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ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΤΕΡΜΠΙ
Ολοκληρώθηκε ο προγραμματισμός του ΑΠΟΕΛ με την
απόκτηση του Ρότζερ Κάνιας. Πλέον οι «γαλαζοκίτρινοι»
ετοιμάζονται για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, έχοντας στόχο
να τη θέσουν νοκ-άουτ από τη μάχη του τίτλου.

ΣΕΛΙΔΑ 35

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΑΡΝΑΣΟΝ
Η Ομόνοια ενισχύθηκε ποιοτικά στην άμυνα με τον
Ισλανδό διεθνή Κάρι Άρνασον και άπαντες
περιμένουν πως μαζί με τον Βύντρα θα φτιάξουν την
αμυντική λειτουργία της ομάδας.

ΣΕΛΙΔΑ 36

ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Ο Απόλλωνας απέκτησε ξέφρενο ρυθμό στο
πρωτάθλημα αλλά για την ώρα επικεντρώνεται στο
παιχνίδι Κυπέλλου της Τετάρτης, έχοντας ως στόχο
να κάνει βήμα πρόκρισης.

ΣΕΛΙΔΑ 36

ΣΗΚΩΝΟΥΝ ΚΕΦΑΛΙΑ 
Το κλίμα είναι βαρύ στην ΑΕΚ μετά την γκέλα με την
ΑΕΖ, αλλά άπαντες είναι υποχρεωμένοι να
ορθώσουν ανάστημα, αφού ακολουθεί το δύσκολο
ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ.

ΣΕΛΙΔΑ 38

ΜΕ ΠΙΤΙ
ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ

ΜΕ ΠΙΤΙ
ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ

ΜΕ ΠΙΤΙ
ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ

Ο Ισπανός επιθετικός σέρβιρε και τα
τρία γκολ της ΑΕΛ στην επιβλητική νίκη

επί του Άρη και ήδη δίνει άλλη οντότητα
στην επιθετική ισχύ της ομάδας του.

ΣΕΛΙΔΑ 37 

Ο Ισπανός επιθετικός σέρβιρε και τα
τρία γκολ της ΑΕΛ στην επιβλητική νίκη

επί του Άρη και ήδη δίνει άλλη οντότητα
στην επιθετική ισχύ της ομάδας του.

ΣΕΛΙΔΑ 37 
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EXTRA 5

7238η κλήρωση:  4, 17, 18, 19, 34
7239η κλήρωση:  2, 15, 21, 30, 31

SUPER 3

29807η: 024 29808η: 760 29809η: 142
29810ή: 635 29811η: 250 29812η: 276
29813η: 340 29814η: 169 29815η: 687
29816η: 491

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύ-
πρια» (ΓΣΠ) ανακοινώνει τη διεξαγωγή
του Ανοικτού και  Παγκύπριου Πρωτα-
θλήματος Μισού Μαραθωνίου Ανδρών
και Γυναικών, στις 12 Φεβρουαρίου
2017, υπό την αιγίδα της ΚΟΕΑΣ. Η εκ-
κίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν στο
Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ. Στο πλαίσιο
του πιο πάνω αγώνα θα διεξαχθούν: Αγώ-

νας δρόμου 5000μ  και αγώνας δρόμου
1000μ για παιδιά ηλικίας 8-12 με δι-
καίωμα συμμετοχής €5. Μέρος των εσό-
δων θα δοθούν στον Αντικαρκινικό Σύν-
δεσμο Κύπρου για την ενίσχυση του Κέν-
τρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αρο-
δαφνούσα» και στο Κέντρο Προληπτικής
Παιδιατρικής Λεμεσού. Οι δηλώσεις συμ-
μετοχής γίνονται διαδικτυακά μέσω της

ιστοσελίδας του ΓΣΠ στο www.gsp.org.cy.
Τελευταία ημέρα δήλωσης συμμετοχής
είναι η 10η Φεβρουαρίου.

Η πληρωμή και η παραλαβή του
αριθμού συμμετοχής θα γίνεται από το
Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ το
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου από τις 10:00-
13:00 και την ημέρα του αγώνα μέχρι
30 λεπτά πριν από την εκκίνηση της

κάθε κούρσας. Αθλητές, οι οποίοι δεν
είναι εγγεγραμμένοι στους γυμναστικούς
συλλόγους, έχουν δικαίωμα συμμετοχής
στον Αγώνα Μισού Μαραθωνίου €10.

Η ώρα έναρξης των διαδρομών είναι
οι ακόλουθες:
•Αγώνας Μισού Μαραθωνίου:  9:00πμ
•Αγώνας 5000μ: 9:30πμ
•Αγώνας 1000μ παιδιών: 10:15πμ

Ανοικτό και  Παγκύπριο Πρωτάθλημα Μισού Μαραθωνίου από το ΓΣΠ

ΦΟΥΤΣΑΛ

Μεγάλη νίκη για την Εθνική μας με
3-2 επί της Δανίας στο πλαίσιο του
5ου προκριματικού γύρου του Ευρω-
παϊκού Πρωταθλήματος Φούτσαλ, που
ήρθε επτά δευτερόλεπτα πριν από το
φινάλε, με σκόρερ τον τερματοφύλακα
Σκαμπύλη. 

Αρνητική εξέλιξη στο ξεκίνημα του
αγώνα, καθώς στο 3ο λεπτό ο Jοrgensen
άνοιξε το σκορ (1-0) για τους Δανούς.
Αντέδρασε η Εθνική μας κυνηγώντας
το γκολ της ισοφάρισης και έφτασε στο
1-1 στο 9’ με τον Κωνσταντίνο Κουλουμ-
πρή. Στο 22’ ο Γιάννης Ιωάννου έδωσε
προβάδισμα στην Εθνική μας και η

Δανία ισοφάρισε στο 24’ με τον Falc.
Επτά  δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο
Τάσος Σκαμπύλης πέτυχε το 3-2 για την
Κύπρο με σουτ από την εστία του, τη
στιγμή που ο αντίπαλος τερματοφύλακας
ήταν εκτός της θέσης του.

Μια νίκη που ενισχύει τις ελπίδες
μας για διάκριση σε αυτήν τη διοργάνωση
και ήρθε μετά από μεγάλη προσπάθεια
από τους διεθνείς μας. Σήμερα η Εθνική
μας θα αντιμετωπίσει το Κόσοβο, στις
18:30, στην αίθουσα «Τάσσος Παπαδό-
πουλος - Ελευθερία».
Κύπρος: Σκαμπύλης, Ομήρου, Κου-
λουμπρής, Κ. Ανδρέου, Γ. Ιωάννου, Κόκ-
κινος, Χατζηγεωργίου, Στεργιόπουλος,
Τσακανιάς, Σκαρπάρης, Περικλέους,
Μανώλη, Κοντοδήμητρος, Ψηλογένης.

«Καταθέσαμε ψυχή» 
Ο αρχηγός και σκόρερ της Εθνικής μας
Τάσος Σκαμπύλης, μετά τη λήξη του αγώ-
να, δήλωσε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠ:
«Είναι σημαντικό ότι αρχίσαμε τις υπο-
χρεώσεις μας με επιτυχία. Φτάσαμε σε
μια σπουδαία νίκη. Δείξαμε ότι θέλαμε
πάρα πολύ να το κερδίσουμε το ματς, κα-
ταθέσαμε ψυχή και στο τέλος η προσπάθειά
μας επιβραβεύτηκε. Ο στόχος είναι εκεί
και παραμένει, πρέπει να διαχειριστούμε
σωστά το νικηφόρο αποτέλεσμα και τώρα
βλέπουμε την επόμενη ημέρα. Πρέπει
να παρουσιάσουμε ακόμα καλύτερο πρό-
σωπο για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε.
Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθαν και
στήριξαν την ομάδα και ανανεώνουμε το
ραντεβού μας για αύριο».  

Με το δεξί η Εθνική 

Το πρώτο βήμα για πρόκριση στην ημι-
τελική φάση του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Αν-
δρών Α Κατηγορίας έκανε ο Green Air
Παφιακός, ο οποίος μέσα στο «Σπύρος
Κυπριανού» κέρδισε την Καπάτσος Νέα
Σαλαμίνα με 0-3 σετ. Η παφιακή ομάδα
πήρε τη νίκη, όμως η πρόκριση θα κριθεί
στον επαναληπτικό της Πάφου την ερ-
χόμενη Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017. 

