαν με πολύ
καλή ψυχολογία μετά τη νίκη επί της
ΑΕΖ, κατάφεραν για μεγάλο χρονικό
διάστημα να κάνουν το παιγνίδι τους,
ενώ το πιο ενθαρρυντικό είναι πως είχε
μετά από καιρό καλή αμυντική λειτουρ-
γία. Σχεδόν αρίστεψε η ομάδα του Μα-
κρίδη αμυντικά, μη αφήνοντας την ΑΕΚ
να της κάνει φάσεις για γκολ.  Τώρα η
προσοχή έχει στραφεί στον αυριανό
επαναληπτικό του κυπέλλου με την
ΑΕΛ, όμως το αποτέλεσμα του πρώτου
αγώνα (2-0) δεν επιτρέπει αισιοδοξία. 

Ψηλά τα κεφάλια
και βελτίωση

ΕΡΜΗΣ

Η ήττα από τον Απόλλωνα δεν μπορεί
να χαρακτηριστεί ως αποτυχία για τον
Ερμή, καθώς πρόκειται για την πιο
φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλή-
ματος μαζί με τον ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει
όμως η αίσθηση σε όλους στο στρατό-
πεδο των «φτεροπόδαρων», πως δεν
έδωσαν αυτά που μπορούν στον αγω-
νιστικό χώρο. Οι ποδοσφαιριστές δεν
μπόρεσαν να είναι ανταγωνιστικοί και
έχασαν πολύ εύκολα το παιγνίδι. 

Το παρήγορο είναι ότι βαθμολογικά
δεν στοίχισε η ήττα, μιας και η ομάδα
διατηρήθηκε στην 6η θέση. Ως εκ τού-
του, όλοι βλέπουν μπροστά και την
απαιτητική συνέχεια. Βέβαια, ποδο-
σφαιριστές και τεχνική ηγεσία θα κάνουν
την αυτοκριτική τους, καθώς με ανάλογες
εμφανίσεις δύσκολα θα υλοποιηθεί ο
στόχος της πρώτης εξάδας. Τα παιγνίδια
με Ανόρθωση και Νέα Σαλαμίνα, τα
οποία ακολουθούν, θεωρούνται πολύ
κρίσιμα για τη μετέπειτα πορεία τους
και ειδικά στην προσπάθεια που γίνεται
για είσοδο στην πρώτη εξάδα. Πρόκειται
για αγώνες που θα χρειαστεί να απο-
δώσουν καλά οι ποδοσφαιριστές του
Γιώργου Κοσμά, άρα είναι ξεκάθαρο
πως επιβάλλεται να προκύψει βελτίωση. 

Οι διακυμάνσεις που παρουσιάζουν
οι ποδοσφαιριστές στην απόδοσή τους
από παιγνίδι σε παιγνίδι είναι κάτι που
προβληματίζει την τεχνική ηγεσία.

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Ε
κεί που όλα έδειχναν ότι η

ΑΕΚ βρήκε και πάλι τον δρό-
μο της, ξαφνικά και πάλι εκτρο-
χιάστηκε. Πήγε στη Λεμεσό
έχοντας τον τίτλο του φαβορί,

αλλά σε καμία περίπτωση οι παίκτες του
Ιμανόλ Ιδιάκεθ δεν το απέδειξαν στον
αγωνιστικό χώρο. Δεν ήταν συγκεντρω-
μένοι, έκαναν αρκετά εύκολα λάθη και
στο τέλος τα πλήρωσαν. Έχασαν άλλους
δύο βαθμούς και συνολικά έξι απρό-
σμενους, από Αναγέννηση, Δόξα και
Άρη. Ο προβληματισμός δεν είναι μόνο
για τις νέες απώλειες βαθμών, αλλά και
για τις μαζεμένες απώλειες παικτών λόγω
μυϊκών τραυματισμών. Αν εξαιρέσουμε
φυσικά τον σοβαρό τραυματισμό του Το-
μάς, τραυματισμούς για διάφορους λόγους
αντιμετώπισαν οι Μουρίγιο, Τέτε και στο
τελευταίο παιχνίδι οι Λαμπάν, Καταλά
και Τρουγιόλς. Καταλά και Λαμπάν είχαν
και στην αρχή του πρωταθλήματος τραυ-
ματισμούς που τους κράτησαν για ένα
με δύο παιχνίδια εκτός δράσης. Τώρα
εμείς δεν θα κάνουμε τους έξυπνους και
τους ειδικούς. Άλλοι είναι οι αρμόδιοι
και στην ΑΕΚ υπάρχουν επαγγελματίες

σε όλα τα πόστα και όλοι τα τελευταία
χρόνια δουλεύουν ανεπηρέαστα και ο
καθένας στον δικό του τομέα. Κάποιες
απορίες όμως σου δημιουργούνται, ειδικά
όταν μια ομάδα έχει τρεις μαζεμένους
μυϊκούς τραυματισμούς, χωρίς να είμαστε
βέβαιοι φυσικά. Και εκτός από τις απορίες
με τους τραυματισμούς, όλοι έχουμε και
απορίες με τις μετεγγραφές και την ενί-
σχυση. Όταν το καλοκαίρι το ρόστερ είχε
μόνο έναν επιθετικό, όλοι γράφαμε και
λέγαμε ότι θα είναι μεγάλο ρίσκο. Τελικά
πολύ νωρίς αλλάξαμε τα κείμενά μας
και τα όσα λέγαμε, αφού ο πλουραλισμός
στο σκοράρισμα μάς έκλεισε τα στόματα.
Όμως, την ίδια ώρα γράφαμε ότι θα
πρέπει να θεωρείται σίγουρη η ενίσχυση
με επιθετικό τον Ιανουάριο. Σήμερα

έχουμε 24 του μήνα και επιθετικός κα-
θαρόαιμος δεν έχει έρθει στην ΑΕΚ.
Ήρθε ο 20χρονος Έλβιρ Μαλόκου, που
δεν είναι καθαρόαιμος επιθετικός, και ο
Έκορ Χέφελ, που είναι μέσος. Οι απορίες
μας μεγάλωσαν με το θέμα που προέκυψε
με τον Αντρέ Άλβες. Το τελευταίο παιχνίδι
στο οποίο αγωνίστηκε βασικός ήταν στον
πρώτο αγώνα κυπέλλου με την Καρ-
μιώτισσα στις ένδεκα του μήνα. Είχε
καλή απόδοση και συμμετοχή και στα
δύο γκολ. Στον αγώνα με τη Σαλαμίνα
στο πρωτάθλημα δεν χρησιμοποιήθηκε,
ούτε και στον επαναληπτικό με την Καρ-
μιώτισσα. Στο τελευταίο παιχνίδι με τον
Άρη έμεινε εκτός αποστολής, για αγωνι-
στικούς λόγους, όπως ειπώθηκε από
επίσημα χείλη, αλλά σίγουρα πίσω από

τους αγωνιστικούς λόγους θα κρύβονται
και άλλοι. Στοιχεία και γεγονότα που δεν
είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια
στην ομάδα της Λάρνακας. Εκεί που
ήρθε η τρίτη κατά σειρά χρονιά που οι
«κιτρινοπράσινοι» διεκδικούν το πρω-
τάθλημα, με τη διαφορά ότι αυτήν τη
χρονιά υπάρχουν αρκετά προβλήματα
και βηματάκια προς τα πίσω, σχεδόν σε
όλους τους τομείς. Αστάθεια και λάθη, τα
οποία δεν διορθώνονται όπως τα προ-
ηγούμενα χρόνια. Χρόνος για να γίνουν
διορθωτικές κινήσεις υπάρχει,  αν και
περιορισμένος. Ιμανόλ Ιδιάκεθ και Τσάβι
Ρόκα καλούνται να διορθώσουν άμεσα
τα κακώς έχοντα και να βελτιώσουν την
ομάδα για να παραμείνουν μέσα στον
στόχο τους μέχρι το τέλος.

