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TV ΣΠΟΡ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
17:00	 ΓΚΑΝΑ	-	ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ	 ΡΙΚ1
19:00	 Ε.Ν.	ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ	-	ΑΕΚ	 CYTAVISION
19:00	 ΔΟΞΑ	-	ΑΚΡΙΤΑΣ	ΧΛΩΡΑΚΑΣ	 CYTAVISION
20:00	 ΒΟΛΕΪ:	ΑΠΟΕΛ	-	ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ	 CABLENET
20:00	 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ	-	ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ	 NOVASPORTS
21:00	 ΣΕΡΒΙΑ	-	ΕΛΒΕΤΙΑ	 ΡΙΚ2

•	 ΜΟΝΟ	ΕΥΚΟΛΟ	ΔΕΝ	ΕΙΝΑΙ	ΤΟ	ΕΜΠΟΔΙΟ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΟΜΑΔΑ	ΤΟΥ
ΟΛΤΡΑ	–	ΕΤΟΙΜΑΣΕ	ΠΛΑΝΟ	ΓΙΑ	ΤΡΙΠΟΝΤΟ	Ο	ΜΑΡΙΝΟΣ	ΣΑΤΣΙΑΣ
•	 ΔΡΑΣΗ	ΚΑΙ	ΣΤΗΝ	ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ	ΑΝΑΜΕΣΑ	ΣΕ	ΔΟΞΑ	ΚΑΙ	ΑΚΡΙΤΑ			➝3, 5

ΕΝΠ	–	ΑΕΚ	(19:00)

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΤΙΚΗ…	ΠΑΓΙΔΑ
ΣΤΟ	«ΤΑΣΣΟΣ	ΜΑΡΚΟΥ»

ΧΑΜΗΛΕΣ 
ΠΤΗΣΕΙΣ…

• ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ 

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ 

ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΩΣΑΝ 

ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ 

ΚΑΝΕΝΑ ΒΑΘΜΟ ΔΕΝ 

ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ 

ΕΥΡΩΠΗ

• ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΦΗΣΑΝ ΚΑΛΕΣ 

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΧΑΘΗΚΑΝ, 

ΑΛΛΟΙ ΗΤΑΝ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ, ΕΝΩ 

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΔΕΝ 

ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ 

ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΛΑΣΑΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

• ΟΥΤΕ Ο ΠΕΡΣΙΝΟΣ 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΔΕΝ 

ΕΠΙΑΣΕ ΥΨΗΛΑ ΣΤΑΝΤΑΡ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ 

ΟΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΧΡΟΝΟΣ 

ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ 

ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΣΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 

ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ  ➝8

ΑΛΥΤΟ ΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ   ➝3

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΤΟΥ ΗΛΙΑ  ➝4

ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ  ➝10

ΦΛΕΒΑ…
ΧΡΥΣΟΥ!  ➝11

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ➝11

Με	ανατροπή	το	«τριφύλλι»	θα
βρίσκεται	στην	κλήρωση	για	τους
«8»	του	κυπέλλου	–	Ένα	γκολ	και
μια	ασίστ	για	τον	Άγγλο	επιθετικό		➝9

ΟΜΟΝΟΙΑ – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 2-1  

ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ
Ο ΓΚΑΡΙ ΧΟΥΠΕΡ

Ολοκληρώνονται	σήμερα	οι	αγώνες
των	ομίλων	και	κρίνονται	οι	τελικές
θέσεις	για	τη	φάση	των	«16»	-	Τα
χθεσινά	παιχνίδια	και	οι	βαθμολογίες

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022   ➝ 6-7

ΤΣΕΚΑΡΟΝΤΑΙ ΤΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΦΟΥΤΣΑΛ

Νίκες για
φαβορί
Η δράση στο φούτσαλ συ-
νεχίστηκε χθες με άλλους
τρεις αγώνες. Η πρωτοπό-
ρος Ομόνοια συνέχισε στο
ίδιο τέμπο, καθώς πέρασε
με αέρα από το Μελκονιάν
κερδίζοντας το Αραράτ με
7-1 και παρέμεινε στην
πρώτη θέση. Με νίκη συνέ-
χισε και η ΑΕΛ, καθώς
κέρδισε εκτός έδρας με 5-
2 την Ανόρθωση. Τέλος,
ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ εξήλθαν
ισόπαλοι στο 5-5, σε ένα
αγώνα με πολλά γκολ και
σασπένς.