Η ομάδα του Μίλαν Γκρέσιτς ψάχνει
νίκη ή ήττα με 2-3 για να περάσει στα ημι-
τελικά. Αντίθετα, οι «ερυθρόλευκοι» με νίκη
3-0 ή 3-1 οδηγούν την πρόκριση στο «χρυ-
σό» σετ. Σημειώνεται ότι η νίκη αυτή ήταν
η τρίτη του Green Αir Παφιακού επί της

Καπάτσος Νέα Σαλαμίνα τη φετινή χρονιά. 
To ψυχολογικό ντοπάρισμα που δίνει

σε έναν αγώνα Κυπέλλου το πρώτο σετ,
πέτυχε ο Grεen Αir Παφιακός. Οι «μπλε»,
μετά από αμφίρροπο αγώνα,  κέρδισαν
με 20-25 κάνοντας το 0-1. Η Καπάτσος
Νέα Σαλαμίνα δεν ήταν άσχημη, αλλά
προδόθηκε από λάθη στα τελικά στάδια
του σετ. Στο δεύτερο σετ οι Παφίτες ήταν
πολύ καλοί και δεν προβληματίστηκαν
ιδιαίτερα,  κερδίζοντας μάλλον εύκολα
με 18-25. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά από
καιρό έκαναν μέτριο σετ και έμειναν
πίσω στο σκορ. Στο τρίτο σετ ο αγώνας
συνέχισε στο ίδιο τέμπο με τον Green

Αir Παφιακό ανώτερο να κερδίζει εκ
νέου με 18-25 και τον αγώνα με 0-3 σετ.
Οι  παίκτες του Αντώνη Κωνσταντίνου
έχασαν την επαφή με το σκορ και απώ-
λεσαν το σετ και τον αγώνα.
ΚΑΠΑΤΣΟΣ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΑΝΤ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ): Χρυσοστόμου, Ντε-
Μαν, Ζηκάκης, Μπαγιάν, Μάνθα, Προ-
δρόμου - Λίμπερο: Βαρνάβα. - Αλλαγές:
Καλαφάτης, Δημητρίου, Τοφής - Λίμ-
περο: Σιαπάνης.
GREEN AIR ΠΑΦΙΑΚΟΣ (Μ. ΓΚΡΕΣΙΤΣ):

Ευσταθίου, Οικονομίδης, Βερίσιμο, Χρυ-
σοστόμου, Ασπιώτης, Μίλεφ - Λίμπερο:
Αντωνίου.

ΒΟΛΕΙ 

Τ
η σπουδαιότερη νίκη του μέ-

χρι την επόμενη πέτυχε ο
ΑΠΟΕΛ στην εξ αναβολής
7η αγωνιστική του πρωτα-
θλήματος ΟΠΑΠ Α Κατηγο-

ρίας Ανδρών. Οι «γαλαζοκίτρινοι» υπέ-
ταξαν στο «Λευκόθεο» την Ομόνοια με
3-1 σετ, ανέβηκαν στην τρίτη θέση με
20 βαθμούς και μείωσαν στους δυο την
απόσταση από τους «πράσινους». Το
ντέρμπι πρόσφερε πολλές συγκινήσεις
με τον ΑΠΟΕΛ να είναι καταφανώς ανώ-
τερος και να φθάνει στη νίκη με ανατροπή.
Η Ομόνοια μετά το πρώτο σετ έχασε τα
πατήματά της κυρίως στο τέταρτο σετ
και δέχθηκε την τέταρτη φετινή ήττα της.
Αρκετά δυνατά μπήκε στο ντέρμπι η
Ομόνοια, η οποία παίζοντας το παιχνίδι
της κέρδισε με 17-25, κάνοντας το 0-1
σετ. Ο ΑΠΟΕΛ δεν άρχισε καλά τον
αγώνα και έμεινε πίσω στο σκορ.

Αντίδραση και ισοφάριση
Ο ΑΠΟΕΛ κατόρθωσε να αντιδράσει στο
δεύτερο σετ. Οι «γαλαζοκίτρινοι» βελτιώθηκαν
κυρίως στην υποδοχή και κατόρθωσαν με
σωστές επιθετικές επιλογές να πάρουν το

σετ με 25-21 ισοφαρίζοντας σε 1-1. Η Ομό-
νοια δεν συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και
κάποια λάθη της στοίχισαν το σετ.

Τα είχε όλα
Πραγματικό ντέρμπι ήταν το τρίτο σετ με
τις δυο ομάδες να προσφέρουν φοβερό
θέαμα. Ένας ΑΠΟΕΛ βγαλμένος από τα
παλιά και μια Ομόνοια χωρίς ψεγάδι πά-
λεψαν μέχρι εσχάτων για τον τελευταίο
πόντο. Τελικά, η ομάδα του Γιούρι Φιλίποφ
μετά από σετ που κράτησε 31 λεπτά κέρ-
δισε με 27-25, ανέτρεψε το σκορ και
πήρε προβάδισμα με 2-1 σετ. Ο ΑΠΟΕΛ
ήταν εντυπωσιακός στο τέταρτο σετ και
με το ψυχολογικό ντοπάρισμα του 2-1
με τον τρόπο που ήλθε πρόσφερε ωραίο
βόλεϊ χωρίς να αφήσει περιθώρια αντί-
δρασης στην Ομόνοια. Οι «γαλαζοκίτρι-
νοι» κέρδισαν με 25-15 και πήραν τον
αγώνα με 3-1 σετ. Η Ομόνοια ανεξήγητα
ήταν πολύ μέτρια και έχασε φυσιολογικά
με την τροπή που πήρε το σετ.
ΑΠΟΕΛ (Γ. ΦΙΛΙΠΟΦ): Γοδόι, Βέρντι, Γε-
ωργίου, Κολάς, Χάσικος, Στρεμπάκοφ - Λίμ-
περο: Παντελή. - Αλλαγές: Χατζηπαύλου
ΟΜΟΝΟΙΑ (Σ. ΣΑΒΒΑ): Ροντρίγκο, Σ.
Πετρακκίδης, Λαμπ, Αποστόλου, Αλεξίου,
Αχ. Πετρακκίδης - Λίμπερο: Παπαχρι-
στοδούλου. - Αλλαγές: Παφίτης, Αδάμου.

«Καρφί» Παφιακού στην πρόκριση 

Θρυλική νίκη και τρίτη θέση
«Γαλαζοκίτρινο» βάφτηκε το «αιώνιο» ντέρμπι
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Επιβαλλόμενη η μείωση…
Δεν αναμέναμε τους φακέλους από την
ΟΥΕΦΑ και τις τοποθετήσεις αξιωμα-
τούχων της περί του θέματος, για να πει-
στούμε ότι η μείωση των ομάδων στην
Α΄ κατηγορία είναι επιβαλλόμενη και
μάλιστα εδώ και τώρα.

Αρκετά πειράματα έγιναν στον χώρο
του ποδοσφαίρου για να ικανοποιηθούν
τα καπρίτσια κάποιων και σε αυτό το κε-
φάλαιο ευθύνη φέρουν όλοι μεγάλοι και
μικροί, υποστηρικτές ή ουδέτεροι.

Σε μια εποχή που ακόμη και στην
Ελλάδα σκέφτονται τη μείωση των ομά-
δων και τον τρόπο διεξαγωγής του πρω-
ταθλήματος και γενικά η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου για τα στημένα ματς, εμείς εξα-
κολουθούμε να έχουμε επιφυλάξεις για
το αν θα προχωρήσουμε σε μείωση των
ομάδων στην Α’ κατηγορία.

Το ότι ετσιθελικά και λίγο πριν εκ-

πνεύσει η αγωνιστική περίοδος πριν
από μια διετία προχώρησαν κάποιοι
στην αύξηση των ομάδων δεν είναι θέμα,
αλλά το ότι επιδιώκεται η υλοποίηση
της απόφασης των ίδιων των σωματείων
το καλοκαίρι εκείνης της περιόδου για
κάποιους είναι μέγα θέμα…

Όπως και να έχει το πράγμα, ειδικά
η φετινή περίοδος απέδειξε περίτρανα
ότι 14 ομάδες στην Α΄ κατηγορία είναι
και υπερβολικός αριθμός και αχρείαστη
η παρουσία τους, έστω και αν εξακολουθεί
να υπάρχει μπόλικος ανταγωνισμός στο
καθαρά αγωνιστικό κομμάτι.

Δυστυχώς όμως, τα εκτός αγωνιστικών
χώρων δρώμενα, επισκιάζουν πολλές
φορές την αγωνιστική προσπάθεια και
κάνουν πολλούς να νοιώθουν οι ηλίθιοι
της παρέας και κάποιους λίγους να νοι-
ώθουν οι εξυπνότεροι των έξυπνων.

Η ΚΟΠ προχώρησε σε κάποιες απο-

φάσεις, νοιώθοντας ότι δεν πάει άλλο
το διεθνές ρεζιλίκι, αλλά  αναμένουμε
από αυτήν δυο πράγματα, τα οποία θε-
ωρούνται αυτονόητα στην κατάσταση
που βρισκόμαστε.

Πρώτον να υλοποιήσει τις απειλές
και το δικαίωμα που έχει με την έλευση
κόκκινων φακέλων και δεύτερον να μην
επιτρέψει καν να συζητηθεί πλέον θέμα
παραμονής των ομάδων στις 14.

Διότι, αν ένα από τα δυο δεν γίνουν, η
Ομοσπονδία θα φέρει ακεραία την ευ-
θύνη για τη διαιώνιση της σάπιας κατά-
στασης και την αυξανόμενη απομάκρυν-
ση από τον χώρο και κατ’ επέκταση από
τα γήπεδα χορηγών και οπαδών.