Τα αποτελέσματα για τους τρεις 
Σήμερα θα βγουν τ’ αποτελέσματα για
τους τρεις ποδοσφαιριστές που έγιναν
αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα με τον
Άρη. Ο Λαμπάν είχε δεχθεί ένα πάτημα
στο πόδι και δεν αντιμετωπίζει κάτι σο-
βαρό. Ο Καταλά έχει ένα χτύπημα στα
πλευρά, ενώ ο Τρουγιόλς είχε ένα τρά-
βηγμα. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει η κατά-
σταση και των τριών και αν θα προλάβουν
τον κυριακάτικο αγώνα με την ΑΕΖ στην
«ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ».

Προβληματισμός και απορίες
Οι νέες απρόσμενες απώλειες των «κιτρινοπράσινων»
δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο το μέλλον τους

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο

Γάλλος επιθετικός  Φλορίαν Ταουλε-

μέσε βρίσκεται καθ’ οδόν για την Κύ-

προ και για λογαριασμό της ΑΕΚ. 

Ο Φλοριάν Ταουλεμέσε κλείνει τα

31 του χρόνια, στο τέλος Ιανουαρίου

αγωνιζόταν στη βελγική Έουπεν και

έμεινε ελεύθερος και, σύμφωνα με τα

δημοσιεύματα, ήδη πήρε το αεροπλά-

νο και έρχεται στην Κύπρο. Μάλιστα

στο ίδιο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά και

στον προπονητή της ΑΕΚ Ιμανόλ Ιδιά-

κεθ και πως στην ομάδα αγωνίζονται

κυρίως Ισπανοί ποδοσφαιριστές. Μέσα

στα επόμενα 24ωρα αναμένονται εξε-

λίξεις, καθώς ο Ταουλεμέσε δεν είναι ο

μόνος επιθετικός που έχει προταθεί για

την ομάδα της Λάρνακας.

ΦλορIαν ΤαουλεμEσε για Την επIθεση
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ΑΕΛ
Κωστής�Σταυρινίδης

Αυτή ήταν ΑΕΛ. Καθοδηγούμενη από
έναν εξαιρετικό Πίτι, η ΑΕΛ άφησε
πίσω της την «διαολοεβδομάδα» που
πέρασε και κερδίζοντας τη Σαλαμίνα
ξαναβρήκε την ηρεμία της και την καλή
της ψυχολογία. Ένα παιχνίδι που ήταν
«must-win» για τους κίτρινους, δεν μπο-
ρούσε παρά να τελειώσει θετικά για
την ΑΕΛ. Παρά το ότι βρέθηκε πίσω
στο σκορ, αντέδρασε σαν μεγάλη ομάδα
και πήρε το τρίποντο που της επέτρεψε
να μειώσει σε δύο βαθμούς την από-
σταση από τη 2η θέση, ενώ διατήρησε
το -5 από την κορυφή. 

Ο Φρανσίσκο Μεδίνα Λούνα ήταν
όλα τα τελευταία για την ΑΕΛ. Ο ξανθο-
μάλλης μάγος την πήρε από το χέρι και
με δύο εκπληκτικά τέρματα γύρισε μόνος
του το παιχνίδι που φαινόταν στραβωμένο.
O Πίτι έχει κλέψει για τα καλά τις καρδίες
των φίλων της ΑΕΛ. Στο πρόσωπό του,
άπαντες βλέπουν τον star που είναι
ικανός να πάρει από το χέρι την ομάδα
και να την οδηγήσει πολύ ψηλά. Ο Ισπα-
νός άσος, είναι αλήθεια πως έχει μπει
με φόρα στην ΑΕΛ. Γκολ στο κύπελλο,
δύο γκολάρες προχθές, ήταν ό,τι καλύτερο
είχε να επιδείξει η λεμεσιανή ομάδα
κόντρα στην Ανόρθωση. Ο 35χρονος
Ισπανός άσος είναι δεδομένο ότι δεν

ήρθε στην Κύπρο για διακοπές αλλά
για να μεγαλώσει τον μύθο του. Και το
ξεκίνημά του είναι το ιδανικό. Η ποιότητά
του και η κλάση του είναι τέτοιες, που
είναι δεδομένο ότι θα ενισχύσει την ΑΕΛ
και θα της προσφέρει λύσεις στην πορεία

του πρωταθλήματος.
Δεν ήταν όμως μόνο ο Πίτι προχθές

στη Λάρνακα. Ήταν και ο Μέσκα, ο
οποίος επέστρεψε από την τιμωρία του
και έδειξε πόσο πολύ έλειψε στην ομάδα
του. Σημείωσε γκολ, ήταν μέσα στις

φάσεις και όσο περνούσε ο χρόνος και
έβρισκε τα πατήματά του ήταν αρκετά
καλός. Οι δύο τους έδειξαν ότι θα ενι-
σχύσουν αφάνταστα την ΑΕΛ στη συνέ-
χεια των υποχρεώσεών της. 

Ντεμπούτο πραγματοποίησε την Κυ-

ριακή και ο Σάσι. Μπήκε στο παιχνίδι
όταν το σκορ ήταν 1-1 και βοήθησε και
αυτός για τη νίκη. Ο Τυνήσιος έδειξε ότι
θα βοηθήσει την ΑΕΛ και ενδεχόμενος
να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του τι-
μωρημένου Αρουαμπαρένα στον αγώνα
του πρωταθλήματος. Έδειξε πάντως να
μπαίνει άμεσα στο κλίμα της ομάδας. 

Σφραγίζει την πρόκριση
Το σημαντικότερο για την ΑΕΛ είναι ότι
βρήκε την ηρεμία της. Αύριο έχει και
τον επαναληπτικό του κυπέλλου με τον
Άρη και μια πρόκριση θα της δώσει την
αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για τη
συνέχεια. Οι «κίτρινοι» είναι πάντα μέσα
στους στόχους τους, και με 2-3 νίκες στη
σειρά θα επανέλθουν δριμύτεροι. Άλ-
λωστε το ρόστερ ξαναγεμίζει, και ο Πάμ-
πος Χριστοδούλου θα έχει πολλές επι-
λογές για τη συνέχεια. Αυτόν που δεν
έχει στον αγώνα με τον Άρη για το πρω-
τάθλημα τη Δευτέρα θα είναι ο Αρουαμ-
παρένα, ο οποίος συμπλήρωσε 6 κίτρινες
και θα δει τον αγώνα από την εξέδρα. 

