ΠΑΝΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΕΛ Ο ΜΠΕΛΕΤΣ ΕΝΟΨΕΙ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

ΣΤΟ «ΑΙΩΝΙΟ» ΝΤΕΡΜΠΙ
ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ «ΑΣΣΟ»!
• Ο ΣΛΟΒΕΝΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ
ΓΑΛΑΖΟΚΙΤΡΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΟΥΤΣ
• ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΡΕΣΠΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ «ΝΕΟΥΣ» ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ➝12

TV ΣΠΟΡ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
12:00
15:00
18:00
19:00
21:00
21:00

ΕΛΒΕΤΙΑ - ΚΑΜΕΡΟΥΝ
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ - Ν. ΚΟΡΕΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΓΚΑΝΑ
FUTSAL: ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΕΛ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΣΕΡΒΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΛΜΠΑ

ΡΙΚ2
ΡΙΚ2
ΡΙΚ2
CYTAVISION
ΡΙΚ1
NOVASPORTS
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ➝4

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΕΡΙ ➝4

ΑΠΟ... ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΣΠΟΛΙΑΡΙΤΣ ➝5

• Η ΙΣΠΑΝΙΑ ΜΕ ΤΟ 7-0 ΕΠΙ
ΤΗΣ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ ΠΑΡΕΔΩΣΕ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΤΩΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΚΥΠΕΛΛΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙΣ ΜΙΑΣ
ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ
• ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ
ΟΤΙ Η ΑΠΙΘΑΝΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ ΣΕ
ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΘΑ
ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ Η... ΑΡΧΗ ΕΝΟΣ
ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΑΔΙΑΝΟΗΤΩΝ
ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ
• Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ... ΜΙΜΗΘΗΚΕ
ΤΟΥΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΦΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΚΑΙ
ΑΥΤΗ ΣΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΜΕ
1-0 ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ, ΣΤΟ
ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΟΥΤΕ
ΒΑΘΜΟ (1-2)!
• ΟΙ «ΜΠΛΕ ΣΑΜΟΥΡΑΪ»
ΕΦΤΑΣΑΝ ΣΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΕΒΑΛΑΝ
ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ!

➝6-7, 11

ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ
«ΣΠΙΤΙ» ΤΟΥΣ ➝5

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ
ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ... ➝5

ΘΕΟΤΡΕΛΟ
ΜΟΥΝΤΙΑΛ!
ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΡΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ...

Ο ΡΟΜΠΕΡΖ...
ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ➝8

Ο ΒΕΛΓΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ
ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΕΙΡΟΥ ΣΕ ΝΤΕΡΜΠΙ «ΑΙΩΝΙΩΝ» ΛΕΤΣΙΑΚΣ ΚΑΙ ΤΟΥ «ΝΕΟΥ»,
ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΕΝΟΥ, ΜΑΧΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΟΝ... ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΥ (!) ΚΙΤΣΟΥ ➝9
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12η

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

26/11

25/11

27/11

26/11

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

27/11

28/11

28/11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11
19:00 ΑΚΡΙΤΑΣ - ΕΝΠ

CYTAVISION

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/11
17:00 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ - ΔΟΞΑ
19:00 ΑΕΚ - ΑΠΟΛΛΩΝ

CABLENET
PRIMETEL

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/11
17:00 ΑΠΟΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ
19:00 ΑΕΛ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
CABLENET
CYTAVISION

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/11
19:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ CYTAVISION
19:00 ΑΡΗΣ - ΠΑΦΟΣ
CYTAVISION

ΣΚΟΡΕΡ
ΟΝΟΜΑ

ΟΜΑΔΑ

Ζάιρο

Πάφος

7

Μπρούνο
Πίττας
Σεμέδο
Βαλακάρι
Μπένγκτσον
Κακόριν
Τρισκόφσκι
Άλτμαν
Μαρκίνιος
Ναμ
Ζελάγια
Γκεριέ
Τάνκοβιτς
Γκιούρτσο
Μπαμπίκα
Νινγκά
Σπόλιαριτς
Μπράουν
Λόπες
Ραμίρες
Βα
Ζράντι
Σόμπτσικ
Δώνης
Λαμί
Χέντρικς
Μπεραχίνο
Τσιμπόλα
Μιγκελίτο
Ντιακιτέ
Μπέζους
Χούπερ
Ρουσιάς
Αμπντουραχίμι
Στρούσκι

Ομόνοια
Απόλλων
Πάφος
Πάφος
Αρης
Άρης
ΑΕΚ
ΑΕΚ
ΑΠΟΕΛ
Πάφος
Καρμιώτισσα
Ολυμπιακός
Πάφος
ΑΕΚ
Άρης
Ανόρθωση
Αρης
Άρης
ΑΕΚ
Ακρίτας
Απόλλων
Απόλλων
Δόξα
ΑΠΟΕΛ
ΕΝΠ
Ολυμπιακός
ΑΕΛ
ΑΕΛ
Νέα Σαλαμίνα
Νέα Σαλαμίνα
Ομόνοια
Ομόνοια
ΕΝΠ
Πάφος
Άρης

5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ΟΜΑΔΕΣ

ΠΑΦΟΣ
ΑΡΗΣ
ΑΠΟΕΛ
ΑΕΚ
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΟΜΟΝΟΙΑ
ΑΕΛ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
ΕΝΠ
ΔΟΞΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ

ΑΓ.

Ν-Ι-Η

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9-2-0
8-1-2
7-3-1
7-1-3
5-4-2
5-1-5
4-2-5
4-2-5
4-1-6
3-3-5
3-2-6
2-2-7
1-3-7
1-1-9

ΕΝΤΟΣ

ΕΚΤΟΣ

Ν-Ι-Η

Ν-Ι-Η

5-0-0
3-1-2
2-3-1
5-1-0
3-1-1
4-0-1
2-0-3
2-1-2
2-1-2
2-1-3
2-2-1
0-0-5
1-3-2
1-0-5

4-2-0
5-0-0
5-0-0
2-0-3
2-3-1
1-1-4
2-2-2
2-1-3
2-0-4
1-2-2
1-0-5
2-2-2
0-0-5
0-1-4

ΓΚΟΛ

ΒΑΘ.

26-3
24-9
12-3
20-9
11-9
17-11
10-10
11-14
9-14
7-16
8-16
7-17
8-23
5-21

29
25
24
22
19
16
14
14
13
12
11
8
6
4

Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να δουλέψει κι αυτός στη διακοπή, με στόχο να επιστρέψει πιο φρέσκος και με πιο πολλές απαιτήσεις από εδώ και πέρα.
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ΠΕΝΑΛΤΙ

ΚΟΚΚΙΝΕΣ

ΥΠΕΡ
ΑΕΚ
4
ΑΕΛ
3
ΑΚΡΙΤΑΣ
1
ΑΝΟΡΘΩΣΗ
1
ΑΠΟΕΛ
3
ΑΠΟΛΛΩΝ
3
ΑΡΗΣ
2
ΔΟΞΑ
0
ΕΝΠ
1
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
4
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
3
ΟΜΟΝΟΙΑ
3
ΠΑΦΟΣ
4
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΑ
1
3
3
1
1
5
0
6
0
4
3
2
3
1
33

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΡ
ΑΕΚ
0
ΑΕΛ
0
ΑΚΡΙΤΑΣ
3
ΑΝΟΡΘΩΣΗ
1
ΑΠΟΕΛ
1
ΑΠΟΛΛΩΝ
1
ΑΡΗΣ
1
ΔΟΞΑ
0
ΕΝΠ
0
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
1
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
2
ΟΜΟΝΟΙΑ
1
ΠΑΦΟΣ
1
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΑ
0
1
2
0
1
1
1
2
1
0
1
0
2
0
12

ΔΕΙΤΕ
ΑΓ. ΑΠΟΒ.

Κωνσταντίνος Φωτίου
Ανδρέας Αργυρού
Χρυσοβαλάντης Θεουλή
Μενέλαος Αντωνίου
Κωνσταντίνος Φελλάς
Ιωάννης Χριστοδούλου
Μάριος Χριστοφόρου
Κυριάκος Αθανασίου
Παναγιώτης Χατζηγεωργίου
Δημήτρης Κουμή
Δημήτρης Σολωμού
Μάριος Αντωνίου
Θωμάς Χατζηβασιλείου
Ροβέρτος Κώστα

8
8
7
6
5
5
5
4
5
4
4
2
1
1

1
1
2

Ξένοι διαιτητές

12

-

ΣΥΝΟΛΟ

77

12

1
1
1
2
3

19:00 ΟΜΟΝΟΙΑ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

CYTAVISION
CYTAVISION
CYTAVISION
CABLENET
CABLENET
CYTAVISION
PRIMETEL

0-2

0-1

2-0

0-3

1-0
2-1

0-0

1-0

1-1
1-2

0-2

1-1

1-3

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

1-3

1-0

0-4
1-1

2-1
1-2

5-0

0-0

2-0

2-1

1-2

1-0

1-1

1-1
0-2

1-1

2-1

CYTAVISION

1-0

0-0

1-2
1-2

0-2

PRIMETEL
CYTAVISION

2-1

0-1

1-1
1-0

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

3-0

2-1

1-2

ΕΝΠ

ΔΟΞΑ

ΑΡΗΣ

0-1

0-1
0-1

1-0

0-3

0-0
2-0

1-2

ΑΠΟΛΛΩΝ

1-2

0-1

CABLENET
CYTAVISION

ΠΑΦΟΣ

0-3
1-1

1-0

ΑΠΟΕΛ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΑΚΡΙΤΑΣ

ΑΕΛ

ΑΕΚ
1-2

4-2

CABLENET
CYTAVISION

ΟΜΟΝΟΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/12
19:00 ΠΑΦΟΣ - ΑΠΟΕΛ
19:00 ΔΟΞΑ - ΑΕΚ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/12
19:00 ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
19:00 ΕΝΠ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/12
17:00 ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΚΡΙΤΑΣ
19:00 ΑΕΛ - ΑΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/12
19:00 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

1-0

0-3

0-2

1-0
2-2

3-2

2-0

4-0

1-0

1-0

3-0

0-1
4-0

21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΛΜΠΑ ΒΕΡ.