Είναι από τις περιπτώσεις που είναι
μαύρο ή άσπρο, γκρίζο χρώμα δεν χωράει
ανάμεσά τους.

Και είναι μια ευκαιρία να σταλεί επι-
τέλους σαφέστατο μήνυμα προς πάσα

κατεύθυνση ότι ο χώρος σταματά να είναι
ξέφραγο αμπέλι και ότι επιτέλους κάτι
θα αλλάξει προς το καλύτερο.

Είναι καλό να λέμε ότι υπάρχει αν-
ταγωνισμός ως ένα σημείο βέβαια, αλλά
από μόνο του αυτό το γεγονός δεν φέρνει
πίσω ούτε τους παραδοσιακούς χορη-
γούς, ούτε και αρκετούς φιλάθλους που
έφυγαν από τα γήπεδα, ρίχνοντας μαύρη
πέτρα πίσω τους…

Ο κόσμος και ειδικά ο φίλαθλος θέλει
αποδείξεις ότι έμπρακτα υπάρχει ενδια-
φέρον για να διορθωθούν τα κακώς έχον-
τα, ξεκινώντας από θέματα που σε άλλες
χώρες είτε είναι ήδη λυμένα προ πολλού
είτε θεωρείται αυτονόητο ότι ποτέ δεν θα
αποτελέσουν αγκάθι στον χώρο του πιο
λαοφιλούς αθλήματος…

Όμως, επειδή εδώ είναι Κύπρος κάθε
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση θεω-
ρείται και μέγιστη είδηση.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΜΩYΣΕΩΣ

ΤΡΙΤΗ ΓΝΩΜΗ

Σε ρυθμούς
προετοιμασίας

ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ

Φιλικό αγώνα με την Τσεχία θα
δώσει αύριο (1/2), η Εθνική μας
ομάδα των Νέων U-19, στο πλαίσιο
της προετοιμασίας για τη συμμετοχή
της στον Elite Round του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος τον ερχόμενο  Μάρ-
τιο στη Γερμανία.

Ο αυριανός αγώνας θα γίνει στην
Αγία Νάπα (γήπεδο Sun Garden -
La Βella Νο. 3) και θα αρχίσει στις
14:30.  Σήμερα, η Εθνική θα προ-
πονηθεί στα Πυργά. Η προπόνηση
θα αρχίσει στις 15:00 και θα ολο-
κληρωθεί στις 16:30. 

ΑΠΟΕΛ

Πολύβιος�Αλεξάνδρου

Ο
λοκληρώθηκαν χθες οι τε-

λευταίες εκκρεμότητες
αναφορικά με τον προ-
γραμματισμό του Ιανουα-
ρίου στον ΑΠΟΕΛ και

πλέον οι γαλαζοκίτρινοι στρέφουν εξο-
λοκλήρου την προσοχή τους στις αγω-
νιστικές τους υποχρεώσεις. Η ανακοί-
νωση της συμφωνίας με τον Κολομβιανό
μέσο Ρότζερ Κάνιας μέχρι τον ερχόμενο
Μάιο, αλλά και η λύση της συνεργασίας
με τον Αντρέα Ορλάντι, «έκλεισαν» με
τον καλύτερο τρόπο τον προγραμματι-
σμό. Την μετεγγραφική περίοδο του
Ιανουαρίου, οι γαλαζοκίτρινοι προχώ-
ρησαν σε τέσσερεις προσθήκες. Πέραν
του Κάνιας, συμφώνησαν με τον Λο-
ρένσο Εμπεσίλιο μέχρι τον Μάιο του
2019, τον Σεντρίκ Γιαμπερέ, με τη μορ-
φή δανεισμού από την Μπορντό, μέχρι
τον ερχόμενο Μάιο και τον Νταβίντ
Μπαράλ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο
συνεργασίας 18 μηνών. 

Την ίδια ώρα, λύθηκε η συνεργασία
με τους Αντρέα Ορλάντι, Καζίμ Λάτσι
και Μάριο Σέρτζιο, ενώ ο Καρλάο πω-
λήθηκε στην Τορίνο. Παράλληλα, ανα-
νέωσε τη συνεργασία του με τους γαλα-
ζοκίτρινους ο Γιώργος Εφραίμ μέχρι τον
Μάιο του 2021. 

Όλες οι κινήσεις είχαν κοινό στόχο.
Την περαιτέρω ισχυροποίηση της ομά-
δας, ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες
λύσεις στο βαρυφορτωμένο και ιδιαίτερα
απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται
μέσα και στους τρεις του στόχους. Στο
πρωτάθλημα, εδραιώθηκε στην πρώτη
θέση αφού ξέφυγε στους 5 βαθμούς
από τη δεύτερη θέση, εξασφάλισε την
πρόκρισή του στην προημιτελική φάση
του κυπέλλου coca cola, ενώ στο Γιου-
ρόπα Λιγκ, θα αντιμετωπίσει στη φάση
των «16» την Αθλέτικ Μπιλμπάο. 

Οι τέσσερεις προσθήκες δείχνουν
την πρόθεση που υπάρχει, αφού στο
ρόστερ προστέθηκε περισσότερη ποι-
ότητα και εμπειρία, με ποδοσφαιριστές
που μπορούν να προσφέρουν άμεσα,
ενώ έπεσε και ο μέσος όρος ηλικίας.
Ήδη, τα πρώτα δείγματα γραφής του
Μπαράλ, μπορούν να θεωρηθούν θετικά.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κά-
νουν ντεμπούτο στα γαλαζοκίτρινα, οι
Γιαμπερέ και Κάνιας, ενώ για τον Εμπε-
σίλιο θα χρειαστεί ένα ακόμα δεκαπεν-

θήμερο μέχρι να φτάσει στα επιθυμητά
επίπεδα, όπως έδειξαν οι εργομετρικές
εξετάσεις.  

Να ανοίξει κι άλλο η ψαλίδα
Όπως είναι φυσιολογικό, η προσοχή
στρέφεται στο ντέρμπι της ερχόμενης

Κυριακής με την ΑΕΚ στο ΓΣΠ. Είναι
αυτονόητο το πόσο σημαντικό παιχνίδι
είναι για τους γαλαζοκίτρινους, αφού

με ενδεχόμενη νίκη θα αποσπαστούν
στους οκτώ βαθμούς από την ΑΕΚ,
ανοίγοντας κι άλλο την ψαλίδα. Το θε-
τικό για τον Τόμας Κρίστιανσεν είναι
το ότι έχει μία ολόκληρη εβδομάδα,
ώστε να προετοιμάσει την ομάδα του
κατάλληλα, αλλά και τα νέα αποκτήματα
να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη
ομάδα. Αν και είναι κάπως πρόωρο,
δεν αποκλείεται την ερχόμενη Κυριακή
να δούμε τους Γιαμπερέ και Κάνιας
να κάνουν ντεμπούτο με τη φανέλα
του ΑΠΟΕΛ ή τουλάχιστον έναν από
τους δύο. 

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση
στη χθεσινή προπόνηση, Μιλάνοφ, Μπα-
ράλ και Βάντερ ακολούθησαν ατομικό
πρόγραμμα, ενώ οι υπόλοιποι προπο-
νήθηκαν κανονικά.

Και τώρα, φουλ για το 5ο σερί 
Ολοκληρώθηκε χθες ο προγραμματισμός με τον Κολομβιανό μέσο Ρότζερ Κάνιας
να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι τον ερχόμενο Μάιο και να «κουνάει» μαντίλι ο Ορλάντι

«Πειστικh η εμφaνισh μασ»

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας των γαλαζο-

κιτρίνων, Νεκτάριος Πετεβίνος μιλώντας

στο Ράδιο Πρώτο, αναφέρθηκε στον

προγραμματισμό, στη νίκη επί του Εθνι-

κού αλλά και στο ντέρμπι που ακολουθεί.

Για τη νίκη επί του Εθνικού Άχνας:

«Η εμφάνισή μας ήταν πειστική, σκο-

ράραμε τρία γκολ και μπορούσαμε για

τέταρτο. Μας αφήνει ικανοποιημέ-

νους η εμφάνιση και τα στοιχεία που

έδειξε η ομάδα». 

Για το ντέρμπι με την ΑΕΚ: «Δεν θα

είναι καθοριστικός για την υπόθε-

ση τίτλου ο αγώνας με την ΑΕΚ.

Κοιτάζουμε το επόμενο παιχνί-

δι και πώς θα το κερδίσουμε». 