ΒΟΛΕΪ (Γ)

Τα ηνία σε
Ματέλα  
Με τον Πιοτρ Ματέλα στην
τεχνική της ηγεσία θα συνε-
χίσει στην τρέχουσα αγωνι-
στική περίοδο 2022-23 η
γυναικεία ομάδα βόλεϊ της
Ανόρθωσης Αμμοχώστου. Η
Επιτροπή Πετόσφαιρας Γυ-
ναικών του Συλλόγου ανα-
κοίνωσε τη σύναψη συνερ-
γασίας με τον Πολωνό τε-
χνικό μέχρι το τέλος της σε-
ζόν.  Βοηθός του θα είναι ο
επίσης Πολωνός, Φίλιπ Κα-
μίνσκι, με τον οποίο συνερ-
γάστηκε στις Ατομ. 
Η συνεργασία της Ανόρθω-
σης με τον Νικόλαο Γκιτζέ-
κο λύθηκε κοινή συναινέ-
σει, ενώ από την ομάδα
αποχώρησε και ο βοηθός
του, Νικόλαος Κατικάς.

ΒΟΛΕΪ (Α)

Συνεχίζεται
η δράση
Με τέσσερις αγώνες συνε-
χίζεται το πρωτάθλημα του
βόλεϊ ανδρών. Ο Παφιακός
φιλοξενεί την Ανόρθωση, η
Ολυμπίας Φρέναρος τη
Νέα Σαλαμίνα και ο ΑΠΟ-
ΕΛ την Αναγέννηση. Ο προ-
γραμματισμένος αγώνας
ανάμεσα σε ΕΝΠ και Ομό-
νοια θα γίνει σε μεταγενέ-
στερο στάδιο. Όλοι οι αγώ-
νες θα αρχίσουν στις
20:00.

ΝΒΑ

Νέα νίκη
για Μπακς
Με τον Γιάννη Αντετο-
κούνμπο να δίνει... σόου
στη «Μέκκα του μπάσκετ»,
το Madison Square Gar-
den, οι Μπακς επικράτη-
σαν των Νικς με 109-103
και διατήρησαν το δεύτερο
καλύτερο ρεκόρ του πρω-
ταθλήματος με 15 νίκες και
5 ήττες. Ο «Giannis» ήταν
εντυπωσιακός και ολοκλή-
ρωσε την αναμέτρηση με
37 πόντους. 
Τα χθεσινά αποτελέσματα
(30/11): Καβαλίερς - Σίξερς
113-85, Μάτζικ - Χοκς 108-
125, Σέλτικς - Χιτ 134-121,
Νετς - Γουίζαρντς 113-107,
Νικς - Μπακς 103-109, Τίμ-
περγουλβς - Γκρίζλις 109-
101, Πέλικανς - Ράπτορς
126-108, Θάντερ - Σπερς
119-111, Νάγκετς - Ρόκετς
120-100, Σανς - Μπουλς
132-113, Τζαζ - Κλίπερς
125-112, Κινγκς - Πέισερς
137-114, Λέικερς - Μπλέι-
ζερς 128-109.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Στην όγδοη στροφή μπαίνει το κυ-
πριακό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας
με το ενδιαφέρον να είναι αρκετά
υψηλό. Δύο αγώνες θα γίνουν σήμερα,
ένας αύριο και δύο μεθαύριο. Η ΑΕΛ
φιλοξενεί τον Αχιλλέα Καϊμακλίου στο
«Νίκος Σολωμονίδης» (19:00) σε μια
μάχη που αναμένεται με μεγάλο το
κίνητρο και για τις δύο ομάδες. Από
τη μία η ΑΕΛ δέχθηκε την πρώτη της
ήττα την περασμένη εβδομάδα και θα
θελήσει να επιστρέψει στα θετικά
αποτελέσματα. Από την άλλη, ο Αχιλλέα
Καϊμακλίου, ο οποίος έρχεται στη Λε-
μεσό με την ψυχολογία στα ύψη έπειτα
από τα θετικά αποτελέσματα με ΕΝΠ
(εκτός) και ΑΕΚ (εντός). Ιδιαίτερα εν-
διαφέρον θα είναι και η άλλη αναμέ-
τρηση. Επίσης, στη Λεμεσό (Β’ Τεχνική
σχολή Λεμεσού), η Ανόρθωση θα αν-
τιμετωπίσει τον Απόλλωνα (19:00) με

τις προβλέψεις να απαγορεύονται. Η
Ανόρθωση έχασε από τον Κεραυνό
στον Στρόβολο την περασμένη αγω-
νιστική, ενώ ο Απόλλωνας κέρδισε
σχετικά εύκολα τον ΑΠΟΠ. Αύριο, η
Ομόνοια αναμετράται με τον Κεραυνό
στην κλειστή αίθουσα του Αγίου Δο-
μετίου (19:30). Την Κυριακή, ΑΠΟΠ –

ΑΠΟΕΛ στις 16:00 στο «Άκης Κλεάν-
θους», στις 18:00 η αναμέτρηση ανά-
μεσα σε ΑΕΚ και ΕΘΑ στο Κίτιον.
• Στην Ευρωλίγκα συνεχίζεται η δράση
με τους εξής αγώνες: Ερυθρός Αστέρας
(19:00), Φενέρ – Ρεάλ Μαδρίτης (19:45),
Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός (20:00),
Μπάγερν – Μακάμπι τελ Αβίβ (21:30).

