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Η UEFA απέστειλε στην ΚΟΠ εκθέσεις με
στοιχεία για ύποπτη στοιχηματική

δραστηριότητα σε δύο αγώνες που έγιναν
πρόσφατα,  έναν για το Πρωτάθλημα Cyta και

έναν για το Κύπελλο Coca - Cola.
Όπως σημειώνει η UEFA, υπάρχουν ισχυρές

ενδείξεις ότι τα αποτελέσματα των δύο
αυτών αγώνων χειραγωγήθηκαν,

προκειμένου να υπάρξουν διεφθαρμένα
κέρδη από στοιχηματική δραστηριότητα.

Ο αγώνας του Πρωταθλήματος Cyta έγινε την
περασμένη Κυριακή μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και

της ΑΕ Ζακακίου για την 20ή αγωνιστική.
Όπως αναφέρει η έκθεση της UEFA, υπήρξε

έντονη στοιχηματική δραστηριότητα  στην
επιλογή ήττας της  Α.Ε.  Ζακακίου απ’ το
πρώτο ημίχρονο  με τουλάχιστον πέντε

τέρματα διαφορά.
Το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα ήταν 7-0

για τον ΑΠΟΕΛ και το αποτέλεσμα
ημιχρόνου 5-0.

Η έκθεση της UEFA αποδίδει  υπαιτιότητα στην
ΑΕ Ζακακίου.

Η δεύτερη έκθεση αφορά τον
επαναληπτικό αγώνα Κυπέλλου Coca -

Cola μεταξύ της Καρμιώτισσας
Πολεμιδιών και της ΑΕΚ Λάρνακας που
έγινε στις 18 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της

δεύτερης φάσης. 
Όπως αναφέρει η έκθεση της UEFA,

υπήρξε έντονη στοιχηματική
δραστηριότητα στην επιλογή ότι η

Καρμιώτισσα θα έχανε τον αγώνα με
τουλάχιστον πέντε τέρματα διαφορά.

Το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα ήταν 6-1
για την ΑΕΚ.

Η έκθεση της UEFA αποδίδει υπαιτιότητα
στην Καρμιώτισσα Πολεμιδιών.

Οι εκθέσεις της UEFA παραδόθηκαν στον
Πειθαρχικό Εισαγγελέα της ΚΟΠ, ο οποίος
παρέπεμψε τον φάκελο με όλα τα στοιχεία

στον Αθλητικό Δικαστή.

ΑΠΟΕΛ
-ΑΕΖ

(22/1)
ΑΠΟΕΛ

-ΑΕΖ

(22/1)
ΑΠΟΕΛ

-ΑΕΖ

(22/1)
ΑΠΟΕΛ

-ΑΕΖ

(22/1)
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ-

ΑΕΚ

(18/1)
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ-

ΑΕΚ

(18/1)
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ-

ΑΕΚ

(18/1)
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ-

ΑΕΚ

(18/1)
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ-

ΑΕΚ

(18/1)

Στοίχημα: 

Tουλάχιστον πέντε 

γκολ στο ημίχρονο

ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ

Α.Ε. ΖΑΚΑΚΙΟΥ

Στοίχημα: 
Πέντε γκολ 

διαφοράΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 
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TV

CYTAVISIONSPORTS 1

21:30 SCHALKE 04 - EINTRACHT FRANKFURT

CYTAVISIONSPORTS 7

21:30 CHARLEROI - WAREGEM

NOVASPORTS 1

19:00 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΤΣΣΚΑ-ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 

NOVASPORTS3

19:45 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ-ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ 

22:00 ΜΠΑΣΚΕΤ: 

ΡΕΑΛ ΜΑΔΙΤΗΣ-ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ 

NOVASPORTS 2

20:00 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΜΠΑΡΣΕΛΟNΑ-ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 

NOVASPORTS EXTRA 

21:00 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ 

NOVASPORTS 4

21:45 ΜΑΡΣΕΪΓ-ΜΟΝΤΠΕΛΙΕ 

«Πίστη για την πρωτιά στον όμιλο»
Ο Τάσος Σκαμπύλης μίλησε για την πρεμιέρα της Εθνική μας την ερχόμενη 
Δευτέρα στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

ΦΟΥΤΣΑΛ 

Με αισιοδοξία περιμένουν οι διεθνείς
μας την πρεμιέρα της ερχόμενης Δευτέ-
ρας στην προκριματική φάση του Ευ-
ρωπαϊκού Πρωταθλήματος Futsal.

Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε
ο νέος κύκλος της προετοιμασίας κάτω
από την καθοδήγηση του Άθου Στυλια-
νού, τέθηκαν υψηλοί στόχοι και η πρό-
κριση στον επόμενο γύρο του Ευρωπαϊ-
κού Πρωταθλήματος αποτελεί πρόκληση
για την Εθνική μας.

«Κληρωθήκαμε σε έναν δύσκολο
όμιλο όπου η κάθε ομάδα έχει τις δικές
της πιθανότητες πρόκρισης και πιστεύω
ότι ο βαθμός δυσκολίας θα φανεί και
μέσα από την εξέλιξη των αγώνων του
ομίλου μας.

Από τη δική μας πλευρά στοχεύουμε
στο κάτι παραπάνω και το παραπάνω
είναι η πρόκριση. Είμαστε αισιόδοξοι
και πιστεύουμε στις δυνάμεις μας για
την πρώτη θέση.

Είναι σημαντικό σε αυτή τη μεγάλη
προσπάθεια να έχουμε και τη στήριξη
του κόσμου, παίζουμε στην Κύπρο και
η δύναμη της έδρας θα διαδραματίσει
τον δικό της ρόλο στο κυνήγι της πρό-
κρισης», δηλώνει στην ιστοσελίδα της
ΚΟΠ ο εκ των αρχηγών της Εθνικής
μας Τάσος Σκαμπύλης και συνεχίζοντας
προσθέτει αναφορικά με την πρεμιέρα:

«Κάθε πρεμιέρα είναι σημαντική και
ασφαλώς έχει και τις ιδιαιτερότητές της.
Σίγουρα νίκη στην πρεμιέρα επί της Δα-
νίας θα δώσει πολύπλευρο όφελος στην

ομάδα μας και ελπίζω να κάνουμε καλή
αρχή που θα ενισχύσει και τον στόχο
της πρόκρισης.

Δουλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό
με τα παιδιά, υπάρχει μεγάλη διάθεση
και είμαι βέβαιος πως ο κάθε ποδοσφαι-
ριστής θα δώσει το μάξιμουμ, για να εξα-
σφαλίσουμε τον απολογισμό που θα μας
χαρίσει τη διάκριση».

Μπήκε κανονικά ο Ιακώβου
Από χθες ξεκίνησε το κανονικό πρό-
γραμμα των προπονήσεων και ο Χρίστος
Ιακώβου. Μια ευχάριστη ασφαλώς εξέ-
λιξη δύο ημέρες πριν από την επιλογή
της τελικής αποστολής για τους αγώνες
της προκριματικής φάσης.

Στον κύκλο της προετοιμασίας συμ-
μετέχουν δεκαεπτά ποδοσφαιριστές και

σύμφωνα με τους κανονισμούς θα δη-
λωθούν δεκατέσσερεις για τους αγώνες
της προκριματικής φάσης.

Η πρεμιέρα με τους Δανούς είναι
προγραμματισμένη την ερχόμενη Δευ-
τέρα στις 18:30 στην αίθουσα Τάσσος
Παπαδόπουλος - Ελευθερία. Νωρίτερα
(16:00) θα διεξαχθεί ο αγώνας Νορβηγία
- Κόσσοβο.
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TΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διευθυντής Σύνταξης |

Θεόδωρος Καυκαρίδης

Υπεύθυνοι σύνταξης |

Πολύβιος Αλεξάνδρου,

Φρίξος Κυριάκου,

Ανδρέας Παρασκευά

Συντάκτες | Στέλιος

Παπαμωυσέως,  Άκης

Κυριάκου, Βασίλης

Τσιρόπουλος,  Γιάννης

Παπαϊωάννου, Σοφοκλής

Σοφοκλέους, Κωνσταντίνος

Κλαρκ, Κατερίνα Φραντζή,

Κώστας Αθανασίου, Κωστής

Σταυρινίδης, Γρηγόρης

Γεωργίου, Στέλιος

Δημοσθένους 

Συνεργάτες | Δημήτρης

Φώκκης, Τάκης Πάλμας,

Παναγιώτης Χριστοδούλου

Πρωτόκολλο
Συνεργασίας
ΚΟΕ-ΚΥΠΕ

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
και το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
προχωρούν στη σύναψη Μνημονίου
Συνεργασίας που θα έχει ως στόχο
την ανάπτυξη των σχέσεων των δύο
οργανισμών προς αμοιβαίο όφελος,
ενέργεια η οποία θα ενισχύσει τις
προσπάθειες για υλοποίηση των στό-
χων της ΚΟΕ για τη διάδοση των
αρχών και αξιών του Ολυμπισμού
και του Αθλητισμού στην Κύπρο. Το
Μμνημόνιο Συνεργασίας θα υπογρα-
φεί στο Ολυμπιακό Μέγαρο τη Δευ-
τέρα 6 Φεβρουαρίου από τον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΥ-
ΠΕ κ. Λάρκου Λάρκου και τον Πρό-
εδρο του Εκτελεστικού Συμβουλίου
της ΚΟΕ κ. Ντίνο Μιχαηλίδη

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η
ΚΟΕ θα αναλάβει μεταξύ άλλων να
αποστέλλει στο ΚΥΠΕ το υλικό προ-
βολής και δραστηριοτήτων που αφο-
ρούν στην ΚΟΕ, καθώς και μελλοντι-
κών δραστηριοτήτων της. Από την
πλευρά του το ΚΥΠΕ θα μεταδίδει
αυτούσιες ή και μετατρεπόμενες σε
είδηση τις ανακοινώσεις της ΚΟΕ.