20:00 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ

NOVASPORTS 5
21:45 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΠΑΡΤΙΖΑΝ

NOVASPORTS 6
11:00 ΤΕΝΙΣ: ΑΓΩΝΕΣ DAVIS CUP

CYTAVISION SPORTS 2

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

4-0

19:00 FIBA WORLD BASKETBALL
20:30 ΕΚΠΟΜΠΗ ΒΟΛΕΪ: BLOCK OUT

NOVASPORTS 4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/12
19:00 ΕΝΠ - ΑΕΚ
19:00 ΔΟΞΑ - ΑΚΡΙΤΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/12
19:00 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΠΟΕΛ
19:00 ΠΑΦΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/12
17:00 ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΡΗΣ
19:00 ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΕΛ
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/12
19:00 ΟΜΟΝΟΙΑ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

0-0
1-2

12:00 ΕΛΒΕΤΙΑ - ΚΑΜΕΡΟΥΝ
15:00 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ - Ν. ΚΟΡΕΑ
18:00 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΓΚΑΝΑ

NOVASPORTS PRIME
PRIMETEL

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

4-0

ΡΙΚ2

21:30 ΜΙΛΑΝΟ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

ΠΕΜΠΤΗ 1/12

1-0

21:00 ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΣΕΡΒΙΑ

NOVASPORTS START

ΚΥΠΕΛΛΟ COCA-COLA

ΑΕΚ
ΑΕΛ
ΑΚΡΙΤΑΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΑΠΟΕΛ
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΡΗΣ
ΔΟΞΑ
ΕΝΠ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ
ΠΑΦΟΣ

ΡΙΚ1

CABLENET SPORTS 3

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Απόλλωνα το Σάββατο είναι ένα από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν στη 12η αγωνιστική! Οι Λαρνακείς έχουν τον ρυθμό με τρεις
σερί νίκες ενώ οι γαλάζιοι προέρχονται από το τρίποντο επί του Ακρίτα, που τους ανέβασε την ψυχολογία.

ΣΤΗΝ TV

4-0
3-0

19:00 FUTSAL: ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΕΛ
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Α’ Κατηγορία

ΑΕΚ, ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΤΡΙΠΟΝΤΟΥ
Η ΑΕΚ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΡΥΘΜΟ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ
ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
διακοπή για τις
εθνικές ομάδες
ήρθε την κατάλληλη στιγμή για
την ΑΕΚ και τον
Λουίς Όλτρα.
Το βεβαρημένο πρόγραμμα
και το διπλό ταμπλό γέμισαν την ομάδα με πολλά
αγωνιστικά λεπτά και ήταν
δύσκολο να μπορούσε να
ανταπεξέλθει σε τόσους
δυνατούς ρυθμούς σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι
τρεις συνεχόμενες νίκες
έδιναν μομέντουμ στους
κιτρινοπράσινους, ωστόσο
ο Όλτρα είδε τις επιλογές

Η

του να λιγοστεύουν λόγω
προβλημάτων τραυματισμού και καρτών. Γι’ αυτό
και η διακοπή ήρθε… γάντι! Πλέον, επέστρεψαν όλοι
οι ποδοσφαιριστές στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, εκτός τον Ναούμ
και προετοιμάζονται έντονα
για τον αγώνα με τον Απόλλωνα στην «ΑΕΚ Αρένα».
Το τρίποντο μοιάζει μονόδρομος αν θέλει η ομάδα
να παραμείνει σε τροχιά
τίτλου. «Είναι το ίδιο σημαντικό με το προηγούμενο. Έχει μεγάλη σημασία
να συνεχίσουμε το σερί.
Έχουμε μία βαθμολογική
απόσταση από τις προπο-

ρευόμενες ομάδες και είμαστε αναγκασμένοι να
παίρνουμε νίκες για να
δώσουμε συνέχεια στην
αντεπίθεσή μας. Παίζουμε
στην έδρα μας όπου είμαστε πολύ αποτελεσματικοί.
Θέλουμε τον κόσμο να μας
στηρίξει», είπε πρόσφατα
ο εκπρόσωπος Τύπου της
ΑΕΚ στον Super Sport FM
104.0 δείχνοντας και το
κλίμα που επικρατεί στο
ποδοσφαιρικό τμήμα της
ΑΕΚ.
Η βαθμολογική
σημασία…
Βάσει βαθμολογικής σημασίας, το ντέρμπι είναι

σημαντικό για την ΑΕΚ
τόσο για να βλέπει προς
τα πάνω, αλλά και για να
αυξήσει τη διαφορά της
από τις ομάδες που βρίσκονται από κάτω της. Η
διαφορά από την πρώτη
Πάφος FC είναι στους 7
βαθμούς και στους 3 βαθμούς από τον Άρη, με τις
δύο ομάδες να αναμετρώνται μεταξύ τους. Επίσης,
σε πιθανό σενάριο νίκης,
η ΑΕΚ θα αυξήσει τη διαφορά από τον Απόλλωνα
στο +6, ενώ ακόμα θα
επωφεληθεί απώλειες στα
άλλα ντέρμπι (ΑΠΟΕΛ –
Ομόνοια, Ανόρθωση –
ΑΕΛ).

Η ΑΝΑΓΚΗ

ΓΙΑ ΣΕΡΙ

Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΘΕΛΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΑΕΛ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΥΝΙΟΘ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
γωνιστικά και με
την εικόνα της
στο γήπεδο η
Ανόρθωση βελτιώθηκε με τον
Μουνιόθ στον πάγκο της.
Αυτό όμως που της λείπει
είναι τα αποτελέσματα, οι
βαθμοί, το μομέντουμ και
ένα σερί που θα απογειώσει την αυτοπεποίθηση
των ποδοσφαιριστών.
Είτε επί εποχής Μίλανιτς, είτε επί εποχής Μουνιόθ, η Ανόρθωση δεν κατάφερε να «κολλήσει» δύο
συνεχόμενες νίκες σε κα-

Α

μία φάση του πρωταθλήματος. Κέρδισε τον Ολυμπιακό εκτός έδρας την
πρώτη αγωνιστική και έχασε από τον ΑΠΟΕΛ στο
«Αντώνης Παπαδόπουλος».
Μετά πήρε το τρίποντο με
την Καρμιώτισσα εκτός,
αλλά έχασε βαθμούς από
τον Ακρίτα Χλώρακας εντός. Κέρδισε τη Δόξα εντός,
ηττήθηκε από την Ομόνοια
εκτός, και πρόσφατα κέρδισε τη Νέα Σαλαμίνα εντός, ενώ την τελευταία
αγωνιστική ηττήθηκε από
την Πάφος FC εκτός.
Πλέον, ο Μουνιόθ είχε
τον χρόνο και την ευχέρεια

να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές του και να
προσθέσει κάποια νέα
στοιχεία στο παιχνίδι της
ομάδας του, ευελπιστώντας
πως απέναντι στην ΑΕΛ
στο Τσίρειο, η ομάδα του
θα εμφανιστεί κοντά στο
καλύτερο της επίπεδο και
θα πάρει ένα σημαντικό
τρίποντο.
Στο αγωνιστικό κομμάτι,
είτε λίγο είτε πολύ τα νέα
της Ανόρθωσης είναι γνωστά και δεν έχουν διαφοροποιηθεί. Ο Ουάρντα αισθάνεται όλο και καλύτερα,
θέλει σαν τρελός να επιστρέψει, ωστόσο είναι δύ-

σκολο να προλάβει την αναμέτρηση, με τον Μουνιόθ
να μην δείχνει διατεθειμένος να ρισκάρει. Εκτός πλάνων είναι σίγουρα ο Εμπραλίτζε, ο οποίος χρειάζεται ακόμη αρκετό χρόνο.
Στο μεταξύ, θεωρείται δεδομένο πως ο Μουνιόθ θα
ζητήσει (εάν δεν το έκανε
ήδη) μεταγραφική ενίσχυση
ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.
Ο τεχνικός της «κυρίας»
θέλει απεγνωσμένα την
απόκτηση επιθετικού που
θα μπορεί να στέλνει την
μπάλα με ευκολία στα αντίπαλα δίχτυα.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΡΗΣ

Σπόλιαριτς,
από χρόνου
Ο Ματία Σπόλιαριτς στάθηκε
άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στο γόνατο και το
χτύπημα του θα του στερήσει τη συμμετοχή τουλάχιστον για ένα μήνα από τις
υποχρεώσεις του με τον
Άρη. Πρόκειται για σημαντικό ποδοσφαιριστή στο ροτέισιον του Αλεξέι Σπιλέφσκι, καθώς ο νεαρός μεσοεπιθετικός μέχρι στιγμής μετρούσε δύο γκολ και δύο
ασίστ. Ο Κύπριος άσος θα
βρίσκεται στα… πιτς για περίπου ένα μήνα και αναμένεται να χάσει πολύ σημαντικές και κομβικές αναμετρήσεις, αρχής γενομένης
από το ντέρμπι με την Πάφος FC (28/11). Θα χάσει
επίσης τις αναμετρήσεις με
Ανόρθωση (04/12), ΑΕΛ
(11/12), Ολυμπιακό (16/12),
ΑΠΟΕΛ (22/12) και στην καλύτερη των περιπτώσεων να
επιστρέψει με την Καρμιώτισσα στις 5 Ιανουαρίου. Το
γεγονός πως θα μπει στο
χειρουργείο δείχνει ότι η
αποκατάσταση της ζημίας
ίσως να χρειαστεί να είναι
και περισσότερο από ένα
μήνα. Βέβαια, σε τέτοιες
περιπτώσεις αρκετή σημασία θα διαδραματίσει η θεραπεία και πως θα αντιδράσει ο οργανισμός του.

ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ

Ολοκλήρωσε
με ισοπαλία
Με ισοπαλία 0-0 ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της
στον 3ο όμιλο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
U19 η Εθνική Νέων. Με αντίπαλο το Κόσοβο στη
Σουηδία, η Εθνική μας
έφερε ισοπαλία και έφτασε
στους δύο βαθμούς από
ισάριθμες ισοπαλίες. Ο
Σάσα Γιοβάνοβιτς χρησιμοποίησε τους εξής: Κυριάκου, Κυριακίδη (86' Ζήνωνος), Τζιαμά (46' Φενερίδης), Ευαγγέλου, Καϊάφα,
Βενιζέλου, Ντέλιφερ,
Βρόντη (46' Ασημένο), Θεμιστοκλέους (46' Τσουτσούκη), Σάββα, Γεωργίου
(76' Ορθοδόξου). Στον άλλο
αγώνα η πρωτοπόρος Ουκρανία νίκησε 2-0 τη
Σουηδία, που φιλοξένησε
όλους τους αγώνες, φτάνοντας τους εννέα βαθμούς. Στον Elite Round
προκρίθηκαν η Ουκρανία
και η Σουηδία.

