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Ίσως και ενίσχυση 
Άτυχος αποδείχθηκε ο Μίνιο, καθώς τραυματίστηκε
σοβαρά και χάνει το υπόλοιπο της χρονιάς. Παίρνει
φανέλα βασικού ο Γιωργαλλίδης, τη στιγμή που γίνονται
σκέψεις για ενίσχυση με άνεργο τερματοφύλακα.

ΣΕΛΙΔΑ 35

Και τώρα ντέρμπι 
Η ΑΕΛ έκανε το καθήκον της και εκμεταλλεύτηκε το
αποτέλεσμα του ντέρμπι της 22ης αγωνιστικής.
Πλέον η ομάδα του Χριστοδούλου βρίσκεται
ενώπιον δύσκολων και συνεχόμενων αγώνων. 

ΣΕΛΙΔΑ 36

Δημήτρης δριμύτερος
Ικανοποίηση επικρατεί στην Ομόνοια από τη νίκη επί
του Άρη, αλλά πολύ μεγαλύτερη ικανοποίηση έφερε
η νέα θετική εμφάνιση του Δημήτρη Χριστοφή που
δείχνει ότι μπορεί να δώσει την απαραίτητη ώθηση. 

ΣΕΛΙΔΑ 37

Έχει θέμα στα ντέρμπι
Ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να παραμένει στην κορυφή της
βαθμολογίας, αλλά αδυνατεί να κερδίσει τους
βασικούς διεκδικητές του τίτλου, γεγονός που
χαρακτηρίζεται ως αδυναμία. 

ΣΕΛΙΔΑ 38

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Απόλλωνας του

Σωφρόνη Αυγουστή, φτάνοντας στην 8η σερί νίκη

του. Πρόκειται για εντυπωσιακό απολογισμό, αφού

μετά και τη νίκη επί της Δόξας οι 49 βαθμοί που

μάζεψε η λεμεσιανή ομάδα μέχρι την 22η

αγωνιστική αποτελούν την καλύτερή της συγκομιδή

από την περίοδο 2007-08, όταν και καθιερώθηκαν

τα play off στο πρωτάθλημά μας. ΣΕΛΙΔΑ 37
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EXTRA 5

7252η κλήρωση:  6, 9, 15, 26, 29
7253η κλήρωση:  6, 12, 22, 25, 32

SUPER 3

29877η: 080 29878η: 080 29879η: 013
29880ή: 398 29881η: 689 29882η: 912
29883η: 924 29884η: 199 29885η: 438
29886η: 595
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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

Κύπελλο με ντέρμπι
ΑΕΚ-Ανόρθωσης

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Πρεμιέρα απόψε (20.30) στο Κύπελλο
ΟΠΑΠ Γυναικών Α’ Κατηγορίας με δυο
αγώνες στο πλαίσιο της προημιτελικής
φάσης όπου συμμετέχουν έξι ομάδες
(σ.σ. το ΘΟΪ Αυγόρου πέρασε στα ημιτε-
λικά). Απόψε, θα διεξαχθεί το ντέρμπι Τε-
χνοοικία ΑΕΚ - Ανόρθωσις και Ολυμπιάδα
Ν. - Αναγέννηση Δ.  Το ντέρμπι Sabbianco
Απόλλων - BetOnAlfa ΑΕΛ θα διεξαχθεί
την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου.

Τεχνοοικία ΑΕΚ- Ανόρθωση 

Ένα από τα δυο μεγάλα ντέρμπι της προ-
ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου θα διε-
ξαχθεί στο «Κίτιον» μεταξύ της Τεχνοοικία
ΑΕΚ και της Ανόρθωσης, δύο ομάδων
που άφησαν άριστες εντυπώσεις στον
πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Το
παιχνίδι είναι ανοικτό σε κάθε αποτέλε-
σμα, ενώ ας μην ξεχνάμε ότι στον αγώνα
του Α’ Γύρου που έγινε στη Λάρνακα,
κέρδισε η Ανόρθωσις με 2-3. 

Το σίγουρο είναι ότι η πρόκριση θα
κριθεί στο δεύτερο παιχνίδι στις 14 Φε-
βρουαρίου 2017. Το Κύπελλο παραμένει
στόχος και των δυο ομάδων, γι’ αυτό θα
παλέψουν πολύ για την πρόκριση. Τόσο
ο Ούγγρος κόουτς Λάζλο Χόλοσι της
Τεχνοοικία ΑΕΚ, αλλά και ο Αλεξάντερ
Μπόσκοβιτς της Ανόρθωσης θα παρα-
τάξουν ό,τι καλύτερο διαθέτουν για την
πρώτη νίκη.

Ολυμπιάδα Ν. - Αναγέννηση Δ.

Ο δρόμος της τετράδας παραμένει ανοι-
κτός για τις δυο ομάδες που θα αγωνι-
στούν την Τρίτη στην προημιτελική φάση
του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Γυναικών. Οι δυο
ομάδες ολοκλήρωσαν τη ρέγκιουλαρ
σίζον με την μεν Ολυμπιάδα στην 5η
θέση και την Αναγέννηση στην 7η.

ΑΡΗΣ
Κωστής�Σταυρινίδης

Δεν τα κατάφερε ούτε κόντρα στην
Ομόνοια ο Άρης να έχει βαθμολο-
γικό κέρδος και πλέον στρέφει την
προσοχή του στα τελευταία τέσσερα
παιγνίδια της πρώτης φάσης, όπου
στόχος είναι το απόλυτο. Οι πράσινοι
ξεκινούν την προσπάθειά τους το
Σάββατο κόντρα στον Ερμή στη Λάρ-
νακα, ενώ θα ακολουθήσει το εντός
έδρας παιγνίδι με την Αναγέννηση.
Αμέσως μετά πάει στο Μακάρειο
για τον «τελικό» με τη Δόξα, ενώ θα
κλείσει την πρώτη φάση του πρω-
ταθλήματος με το παιγνίδι στο Τσί-
ρειο κόντρα στον Εθνικό. 

Στον Άρη είναι αποφασισμένοι
να τα δώσουν όλα, έτσι ώστε να έχουν
τη μέγιστη βαθμολογική συγκομιδή
που θα τους επιτρέψει στα τελευταία
δέκα παιγνίδια να υλοποιήσουν τον
στόχο τους, που δεν είναι άλλος από
την παραμονή στην κατηγορία. 

Αγωνιστικά θα απουσιάσει και
από το παιγνίδι του Σαββάτου ο Μάρ-
τινς, ο οποίος αύριο θα μάθει αν θα
του επιβληθεί επιπλέον τιμωρία για
την αποβολή του με την ΑΕΛ. Επίσης
εκτός θα είναι και ο Ευσταθίου, ο
οποίος με την κίτρινη που δέχθηκε
προχθές έφθασε τις 6 στο πρωτάθλημα
και είναι τιμωρημένος. 

Το κρίσιμο καρέ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Κοιτάζουν μπροστά στη Νέα Σαλαμίνα.
Μπορεί να υπάρχει απογοήτευση για
τους χαμένους δυο βαθμούς στον αγώνα
με τον Ερμή, όμως οι «ερυθρόλευκοι»
είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα
για όλα, για να υλοποιήσουν τον μεγάλο
στόχο της εξάδας. Στη Νέα Σαλαμίνα
έδωσαν υπόσχεση στους εαυτούς τους,
πως στη συνέχεια θα δώσουν το άπαν
των δυνατοτήτων τους, για να πάρουν
τους βαθμούς που θέλουν, ώστε να ανε-
βούν στην έκτη θέση της βαθμολογίας,
που είναι το μοναδικό ζητούμενο. Άλ-
λωστε και η διοίκηση στην ανακοίνωση
που εξέδωσε μετά τον αγώνα με τον
Ερμή έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στον
κόσμο να παραμείνει δίπλα στην ομάδα,
για να δώσουν τη μάχη όλοι μαζί. 

Το πιο σημαντικό στη Νέα Σαλαμίνα
είναι ότι έχουν πίστη και είναι αισιόδοξοι
ότι στο τέλος θα είναι αυτοί που θα χα-
μογελάσουν. Πλέον, όμως, τα λόγια θα
πρέπει να γίνουν πράξεις στον αγωνι-
στικό χώρο. 

Μία επιλογή
Στη Νέα Σαλαμίνα έχουν επικεντρώσει

την προσοχή τους στον αγώνα της Κυ-
ριακής με την ουραγό Αναγέννηση στο
Τάσος Μάρκου. Μπορεί να φαντάζει
σαν εύκολη αποστολή όμως ο εφησυ-
χασμός είναι απαγορευτικός. Δεν υπάρχει
άλλωστε περιθώριο για χαμένους βαθ-
μούς. Αυτό που προέχει για τη Νέα Σα-

λαμίνα είναι να αγωνιστούν με σοβαρό-
τητα και να πάρουν το ζητούμενο, που
είναι μόνο η νίκη. Η Αναγέννηση μπορεί
να μετρά αντίστροφα για τον υποβιβασμό
της, όμως έδειξε ότι παλεύει τον κάθε
αγώνα και σίγουρα οι «ερυθρόλευκοι»
δεν θέλουν να πέσουν θύμα έκπληξης. 