Πριν όμως από την Δευτέρα, υπάρχει
ο αυριανός επαναληπτικός με τον Άρη.
Φυσικά το 2-0 του πρώτου παιχνιδιού
έχει δώσει στην ΑΕΛ τη μισή πρόκριση
και θα προσπαθήσει με σοβαρότητα να
πάρει αύριο και την άλλη μισή. Δεν υπο-
λογίζεται για το αυριανό παιχνίδι ο Κυ-
ριάκου, που αποβλήθηκε στον πρώτο
αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Με οδηγό τον Πίτι επανήλθε η ηρεμία

ΑΠΟΛΛΩΝ 
Κωστής�Σταυρινίδης

Α
σταμάτητος είναι ο Απόλ-

λωνας. Οι «κυανόλευκοι»
παρασύρουν στο διάβα τους
κάθε αντίπαλο, και συνεχί-
ζουν απτόητοι την προσπά-

θειά τους για βαθμολογική άνοδο. Ούτε
ο Ερμής μπόρεσε να αποτελέσει σημαν-
τικό εμπόδιο στην υπερταχεία του Σω-
φρόνη Αυγουστή. Με τη γνωστή συνταγή
των τελευταίων εβδομάδων, δηλαδή κα-
τοχή μπάλας στο 70%, κίνηση συνεχώς
από όλους τους ποδοσφαιριστές, δημι-
ουργία φάσεων, γκολ νωρίς, πίεση σε
όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου, η
λεμεσιανή ομάδα πανηγύρισε το 6ο σερί
τρίποντο που της έδωσε την ευκαιρία να
μειώσει στους τρεις τους βαθμούς της
απόστασης από την ΑΕΚ και να αυξήσει
στους πέντε τη διαφορά από την Ομόνοια. 

Γι’ ακόμα μια αγωνιστική οι ποδο-
σφαιριστές του Σωφρόνη Αυγουστή έπαι-
ξαν ωραίο ποδόσφαιρο, ήταν πειθαρχη-
μένοι και ικανοποίησαν τον κόσμο που
βρέθηκε στο Τσίρειο για να τους δει. Ο
Φανούριος Κωνσταντίνου χαρακτήρισε
το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα του
ολοκληρωτικό και έχει δίκαιο. Ο Απόλ-
λωνας έχει μπει σε ένα δικό του φρενήρη
ρυθμό και δείχνει να κάνει πλάκα στους
αντιπάλους του. Δεν είναι μόνο ότι κερδίζει.
Είναι πως το πετυχαίνει με εντυπωσιακό
τρόπο, μη επιτρέποντάς τους ουσιαστικά
να ελπίζουν σε κάτι καλό. 

Μεγάλος πρωταγωνιστής στο προχ-
θεσινό παιγνίδι ο Ζοάο Πέδρο. Ο Πορ-
τογάλος με τον Σωφρόνη Αυγουστή στον
πάγκο παρουσιάζεται αναγεννημένος
και σε κάθε παιγνίδι είναι και καλύτερος,
με αποκορύφωμα την εμφάνισή του
κόντρα στον Ερμή. Τελικά δείχνει η θέση
του μπακ να του πηγαίνει καλύτερα και
να αγωνίζεται απελευθερωμένος. Προχ-
θές τα έκανε όλα. Από δικό του σουτ
κερδήθηκε το πέναλτι, αυτός έκανε με
εντυπωσιακό τρόπο το 2-0, ενώ έδωσε
την πάσα στον Μάγκλιτσα για το 3-0. Αν
προσθέσουμε και το ότι ανεβοκατέβηκε
αμέτρητες φορές τη δεξιά πλευρά, αντι-

λαμβάνεται κάποιος γιατί είναι ο mvp. 
Από κοντά όμως και ο el mago. Ο

Άλεξ Ντα Σίλβα ήταν και πάλι εξαιρετικός
και με το γκολ που σημείωσε, το 9ο στο
πρωτάθλημα, ξεπέρασε την περυσινή
του επίδοση (8) και πλέον αυτή είναι η
πιο παραγωγική του χρονιά. Ο Ντα Σίλβα
πραγματικά είναι εντυπωσιακός σε κά-
ποιες στιγμές, που κάνει τους πάντες να
χαζεύουν τις ενέργειές του. 

Ήδη το μυαλό έχει πάει στον εκτός
έδρας αγώνα του Σαββάτου με την Ανα-
γέννηση στο «Τάσος Μάρκου». Εύκολο
παιγνίδι μόνο στα χαρτιά, γιατί στον
Απόλλωνα το βλέπουν ως ένα ακόμα
εμπόδιο στην προσπάθειά τους για να
ανέβουν βαθμολογικά. Ο στόχος είναι
ξανά η νίκη και το καλό ποδόσφαιρο.
Χωρίς υποτίμηση, οι παίκτες του Σω-
φρόνη Αυγουστή θα προσπαθήσουν να

μεγαλώσουν το σερί τους για να πάρουν
δύναμη και αυτοπεποίθηση για τη συ-
νέχεια. Μετά τους Γκίε, Μακρίδη, στη
λίστα προστέθηκε με τους απόντες και ο
Αγγελή, ενώ μέσα στην εβδομάδα θα
φανεί για τον Μπεντόγια, αν θα επιστρέψει
ή όχι στο Παραλίμνι. 

Έκλεισε Πελαγία 
Ο μάλλον σοβαρός τραυματισμός του
Αγγελή ανάγκασε τους ανθρώπους του
Απόλλωνα να αλλάξουν το μετεγγραφικό
τους πλάνο και να αναζητήσουν αμυντικό.
Έτσι χθες ανακοίνωσαν την απόκτηση
του Γιώργου Πελαγία: «Η Εταιρεία Απόλ-
λων Ποδόσφαιρο (ΔΗΜΟΣΙΑ) Λτδ ανα-
κοινώνει την έναρξη συνεργασίας με
τον Κύπριο κεντρικό αμυντικό Γιώργο
Πελαγία (10-05-1985). Στο παρελθόν ο
ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε με επιτυχία

στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, Α.Ο Κέρ-
κυρας, Atletico Roma, Barletta Calcio,
Baku, Tatabánya και FK Trakai. Η Πε-
ρήφανη οικογένεια του Απόλλωνα Λε-
μεσού εύχεται στον ποδοσφαιριστή κάθε

επιτυχία αγωνιζόμενος με την κυανό-
λευκη φανέλα». 

Στο μεταξύ, χθες επικυρώθηκε η ανα-
νέωση της συνεργασίας με τον Μάριο
Στυλιανού για δύο ακόμα χρόνια.