Μάχες σώμα με σώμα στη Λεμεσό
ΑΕΛ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΗ – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Η ΚΟΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ MOVEMBER CYPRUS - ΞΥΡΙΣΑΝ
ΜΟΥΣΤΑΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«Σπάζοντας τη σιωπή»

Η
ΚΟΕ συμμετείχε
και φέτος στην
ε κ σ τ ρ α τ ε ί α
M o v e m b e r
Cyprus στηρίζον-

τας και συμμετέχοντας στην
πρώτη ανοιχτή συζήτηση
που διοργανώθηκε στην αί-
θουσα ΟΠΑΠ «Ευ Αγωνί-
ζεσθαι» στο Ολυμπιακό Μέ-
γαρο, με θέμα: «Ψυχική
Υγεία και Αθλητισμός: Σπά-
ζοντας τη σιωπή». 

Της συζήτησης προηγή-
θηκε το ξύρισμα του μου-
στακιών από τον πρόεδρο
της ΚΟΕ Γεώργιο Χρυσοστό-
μου και συνοδοιπόρους μέλη
του Εκτελεστικού Συμβου-
λίου, και προσωπικό της ΚΟΕ. 

Η συζήτηση διοργανώ-
θηκε από το Movember
Cyprus σε συνεργασία με
τον Παγκύπριο Σύνδεσμο
Πτυχιούχων Επιστήμης Φυ-

σικής Αγωγής & Αθλητισμού
(ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ) και την εται-
ρεία GDASports και με την
υποστήριξη της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής
(ΚΟΕ). 

Εκ μέρους του Movem-
ber Cyprus κ. Λεόντιος Τσέ-
λεπος, ευχαρίστησε την ΚΟΕ
που παρέμεινε και φέτος
σταθερός υποστηρικτής της
εκστρατείας και που φιλο-
ξένησε την πρώτη αυτή ημε-
ρίδα και προσωπικά τον πρό-
εδρο της ΚΟΕ κ. Γεώργιο
Χρυσοστόμου που στρατο-
λόγησε το μουστάκι του και
φέτος για τους σκοπούς του
Movember Cyprus. 

O πρόεδρος της ΚΟΕ κ.
Γεώργιος Χρυσοστόμου, στον
χαιρετισμό του στην εκδή-
λωση, επεσήμανε τη συμμε-
τοχή και στήριξη της ΚΟΕ
για δεύτερη συνεχή χρονιά

στην εκστρατεία Movember
Cypruς αναφέροντας: «Ο
αθλητισμός δεν θα μπορούσε
να απέχει από τη σημαντική
αυτή προσπάθεια ευαισθη-
τοποίησης και ενημέρωσης
του κοινού για τον ανδρικό
καρκίνο και την ανδρική
υγεία γενικά, αφού δίδεται
έμφαση στη φυσική δραστη-
ριότητα, ως ένα τρόπο στή-
ριξης της εκστρατείας
Movember Cyprus, μέσω του
μότο ΜΟve!». 

Κατά την ημερίδα, η δρ
Δέσποινα Κουάλη, Διδάκτο-
ρας Αθλητικής Ψυχολογίας
μοιράστηκε τις απόψεις της
και αληθινές ιστορίες αθλη-
τών που με τη στάση τους
προσπαθούν να πείσουν και
άλλους αθλητές να ξεπερά-
σουν τα ταμπού, να ανοιχτούν
και να μιλήσουν, αφού η ψυ-
χική υγεία των ανδρών απει-

λείται.  Ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΥΠΕΦΑΑ και Λέκτορας Κοι-
νωνιολογίας του Αθλητισμού
στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, δρ Αντώνης Αλεξό-
πουλος μοιράστηκε με τους
παρευρισκόμενους τις προ-
σωπικές του εμπειρίες στη
μάχη του με την κατάθλιψη
σε μια προσπάθεια να εξη-
γήσει τρόπους αντιμετώπισης
και διαχείρισης τέτοιων κα-
ταστάσεων.  Τέλος, ο ιδρυτής
της GDASports, Νεκτάριος
Αλεξάνδρου παρόλο που
προσωπικά δεν αντιμετώπισε
θέματα ψυχικής υγείας μας
μετέφερε το πως ο αθλητι-
σμός τον βοήθησε να είναι
πιο ανθεκτικός και επίσης
πως τον ενέπνευσε να ασχο-
ληθεί με διάφορες πρωτο-
βουλίες που αφορούν την
ψυχική υγεία στον αθλητισμό
για μικρούς και μεγάλους. 