Στόχος το «από νίκη σε νίκη»
Ξεκάθαρο πλέον το αγωνιστικό μοτίβο των «ερυθρόλευκων»

ΟΥΕΦΑ

Ε
ίναι οριστικό. Στο Champions

League όσο και στο Europa
League έρχονται αλλαγές, τόσο
στην προκριματική φάση (κα-
τά κύριο λόγο), όσο και στη

φάση των ομίλων. Η Ευρωπαϊκή Ομο-
σπονδία Ποδοσφαίρου ενημέρωσε τις
Ομοσπονδίες μέλη της για το τι ακριβώς
θα ισχύει στις νέες διοργανώσεις από το
2018 μέχρι το 2021. Οι σημαντικότερες
αλλαγές αφορούν στον τρόπο συμμετοχής
των ομάδων στους ομίλους του Cham-
pions League, αφού αυξάνεται ο αριθμός
των ομάδων που εξασφαλίζουν απευ-
θείας την πρόκρισή τους, χωρίς τη δια-
δικασία των προκριματικών. Να σημει-
ωθεί πως τόσο στο Champions League
όσο και στο Europa League οι προκρι-
ματικοί γύροι (συμπεριλαμβανομένων
και των play - off) θα αυξηθούν από
τέσσερεις σε πέντε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγ-
κύκλιο της UEFA, θα ισχύσουν τα πιο
κάτω:

Champions League
Από το 2018-19, 26 ομάδες θα προκρί-
νονται απευθείας στους ομίλους ως ακο-
λούθως:

-Οι δύο ομάδες που θα έχουν κατα-
κτήσει την προηγούμενη χρονιά το Ch-
ampions και το Europa League.

-Τέσσερεις ομάδες από τις πρώτες
τέσσερεις χώρες στην κατάταξη της UEFA
(σύνολο 16 ομάδες).

-Δύο ομάδες από τις χώρες που θα
βρίσκονται στις θέσεις 5 και 6 της κατά-
ταξης της UEFA (σύνολο 4 ομάδες).

-Μια ομάδα από τις χώρες που θα
βρίσκονται στις θέσεις 7 ως 10 της κα-
τάταξης της UEFA (σύνολο 4 ομάδες).

Έξι ομάδες θα συμπληρώνουν τις 32
των ομίλων του Champions League
μέσω των προκριματικών. Οι τέσσερεις
ομάδες (μέχρι τώρα και στην επόμενη
χρονιά είναι πέντε) θα προκρίνονται από
τις πρωταθλήτριες ομάδες των χωρών
από τη θέση 11 μέχρι τη θέση 55 της
κατάταξης της UEFA και οι υπόλοιπες
δύο από «μονοπάτι» των μη Πρωτα-

θλητών. Τις θέσεις αυτές θα τις διεκδικούν
οι ομάδες που θα τερματίσουν στην τρίτη
θέση στις χώρες που θα βρίσκονται στις
θέσεις 5 και 6 της κατάταξης της UEFA
και οι δευτεραθλήτριες των χωρών που
θα βρίσκονται στις θέσεις 7 ως 15 της
κατάταξης.

Να σημειωθεί πως οι Πρωταθλήτριες
ομάδες που θα αποκλείονται από τα
προκριματικά του Champions League
μέχρι και τον τρίτο προκριματικό γύρο
θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν
θέση στους ομίλους του Europa League
μέσω ενός νέου γύρου προκριματικών
του Europa League που θα δημιουργηθεί
από το 2018. Μέχρι σήμερα, την ευκαιρία
αυτή την είχαν οι ομάδες που αποκλεί-
ονταν στον 3ο προκριματικό γύρο. Οι
ομάδες που θα αποκλείονται από τα
play-off του Champions League, θα συ-
νεχίζουν στους ομίλους του Europa Le-

ague. 
Στους ομίλους του Champions Lea-

gue αλλάζει η ώρα έναρξης. Οι μισοί
αγώνες θα αρχίζουν στις 20:00 ώρα Κύ-
πρου και οι άλλοι μισοί στις 22:00 ώρα
Κύπρου. Στη φάση των νοκ άουτ, όλοι
οι αγώνες θα αρχίζουν στις 22:00.

Europa League
17 ομάδες θα προκρίνονται απευθείας
στους ομίλους χωρίς προκριματικά. Οι
ομάδες αυτές θα είναι οι Κυπελλούχοι
των χωρών από τη θέση 1 ως 4 στην
κατάταξη, καθώς και οι ομάδες που θα
τερματίσουν στην 5η θέση των Πρωτα-
θλημάτων των χωρών αυτών (σύνολο
8 ομάδες), οι Κυπελλούχοι των χωρών
από τις θέσεις 5 ως 12 στην κατάταξη
(σύνολο 8 ομάδες) και η ομάδα που θα
τερματίσει στην 4η θέση της χώρας που
θα βρίσκεται στην 5η θέση της κατάταξης

της UEFA. Οι υπόλοιπες 31 ομάδες θα
προκρίνονται μέσω προκριματικών αγώ-
νων. Οι έξι θα προέρχονται από τις ομά-
δες που θα αποκλείονται από τον τρίτο
προκριματικό γύρο και τα play-off του
Champions League από το «μονοπάτι»
των μη Πρωταθλητών. Άλλες τέσσερεις
ομάδες θα είναι αυτές που θα αποκλεί-
ονται από τα play-off του Champions
League από το «μονοπάτι» των Πρωτα-
θλητών. Οκτώ ομάδες θα προκύπτουν
από τον νέο προκριματικό γύρο που θα
δημιουργηθεί και στον οποίο θα συμ-
μετάσχουν οι Πρωταθλήτριες ομάδες
που θα αποκλείονται από τα προκριμα-
τικά του Champions League (η UEFA
τον έχει ονομάσει  Europa League Ch-
ampions Path). Οι υπόλοιπες 13 ομάδες
θα προκύπτουν από τα προκριματικά
του Europa League με τη διαδικασία
που ισχύει και τώρα.

Λίγες αλλά σημαντικές οι αλλαγές
Πώς διαμορφώνονται Champions και Europa League στην τριετία 2018-19 / 2020-2021
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ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Η
ατυχία χτύπησε και πάλι

την ΑΕΚ. Μετά τον σοβαρό
τραυματισμό του Τομάς, ήρ-
θε τώρα και ο σοβαρός τραυ-
ματισμός του Ρούμπεν Μί-

νιο. Τα αποτελέσματα ήταν άσχημα χθες
για τον Ισπανό τερματοφύλακα. Κατέδειξαν
ότι υπέστη ρήξη πρόσθιου και οπίσθιου
χιαστού συνδέσμου στο γόνατο. Θα υπο-
βληθεί σε αρθροσκοπική αποκατάσταση
των συνδέσμων και θα μείνει εκτός δράσης
για περίπου 9 μήνες. Τη θέση του θα
πάρει ο Αντώνης Γιωργαλλίδης, ο οποίος
τον αντικατέστησε και στο ντέρμπι με τον
ΑΠΟΕΛ από το 17' λεπτό και τα πήγε πε-
ρίφημα. Βέβαια, οι «κιτρινοπράσινοι»
έχουν το δικαίωμα να πάρουν άνεργο
τερματοφύλακα που να μην έχει αγωνιστεί
από το καλοκαίρι και να εγγραφεί στη
θέση του Μίνιο. Όλα είναι πιθανά, αλλά
για την ώρα ο άσος της ΑΕΚ έχει καπα-
ρωθεί από τον Αντώνη Γιωργαλλίδη. Έχει
όλα τα φόντα και τις εμπειρίες για να αντι-
καταστήσει τον Μίνιο. Η κατάσταση του
Τέτε θα αξιολογηθεί και μέσα στις επόμενες
μέρες με πιο πιθανό σενάριο να χάνει το
ντέρμπι με την ΑΕΛ. Στο απουσιολόγιο
θα είναι και ο Ορτίθ που συμπλήρωσε
έξι κίτρινες κάρτες.

Ύψωσε ανάστημα 
και χαρακτήρα

Μετά τα αρνητικά αποτελέσματα με
Άρη και ΑΕΖ, η ΑΕΚ πήγε με την πλάτη
στον τοίχο στο ΓΣΠ για ν' αντιμετωπίσει
τον ΑΠΟΕΛ. Και τον αντιμετώπισε. Ήταν
ΑΕΚ. Δεν ήταν η ομάδα που είδαμε στα
προηγούμενα δύο παιχνίδια. Η ομάδα
της Λάρνακας είχε ανάγκη μια τέτοια
αντίδραση απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα.
Πήρε μόνο έναν βαθμό, αλλά πήρε και
αυτοπεποίθηση ενόψει των επόμενων
ντέρμπι που ακολουθούν. Ήταν όλα
εναντίον της πριν αρχίσει το παιχνίδι,
ήταν και κατά τη διάρκεια του πρώτου
ημιχρόνου με τις αναποδιές και τις αναγ-
καστικές αλλαγές των Μίνιο και Τέτε.
Όμως, κατάφερε με ηρεμία και καθαρό
μυαλό να τα ξεπεράσει και να πάρει
προβάδισμα στο σκορ. Κατάφερε, επίσης,
να το διαχειριστεί και σωστά μέχρι το
σημείο που δέχθηκε το γκολ. Αν ο Ιμανόλ
Ιδιάκεθ δεν είχε τις δύο αναγκαστικές
αλλαγές ίσως να λειτουργούσε και δια-