ΤΕΝΙΣ

Μετά τον Ράφαελ Ναδάλ και ο Ρότζερ
Φέντερερ αναφέρθηκε με τα καλύτερα
λόγια για τον βασικό του αντίζηλο, όλα
αυτά τα χρόνια στο tour, με την ελπίδα
να συναντηθεί με τον αριστερόχειρα
Ισπανό στον τελικό του Australian Open! 

Mε εκπληκτικά λόγια για τον Ράφαελ
Ναδάλ μίλησε ο Ρότζερ Φέντερερ μετά
την ηρωική νίκη επί του Στάνισλας Βα-
βρίνκα στον χθεσινό πρώτο ημιτελικό.

Στα 35 του χρόνια, ο Ελβετός θα αγω-
νιστεί στον 28ο Grand Slam τελικό του
και 6o στη Μελβούρνη, με πιθανότητα
να αντιμετωπίσει τον Ναδάλ στο μεγάλο
ματς της Κυριακής, αρκεί βέβαια ο Ισπα-
νός να ξεπεράσει το εξαιρετικά υπολογί-
σιμο εμπόδιο του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ
στον σημερινό 2ο ημιτελικό.

«Θα τα δώσω όλα στον τελικό κι αν
δεν μπορώ να περπατήσω τους επόμε-
νους μήνες, δεν πειράζει. O Ράφα είναι η

μεγαλύτερη πρόκληση στην καριέρα
μου. Παίξαμε πολλές φορές αντιμέτωποι
στο χώμα στο ξεκίνημα της καριέρας

μου κι αυτό είχε να κάνει με το πώς τον
αντιμετώπισα και στις άλλες επιφάνειες.
Αυτό εδώ το court μού επιτρέπει να
παίξω επιθετικά. 

»Ίσως είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής
του Ράφα, το παιχνίδι του είναι σπουδαίο
και είναι φοβερός μαχητής. Είχαμε επικές
μάχες. Θα είναι απίθανο να τον αντιμετω-
πίσω εδώ, είναι κάτι που και οι δύο δεν
σκεφτόμασταν ότι μπορεί να γίνει εδώ. 

»Πήγα στην ακαδημία του στη Μα-
γιόρκα πριν από μερικούς μήνες, του
είπα ότι θα ήταν ωραίο να κάναμε ένα
exhibition αλλά είχα ένα πόδι, είχε κι
αυτός τον καρπό του και παίξαμε με κά-
ποια junior, μόνο αυτό μπορούσαμε να
κάνουμε. Είναι πολύ ξεχωριστό που μπο-
ρεί να συμβεί αυτό, να παίξουμε εδώ
έναν τελικό»,  δήλωσε ο Φέντερερ που
γνώρισε την αποθέωση από το κοινό
στην κατάμεστη Rod Laver Arena.

Φέντερερ: «Είμαι ο Νο1 θαυμαστής του Ναδάλ»

ΜΠΑΣΚΕΤ

Μία αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί
σήμερα και δύο αύριο, στο πλαίσιο της
13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος
ΟΠΑΠ Ανδρών Α’ Κατηγορίας. 

Το ενδιαφέρον σήμερα είναι στραμ-
μένο στο Αυγόρου, εκεί όπου η Ένωση
υποδέχεται (19:30) τον Απόλλωνα. Οι
«βυσσινί» φιγουράρουν στην 4η θέση
του πρωταθλήματος με 17 βαθμούς (5
νίκες-7ήττες), ενώ οι «γαλάζιοι» είναι μία
θέση πιο κάτω με 15 βαθμούς (3 νίκες-9
ήττες). Η Ένωση με νίκη θα κάνει απο-
φασιστικό βήμα για την είσοδό της στην
πρώτη τετράδα και θα παλέψει στη συ-
νέχεια, για να ανέβει ακόμα περισσότερο
στη βαθμολογία. Παράλληλα, ο Απόλ-

λωνας χρειάζεται τη νίκη κόντρα στην
ΕΝΠ, για να μπορέσει και αυτός με τη
σειρά του να διεκδικήσει την είσοδό του
στην πρώτη τετράδα.

Το πρόγραμμα
ΣΗΜΕΡΑ

Ένωση-Απόλλωνας....................................19:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΕΚ - ΕΘΑ.......................................................18:00

ΑΠΟΕΛ - Κεραυνός....................................19:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Κεραυνός 23

2. Πετρολίνα ΑΕΚ 20

3. ΑΠΟΕΛ 19

4. Ε. Ν. Παραλιμνίου 17

5. Απόλλων 15

6. Ε.Θ.Α. Έγκωμης 14

Η προσοχή στο Αυγόρου 

TΖΟΚΕΡ

8, 12, 14, 23, 45 και 16
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.

Η 2η κερδίζει από €428.832,72. 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

4125930
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

7230η κλήρωση:  4, 5, 7, 29, 31
7231η κλήρωση:  14, 24, 27, 28, 35

SUPER 3

29767η: 499 29768η: 195 29769η: 017
29770ή: 168 29771η: 095 29772η: 128
29773η: 215 29774η: 489 29775η: 780
29776η: 121

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ
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Αρχίζει να μυρίζει και κύπελλο…

Δ
εν έχει ολοκληρωθεί η οκτάδα

που θα συνεχίσει στον θεσμό
του κυπέλλου, αλλά από τη
στιγμή που ήδη βρίσκονται
στην προημιτελική φάση 4

από τις πρώτες ομάδες του πρωταθλή-
ματος και λογικά θα γίνουν 5 με την ανα-
μενόμενη πρόκριση του Απόλλωνα πάνω
στην ΑΕΖ, αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα
ότι μεγάλα ντέρμπι μας αναμένουν.

Ειδικά αν προσθέσει κανείς στην πα-
ρέα αυτή και την Ανόρθωση, που πιθανόν
να ρίξει όλο το βάρος των προσπαθειών
της για να σώσει τη σεζόν στον θεσμό
του κυπέλλου.

Την οκτάδα θα συμπληρώσει ο ιστο-

ρικός Ολυμπιακός και μια από τις Δόξα
ή Αναγέννηση, που θα είναι ο διακαής
πόθος των μεγάλων για να βρεθούν στον
δρόμο τους στην επόμενη φάση…

Και τονίζω ότι αναμένονται μεγάλα
ντέρμπι και μπόλικη αγωνία, που λογικά
θα γίνει μεγαλύτερη για κάποιες ομάδες
που δεν θα έχουν εξασφαλισμένο εισι-
τήριο για την Ευρώπη διά μέσου πρω-
ταθλήματος.

Τα εισιτήρια είναι 3 συν αυτό του
κυπελλούχου, αν δεν υπάρχει ομάδα
που θα κάνει το νταμπλ.

Οι μνηστήρες είναι για την ώρα 5.
Και αν η Ανόρθωση προχωρήσει

στο κύπελλο, πιθανόν να βάλει περισ-

σότερους μπελάδες σε κάποια ή και κά-
ποιες από τις ομάδες που αυτή την ώρα
απαρτίζουν την πρώτη πεντάδα.

Άρα άρχισε να μυρίζει και άρωμα
κυπέλλου σε μια εποχή που είναι πολύ
σημαντική για την παραπέρα πορεία
των ομάδων και στον θεσμό του πρωτα-
θλήματος.

Και αυτό κρατά σε εγρήγορση όλους
τους άμεσα ενδιαφερόμενους και βεβαίως
διατηρεί και την αγωνία στο αγωνιστικό
κομμάτι σε πολύ υψηλά επίπεδα και
αυτό είναι καλό για τη συνέχεια και
στους δυο θεσμούς. 

Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και
αγωνιστική που στα χαρτιά δεν περι-

λαμβάνει το μεγάλο ή το παραδοσιακό
ντέρμπι, έχει όμως δυσκολίες για όλους
και ενδιαφέρον παντού.

Μη μας διαφεύγει ότι μετά και την
ολοκλήρωση της αγωνιστικής, θα απο-
μένουν μόλις 5 για να ολοκληρωθεί η
κανονική περίοδος, που θα κρίνει την
κατάταξη των ομάδων και πώς θα ει-
σέλθουν στα μπαράζ, την ομάδα που θα
προλάβει το τρένο και θα εισέλθει την
πρώτη εξάδα και βέβαια τις δυο ομάδες
που θα κατηφορίσουν για τη Β’ Κατηγορία,
αλλά και τη διαφορά για πάνω και για
κάτω, που θα παίξει σημαντικό ρόλο
στις 10 εναπομείνασες αγωνιστικές.