ΔΕΙΤΕ
ΣΤΗΝ TV
ΡΙΚ1
17:00    ΓΚΑΝΑ - ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

21:00    ΚΑΜΕΡΟΥΝ - ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΡΙΚ2
17:00    Ν. ΚΟΡΕΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

21:00    ΣΕΡΒΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ

CABLENET SPORTS 2
21:00    ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

CABLENET SPORTS 3
20:00    ΒΟΛΕΪ: ΑΠΟΕΛ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

PRIMETEL 2
22:30    ΓΡΑΝΑΔΑ - ΑΛΑΒΕΣ

NOVASPORTS PRIME
20:00    ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

22:00    ΕΚΠΟΜΠΗ EUROLEAGUE

NOVASPORTS START
19:00    ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ

NOVASPORTS 4
19:45    ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΡΕΑΛ Μ.

NOVASPORTS 5
21:30    ΜΠΑΓΕΡΝ Μ. - ΜΑΚΑΜΠΙ

CYTAVISION SPORTS 1
19:00    Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΑΕΚ

CYTAVISION SPORTS 2
19:00    ΔΟΞΑ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

CYTAVISION SPORTS 6
19:00    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ Α’ Κατηγορία

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Ξέρει τις
δυσκολίες
Παρά το γεγονός πως επα-
νήλθε στις νίκες η Νέα Σα-
λαμίνα μετά το διπλό επί
του Ολυμπιακού έδειξε
πως θέλει αρκετή δουλειά
ακόμα. Ιδιαίτερα όταν το
αυριανό παιχνίδι είναι με
αντίπαλο όπως ο ΑΠΟΕΛ.
Σε τέτοιους αγώνες τα
λάθη απαγορεύονται και η
συγκέντρωση των παικτών
πρέπει να είναι στα πιο
υψηλά επίπεδα εάν θέλουν
οι ερυθρόλευκοι να πανη-
γυρίσουν μια μεγάλη νίκη.
Ειδικότερα στα μετόπισθεν,
όπου η ομάδα αντιμετωπί-
ζει προβλήματα και έχει
κρατήσει ανέπαφη την
εστία της σε μόλις τρία
παιχνίδια από τα 12.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ενα νούμερο
απογοητευτικό
Το πρόβλημα που έχει στο
εύκολο γκολ είναι πλέον
κάτι παραπάνω από διαπι-
στωμένο. Οι επιθετικοί δυ-
σκολεύονται να σκοράρουν
ενώ και οι άλλοι παίκτες
δεν βοηθάνε όσο θα έπρε-
πε. Το αποτέλεσμα είναι ο
Ολυμπιακός να έχει τη
δεύτερη χειρότερη επίθεση
του πρωταθλήματος με
οκτώ γκολ σε 12 παιχνίδια.
Ένα νούμερο πλήρως απο-
γοητευτικό που αν δεν
διορθωθεί, δύσκολα θα
μπορέσει η ομάδα του
Μάκη Σεργίδη να ορθοπο-
δήσει. Ο Κύπριος τεχνικός
ξέρει πως εκεί πρέπει να
ρίξει το βάρος ενόψει των
επόμενων αγώνων.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Υπεροχή των
φιλοξενουμένων
Σε ρυθμούς 11ης αγωνιστι-
κής μπαίνει η πρώτη φάση
του πρωταθλήματος Β' Κα-
τηγορίας. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει το ντέρμπι
(04/12) της Ομόνοιας Αρα-
δίππου με την ΑΕΖ Ζακα-
κίου, που θα μεταδοθεί
απευθείας από τη Cytavi-
sion με τη στήριξη της
ΚΟΠ. Το Σάββατο επίσης
θα έχουμε το ντέρμπι της
2ης ΜΕΑΠ με τον 4ο της
κατάταξης Οθέλλο Αθηαί-
νου. Στους 80 αγώνες που
έγιναν μέχρι τώρα συνεχί-
ζουν να υπερέχουν οι φι-
λοξενούμενες ομάδες. Επι-
κράτησαν σε 34 αγώνες,
ενώ οι γηπεδούχοι έφτα-
σαν 31 φορές σε νικηφόρο
αποτέλεσμα και άλλοι 15
αγώνες έληξαν ισόπαλοι.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Οι σημερινές
σφυρίχτρες  
· Δόξα - Ακρίτας (19:00):
Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
(διαιτητής), Γεωργίου Παύλος,
Ευαγόρου Ευαγόρας (βοη-
θοί), Κουμή Δημήτρης (4ος),
Σολωμού Δημήτρης (VAR),
Πέτρου Πέτρος (AVAR), Νικο-
λαϊδης Χρίστος (παρατηρη-
τής).