φορετικά με κάποιες κινήσεις από τον
πάγκο. Το μεγαλύτερο κέρδος για την
ΑΕΚ είναι οι απαντήσεις που έδωσαν
οι παίκτες του Ιδιάκεθ και ο ίδιος στους
εαυτούς τους, αλλά και σε αυτούς τους
οπαδούς που μηδενίζουν τα πάντα. Δεν
είναι έτσι, όμως, τα πράγματα. Η κατά-
σταση είναι ξεκάθαρη. Η ΑΕΚ ακολουθεί
ένα πλάνο τα τελευταία τρία χρόνια και
το ακολουθεί αυστηρά και θα το ακο-
λουθεί και τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι
ικανά κάποια αρνητικά αποτελέσματα
να αλλάξουν την πορεία των τελευταίων
χρόνων της ΑΕΚ που είναι ανοδική. Η
ΑΕΚ μεγαλώνει σαν ομάδα τα τελευταία
τρία χρόνια και δεν έγινε ξαφνικά η με-
γάλη υπερδύναμη του κυπριακού πο-

δοσφαίρου και εδώ είναι που δημιουρ-
γείται και το μεγάλο αρνητικό στοιχείο.
Ο κόσμος εύκολα ενθουσιάζεται και εύ-
κολα απογοητεύεται και εδώ είναι που
αρχίζουν τα δύσκολα στην ομάδα της
Λάρνακας. Για να κάνει πρωταθλητισμό
μια ομάδα χρειάζεται πάνω απ' όλα τον
κόσμο στο πλευρό της. Όχι μόνο στα
εντός έδρας και όταν είναι ντέρμπι, αλλά
σε όλα τα παιχνίδια. Και τον θέλει να
είναι εκεί συγκεντρωμένος και να φω-
νάζει υπέρ της ομάδας και όχι να κατα-
κρίνει σε κάθε φάση τους παίκτες με τα
πρώτα λάθη και τα πρώτα αρνητικά
αποτελέσματα. Πρέπει να μάθουν κά-
ποιοι να εκτιμούν μια προσπάθεια που
άρχισε με ένα όνειρο και όπως όλα δεί-

χνουν κανένας σε αυτή τη διοίκηση δεν
μένει στα λόγια. Η ΑΕΚ έχει το δικό της
γήπεδο, έχει το κατάλληλο ρόστερ και
μεγάλο και ποιοτικό. Έχει τεχνικό τιμ
ικανό και με όρεξη για δουλειά και δια-
κρίσεις. Όλα αυτά τώρα τα γνωρίζουμε
και τα είδαμε και μας τα απέδειξαν στα
γήπεδα οι παίκτες και ο προπονητής
και με τα έργα τους οι διοικούντες. Τώρα
χρειάζεται να δώσει και τις δικές του
απαντήσεις ο κόσμος της ΑΕΚ. Τώρα
που θα τον χρειαστούν περισσότερο
από ποτέ οι παίκτες και ο προπονητής
στα ντέρμπι που θα ακολουθήσουν,
εκτός κι' αν δεν έχουν πιστέψει ότι ακόμα
ότι αυτή η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει
το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος.

Τα γάντια περνάνε στον Γιωργαλλίδη
Την κατάλληλη στιγμή οι «κιτρινοπράσινοι» αντέδρασαν 
και έδωσαν απαντήσεις στους εαυτούς τους

Μάχη μέχρι 
το τέλος 
ΕΡΜΗΣ

Γιάννης�Παπαϊωάννου

Ο Ερμής μπορεί να μην πήρε τους
τρεις βαθμούς στον αγώνα με τη Νέα
Σαλαμίνα, αφού σε αυτό στόχευε, όμως
σίγουρα αυτός ο ένας βαθμός είναι ση-
μαντικός, στην προσπάθεια για να τερ-
ματίσει στην πρώτη εξάδα. Οι «φτερο-
πόδαροι» από τη στιγμή που δεν έχασαν
τον αγώνα με τους «ερυθρόλευκους»
διατήρησαν τη διαφορά των δυο βαθμών
και πλέον στοχεύουν στην άμεση επι-
στροφή στις επιτυχίες.

Βλέπουν Άρη 
Η προσοχή είναι πλέον στραμμένη
στον εντός έδρας αγώνα με τον Άρη
στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Δύσκολη
αποστολή, απέναντι σε μια ομάδα που
δίνει μάχη για να κρατηθεί στην κατη-
γορία. Ο Ερμής αυτό που έχει να κάνει
είναι να ανεβάσει στροφές, να πάρει
τους τρεις βαθμούς, κάτι που θα ανεβάσει
και το ηθικό για τη συνέχεια. Ο στόχος
είναι ξεκάθαρος. Να δώσουν τη μάχη
μέχρι το τέλος. Η επιδίωξη είναι οι έξι
βαθμοί στους αγώνες με Άρη (εντός)
και ΑΕΖ (εκτός), αφού στη συνέχεια θα
ακολουθήσουν τα πιο δύσκολα με τις
αναμετρήσεις με την ΑΕΚ (εντός) και
ΑΕΛ (εκτός).  Με αυτά τα δεδομένα
είναι ξεκάθαρο ότι για τον Ερμή ακο-
λουθούν τέσσερεις τελικοί. Πολλά θα
εξαρτηθούν από τους ποδοσφαιριστές
που θα πρέπει να δίνουν το 100% . 

Μεγάλη
πρόκληση,  
είναι η πρόκριση
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Γιάννης�Παπαϊωάννου

Ικανοποιημένοι δηλώνουν στην Ανα-
γέννηση Δερύνειας για την προσπάθεια
των ποδοσφαιριστών τους, στον αγώνα
με την Ανόρθωση. Μέτρησε η ανωτε-
ρότητα και η ποιότητα της αντιπάλου
της, όμως η ομάδα προσπάθησε μέσα
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της. Άλ-
λωστε, αναγνωρίζουν ότι είναι πλέον
κοντά στον υποβιβασμό, όμως στάλθηκε
το ξεκάθαρο μήνυμα στους ποδοσφαι-
ριστές, ότι δεν πρόκειται να σηκώσουν
λευκή σημαία, μέχρι το τέλος. 

Για την πρόκριση
Πλέον η προσοχή είναι στον αγώνα
της Τετάρτης με τη Δόξα στον επανα-
ληπτικό του Κυπέλλου. Ο στόχος είναι
η ανατροπή της ήττας με 2-1 του πρώτου
αγώνα στο Μακάρειο και η πρόκριση
στα προημιτελικά. Αποτελεί πρόκληση
για την Αναγέννηση και υπάρχει πίστη
ότι οι ποδοσφαιριστές θα τα δώσουν
όλα, για να κερδίσουν και να πανηγυ-
ρίσουν μια μεγάλη επιτυχία. Είναι ίσως
το πιο μεγάλο κίνητρο που υπάρχει
στη φετινή σεζόν. Άλλωστε είναι κάτι
που το δήλωσε αρκετές φορές μέχρι
τώρα και ο τεχνικός της ομάδας, Ζου-
βάνης Ζουβάνη. 

Περισσότεροι στο κόλπο…

Τ
ο Χ στο ντέρμπι ΑΠΟΕΛ -

ΑΕΚ έφερε νέα βαθμολογικά
δεδομένα στα ψηλά της βαθ-
μολογίας και πλέον θεωρώ
ότι περισσότεροι βρίσκονται

στο κόλπο της ανώτατης διάκρισης.
Βέβαια, εξακολουθεί ο ΑΠΟΕΛ να

διατηρεί την πρωτιά και μαζί μια πολύ
καλή δυναμική, αλλά από τη στιγμή
που η ΑΕΚ δεν έχασε επαφή μετά από
ένα τεράστιας δυσκολίας εκτός έδρας
ντέρμπι και οι ομάδες της Λεμεσού δεί-
χνουν πολύ φρέσκιες και παθιασμένες
για τους αρχικούς τους στόχους, δημι-
ουργείται ένα καρέ με κοντινές απο-
στάσεις που αφήνει απλόχερα υποσχέ-
σεις για συναρπαστική συνέχεια.

Αν προσθέσουμε σε αυτή την παρέα
και την Ομόνοια, αλλά και το ότι έπονται
ντέρμπι σημαντικά σε κάθε αγωνιστική
μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου,

αντιλαμβάνεται κανείς με ευκολία, τι
μπορεί να σημαίνει στις αμέσως επό-
μενες στροφές η όλη κατάσταση που
δημιουργήθηκε μετά το τέλος της 22ης
αγωνιστικής. Θυμίζω ότι απομένουν
μεγάλα και πολύ σημαντικά ντέρμπι
όπως το ΑΕΛ - ΑΕΚ, το ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ,
το Απόλλων - ΑΠΟΕΛ, το  Ομόνοια -
ΑΕΛ , το ΑΕΚ - Ομόνοια , το ΑΠΟΕΛ -
Ομόνοια και το Ανόρθωση - Απόλλων. 

Άρα ουδείς να προεξοφλήσει με
ποιες τελικά διαφορές θα εισέλθουν
στα μπαράζ οι ομάδες και βέβαια ποια
θα είναι η δυναμική που θα αποκτήσουν,
όταν ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος. 

Και όταν στα μπαράζ θα είναι μαζε-
μένα τα ντέρμπι, πολλά μπορούν να
συμβούν όπως, άλλωστε, έγινε και άλλες
χρονιές σε αυτήν την πολύ αγχωτική
για όλους διαδικασία.

Προσθέστε ότι αποκτά μπόλικο εν-

διαφέρον και η έκτη θέση, την οποία
ούτε λίγο ούτε πολύ διεκδικούν με αξιώ-
σεις 4 ομάδες.