Κατά τα άλλα, άρχισαν να δείχνουν τα

πρώτα σημάδια της παρουσίας τους κά-
ποιοι από τους νεοφερμένους του μηνός
αυτού και βέβαια πολλά αναμένουν στη
συνέχεια οι οπαδοί των ομάδων, ειδικά
αυτών με τους πιο υψηλούς στόχους.

Έγραφα και χθες από αυτήν εδώ την
στήλη, ότι πιθανόν η φετινή δεύτερη πε-
ρίοδος των μετεγγραφών να αποτελέσει
και εξαίρεση του κανόνα απ’ ό,τι μας
είχαν συνηθίσει παίκτες και μονάδες
στα προηγούμενα έτη.

Και η αλήθεια είναι ότι για πλείστους
από αυτούς, τα πρώτα δείγματα γραφής
θεωρούνται και είναι ιδιαίτερα ενθαρ-
ρυντικά για τη δύσκολη συνέχεια που
αναμένει όλους και στους δύο θεσμούς.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΜΩYΣΕΩΣ

ΤΡΙΤΗ ΓΝΩΜΗ

Αποθέωση 
για Πιέρο
Τα αποθεωτικά σχόλια για τον Πιέρο
συνεχίζονται. Όσο συνεχίζει να σκοράρει
και να πραγματοποιεί ώριμες εμφανίσεις,
τόσο περισσότερο θα συζητείται το όνομά
του. Ο 24χρονος επιθετικός που ήδη
έφτασε στα 20 γκολ σε όλες τις διοργα-
νώσεις, βρίσκεται στα υπόψιν πολλών
ομάδων. Και μόνο που σκάουτερ της
Μπάγερν Μονάχου βρέθηκε την Τετάρτη
στο «Αμμόχωστος» για να τον παρακο-
λουθήσει, αυτό λέει πολλά. Από τη Γερ-
μάνια υπήρξαν και τον περασμένο μήνα
βοληδοσκοπήσεις για τον Σωτηρίου, ενώ
χθες γαλλικό δημοσίευμα βάζει στο παι-
γνίδι και τρεις ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ
(Σαουθάμπτον, Έβερτον, Στόουκ) που τον
έχουν, επίσης, στα υπόψιν τους. Ο Νε-
κτάριος Πετεβίνος σχολιάζοντας στο Ράδιο
Πρώτο το ενδιαφέρον που υπάρχει για
τον εξελίξιμο επιθετικό τόνισε πως: «Ο
ΑΠΟΕΛ έχει μπει στον χάρτη διαφόρων
ομάδων. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκεται
στο πλάνο των ποδοσφαιρικών συλλόγων
που αξιολογούν ποδοσφαιριστές της ομά-
δας. Το ίδιο έγινε και με τον Καρλάο».

ΑΠΟΕΛ

Φρίξος�Κυριάκου

Η χρονιά για τον ΑΠΟΕΛ εξελίσσεται
με εντυπωσιακό τρόπο και όλοι στην
ομάδα αναμένουν ανάλογη συνέχεια.
Οι «γαλαζοκίτρινοι» βρίσκονται μέσα
σε όλους τους στόχους τους και το ση-
μαντικότερο είναι πως δείχνουν πολύ
καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Οι εμφα-
νίσεις είναι πειστικές μέσα από ελκυ-
στικό ποδόσφαιρο και ο κόσμος το απο-
λαμβάνει, αφού αισθάνεται τη σιγουριά
ότι η ομάδα του μπορεί να παίρνει το
ζητούμενο σε οποιοδήποτε γήπεδο. Το
ρόστερ διαθέτει μεγάλο βάθος, τη στιγμή
μάλιστα που δεν ενσωματώθηκαν τα
δύο τελευταία μετεγγραφικά αποκτήματα
Γιαμπερέ και Εμπεσίλιο (ανακοινώθηκε
χθες η συνεργασία διάρκειας 2,5 ετών).
Όλα μοιάζουν ιδανικά, για να μπορέσουν
οι «γαλαζοκίτρινοι» να κατακτήσουν
τους δύο εγχώριους τίτλους, με την προ-
ϋπόθεση να συνεχίσει η ομάδα να πα-
ρουσιάζει αυτή την τρομερή συνέπεια.
Οι πρωταθλητές υπερτερούν των αντι-
πάλων τους σε όλες τις στατιστικές κα-
τηγορίες, αλλά δεν εφησυχάζουν. Διότι
γνωρίζουν ότι μπαίνουν εκ νέου σε μια
πολύ δύσκολη σειρά αγώνων. Η αρχή
θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή με την
επικίνδυνη έξοδο στο Δασάκι με αντί-
παλο τον Εθνικό. Μια ομάδα που είναι
παραδεχτό πως συγκαταλέγεται στην

κατηγορία των ομάδων που παίζουν
ελκυστικό ποδόσφαιρο. Πρόκειται για
μια αναμέτρηση που κρύβει πολλές

παγίδες. Ακόμα και στον αγώνα του
πρώτου γύρου ο επικείμενος αντίπαλος
του ΑΠΟΕΛ έβαλε πολύ δύσκολα στους

ποδοσφαιριστές. Μετά το παιγνίδι με
τον Εθνικό και μέχρι την ολοκλήρωση
της κανονικής διάρκειας του πρωτα-

θλήματος θα αντιμετωπίσει τη δεύτερη
της βαθμολογίας ΑΕΚ στο ΓΣΠ, ενώ
στο πρόγραμμα υπάρχει το ματς με την
Καρμιώτισσα και τα συνεχόμενα ντέρμπι
με Απόλλωνα, ΑΕΛ και Ομόνοια. Εν-
διάμεσα είναι τα δύο παιγνίδια με την
Μπιλμπάο και ακολούθως οι αγώνες
των πλέι-οφ. Όπως γίνεται αντιληπτό
οι υποχρεώσεις των επίδοξων πρωτα-
θλητών μπαίνουν στην πιο κρίσιμη
καμπή τους.

Βγαίνει το πλάνο
Ο Κρίστιανσεν άρχισε τη μίνι προετοιμασία
των παικτών χθες και έχει άλλες δύο προ-
πονήσεις για να τους μεταφέρει όλα τα
στοιχεία που πρέπει να έχουν κατά νουν.
Ο Δανός τεχνικός δεν άνοιξε τα χαρτιά
του στη μοναδική προπόνηση που έγινε,
όσον αφορά στις επιλογές που θα κάνει
και ως εκ τούτου υπάρχει ερωτηματικό
για το πλάνο που θα εμπιστευτεί. Αν
δηλαδή θα προτιμήσει σχήμα με δύο επι-
θετικούς ή με έναν. Το σίγουρο είναι πως
δεν υπολογίζει στην παρουσία του Μπαράλ
που τραυματίστηκε κόντρα στη Νέα Σα-
λαμίνα, αλλά και των Βάντερ, Μιλάνοφ,
Ορλάντι που επίσης είναι τραυματίες.

Αντίθετα, είναι διαθέσιμος ο Μπερ-
τόλιο, ενώ έχουν δικαίωμα συμμετοχής
οι Γιαμπερέ και Εμπεσίλιο, αλλά είναι
άγνωστο αν θα χρησιμοποιηθούν. Ο
πρώτος έκανε χθες την πρώτη του προ-
πόνηση, ο δεύτερος αναμένεται ότι θα
ενσωματωθεί σήμερα.

Στα πιο δύσκολα με ιδανικές προϋποθέσεις 
Έπεται πρόγραμμα… φωτιά για τους «γαλαζοκίτρινους», η προσοχή στον Εθνικό 

«Προχωρήσαμε
σε όλες τις
εξετάσεις»
Το γεγονός ότι ο Εμπεσίλιο

αγωνίζεται με βηματοδότη είναι

ένα σπάνιο φαινόμενο, στο

οποίο αναφέρθηκε ο εκπρόσω-

πος Τύπου του ΑΠΟΕΛ στο Ρά-

διο Πρώτο: «Είναι ένα φαινόμε-

νο που δεν βρίσκεις συχνά στο

χώρο του ποδοσφαίρου. Αγωνί-

ζεται με βηματοδότη, αλλά δεν

του στέρησε τη δυνατότητα να

γίνει επαγγελματίας παίκτης.

Αυτό το θέμα είναι κάτι που

γνωρίζαμε και εξ ου και προχω-

ρήσαμε σε όλες τις ιατρικές εξε-

τάσεις για να γνωρίζουμε την

κατάσταση».  

Παράλληλα, ο Νεκτάριος Πετε-

βίνος χαρακτήρισε την απόκτη-

σή του ως επένδυση. Ο Ολλαν-

δός θα αγωνίζεται στον ΑΠΟΕΛ

τα επόμενα δυόμισι χρόνια και

θα εισπράττει πάρα πολύ καλές

οικονομικές απολαβές.