· Ε. Ν. Παραλιμνίου - ΑΕΚ
(19:00): Αργυρού Μ. Ανδρέας
(διαιτητής), Δημητριάδης Μά-
ριος, Βασιλείου Αδάμος (βοη-
θοί), Αντωνίου Μάριος (4ος),
Αθανασίου Κυριάκος (VAR),
Θεουλή Χρυσοβαλάντης
(ΑVAR), Καραγιώργη Σοφία
(παρατηρητής).

ΔΟΞΑ

Αγώνας που
είναι must!
Τα εφτά συνεχόμενα αρνητι-
κά αποτελέσματα έχουν φέ-
ρει τη Δόξα σε δύσκολη
θέση και συγκεκριμένα στη
ζώνη του υποβιβασμού. Αν
θέλει να αφήσει πίσω της το
κακό διάστημα και να πάρει
βαθιά ανάσα, τότε δεν έχει
παρά να κερδίσει τον Ακρίτα
Χλώρακας στο αποψινό παι-
χνίδι (19:00) στην Περιστε-
ρώνα. Είναι από τα λεγόμενα
must παιχνίδια και από αυτά
που ονομάζονται εξάποντα.
Δεν υπάρχει άλλη επιλογή
για την ομάδα του Ρικάρντο
Σέου από τη νίκη απέναντι
σε μια ομάδα που έχει τους
ίδιους στόχους. Ένα έξτρα
κίνητρο που είναι τεράστιο
είναι επιτέλους να σπάσει
την γκίνια στο νέο γήπεδο,
όπου μετράει μόνο ήττες. Το
θετικό είναι πως δεν υπάρ-
χουν απουσίες.

ΑΚΡΙΤΑΣ

Μόνο έτσι
θα έχει αξία 
Το πρώτο νικηφόρο παιχνίδι
μετά την πρεμιέρα, έφερε
επιτέλους χαμόγελα στον
Ακρίτα, καθώς ξεπήδησε
από την τελευταία θέση.
Ωστόσο εξακολουθεί να βρί-
σκεται μακριά από την 11η
θέση που δίνει ασφάλεια
σχετικά με την παραμονή.
Οπότε χρειάζεται φυσικά κι
άλλες νίκες για να κάνει τη
δική του αντεπίθεση. Το
αποψινό ματς με τη Δόξα
στην Περιστερώνα είναι τέ-
τοιο που δίνει την ευκαιρία
στην ομάδα του Νταβίντ
Μπαντία να σημειώσει τη
δεύτερη σερί νίκη της και να
δείξει πως δεν ήταν τυχαίο
το προηγούμενο τρίποντο.
Στο αγωνιστικό σκέλος θα
λείψουν οι Αλεξέεφ και
Μπαλταζάρ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΜΠΟΣ

Χωρίς φόβο και με πίστη για ένα
μεγάλο αποτέλεσμα θα «κατέβει» η
Ένωση στο αποψινό παιχνίδι (19:00,
Cytavision) με την ΑΕΚ στο «Τάσος
Μάρκου» στο πλαίσιο της 13ης αγω-
νιστικής.
Μπορεί στην ομάδα του Παραλιμνίου
να υπάρχει απογοήτευση από τα δύο
τελευταία αποτελέσματα με την Καρ-
μιώτισσα και τον Ακρίτα όπου άξιζε
περισσότερους βαθμούς, όμως εμ-
φανίζεται πεισμωμένη ενόψει του ση-
μερινού αγώνα. Ξέρει πως απέναντί
της έχει έναν ποιοτικό αντίπαλο με
πολύ διαφορετικούς στόχους, όμως
αυτό δεν σημαίνει πως η Ένωση δεν
θα παλέψει για τη νίκη. Ιδιαίτερα όταν
παίζει στο γήπεδό της, θέλει να χτυπάει
όλα τα ματς και να κοιτάει όλους τους
αντίπαλους στα μάτια.
Εξάλλου ακόμα βρίσκεται σε οριακό