Δεν ξεσπιτώνονται!
ΟΠΩΣ ΤΟΝΙΣΕ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΖΑΡΟΣ ΠΑΡΘΗΚΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ»

Ο

βουλευτής Πάφου,
Χαράλαμπος Πάζαρος, μίλησε στον
Super Sport FM
104.0 για τις τελευταίες εξελίξεις με το
«Στέλιος Κυριακίδης» και
την απόφαση να μην κλείσει τον Δεκέμβριο το γήπεδο για βελτιωτικά έργα
στο ταρτάν.
«Νιώθω και πιστεύω ότι όλα
είναι καλά. Έχουμε πάρει
διαβεβαιώσεις από τον φίλο
και πρόεδρο του ΚΟΑ, Ανδρέα Μιχαηλίδη.
Ο ύψιστος στόχος είναι να
γίνει το ταρτάν και οι ομάδες
μας να αγωνίζονται στη φυσική τους έδρα και να μην
ξεσπιτωθούν. Το μοναδικό
γήπεδο της Πάφου που πλη-

ροί τα κριτήρια είναι το “Στέλιος Κυριακίδης”.
Κάναμε αγώνα δρόμου ώστε
να συναινέσουν όλες οι πλευρές, οι τεχνικές υπηρεσίες,
για να γίνονται οι εργασίες
και παράλληλα τα έργα.
Έγινε σύσκεψη στα γραφεία
του ΚΟΑ, και καταφέραμε
να περάσουμε το μήνυμα ότι
θα υπήρχε διάκριση έναντι
των υπόλοιπων ομάδων.
Αν πληρούσε τα κριτήρια το
Δημοτικό Στάδιο Γεροσκήπου
ή της Πέγειας, δεν θα υπήρχε
πρόβλημα, αλλά από τη στιγμή που δεν τα πληρούσαν
δεν γινόταν οι ομάδες της
Πάφου να ξεσπιτωθούν και
να πηγαίνουν στο ΓΣΖ ή κάπου αλλού.
Θέλω να ευχαριστήσω τον

πρόεδρο του ΚΟΑ, τις τεχνικές υπηρεσίες αλλά και τον
ΠτΔ για την έγκριση του κονδυλίου.
Δεν είναι μόνο οι ομάδες,
αλλά και ο στίβος και τα άτομα που αθλούνται εκεί», είπε
σχετικά.
Μετά από σχετική ερώτηση,
απάντησε:
«Δεν έχει ναυαγήσει η πρόταση των επενδυτών της Πάφου, βρίσκεται στη νομική
υπηρεσία του Κράτους και
αξιολογείται. Θα αποφασίσει
ο ΚΟΑ φυσικά.
Αν η νομική υπηρεσία συναινέσει, θα λύσει και τα χέρια του Οργανισμού.
Σε αντίθετη περίπτωση, τα
δεδομένα θα είναι αντιστρόφως ανάλογα».

«Σειρήνες» για Βαλακάρι
Την περίπτωση του Όνι Βαλακάρι για την ενίσχυση του
ρόστερ της ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου εξετάζει σύμφωνα
με δημοσιεύματα στην Τουρκία, η Μπεσίκτας.
Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής
της Πάφος FC φέρεται επίσης
να τυγχάνει θερμής εκτίμησης από τον προπονητή της
τουρκικής ομάδας Σενόλ
Γκιουνές, ο οποίος επιθυμεί
τη μεταγραφή του για να δώσει λύσεις ο παίκτης στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.
Στο μεταξύ, η Πάφος FC χθες
ανακοίνωσε την επέκταση
της συνεργασίας της με τον
Αλέξανδρο Μιχαήλ μέχρι το
2024.

ΤΟ ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ, ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΕΛ

«Κάθε απώλεια πλέον στοιχίζει»
Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΛ, Πλουτής Αβραάμ, μίλησε στον Super Sport
FM 104.0, για όλα τα θέματα που
αφορούν την ομάδα του.
Ανάμεσα σε άλλα σχολίασε και τις
πληροφορίες που θέλουν το πρώτο
επίσημο στο νέο γήπεδο της Λεμεσού
να διεξάγεται στις 4 Δεκεμβρίου και
να είναι το ντέρμπι Απόλλων – ΑΕΛ.
«Θα πάμε κάποια στιγμή. Όταν θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Δεν πρέπει
να βιαζόμαστε. Όταν θα είναι έτοιμο
να μας φιλοξενήσει, θα μπούμε στο
γήπεδο. Νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε έτοιμοι στο παιχνίδι
με τον Απόλλωνα στις 4 Δεκεμβρίου.
Τόσο γιατί είναι ένα υψηλής επικινδυνότητας παιχνίδι αλλά και γιατί δεν
θέλουμε στο πρώτο μας παιχνίδι να
είμαστε ως φιλοξενούμενοι από τη
στιγμή που δεν μπορεί να χωριστεί το
γήπεδο στα δύο», είπε για το ντέρμπι
με τον Απόλλωνα και αν μπορούσε

να φιλοξενηθεί στο νέο γήπεδο της
Λεμεσού. Για το ντέρμπι με την Ανόρθωση που ακολουθεί σχολίασε: «Θέλουμε να πάρουμε βαθμούς επειγόντως. Παίζουμε με μια πολύ καλή
ομάδα όπως η Ανόρθωση. Είναι όλα

τα παιχνίδια δύσκολα. Θα πρέπει να
κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, δεν
έχουμε άλλη επιλογή. Θα καθορίσει
τη μετέπειτα πορεία μας, γιατί θα είναι
πολύ σημαντικό αν κερδίσουμε και
θα είναι δύσκολα τα πράγματα αν χάσουμε. Όσο πλησιάζουμε στο τέλος
της α’ φάσης του πρωταθλήματος,
κάθε απώλεια στοιχίζει. Ξέρουμε τις
δυσκολίες που θα συναντήσουμε. Παίζουμε στην έδρα μας, με τον κόσμο
μας και θέλουμε να του δώσουμε
χαρά».
Τα αγωνιστικά παραμένουν ως έχουν.
Δηλαδή, ο Σάντος είναι εκτός λόγω
καρτών, όπως και οι Φιλίποβιτς και
Πάβλοβιτς που τραυματίστηκαν με
Καρμιώτισσα. Ντζάλμα, Μιραλάς και
Τσέποβιτς ακολουθούν το δικό τους
ατομικό πρόγραμμα, αλλά από την
επίσημη ΑΕΛ δεν ξεκαθάρισαν αν θα
είναι στην αποστολή ή όχι με την
Ανόρθωση.

Α’ Κατηγορία

ΚΟΤΣΩΝΗΣ

«Το μέλλον
θα δείξει…»
Ένας από τους Κύπριους
που πραγματοποιούν μια
αρκετά καλή σεζόν στο φετινό πρωτάθλημα είναι ο
Φώτης Κοτσώνης της ΕΝΠ.
Ο νεαρός μπακ… τράβηξε
από τα μαλλιά την ευκαιρία
που του έδωσε ο Σατσιάς
και συνεχίζει στις υψηλές
πτήσεις. «Η πορεία της
ομάδας είναι αρκετά καλή,
είμαστε μέσα στα πλαίσια
των στόχων μας και παιχνίδι με παιχνίδι αναζητούμε
τη νίκη για να πετύχουμε
αυτό που θέλουμε. Στην
ομάδα γίνεται πολύ καλή
δουλειά από τον προπονητή. Επίσης αγωνίζονται
πολλοί Κύπριοι παίκτες
που είναι ένα πλάνο και
μια φιλοσοφία από την
αρχή της σεζόν», είπε και
πρόσθεσε για τους προσωπικούς του στόχους: «Θέλω
να συνεχίζω να αγωνίζομαι
στην ομάδα μου και το
μέλλον θα δείξει. Ο χρόνος
θα φέρει ό,τι καλύτερο».
Κλείνοντας έστειλε και μήνυμα προς τον κόσμο του
Παραλιμνίου: «Είναι πάντα
κοντά στην ομάδα, υπάρχει
θερμή υποστήριξη και
θέλω να τους στείλω το
μήνυμα ότι θα παλέψουμε
με όλες μας τις δυνάμεις
για να πετύχουμε τους στόχους της ομάδας»

ΕΘΝ. ΑΝΔΡΩΝ

Τα λένε ξανά
τον Μάρτιο
Μετά τα δύο φιλικά με
Βουλγαρία και Ισραήλ, οι
επόμενες υποχρεώσεις της
Εθνικής μας ομάδας των
ανδρών είναι προγραμματισμένες για το Μάρτιο του
2023. Στις 25 Μαρτίου, η
Εθνική μας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Σκωτία
(16:00) σε αγώνα για την 1η
αγωνιστική των προκριματικών του EURO 2024.
Όπως είναι γνωστό, η Κύπρος κληρώθηκε στον
πρώτο προκριματικό όμιλο
και εκτός από την Σκωτία,
στον όμιλο μας βρίσκονται
η Ισπανία, η Νορβηγία και
η Γεωργία. Τον επίσημο
αγώνα με την Σκωτία, θα
ακολουθήσει φιλικό με την
Αρμενία στις 28 Μαρτίου. Ο
αγώνας θα γίνει στο Ερεβάν και η ώρα έναρξης του
θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
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ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022

ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ...

ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ!
ΒΕΛΓΙΟ - ΚΑΝΑΔΑΣ

Τους έσωσε
ο Κουρτουά!
Δύο νικητές ανέδειξε
το παιχνίδι του Βελγίου με
τον Καναδά. Οι Ευρωπαίοι
πήραν την ουσία με το 1-0
και οι Βορειοαμερικανοί το
χειροκρότημα! Κοιτώντας
στα μάτια τους αντιπάλους
τους και με ψυχή και πάθος, μαζί με τις ποδοσφαιρικές τους αρετές. Πέρα
απ’ αυτά υπήρξε και η ατυχία, αφού έχασαν πέναλτι
στα πρώτα λεπτά (έδιωξε ο
Κουρτουά) και στο τέλος
«μίλησε» η ποιότητα των
«κόκκινων διαβόλων», οι
οποίοι με... μισή φάση
έφτασαν στο 1-0 με τον
Μπατσουαγί στο 44.
ΒΕΛΓΙΟ: Κουρτουά,
Αλντερβάιρελντ, Βερτόνχεν, Ντεντόνκερ, Βίτσελ,
Ντε Μπρόινε, Καράσκο
(46’ Μενιέ), Καστάνιε, Τίλεμανς (46’ Ονάνα), Αζάρ
(62’ Τροσάρ), Μπατσουαγί
(78’ Οπέντα).
ΚΑΝΑΔΑΣ: Μπόργιαν,
Τζόνστον, Μίλερ, Βιτόρια,
Εουστάκιο (81’ Οσόριο),
Χόιλετ (58’ Λάριν), Χάτσινσον (58’ Κονέ), Λαριέα (74’
Αντεκούγκμπε), Μπιουκάναν (81’ Μίλαρ), Ντέιβις,
Ντέιβιντ.
Τα σημερινά
Με τους αγώνες σε 7ο
και 8ο όμιλο ολοκληρώνεται η 1η αγωνιστική. Η
δράση ξεκινά το μεσημέρι
(12:00) με τον αγώνα ανάμεσα στην Ελβετία και το
Καμερούν για τον 7ο όμιλο. Στις 15:00 στον 8ο όμιλο θα παίξουν η Ουρουγουάη και η Νότια Κορέα.
Ακολούθως ρίχνονται στη
μάχη η Πορτογαλία και η
Γκάνα (8ος όμιλος, 18:00)
και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το βραδυ με το
φαβορί για τον τίτλο, Βραζιλία, κόντρα στη Σερβία
(7ος όμιλος, 21:00).

ΝΕΟ ΣΟΚ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
ΤΩΝ ΥΠΕΡΟΠΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΙΑ ΑΝΕΛΠΙΣΤΗ -ΑΛΛΑ ΠΑΝΑΞΙΑ- ΝΙΚΗ

ετά τη Σαουδική Αραβία η Ιαπωνία! Και
στη θέση της Αργεντινής, η Γερμανία! Το
δεύτερο χρονικά σοκ
του Μουντιάλ του Κατάρ είχε
ως θύτη άλλη μία ασιατική ομάδα και ως θύμα μία παραδοσιακή
δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
Το... σενάριο στο «Khalifa Stadium» ήταν παρόμοιο με το
προχθεσινό! Το φαβορί, δηλαδή
η Γερμανία, προηγήθηκε με πέναλτι του Γκιντογάν στο 33’, έχασε σωρεία ευκαιριών για να «τελειώσει» το ματς και το... πλήρωσε! Δύο παίκτες που αγωνίζονται στην Bundesliga και μπήκαν ως αλλαγή, ο Ντοάν της
Φράιμπουργκ (75’) και ο Ασάνο
της Μπόχουμ (83’) οδήγησαν
τους «μπλε σαμουράι» στη μεγάλη ανατροπή με 2-1, βάζοντας
φωτιά στον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου! Η «μάνσαφτ»
ξεκινά για δεύτερη συνεχή φορά
με ήττα τις υποχρεώσεις της στη
διοργάνωση και πλέον ελπίζει η
προσπάθειά της να μην έχει την
ίδια κατάληξη. Το 2018, αφού
έχασε στην πρεμιέρα από το Μεξικό, ηττήθηκε και από τη Νότια
Κορέα και δεν πέρασε καν τη
φάση των ομίλων.
Τα «πάντσερ» πήραν από την
αρχή τον έλεγχο και το γκολ που
έψαχναν οι παίκτες του Χάνσι
Φλικ ήρθε τελικά στο 33’, με πέναλτι που κέρδισε ο Ράουμ και
αξιοποίησε ο Γκιντογάν. Ο... μονόλογος της Γερμανίας συνεχίστηκε, με τις ευκαιρίες να διαδέχονται η μία την άλλη. Ο Γκνάμπρι στο 47´ και ο Μουσιάλα στο
51´ αστόχησαν από καλή θέση,
ενώ στο 60´ το πλασέ του Γκιντογάν σταμάτησε στο δοκάρι. Στο
δίλεπτο 70´-71´, ο Γκόντα έκανε
τέσσερις (!) διαδοχικές αποκρούσεις και πλέον ήταν η ώρα να
τεθεί σε εφαρμογή ο άγραφος
νόμος του ποδοσφαίρου! Ο Νόιερ
στο 73’ έσωσε την ομάδα του με
τρομερή απόκρουση σε πλασέ
του Ασάνο και η μπάλα κατέληξε
στον Σακάι, ο οποίος όμως έστειλε τη μπάλα ψηλά άουτ! Δύο λε-

Μ

πτά μετά (75´), ο Νόιερ έκοψε
ξανά το σουτ του Μιναμίνο από
πολύ πλάγια, αλλά οι Γερμανοί
αμυντικοί «κοιμήθηκαν» και ο
Ντοάν δεν λάθεψε σε κενή εστία!
Και πριν καλά-καλά καταλάβουν
οι Γερμανοί τι τους βρήκε, στο
83’ ήρθε το δεύτερο σοκ! Μια
βαθιά μπαλιά στην πλάτη της
γερμανικής άμυνας βρήκε τον
Ασάνο, ο οποίος μπήκε στην πε-

ριοχή και από πλάγια δεξιά νίκησε τον Νόιερ! Στα λίγα λεπτά
που απέμεναν, τα «πάντσερ» έψαξαν σπασμωδικά την ισοφάριση,
αλλά δεν τη βρήκαν! Οι Ασιάτες
πανηγύρισαν έξαλλα την επιτυχία
τους και έχουν κερδίσει δικαιωματικά τον σεβασμό των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων!
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Νόιερ, Ζίλε, Ρούντιγκερ, Σλότερμπεκ, Ράουμ, Κίμιχ,

Γκιντογάν (67´ Γκορέτσκα),
Γκνάμπρι (90´ Μουκόκο), Μίλερ
(67´ Χόφμαν), Μουσιάλα (79´
Γκέτσε), Χάβερτς (79´ Φίλκρουγκ).
ΙΑΠΩΝΙΑ: Γκόντα, Σακάι (75´ Μιναμίνο), Γιοσίντα, Ιτακούρα, Ναγκατόμο (57´ Μιτόμα), Εντο, Τανάκα (71´ Ντοάν), Τζ. Ιτο, Καμάντα, Κούμπο (46´ Τομιγιάσου),
Μαέντα (57´ Ασάνο).
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ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022
ΜΑΡΟΚΟ-ΚΡΟΑΤΙΑ

Κάτι θα ήξερε για να το πει!

Λίγες φάσεις,
λογικό 0-0...

Ο ΕΝΡΙΚΕ ΕΚΑΝΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΚΑΙ Η ΙΣΠΑΝΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΕ 7-0
τόχος μας είναι να
παίξουμε επτά αγώνες
στο Κατάρ» είχε πει
ο Λουίς Ενρίκε, ανακοινώνοντας την αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για την τελική φάση του Μουντιάλ 2022, όταν
είχε επικριθεί από τον Τύπο για τις επιλογές του.
Αν κρίνουμε από την εικόνα της «φούρια
ρόχα» στην πρεμιέρα της στον 5ο όμιλο
του Μουντιάλ 2022 και το 7-0 επί της
Κόστα Ρίκα, δεν είναι καθόλου απίθανο
να αποδειχθούν... προφητικά τα λόγια
του! Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε
εύρος νίκη των Ιβήρων σε Μουντιάλ
και αντίστοιχα η πιο βαριά ήττα των
Κοσταρικανών, στην έκτη τους παρουσία
σε τελική φάση. Η εκκίνηση της Κόστα
Ρίκα στο Κατάρ εξελίχθηκε σε τραυματική εμπειρία, αφού οι Ίβηρες από
πολύ νωρίς έδειξαν τις διαθέσεις τους.
Αρχικά στο 11´ από την προσπάθεια
του Γκάβι (σε ηλικία 18 ετών και 110
ημερών ο άσος της Μπαρτσελόνα έγινε
ο νεαρότερος παίκτης που φόρεσε τη
φανέλα της Ισπανίας σε τελική φάση
Μουντιάλ), ο οποίος έβγαλε ασίστ στον
Όλμο και αυτός πέτυχε το 100ό γκολ

«Σ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.
2.
3.
4.

ΕΚΟΥΑΔΟΡ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΚΑΤΑΡ

Γ.
2-0
2-0
0-2
0-2

Β.
3
3
0
0

1.
2.
3.
4

Αγγλία - Ιράν
ΗΠΑ - Ουαλία
25/11 12:00
25/11 21:00
29/11 21:00
29/11 21:00

0-2
0-2

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ.
6-2
1-1
1-1
2-6

Β.
3
1
1
0

1.
2.
3.
4.

Γ.
7-0
2-1
1-2
0-7

Αποτελέσματα / πρόγραμμα
Γερμανία - Ιαπωνία
Ισπανία - Κόστα Ρίκα
27/11 12:00
Ιαπωνία - Κόστα Ρίκα
27/11 21:00
Ισπανία - Γερμανία
01/12 21:00
Κόστα Ρίκα - Γερμανία
01/12 21:00
Ιαπωνία - Ισπανία

Β.
3
3
0
0

1.
2.
3.
4.

ΒΕΛΓΙΟ
ΚΡΟΑΤΙΑ
ΜΑΡΟΚΟ
ΚΑΝΑΔΑΣ

Ουαλία - Ιράν
Αγγλία - ΗΠΑ
Ιράν - ΗΠΑ
Ουαλία - Αγγλία

Γ.
2-1
0-0
0-0
1-2

Β.
3
1
1
0

1.
2.
3.
4.