Για το γεγονός ότι τα νέα απο-

κτήματα έχουν μπροστά τους

μια εβδομάδα για να ενσωματω-

θούν: «Κάθε ποδοσφαιριστής είναι δια-

φορετικός. Ο Εμπεσίλιο θα χρειαστεί

περισσότερο χρόνο προετοιμασίας. Θα

τεθεί στη διάθεση του προπονητή μέσα

σε δυο εβδομάδες. Ο Μπαράλ ήδη

αγωνίστηκε, ενώ ο Γιαμπερέ θα

εγγραφεί την ερχόμενη Παρα-

σκευή. Το ίδιο θα προσπαθή-

σουμε και με τον Κάνιας. Εί-

ναι καθαρά θέμα προπονητή

πλέον». 

Για το ενδεχόμενο να έρθει πρό-

ταση για κάποιον ποδοσφαιριστή

σήμερα: «Δεν ξέρω αν κάποια ομάδα

έχει τέτοια πρόθεση. Γι’ αυτούς που

ήδη γράφτηκε το όνομά τους, θα μεί-

νουν στην ομάδα».
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ΑΠΟΛΛΩΝ
Κωστής�Σταυρινίδης

Στον αυριανό αγώνα με την ΑΕΖ για το
κύπελλο έχουν στρέψει την προσοχή τους
στον Απόλλωνα. Στόχος των «κυανόλευ-
κων» είναι να πάρουν μια καθαρή νίκη
που θα τους δώσει σαφέστατο προβάδισμα
πρόκρισης και που θα μετατρέψει τον επα-
ναληπτικό σε τυπική διαδικασία. Αυτό
δεν σημαίνει ότι υποτιμούν την νεοφώτιστη
ομάδα, αφού το πάθημα της ΑΕΚ είναι
πολύ νωπό ακόμα. Απλώς στην αγωνιστική
κατάσταση που είναι ο Απόλλωνας και
μέσα στο Τσίρειο, αν παρουσιαστεί σοβαρός,
μπορεί να πετύχει τον στόχο του. Με δε-
δομένο ότι ακολουθεί και ο αγώνας με τη
Δόξα το Σάββατο, είναι πιθανόν ο Σω-
φρόνης Αυγουστή να προχωρήσει σε ro-
tation. Δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, όμως
είναι πιθανό κάποιοι ποδοσφαιριστές να
ξεκουραστούν και κάποιοι άλλοι να πάρουν
ευκαιρία για να γράψουν αγωνιστικά λεπτά,
όπως π.χ ο Μπεντόγια, ο οποίος τραυμα-
τίστηκε πριν από 24 ημέρες στο λεμεσιανό
ντέρμπι. Το σίγουρο είναι πως ο τεχνικός
του Απόλλωνα θα παρουσιάσει μια 11άδα
δυνατή, για να μπορέσει να κερδίσει τον
αγώνα και θα προσπαθήσει να το πετύχει
και με καθαρό σκορ. 

Έξω ο Γκόμεζ
Εκτός πλάνων για τον αυριανό αγώνα
έχει τεθεί ο Τιάγκο Γκόμες, ο οποίος

υπέστη θλάση και θα παροπλιστεί για το
επόμενο χρονικό διάστημα. Σίγουρα
χάνει ΑΕΖ και Δόξα, ενώ πιθανότατα να
μην προλάβει ούτε τον δύσκολο εκτός
έδρας αγώνα στο Δασάκι. Ο Πορτογάλος
ήταν πολύ ανεβασμένος το τελευταίο διά-

στημα, έφθασε στο επιθυμητό επίπεδο
φυσικής κατάστασης και αποτέλεσε μια
σημαντική αιτία για τη βελτίωση του
Απόλλωνα αμυντικά. Ταυτόχρονα έβγαινε
και μπροστά βοηθώντας και επιθετικά
την ομάδα του. Το θετικό για τον τεχνικό

του Απόλλωνα είναι πως έχει ξανά έτοιμο
τον Γιώργο Βασιλείου. Ο αρχηγός της
λεμεσιανής ομάδας επέστρεψε στο Πα-
ραλίμνι μετά από δύο μήνες και αποτελεί
μια σίγουρη λύση για τον προπονητή
του. Και αυτό γιατί στα σχεδόν πέντε

χρόνια που είναι στην ομάδα έχει περισ-
σότερες από 80 συμμετοχές στο πρωτά-
θλημα και κάθε φορά που κλήθηκε να
αγωνιστεί είχε σταθερή και καλή απόδοση. 

Πέραν του Γκόμες, ο τεχνικός του
Απόλλωνα δεν υπολογίζει ούτε τους
Γκίε, Αγγελή, Μακρίδη και Ρέινολτς. Ο
Ιβοριανός μετρά αντίστροφα και σε πε-
ρίπου τρεις εβδομάδες θα είναι έτοιμος
για να επανενταχθεί στην ομάδα. Ο πο-
δοσφαιριστής ακολουθεί εδώ και καιρό
ειδικό πρόγραμμα και νιώθει πολύ κα-
λύτερα. Ο Αγγελή θα μεταβεί στο εξωτε-
ρικό για να κάνει επέμβαση και, όπως
και ο Μακρίδης, δεν υπολογίζεται για
το υπόλοιπο της σεζόν. Επέμβαση έκανε
και ο νεαρός Ρέινολτς και θα απουσιάσει
από κάποια παιχνίδια της ομάδας του.
Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πότε θα
είναι έτοιμος να αγωνιστεί ο Πελαγία.
Αν ο τεχνικός του Απόλλωνα κρίνει ότι
μπορεί να βοηθήσει την ομάδα άμεσα,
είναι πιθανόν να πάρει κάποια λεπτά
στον αυριανό αγώνα. Αλλιώς αντικατα-
στάτης του Ρομπέρζ στον αγώνα του
Σαββάτου με τη Δόξα θα είναι ο Σεμέδο. 

Εισιτήρια
Στα 10 ευρώ έχει ορισθεί η τιμή για
τον αγώνα του κυπέλλου με την ΑΕΖ.
Η διοίκηση του Απόλλωνα με ανακοί-
νωσή της υπενθυμίζει ότι στον αυριανό
αγώνα ισχύουν μόνο τα εισιτήρια διαρ-
κείας κατηγοριών Elite, Platinum, Gold
και GoldTeens. 

Η 8η (συνεχόμενη) μπορεί να περιμένει
Οι «μπλε» της Λεμεσού αφήνουν κατά μέρος το πρωτάθλημα και κοιτάνε κύπελλο και ΑΕΖ

ΟΜΟΝΟΙΑ
Κωνσταντίνος�Κλαρκ

Λ
ίγοι ποδοσφαιριστές στο

πρωτάθλημά μας έχουν τις
παραστάσεις των Λουκά
Βύντρα και Κάρι Άρνασον.
Κουβαλούν και οι δύο πολλά

χρόνια εμπειρίας, έχουν παίξει σε υψηλό
επίπεδο, έχουν κοντά στις 60 συμμετοχές
στις Εθνικές ομάδες. Μπορεί ο Άρνασον
να μην έπαιξε σε ένα από τα κορυφαία
πρωταθλήματα της Ευρώπης όπως ο
Βύντρα (Λεβάντε),  αλλά τα όσα βίωσε
πριν από μερικούς μήνες στα γήπεδα
της Γαλλίας με τη φανέλα της Ισλανδίας,
φτάνουν και περισσεύουν. Ο Βύντρα έχει
φυσικά τις συμμετοχές σε τελικά Μουντιάλ
και Γιούρο. Παλαιότερα μεν, αλλά οι πα-
ραστάσεις και οι εμπειρίες δεν διαγρά-
φονται από το DNA των ποδοσφαιριστών. 

Το δεδομένο είναι ότι αυτήν τη στιγμή,
η Ομόνοια έχει δύο στόπερ που, άμα
δέσουν, μπορούν να προσφέρον πολλά
και να βελτιώσουν τις κακές αμυντικές
επιδόσεις της ομάδας. Μπορεί η ηλικία
τους να προκαλεί κάποια ερωτήματα,
αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και ει-
δικά στη θέση αυτή είναι όλα σχετικά.
Η αλήθεια είναι πως από τον Βύντρα οι
φίλοι της ομάδας περίμεναν περισσό-
τερα, όμως σίγουρα θα πρέπει να τον
πιστώσουμε ότι πολλές φορές έμεινε
και ο ίδιος εκτεθειμένος από τη συνολική
αμυντική στάση της ομάδας. Και κάπου
εκεί πρέπει να δούμε και την πιο μεγάλη
εικόνα. Αν ο Άρνασον όντως δώσει λύ-
σεις (υπάρχει φυσικά και το ζήτημα της
προσαρμογής, όπου η εμπειρία είναι
πολύ βοηθητικός παράγοντας)  και δέσει
απόλυτα με τον Βύντρα, γίνεται ένα με-
γάλο βήμα προς τα εμπρός. Δεν λύεται
όμως το πρόβλημα της άμυνας. Η Ομό-
νοια θα βελτιωθεί εφόσον λειτουργήσει
σωστό ομαδικό μοντέλο. Αυτό δεν έχει
να κάνει μόνο με διάθεση και τρεξίματα.
Είναι το πώς κλείνουν οι γραμμές, πώς
κινούνται οι παίκτες στον χώρο, με βάση

το πλάνο, αλλά και την προσωπική τους
πρωτοβουλία. Είναι και οι στατικές φά-
σεις, που επίσης αποτέλεσαν θέμα στη
χρονιά. Και εκεί πρέπει να υπάρχει με-
γαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αυτό
λοιπόν είναι το μέγα θέμα στην Ομόνοια.
Γιατί, κακά τα ψέματα, όσο καλύτερα
αμυνθεί η φετινή ομάδα, τόσο περισ-
σότερες πιθανότητες έχει να εξαργυ-
ρώνει την επιθετική της ικανότητα.
Ειδικά στα ντέρμπι που έρχονται σύν-
τομα και στη συνέχεια του κυπέλλου, η
καλή άμυνα είναι must. 