σημείο στη βαθμολογία και παρότι
έχει κερδίσει τις εντυπώσεις σε πολλά
παιχνίδια, δεν έχει καταφέρει να πάρει
τους βαθμούς που δικαιούτο. Κάθε
βαθμός που μπαίνει στο σακούλι είναι
σημαντικός και με αυτό το σκεπτικό
θα αγωνιστεί η Ένωση απόψε. Θα
επιδιώξει να κάνει την έκπληξη και
να ρίξει ένα «χαστούκι» στην ΑΕΚ. Η
ισοπαλία σε ένα τέτοιο παιχνίδι με

πολλές δυσκολίες σαφώς και είναι
καλοδεχούμενη ενώ αν καταφέρει και
πάρει τη νίκη, τότε τα χαμόγελα θα
είναι πολύ μεγαλύτερα. Οι βυσσινί
χρειάζονται μια μεγάλη νίκη, προκει-
μένου να ανακτήσουν τη χαμένη τους
αυτοπεποίθηση αλλά και να πάρουν
μια μεγάλη βαθμολογική ανάσα που
θα τους επιτρέψει να παραμείνουν
εκτός επικίνδυνης ζώνης.
Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι,
εξέτισε την ποινή του και επιστρέφει
ο Έχμαν ενώ εκτός αποστολής λόγω
τραυματισμού έμειναν οι Μιχαηλόβιτς,
Χριστοφή, Γεβρέμοβιτς, Ρουσιάς και
Κοσμά. Αντίθετα στην αποστολή βρί-
σκονται οι: Κόστιτς, Παναγιώτου, Κόρ-
σια, Ντα Σίλβα, Έχμαν, Κολώνιας, Κο-
τσώνης, Ντρέκσα, Πρωτοπαπάς, Φερ-
νάν, Λουσέρο, Μέιρα, Κωνσταντίνου,
Κατσιάρης, Μαυρουδής, Ξιούρος, Γα-
βριήλ, Βούκσεβιτς, Ντιαβαρά, Βου-
τσένοβιτς, Μότης, Λαμί.

Ετοιμάζει βυσσινί… παγίδα!
Η ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΕΚ ΣΤΟ «ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ» ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΞΗ

Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ «ΑΓΚΑΘΙ» ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΓΙΑΝΕΦΣΚΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΑΕΛ

Αλυτο το πρόβλημα…

Τ
ο ενδιαφέρον του
κόσμου έχει περά-
σει κυρίως στο δι-
οικητικό κομμάτι
σχετικά με το μέλ-

λον της ομάδας, όμως ο
Τσέντομιρ Γιανέφσκι και
οι παίκτες του, έχουν ρίξει
τα κεφάλια του και επικεν-
τρώνονται μονάχα στο
ντέρμπι της Λεμεσού
(04/12).

Θα προσπαθήσουν απρό-
σκοπτα να δουν τις αδυναμίες
και πού υστερούν για να πάνε
με τις καλύτερες προϋποθέ-
σεις απέναντι στον Απόλλω-
να. Ο έμπειρος τεχνικός γνω-
ρίζει πολύ καλά ποιο είναι
το κυριότερο πρόβλημα της
ΑΕΛ σε όλη τη σεζόν. 

Δεν είναι άλλο από την
επίθεση. Άλλωστε, τα νού-
μερα μαρτυρούν το μέγεθος
του ζητήματος. Μόλις δέκα
γκολ σε 12 αγώνες, τι άλλο
χρειάζεται για να φανεί το
θέμα που υπάρχει. 

Ο συγκεκριμένος αριθ-
μός είναι καλύτερος μόνο
από τις ομάδες που δεν διεκ-
δικούν θέση στην πρώτη εξά-
δα και έχουν χαμηλότερους
στόχους. 

Όλες οι υπόλοιπες ομά-
δες που στοχεύουν στην εξά-
δα έχουν καλύτερη επίθεση
κι αυτό πρέπει να προβλη-
ματίσει την ομάδα.

Το γεγονός πως φέτος ο
παίκτης που έχει τα περισ-
σότερα γκολ είναι ο Μπερα-
χίνο και ο Τσιμπόλα (μέσος)
με μόλις δύο γκολ φανερώ-
νουν και το πόσο άσχημα εί-
ναι τα πράγματα. 