Πήρε φόρα και δεν σταματά... 
Τρένο η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή, που κερδίζει και πείθει με την απόδοσή της
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

(20ή Αγωνιστική)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ-ΔΟΞΑ 2-0 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ-ΟΜΟΝΟΙΑ 2-2

ΑΡΗΣ-ΑΕΚ 1-1

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΑΕΛ 1-3

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ-ΕΡΜΗΣ 3-0 

ΑΠΟΕΛ-Α.Ε. ΖΑΚΑΚΙΟΥ 7-0

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. 2-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. ΑΠΟΕΛ 52-10 49

2. ΑΕΚ 38-12 46

3. ΑΕΛ 31-12 44

4. ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 45-16 43

5. ΟΜΟΝΟΙΑ 40-28 38

6. ΕΡΜΗΣ 25-31 28

7. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 33-32 27

8. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 19-24 26

9. ΑΝΟΡΘΩΣΗ 22-23 23

10. ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 22-41 20

11. ΑΡΗΣ 18-40 15

12. ΔΟΞΑ 8-29 11

13. Α.Ε. ΖΑΚΑΚΙΟΥ 26-42 9

14. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. 18-43 6

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ

1. ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ 16

2. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 14

3. ΠΑΠΟΥΛΗΣ 12

4. ΚΑΤΣΑΡΑΒΑ 11

5. ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ 10

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

(21η Αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ, 28/1 

ΟΜΟΝΟΙΑ-ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 17:00

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ.-ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 17:00

ΕΡΜΗΣ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ 18:00

ΚΥΡΙΑΚΗ, 29/1 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ-ΑΠΟΕΛ 16:00

ΔΟΞΑ-ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 17:00

ΑΕΚ-Α.Ε. ΖΑΚΑΚΙΟΥ 18:00

ΔΕΥΤΕΡΑ, 30/1 

ΑΕΛ-ΑΡΗΣ 19:00

ΚΥΠΕΛΛΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 25/1

ΑΣΙΛ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ 16:00

ΑΕΛ-ΑΡΗΣ 17:00

Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΑΠΟΕΛ 18:00

ΑΠΟΕΛ
Πολύβιος�Αλεξάνδρου�

Σ
το ακουστικό βρίσκονται στον

ΑΠΟΕΛ, αφού όπως ειπώ-
θηκε χθες από τα πλέον επί-
σημα χείλη, αναμένουν τις
απαντήσεις σε τρεις που έχουν

κατατεθεί. Δεδομένου ότι τα χρονικά πε-
ριθώρια έχουν αρχίσει να στενεύουν,
αφού η μετεγγραφική περίοδος ολο-
κληρώνεται σε οκτώ ημέρες, οι «γαλα-
ζοκίτρινοι» «τρέχουν» τον προγραμμα-
τισμό για κάλυψη των δύο θέσεων που
χρειάζεται ενίσχυση. Μπορεί ο Τόμας
Κρίστιανσεν μετά το τέλος του κυριακά-
τικου αγώνα να ανέφερε ότι, δεν θέλει
να αποκτήσει ποδοσφαιριστές που δεν
είναι καλύτεροι από αυτούς που υπάρ-
χουν ήδη στο ρόστερ, ωστόσο η χθεσινή
ημέρα έφερε αρκετή ονοματολογία.
Αφορμή οι πρωινές τοποθετήσεις του
προέδρου της εταιρείας Πρόδρομου Πε-
τρίδη, ο οποίος ανέφερε ότι έχουν απο-
σταλεί τρεις προτάσεις και μέχρι αύριο
αναμένουν τις απαντήσεις. Σύμφωνα με
την ιστοσελίδα sigmalive, οι «γαλαζοκί-
τρινοι» κατέθεσαν προτάσεις στον Σέρβο
κεντρικό αμυντικό Νίκολα Πέτκοβιτς,
αλλά και νέα βελτιωμένη πρόταση στον
διεθνή Βόσνιο Γκνιάτιτς, που ανήκει
στον Πλατανιά. Επιπλέον, σύμφωνα με
την ίδια ιστοσελίδα, στον ΑΠΟΕΛ εξε-
τάζουν την περίπτωση του Βούλγαρου
διεθνούς αμυντικού Ιβάν Ιβάνοφ, που
από το καλοκαίρι αγωνίζεται στον Πα-
ναθηναϊκό, ωστόσο έχει παρθεί η από-
φαση να μείνει ελεύθερος, παρ’ όλο που
έχει συμβόλαιο μέχρι το 2019. 

Όπως και να έχουν τα πράγματα, η
αυριανή ημέρα κρίνεται αρκετά σημαν-
τική, αφού οι «γαλαζοκίτρινοι» αναμένουν
τις απαντήσεις στις προτάσεις που έχουν
αποστείλει. 

Στον ΑΠΟΕΛ έχουν στρέψει την προ-
σοχή τους στον αυριανό επαναληπτικό
αγώνα κυπέλλου με αντίπαλο τη Νέα
Σαλαμίνα στο «Αμμόχωστος». Οι «γα-
λαζοκίτρινοι» έχουν εξασφαλίσει μικρό

προβάδισμα, μετά το 21-1 του πρώτου
αγώνα, ωστόσο άπαντες γνωρίζουν ότι
εάν δεν παρουσιαστούν σοβαροί καθ’
όλη τη διάρκεια του αγώνα, θα συναν-
τήσουν αρκετές δυσκολίες. Εκτός θα
παραμείνουν οι Μπερτόλιο, Μιλάνοφ
και Βάντερ, όπως και ο Ορλάντι που
νιώθει ενοχλήσεις. 

Ο Δανός τεχνικός αναμένεται να χρη-
σιμοποιήσει τον Πάρντο κάτω από τα
δοκάρια, ενώ για τις υπόλοιπες θέσεις
δεν αναμένονται να γίνουν αρκετές αλ-
λαγές. Ίσως πάρει θέση στο αρχικό σχήμα

ο Γιαννιώτας αντί του Εφραίμ.   

Κρατούν τα θετικά
Από το επιβλητικό 7-0 επί της ΑΕΖ, σί-
γουρα στον ΑΠΟΕΛ κρατούν αρκετά
θετικά. Όπως για παράδειγμα το γεγονός
ότι βρήκαν εκ νέου δίκτυα οι Σωτηρίου
και Ντε Καμάργο, και την καλή εμφάνιση
του Κύπρου Χριστοφόρου που έδειξε
ότι ναι μεν θέλει παιχνίδια στα πόδια
του, αλλά είχε καλές τοποθετήσεις. Ο
Αλωνεύτης ήταν γι’ άλλο ένα παιχνίδι
απολαυστικός. Είχε πάρα πολλά τρεξί-

ματα, έξυπνες επινοήσεις και γενικά
ήταν σχεδόν μέσα σε όλες τις φάσεις. Εν
κατακλείδι, απέδειξε με τον πιο κατηγο-
ρηματικό τρόπο ότι αποτελεί μεγάλο κε-
φάλαιο για τον ΑΠΟΕΛ. Ο Μπαράλ στο
ντεμπούτο του αγωνίστηκε για 65 λεπτά,
σκοράροντας δύο φορές και γενικά ήταν
θετικός, ενώ το πιο σημαντικό είναι ότι
έδειξε να εγκλιματίζεται αρκετά γρήγορα
με την υπόλοιπη ομάδα. 