Αναμονή για Καρμόνα
Ο ΑΠΟΕΛ πάει και για τέταρτη μετεγγραφή και οι προσπάθειες απόκτησης του
Κάρλος Καρμόνα δεν εγκαταλείφθηκαν. Μάλιστα, ιταλικό δημοσίευμα χθες έκανε
λόγο για συμφωνία μεταξύ ΑΠΟΕΛ και Αταλάντα, στην οποία ανήκουν τα
δικαιώματα του Χιλιανού μέσου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτό που απομένει
είναι η θετική απάντηση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος ζυγίζει τα δεδομένα. Αν η
απάντησή του είναι θετική τότε θα προκύψει μια αποχώρηση από το ρόστερ, με
τον Ορλάντι να είναι ο επικρατέστερος. 

35•bw_35-35_inn.qxp  28/01/17  22:27  Page 35



36 | SPORTS | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 sporttime

ΟΜΟΝΟΙΑ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ�ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Κάνοντας το σερί των τεσσάρων νικών η
Ομόνοια από τη 15η μέχρι τη 18η αγω-
νιστική και αποκτώντας τότε δυναμική
και προοπτική, είχε πολύ «ζεστό» τον Ματ
Ντάρμπισιάϊρ με εφτά γκολ, ενώ όταν σί-
γησε ο Άγγλος επιθετικός στα δύο τελευταία
παιχνίδια πρωταθλήματος, με Απόλλωνα
και Ανόρθωση, το σερί έλαβε τέλος. Ασφα-
λώς και δεν θα πρέπει η Ομόνοια και η
κάθε ομάδα να στηρίζονται αποκλειστικά
σε ένα μόνο παίχτη, αλλά τα αγωνιστικά
δεδομένα είναι τέτοια για την ομάδα του
Κάρβερ, που έχει μεγάλη ανάγκη να επα-
νέλθει στο σκοράρισμα ο πρώτος σκόρερ

του πρωταθλήματος, αρχής γενομένης
από το αυριανό κομβικό παιχνίδι με τη
Σαλαμίνα. Το λέει, άλλωστε, και το στατιστικό
γεγονός, ότι τις εφτά από τις εννέα φορές
που δεν πήρε φέτος τη νίκη η Ομόνοια, ο
Ματ δεν κατάφερε να σκοράρει.. 

Η συνεισφορά
του Χριστοφή
Κυρίως, τώρα που ο Χριστοφή πήρε τα
πάνω του, είναι δεδομένο ότι ο Ματ Ντάρμ-
πισαϊαρ θα έχει περισσότερες ευκαιρίες,
για να «ματώσει» τα αντίπαλα δίχτυα. Πρό-
κειται για δύο ποδοσφαιριστές που αν
αγωνιστούν σταθερά μαζί σε σειρά αγώνων,
μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά.
Όπως φάνηκε και στο τελευταίο παιχνίδι
με την Ανόρθωση, όπου ο Χριστοφή

ήταν… πραγματικός Χριστοφή, οι δύο
παίχτες συνεργάστηκαν άψογα, ενώ
και στο παιχνίδι Κυπέλλου με
τον Εθνικό η πρόκριση ήρθε
από ασίστ του Χριστοφη
και γκολ του Άγγλου επι-
θετικού. Επιπλέον, η ανα-
μενόμενη επιστροφή του
Κλέιτον στο αρχικό σχήμα
του αυριανού αγώνα με τη
Σαλαμίνα, θα κάνει πιο δη-
μιουργικό το παιχνίδι της
ομάδας, με τη λογική βεβαί-
ως, ότι ο Κάρβερ δεν θα επι-
στρέψει στον ρόμβο του 4-4-
2. Σύμφωνα με όλες
τις ενδείξεις, η Ομό-
νοια αύριο θα

παραταχθεί με σχήμα 4-2-3-1, στο οποίο
ο Κλέιτον θα πάρει τη θέση του τιμω-

ρημένου Κατελάρη και με τους
Μαργκάσα και Φλορέσκου

να αποτελούν το δίδυμο
των ανασταλτικών χαφ.
Στην άμυνα αναμένεται
να επιστρέψει ο Σοϊλέδης,
με τον Καρλίτος είτε να
μετατίθεται στο δεξί άκρο,

είτε να μένει στον πάγκο,
αντί του Φιλιώτη.

Καταλήγει στον στόπερ
Στο μεταξύ, στην τελική

ευθεία μπαίνει το
θέμα ενί-

σχυσης

με κεντρικό αμυντικό. Ο Nικός Νταμπίζας
φαίνεται να έχει καταλήξει σε 1-2 αξιόλογες
περιπτώσεις στόπερ και αναμένονται εξε-
λίξεις. Βεβαίως, για να εγγραφεί κάποιος
ποδοσφαιριστής θα πρέπει να αποχωρήσει
κάποιος άλλος, όπως και με την περίπτωση
Μπρέβελντ. Επικρατέστεροι για αποχώ-
ρηση είναι δύο εκ των Αγκάγιεφ, Νασιμέντο
και Παντελιάδη. Βεβαίως, τίποτα δεν μπορεί
να λεχθεί με βεβαιότητα, καθώς ανοιχτό
παραμένει και το θέμα Σέρινταν, με τη
Γιαγκελόνια να επιμένει για απόκτησή
του. Γίνεται αντιληπτό ότι αν οι Πολωνοί
καταθέσουν μια δελεαστική οικονομική
πρόταση στην Ομόνοια, υπάρχει το ενδε-
χόμενο να αποχωρήσει άμεσα ο Ιρλανδός,
αν και πρόθεση των «πράσινων» είναι να
τον κρατήσουν. 

Να πάρει ξανά το «όπλο» του

Επιστροφή στο σκοράρισμα αναμένουν 
όλοι από τον Ντάρμπισαϊαρ, ώστε 
η ομάδα να επιστρέψει στις επιτυχίες 
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Επιστροφή στο σκοράρισμα αναμένουν 
όλοι από τον Ντάρμπισαϊαρ, ώστε 
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ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

Ξεχνούν το κύπελλο, επικεντρώνονται
στο πρωτάθλημα. Στη Νέα Σαλαμίνα,
εάν είναι να κρατήσουν κάτι από τα δύο
παιχνίδια κυπέλλου με τον ΑΠΟΕΛ
είναι το γεγονός ότι η ομάδα παρουσιά-
στηκε ανταγωνιστική, με διάθεση και
πείσμα. Κάτι που θέλουν να βλέπουν σε
κάθε παιχνίδι όλοι στην ομάδα. Πλέον,
οι «ερυθρόλευκοι» επικεντρώνονται στο
πρωτάθλημα και στον αυριανό αγώνα
με την Ομόνοια στο ΓΣΠ. Άλλο ένα παι-
χνίδι με υψηλό βαθμό δυσκολίας, παρ’
όλ’ αυτά, δηλώνουν όλοι αποφασισμένοι
να τα δώσουν όλα με στόχο να φύγουν
από το ΓΣΠ με βαθμολογικό κέρδος.
Σέβονται αλλά δεν φοβούνται την Ομό-
νοια και πάνω σε αυτό το... σλόγκαν θέλει
να «χτίσει» ο Στάικος Βεργέτης. Ο Ελλα-
δίτης τεχνικός ζητά από τους ποδοσφαι-
ριστές του να παρουσιαστούν με την
ίδια όρεξη, το ίδιο πάθος και την ίδια
αποφασιστικότητα, αύριο, στο στάδιο της
πρωτεύουσας. Μόνο έτσι η ομάδα του
θα καταφέρει να διεκδικήσει βαθμολο-
γικό κέρδος, απέναντι σε μία ομάδα που
«διψά» για τη νίκη, για τους δικούς της
λόγους. 

Στο μεταξύ, αρχές του επόμενου μήνα
δρομολογείται συνάντηση της διοίκησης
με τον κ. Βεργέτη ώστε οι δύο πλευρές
να συζητήσουν το ενδεχόμενο επέκτασης
της μεταξύ τους συνεργασίας. Στη Νέα
Σαλαμίνα είναι απόλυτα ικανοποιημένοι
από το έργο που επιτελεί ο Ελλαδίτης
τεχνικός, αλλά και από το γεγονός ότι
δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις
Ακαδημίες της ομάδας. Κάτι που αρέσει
αρκετά στους ανθρώπους της ομάδας,
αφού επενδύουν αρκετά σε αυτές, ευελ-

πιστώντας ότι τα επόμενα χρόνια θα
βγουν ποδοσφαιριστές που θα μπορέ-
σουν να προσφέρουν στην πρώτη ομάδα.
Την δρομολογούμενη συνάντηση μεταξύ

διοίκησης και Στάικου Βεργέτη επιβε-
βαίωσε, σε πρόσφατες δηλώσεις του στο
«Ράδιο Πρώτο», κι ο εκπρόσωπος Τύπου
της Νέα Σαλαμίνας Γιώργος Καζαμίας. 