Ο Μπεραχίνο είναι ο βα-
σικός επιθετικός της ΑΕΛ,
μετράει δέκα αγώνες και μό-

λις δύο γκολ, εκ των οποίων
το ένα ήρθε από την άσπρη
βούλα. Άρα όταν το βασικό
«όπλο» της ομάδας παραμέ-
νει σε τόσο χαμηλές πτήσεις,
τότε είναι πολύ δύσκολο για
την ομάδα να σκοράρει με
μεγάλη συχνότητα. Πρέπει
τόσο ο ίδιος όσο και ο άλλοι
να ανεβάσουν την απόδοσή
τους για να ωθήσουν την
ΑΕΛ να πάρει τη νίκη.

Ήττα και ανησυχία…
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με

3-0 της ΑΕΛ σε φιλικό που
έγινε στο Τσίρειο. Η ομάδα
της Θεσσαλονίκης βρίσκεται
στο νησί μας για μίνι προ-
ετοιμασία καθώς το ελληνικό
πρωτάθλημα διακόπηκε λόγω
Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το
κακό νέο για τον Γιανέφσκι
είναι πως ο Κατσανίκλιτς
αποχώρησε ως τραυματίας

από τον αγώνα. 
ΑΕΛ: Ολιβέιρα (46′ Κυ-

ριάκου), Τεσέιρα (46′Φραν-
τζής), Μπάστο (46′ Μπιλο-
βάρ), Σάντος (46′ Παντελή),
Τζάλμα (46′Νεοφύτου), Ντα-
βόρ (46′ Συλβέστρου), Πα-
παφώτης (46′ Τσέποβιτς),
Κοντινέλα (46′Μιλιντσεάνου),
Κατσάνικλιτς (44′ Ανδρέου),
Μπεραχίνο (46′ Ιωάννου), Σις
(46′ Ζαχαρίου).
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Α’ Κατηγορία ΑΠΟΕΛ

Η σημερινή προπόνηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για αρκετούς παίκτες που
είναι αμφίβολοι, με τον Μιλόγεβιτς να περιμένει να δει ποιους θα υπολογίζει

Ο ΚΥΠΡΙΟΣ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΑΓΝΟΕΙ
ΤΟ ΓΚΟΛ ΣΕ ΔΕΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ
ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΙ
ΦΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΩΣ
Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑ
ΣΠΑΣΕΙ ΤΗΝ ΓΚΙΝΙΑ

ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ο
ΗΛΙΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙ
ΜΟΝΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΟΙ
ΟΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΛΕΣ
ΩΣ ΑΛΛΑΓΗ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΜΠΟΣ

Π
άνω που άρχιζε
να παίρνει μπρος
ο Γκιόργκι Κβιλι-
τάια και να βρί-
σκει δίχτυα μετά

από εννιά παιχνίδια «ξη-
ρασίας», ήρθε η τιμωρία
του λόγω καρτών να τον
θέσει νοκ άουτ για τον αυ-
ριανό αγώνα του ΑΠΟΕΛ
με τη Νέα Σαλαμίνα. 

Ήρθε στο πιο ακατάλ-
ληλο σημείο η ποινή της τι-
μωρίας του, καθώς είχε πά-
ρει επιτέλους ψυχολογία με
το γκολ που πέτυχε στο «αι-
ώνιο» ντέρμπι. Η απουσία
του είναι σημαντική και αυ-
τός ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς
καλείται να κάνει την απου-
σία του Γεωργιανού όσο λι-
γότερο ζημιογόνα γίνεται.
Οι επιλογές που έχει είναι

του Μάριου Ηλία και του
Άντον Μάγκλιτσα. Όμως,

ο Κροάτης φορ προέρ-
χεται από τραυματισμό και
η συμμετοχή του στην απο-
στολή μόνο βέβαιη δεν είναι.
Ακόμα κι αν προλάβει να
τεθεί στη διάθεση του προ-
πονητή του, η μοιάζει λίγο
δύσκολο να είναι στο 100%
για ένα δύσκολο παιχνίδι
που θα έχει πολλές μονο-
μαχίες. Άρα ο Μάριος Ηλία
θεωρητικά έχει τον πρώτο
λόγο για να ξεκινήσει στην
ενδεκάδα και να μπει στα
«παπούτσια» του συμπαίκτη
του. Ο Κύπριος επιθετικός
έχει μόλις τέσσερις συμμε-
τοχές στο πρωτάθλημα, όλες
ως αλλαγή και είναι ίσως η
μεγαλύτερη του ευκαιρία να
πάρει φανέλα βασικού. Ίσως
δεν ξαναβρεί άλλη τέτοια
συγκυρία για να παίξει βα-