Τελευταίος αλλά όχι έσχατος ο νεαρός
Νικόλας Ιωάννου. Πήρε φανέλα βασικού
για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι, αρπά-

ζοντας σε άλλο ένα παιχνίδι την ευκαιρία
που του δόθηκε από τα μαλλιά. Δεν είναι
καθόλου τυχαία η αναφορά του Τόμας
Κρίστιανσεν στο όνομά του μετά το τέλος
του αγώνα, δείχνοντας ότι τον υπολογίζει
και μάλιστα αρκετά. Θεωρείται σίγουρο
ότι, εάν διατηρηθεί στα ίδια τα στάνταρ
απόδοσης, θα βάλει σε σοβαρές σκέψεις
τον προπονητή του κατά πόσο θα πρέπει
να τον αφήσει στον πάγκο. Πάντως έχει
αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει τόσο
στο κέντρο της άμυνας όσο και στο αρι-
στερό άκρο.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 2
23’ Στόιτσεφ, 33’ Ζελάγια

ΔΟΞΑ 0

Ο Εθνικός Άχνας κέρδισε και τη Δόξα
στο Δασάκι με 2-0, στο πέσιμο της αυλαίας
της 20ής αγωνιστικής του πρωταθλήματος
CYTA. Η ομάδα του κ. Ιβανάουσκας πέ-
τυχε την 7η εντός έδρας νίκη -και τρίτη
διαδοχική- στο φετινό πρωτάθλημα και
πλησίασε στον πόντο την εξάδα, αφού

έφτασε στους 27 βαθμούς, ένα πίσω από
τον Ερμή. Τα τέρματα των νικητών ση-
μείωσαν οι Στόιτσεφ (23’) και Ζελάγια
(33’), που ανέβασαν ακόμα περισσότερο
βαθμολογικά την ομάδα της Άχνας και
κράτησαν την αντίστοιχη της Κατωκοπιάς
στην 12η θέση και στους 11 βαθμούς.
Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου
προέκυψε πρόβλημα με τους προβολείς
και το παιχνίδι διακόπηκε για 20’ και
επιπλέον λεπτά. Στο 78ο λεπτό ο Βασίλης
Δημητρίου υπέδειξε πέναλτι για τη Δόξα,

όμως, μετά από συνεννόηση με τον βοηθό
του πήρε πίσω την απόφασή του.

Ισοζυγισμένο ήταν το πρώτο 20λεπτο
του αγώνα, ωστόσο το τέρμα του Στόιτσεφ
στο 24’ άλλαξε τις ισορροπίες. Ο Εθνικός
αισθητά ανεβασμένος πέτυχε και δεύτερο
τέρμα στο 32’ και κάπου εκεί το παιχνί-
δι… τέλειωσε.  Ο Εθνικός διαχειρίστηκε
αρκετά καλά το υπέρ του αποτέλεσμα,
από το γεγονός ότι η Δόξα στην επανά-
ληψη ήταν πιο επιθετική και πανηγύρισε
μια πολύ σημαντική νίκη.

Κέρδισε και βλέπει εξάδα
Με τέρματα των Στόιτσεφ και Ζελάγια ο Εθνικός έφτασε στους 27 βαθμούς, ένα πίσω από την έκτη θέση

Οι «γαλαζοκίτρινοι» αναμένουν μέχρι αύριο απαντήσεις σε τρεις προσφορές που
έχουν καταθέσει. Στο προσκήνιο τα ονόματα των Πέτκοβιτς, Γκνιάτιτς και Ιβανόφ

Με το ακουστικό στο χέρι!
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ανΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης Τσιρόπουλος

Π
οδοσφαιριστής Ανόρθω-

σης και με τη βούλα είναι
από χθες ο Σέρβος Νίκολα
Μίτροβιτς. Ο 30χρονος ήρ-
θε χθες το πρωί στην Κύ-

προ, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξε-
τάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε το
συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος
της ποδοσφαιρικής περιόδου. Μάλιστα
άμεσα ενσωματώνεται στις προπονήσεις
της Ανόρθωσης. 

«Γνωρίζω πολύ καλά πως η Ανόρ-
θωση είναι μια ιστορική ομάδα και μια
από τις μεγαλύτερες ομάδες στο κυ-
πριακό ποδόσφαιρο και θα δώσω τον
καλύτερό μου εαυτό, έτσι ώστε ο σύλ-
λογος να μπει στη σωστή πορεία και
εκεί που αξίζει πραγματικά να βρίσκεται.
Γνωρίζω πως έχω έρθει σε μια μεγάλη
ομάδα και τους υπόσχομαι πως θα δου-
λέψω σκληρά για να κερδίσω την εμπι-
στοσύνη τους και να συνεχίσουν να
στηρίζουν την ομάδα», ανέφερε στις
πρώτες του δηλώσεις.

Ο Νίκολα Μίτροβιτς προέρχεται από
γεμάτη τρέχουσα χρονιά αγωνιζόμενος
στην Μπνέι Γεχούντα. Αγωνίστηκε σε
16 αγώνες, 14 φορές στο αρχικό σχήμα
μετρώντας 1208 λεπτά συμμετοχής. Ψά-
χνοντας στοιχεία για τον ποδοσφαιριστή
για τα θετικά και αρνητικά του, εντοπίσαμε
ότι χαρακτηρίζεται ως οκτάρι. Αγωνίζεται
ως επιτελικός μέσος ως επί το πλείστον
αλλά μπορεί να παίξει και ως επιθετικός
χαφ. Είναι ποδοσφαιριστής με αρκετά
καλό χειρισμό της μπάλας, αρκετά καλή
μεταβίβαση. Είναι αυτό που λέμε στη
γλώσσα του ποδοσφαίρου «βλέπει» γή-
πεδο. Κινείται στον κενό χώρο, όμως το
προσόν του δεν είναι η ταχύτητα. Κυρίως
χρησιμοποιεί το δεξί του πόδι, όμως
μπορεί να αγωνιστεί και με το αριστερό.
Μάλιστα για τον Νίκολα Μίτροβιτς είχε

κάνει δηλώσεις ο Έλι Γκούτμαν, όταν
αυτός ήταν προπονητής της Εθνικής Ισ-
ραήλ. «Μακάρι να είχα ένα μέσο σαν κι
αυτόν. Έχει πολύ μεγάλη ποιότητα, είναι
καλός για την άμυνα και επίθεση, ποτέ
δεν σταματά να κινείται, έχει πειθαρχία
και αυτοπεποίθηση».

Θα εξαντλήσει τις μετεγγραφές
Το επόμενο διήμερο είναι άκρως κα-
θοριστικό αναφορικά με την ενίσχυση
της Ανόρθωσης. Από την πρώτη ημέρα
της ανάληψης των καθηκόντων του ο

Ανδρέας Παντελή έχει συνεχώς συναν-
τήσεις με τον προπονητή Ρόνι Λέβι.
Κοινός στόχος είναι να πραγματοποι-
ηθούν οι κινήσεις εκείνες, έτσι ώστε η
Ανόρθωση να βελτιώσει κατά πολύ την
αγωνιστική της εικόνα. Ήδη αποκτήθηκε
ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο νεαρός
αμυντικός παίρνει θέση στον κατάλογο
Β. Αποκτήθηκε ο Σέρβος Νίκολα Μί-
τροβιτς και σύμφωνα με τον πρόεδρο
της εταιρείας θα αποκτηθούν ακόμα
δυο ποδοσφαιριστές. Σίγουρα θα απο-
κτηθεί επιθετικός. Για τη θέση αυτή

στην Ανόρθωση εξετάζονται τρεις πε-
ριπτώσεις και μέχρι αύριο αναμένεται
να υπάρχει κατάληξη. Σε ό,τι αφορά
την τέταρτη κίνηση εναπόκειται στον
Ρόνι Λέβι αν θα αποκτηθεί κεντρικός
αμυντικός ή μεσοαμυντικός. Ένας επι-
θετικός που έχει προταθεί είναι ο Κρίστι
Μπαντ, που αγωνίζεται στη Ρουμανία
με την Κλουζ. Ωστόσο δεν είναι από τις
βασικές προτεραιότητες του Ρόνι Λέβι. 