ΕΘΝΙΚΗ 

Πραγματοποιήθηκε χθες στην Ελβετία
η διαδικασία της κλήρωσης για την
προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος U-21 περιόδου 2017
- 2019. Η Κύπρος κληρώθηκε στον
έκτο όμιλο της διοργάνωσης μαζί με τη
Σουηδία, το Βέλγιο, την Τουρκία, την
Ουγγαρία και τη Μάλτα. Με την Τουρκία
βρεθήκαμε ξανά αντιμέτωποι στον ίδιο
όμιλο της προκριματικής φάσης για τη
διοργάνωση 2015 - 2017.  Στη χθεσινή
κλήρωση έλαβαν μέρος 54 ομάδες που
κληρώθηκαν σε εννέα ομίλους των έξι
ομάδων. Για πρώτη φορά λαμβάνουν
μέρος Γιβραλτάρ και Κόσσοβο.  Από
κάθε όμιλο απευθείας στην τελική φάση
θα περάσουν οι πρώτες ομάδες και οι
τέσσερεις καλύτερες δεύτερες των εννέα
ομίλων θα παίξουν σε διπλούς αγώνες
μπαράζ, όπου θα κριθούν άλλα δύο ει-
σιτήρια. Η Κύπρος συμπεριλήφθηκε
στο πέμπτο γκρουπ δυναμικότητας μαζί
με τη Λιθουανία, το Αζερμπαϊτζάν, την
Αρμενία, τη Βοσνία / Ερζεγοβίνη, τη
Λευκορωσία, το Καζακστάν, τη Λετονία

και την Εσθονία. Στην τελική φάση που
θα γίνει στην Ιταλία θα λάβουν μέρος
δώδεκα ομάδες. Η Ιταλία που θα φιλο-
ξενήσει την τελική φάση δεν περνά από
προκριματικές φάσεις.  Σύμφωνα με
τον προγραμματισμό της UEFA οι αγώνες
της προκριματικής φάσης θα αρχίσουν
στις 20-28 Μαρτίου 2017. Την ΚΟΠ
στη χθεσινή κλήρωση εκπροσώπησαν
ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων κ. Άδω-
νις Προκοπίου και ο προπονητής της
ομάδας κ. Νίκος Ανδρονίκου. 

«Θα παλέψουμε»
Αφού έγιναν γνωστοί οι αντίπαλοι της
Εθνικής μας, ο τεχνικός του αντιπρο-
σωπευτικού συγκροτήματος Νίκος Αν-
τρονίκου προχώρησε σε δηλώσεις στην
ιστοσελίδα της ΚΟΠ: «Κληρωθήκαμε
σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο, όμως, η
φιλοσοφία μας δεν αλλάζει. Θέλουμε
να είμαστε διεκδικητικοί και θα παλέ-
ψουμε όλους τους αγώνες, στοχεύοντας
πάντοτε στο καλύτερο δυνατό. Θα συ-
νεχίσουμε την προσπάθειά μας, για να
είμαστε πανέτοιμοι για την έναρξη της
νέας διοργάνωσης», ήταν το πρώτο σχό-
λιο του κ. Ανδρονίκου.

Δύσκολη κλήρωση 
για την Εθνική Ελπίδων 

Με το ίδιο πάθος στο ΓΣΠ
Οι «ερυθρόλευκοι» επικεντρώθηκαν 
στον αυριανό αγώνα με την Ομόνοια 
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ΑΕΛ 
Του�Κωστή�Σταυρινίδη

Έκανε το καθήκον της η ΑΕΛ και πήρε
μια άνετη πρόκριση για τους 8 του κυ-
πέλλου. Οι κίτρινοι έχοντας ως ασπίδα
το 2-0 του πρώτου αγώνα, έκαναν πολύ
σωστή διαχείριση στο προχθεσινό παι-
γνίδι, πήραν επαγγελματική νίκη (όπως
τη χαρακτήρισε ο Πάμπος Χριστοδούλου)
και ήδη έχουν στρέψει την προσοχή
τους στο νέο ραντεβού με τον Άρη, αυτή
τη φορά για το πρωτάθλημα τη Δευτέρα.
Ταυτόχρονα δόθηκε η ευκαιρία στον
προπονητή της λεμεσιανής ομάδας να
ξεκουράσει παίκτες που το είχαν ανάγκη
(Σοάρες, Γεωργιάδης, Πίτι), ενώ έδωσε
αγωνιστικά λεπτά επίσης σε παίκτες που
το χρειάζονταν, όπως ο Μέσκα και ο
Μπλάνκο. 

Το μεγαλύτερο κέρδος της ΑΕΛ προχ-
θές, πέρα από την πρόκριση ήταν η εμ-
φάνιση του Σάσι. Ο Γαλλοτυνήσιος επι-
θετικός ήταν πολύ δραστήριος, σημείωσε
το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της
ομάδας και έθεσε υποψηφιότητα, για να
βρεθεί στο αρχικό σχήμα τη Δευτέρα,
είτε ως αντικαταστάτης του τιμωρημένου
με κάρτες Αρουαμπαρένα, είτε στο φτερό.
Ο Σάσι ήταν μια διαρκής απειλή για
τους πράσινους, παίζοντας πίσω από
τον επιθετικό και άφησε ενθαρρυντικά
δείγματα γραφής για τη συνέχεια. Καλή
παρουσία είχε και ο Μπλάνκο, ο οποίος
ήταν δραστήριος και μετείχε στην επι-
θετική ανάπτυξη της ομάδας του. 

Άλλος αγώνας στο πρωτάθλημα 
Ο Πάμπος Χριστοδούλου γνωρίζει πολύ
καλά ότι ο αγώνας της Δευτέρας θα είναι
εντελώς διαφορετικός από τον προχθεσινό
και η ΑΕΛ θα έχει ως μοναδικό στόχο
τη νίκη. Όμως, η ομάδα του δείχνει με
τις νίκες επί Σαλαμίνας και Άρη ότι
αφήνει πίσω της τα ανεπιτυχή αποτελέ-
σματα και πως είναι στο χέρι της να
φθάσει σε μια ακόμα νίκη που θα την

εδραιώσει στα ψηλά βαθμολογικά στρώ-
ματα. Χθες όσοι ποδοσφαιριστές αγωνί-
στηκαν στον αγώνα του κυπέλλου έκαναν
αποθεραπεία, ενώ όλοι οι υπόλοιποι
ακολούθησαν κανονικό πρόγραμμα προ-
πόνησης. Άπαντες είναι στη διάθεση του
προπονητή της ομάδας για τον αγώνα
της Δευτέρας, εκτός από τον Μικέλ
Αρουαμπαρένα που συμπλήρωσε 6 κί-
τρινες κάρτες και δεν έχει δικαίωμα συμ-
μετοχής.

Στη διάθεση του προπονητή του έχει
τεθεί και το τελευταίο μετεγγραφικό από-
κτημα της ομάδας, ο Ρουμάνος αμυντικός
Μποκτάν Μιτρέα, αφού χθες έφτασε στα
γραφεία της ΚΟΠ το διεθνές πιστοποι-
ητικό του, σήμερα θα εγγραφεί στον κα-
τάλογο Α και έτσι θα έχει κανονικά δι-
καίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα.
Ο Ρουμάνος ακόμα δεν είναι 100% έτοι-
μος, όμως θα είναι στην αποστολή και
δεν αποκλείεται να πάρει και χρόνο, αν

το επιτρέψουν οι συνθήκες του παιγνιδιού. 

Έχει το απόλυτο 
Σημαντικό στοιχείο όσον αφορά τον αγώ-
να της Δευτέρας είναι ότι η ΑΕΛ αντιμε-
τώπισε τον Άρη τρεις φορές φέτος, και
τον κέρδισε και τις τρεις. Μάλιστα σε κα-
νένα από τα φετινά παιγνίδια δεν δέχθηκε
γκολ. Αυτό σίγουρα δεν εφησυχάζει τους
κίτρινους, όμως, τους οπλίζει με αυτο-
πεποίθηση, πως αν αγωνιστούν καλά

και σοβαρά είναι στο χέρι τους να πάρουν
τη νίκη που θα τους διατηρήσει στην 3η
θέση και θα τους βοηθήσει να ξεκινήσουν
να κτίζουν το δικό τους σερί επιτυχιών.
Άλλωστε μετά τον Άρη ακολουθεί το
παιγνίδι με την ΑΕΖ και αυτά τα δύο θε-
ωρούνται παιγνίδια μιας επιλογής πριν
ξεκινήσουν και πάλι τα ντέρμπι που θα
καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη θέση
που θα έχει η ΑΕΛ με το τέλος της
πρώτης φάσης του πρωταθλήματος. 

AΠΟΛΛΩΝ 
Του�Κωστή�Σταυρινίδη

Ολοκληρώνει σήμερα ο Απόλλωνας
την προετοιμασία του για την αυριανή
αναμέτρηση στο Παραλίμνι κόντρα
στην ουραγό Αναγέννηση. Για τον Σω-
φρόνη Αυγουστή και τους ποδοσφαι-
ριστές του δεν έχει αλλάξει κάτι στον
τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουν
το παιγνίδι, επειδή απέναντί τους είναι
η αδύναμη και χωρίς νίκη ομάδα της
Δερύνειας. Σοβαρότητα και σεβασμός
στο αντίπαλο. Με αυτά τα δύο στοιχεία
προετοιμάζεται ο Απόλλωνας έτσι ώστε
να παρουσιαστεί σε ακόμα ένα παιγνίδι
πανέτοιμος να πάρει τη νίκη, που είναι
ο στόχος του, να προσφέρει θέαμα στον
κόσμο του και να επικεντρωθεί στον
αμέσως επόμενο αγώνα. 