Έχει έξοδο
Στις επόμενες δύο εβδομάδες η Ομό-
νοια έχει δύο παιχνίδια, στα οποία
μπορεί με βάση την απόδοσή της να
κάνει κουμάντο. Θα πάει πρώτα Λεμεσό
να αντιμετωπίσει τον Άρη και στη συ-
νέχεια θα υποδεχτεί την ΑΕΖ. Στα χαρ-
τιά, η έξοδος στη Λεμεσό φαντάζει σα-
φώς πιο δύσκολη. Όπως και να έχει, η
Ομόνοια οφείλει αυτήν τη στιγμή να
πάρει έξι βαθμούς. Οποιαδήποτε απώ-
λεια απαγορεύεται, αν πρόκειται να
διεκδικήσει να τερματίσει πάνω από

την 5η θέση. Έχει ήδη απώλειες που
θα έπρεπε να αποφύγει. Έτσι πρέπει
να σταθεί στο ύψος της και να καταβάλει
τον Άρη, κόντρα στον οποίο έχει σχεδόν
πάντα δυσκολίες στη Λεμεσό. Ο Κάρβερ
υπολογίζει στον Κατελάρη, που επι-
στρέφει από την τιμωρία, μπορεί αν
χρειαστεί ή αν το επιτρέπει η ροή του
αγώνα να δώσει παραπάνω λεπτά στον
Μπρέεβελντ και τον Αζίζ, ενώ λογικά
θα είναι διαθέσιμος και ο Σοϊλέδης
(έμεινε εκτός με τη Νέα Σαλαμίνα λόγω
τραυματισμού).    

«Κορεάτης» ο Όρσουλιτς
Η επιμονή των Κορεατών για την από-
κτηση του Όρσουλιτς απέδωσε καρπούς.
Ο Σέρβος αμυντικός αργά χθες το από-
γευμα πέταξε για την ασιάτικη χώρα,
ώστε να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του.
Αν όλα εξελιχθούν όπως συμφωνήθηκαν,
η Ομόνοια θα βάλει στα ταμεία της ένα
σεβαστό ποσό, που αγγίζει τις 150 χιλιάδες
ευρώ. Θυμίζουμε ότι το συμβόλαιο του
Όρσουλιτς θα ολοκληρωνόταν το καλο-
καίρι και θεωρείται επιτυχία για την Ομό-
νοια η πώληση του ποδοσφαιριστή. 

Άμα ενωθούν καλά οι… παραστάσεις τους
Βύντρα και Άρνασον μπορούν, με βάση την ικανότητα και το βιογραφικό τους,  να διορθώσουν την αμυντική απόδοση της Ομόνοιας
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Συνεχίζει με Κάρλος Κορμπεράν
ΕΡΜΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ�ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Με αστραπιαίες κινήσεις η διοίκηση
του Ερμή προχώρησε σε άμεση αντικα-
τάσταση του Γιώργου Κοσμά στην τεχνική
ηγεσία της ομάδας. Ο εκλεκτός του προ-
έδρου Λούκα Φανιέρου είναι ο μέχρι
πρότινος προπονητής της Δόξας Κάρλος
Κορμπεράν. Ο 33χρονος Ισπανός πιάνει
άμεσα δουλειά με μοναδικό στόχο την
αγωνιστική αναγέννηση των «φτεροπό-
δαρων», ενόψει της τελικής ευθείας του
β’ γύρου του πρωταθλήματος, ώστε να
εξασφαλιστεί η συμμετοχή της ομάδας
της Αραδίππου στην πρώτη εξάδα. «Με

δυνατά χαρτιά καλοσωρίζουμε τον νέο
μας προπονητή, ο οποίος με πολλή θέ-
ληση και υψηλούς στόχους είναι έτοιμος
να κάνει την αλλαγή», τονίζεται σε σχετική
ανακοίνωση του Ερμή. 

Κρίσιμη μάχη
Η άσχημη εμφάνιση που πραγμα-

τοποίησε ο Ερμής στο τελευταίο παιχνίδι
με την Ανόρθωση, ήχησε ως «καμπανάκι
κινδύνου» στην ομάδα και ο πρόεδρος
Λούκας Φανιέρος δεν αρκέστηκε μόνο
σε αλλαγή προπονητή, αλλά τα «έψαλλε»
και στους παίκτες της ομάδας. Τους
έθεσε προ των ευθυνών τους και τους
κατέστησε σαφές ότι θα πρέπει να ανε-
βάσουν την απόδοσή τους και να επι-

στρέψουν άμεσα στις επιτυχίες, αρχής
γενομένης από το αμέσως επόμενο, κρί-
σιμο παιχνίδι με τη Σαλαμίνα στο στάδιο
«Αμμόχωστος». Πρόκειται για ένα πολύ
σημαντικό παιχνίδι για τη μάχη της εξά-
δας, καθώς τη δεδομένη στιγμή ο Ερμής
βρίσκεται στην έκτη θέση, δύο βαθμούς
πάνω από την προσεχή αντίπαλό του,
αλλά και την Ανόρθωση και μόνο ένα
βαθμό πάνω από τον Εθνικό. Γίνεται,
λοιπόν, αντιληπτό ότι το παιχνίδι του ερ-
χόμενου Σαββάτου κρίνεται κομβικής
σημασίας για τον Ερμή, ρίχνοντας αμέσως
στα βαθιά τον νέο προπονητή της ομάδας
Κάρλος Κορμπεράν. Στα θετικά κατα-
γράφεται η επιστροφή του Μαρτίνιουκ
από τιμωρία. 

Ο Πίτι είχε κέφια 
Με τρεις ασίστ ο Ισπανός οδήγησε την ομάδα του σε άνετη νίκη και έπιασε την ΑΕΚ στη 2η θέση 

Ο Πίτι είχε κέφια 
Με τρεις ασίστ ο Ισπανός οδήγησε την ομάδα του σε άνετη νίκη και έπιασε την ΑΕΚ στη 2η θέση 
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ΑΕΛ 3
(26’ Σάσι, 48’  Λαφράνς, 52’ Τζούνιορ)

ΑΡΗΣ 0

Ο Πίτι είχε σε ακόμα ένα παιχνίδι της
ΑΕΛ κέφια και οδήγησε την ομάδα
του σε εύκολη νίκη επί του Άρη, στον
αγώνα που ολοκλήρωσε την 21η αγω-
νιστική του πρωταθλήματος. Η ομάδα
του Χριστοδούλου έκανε πολύ καλή
εμφάνιση και το τελικό 3-0 δεν σηκώνει
καμία αμφισβήτηση. Ισάριθμες ασίστ
του Πίτι, μετατράπηκαν σε γκολ από
τους Σάσι, Λαφράνς και Τζούνιορ. Με
τη χθεσινή της νίκη, η ομάδα της Λε-
μεσού έπιασε την ΑΕΚ στη 2η θέση
με 47 βαθμούς και άφησε τον Απόλ-
λωνα στην 4η με έναν βαθμό λιγότερο.
Μέτρια εμφάνιση από τον Άρη, δεν
μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό
της αντιπάλου του και έμεινε στους
15 βαθμούς.  

Πιο δραστήρια η ΑΕΛ
Αρκετά καλό ήταν το μεγαλύτερο διά-

στημα του πρώτου ημιχρόνου. Η ΑΕΛ
είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και
δημιούργησε περισσότερες φάσεις. Η
ομάδα του Πάμπου Χριστοδούλου μπήκε
πάντως αρκετά δυνατά στο παιγνίδι επι-
διώκοντας το γρήγορο γκολ, έχοντας κύ-
ριους εκφραστές των επιθέσεών της τους
Πίτι και Σάσι. Στο πρώτο δεκάλεπτο δη-
μιούργησε δύο αξιόλογες στιγμές με τους
Πίτι και Φουρτάδο, ενώ στο 17’ η ΑΕΛ
είχε ακόμα μια καλή προϋπόθεση για
γκολ σε προσπάθεια του Μπλάνκο. Το
ζητούμενο για τους «κίτρινους» ήρθε στο
26’, έπειτα από κάθετη πάσα του Πίτι
στον κενό χώρο και ωραίο τελείωμα με
σουτ από τον Σάσι. Ο Άρης ως εκείνο το
σημείο είχε μια καλή στιγμή με τον Ρο-
τζέριο Μάρτινς. Σταδιακά ο ρυθμός του
αγώνα έπεφτε, με την ΑΕΛ να μην είναι
δημιουργική. Ο Άρης άγγιξε την ισοφά-

ριση στο 43ο λεπτό, όταν ο Μάρτινς βρέ-
θηκε μόνος απέναντι στον Ρομό, έκανε
το πλασέ, αλλά ο Λαφράνς βρέθηκε στην
πορεία της μπάλας και την απομάκρυνε.