Ράγιος η… μετεγγραφή
Επιπρόσθετη κίνηση μπορεί κάλλιστα

να χαρακτηριστεί και ο Ρούμπεν Ράγιος.
Ο ποδοσφαιριστής για έναν μήνα απέχει
από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της
Ανόρθωσης λόγω τραυματισμού. Τε-
λευταίος αγώνας στον οποίο είχε συμ-
μετοχή ήταν με τη Ν.Σαλαμίνα. Πλέον
είναι έτοιμος να αγωνιστεί και αναμένεται
πως στον επαναληπτικό αγώνα κυπέλλου
με τον ΑΣΙΛ να πάρει χρόνο συμμετοχής.
Σίγουρα είναι ένας ποδοσφαιριστής που
έλειψε από την ομάδα. Θα προσθέσει
ποιότητα και σαφώς λύνονται σε κάποιο
βαθμό τα χέρια του Ρόνι Λέβι. 

«Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό»

ΟμOνΟια 

Σοφοκλής Σοφοκλέους

Υποχρεωμένη να κοιτάξει μπροστά είναι
η Ομόνοια. Σίγουρα ο προβληματισμός
είναι μεγάλος και αγγίζει όχι μόνο τον
προπονητή για τη διαχείριση του ρόστερ
και των αγώνων, αλλά και τον Νταμπίζα
για τον προγραμματισμό που έγινε το
περασμένο καλοκαίρι και την καθυστέ-
ρηση που παρατηρείται για αμυντική
ενίσχυση. Δεν υπάρχει όμως χρόνος για
κριτικές και μεμψιμοιρίες, παρά μόνο
ανάγκη για δουλειά και βελτίωση. Η
Ομόνοια ξέκοψε βαθμολογικά από την
πρώτη τριάδα της βαθμολογίας και κα-
λείται να επανέλθει άμεσα. Ενώπιόν της
έχει ένα πιο βατό πρόγραμμα, με τρεις
αγώνες που πρέπει να κερδίσει πάση
θυσία. Σαλαμίνα (εντός), Άρη (εκτός) και
ΑΕΖ (εντός) λέει το πρόγραμμα των «πρά-
σινων» πριν από την τελική ευθεία του
β’ γύρου και τα μαζεμένα ντέρμπι, και
όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, το 3χ3
κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη.  

Καυτός Γενάρης
Τελικά ο «καυτός» αγωνιστικά Ιανουάριος,
με τα εφτά παιχνίδια, αποδεικνύεται και
στην κυριολεξία πολύ καυτός για την
ομάδα του Τζον Κάρβερ. Σε τέσσερα
μέχρι στιγμής παιχνίδια πρωταθλήματος
κέρδισε μόνο τα δύο και εκείνα με την
ψυχή στο στόμα (Εθνικό και Καρμιώτισσα),
έφερε μια ισοπαλία με την Ανόρθωση
και ηττήθηκε στο ντέρμπι-«κλειδί» από

τον Απόλλωνα. Επιπλέον, στο Κύπελλο
προκρίθηκε με δύο ισοπαλίες σε βάρος
του Εθνικού, χωρίς να έχει καλή απόδοση.
Γενικώς, η ομάδα μέσα στον Ιανουάριο
δεν έβγαλε φρεσκάδα και καθαρό μυαλό,
πέραν των όποιων αγωνιστικών αδυνα-
μιών και δη των αμυντικών, που παρου-

σίασε στα πλείστα παιχνίδια της. Γενικώς,
η Ομόνοια φάνηκε ανέτοιμη να ανταπο-
κριθεί στην απώλεια του Τουρέ για το
Κόπα Άφρικα. Ο Κάρβερ «εγκλωβίστηκε»
στη διάταξη 4-4-2, χωρίς να έχει παίχτη
με τα ανάλογα τεχνικά και σωματικά
προσόντα του Τουρέ και μοιραία το πλή-

ρωσε με σημαντικούς βαθμούς. Επιπρό-
σθετα, τα προβλήματα στην άμυνα δεν
λύθηκαν, τα οποία επίσης κόστισαν πάρα
πολύ στην Ομόνοια, όπως κόστισε και η
διαχείριση δύο σημαντικών αγώνων (το
α’ ημίχρονο με τον Απόλλωνα και το τε-
λευταίο εικοσάλεπτο με την Ανόρθωση).. 

Η προσοχή στη Σαλαμίνα
Το ευχάριστο για την Ομόνοια είναι
ότι αυτή την εβδομάδα η Ομόνοια δεν
έχει μεσοβδόμαδα αγώνα και, ως εκ
τούτου, οι παίκτες της ομάδας θα πά-
ρουν σημαντικές ανάσες ξεκούρασης
ενόψει του κρίσιμου, όπως έχει δια-
μορφωθεί η κατάσταση, αγώνα με τη
Σαλαμίνα το ερχόμενο Σάββατο. Οι
«πράσινοι» δεν έχουν άλλη επιλογή
από το επιστρέψουν άμεσα στα νικη-
φόρα αποτελέσματα και αν είναι δυνατό
να καλύψουν κάποιο από το χαμένο
έδαφος. Το γεγονός ότι η Ομόνοια
παίζει στην έδρα της, της δίνει ένα με-
γάλο πλεονέκτημα το οποίο δεν θα
πρέπει να αφήσει ανεκμετάλλευτο για
δεύτερο παιχνίδι στη σειρά, μετά την
ήττα που προηγήθηκε από τον Απόλ-
λωνα. Για το παιχνίδι του ερχόμενου
Σαββάτου δεν υπολογίζεται ο Κατελά-
ρης, που δέχθηκε έκτη κίτρινη κάρτα
απέναντι στην Ανόρθωση. 

Μπρέβελντ και στόπερ
Από την άλλη, η Ομόνοια αναμένεται
να είναι ενισχυμένη για πρώτη φορά με
το νέο της μετεγγραφικό απόκτημα, τον
Ολλανδό μέσο Νίκαντρο Μπρέβελντ, ο
οποίος χθες εγγράφηκε στο ρόστερ της
ομάδας. Ο επικρατέστερος για αποχώ-
ρηση είναι ο Αγκάγεφ. Αναφορικά με
το θέμα αμυντικής ενίσχυσης, αποφα-
σίστηκε η απόκτηση κεντρικού αμυντικού
και αν σημειωθεί θετική κατάληξη, τότε
το πιο πιθανό είναι να δει την πόρτα εξό-
δου ο Νασιμέντο.

Υποχρεωμένη να κοιτάξει μπροστά
Δεν υπάρχει χρόνος για κριτικές στην Ομόνοια, παρά μόνο για σκληρή δουλειά

Έτοιμος να δουλέψει σκληρά δήλωσε το νέο απόκτημα της Ανόρθωσης Νίκολα Μίτροβιτς
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Δανείστηκε
Ντεουλοφέου

ΜΙΛΑΝ

Στην απόκτηση του Ζεράρδ Ντεουλοφέου
για τους επόμενους έξι μήνες απροχώ-
ρησε η Μίλαν. Ο διευθύνων σύμβουλος
των «ροσονέρι», Αντριάνο Γκαλιάνι, συμ-
φώνησε με την Έβερτον για τον δανεισμό
του 23χρονου Ισπανού ακραίου επιθε-
τικού ώς τις 30 Ιουνίου 2017 έναντι πε-
ρίπου 500.000 ευρώ, μια φόρμουλα
την οποία οι «εφοπλιστές» είχαν απορ-
ρίψει τις προηγούμενες ημέρες, αναγ-
κάζοντας τη Μίλαν να υποβάλει νέα
πρόταση για δανεισμό με οψιόν αγοράς.