Γ.
1-0
0-0
0-0
0-1

Μαρόκο - Κροατία
Βέλγιο - Καναδάς
27/11 15:00
Βέλγιο - Μαρόκο
27/11 18:00
Κροατία - Καναδάς
01/12 17:00
Καναδάς - Μαρόκο
01/12 17:00
Κροατία - Βέλγιο

Β.
3
1
1
0

1.
2.
3.
4.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΚΑΜΕΡΟΥΝ
ΣΕΡΒΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ

24/11
24/11
28/11
28/11
02/12
02/12

12:00
21:00
12:00
18:00
21:00
21:00

Γ.
4-1
0-0
0-0
1-4

Β.
3
1
1
0

0-0
4-1

8ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Ι-Η
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
0-0
1-0

Ν-Ι-Η
1-0-0
0-1-0
0-1-0
0-0-1

Δανία - Τυνησία
Γαλλία - Αυστραλία
26/11 12:00
Τυνησία - Αυστραλία
26/11 18:00
Γαλλία - Δανία
30/11 17:00
Αυστραλία - Δανία
30/11 17:00
Τυνησία - Γαλλία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν-Ι-Η
1-0-0
0-1-0
0-1-0
0-0-1

ΓΑΛΛΙΑ
ΔΑΝΙΑ
ΤΥΝΗΣΙΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Αποτελέσματα / πρόγραμμα
1-2
0-0

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Αποτελέσματα / πρόγραμμα
1-2
7-0

Ν-Ι-Η
1-0-0
0-1-0
0-1-0
0-0-1

Αργεντινή - Σαουδική Αραβία
Μεξικό - Πολωνία
26/11 15:00
Πολωνία - Σ. Αραβία
26/11 21:00
Αργεντινή - Μεξικό
30/11 21:00
Πολωνία - Αργεντινή
30/11 21:00
Σ. Αραβία - Μεξικό

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν-Ι-Η
1-0-0
1-0-0
0-0-1
0-0-1

Σ. ΑΡΑΒΙΑ
ΜΕΞΙΚΟ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αποτελέσματα / πρόγραμμα
6-2
1-1

6ος ΟΜΙΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

Ν-Ι-Η
1-0-0
0-1-0
0-1-0
0-0-1

ΑΓΓΛΙΑ
ΗΠΑ
ΟΥΑΛΙΑ
ΙΡΑΝ

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αποτελέσματα / πρόγραμμα

Αποτελέσματα / πρόγραμμα
Κατάρ - Εκουαδόρ
Σενεγάλη - Ολλανδία
25/11 15:00 Κατάρ - Σενεγάλη
25/11 18:00 Ολλανδία - Εκουαδόρ
29/11 17:00 Εκουαδόρ - Σενεγάλη
29/11 17:00 Ολλανδία - Κατάρ

1.
2.
3.
4.

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν-Ι-Η
1-0-0
1-0-0
0-0-1
0-0-1

Στο 0-0 έληξε ο αγώνας για
τον 6ο όμιλο ανάμεσα στο
Μαρόκο και την Κροατία, στο
επιβλητικό «Al Bayt Stadium». Στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα οι Κροάτες
είχαν την κατοχή, με τον
Μόντριτς σε ελεύθερο ρόλο,
χωρίς να γίνονται απειλητικοί. Οι Αφρικανοί είχαν προϋποθέσεις για να γίνουν επικίνδυνοι, όμως έπαιξαν χωρίς να πάρουν πολλά ρίσκα
και με σκοπό να φύγουν με
την ισοπαλία, όπως και πέτυχαν κόντρα στη φιναλίστ
του Μουντιάλ 2018.
ΜΑΡΟΚΟ: Μπουνού, Χακίμι,
Μαζραουϊ (60’ Ατιάτ), Αμραμπάτ, Αγκέρντ, Σαϊς, Ζίγες, Ουναϊ (82’ Σαμπίρι),
Αμαλά, Μπουφάλ (66’ Ελζαλζουλί), Εν Νεσίρι (82’ Χαμνταλάν).
ΚΡΟΑΤΙΑ: Λιβάκοβιτς, Πέρισιτς (90’ Όρσιτς), Λόβρεν,
Κόβατσιτς (80’ Μάγιερ),
Κράμαριτς (71’ Λιβάγια),
Μόντριτς, Μπρόζοβιτς, Βλάσιτς (46’ Πάσαλιτς), Σόσα,
Γκβαρντιόλ, Γιουράνοβιτς.

της Εθνικής σε τελική φάση Μουντιάλ.
Δέκα λεπτά μετά (21´) ο Ασένσιο έγραψε
το 2-0, ενώ στο 31´ ο αριστερός μπακ
της Μπάρτσα κέρδισε πέναλτι, που μετέτρεψε σε γκολ ο Φεράν Τόρες!
Η Ισπανία, όμως, δεν έμεινε εκεί. Πριν
τη συμπλήρωση μίας ώρας (56´) ο Τόρες
με το δεύτερο του γκολ ανέβασε τον
δείκτη του σκορ στο 4-0, ενώ στο 75´ ο
Γκάβι πέτυχε το πιο όμορφο τέρμα στην
αναμέτρηση (5-0), με απευθείας σουτ
από ασίστ του Μοράτα. Στην εκπνοή ο
μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν, Κάρλος
Σολέρ, με δυνατό σουτ από το ύψος
της περιοχής πέτυχε το 6-0, ενώ στο
90’+2’ ο Μοράτα έβαλε το κερασάκι
στην τούρτα της ονειρεμένης εμφάνισης
της Ισπανίας στην πρεμιέρα της στο
Κατάρ!
ΙΣΠΑΝΙΑ: Σιμόν, Αθπιλικουέτα, Ρόδρι,
Λαπόρτ, Άλμπα (64´ Μπάλντε), Γκάβι,
Μπουσκέτς (64´ Κόκε), Πέδρι (57´ Σολέρ), Τόρες (57´ Μοράτα), Ασένσιο (69´
Νίκο Γουίλιαμς), Όλμο.
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ: Νάβας, Μαρτίνες (46´
Γουάστον), Φούλερ, Ντουάρτε, Κάλβο,
Οβιέδο, Κάμπελ, Μπόρχες (71´ Αγκιλέρα), Τεχέδα, Μπένετ (61´ Ρουίζ), Κοντρέρας (61´ Σαμόρα).

Γ.
0-0
0-0
0-0
0-0

Β.
0
0
0
0

1.
2.
3.
4.

ΓΚΑΝΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

Ν-Ι-Η
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0

Γ.
0-0
0-0
0-0
0-0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ελβετία - Καμερούν
Βραζιλία - Σερβία
Καμερούν - Σερβία
Βραζιλία - Ελβετία
Καμερούν - Βραζιλία
Σερβία - Ελβετία

24/11
24/11
28/11
28/11
02/12
02/12

15:00
18:00
15:00
21:00
17:00
17:00

Ουρουγουάη - Ν. Κορεά
Πορτογαλία - Γκάνα
Ν. Κορεά - Γκάνα
Πορτογαλία - Ουρουγουάη
Γκάνα - Ουρουγουάη
Ν. Κορεά - Πορτογαλία

Β.
0
0
0
0
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Α’ Κατηγορία

ΑΠΟΛΛΩΝ

Απολογισμός 2 γκολ
και ισάριθμων ασίστ
ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝ ΡΟΜΠΕΡΖ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑ (9 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ) ΕΙΧΑΝ ΧΡΟΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ
ΦΑΝΕΛΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ
σοι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα (10 στο σύνολο) απουσίαζαν κατά τη διάρκεια της διακοπής
του πρωταθλήματος επειδή είχαν υποχρεώσεις
με το ομοσπονδιακό συγκρότημα της χώρας
τους, έχουν επιστρέψει και τέθηκαν ή θα τεθούν
άμεσα στη διάθεση του Κωνσταντίνου Μακρίδη, ενόψει
της επανέναρξης και του ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Αρένα
το Σάββατο (19:00). Το ευτύχημα είναι ότι όλοι τους είναι
υγιείς και κανείς δεν έχει τραυματιστεί.
Όσον αφορά την παρουσία τους με τη φανέλα της εθνικής
τους ομάδας, όλοι τους πήραν χρόνο συμμετοχής. Τελευταία
στιγμή ακυρώθηκε η κλήση του Βαλεντίν Ρομπέρζ, ο
οποίος ήταν άρρωστος. Ο συνολικός απολογισμός όσον
αφορά τα επιτεύγματα παικτών της λεμεσιανής
ομάδας, ήταν δύο ασίστ και δύο γκολ από τους ποδοσφαιριστές.
Οι Χάμπος Κυριάκου, Ντανίλο Σπόλιαριτς και
Ιωάννης Πίττας αγωνίστηκαν και στους δύο
αγώνες της Κύπρου απέναντι σε Βουλγαρία
και Ισραήλ, με τους δύο πρώτους να μοιράζουν
από μια ασίστ και τον διεθνή επιθετικό να
σκοράρει ένα τέρμα. Μια συμμετοχή σημείωσε
και ο Δημήτρης Δημητρίου κόντρα στο Ισραήλ
στα δοκάρια της Εθνικής μας.
Σχετικά με τους ξένους της ανδρικής
ομάδας του Απόλλωνα, δύο συμμετοχές
σημείωσε και ο Ίλιαν Ίλιεφ με την Εθνική
ανδρών της Βουλγαρίας απέναντι σε Κύπρο
και Λουξεμβούργο ενώ μια συμμετοχή
με την Εθνική ανδρών του Λιβάνου κόντρα
στο Κουβέιτ κατέγραψε ο Μπασέλ Ζράντι.
Ο Φέλιξ Βα αγωνίστηκε και στους δύο
αγώνες της Εθνικής Ανγκόλας με αντίπαλους την Μποτσουάνα και τη Νότιο
Αφρική.
Σε ό,τι αφορά τους νέους κάτω των 19
και 21 ετών, ο Γιώργος Ποντικός αγωνίστηκε και στα
δύο παιχνίδια της Κύπρου με αντίπαλους τις Βόρεια
Μακεδονία και Σερβία. Στους αγώνες της Εθνικής
Νέων Ισραήλ συμμετείχε ο Ίντο Σάχαρ κόντρα στις
αντίστοιχες ομάδες της Γεωργίας και της Ουκρανίας
σημειώνοντας μάλιστα και ένα γκολ με εύστοχη
εκτέλεση πέναλτι κόντρα στην Ουκρανία.