Το γόητρο αλλά και η οικονομική
ανάσα αποτελούν τεράστια κίνητρα για
αυτές τις ομάδες, που θα κάνουν τα
πάντα να τα καταφέρουν. Ειδικά για την
ιστορία της Ανόρθωσης έστω και αν
αυτή η θέση δεν είναι κολακευτική, αν
στο τέλος τα καταφέρει θα είναι μια επι-
τυχία δεδομένων των μπόλικων προ-
βλημάτων που αντιμετώπισε από τις
αρχές της περιόδου.

Και έχουμε και μάχη επιβίωσης,
όπου πέραν της Αναγέννησης, μάχονται
Δόξα και ΑΕΖ για να αποφύγουν τον
απευθείας υποβιβασμό και στη συνέχεια
στα μπαράζ να προσπαθήσουν να σώ-
σουν την παρτίδα στη φετινή περίοδο.
Φανταστείτε πόσο ενδιαφέρον θα υπάρχει,
όταν με το καλό από τη μεθεπόμενη πε-

ρίοδο οι ομάδες θα μειωθούν στις 12…
Και αν αλλάξουμε και σε κάποια θέ-

ματα σημαντικά την υφιστάμενή μας
νοοτροπία, τότε μπορούμε να ελπίζουμε
σε καλύτερες μέρες στον χώρο του πο-
δοσφαίρου. Μπόλικο ενδιαφέρον υπάρ-
χει και στη Β' κατηγορία για την τρίτη
θέση που οδηγεί στην Α' κατηγορία
μετά την ήττα του Ολυμπιακού από το
ΘΟΪ Λακατάμιας, αφού στο κυνήγι βρί-
σκονται πέραν του Τακτακαλά, η Ένωση
και η Αγία Νάπα. 

Είναι και εδώ ένα στοίχημα ποιος θα
τα καταφέρει στο τέλος, γιατί ειδικά για
«μαυροπράσινους» και «βυσσινί», άλλος
ένας χρόνος παρουσίας στη Β' κατηγορία,
πιθανόν να αποβεί και καταστροφικός
για πολλούς και ευνόητους λόγους.

Θυμίζω ότι από τη μεθεπόμενη πε-
ρίοδο δύο μόνο θα ανέβουν, ενώ θα πέ-
σουν από την Α' κατηγορία 4 ομάδες…

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΜΩYΣΕΩΣ

ΤΡΙΤΗ ΓΝΩΜΗ
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Είναι αυτονόητο ότι η Ανόρθωση έχει
πάρει τα πάνω της. Τα θετικά αποτε-
λέσματα των τελευταίων αγωνιστικών
και ειδικά επί της Αναγέννησης σκόρ-
πισαν σιγουριά ότι τα πράγματα έχουν
αλλάξει στην ομάδα προς το καλύτερο.
Σαφώς δεν είναι τεράστια επιτυχία η
έκτη θέση της βαθμολογίας, όμως αν
σκεφτεί ο κάθε φίλαθλος της Ανόρ-
θωσης το πώς ξεκίνησε η χρονιά, σε
ποιους κινδύνους μπήκε η ομάδα και
πού βρίσκεται τώρα, σίγουρα θα το
θεωρήσει επιτυχία. 

Στην Ανόρθωση όχι μόνο θέλουν,
αλλά δηλώνουν σίγουροι ότι το τέλος
του πρώτου μέρους του πρωταθλήματος
θα τη βρει στην έκτη θέση της βαθμολο-
γίας, συνεχίζοντας τον πολύ δύσκολο
δρόμο να καταλάβει μια καλύτερη θέση
από αυτήν. Φυσικά η προσοχή της Ανόρ-
θωσης είναι και στο κύπελλο, όπου φαι-
νομενικά, είναι πιο εύκολος ο δρόμος
για διάκριση. Αυτό γιατί δεν είναι πολλοί
αγώνες και γιατί δεν υπάρχουν βαθμοί.
«Είναι αυτονόητο η Ανόρθωση να βρί-
σκεται στην πρώτη εξάδα. Οι διαχρονικοί
στόχοι είναι να πρωταγωνιστεί η Ανόρ-
θωση. Για πρώτη φορά φέτος βρισκό-
μαστε στην εξάδα και εξαρτάται μόνο
από εμάς αν θα βρισκόμαστε εκεί μέχρι
το τέλος. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια.
Θέλουμε να συνεχίσουμε με την ίδια
σοβαρότητα. Θα προσπαθήσουμε στον
αγώνα της Δευτέρας με τη Δόξα να κερ-

δίσουμε, έτσι ώστε να είμαστε εμείς η
ομάδα που θα τερματίσει στην εξάδα»,
ανέφερε στο Ράδιο Πρώτο ο εκπρόσωπος
τύπου της Ανόρθωσης Σάββας Πηλα-
κούτας.

Ο Ρόνι Λέβι μετά το τέλος του αγώνα
μοίρασε συγχαρητήρια στους ποδοσφαι-
ριστές του, ζητώντας τους να έχουν και
την ανάλογη συνέχεια. Τούς τόνισε ότι
τίποτα δεν έχει τελειώσει και ότι τώρα

αρχίζει η μάχη για την έκτη θέση.

Στο χέρι της
Για την Ανόρθωση εδώ και δυο αγωνι-
στικές υπάρχει ευνοϊκό πρόγραμμα, το

οποίο συνεχίζεται. Στις τελευταίες τέσ-
σερεις αγωνιστικές, έχει τουλάχιστον
τρεις αγώνες που είναι το φαβορί και
μπορεί να μετρήσει τρεις νίκες. Την 23η
θα αντιμετωπίσει τη Δόξα εκτός έδρας,
την 24η τον Εθνικό Άχνας εντός έδρας
και την 25η την Καρμιώτισσα εκτός
έδρας. Την τελευταία αγωνιστική της κα-
νονικής διάρκειας του πρωταθλήματος
θα φιλοξενήσει τον Απόλλωνα στο Αντ.
Παπαδόπουλος.

Άλλη εικόνα
Η παρουσία των Αντρέ Άλβες, του Μί-
τροβιτς αλλά και του Ρούμπεν Ράγιος
που επί της ουσίας θεωρείται και αυτός
μετεγγραφή, έχει αλλάξει την εικόνα
της ομάδας. Έχει προστεθεί αρκετή ποι-
ότητα, αφού πρόκειται για ποδοσφαι-
ριστές που με ατομικές ενέργειες μπο-
ρούν να πετύχουν το κάτι παραπάνω,
κάνοντας τη διαφορά. 

Επιπλέον, ποδοσφαιριστές όπως αυτοί,
μπορούν να «παρασύρουν» θετικά και
τους υπόλοιπους, ώστε να ανεβάσουν ακό-
μα περισσότερο την απόδοσή τους. Αυτό
σημαίνει ότι στις προπονήσεις ο ανταγω-
νισμός θα αυξηθεί, έτσι ώστε οι ποδοσφαι-
ριστές να κερδίσουν τη φανέλα βασικού.

Η νέα τάξη πραγμάτων στην «Κυρία»
σαφώς οφείλεται στον Ρόνι Λέβι και
στους ποδοσφαιριστές του για τη σκλη-
ρή δουλειά που έχει γίνει το τελευταίο
διάστημα, αλλά και στη διοίκηση Αν-
δρέα Παντελή, η οποία σε πολύ μικρό
χρονικό διάστημα κινήθηκε αποτελε-
σματικά, φέρνοντας στην ομάδα ποδο-
σφαιριστές με ποιότητα. 

ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης�

Ό
λα για τη νίκη. Στην ΑΕΛ

βλέπουν το ντέρμπι με την
ΑΕΚ την Κυριακή ως μια
μεγάλη ευκαιρία, για να δια-
τηρηθούν στη 2η θέση, να

ανοίξουν την απόσταση από τον αντίπαλό
τους στους πέντε βαθμούς και να ξεκινή-
σουν τα συνεχόμενα ντέρμπι με το δεξί.
Κανείς δεν πιστεύει ότι το έργο της ομάδας
θα είναι εύκολο, όμως οι κίτρινοι βρί-
σκονται σε εξαιρετική αγωνιστική κατά-
σταση και μέσα στο Τσίρειο είναι αήττητοι
με 8 νίκες και 3 ισοπαλίες. Επίσης, έχουν
πάρει τον αέρα της ομάδας της Λάρνακας
τα τελευταία χρόνια μέσα στη Λεμεσό.

Για τον Πάμπο Χριστοδούλου το ση-
μαντικότερο είναι η ομάδα του να προ-
ετοιμαστεί σωστά, έτσι ώστε να παρου-
σιαστεί πανέτοιμη στο ντέρμπι. Η αυτο-
πεποίθηση των ποδοσφαιριστών είναι
στο φουλ από το σερί των νικών τους σε
πρωτάθλημα και κύπελλο και μια ακόμα
την Κυριακή θα την εκτοξεύσει στα ουράνια.
Ο Κύπριος τεχνικός κρατά τους παίκτες
του προσγειωμένους, αφού ξέρει ότι έχουν
δρόμο μπροστά τους και πρέπει να συνε-
χίσουν με σκληρή δουλειά, για να φθάσουν
στην υλοποίηση των στόχων τους. 