Ο Ντεουλοφέου βρίσκεται ήδη στο
Μιλάνο και δήλωσε για το νέο κεφάλαιο
στην καριέρα του: «Είμαι πολύ ευτυχι-
σμένος που βρίσκομαι εδώ. Επέλεξα τη
Μίλαν, επειδή πρόκειται για έναν σπου-
δαίο σύλλογο».

ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα θα διεξαχθεί η πρώτη αναμέ-
τρηση για τη φάση των «16» του κυ-
πέλλου Ελλάδας, μεταξύ της Ξάνθης
και του ΟΦΗ, η οποία δεν έγινε την πε-
ρασμένη εβδομάδα, λόγω αδυναμίας
της κρητικής ομάδας να ταξιδέψει ώς
τη Θράκη. Από τη στιγμή που η πει-
θαρχική επιτροπή αποφάνθηκε ότι δεν
υπήρχε ευθύνη του ΟΦΗ για τη μη
διεξαγωγή του αγώνα, η ΕΠΟ προχώ-
ρησε στον ορισμό του αγώνα για σήμερα
(17:15), στο «Ξάνθη Arena».

Απ’ εκεί και πέρα, για την Τετάρτη,
ορίστηκαν από την ΕΠΟ οι τρεις από
τις πέντε αναμετρήσεις της φάσης των
«16» του κυπέλλου, που δεν διεξήχθη-
σαν την περασμένη εβδομάδα λόγω
της κακοκαιρίας. Παράλληλα, για το
επόμενο διήμερο ορίστηκαν και οι αγώ-
νες ρεβάνς, στα τρία ζευγάρια όπου διε-
ξήχθησαν κανονικά την περασμένη
εβδομάδα τα πρώτα ματς. 

Το πρόγραμμα

Σήμερα

Ξάνθη-ΟΦΗ 17:15 

Αύριο

15:00 Λεβαδειακός-ΑΕΚ 15:00

17:15 Λαμία-Ατρόμητος 17:15

17:15 Αστέρας Τρίπολης-Τρίκαλα 17:15 (2-0)

19:30 Άρης-Ολυμπιακός 19:30

Πέμπτη

17:15 ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 17:15 (2-0)

Τετάρτη(01/02)

Κισσαμικός-Παναθηναϊκός 15:00 (0-3)

Για το πρώτο βήμα

ΧΑΛ

Ευχάριστα είναι τα νέα για την κατάσταση
της υγείας του Ράιαν Μέισον. Ο 25χρονος
αμυντικός της Χαλ τραυματίστηκε σοβαρά
στο κεφάλι στη διάρκεια του χθεσινού
αγώνα της πρέμιερ λιγκ κόντρα στην
Τσέλσι. Ο Μέισον υπέστη κάταγμα στο
κρανίο μετά από σύγκρουση με τον
Γκάρι Κέιχιλ των Λονδρέζων και αργά
το βράδυ υποβλήθηκε επειγόντως σε
χειρουργική επέμβαση με την κατάσταση
να είναι σταθερή, όπως σχετικά ανακοί-
νωσαν οι γιατροί του νοσοκομείου. Σύμ-
φωνα με την ανακοίνωση, ο Μέισον διέ-
φυγε τον κίνδυνο, ωστόσο θα χρειαστεί
να μείνει για αρκετές μέρες στο νοσοκο-
μείο. Η διοίκηση της Χαλ ευχαρίστησε
τον κόσμο για την άμεση στήριξή του
αλλά και ιδίως το ιατρικό επιτελείο για
την δύσκολη χειρουργική επέμβαση.

Σταθερή η κατάσταση
του Μέισον

ΙΣΠΑΝΙΑ

Στο «Μπαλαΐδος» του Βίγκο επικεντρώ-
νεται η προσοχή στους αγώνες ρεβάνς
της προημιτελικής φάσης του κυπέλλου
Ισπανίας. Η Θέλτα υποδέχεται το βράδυ
της Τετάρτης την πρωτοπόρο του πρω-
ταθλήματος Ρεάλ, έχοντας ως στόχο να
υπερασπιστεί το υπέρ της 2-1 του «Μπερ-
ναμπέου» και να περάσει στην τετράδα,
αφήνοντας εκτός νυμφώνος τους πρω-
ταθλητές Ευρώπης. Η ομάδα του Βίγκο
έχει δώσει όλη της την προσοχή σε αυτό
το ματς και ο Εντουάρντο Μπερίσο ξε-
κούρασε αρκετούς βασικούς στο ματς
πρωταθλήματος με τη Σοσιεδάδ. Από την
άλλη πλευρά, ο Ζινεντίν Ζιντάν είδε τους
Μαρσέλο και Μόντριτς να προστίθενται

στη λίστα τραυματιών, μετά τους Μπέιλ,
Ροντρίγκες, Πέπε και Καρβαχάλ, και τις
επιλογές του να λιγοστεύουν επικίνδυνα.

Στα υπόλοιπα ζευγάρια η κατάσταση
φαίνεται να έχει ξεκαθαρίσει από τα πρώτα
παιχνίδια. Σήμερα θα βγει το πρώτο εισι-

τήριο καθώς η Αλαβές υποδέχεται την
Αλκορόν έχοντας μεγάλο προβάδισμα
πρόκρισης, λόγω της εκτός έδρας νίκη
με 2-0. Απ’ εκεί και πέρα, η φορμαρισμένη
Μπαρσελόνα, από τη στιγμή που νίκησε
στο... καταραμένο «Ανοέτα», λογικά δεν
θα έχει πρόβλημα να τελειώσει την πρό-
κριση απέναντι στη Σοσιεδάδ. Σκορ πρό-
κρισης εξασφάλισε από το πρώτο παιγνίδι
η Ατλέτικο απέναντι στην Εϊμπάρ.

Το πρόγραμμα

Σήμερα

Αλαβές-Αλκορκόν 20:15 (2-0)

Αύριο

Εϊμπάρ-Ατλέτικο Μαδρίτης 20:15 (0-3)

Θέλτα-Ρεάλ Μαδρίτης 22:15 (2-1)

Πέμπτη

Μπαρσελόνα-Σοσιεδάδ 22:15 (1-0)

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ

Ο Πάουλο Ντιμπάλα είναι το νέο μεγάλο
αστέρι της Γιουβέντους και η πρωτα-
θλήτρια Ιταλίας σπεύδει να κλείσει τα
αφτιά του Αργεντινού σταρ στις «σειρή-
νες» άλλων μεγάλων ομάδων του ευ-
ρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με
τα ιταλικά ΜΜΕ, ο Αργεντινός φορ ετοι-
μάζεται να υπογράψει μέσα στην εβδο-
μάδα νέο συμβόλαιο μέχρι το 2021 με
αποδοχές, που θα αγγίζουν τα έξι εκατ.
ευρώ τον χρόνο, πλησιάζοντας τα 7.5
εκατ. ευρώ που εισπράττει ετησίως ο
Γκονσάλο Ιγκουαΐν.