Ο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Καμία πίεση
δεν ασκήθηκε»
Ανακοίνωση από τον
Απόλλωνα με αφορμή τη
φημολογία που αναπτύχθηκε κατά τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη διεξαγωγή
του πρώτου αγώνα στο Νέο
Γήπεδο Λεμεσού (ΆλφαΜέγα Stadium). Η ομάδα της
Λεμεσού ξεκαθαρίζει ότι ουδεμία πίεση έχει ασκήσει
έτσι ώστε να αγωνιστεί η
ομάδα στο γήπεδο, πρώτου
αποπερατωθούν πλήρως οι
οποίες εργασίες που έχουν
απομείνει τόσο στο γήπεδο
όσο και στον περιβάλλοντα
χώρο.
«Ταυτόχρονα, όμως, επιθυμούμε να φέρουμε εις
γνώση όλων τη συμφωνία
των τριών ομάδων της πόλης
μας (Απόλλων, ΑΕΛ και
ΑΡΗ) στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο της κοινής
εταιρείας ΑΑΑ, το οποίο
έλαβε χώρα στις 20 Οκτωβρίου ανάμεσα στους εκπροσώπους των τριών ομάδων και της ΑΑΑ, η οποία
προνοούσε ότι όποτε το στάδιο είναι έτοιμο προς χρήση
θα το χρησιμοποιήσει η ομάδα της οποίας ο εντός έδρας
αγώνας προηγείται των άλλων χρονικά», τονίζεται μεταξύ άλλων.
Για να υπενθυμιστεί στη
συνέχεια ότι αρχικά, λόγω
και της διακοπής των εθνικών ομάδων του πρωταθλήματος, είχε οριστεί ως ημερομηνία του πρώτου επίσημου αγώνα στις 25 Νοεμβρίου ανάμεσα στον Άρη και
την Πάφος FC ενώ μια ημέρα αργότερα θα αγωνιζόταν
η ΑΕΛ με αντίπαλο την
Ανόρθωση.
«Θεωρώντας σωστό να
αποφευχθεί η οποιαδήποτε
παραπληροφόρηση και η
δημιουργία λανθασμένων
εντυπώσεων, επαναλαμβάνουμε τι συμφωνήθηκε στη
συνάντηση της 20ής Οκτωβρίου και ότι ο Απόλλωνας
τηρεί ευλαβικά το τι έχει
συμφωνηθεί, χωρίς να
ασκεί πιέσεις όπως κακώς
φημολογείται για την επίσπευση παράδοσης του νέου
ποδοσφαιρικού γηπέδου
στις Λεμεσού ενόψει του
αγώνα με την ΑΕΛ στις 4 Δεκεμβρίου 2022.

ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΗΚΑΝ ΟΣΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 20ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝΙΣΤΗΚΕ
ΟΤΙ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΤΗΡΕΙ
ΕΥΛΑΒΙΚΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥ
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ΟΜΟΝΟΙΑ

Α’ Κατηγορία

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

ΤΟΥ ΦΕΡΕΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Γιαν

Ο ΒΕΛΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΘΑ ΚΛΗΘΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ
ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΤΣΙΑΚΣ ΚΑΙ ΚΙΤΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΟΥ ΘΑ
ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΛΕΤΣΙΑΚΣ

Θεωρείται δεδομένο ότι ο εκ των αρχηγών της
φετινής Ομόνοιας περνάει τις δυσκολότερες του
μέρες στο «Ηλίας Πούλλος». Από την αρχή της σεζόν
δεν έχει καταφέρει να εμφανίσει το πρόσωπο που
μας έχει συνηθίσει. Τον ποδοσφαιριστή που ανεβοκατεβαίνει τη
γραμμή και είναι πρώτος μπροστά και πρώτος πίσω. Ο 30χρονος
Τσέχος περνάει παρατεταμένο ντεφορμάρισμα και χρειάζεται άμεσα
να βρει τον παλιό καλό του εαυτό. Ούτε επί εποχής Νιλ Λένον, αλλά
ούτε και στα πρώτα παιχνίδια του Φερέρα στον πάγκο κατάφερε να
δείξει κάτι από τις παλιές εποχές και κυρίως τις πρώτες δύο με τον
Μπεργκ στην άκρη του πάγκου. Ο Βέλγος τεχνικός του έδωσε
ευκαιρίες, αλλά αυτός δεν άλλαξε
αγωνιστική εικόνα και έτσι αποφάσισε
Ο ΤΣΕΧΟΣ ΜΠΑΚ
να τον τραβήξει στον πάγκο
προκειμένου να τον αποφορτίσει. Σε
ΜΕΤΡΑΕΙ ΦΕΤΟΣ 10
τέτοιες περιπτώσεις, η διακοπή
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΗΝ
του πρωταθλήματος, βοηθάει
τους ποδοσφαιριστές να
ΕΝΔΕΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ
κάνουν κάποιες πιο δυνατές
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΜΕΙΝΕ προπονήσεις και να
νιώσουν ξανά σημαντικοί
ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΜΟΝΟ
μέσα από τα προγράμματα
ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ
εκγύμνασης που έχει
ετοιμάσει η ομάδα τους. Αν η
ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
Ομόνοια είχε μπροστά της
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ένα εύκολο παιχνίδι,
πιθανόν ο
Λέτσιακς να
έμενε στον
πάγκο, με τον Κίτσο να παίρνει ξανά τη
θέση του. Ωστόσο, ακολουθεί το
«αιώνιο» ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ και
δεν ξέρουμε πόσο εύκολο θα ήταν για
τον Φερέρα να κρατήσει στον πάγκο
έναν από τους πιο ποιοτικούς του
ποδοσφαιριστές. Μπορεί ο Λέτσιακς
να βρίσκεται σε κακό φεγγάρι, αλλά
η εμπειρία του και η ποιότητα του
ίσως τον επαναφέρουν στο αρχικό
σχήμα ενόψει του «αιώνιου»
ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.

Φώτης

ΚΙΤΣΟΣ
Ο Εδώ και τρία χρόνια η Ομόνοια έψαχνε ένα καλό
back up του Λέτσιακς και φαίνεται ότι το βρήκε στο
πρόσωπο του Ελλαδίτη ακραίου αμυντικού. Ο άσος
του Ολυμπιακού Πειραιώς (σ.σ αγωνίζεται ως
δανεικός στην Ομόνοια) μοιάζει από τους πιο φορμαρισμένους
ποδοσφαιριστές των πρασίνων και έχει καταφέρει το…
ακατόρθωτο, δηλαδή να εκτοπίσει τον Λέτσιακς από την
ενδεκάδα της Ομόνοιας. Ο Κίτσος ήταν τόσο καλός όταν πήρε
ευκαιρία σε κάποιους ευρωπαϊκούς «αδιάφορους» αγώνες,
που ο Φερέρα προτίμησε να τον
χρησιμοποιήσει στο δεξί άκρο
της άμυνας, παρά να τον βγάλει
Ο ΚΙΤΣΟΣ ΜΕΤΡΑΕΙ ΕΞΙ
από την ενδεκάδα λόγω
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ
Λέτσιακς. Ε, τελικά, απέναντι
στον Ολυμπιακό στο τελευταίο
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, ΤΡΕΙΣ
παιχνίδι πρωταθλήματος
ΩΣ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ
επέστρεψε στη φυσιολογική του
θέση (σ.σ αριστερό μπακ) και
ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΚΑΔΑ, ΜΕ
ήταν ξανά από τους
ΤΟΝ ΦΕΡΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ
καλύτερους
ποδοσφαιριστές
ΤΟ ΒΓΑΖΕΙ ΟΥΤΕ ΜΕ
της ομάδας του.
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
Ο Φερέρα είδε
τον Λέτσιακς
ΒΑΣΙΚΟΥΣ
να… σέρνεται
και με την
επιστροφή του
Ψάλτη ως δεξιού μπακ, έδωσε φανέλα
βασικού στον Κίτσο. Στην προκειμένη
περίπτωση όμως η θέση του στο βασικό
σχήμα… παίζεται! Το ερώτημα που εγείρεται
είναι αν οι τρομερές εμφανίσεις του Ελλαδίτη
μπακ είναι ικανές να του δώσουν φανέλα
βασικού και στο «αιώνιο» ντέρμπι
κόντρα στον ΑΠΟΕΛ; Αυτή την
απάντηση μπορεί να τη
δώσει μόνο ο Φερέρα, ο
οποίος σίγουρα
βρίσκεται μπροστά σε
ένα μεγάλο
δίλημμα…
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΦΟΥΤΣΑΛ

Αγωνιστική
με «αιώνιο»

F1 / RED BULL

Το ντέρμπι «αιωνίων» ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής στο
πρωτάθλημα φούτσαλ. Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ θα αναμετρηθούν στο «Τ. Παπαδόπουλος - Ελευθερία» (19:00), με
τους πράσινους να έχουν την
πρωτοπορία στη βαθμολογία
και τους γαλαζοκίτρινους να
θέλουν να πλησιάσουν τις
πρώτες θέσεις. Η δεύτερη
ΑΕΛ, μετά την ισοπαλία (4-4)
με την ΑΕΚ, υποδέχεται το
Αραράτ (20:30) και έχει τον
πρώτο λόγο για επιστροφή
στις επιτυχίες. Στον τρίτο
αγώνα παίζουν οι δύο τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας, με την ΑΕΚ να φιλοξενεί
την Ανόρθωση και να γνωρίζει πως με νίκη πιθανότατα
θα ξεπεράσει στη βαθμολογία
το Αραράτ.
•Η βαθμολογία: Ομόνοια 21,
ΑΕΛ 19, ΑΠΟΕΛ 13, Agbu
Αραράτ 9, Skylink ΑΕΚ 8,
Ανόρθωση 0.

Η Red Bull επιβεβαίωσε την επιστροφή του Ντάνιελ
Ρικιάρντο στην ομάδα, με την οποία
γιόρτασε τη νίκη σε
επτά Grand Prix της
Formula. Ο Αυστραλός θα είναι ο τρίτος
οδηγός για το 2023,
αφού έλυσε το συμβόλαιό του με τη
McLaren, που ίσχυε
για ακόμη ένα χρόνο.
Το έκανε για να δώσει... χώρο στη βρετανική ομάδα για τον
συμπατριώτη του,
Όσκαρ Πιάστρι. Ο
33χρονος Ρικιάρντο,
ο οποίος μετράει
οκτώ νίκες στη F1,
επιστρέφει στη Red
Bull για να βοηθήσει
στις δοκιμές, στη
δουλειά στον προσομοιωτή, καθώς και
σε διαφημιστικές
δραστηριότητες.
Έκανε ντεμπούτο στη
F1 το 2011 με την
HRT ΚΑΙ την επόμενη
χρονιά έγινε μέλος
της Red Bull, αφού
εντάχθηκε στο δυναμικό της Toro Rosso
(σ.σ. νυν AlphaTauri).
Το 2014 πήρε... προαγωγή στη Red Bull,
όπου έμεινε μέχρι το
2018. Τη διετία 201920 «έτρεξε» με τη
Renault (σ.σ. νυν
Alpine), ενώ το διάστημα 2021-22 ήταν
στη McLaren.