Αγωνιστικά, δεν υπάρχουν προβλήματα,
με εξαίρεση τον Σόουζα που δεν θα αγω-
νιστεί ξανά φέτος. Όλοι οι ποδοσφαιριστές
είναι στη διάθεση του προπονητή τους.
Ξανά στις επιλογές του κ. Χριστοδούλου
θα είναι ο Μάρκο Σοάρες που επέστρεψε
στην Κύπρο. Ο αρχηγός του Πράσινου
Ακρωτηρίου, είναι σε κάπως καλύτερη
ψυχολογία, όμως ο χαμός του πατέρα του
τού έχει στοιχίσει. Η συμπαράσταση που
πήρε από την οικογένεια της ΑΕΛ αποτέ-
λεσε σημαντική βοήθεια για τον ίδιο. Ο
Σοάρες θα επιστρέψει στην 11άδα της λε-
μεσιανής ομάδας την Κυριακή. 

Επίσης, επιστρέφει ο Φορτούνα που
προφυλάχθηκε, ενώ η καλή παρουσία και
του Νικολάου και του Σαβανέ βάζει σε
σκέψεις τον προπονητή της ΑΕΛ. Με δε-
δομένη την  επιστροφή του Σοάρες και τη
σίγουρη παρουσία στην 11άδα του Πίτι,
οι δύο τους θα δώσουν τη μάχη τους στις
προπονήσεις που ακολουθούν, για να κερ-
δίσουν την 3η θέση στη μεσαία γραμμή
της ομάδας τους. Ο αρχηγός έχει ένα προ-

βάδισμα έναντι του συμπαίκτη του όμως
ακόμα είναι νωρίς για να λεχθεί κάτι. 

Με δήλωσή του στην επίσημη ιστο-
σελίδα της ΑΕΛ ο Μάρκο Σοάρες ευχα-
ριστεί τους πάντες για την συμπαράστασή
τους για το προσωπικό δράμα που περνά
με τον χαμό του πατέρα του: «Αισθάνομαι
την ανάγκη να ευχαριστήσω μέσα από
την ψυχή μου τον πρόεδρο και το Δ.Σ.
της ΑΕΛ, το προσωπικό, το τεχνικό τιμ,

τους συμποδοσφαιριστές μου και τα
ΜΜΕ στην Κύπρο για τη μεγάλη ηθική
στήριξη που μου παρείχαν σε αυτές τις
δύσκολες μέρες που περνώ με τον χαμό
του πατέρα μου. Τρέφω απέραντο σε-
βασμό προς όλους σας. Σας ευχαριστώ». 

Στην ΑΕΛ θέλουν στο ντέρμπι της Κυ-
ριακής να έχει πολύ κόσμο και χθες με
ανάρτηση στο facebook  μεταφέρει το κά-
λεσμα των ποδοσφαιριστών της ομάδας

για μαζική παρουσία του κόσμου κόντρα
στην ΑΕΚ: «Την ερχόμενη Πέμπτη  θα
ξεκινήσει η προπώληση των εισιτηρίων
του αγώνα της ερχόμενης Κυριακής (16:00)
στο Τσίρειο μεταξύ της ομάδας μας και
της ΑΕΚ Λάρνακας. Οι ποδοσφαιριστές
μας κάνουν έκκληση προς όλους τους
ΑΕΛίστες όπως βρεθούν στην ΑΝΑΤΟ-
ΛΙΚΗ Κερκίδα για να δώσουν μαζί τους
άλλη μια μάχη για νίκη και τρεις βαθμούς». 

Δηλώνουν σίγουροι για την 6η θέση
Άλλαξε άρδην η ψυχολογία στην Ανόρθωση λόγω αποτελεσμάτων και μετεγγραφών

Το βλέπουν ως μεγάλη ευκαιρία
Η ΑΕΛ με νίκη επί της ΑΕΚ διατηρεί τη 2η θέση και αποκτά απόσταση από τον αντίπαλό της 
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ΟΜΟΝΟΙΑ

Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Περίμεναν πώς και πώς οι φίλοι της
Ομόνοιας να δουν τον πραγματικό Δη-
μήτρη Χριστοφή. Έχουν το δείγμα γραφής
της περιόδου 12-13, όταν ο Τζίμης για
περίπου 20 αγωνιστικές έκανε κατα-
πληκτικά πράγματα με την μπάλα, ξέρουν
τι μπορεί να κάνει στο γήπεδο ο 27χρονος
άσος. Η επιστροφή του προκάλεσε εν-
θουσιασμό, αλλά από πρόπερσι το κα-
λοκαίρι, οι τραυματισμοί ήταν εμπόδιο
στην προσπάθεια του Χριστοφή ν’ αντα-
ποκριθεί στις προσδοκίες. Χρειάστηκε
πολλή προσπάθεια, ειδικές θεραπευτικές
αγωγές και υπομονή από τον ίδιο για να
πάρουν τα πράγματα τον δρόμο τους.
Το πιο σημαντικό, όπως φαίνεται εκ των
υστέρων, ήταν ο Χριστοφή να πάρει με-
γάλο χρόνο συμμετοχής για να πάρει
και στροφές. Έγινε συζήτηση και κριτική,
όταν ακόμη και πριν από μερικές εβδο-
μάδες ο Κάρβερ τον άφηνε στον πάγκο
και τον έριχνε σαν αλλαγή. Δεν είναι της
ώρας αν ο Άγγλος έπραττε σωστά η όχι,
είναι όμως της ώρας να πούμε ότι ο Χρι-
στοφή στέλνει μηνύματα ότι επανήλθε
δριμύτερος. Με τις κούρσες, τα ξεσπά-
σματα, τις διεισδύσεις σε μικρό χώρο,
τις ασίστ (είναι πρώτος στην ομάδα) και
φυσικά τις βολίδες. Είναι επίσης σημαν-
τικό, πέρα από τις καλές εμφανίσεις ότι
ο Τζίμης αποκτά ψυχολογία. Και όσο
του βγαίνουν ενέργειες, άλλο τόσο θα

νιώθει καλύτερα. Είχε ανάγκη από ένα
γκολ, όπως αυτό με τον Άρη. Είχε δοκι-
μάσει αρκετά σουτ από μακριά, αφού
διαθέτει αν όχι το πιο δυνατό πόδι στο
πρωτάθλημα, σίγουρα ένα από τα πιο
δυνατά. Πλησίασε στον στόχο και επιτέ-

λους κτύπησε διάνα. Ουσιαστικά, σε
αυτό το σημείο και από τούδε και στο
εξής, οι φίλοι της Ομόνοιας μπορούν να
έχουν ρεαλιστικές και πολλές απαιτήσεις
από τον Τζίμη, που βάζει για τα καλά
πίσω του τις δύσκολές μέρες. 

Τώρα ΑΕΖ
Θεωρητικά, έρχεται ένα εύκολο παιχνίδι
πριν τη σειρά των τριών ντέρμπι, αλλά
εύκολο μπορεί να το κάνει μόνο η Ομό-
νοια με την εμφάνισή της. Αυτό που
πρακτικά πρέπει να κάνει είναι να μην

αδικήσει τον εαυτό της, όπως σε άλλες
περιπτώσεις, όπου τα επιπόλαια λάθη
στην άμυνα, την ανάγκαζαν να χρειάζε-
ται… πολλαπλασιασμούς στην επίθεση.
Φυσικά, τα λάθη σε κάποιες περιπτώσεις
στοίχησαν.  Σκεφτείτε αν η Ομόνοια είχε
έστω υποφερτή αμυντική απόδοση, αν
είχε δεχτεί 20-21 γκολ αντί 30 (8η χει-
ρότερη άμυνα στο πρωτάθλημα!). Σαφώς
και θα είχε λιγότερες απώλειες, αφού τα
47 γκολ υπέρ είναι μία πολύ καλή επί-
δοση. Όσο, λοιπόν, μειώνει τις αμυντικές
της αδυναμίες, τόσο αυξάνει τις πιθανό-
τητές της για περισσότερες επιτυχίες. Η
όλη πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα,
δείχνει πως ποτέ δεν μπορεί να νιώθει
«άνετη». Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά
υπόψη ότι η Ομόνοια θα παραταχθεί
χωρίς τον Ντάρμπισαϊαρ. Ο πρώτος σκό-
ρερ του πρωταθλήματος έμεινε για τε-
λευταία φορά εκτός ομάδας στον αγώνα
της 4ης αγωνιστικής με τον Εθνικό. Εκτός
και ο Μαργκάσα. Πολύ σημαντική απώ-
λεια, αν δούμε όλη τη συνεισφορά. Στην
οργάνωση, στις στημένες μπάλες (ετοί-
μασε δύο γκολ με τον Άρη), στα μαρκα-
ρίσματα και στο γκολ (έχει ήδη τέσσερα).
Ομάδες του μεγέθους της Ομόνοιας δεν
πρέπει φυσικά να επηρεάζονται τόσο
πολύ από δύο απουσίες, αλλά από την
ώρα που είναι παίκτες κλειδιά, ο Κάρβερ
και οι παίκτες του πρέπει να βρουν
τρόπο να μην επηρεαστεί το παιχνίδι.
Από την άλλη, ο Κωνσταντινίδης και φυ-
σιολογικά ο Σοϊλέδης θα είναι έτοιμοι ν’
αγωνιστούν. 

ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής�Σταυρινίδης

Α
κάθεκτός συνεχίζει ο Απόλ-

λωνας την προσπάθειά του
για αναρρίχηση στη βαθ-
μολογία. Οι κυανόλευκοι με
τον Σωφρόνη Αυγουστή

στον πάγκο τους έφθασαν τις 8 σερί νίκες
στο πρωτάθλημα και για πρώτη φορά η
προσπάθειά τους είχε ουσιαστικό αντί-
κρισμα. Και αυτό γιατί ανέβηκαν μια θέση
(είναι τώρα τρίτοι) και γιατί μείωσαν την
απόσταση από την κορυφή στους τέσσερεις
βαθμούς. Οι 8 σερί νίκες, οι 15 συνεχόμενοι
αγώνες χωρίς ήττα έχουν φέρει τον Απόλ-
λωνα στην 3η θέση και σε απόσταση 4
βαθμών από την κορυφή. Οι κυανόλευκοι
μετράνε 15 νίκες στις 22 αγωνιστικές,
ενώ έχουν φέρει και τέσσερεις ισοπαλίες
ενώ γνώρισαν και τρεις φορές την ήττα.
Οι 49 βαθμοί που μάζεψε μέχρι τώρα ο
Απόλλωνας είναι η καλύτερη επίδοση
της λεμεσιανής ομάδας στην 22η αγωνι-
στική από την περίοδο 2007-08, όταν και
καθιερώθηκαν τα playoffστο πρωτάθλημά
μας. Την περίοδο 2014-15, ο Απόλλωνας
είχε μαζέψει 48 βαθμούς, ενώ την προ-
ηγούμενη χρονιά (2013-14) 47. Πέρσι η
λεμεσιανή ομάδα είχε 43 βαθμούς. 

Η εξαιρετική πορεία γεμίζει χαρά,
αυτοπεποίθηση και ψυχολογία, όμως
στον Απόλλωνα δεν αποπροσανατολί-
ζονται. Με το κεφάλι κάτω, συνεχίζουν
με σοβαρότητα για την υλοποίηση του
στόχου τους. Αξίζει να σημειώσουμε ότι
ο Σωφρόνης στον πάγκο του Απόλλωνα
έχει πάρει 24 βαθμούς, ενώ ο προκάτοχός
του 25. Η διαφορά είναι βέβαια ότι ο νυν
προπονητής της λεμεσιανής ομάδας πέ-
τυχε αυτή τη συγκομιδή σε 8 αγώνες,
ενώ ο κ. Εμάνουελ σε 14. Δεν είναι, όμως,
μόνο τα αποτελέσματα. Η ομάδα δείχνει
να έχει άλλο αέρα, μπορεί να ξεδιπλώνει
τις αρετές της στο γήπεδο (είναι πολλές),
έχει αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα. Στοι-
χεία απαραίτητα για τη συνέχεια

ΑΕΖ και Δασάκι
Στο πρωτάθλημα υπάρχει την Κυριακή
η πολύ δύσκολη έξοδος στο Δασάκι
κόντρα στον Εθνικό, όμως αύριο, είναι ο
επαναληπτικός του κυπέλλου με την
ΑΕΖ. Στόχος φυσικά είναι ακόμα δύο
νίκες που θα του δώσουν ώθηση για τη
συνέχεια. Ο τεχνικός του Απόλλωνα θα
έχει ξανά αύριο την ευκαιρία να δώσει
χρόνο συμμετοχής στους αναπληρωμα-
τικούς ποδοσφαιριστές του και να ξε-
κουράσει τους βασικούς ενόψει του αγώ-
να της Κυριακής. Αν στον πρώτο αγώνα
προχώρησε σε 9 αλλαγές αύριο είναι

πιθανόν να προφυλάξει όλους όσους
υπολογίζει να έχει στο βασικό του σχήμα
στον αγώνα της Κυριακής. Δεν υπολο-
γίζονται οι τραυματίες Γκίε, Αγγελή, Γκό-
μες, Μακρίδης και Ρέινολτς. 

Θέλει 1200
Τη στήριξη του κόσμου του θέλει ο
Απόλλωνας στον αγώνα της Κυριακής
με τον Εθνικό στο Δασάκι, ένα παιχνίδι
πολύ σημαντικό για τους κυανόλευκους.
Δεν το κρύβουν ότι θέλουν να έχουν τη
μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών. Αν
υπάρχει ζήτηση, τότε οι φίλοι του Απόλ-

λωνα θα πάρουν την Ανατολική εξέδρα
και όχι το πέταλο. Για να συμβεί αυτό, θα
πρέπει να προαγοράσει η λεμεσιανή
ομάδα 1200 εισιτήρια. 

MVP o Bινίσιους
Ο ποδοσφαιριστής που άνοιξε το σκορ
κόντρα στη Δόξα, ο Πάουλο Βινίσιους,
αναδείχθηκε σε Stoiximan.gr MVP της
αναμέτρησης. Η ανάδειξη του Βραζιλιά-
νου ως του πολυτιμότερου ποδοσφαι-
ριστή του Απόλλωνα έγινε μετά από ψη-
φοφορία, η οποία διενεργήθηκε ανάμεσα
στους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε οι οποίοι

επιμελούνται καθημερινά το ρεπορτάζ
της λεμεσιανής ομάδας. 

ΑΠΟΛΛΩΝ 08-17 (22 ΑΓΩΝΕΣ)

2007-08 ΑΠΟΛΛΩΝ 35

2008-09 ΑΠΟΛΛΩΝ 38

2009-10 ΑΠΟΛΛΩΝ 45

2010-11 ΑΠΟΛΛΩΝ 35

2011-12 ΑΠΟΛΛΩΝ 33

2012-13 ΑΠΟΛΛΩΝ 39

2013-14 ΑΠΟΛΛΩΝ 47

2014-15 ΑΠΟΛΛΩΝ 48

2015-1 ΑΠΟΛΛΩΝ 43

2016-17 ΑΠΟΛΛΩΝ 49

Ο Τζίμης παίρνει (την κατάλληλη ώρα) τα πάνω του
Ο Χριστοφή δείχνει ξεκάθαρα πως άφησε πίσω για τα καλά τα εμπόδια που αντιμετώπισε

Ο... καλύτερος από καταβολής πλέι-οφ
Οι 49 βαθμοί σε 22 αγωνιστικές είναι η μάξιμουμ συγκομιδή του Απόλλωνα τα τελευταία 10 χρόνια



ΑΠΟΕΛ

Φρίξος�Κυριάκου�

Μ
ε συμπληρωμένες 22

αγωνιστικές, ο ΑΠΟΕΛ
παραμένει πρώτος στη
βαθμολογία και το πα-
ράδοξο είναι πως δεν

κέρδισε καμία ομάδα της πρώτης τε-
τράδας. Είναι η μοναδική αδυναμία της
ομάδας του Κρίστιανσεν από την αρχή
της χρονιάς μέχρι σήμερα, αλλά όπως
δείχνει και ο βαθμολογικός πίνακας δεν
είναι κάτι που κόστισε. 

Οι «γαλαζοκίτρινοι» από τα λεγόμενα
ντέρμπι κέρδισαν μόνο την αιώνια αντί-
παλο στον πρώτο γύρο και την Ανόρθωση
στο ΓΣΠ στον δεύτερο γύρο. Στα υπόλοιπα
ντέρμπι ηττήθηκαν από την ΑΕΛ στο
Τσίρειο, αναδείχθηκαν ισόπαλοι στο ΓΣΠ
με τον Απόλλωνα, με την Ανόρθωση στο
«Αντώνης Παπαδόπουλος» και με την
ΑΕΚ δύο φορές. Με δεδομένο ότι από τα
14 παιγνίδια που απέμειναν μέχρι το
φινάλε, τα 13 θα είναι ντέρμπι για τον
ΑΠΟΕΛ, επιβάλλεται όπως ο Τόμας Κρί-
στιανσεν βρει την κατάλληλη συνταγή
για να οδηγήσει την ομάδα του σε νίκες
και συνάμα στην κατάκτηση του τίτλου. 

Η μεγάλη αδυναμία που παρουσίασε
ως τώρα επιβάλλεται να γίνει πλεονέκτημα,
ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες υλοποί-
ησης του στόχου στο πρωτάθλημα. Είναι
κάτι που προβληματίζει και τον τεχνικό
ηγέτη του ΑΠΟΕΛ και μένει να δούμε
πώς θα σχεδιάσει και διαχειριστεί τα επό-
μενα απαιτητικά παιγνίδια που έρχονται. 

Μέσα ο Μιλάνοφ,
ετοιμάζεται ο Κάνιας
Η προσοχή όλων στον «Αρχάγγελο»
επικεντρώθηκε στο εκτός έδρας ματς με
αντίπαλο την Καρμιώτισσα. Ο στόχος
της επιστροφής στις νίκες είναι αυτο-
νόητος. Ο Τόμας Κρίστιανσεν είδε στη
χθεσινή προπόνηση τον Μιλάνοφ να
προπονείται μετά από καιρό κανονικά
και έτσι υπολογίζεται. Όμως, αναμένεται
η ποινή του Βινίσιους, ο οποίος λόγω

της άσεμνης χειρονομίας που έκανε
στην κερκίδα της ΑΕΚ θα τιμωρηθεί
από την αθλητικό δικαστή και θα χάσει
σίγουρα κάποια από τα ντέρμπι που
ακολουθούν. Έχοντας ως δεδομένη την
τιμωρία, ο Ρότζερ Κάνιας ετοιμάζεται για
το ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΑΠΟ-
ΕΛ. Ο Κολομβιανός είναι ο παίκτης που
θα καλύψει το κενό του Βραζιλιάνου.
Απ’ εκεί και πέρα πιο έτοιμος και προ-
σαρμοσμένος στην ομάδα είναι ο Σεντρίκ
Γιαμπερέ.