Ούτε σκέψη για υποτίμηση δεν
υπάρχει στον Απόλλωνα. Όλοι βλέπουν
την αυριανή αναμέτρηση ως μια ακόμα
ευκαιρία για να πάρουν το τρίποντο,
να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία
και την προσπάθεια που καταβάλλουν
για να βρεθούν ακόμα πιο κοντά στην
πρώτη θέση. Η σταθερότητα αποτελεί
το μεγάλο στοίχημα για τους «κυανό-
λευκους» που θέλουν να διατηρήσουν
σε υψηλά επίπεδα την απόδοσή τους
και αυτό θα συμβεί μόνο αντιμετωπί-
ζοντας κάθε αντίπαλο με τον ίδιο τρόπο.
Ο αυριανός αγώνας προσφέρεται και
για επιμέρους πράγματα πέραν της νί-
κης. Είναι ευκαιρία να σημειώσει ο

Απόλλωνας τέρματα και να πλησιάσει
ξανά την κορυφή της σχετικής κατη-
γορίας και από την άλλη να διατηρήσει
ανέπαφη την εστία του, γεγονός που
θα τον γεμίσει με αυτοπεποίθηση. 

Μέσα ο Πελαγίας 
Σήμερα η λεμεσιανή ομάδα θα δη-

λώσει στον κατάλογό της και τον Γιώργο
Πελαγία, το τελευταίο της μετεγγραφικό
απόκτημα, κι έτσι θα αποκτήσει και
αυτός δικαίωμα συμμετοχής με την
κυανόλευκη φανέλα. Ο 32χρονος
αμυντικός θα αντικαταστήσει όποτε
χρειαστεί έναν εκ των Βινίσιους και
Ρομπέρζ, αφού υπάρχουν αρκετοί ακό-

μα αγώνες. Μπορεί ο Απόλλωνας να
αγωνίζεται χωρίς τέσσερεις βασικούς
του ποδοσφαιριστές, όμως αυτό δεν
τον εμποδίζει να παίζει ωραίο ποδό-
σφαιρο και να πετά από νίκη σε νίκη.
Ο Σωφρόνης Αυγουστή από την ημέρα
που ανέλαβε δεν έχει στη διάθεσή του
τους Γκίε και Μακρίδη, έχασε στο λε-

μεσιανό ντέρμπι τον Μπεντόγια και
ουσιαστικά δεν υπολογίζει ούτε στον
Αγγελή. Τέσσερεις πολύ σημαντικοί
παίκτες, η απουσία των οποίων όμως
δεν επηρεάζει καθόλου τη λεμεσιανή
ομάδα. Και αυτό για δύο λόγους. Ο
πρώτος γιατί υπάρχει πλούσιο ρόστερ
και παίκτες που μπορούν να αναπλη-
ρώσουν το κάθε κενό, όσο σημαντικό
και αν είναι. Ο άλλος γιατί ο τρόπος
παιγνιδιού του Απόλλωνα τον τελευταίο
μήνα δεν εξαρτάται τόσο από τα άτομα
όσο από τη συνολική ομαδική προ-
σπάθεια που καταβάλλει η ομάδα.
Πάντως ο τεχνικός του Απόλλωνα του-
λάχιστον τους δύο τους περιμένει πώς
και πώς. Μπεντόγια και Γκίε μέχρι
τον επόμενο μήνα θα είναι ξανά στη
διάθεσή του και ο Σωφρόνης θα απο-
κτήσει ακόμα δύο υπερπολύτιμες επι-
λογές, που θα τον βοηθήσουν στη συ-
νέχεια. Πολύ θα ήθελε να είχε και
τους Κύπριους διεθνείς, όμως αυτοί
δεν υπολογίζονται φέτος για το υπό-
λοιπο της περιόδου. 

Θετική παράδοση
Ενόψει του αυριανού αγώνα, ο Απόλ-
λωνας έχει σύμμαχο και την προϊστο-
ρία. Οι «κυανόλευκοι» αντιμετώπισαν
την Αναγέννηση εκτός έδρας συνολικά
6 φορές, με τον Απόλλωνα να έχει
κερδίσει 5 αγώνες και να έχει χάσει
μόνο 1 φορά, σκοράροντας 12 γκολ
(2 γκολ ανά αγώνα) και δεχόμενος 6,
ενώ έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία
του τρεις φορές. 

Ούτε σκέψη για υποτίμηση
Η σταθερότητα αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για τους «κυανόλευκους», που θέλουν να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα

Με την ίδια σοβαρότητα ξανά με τον Άρη 
Ο Πάμπος Χριστοδούλου γνωρίζει πολύ καλά ότι ο αγώνας της Δευτέρας θα είναι εντελώς διαφορετικός από τον προχθεσινό
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ΑΕΚ

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Η απογοήτευση στην ΑΕΚ είναι δεδομένη
μετά τους απρόσμενους χαμένους δυο
βαθμούς της περασμένης αγωνιστικής
απέναντι στον Άρη. Όμως δεν υπάρχει
άλλη επιλογή για τους «κιτρινοπράσι-
νους». Δεν πρέπει να χαλάσουν ότι έκτι-
σαν μέχρι τώρα. Οι αποτυχίες πάντα
υπάρχουν σε ένα μαραθώνιο. Η ουσία,
όμως, είναι να σηκώνεις το κεφάλι και
να μαθαίνεις από τα λάθη σου. Αυτό
ισχύει απόλυτα για την ΑΕΚ. Καλείται
λοιπόν την Κυριακή να είναι διαφορετική
στον εντός έδρας αγώνα με την ΑΕΖ. Να
βγάλει την ποιότητά της στο γήπεδο και
να επανέλθει στις επιτυχίες. Αυτό είναι
πάρα πολύ σημαντικό, αφού αμέσως
μετά θα ακολουθήσει το μεγάλο ντέρμπι
με τον ΑΠΟΕΛ που θα φανερώσει αρκετά
στην προσπάθεια για την υλοποίηση
του μεγάλου στόχου που είναι η κατά-
κτηση του πρωταθλήματος. Ο Ιμανόλ
Ιδιάκεθ θα πρέπει να «ετοιμάσει» τους
ποδοσφαιριστές του ότι έρχεται αγώνας
σαν ντέρμπι, την Κυριακή με την ΑΕΖ
και μετά θα πάει η σκέψη στον ΑΠΟΕΛ.
Το αναφέρουμε αυτό διότι εάν το μυαλό
είναι από τώρα στον ΑΠΟΕΛ, αυτό θα
είναι επικίνδυνο. Επιβάλλεται η συγκέν-
τρωση 100% και αν όλα πάνε καλά τότε
θα πάνε στο μεγάλο ντέρμπι με ανεβα-
σμένο το ηθικό , με στόχο να επανέλθουν
ξανά στην κορυφή. 

Οι παίκτες να βγάλουν πάθος 
Το μεγάλο στοίχημα για την ΑΕΚ είναι οι
ποδοσφαιριστές να βγάλουν πάθος και
αποφασιστικότητα μέσα στο γήπεδο. Να
μην αφήσουν περιθώριο στην αντίπαλό
τους, να πιστέψει ότι μπορεί να κάνει τη
ζημιά. Κάτι παρόμοιο έγινε και στον αγώνα
με τον Άρη. Η ΑΕΚ έδωσε αυτό το δι-
καίωμα στον Άρη και στο τέλος την πλή-
ρωσε πολύ ακριβά. Μια καλή ΑΕΚ τέτοια
παιχνίδια τα καθαρίζει. Όπως έγινε για
παράδειγμα στον αγώνα κυπέλλου με
την Καρμιώτισσα. Ήξερε τι ήθελε. Πίεσε
από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο
λεπτό και έφτασε στην εξάρα. Δεν έκαναν
το ίδιο, όμως, στο Τσίρειο και έχασαν δυο

πολύτιμους βαθμούς. Το πάθημα θα πρέ-
πει να γίνει μάθημα. Άλλωστε δεν υπάρχει
άλλη επιλογή. Η ΑΕΚ επιβάλλεται να
ανεβάσει στροφές και να δείξει το καλό
της αγωνιστικό πρόσωπο. 

Δύσκολο και για τους τρεις 
Στο αγωνιστικό μέρος, οι τραυματίες ακο-

λούθησαν και χθες ατομικό πρόγραμμα.
Ο Καταλά αντιμετωπίζει πρόβλημα με
χτύπημα στα πλευρά, ο Λαμπάν έχει ενο-
χλήσεις στο στήθος του ποδιού του και ο
Τρουγιόλς ενοχλήσεις στο δικέφαλο. Φαν-
τάζει δύσκολη η συμμετοχή τους στον
αγώνα με την ΑΕΖ. Το πιο πιθανό είναι
ότι θα προφυλαχθούν, για να επανέλθουν

σίγουρα στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ. 