Επιστροφή
Ρικιάρντο

Ξεχωρίζουν στα ψηλά
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΝΙΚΗΣΑΝ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΑ...
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΟ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΑΝΔΡΩΝ
abbianco Ανόρθωση και
Παρνασσός ξεχώρισαν για
τα καλά στη βαθμολογία του
πρωταθλήματος ΟΠΑΠ ανδρών χάντμπολ, μετά τις
χθεσινές νίκες τους επί των ομάδων
που ακολουθούν.
Η «Κυρία» με πρώτους σκόρερ
τους Αργυρού και Ζaja με επτά τέρματα, κέρδισε με 30-23 (ημίχρονο
16-11) τον ΑΠΟΕΛ. Το συγκρότημα
του Στροβόλου επικράτησε εκτός
έδρας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου,
μετά από δυνατό ντέρμπι, με 23-20.
Έτσι οι δυο ομάδες ξέφυγαν στη βαθμολογία, με την ομάδα της Αμμοχώστου να έχει το απόλυτο και τον Παρνασσό να παίρνει την όγδοη νίκη του.

S

Το συγκρότημα του Σάββα Ζωγράφου
έχει χάσει ουσιαστικά μόνο τους δύο
αγώνες με την πρωτοπόρο. Μάλιστα,
αμφότερες έχουν την ευκαιρία στην
11η αγωνιστική να διευρύνουν το σερί
τους, κόντρα στις δύο τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας. Η Ανόρθωση
παίζει εκτός έδρας με το ΘΟΪ Αυγόρου,
ενώ ο Παρνασσός θα είναι τυπικά φιλοξενούμενος στο γήπεδο του κόντρα
στην ΕΝΑΒ. Για τους χαμένους των
ντέρμπι, ΑΠΟΕΛ και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, είναι σημαντικός ο μεταξύ
τους αγώνας που ακολουθεί, στην
προσπάθεια να κλειδώσουν τη θέση
τους στην πρώτη τετράδα, αφού ερίζουν για τον ίδιο στόχο το Κ.Ν. Αγίων
Τριμιθιάς και ο Προοδευτικός, που

κέρδισαν το ΘΟΪ Αυγόρου και την
ΕΝΑΒ αντίστοιχα. Η νίκη του ΚΝ
Αγίων Τριμιθιάς ήρθε εύκολα με 3611, με τον Ιωαννίδη να βρίσκει 11 τέρματα και τον Καλογήρου 9, ενώ για
τον Προοδευτικό πρωταγωνιστής στη
νίκη με 36-25 ήταν με 13 γκολ ο Σοφοκλέους.
Αποτελέσματα: Προοδευτικός ΕΝΑΒ 36-25, Ευρωπαϊκό - Παρνασσός
20-23, Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ 30-23,
ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς - ΘΟΪ Αυγόρου
36-11.
Βαθμολογία (10 αγώνες): Ανόρθωση 20, Παρνασσός 16, Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο 12, ΑΠΟΕΛ 11, Προοδευτικός 8 (9 αγ.), ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς
7 (9 αγ.), ΘΟΪ Αυγόρου 2, ΕΝΑΒ 2.

Αποτελέσματα της 91ΗΣ ιπποδρομιακής συνάντησης
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ΔΙΕΘΝΗ
Ο ΡΟΝΑΛΝΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙ
ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…

Δεν πληρώνει
η Γιουνάιτεντ

«Είμαι ένας από εσάς»
Ο ΚΑΤΑΛΑΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ
Πεπ Γκουαρδιόλα
υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του με τη
Μάντσεστερ Σίτι. Ο
Καταλανός τεχνικός, για
πολλούς ο κορυφαίος στο
παγκόσμιο ποδόσφαιρο, είναι στον πάγκο της πρωταθλήτριας Αγγλίας από το
2016 και αποδέχτηκε την
επέκταση του συμβολαίου
του, που λήγει στο τέλος της
σεζόν, για δύο επιπλέον
χρόνια, έως το καλοκαίρι
του 2025, όπως σχετικά ανακοίνωσε χθες η πρωταθλήτρια Αγγλίας.
«Είμαι πανευτυχής που θα

Ο

συνεχίσω τη δουλειά μου στη
Σίτι για δύο ακόμη χρόνια»,
ήταν οι πρώτες δηλώσεις του
51χρονου διάσημου κόουτς,
ο οποίος συμπλήρωσε:
«Είμαι χαρούμενος κι άνετος
εδώ. Έχω τα πάντα για να
κάνω τη δουλειά μου όσο το
δυνατόν καλύτερα. Αισθάνομαι ότι έχουμε πολλά περισσότερα να καταφέρουμε και
γι' αυτό θέλω να μείνω και
να συνεχίσω να παλεύω για
τρόπαια».
Ο Γκουαρντιόλα ανέλαβε τη
Σίτι το καλοκαίρι του 2016 και
την οδήγησε στην κατάκτηση
τεσσάρων Premier League,

τεσσάρων Λιγκ Καπ και ενός
κυπέλλου Αγγλίας. Εχει καθήσει στον πάγκο των «πολιτών» σε 374 παιχνίδια και
είναι ο δεύτερος μακροβιότερος προπονητής του συλλόγου μετά τον Λες ΜακΝτόουολ, ο οποίος ήταν στην τεχνική ηγεσία σε 587 ματς
από το 1950 έως το 1963.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ομάδα του Μάντσεστερ, Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος που το ταξίδι του
Πεπ με την Μάντσεστερ Σίτι
θα συνεχιστεί. Έχει ήδη συνεισφέρει τόσα πολλά στην

επιτυχία και τη δομή αυτού
του οργανισμού και είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε
τι θα μπορούσε να είναι δυνατό δεδομένης της ενέργειας,
της πείνας και της φιλοδοξίας
που έχει σαφώς ακόμα», τόνισε και κατέληξε: «Με αυτόν
στον πάγκο της ομάδας μας
έχουμε καταφέρει τόσα πολλά, παίζοντας συνεχώς και
εξελίσσοντας συνεχώς, ένα
στυλ ποδοσφαίρου που θαυμάζεται σε όλο τον κόσμο.
Όπως κάθε οπαδός της Σίτι,
ανυπομονώ για αυτό που θα
ακολουθήσει».

Mετά την πολυσυζητημένη συνέντευξη, ο Κριστιάνο Ρονάλντο
δεν θα είχε μέλλον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το διαφαινόμενο διαζύγιο ήρθε λίγο
νωρίτερα από το αναμενόμενο,
ωστόσο η ομάδα του Μάντσεστερ σύμφωνα με τους Times,
δεν θα καταβάλει αποζημίωση
στον Πορτογάλο λόγω της μη
εξουσιοδοτημένης συνέντευξης. Μπορεί το κορυφαίο πρωτάθλημα της Αγγλίας να μην
«χάρηκε» ιδιαίτερα τον πολύπειρο επιθετικό, ωστόσο, καθώς
η Γιουνάιτεντ δεν έχει συμπεριλάβει ρήτρα στον διακανονισμό του που να του απαγορεύει να πάει σε άλλη αγγλική
ομάδα, ο «CR7» είναι ελεύθερος να συνεχίσει σε άλλο σύλλογο της Premier.
Διακόπτοντας το συμβόλαιο

του παίκτη, η Γιουνάιτεντ έχει
εξοικονομήσει περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ σε μισθούς.
Γίνεται αντιληπτό ότι οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν έδωσαν
ανταμοιβή στον Ρονάλντο επειδή ήταν πεπεισμένοι ότι μπορούσαν να υποστηρίξουν στο
δικαστήριο ότι ο Πορτογάλος
ήταν ένοχος για αθέτηση συμβολαίου για τρεις λόγους.
Πρώτον, γιατί έφερε σε ανυποληψία τον σύλλογο με τα
σχόλιά του σε συνέντευξή του.
Δεύτερον, γιατί η συνέντευξη
ήταν μη εξουσιοδοτημένη από
τον σύλλογο. Και τέλος, οι δικηγόροι τους ήταν έτοιμοι να
υποστηρίξουν ότι ο επιθετικός
παραβίασε το συμβόλαιό του
αρνούμενος να παίξει στα τελευταία τρία λεπτά επί της Τότεναμ.

Σ. ΑΡΑΒΙΑ

Ο ΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ

ΑΓΓΛΙΑ

«Νυστέρι» για
Αλ-Σαχρανί

Διαθέσιμο το… αστέρι!

Η αγωνία για
τον Χάρι Κέιν

Μειώνονται οι πιθανότητες ο
Γιασέρ Αλ-Σαχρανί να αγωνιστεί στη συνέχεια του Μουντιάλ, καθώς ο αμυντικός της
Σαουδικής Αραβίας θα υποβληθεί σε επέμβαση, μετά τον
τραυματισμό που υπέστη στο
πρόσωπο στη διάρκεια της
προχθεσινής (22/11) σπουδαίας νίκης επί της Αργεντινής
με 2-1. Ο Αλ- Σαχρανί έπεσε
στο έδαφος μετά τη σύγκρουσή του με τον τερματοφύλακα
Μοχάμεντ Αλ-Οβαΐς στις καθυστερήσεις του αγώνα και
μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο. «Ο Γιασέρ Αλ-Σαχρανί κατευθύνεται
στο Νοσοκομείο της Εθνικής
Φρουράς στο Ριάντ και θα
υποβληθεί σε χειρουργική
επέμβαση τις επόμενες ώρες,
σύμφωνα με το σχέδιο αποκατάστασης του ιατρικού προσωπικού» αναφέρει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς
να κάνει λόγο για το διάστημα
της απουσίας του από τις
αγωνιστικές υποχρεώσεις της
εθνικής ομάδας στη συνέχεια
του Μουντιάλ.

Ο Σον Χέουνγκ-μιν θα είναι
διαθέσιμος για τη σημερινή
πρεμιέρα της Νότιας Κορέας
στο Παγκόσμιο Κύπελλο του
Κατάρ, με αντίπαλο την Ουρουγουάη. Όπως επισήμανε
ο προπονητής της ασιατικής
ομάδας, Πάουλο Μπέντο, ο
αστέρας της Τότεναμ είναι σε
θέση να αγωνιστεί φορώντας
προστατευτική μάσκα, λόγω
του κατάγματος που υπέστη
στο ματς του Champions
League με την Μαρσέιγ, στις
αρχές του μήνα.