Καθάρισε σε τέσσερα λεπτά
Με συνοπτικές διαδικασίες καθάρισε

την υπόθεση τρίποντο η ΑΕΛ, καθώς με
την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου
σκόραρε δύο φορές. Στο 48ο λεπτό οι
γηπεδούχοι κέρδισαν φάουλ. Ο Πίτι
έκανε την μπαλιά και ο Λαφράνς με
πλασέ δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει.
Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ισπανός
έκανε νέα συστημένη μπαλιά στο κεφάλι
του Τζούνιορ, ο οποίος ανέβασε τον
δείκτη του σκορ σε 3-0. Και δεν έφταναν
τα δύο γκολ που δέχτηκε ο Άρης, στο
57ο λεπτό ο Ροτζέριο Μάρτινς έκανε
σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Φουρ-
τάδο και είδε την κόκκινη κάρτα του
Τράττου. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ

πάντως έκαναν συντήρηση δυνάμεων
στα υπόλοιπο του αγώνα, αλλά αυτό δεν
τους απέτρεψε από το να είναι δημιουρ-
γικοί, καθώς έφτιαξαν ευκαιρίες και για
τέταρτο γκολ. Ο Άρης στην επανάληψη
ήταν εκτός αγώνα και το μόνο που κατά-
φερε ήταν να χάσει μια μεγάλη ευκαιρία
με τον Γιούσεφ στα τελικά στάδια του
αγώνα, αναγκάζοντας τον Ρομό σε μεγάλη
επέμβαση.
Κίτρινες: Σουάρες (4η), Τζούνιορ/Ράν-
του
Κόκκινες: Ροτζέριο
ΑΕΛ: Ρόμο, Αϊρόσα, Ντόσα, Λαφράνς,
Φορτούνα, Σοάρες (74’ Σαβανέ), Νικο-
λάου, Μέσκα, Μπλάνκο, Πίτι (82’ Μαύ-
ρου), Σάσι (80’ Ηλία).
Άρης: Γιαννακόπουλος, Θεοφίλου, Αου-
ρέλιο, Ευσταθίου, Μάρτινς, Σγιόστεντ,
Ράντου (46’ Γιούσεφ), Mενέντεζ, Παύλου
(58’ Αντωνίου), Μαραγκουδάκης (72’
Γκερέρο), Σκούρτης.

Το φιλμ Του αγώνα

11’ Ευκαιρία με τον Φορτούνα, το πλα-

σέ του κακό, με την μπάλα να φεύγει

πάνω από τα δοκάρια. 

17’ Ο Μπλάνκο έκανε ωραίο γύρισμα

στην περιοχή, όμως την τελευταία στιγ-

μή έδιωξε ο Ράσμους μπροστά από τον

Σάσι. 

20’ Καλή στιγμή για τον Άρη με μακρι-

νό σουτ του Μάρτινς.

25’ Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΛ.

Από φάουλ του Πίτι η μπάλα έφτασε

στον Μπλάνκο, ο οποίος από το ύψος

του πέναλτι δεν βρήκε στόχο.

26’1-0 Κάθετη πάσα του Πίτι, σουτ του

Σάσι και γκολ για την ΑΕΛ. 

44’ Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη με

τον Ροτζέριο Μάρτινς, ο οποίος βρέθη-

κε απέναντι στον Ρομό, έκανε το πλα-

σέ, αλλά ο Λαφράνς πρόλαβε να διώξει

πριν περάσει την τελική γραμμή η μπά-

λα. 

48’ 2-0 Ο Πίτι εκτέλεσε φάουλ και ο

Λαφράνς με πλασέ διπλασίασε τα γκολ

της ομάδας του.

52’ 3-0 Συστημένη μπαλιά του Πίτι στο

κεφάλι του Τζούνιορ, ο οποίος με εύ-

κολο τρόπο ανέβασε τον δείκτη του

σκορ ακόμα περισσότερο. 

63’ Δοκάρι για τον Άρη με σουτ του

Σκούρτη. 

64’ Πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕΛ με

τον Μέσκα. 

75’ Γύρισμα του Μέσκα στην περιοχή,

ο Σάσι έκανε το σουτ με την μπάλα να

φεύγει άουτ.
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ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Ό
ταν χάνεις οκτώ βαθμούς

από τις τέσσερεις τελευταίες
ομάδες στη βαθμολογία και
είσαι δεύτερος, τότε έχεις
πρόβλημα. Το γεγονός ότι

παραμένεις δεύτερος και είσαι πέντε
βαθμούς από την κορυφή, αυτό δεν σε
βγάζει εκτός στόχων, αλλά κάνει το έργο
σου για διάκριση δυσκολότερο. Σε πλη-
σιάζουν άλλες τρεις ομάδες, η πίεση με-
γαλώνει και τα περιθώρια για νέες απώ-
λειες δεν υπάρχουν. Η ΑΕΚ παρά την
αποκαρδιωτική της εμφάνιση και με την
ΑΕΖ, μετά τις απώλειες με τον Άρη και
πιο πριν με Αναγέννηση και Δόξα, έχει
τώρα μπροστά της τρία καθοριστικά
ντέρμπι. Με ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, με ΑΕΛ
στο Τσίρειο και με Ομόνοια στην «ΑΕΚ
ΑΡΕΝΑ». Από το αποτέλεσμα του πρώτου
θα εξαρτηθούν κατά πολύ και τα άλλα
δύο. Τα ντέρμπι είναι άλλα παιχνίδια, με
άλλο τρόπο προετοιμάζεσαι και διαφο-
ρετικά τ’ αντιμετωπίζεις. Μπορεί να τα
διαχειριστεί καλύτερα, αλλά μπορεί και
η κατάσταση να γίνει και χειρότερη. Η
ομάδα της Λάρνακας μπορεί να κερδίσει
τον ΑΠΟΕΛ και να παραμείνει ζωντανή
στη διεκδίκηση και του φετινού πρωτα-
θλήματος, μπορεί και να χάσει και να
κινδυνέψει να χάσει και εισιτήριο για την
Ευρώπη. Νέες απώλειες, ακόμη και η
ισοπαλία με τον ΑΠΟΕΛ, δεν αναμένεται
να καλυτερέψει το αρνητικό κλίμα. Η
μουρμούρα και τα παράπονα από τον
κόσμο είναι πλέον εντονότερα και το
θετικό μέσα σε όλα αυτά είναι το γεγονός
ότι το παιχνίδι με την ΑΕΖ ήταν κεκλει-
σμένων των θυρών. Σε διαφορετική πε-
ρίπτωση, σίγουρα η κατάσταση θα ξέ-
φευγε. Οι ευθύνες βαραίνουν όλους. Από
τον προπονητή και το τιμ του, τον τεχνικό
διευθυντή, παίκτες και κόσμο. Όλοι έχουν
μερίδιο ευθύνης για την κατρακύλα της
ομάδας. Τώρα όμως δεν είναι ώρα για
να διαμοιραστούν οι ευθύνες, αλλά είναι
ώρα για να ανασυγκροτηθεί η ομάδα, να
διορθωθούν τα λάθη και να κοιτάξουν

μόνο μπροστά. Η μοναδική ελπίδα για
να σωθεί η χρονιά και να μην μείνει και
φέτος η ομάδα με τις εντυπώσεις, αν τις
κερδίσει φυσικά, αφού για την ώρα τις
χάνει και αυτές. Εκεί που όλα δούλευαν
εξαιρετικά τα τελευταία δύο χρόνια και
όλοι έλεγαν ότι οι «κιτρινοπράσινοι»
φέτος θα είναι ακόμη πιο έμπειροι, όλα
λειτουργούν εναντίον τους. Ακόμη και ο

προγραμματισμός δεν φαίνεται να τους
βγαίνει, οι τραυματισμοί, η παρουσία του
κόσμου, το νέο γήπεδο που θα αποτελούσε
το μεγάλο κίνητρο για μεγαλύτερη προ-
σέλευση, ούτε κι αυτό βοηθά και γενικά
η ΑΕΚ που αποτελούσε παράδειγμα και
στο αγωνιστικό αλλά και σε όλους τους
τομείς, ξαφνικά χάνει τη γη κάτω από τα
πόδια της. 