Σε αναμονή για Τολμές 
Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Στην ΑΕΚ
περιμένουν ότι ο Φλοριάν Τολμές θα
μείνει ελεύθερος από την Εουπέν, για
την ολοκλήρωση της μετεγγραφής του.
Όταν γίνει αυτό, τότε θα έρθει στην Κύπρο

για να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ο
Τολμές θα είναι ο αντικαταστάτης του
Αντρέ Άλβες με τον οποίο υπάρχουν
επαφές για τη λύση του συμβολαίου
του. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι
αυτό θα επιτευχθεί, αφού ήδη ο ποδο-
σφαιριστής είναι σε προχωρημένο στάδιο
επαφών με την Ανόρθωση. 

Να σηκώσει κεφάλι και να μάθει από τα λάθη της

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Όπως όλα δείχνουν σήμερα θα ολοκλη-
ρωθεί η μετακίνηση του Ισμαελ Γκον-
σάλβες στη Χαρτς Σκοτίας. Χθες ήταν το
θέμα που κυριάρχησε στην Ανόρθωση,
με τους Σκοτσέζους να επανέρχονται με
νέα βελτιωμένη οικονομική πρόταση.
Συγκεκριμένα, μετά την αρνητική απάν-
τηση που έδωσε η Ανόρθωση, η διοίκηση
της Χαρτς επανήλθε με πρόταση ύψους
200.000 ευρώ. Πρόταση που άφησε
ικανοποιημένη την Ανόρθωση. Ωστόσο,
η πρόταση αυτή έγινε προφορικώς. Για
να προχωρήσει η περίπτωση Γκονσάλ-
βες, η «Κυρία» πρέπει να έχει γραπτώς
την πρόταση της Χαρτς. Μάλιστα οι δυο
πλευρές συμφώνησαν και πώς θα κα-
ταβληθεί το ποσό, που δεν θα είναι σε
δόσεις.

Σήμερα, λοιπόν, θα κλείσει οριστικά
το θέμα Γκονσάλβες με τον έναν ή τον
άλλο τρόπο. Όμως όπως όλα δείχνουν
πολύ δύσκολο να χαλάσει η μετεγγραφή,
αλλά πριν πέσουν οι υπογραφές ποτέ
δεν θεωρείται μια μετεγγραφή τελει-
ωμένη. Πάντως η Ανόρθωση προσπαθεί
σε περίπτωση που κλείσει σήμερα το
θέμα αυτό, να κρατήσει τον Γκονσάλβες

μέχρι τον αγώνα με τον Ερμή.

Τα βρήκαν
Το κεφάλαιο Γκονσάλβες τροχοδρομεί
εξελίξεις στο θέμα ενίσχυσης. Η Ανόρ-
θωση βρίσκεται σε προχωρημένο στά-
διο επαφών με τον Αντρέ Άλβες. Μά-
λιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι
μεταξύ των δύο πλευρών έχει επέλθει
συμφωνία για συνεργασία μέχρι τον
Μάιο του 2018. Αυτό που απομένει
είναι να μείνει ελεύθερος ο Βραζιλιάνος
επιθετικός από την ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες
βρίσκονται σε επαφές για το θέμα αυτό,
ωστόσο υπάρχει σύμφωνα με πληρο-
φορίες, αίτημα από πλευράς ΑΕΚ. Δη-
λαδή, ο ποδοσφαιριστής στους μεταξύ
τους αγώνες να μην αγωνιστεί, κάτι
που δεν δέχεται η Ανόρθωση. 

Συνάντηση με Αντάλ
Χθες η διοίκηση της Ανόρθωσης είχε
συνάντηση με τον 27χρονο Ρουμάνο
επιθετικό Λίβιου Αντάλ. Μεταξύ των
δυο πλευρών, υπάρχει μικρή διαφορά
κάτι που αναμένεται να ξεπεραστεί κα-
θώς θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση
σήμερα. 

Υψίστης σημασίας
Μετά την άνετη πρόκριση στον θεσμό

του κυπέλλου και την ποδοσφαιρική
σοβαρότητα που επέδειξε η Ανόρθωση
στους δυο αγώνες με τον ΑΣΙΛ, όλοι
επικεντρώνονται στην πολύ σημαντική
αναμέτρηση με τον Ερμή το Σάββατο
στις 18.00 με την «Κυρία» να είναι τυπικά
γηπεδούχος. 

Μια αναμέτρηση που θα κρίνει πολλά
για την έκτη θέση. Η διαφορά μεταξύ
των δυο ομάδων είναι στους πέντε βαθ-
μούς. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι με
νίκη η Ανόρθωση πλησιάζει ακόμα πε-
ρισσότερο στη θέση αυτή, αποκτώντας
καλύτερη ψυχολογία για τη συνέχεια.
Με ήττα θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη η
προσπάθειά της.

Στην ομάδα, πιστεύουν ότι το Σάββατο
θα πάρουν τους τρεις βαθμούς. Οι πο-
δοσφαιριστές του Ρόνι Λέβι παρουσιάζουν
συνεχή βελτίωση, βγάζουν πάθος και
θέληση στο παιχνίδι τους και με τον
κόσμο στο πλευρό τους συγκεντρώνουν
όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να
τους οδηγήσουν στους τρεις βαθμούς.
Σε αυτόν τον αγώνα, ο Ισραηλινός προ-
πονητής μετρά σημαντικές προσθήκες.
Ο Ράγιος ο οποίος δεν αγωνίστηκε με
τον ΑΣΙΛ για προληπτικούς λόγους είναι
έτοιμος. Τα δυο αποκτήματα Γιαννούλης
και Μίτροβιτς θα είναι στη διάθεσή του,
ενώ αμφίβολος παραμένει ο Καμπρέρα.

Όλα δείχνουν ότι γίνεται Σκοτσέζος
Ανόρθωση και Χαρτς συμφώνησαν προφορικά για τη μετακίνηση του Ίσμαελ Γκονσάλβες 

«Οι κιτρινοπράσινοι» καλούνται να επικεντρωθούν μόνο στην ΑΕΖ για να επανέλθουν στις επιτυχίες 
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Στο προσκήνιο ο Βινίσιους Φρέιτας
Μετά τον Αραούχο πάει και για αριστερό μπακ η Ένωση

Με συνοπτικές
διαδικασίες
ΠΑΟΚ

Το ότι Νο. 1 -εγχώριος- στόχος του
είναι το Κύπελλο «φώναξε» ο ΠΑΟΚ!
Παρότι έπαιξε με πολλούς αναπληρω-
ματικούς, πιτσιρικάδες, συν τον Πρίγιο-
βιτς, που έκανε το ντεμπούτο του με την
ασπρόμαυρη φανέλα, ο «δικέφαλος», ο
οποίος δεν… έβγαλε μάτια, αξιοποίησε
τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν
και επικρατώντας 4-1 του Παναιτωλικού,
προκρίθηκε άνετα στα προημιτελικά
του Κυπέλλου, έχοντας και «προίκα»
το 2-0 του Αγρινίου. 

Σκόραρε ο νεοαποκτηθείς Ελβετός,
που μπήκε στο 65’, βάζοντας το… κερα-
σάκι στην τούρτα 13 λεπτά αργότερα,
με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Είχαν
προηγηθεί τα τέρματα των εξαιρετικού
Δεληγιαννίδη (42’), Μπίσεσβαρ (43’)
και Σάκχοφ (53’). 

Θυμίζουμε, σήμερα (27/1), στις 10:30,
θα γίνει η κλήρωση της φάσης των «8».

Ήταν η ώρα 
του Πλατανιά!
Την πρώτη του νίκη σε δέκα παιχνίδια
κόντρα στον ΠΑΣ πανηγύρισε ο Πλα-
τανιάς. Οι Κρητικοί επικράτησαν 1-0
στα Περιβόλια και απέκτησαν προβά-
δισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά
του Κυπέλλου Ελλάδας. 

Χρυσός σκόρερ για την ομάδα
του Γιώργου Παράσχου ήταν ο Απο-
στολόπουλος, που βρήκε δίχτυα στο
49ο λεπτό ύστερα από ασίστ του
Γουνδουλάκη. Οι Χανιώτες θα μπο-
ρούσαν να πετύχουν κι άλλα τέρματα
όμως ο Περιστερίδης κράτησε ζων-
τανό για την πρόκριση τον «Άγιαξ
της Ηπείρου». 

Την ερχόμενη Τετάρτη (01/02) ο
επαναληπτικός των δύο ομάδων στους
Ζωσιμάδες. 