«Ο "Σόνι" θα είναι σε θέση να
παίξει. Δεν νομίζω ότι το γεγονός ότι θα φοράει μάσκα
θα είναι άβολο για εκείνον.
Μένουμε πιστοί στο πλάνο
που είχαμε όταν φτάσαμε εδώ.
Η ελπίδα μας είναι ότι θα είναι
όσο το δυνατόν πιο άνετος γίνεται και θα χρησιμοποιήσει
την καλύτερη στρατηγική, ώστε
να αισθανθεί άνετα στη διάρκεια του παιχνιδιού» δήλωσε
ο Πορτογάλος τεχνικός για
τον έμπειρο επιθετικό.

Η ΡΟΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΧΘΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ 24ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΤΡΕΜ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ

Δικός της ο Σολμπάκεν
Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για τη Ρόμα του Ζοσέ
Μουρίνιο. Οι «Τζιαλορόσι»
επιβεβαίωσαν τα ρεπορτάζ
των τελευταίων ημερών και
χθες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Όλα Σολμπάκεν.
Ο Νορβηγός επιθετικός θα
ανήκει στο δυναμικό της
Ρόμα. Αφήνει τη Μπόντο
Γκλιμτ, την ομάδα που τον
σύστησε στο ευρύ κοινό και
υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με τη Ρόμα διάρ-

κειας πέντε ετών. Ο 24χρονος
εξτρέμ υπέγραψε μέχρι το
καλοκαίρι του 2027 ενισχύοντας έτσι σημαντικά την
επιθετική γραμμή της Ρόμα.
Ο Μουρίνιο είχε τονίσει πως
η ομάδα του χρειάζεται ενίσχυση και η διοίκηση της
Ρόμα κινήθηκε αστραπιαία.
Έφερε στη Ρώμη έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή που
μπορεί να αλλάξει το σκηνικό
στα φτερά της επίθεσης.

Ο Χάρι Κέϊν θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να εξακριβωθεί, η σοβαρότητα του
τραυματισμού που
υπέστη στον δεξιό
αστράγαλο, κατά
την διάρκεια του
αγώνα με το Ιράν
(6-2), για την πρεμιέρα του Μουντιάλ 2022.
Ο Κέϊν αποχώρησε
από τον αγωνιστικό χώρο, κουτσαίνοντας ελαφρά,
αλλά ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ήταν καθησυχαστικός: «Νομίζω ότι
ο Χάρι είναι καλά. Φαινόταν σαν μια κακή κίνηση, αλλά συνέχισε το παιχνίδι.
Αποθέωση για Μπαπέ
Ο Κιλιάν Μπαπέ έλαμψε χθες (22/11) στην άνετη νίκη της Γαλλίας επί της Αυστραλίας με 4-1
στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στον 4ο όμιλο
του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παίρνοντας το
βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του αγώνα.
Ο δεξιός μπακ των Αυστραλών, Νατ Άτκινσον,
είχε το «βαρύ» καθήκον να επιτηρεί τον Μπαπέ. Εκανε ότι μπορούσε, αλλά ο Γάλλος ήταν
ασταμάτητος, όπως εξηγεί ο ίδιος, πλέκοντας
το εγκώμιο του διάσημου άσου: «Ηταν σίγουρα
η πιο δύσκολη αγωνιστική εμπειρία της καριέρας μου. Σίγουρα έχω ευθύνη για το δεύτερο
γκολ της Γαλλίας, αλλά όλοι είδαμε τι μπορεί
να κάνει ο Μπαπέ», υποστήριξε…
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Α’ Κατηγορία

ΑΠΟΕΛ

ΣΤΟ «ΑΙΩΝΙΟ» ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ

ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ!
Ο ΒΙΝΤ ΜΠΕΛΕΤΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΕΛ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΛΛΕΣ ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ
ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΑΠΟΥΣΙΕΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ
νθαρρυντικά νέα προκύπτουν στο ρεπορτάζ του
ΑΠΟΕΛ για τον Βιντ Μπέλετς, αφού όλα δείχνουν
πως ο Σλοβένος τερματοφύλακας είναι πανέτοιμος για
να υπερασπιστεί την εστία στο
ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής με
την Ομόνοια.
Εκεί που φάνταζε δύσκολη η
συμμετοχή του βασικού γκολκίπερ
των γαλαζοκιτρίνων στον αγώνα
με την «αιώνια» αντίπαλο, μπήκε
σε φουλ ρυθμούς προπόνησης.
Έτσι είναι καθαρά θέμα του Βλάνταν Μιλόγεβιτς το αν θα τον χρησιμοποιήσει ή το αν θα επιλέξει
να δώσει ξανά τα γάντια του βασικού στον νεαρό Ανδρέα Χριστοδούλου. Το πιθανότερο σενάριο,
πάντως, είναι να τον δούμε να επιστρέφει, αφού η εμπειρία του χρειάζεται σε έναν αγώνα τέτοιας ση-

Ε

μασίας. Ο ΑΠΟΕΛ παίζει με την
Ομόνοια την Κυριακή και θα ψάξει
τη νίκη με την οποία θα ρίξει τη
διαφορά από την πρωτοπόρο Πάφο
στους δύο βαθμούς. Ένα 24ωρο
αργότερα, τη Δευτέρα, η παφιακή
ομάδα έχει δύσκολο παιχνίδι με
τον Άρη στο Τσίρειο και είναι πιθανό να χάσει βαθμούς. Η εξέλιξη
αυτή θα φάνταζε ως ιδανική για
τους γαλαζοκίτρινους. Κερδίζουν
αυτοί και χάνει η Πάφος! Υπάρχει
όμως και το κακό σενάριο, δηλαδή
μια ήττα (ή ισοπαλία) στο ντέρμπι
με την Ομόνοια και παράλληλα διπλό για την ομάδα του Μπεργκ,
που θα έφερνε ακόμα μεγαλύτερη
απόσταση από την κορυφή. Όλα
αυτά μένει να τα δούμε επί... χόρτου, σε δύο αναμετρήσεις (ειδικά
στο ντέρμπι της πρωτεύουσας)
όπου κάθε πρόβλεψη μοιάζει παρακινδυνευμένη. Το βέβαιο είναι
πως μια έκτη σερί νίκη κόντρα
στην Ομόνοια θα δώσει πολλά

οφέλη ενόψει της συνέχειας.
Κι άλλες επιστροφές
Πέραν του Μπέλετς, ως γνωστό
ξεπέρασαν τα προβλήματα που
αντιμετώπιζαν και οι Σούσιτς, Καρώ
και Φεράρι. Είναι και οι τρεις έτοιμοι να αγωνιστούν ακόμα και από
την αρχή, αν το κρίνει σκόπιμο ο
προπονητής. Σίγουρα εκτός είναι
οι Μορέιρα και Τσεμπάκ. Ο τελευταίος είναι και τιμωρημένος,
άρα δεν θα αγωνιζόταν έτσι κι αλλιώς. Πάντως, για πρώτη φορά
μετά από καιρό ο ΑΠΟΕΛ έχει
μόνο δύο ποδοσφαιριστές που δεν
υπολογίζονται λόγω τραυματισμού.
Στο προηγούμενο διάστημα της
σεζόν μετρούσε από 4-5 και άνω.
Η ομάδα έκανε διπλές προπονήσεις την προηγούμενη εβδομάδα μετά τις ημέρες ξεκούρασης
που είχε παραχωρήσει ο Βλάνταν
Μιλόγεβιτς, ο οποίος από αυτή
την εβδομάδα μπήκε περισσότερο
σε θέματα τακτικής.
Πάει προς sold-out
Όσον αφορά τη μάχη της εξέδρας, ξεκάθαρα θα την κερδίσουν
οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ, αφού για
αυτό το παιχνίδι οι γαλαζοκίτρινοι
έχουν στη διάθεσή τους 17 χιλιάδες
εισιτήρια (2.200 για την Ομόνοια).
Και χθες είχαμε γράψει πως
οδεύουμε ολοταχώς για sold-out
με βάση την πορεία της προπώλησης και το ΓΣΠ την Κυριακή το
απόγευμα αναμένεται να ζήσει
ξανά στιγμές του παρελθόντος.

Η εταιρεία ενημέρωσε χθες ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια
και στην κάτω δυτική, έτσι η προπώληση συνεχίζεται μόνο
για ανατολική και άνω δυτική εξέδρα...

Ο ΚΡΕΣΠΟ ΞΕΡΕΙ ΚΑΛΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟΠΙΚΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΚΑΙ ΤΟ «ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ» ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ

«Οι νεαροί να καταλάβουν...»
Ο Χοσέ Κρέσπο «αποκαλύπτεται» στην ηλεκτρονική έκδοση του official match programme, που θα κυκλοφορήσει
την Κυριακή.
Μεταξύ άλλων ο Ισπανός κεντρικός μπακ τονίζει: «Ήμουν σε
πολλές ομάδες και πόλεις και τα

έχω ζήσει. Ξέρω ότι είναι το πιο
σημαντικό παιχνίδι για την ίδια
πόλη στη σεζόν.
Σίγουρα για εμάς θα είναι
ντέρμπι, είναι όμως και μια ευκαιρία για να πάρουμε τους τρεις
βαθμούς και να συνεχίσουμε να
πλησιάζουμε στον στόχο μας. Ξέ-

ρουμε ότι πρέπει να δώσουμε τα
πάντα και οι νεαροί θα πρέπει να
καταλάβουν ότι είναι σημαντικός
αγώνας.
Πρέπει να είμαστε ήρεμοι και
να έχουμε αυτοπεποίθηση για να
έχουμε καλύτερη απόδοση στον
αγώνα. Είναι ένα παιχνίδι που

πρέπει να δώσουμε τα πάντα στο
γήπεδο, να παλέψουμε για κάθε
μπάλα λες και είναι η τελευταία
και στο τέλος να τελειώσουμε τον
αγώνα με το τρίποντο, επειδή το
αξίζουμε. Και είμαι σίγουρος ότι
έτσι θα είναι και οι οπαδοί μας
πολύ χαρούμενοι».