Απολογήθηκε ο Βινίσιους
Στους λόγους που τον οδήγησαν να προ-

βεί στην άσεμνη ενέργεια κατά της εξέ-
δρας των φίλων της ΑΕΚ αναφέρθηκε ο
Βινίσιους. Ο Βραζιλιάνος απολογήθηκε
μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του
ΑΠΟΕΛ, δίνοντας την εξήγησή του:  

«Θέλω να απολογηθώ δημόσια απέ-
ναντι στο φίλαθλο κοινό της Κύπρου
γιατί έκανα μια χειρονομία που δεν με
τιμά ως άνθρωπο και ως χαρακτήρα.
Ότι και αν συνέβηκε ως επαγγελματίας
ποδοσφαιριστής δεν έπρεπε να αντιδρά-
σω με αυτόν τον τρόπο. Είμαι έτοιμος να
υποστώ τις συνέπειες των πράξεών μου,
όπως έμαθα να κάνω από την μέρα που
γεννήθηκα. Θέλω ταυτόχρονα να ανα-

φέρω ότι είναι απαράδεκτο να γίνονται
οι μαύροι ποδοσφαιριστές, θύματα επί-
θεσης ρατσιστικών συμπεριφορών. Χθες
κάποιοι που βρίσκονταν στην κερκίδα
της ΑΕΚ επιτέθηκαν φραστικά σε μένα
με ρατσιστικά χυδαίο τρόπο, κάνοντας
ήχους μαϊμούς, ενώ κάποιοι άλλοι δίπλα
τους, τους χειροκροτούσαν. Δεν αξίζει
σε μια όμορφη χώρα όπως την Κύπρο
να έχει ανθρώπους με τέτοια συμπερι-
φορά από όποια ομάδα και αν προέρ-
χονται». 

Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του
ΑΠΟΕΛ, ο ποδοσφαιριστής θα τιμωρηθεί
και από την ομάδα, με βάσει τους εσω-

τερικούς της κανονισμούς. 

Συνεχίζει με Γέβριτς
Άμεση ήταν η αντικατατάσταση του Εν-
τουάρντο Πέρες από τη διοίκηση του
ΑΠΟΕΛ. Όπως είναι γνωστό ο μέχρι
χθες προπονητής τερματοφυλάκων των
«γαλαζοκιτρίνων» δέχθηκε πρόταση από
την Εθνική Ινδονησίας, την οποία και
αποδέχθηκε. Η διοίκηση Πρόδρομου
Πετρίδη κινήθηκε άμεσα και συμφώνησε
με τον Ντράγκοσλαβ Γέβριτς, ο οποίος
επιστρέφει στον «Αρχάγγελο». Η συνερ-
γασία των δύο πλευρών αφορά συμβό-
λαιο διάρκειας 18 μηνών. 
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Από ένα βαθμό πήραν Καρμιώτισσα και
Εθνικός στο παιγνίδι που ολοκλήρωσε
την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος. 

Οι δύο ομάδες συμβιβάστηκαν στην
ισοπαλία 2-2, αποτέλεσμα που διαμορ-
φώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Ο Εθνι-
κός ήταν η ομάδα που προηγήθηκε στο
σκορ με δράστη τον Ζελάγια, αλλά οι
γηπεδούχοι με δύο γκολ στο 24’ και στο
33’ έφεραν τούμπα το σκορ. Ο Ζελάγια
με το δεύτερό του γκολ ισοφάρισε στο
37’ και κάπως έτσι γράφτηκε η ιστορία
του αγώνα. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν
δόθηκε πέναλτι στον Εθνικό για χέρι του
Σταύρου, ενώ ορθά ακυρώθηκαν δύο
γκολ για υπόδειξη οφσάιντ. 

Ο Εθνικός με τον βαθμό που πήρε
ανέβηκε στην 7η θέση έχοντας 28 βαθ-
μούς, και η Καρμιώτισσα παρέμεινε στη
10η με 24.

Γεμάτο ημίχρονο με τέσσερα γκολ
Ανοιχτό παιγνίδι έγινε στο ΓΣΖ όπως
αναμενόταν από Καρμιώτισσα και Εθνι-
κό, με τους φίλαθλους που το παρακο-
λούθησαν να απολαμβάνουν γκολ και
θέαμα. Όπως δείχνει και το 2-2 του
πρώτου ημιχρόνου, οι δύο ομάδες αγω-
νίστηκαν χωρίς σκοπιμότητες. Μόλις
στο 8ο λεπτό ο Εμίλιο Ζελάγια με το
10ο φετινό του γκολ έδωσε προβάδισμα
στον Εθνικό. Το γκολ ήταν η αρχή για
να ανοίξει το παιγνίδι, με την Καρμιώ-
τισσα να γίνεται πιο επιθετική και να

ψάχνει την ισοφάριση. Και όχι απλά
ισοφάρισε, αλλά κατάφερε να γυρίσει
το παιγνίδι. Αρχικά ο Βαττής έκανε το
1-1 στο 24’ και ο Μπάρμπαρος στο 33’

το 2-1. Δεν χάρηκαν για πολύ όμως οι
γηπεδούχοι, καθώς ο Ζελάγια με το
δεύτερό του προσωπικό τέρμα και 11ο
στη σεζόν διαμόρφωσε το 2-2 που ήταν

σκορ ημιχρόνου. Αξίζει να σημειωθεί
πως ο Εθνικός σκόραρε άλλες δύο
φορές στο 39’ και 44’ αλλά σωστά ακυ-
ρώθηκαν ως οφσάιντ. 

Δεύτερο ημίχρονο
Εντελώς διαφορετική ήταν η εικόνα στο
δεύτερο ημίχρονο. Ναι μεν οι δύο ομά-
δες μπήκαν με διάθεση για να παίξουν
επιθετικό ποδόσφαιρο, όμως ο ρυθμός
δεν ήταν γρήγορος, με αποτέλεσμα να
μειωθούν οι ευκαιρίες για γκολ και φυ-
σιολογικά να μη σημειωθούν άλλα γκολ.
Ο Εθνικός πάντως ήταν πιο απαιτητικός
και κυνήγησε περισσότερο το γκολ,
φτιάχνοντας τέσσερεις πολύ καλές φά-
σεις. Στο 60’ ο Κυπριανού δεν μπόρεσε
να νικήσει τον Ντραγκόγεβιτς, όπως
και ο Χατζηβασίλης που βρέθηκε δύο
φορές απέναντι από τον πορτιέρο της
Καρμιώτισσας, αλλά νικήθηκε και τις
δύο. Η τελευταία μεγάλη φάση για τους
φιλοξενούμενους έγινε στο 90’, όταν ο
Ζελάγια έκανε κεφαλιά και η μπάλα
έφυγε μόλις έξω. 

Πάντως πρέπει να αναφερθεί ότι ο
Εθνικός έχει δικαιολογημένα παράπονα
από τη διαιτησία, καθώς στο 51’ δεν δό-
θηκε πέναλτι όταν ο Σταύρου έκανε χέρι. 
Καρμιώτισσα: Ντραγκόγεβιτς, Βοσκο-
νιάν, Όστοϊτς (46’ Χριστοφή), Βαττής,
Μπάρμπαρο (61’ Πάσεκ), Αντάμοιτς,
Αρότσα, Σταύρου (69’ Μανογιάν), Λο-
κόμπε, Πόλιανετς, Σάλιακας
Εθνικός: Μπογκατίνοφ, Στόιτεσφ, Πιν-
τσέλι, Χατζηβασίλης, Κιπιάνι (68’ Πα-
παγεωργίου), Ενέσκου, Κυπριανού (90’+1
Γκαβρίλα), Σικάρσκι, Φιλίποφ, Ντόβνια,
Ζελάγια

Η αδυναμία στα ντέρμπι παραμένει
Ενόψει της συνέχειας ο Τόμας Κρίστιανσεν καλείται να βρει την κατάλληλη συνταγή

Τέσσερα γκολ και συμβιβασμός στο ΓΣΖ 
Καρμιώτισσα και Εθνικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2
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ΑΕΚ

Με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο,
η ΑΕΚ έχει εντυπωσιακά στατιστικά.
Δείτε τους αριθμούς στα 5 ματς του
Ισπανού τεχνικού.

Η πιο σημαντική αλλαγή που έχει
πετύχει στην ΑΕΚ, είναι πως πλέον οι
ποδοσφαιριστές έχουν ξανά αυτοπε-
ποίθηση και μπορούν και διασκεδάζουν
το παιχνίδι. Και είναι γεγονός πως ο
Ισπανός τεχνικός έχει επέμβει δραστικά
στην ψυχολογία των «κιτρινόμαυρων».
Όμως ο Χιμένεθ έχει κάνει δουλειά
και στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι.

Και γι’ αυτή τη δουλειά, μιλούν οι
αριθμοί της ΑΕΚ, οι οποίοι είναι εντυ-
πωσιακοί. Στα πέντε ματς (τρία για πρω-
τάθλημα, δυο για κύπελλο), με τον Ισπα-
νό τεχνικό στον πάγκο, η Ένωση έχει:

Μηδέν παθητικό, καθώς δεν έχει

δεχθεί ούτε ένα γκολ. Μάλιστα στα τρια
ματς πρωταθλήματος με τον Χιμένεθ
στον πάγκο, η ΑΕΚ έχει δεχθεί από
τον αντίπαλο συνολικά μόλις πέντε τε-
λικές προσπάθειες. Δηλαδή λιγότερο
από… μία μέσο όρο ανά ματς.