Ο Ντιμπάλα αυτήν τη στιγμή εισπράτ-
τει 2.2 εκατ. ευρώ, αποδοχές στις οποίες
συμφώνησε όταν μετακινήθηκε από την
Παλέρμο στη «Γιούβε» το περασμένο
καλοκαίρι. Ο επιθετικός της Γιουβέντους,

συνοδεία του εκπροσώπου του, θα συ-
ναντηθεί σήμερα με τη διοίκηση, προ-
κειμένου να συζητήσουν για την ανανέ-
ωση του συμβολαίου του 23χρονου Αρ-
γεντινού με αυξημένες αποδοχές.

Ο μάνατζερ του Ντιμπάλα, Πιερπάολο
Τριούλτζι, βρίσκεται στην Ιταλία από την
περασμένη εβδομάδα και σήμερα το
βράδυ έχει προγραμματισμένο ραντεβού
με τον διευθυντή της «Γιούβε», Μπέπε

Μαρότα, ώστε να ρυθμιστούν οι τελευ-
ταίες λεπτομέρειες της ανανέωσης του
συμβολαίου του.

Η συμφωνία έχει επιτευχθεί εδώ και
καιρό, με το νέο συμβόλαιο να έχει διάρ-
κεια μέχρι το καλοκαίρι του 2021, περι-
λαμβάνοντας ετήσιες αποδοχές ύψους
επτά εκατομμυρίων ευρώ, μόλις 500
χιλιάδες λιγότερα από αυτές του συμ-
πατριώτη του Γκονσάλο Ιγκουαΐν.

Για την αξία του νεαρού Αργεντινού
σταρ μίλησε ο παλαίμαχος άσος της «κυ-
ρίας», Μάρκο Ταρντέλι: «Νομίζω ότι
είναι ένας μεγάλος παίκτης. Κανείς δεν
έχει αμφιβολία γι’ αυτό. Μοιάζει αρκετά
με τον Μέσι στον τρόπο παιχνιδιού και
λιγότερο στον Ντελ Πιέρο. Υπάρχουν
πολλά που μπορεί να κάνει μέσα στο
παιχνίδι και έχει την ποιότητα να κάνει
τη δουλειά του. Ναι, θα τον παρομοίαζα
με έναν καινούργιο Μέσι».

Βγαίνει το πρώτο εισιτήριο 

Δένει Ντιμπάλα η “μεγάλη κυρία”

ΚΙΝΑ

Η
Κίνα συνεχίζει να σκορπά

εκατοντάδες εκατατομμύ-
ρια για να ενισχύσει το
πρωτάθλημά της, με στρα-
τηγικό στόχο να κυριαρ-

χήσει, κάποια στιγμή, στο παγκόσμιο
ποδόσφαιρο. Θέλει να κυριαρχήσει και
με μεθοδικό τρόπο και επενδύσεις δις
δολαρίων κατευθύνεται σταθερά, χρόνο
με τον χρόνο, προς τον στόχο.

Η τακτική, που έχουν υιοθετήσει τα
ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης της
αχανούς χώρας, έχει δύο πλευρές. Η
πρώτη αφορά την εξαγορά μεγάλων συλ-
λόγων σε ολόκληρο τον κόσμο, με επί-
κεντρο βέβαια την Ευρώπη, και η δεύτερη
την επένδυση σε υποδομές και έμψυχο
υλικό στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Και οι δύο πλευρές του στρατηγικού
σχεδίου προχωρούν με γοργούς ρυθ-
μούς. Στο εξωτερικό τελευταίο μεγάλο
απόκτημα ήταν η αγορά, το καλοκαίρι,
της πλειοψηφίας των μετοχών της Ίντερ,
ενώ οι Κινέζοι επιχειρηματίες έχουν μέ-
ρος των μετοχών στη Μάντσεστερ Σίτι,
την Εσπανιόλ, αλλά και σε διάφορες
άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Στο εσωτερικό,
κάθε χρόνο το πρωτάθλημα προσελκύει
ολοένα και περισσότερους διάσημους
παίκτες και προπονητές.

Στο πλαίσιο αυτό, σύλλογος της Κίνας
ετοιμάζει αστρονομική πρόταση για να
εξασφαλίσει τα δικαιώματα του αρχηγού
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Εθνι-
κής Αγγλίας, Γουέιν Ρούνεϊ. Σύμφωνα

με ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας
«SUN», λοιπόν, οι Κινέζοι έχουν απο-
φασίσει να κινηθούν για τον διεθνή επι-
θετικό και είναι έτοιμοι να του καταθέσουν
πρόταση για συμβόλαιο που θα του απο-
φέρει 1.2 εκατ. ευρώ ευρώ την εβδομάδα,
περίπου 60 εκατ. ευρώ το χρόνο!

Οι Κινέζοι εκτιμούν ότι ο κύκλος του
Ρούνεϊ στη Γιουνάιτεντ έκλεισε, μετά
από 12 χρόνια, την ώρα που ο ίδιος ο
ποδοσφαιριστής δεν έχει εκφράσει επι-
θυμία να αποχωρήσει από το «Ολντ
Τράφορντ». «Κι άλλα μεγάλα ονόματα
θα έρθουν στην Κίνα τα επόμενα χρόνια,

δήλωσε ο Άγγλος, Πολ Ντουφέν, ο οποίος
από τη διοίκηση της Χαλ, μετακόμισε,
μαζί με δεκάδες άλλους τεχνοκράτες του
αθλήματος, στην ασιατική χώρα για να
προσφέρει τις υπηρεσίες του, έχοντας
υπογράψει πλούσια συμβόλαια. Μάλιστα
ο Ντουφέν επιβεβαίωσε πως πρώτος
στόχος είναι ο σταρ της Μάντσεστερ Γι-
ουνάιτεντ: «Ο Ρούνεϊ είναι ο μεγάλος
στόχος των Κινέζων και δεν αποκλείεται
ακόμη και το επόμενο καλοκαίρι να τον
δείτε να φορά τη φανέλα κάποιας κινέ-
ζικης ομάδας, η οποία δεν θα διστάσει
να δαπανήσει ακόμη πάρα πολλά εκατ.

ευρώ για να τον αποκτήσει!»
Υπέρ της μετακόμισης του Ρούνεϊ

στην Κίνα είναι και ο Σβεν Γκόραν Έρικ-
σον, γνωστός στην Αγγλία από τη θητεία
του στον πάγκο της εθνικής ομάδας:
«Πρέπει να πάρει αυτήν την απόφαση
μαζί με την οικογένειά του και τον μάνα-
τζέρ του, αλλά γιατί όχι; Η Κίνα σήμερα
είναι ένα εξαίσιο μέρος για να ζεις. Αν
δεν έχεις έρθει ποτέ προηγουμένως στην
Κίνα, δεν πιστεύεις στα μάτια σου για το
πώς είναι. Και είμαι σίγουρος πως ο
Ρούνεϊ θα μπορούσε να παίξει σε κάθε
ομάδα εδώ».

Αστρονομική πρόταση για Ρούνεϊ από Κίνα! 
Με ετήσιες απολαβές 60 εκατομμύρια θέλουν να δελεάσουν τον Άγγλο επιθετικό
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