Στο πλάνο και ο Τολμές
Από την περασμένη Παρασκευή ο
Γάλλος επιθετικός Φλοριάν Τολμές
βρίσκεται στην Κύπρο, πέρασε από
ιατρικές εξετάσεις και βρίσκεται στα
πλάνα του Ιδιάκεθ για το ντέρμπι με
τον ΑΠΟΕΛ, αφού την ερχόμενη Πα-
ρασκευή θα εγγραφεί στην ΚΟΠ. Εξε-
λίξεις αναμένονται εντός της ημέρας

στο θέμα με τον Αντρέ Άλβες και αν θα
μετακομίσει στο «Αντώνης Παπαδό-
πουλος». Στα αγωνιστικά, αγώνα δρό-
μου θα κάνουν, για να προλάβουν το
ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ οι Λαμπάν και
Τρουγιόλς. Ο Καταλά είναι διαθέσιμος
και σε ακόμη καλύτερη κατάσταση θα
είναι ο Τέτε, ο οποίος αγωνίστηκε βα-
σικός και στον αγώνα με την ΑΕΖ.

Τελευταία ευκαιρία τα ντέρμπι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Α
πό την πρώτη ημέρα της

ανάληψης της τεχνικής ηγε-
σίας ο Ρόνι Λέβι κάνει τη
δύσκολη διαδρομή, ανε-
βαίνοντας ένα βουνό. Υπάρ-

χει ακόμη διαδρομή μέχρι να φτάσει
στην κορυφή του βουνού, δείχνοντας,
όμως, σημάδια βελτίωσης και αισιοδοξίας
για τη συνέχεια. 

Είναι γεγονός ότι, όταν ανέλαβε ο
Ισραηλινός προπονητής, η Ανόρθωση
είχε αγωνιστικά και ψυχολογικά θέματα
πολλά να λύσει. Τους ποδοσφαιριστές
που βρήκε στο προπονητικό κέντρο
την πρώτη ημέρα κατάφερε να τους
δώσει αυτό που τους έλειπε. Ψυχολογία,
αυτοπεποίθηση, κίνητρο. Δεν εξηγείται
διαφορετικά. Είναι οι ίδιοι που δεν βλέ-
πονταν στον αγωνιστικό χώρο αλλά
πλέον εδώ και κάποιες αγωνιστικές
παρουσιάζουν ένα καλό σύνολο, απο-
δίδοντας σωστό ποδόσφαιρο, βγάζοντας
πάθος, δύναμη, θέληση. Αυτά έλειπαν
από την «Κυρία» όμως ο Ρόνι Λέβι τα
πρόσθεσε στην ομάδα. Σαφώς χρει-
άζεται περισσότερη βελτίωση όμως δεν
πρέπει να ξεχνά κανείς τον περιορι-
σμένο αριθμό ποδοσφαιριστών που
είχε στη διάθεσή του.

Με το καλημέρα
Η αγωνιστική βελτίωση της Ανόρθωσης
δεν εξαρτάται μόνο από την άνοδο της
απόδοσης των ποδοσφαιριστών που βρί-
σκονται από το καλοκαίρι στην ομάδα.

Σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι προ-
σθήκες κάτι που ανέφερε ουκ ολίγες
φορές ο Ρόνι Λέβι. Ο Σέρβος Μίτροβιτς
έκανε ντεμπούτο το Σάββατο με αντίπαλο
τον Ερμή, δείχνοντας ότι είναι ένας ποδο-

σφαιριστής που έλειπε από την «Κυρία».
Στην πρώτη του εμφάνιση έδειξε ότι είναι
ένας πολύ καλός χειριστής της μπάλας.
Έχει την ικανότητα να «βλέπει» γήπεδο,
μοιράζοντας το παιχνίδι, έχει καλά χτυ-

πήματα από τις στημένες φάσεις και φυ-
σικά πολύ καλή μεταβίβαση ειδικά στις
κάθετες μπαλιές, αρκεί να θυμηθεί κάποιος
τον τρόπο με τον οποίο ήρθε το τέταρτο
τέρμα της Ανόρθωσης. Έχει μια αδυναμία
όταν η ομάδα αμύνεται όμως ο Ρόνι Λέβι
τον έφερε για τη δημιουργικότητά του. 

Ευνοϊκή τετράδα αγώνων
Από τις ομάδες που διεκδικούν την 6η
θέση, η Ανόρθωση είναι η κερδισμένη
της αγωνιστικής καθώς νίκησε τον Ερμή
και ηττήθηκαν Εθνικός Άχνας και Ν.Σα-
λαμίνα. Η «Κυρία» έχει ενώπιόν της όλα
εκείνα τα δεδομένα, για να βελτιώσει τη
θέση της καθώς έχει ένα ευνοϊκό πρό-
γραμμα στους επόμενους τέσσερεις αγώνες.
Συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσει την Ανα-
γέννηση εντός έδρας, τη Δόξα εκτός έδρας,
τον Εθνικό Άχνας στο Αντ. Παπαδόπουλος
και την Καρμιώτισσα εκτός έδρας. Τέσσερεις
αγώνες, στους οποίους στόχος είναι να κα-
τακτήσει τέσσερεις νίκες, κάτι που σαφώς
μπορεί να καταφέρει.  Αγωνιστικά, ο Αγ-
κιλάρ αποχώρησε με πρόβλημα τραυμα-
τισμού από την αναμέτρηση με τον Ερμή.
Χθες πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και
αναμένονται τα αποτέλεσμα για να διαπι-
στωθεί αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί
με την Αναγέννηση. Πάντως γι’ αυτόν τον
αγώνα ο Ρόνι Λέβι μετρά τις επιστροφές
των Καρλίτος και Καλδερόν που δεν αγω-
νίστηκαν το Σάββατο λόγω καρτών. 

Η αγωνιστική άνοδος έχει υπαίτιο
Ο Ρόνι Λέβι ανέβασε την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών του 

Οι «κιτρινοπράσινοι» επανέλαβαν εαυτόν, δεν έβγαλαν χαρακτήρα και έκαναν την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη
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Από τα μέσα Σεπτεμβρίου ο Παναθη-
ναϊκός είχε συμφωνήσει σε όλα με τον
Μάρκους Μπεργκ για την επέκταση της
συνεργασίας τους μέχρι το 2019. 

Πλέον αυτό είναι και επίσημο, αφού
ο παίκτης έβαλε την υπογραφή του στο
νέο συμβόλαιο και ανακοινώθηκε από
την ΠΑΕ: «Η Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός ανα-

κοινώνει την επέκταση της συνεργασίας
της με τον Μάρκους Μπεργκ. Ο άσος
της ομάδας μας υπέγραψε σήμερα νέο
συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2019». 

Ο Σουηδός φορ θα εισπράττει πλέον
1,1 εκατ. ευρώ ως «πάγιες» ετήσιες απο-
δοχές, ενώ το ποσό θα αυξάνεται κατά επι-
πλέον 100.000 ευρώ με τα μπόνους συμ-
μετοχών. Υπενθυμίζεται πως βάσει του
προηγούμενου συμβολαίου του ο 30χρονος
άσος εισέπραττε 800.000 ευρώ τον χρόνο. 

Η ρήτρα στο συμβόλαιό του ορίστηκε
στα 10 εκατ. ευρώ, ωστόσο ο Παναθη-
ναϊκός δεν θα καρπωθεί όλο το ποσό σε
περίπτωση πώλησης. Κι αυτό γιατί το
Αμβούργο διατηρεί το 35% των δικαιω-
μάτων του, ενώ άλλο ένα 10% (από 12,5%
που είχε μέχρι τώρα) έχει πλέον ο ποδο-
σφαιριστής, με τους «πράσινους» να έχουν
το υπόλοιπο 55%. Έτσι, εφόσον κάποιος
καταβάλει τη ρήτρα, ο Παναθηναϊκός θα
βάλει στα ταμεία του 5,5 εκατ. ευρώ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π. 

Ο
Λούκα Μιλιβόγεβιτς πα-

ρέμεινε και χθες στο επί-
κεντρο της δημοσιότητας
για τον Ολυμπιακό κι αυτό
δεν έχει να κάνει μόνο με

τις διαπραγματεύσεις των «ερυθρόλευ-
κων» για την πώληση του Σέρβου μέσου.
Αφορά και την αγωνιστική εικόνα του
διεθνούς άσου των πρωταθλητών, καθώς
ο 26χρονος μεσοαμυντικός ήταν από
τους κορυφαίους του Ολυμπιακού και
στον αγώνα απέναντι στη Βέροια. Ίσως
να αποχαιρέτησε την ομάδα του με γκολ,
αν κι αυτό θα φανεί οριστικά σήμερα. 

Το «φαινόμενο» Μιλιβόγεβιτς πάντως
παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
για τον Ολυμπιακό για πολλούς λόγους,
καθώς πρόκειται για παίκτη που έκανε
«πράματα και θάματα» για τους Πειραι-
ώτες. Πρώτα απ’ όλα μιλάμε για παίκτη
που αποκτήθηκε για 2,2 εκ. ευρώ και
αν πωληθεί στα ταμεία του Ολυμπιακού
θα μπουν περισσότερα από 16 «χαρτιά». 