Συνολικά 15 γκολ στην επίθεση.
Και έχει μέσο όρο 13 τελικές προ-
σπάθειες, στα τρια ματς πρωταθλή-
ματος με τον Χιμένεθ. Επίσης, πλέον
η ΑΕΚ έχει τη δεύτερη καλύτερη επί-
θεση στο πρωτάθλημα, πίσω από τον
Ολυμπιακό, με 31 γκολ.

Γκολ από δέκα διαφορετικούς πο-
δοσφαιριστές. Ενώ έχουν σκοράρει και
οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί που έχει
χρησιμοποιήσει ο Χιμένεθ. Δυο γκολ
έχουν ο Μάνταλος, ο Αραούχο, ο Μπα-
κασέτας και ο Χριστοδουλόπουλος,
από ένα ο Γαλανόπουλος, ο Πέκχαρτ,
ο Βάργκας, ο Βράνιες, ο Κολοβέτσιος,
ο Λαμπρόπουλος και ένα αυτογκόλ.

Παίκτης της Ρεάλ Σαραγόσα πρέπει
να θεωρείται ο Γιώργος Σαμαράς, αφού
η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε ότι έχει
έρθει σε συμφωνία με τον Έλληνα επι-
θετικό, για την ένταξη του τελευταίου
στο ρόστερ της μέχρι το ερχόμενο κα-
λοκαίρι. Όπως αναφέρεται, το μόνο
που απομένει ώστε να ξεκινήσει επί-
σημα η μεταξύ τους συνεργασία, είναι

ο 31χρονος να περάσει από ιατρικές
εξετάσεις, κάτι το οποίο θα συμβεί εντός
της ημέρας . Ο πρώην άσος της Σέλτικ
είχε μείνει ελεύθερος από τη Ράγιο
Οκλαχόμα Σίτι των ΗΠΑ και τον τε-
λευταίο καιρό έψαχνε τον επόμενο
«σταθμό» της καριέρας του, τον οποίο
φέρεται να βρίσκει στην ομάδα της Se-
gunda Division (12η θέση).

Οι αριθμοί μιλούν για τον Χιμένεθ

Ανακοίνωσε Σαμαρά η Σαραγόσα

Το Καμερούν έβαλε τέλος στην αναμονή
15 ετών για έναν τίτλο κυπέλλου Αφρικής,
όταν με ανατροπή κέρδισε 2-1 την Αί-
γυπτο στον τελικό και κατέκτησε ξανά
το τρόπαιο. Από τα αξιοσημείωτα του
τελικού είναι ο τεχνικός των ηττημένων,
Έκτορ Ραούλ Κούπερ, ο οποίος συμ-
πλήρωσε τους έξι χαμένους τελικούς
στην καριέρα του.

Ο Αργεντινός τεχνικός έχει καταφέρει
να φθάσει σε έξι τελικούς σε διάφορες
διοργανώσεις και τους έχει χάσει όλους!
Συγκεκριμένα το αρνητικό σερί ξεκίνησε
το 1999, όταν ήταν στην τεχνική ηγεσία
της Μαγιόρκα και έχασε στον τελικό του
κυπέλλου Ισπανίας από την Μπαρτσε-
λόνα στα πέναλτι.

Επίσης, την ίδια χρονιά έφθασε στον
τελικό του κυπέλλου κυπελλούχων, αλλά
έχασε το τρόπαιο από τη Λάτσιο και μια
χρονιά αργότερα μετακόμισε στη Βαλέν-
θια. Με τις «νυχτερίδες» έφτασε δύο σερί
χρονιές στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ
και την πρώτη ηττήθηκε από τη Ρεάλ με
3-0 στο Παρίσι και το 2000-2001 από
την Μπάγερν Μονάχου στα πέναλτι, στον
τελικό του Σαν Σίρο στο Μιλάνο.

Ο τελευταίος του τελικός ήταν στα
ελληνικά γήπεδα. Στον πάγκο του Άρη
το 2009 έφθασε στον τελικό του κυπέλλου
Ελλάδας, αλλά στο παιχνίδι του ΟΑΚΑ,
ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό με 1-0.

Ο Αργεντινός τεχνικός έχει κατακτήσει
τρία τρόπαια αλλά σε διπλούς τελικούς.
Το 1996 με τη Λανούς το Copa Con-
mebol, το 1998 με τη Μαγιόρκα το Σού-
περ Καπ Ισπανίας και το ίδιο τρόπαιο
μια χρονιά αργότερα με τη Βαλένθια.

«Είμαι στεναχωρημένος γιατί αξίζαμε
τον τίτλο. Δεν είμαι στεναχωρημένος

γιατί έχασα σε έναν ακόμη τελικό, αλλά
γιατί δεν μπορέσαμε να δώσουμε χαρά
σε όλους τους Αιγύπτιους, που πίστεψαν
σε αυτήν την ομάδα», δήλωσε ο 61χρονος
κόουτς και συμπλήρωσε: «Επίσης είμαι
στεναχωρημένος για τους παίκτες μου,
που έκαναν ένα καταπληκτικό τουρνουά
και άξιζαν τον τίτλο».

Ε
ίναι κάποιες φορές που ένας

ποδοσφαιριστής φτάνει στο
απόλυτο επίπεδο προσφοράς
στην ομάδα του. Πιο πάνω
δεν... έχει και τότε είναι η στιγ-

μή που αρχίζει να σκέφτεται το μέλλον
του, μακριά από την ομάδα αυτή. Μια
τέτοια περίπτωση είναι ο Αλεξάντρ Λα-
καζέτ, προϊόν των τμημάτων υποδομής
της Λιόν, πρώτος σκόρερ της για μία
τριετία και βασικός συντελεστής της επι-
στροφής των «Λιονέ» σε ανταγωνιστικό

επίπεδο. Οι «σειρήνες» που ήχησαν το
περασμένο καλοκαίρι, αναμένεται να γί-
νουν... εκκωφαντικές σε λίγους μήνες
καθώς η Γαλλία δεν «χωράει» πια τον
25χρονο στράικερ που πετυχαίνει πε-
ρισσότερα από 20 γκολ κάθε χρονιά τις
τελευταίες τέσσερεις σεζόν.

Πλέον το παραδέχεται και ο ίδιος ευ-
θέως: «Νομίζω ότι έφτασε η ώρα. Το
καλοκαίρι θα χρειαστώ μια αλλαγή, να
ανακαλύψω κάτι καινούριο, πάντα με
γνώμονα τη βελτίωσή μου ως παίκτη

και ως ανθρώπου», δήλωσε στο Canal+.
Ο παλιός του συμπαίκτης, Σαμουέλ Ουμ-
τιτί, ανήκει εδώ και οκτώ μήνες στην
Μπαρτσελόνα και ο Λακαζέτ ρωτήθηκε
αν υπάρχει περίπτωση να τον ακολου-
θήσει. «Με τους εξωγήινους που έχουν
μπροστά; Θα ήταν όνειρο! Εντάξει, αν
συμβεί φυσικά θα είναι κάτι σπουδαίο,
αλλά δεν θα συζητήσουμε τώρα πώς θα
πάρω τη θέση του Σουάρες! Απλώς, θα
ήθελα μια μέρα να παίξω γι΄αυτήν την
ομάδα».

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Η διάγνωση για τον τραυματισμό του
Αλέξανδρου Τριανταφυλλόπου-
λου ήταν η χειρότερη δυ-
νατή, με τον 20χρονο
αμυντικό να έχει υπο-
στεί ρήξη χιαστών και
να χάνει το υπόλοιπο
της σεζόν.

Οι χειρότεροι φό-
βοι των ανθρώπων
του Παναθηναϊκού
για τον τραυματισμό
του Αλέξανδρου Τριαν-
ταφυλλόπουλου επιβεβαι-
ώθηκαν με τον 20χρονο αμυν-
τικό, βασικό στέλεχος της Κ20 των πρα-
σίνων, να έχει υποστεί ρήξη χιαστών.

Ο Τριανταφυλλόπουλος χτύπησε σε
μια φάση του αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα

εκτός έδρας και από την πρώτη στιγμή
υπήρξε έντονη ανησυχία. Για τον λόγο
αυτό μάλιστα τόσο ο γιατρός της πρώτης
ομάδας, όσο και ο φυσιοθεραπευτής

του τριφυλλιού, Χρήστος Καρ-
βουνίδης, είχαν επισκεφτεί

την αποστολή του τρι-
φυλλιού για να τον εξε-

τάσουν.
Επίσης, την Κυ-

ριακή ο νεαρός αμυν-
τικός έκανε εξετάσεις
οι οποίες έδειξαν το

μέγεθος της ζημιάς
που θα τον αφήσει εκτός

αγωνιστικών χώρων για
το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο 20χρονος στόπερ θα υπο-
βληθεί σε επέμβαση την Τρίτη το με-
σημέρι και αναμένεται να πάρει εξιτήριο
την Πέμπτη, ξεκινώντας άμεσα την
αποθεραπεία του.

Δεν απέφυγε τα χειρότερα
ο Τριανταφυλλόπουλος

Ένας ακόμη χαμένος τελικός για τον Κούπερ
Το αρνητικό σερί ξεκίνησε το 1999

«Όνειρο να παίξω μαζί με τους...
εξωγήινους της Μπαρτσελόνα!» 
Το δήλωσε ξεκάθαρα ο άσος της Λιόν Λακαζέτ 
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