Ανακοινώθηκε 
ο Εβρά
ΜΑΡΣΕΪΓ

Επέστρεψε στη Γαλλία ο Πατρίς Εβρά,
καθώς υπέγραψε συμβόλαιο συνεργα-
σίας με τη Μαρσέιγ για τον επόμενο
ενάμιση χρόνο. Ο 35χρονος Γάλλος
διεθνής αριστερός μπακ έλυσε το συμ-
βόλαιό του, μετά από τρία χρόνια κα-
ριέρας στο καμπιονάτο, με τη Γιουβέντους
και επιστρέφει στη Γαλλία μετά από 11
χρόνια, καθώς πριν από την Ιταλία είχε
κάνει σπουδαία καριέρα για οκτώ χρόνια
με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Τις τελευταίες ημέρες φερόταν να βρί-
σκεται στο στόχαστρο αρκετών ομάδων,
μεταξύ των οποίων και από το κινεζικό
πρωτάθλημα. Ο ίδιος, όμως, είχε ξεκαθα-
ρίσει πως θέλει να παραμείνει στην Ευ-
ρώπη και για αυτό τον λόγο υπέγραψε
συμβόλαιο με την ομάδα του λιμανιού.
Τη φετινή σεζόν, ο Εβρά φόρεσε 13 φορές
τη φανέλα της Γιουβέντους σ’ όλες τις
διοργανώσεις, ενώ συνολικά τα τελευταία
2.5 χρόνια έχει τρία γκολ και επτά ασίστ
σε 82 παιχνίδια με τους «μπιανκονέρι».

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 

Η Σαουθάμπτον νίκησε 1-0 τη Λίβερπουλ
στο «Ανφιλντ» και με δύο νίκες (είχε
επικρατήσει 2-1 και στο πρώτο ματς)
προκρίθηκε στον τελικό του Λιγκ Καπ.
Ο τεχνικός της Λίβερπουλ, Γιούργκεν
Κλοπ, είχε μεγάλα παράπονα από την
αστοχία των παικτών του, αλλά και τη
διαιτησία του αγώνα, ειδικά για ένα πέ-
ναλτι που ζήτησε η ομάδα του σε χέρι

παίκτη της Σαουθάμπτον:
«Ο διαιτητής δεν το είδε κι αυτό δεν

βοήθησε. Αν ακούγαμε καμιά φορά
κανένα σφύριγμα υπέρ μας, καλά θα
ήταν. Δεν έχει γίνει πολλές φορές φέτος.
Κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
δεχτήκαμε γκολ από οφσάιντ και τώρα
δεν μας δόθηκε πέναλτι. Δεν ψάχνω δι-
καιολογίες, αλλά είναι δύσκολο να απο-
δεχτώ τέτοιες αποφάσεις κάθε εβδο-
μάδα», τόνισε ο Κλοπ και συμπλήρωσε
για τους παίκτες του: «Δεν μπορείς να

δημιουργήσεις περισσότερες ευκαιρίες
από ότι εμείς στο δεύτερο μέρος. Δεν
είμαι σίγουρος αν μπορούμε να παί-
ξουμε πιο πολύ ποδόσφαιρο κυριαρχίας.
Όταν γίνεται αυτό, παίρνεις ρίσκο και
αυτό οδηγεί σε αντεπιθέσεις. Χάσαμε
πολλές μεγάλες ευκαιρίες, μας έλειψε
η τύχη. Είμαι ευχαριστημένος με την
απόδοσή μας, αλλά πρέπει να σκορά-
ρουμε. Το θέμα όμως είναι πως σε ένα
τέτοιο θεσμό δεν μετρά αν παίζεις καλά,
αλλά αν προκρίθηκες.»

Έξαλλος με τη διαιτησία ο Κλοπ

ΑΕΚ 

Συνεχίζεται η προσπάθεια για να κλεί-
σουν οι μετεγγραφικές εκκρεμότητες
στην ΑΕΚ. 

Μετά το αίσιο τέλος με τον Σέρχιο
Αραούχο, ένα από τα ζητήματα που…
καίνε την «Ένωση» και τον Μανόλο Χι-
μένεθ είναι η ενίσχυση του αριστερού
άκρου της άμυνας, αφού αυτή τη στιγμή
μόνος διαθέσιμος είναι ο Ντίντακ, μιας
και ο Ντίας υπέστη θλάση στη χθεσινή
αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό. 

Σύμφωνα με όσα διαρρέουν, οι ιθύ-
νοντες του συλλόγου εξετάζουν διάφορες
περιπτώσεις αριστερών μπακ, με εκείνη
του Βινίσιους Φρέιτας ή απλά Βινίσιους
να είναι ψηλά στη σχετική λίστα. Πρό-
κειται για 23χρονο μπακ από τη Βραζιλία,
ο οποίος ανήκει στη Λάτσιο και τα τε-
λευταία χρόνια έχει αγωνιστεί ως δα-
νεικός σε Πάντοβα, Περούτζια και Ζυ-
ρίχη. Το συμβόλαιο του παίκτη λήγει
το καλοκαίρι και η «Ένωση» φαίνεται
πως ψάχνει τρόπο να αποκτήσει τον Βι-
νίσιους, ο οποίος θεωρούν ότι αποτελεί
μία απόλυτα έτοιμη λύση.

«Να δείξω την κλάση μου»
Ο Σέρχιο Αραούχο μίλησε στους Ισπα-
νούς για τη μετεγγραφή του στην ΑΕΚ,
αφού από χθες είναι και επίσημα παίκτης
της Ένωσης. Ο Αργεντινός αποκάλυψε

τον στόχο που θέλει να πετύχει με τα
κιτρινόμαυρα, μιλώντας στο Radio Mar-
ca Gran Canaria και τόνισε μεταξύ άλ-
λων πως: «Θέλω να δείξω τι κλάση έχω
ως παίκτης», ανέφερε αρχικά και συ-
νέχισε: «Οι τελευταίος ενάμιση χρόνος
ήταν αποτυχημένος για εμένα. Και νο-
μίζω πως το καλύτερο ήταν να φύγω.
Από εδώ και πέρα θέλω να ξαναγίνω
όπως παλιά. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο
για εμένα αυτό που συμβαίνει τώρα.
Πάω στην ΑΕΚ του Μανόλο Χιμένεθ,
για να βρω την ευτυχία και τον παλιό
καλό εαυτό μου. Η απόφασή μου να
φύγω είναι πάνω από τα χρήματα. Θέλω
να ξεκινήσω από το μηδέν. Θέλω να
παίξω και να αποδείξω ποιος είμαι.
Ήταν πολύ δύσκολο το “αντίο” που είπα
στα αποδυτήρια της Λας Πάλμας. Γιατί
αυτή η ομάδα ήταν μία οικογένεια για
εμένα και νιώθω ευγνώμων που ήμουν
μέλος της. Η επιμονή της ΑΕΚ ήταν ο
καθοριστικός λόγος για την επιλογή
μου να παίξω εκεί. Και η αλήθεια είναι
ότι δεν περίμενα ότι θα ενδιαφερόταν
για εμένα ένα τόσο μεγάλο κλαμπ, όπως
η ΑΕΚ, έπειτα από τις περιπέτειές μου.
Οι οπαδοί της ΑΕΚ μου έχουν ήδη εκ-
φράσει τα θερμά συναισθήματά τους
μέσω των social media. Και ο Μανόλο
Χιμένεθ μου είπε ότι θα δουλέψουμε
σκληρά. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα
να ξαναβρώ ρυθμό μέσα από τα συνεχή
παιχνίδια». 

Τελειώνει του Μιλιβόγεβιτς 
στην Κρίσταλ Πάλας
ΟΣΦΠ 

Σύντομα ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς δεν θα
φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού. Όπως
μετέδωσαν τα ελλαδικά ΜΜΕ στη διάρ-
κεια της χθεσινής ημέρας, οι διαπραγ-
ματεύσεις των ερυθρολεύκων με την
Κρίσταλ Πάλας βρίσκονται στην τελική
ευθεία και μέσα στις επόμενες ημέρες
αναμένεται να βρεθεί η «χρυσή τομή». 

Η πρόταση που έχει καταθέσει η
αγγλική ομάδα στους Πειραιώτες συ-
νολικά φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ.
Ωστόσο, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να
κάνει ακόμη καλύτερη την πρόταση
για εκείνον. Πώς; Επιδιώκει να βάλει
στη συμφωνία που θα κάνει με την
Κρίσταλ Πάλας και ένα ποσοστό μετα-
πώλησης του Σέρβου, το οποίο θα κυ-
μαίνεται από 10 έως 20%.

Όχι από Σεντζού
Σε μια άλλη εξέλιξη, επίσημη πρόταση
στον Ορελέν Σεντζού φέρεται να έκανε
ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με δημοσι-
εύματα στην Τουρκία. Συγκεκριμένα,
η εφημερίδα «Sabah» υποστηρίζει ότι

οι Πειραιώτες προσέγγισαν τον Καμε-
ρουνέζο κεντρικό αμυντικό (15 συμ-
μετοχές και 1 γκολ φέτος), αλλά εκείνος

απάντησε αρνητικά στην πρότασή τους.
Ο 31χρονος άσος δηλώνει πως πρόθεσή
του είναι να μείνει στη γειτονική χώρα,

λέγοντας ότι «θα τα δώσω όλα στη Γα-
λατάσαραϊ ως το τέλος του συμβολαίου
μου».
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