Πρόκειται για παίκτη που βοήθησε
πολύ για δυόμισι χρόνια την ομάδα του,
αλλά παράλληλα φρόντισε και ο ίδιος
να βελτιώσει (σε πολύ μεγάλο βαθμό
μάλιστα) τη δική του αγωνιστική εικόνα.
Ο Μιλιβόγεβιτς εκμεταλλεύτηκε με τον
καλύτερο τρόπο τις δύο χρονιές του
Ολυμπιακού στο Τσάμπιος Λιγκ. 

«Έχτισε» πάνω στα μεγάλα ματς που
έδωσε η ομάδα του Πειραιά. Χρόνο με τον
χρόνο γίνονταν καλύτερος, προσθέτοντας
στοιχεία στον τρόπο παιχνιδιού του κι αυτό
το πέτυχε μέσα από τους αγώνες με μεγά-
λους αντιπάλους, όπως για παράδειγμα η
Μπάγερν, η Γιουβέντους και η Άρσεναλ. 

Είναι μεγάλη υπόθεση για έναν παίκτη
να εξελίσσεται μέσα από τα παιχνίδια
που δίνει η ομάδα του και ο Μιλιβόγεβιτς
κατάφερε να το πετύχει σε υπερθετικό
βαθμό. Αποκορύφωμα οι εμφανίσεις
του τη φετινή σεζόν, με τον διεθνή κόφτη
να είναι ο «θεμέλιος λίθος» των «ερυ-
θρόλευκων» και να είναι βασικός στην
Εθνική ομάδα της Σερβίας. 

Στα 25 προς 26 του χρόνια ο «Μίλι»
είναι ένας πολύ αξιόπιστος μεσοαμυντι-

κός, σε σημείο μάλιστα που οι συμπα-
τριώτες του να τον θεωρούν τόσο απα-
ραίτητο στην Εθνική τους ομάδα όσο
και τον Μάτιτς. Ο Ολυμπιακός «έχτισε»
πάνω στον διεθνή μέσο σημαντικό μέρος
της φιλοσοφίας του και ο «Μίλι» απ’ την
πλευρά του «έχτισε» την καριέρα του. 

Εάν τελικά συνεχίσει την καριέρα
του στην πρέμιερ λιγκ, είναι σίγουρο
πως οι πρωταθλητές Ελλάδος θα χρειαστεί
να είναι πολύ τυχεροί για να βρουν
παίκτη που να μπορέσει να σταθεί στο
ύψος του Μιλιβόγεβιτς. Ειδικά του παίκτη
που βλέπουμε τη φετινή σεζόν, γιατί η
αλήθεια είναι πως στις δύο προηγούμενες
σεζόν είχε και μεγάλα λάθη. Χωρίς τα
λάθη όμως δεν θα υπήρχε και η θεαμα-
τική βελτίωση που όλοι διέκριναν στον
Σέρβο κατά τη φετινή περίοδο. 

Πόσο εύκολο είναι, λοιπόν, για τον
Ολυμπιακό να βρει τον αντικαταστάτη
του Μιλιβόγεβιτς αν τελικά ο τελευταίος
πάει στην Αγγλία; Εύκολο; Τέτοιο κόλπο
είναι πολύ δύσκολο να ξανακάνει ο
Ολυμπιακός και αυτό το γνωρίζουν καλά
οι «ερυθρόλευκοι». 

ΜΑΝΩΛΑΣ

Νέα τροφή στα σενάρια περί πώλησης
του Κώστα Μανωλά έδωσε η απουσία
του από την αναμέτρηση της Ρόμα με
τη Σαμπντόρια.  Ο Έλληνας στόπερ
εθεάθη να έχει συζήτηση με τον αθλη-
τικό διευθυντή των «τζιαλορόσι», Φρέν-
τερικ Μασάρα, δείχνοντας εμφανώς
δυσαρεστημένος με όσα άκουγε. 

Τα ιταλικά ΜΜΕ εκτιμούν πως ο
Μανωλάς πιέζει για να πάρει μετεγ-
γραφή, καθώς δεν είναι ικανοποιημέ-
νος από το συμβόλαιό του. Η Ρόμα
αρχικά είχε καταστήσει σαφές πως
δεν πρόκειται να τον πουλήσει πριν

από το καλοκαίρι, ωστόσο ο ρωμαϊκός
Τύπος εκτιμά πως αν έρθει μια καλή
πρόταση σήμερα, που λήγει η μετεγ-
γραφική περίοδος, δεν θα πουν όχι οι
«τζιαλορόσι».

Νέα σενάρια 

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

Ο «κόμπος» με τον Ντάνιελ Στάριτζ
έφτασε... στο χτένι, στη Λίβερπουλ. Ο
Γιούργκεν Κλοπ φαίνεται λοιπόν να
έχει πάρει την απόφαση να προβεί στην
πώληση του Άγγλου στράικερ, έχοντας...
απελπιστεί από τους συνεχόμενους
τραυματισμούς που βγάζει ο παίκτης. 

Τα 111 ματς στα οποία έχει αγωνι-
στεί στα τέσσερα χρόνια που βρίσκεται
στο Μερσεϊσάιντ δείχνουν με τον πλέον
ξεκάθαρο τρόπο πως ο 27χρονος δεν
έχει προσφέρει τα αναμενόμενα, κάτι
που ο Γερμανός κόουτς εκτιμά ότι δεν
αναμένεται να κάνει ούτε στο μέλλον. 

Πληροφορίες της «Daily Mail» κά-

νουν λόγο για δεδομένη αποχώρηση
του παίκτη μετά το τέλος της τρέχουσας
σεζόν, με τη Λίβερπουλ να μη δυσκο-
λεύεται ιδιαίτερα να τον πουλήσει, μιας
και ο Στάριτζ έχει καλό όνομα στην
Πρέμιερ Λιγκ.

Πουλάει Στάριτζ

ΠΑΟΚ

Από χθες ο Βλάνταν Ίβιτς μπορεί να
υπολογίζει στις υπηρεσίες ενός ακόμη
νέου ποδοσφαιριστή. Του Πέδρο Εν-
ρίκε. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την έναρξη
της συνεργασίας του με τον Βραζιλιάνο
άσο με μετεγγραφή από τη Ρεν. Ο
Ενρίκε υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το
2020 και άμεσα μπορεί να αρχίσει
προπονήσεις. 

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την
απόκτηση του Πέδρο Ενρίκε Κονζέν

από τη Ρεν. Ο παίκτης υπέγραψε συμ-
βόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο
μέχρι το 2020», αναφέρει η ανακοίνωση. 

Στο μεταξύ, με ένα αποθεωτικό μή-
νυμα για τον ίδιο και ένα καυστικό σχόλιο
για τους ελληνικούς συλλόγους ευχήθηκε
ο Γιώργος Τζαβέλλας στον Αλέξανδρο
Τζιόλη για τη μετεγγραφή του στη Χαρτς,
μέσω Instagram. «Αρχηγός, προσωπι-
κότητα, αυθεντικός και αρσενικός», ήταν
οι χαρακτηρισμοί που απέδωσε στον
πρώην συμπαίκτη του ο Τζαβέλλας,
συμπληρώνοντας με νόημα: «Από αυ-
τούς που η Ελλάδα διώχνει μακριά».

Επίσημα Ενρίκε

ΑΕΚ

Την πρώτη του προπόνηση με την
ΑΕΚ έκανε χθες ο Σέρχιο Αραούχο
και έδειξε πανέτοιμος και φτιαγμένος
για να κάνει το ντεμπούτο του με την
ομάδα πιθανότατα αύριο Τετάρτη, κόν-
τρα στον Λεβαδειακό. 

Ο Αργεντινός φορ συμμετείχε σε
φουλ ρυθμούς σε ολόκληρο το πρό-
γραμμα, ενώ είχε εξαιρετική συνεργασία
με τον Πατίτο, με τους δύο παίκτες να
βρίσκονται με… κλειστά μάτια. 

Στο μίνι διπλό ο Αραούχο πέτυχε
δύο γκολ και είχε και δύο δοκάρια και
πλέον είναι  στο χέρι του Μανόλο Χι-
μένεθ το αν θα τον χρησιμοποιήσει

άμεσα, κάτι που μοιάζει αυτήν τη στιγμή
εξαιρετικά πιθανό.  Κανονικά προπο-
νήθηκαν Γιόχανσον και Αλμέιδα, ενώ
ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο
Τσιγκρίνσκι. Στις 10.30 το πρωί η ση-
μερινή προπόνηση.

Φτιαγμένος ο Αραούχο

Μπεργκ μέχρι το 2019
Έβαλε την υπογραφή του ο Σουηδός στην
επέκταση του συμβολαίου του με τους «πράσινους» 

Το «φαινόμενο» Μιλιβόγεβιτς
Ο 26χρονος μεσοαμυντικός, που έκανε
«πράματα και θάματα» για τους Πειραιώτες
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