σικός στο πρωτάθλημα, ει-
δικά αν λάβουμε υπόψη το
γεγονός πως τον Ιανουάριο
θα γίνει ενίσχυση. Η αλήθεια
είναι πως οι εμφανίσεις του
μέχρι στιγμής δεν ήταν
άσχημες, όμως του λείπει
το γκολ κι όσο δεν έχει το
γκολ, είναι πρόβλημα για
τον ίδιο. Σε δέκα συμμετοχές
συνολικά δεν έχει σκοράρει
ούτε ένα τέρμα, με τον ίδιο
να ευελπιστεί πως αν πάρει
την ευκαιρία από τον Βλάν-
ταν Μιλόγεβιτς θα την αρ-
πάξει από τα μαλλιά για να
αποδείξει πως μπορεί να
σηκώσει το βάρος στην επί-
θεση όποτε του ζητηθεί. Το
θέμα για τον ίδιο είναι αυτή
τη φορά να μετουσιώσει κά-
ποιες ευκαιρίες που θα του
παρουσιαστούν σε γκολ, σε
αντίθεση με ότι δεν έκανε
μέχρι τώρα.

Στο σενάριο που ο Μι-
λόγεβιτς δεν επιλέξει
για διάφορους λό-
γους τον Ηλία, τότε
ο Μάγκλιτσα αν
είναι έτοιμος θα
πάρει τη θέση του
Κβιλιτάια, ενώ
υπάρχει και ο
Μπλουμ που μπορεί
να παίξει εκεί
κατά συνθή-
κη.

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Το κίνητρο
για το σερί 

Το οξύμωρο με τη
φετινή ομάδα είναι
πως αντί να πηγαίνει
εξαιρετικά στην έδρα
του με τον κόσμο στο
πλευρό του, καταγρά-
φει τέλεια στατιστικά
στα εκτός έδρας παι-
χνίδια. Μαζί με τον
Άρη, ο ΑΠΟΕΛ είναι η
καλύτερη ομάδα του
πρωταθλήματος,
έχοντας το απόλυτο
των νικών σε πέντε
παιχνίδια. Έχει μαζέ-
ψει 15 βαθμούς με
συντελεστή τερμάτων
8-1, όταν ο Άρης έχει
12-2. Τόσους βαθμούς
έχει και η Πάφος
αλλά σε εφτά αγώνες.
Οι γαλαζοκίτρινοι
έχουν άλλη μία δύ-
σκολη έξοδο στην
έδρα της Νέας Σαλα-
μίνας και έχουν το κί-
νητρο να διατηρήσουν
το σερί νικών που
έφτιαξαν.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
Σε αναμμένα
κάρβουνα…

Πολλά προβλή-
ματα αντιμετωπίζει
όπως μας έχει συνη-
θίσει ο ΑΠΟΕΛ, με
τον Βλάνταν Μιλόγε-
βιτς να κάθεται σε
«αναμμένα κάρβου-
να» για αρκετούς
παίκτες. Ο Σέρβος
κόουτς περιμένει να
δει σε τι κατάσταση
βρίσκονται οι Φερά-
ρι, Σούσιτς, Τσεπάκ
και Μάγκλιτσα, με τη
σημερινή προπόνη-
ση να κρίνει εάν θα
προλάβουν. Αντίθε-
τα, σύμφωνα με
πληροφορίες που εί-
δαν το φως της δη-
μοσιότητας οριστικά
νοκ άουτ τέθηκε ο
Δώνης. Υπενθυμίζε-
ται πως εκτός είναι
και οι Κβιλιτάια, Βι-

γιαφάνες και Γουί-
λερ λόγω καρτών,
με αποτέλεσμα
να περιορίζονται
οι επιλογές του

Μιλόγεβιτς.

ΩΡΑ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ…

ΤΟ ΒΑΡΟΣ
ΟΙ ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ ΙΣΩΣ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΗΛΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ, ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ
ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΦΑΝΕΛΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΠΑΞΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
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ΑΕΚ Α’ Κατηγορία

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 

Μ
ε έναν και μοναδικό στόχο μεταβαίνει σήμερα η
ΑΕΚ στο Παραλίμνι για τον αγώνα με την ΕΝΠ
(19:00, Cytavision): Να αποφύγει το στραβοπάτημα
και να δώσει συνέχεια στο σερί των επιτυχιών.  Η
ομάδα της Λάρνακας μετράει τέσσερεις διαδοχικές

νίκες στο πρωτάθλημα (Καρμιώτισσα, Ακρίτα, ΑΕΛ και Απόλ-
λωνα), γεγονός που της επέτρεψε να μειώσει τη διαφορά από
την κορυφή στο -5 και θέλει ασφαλώς να διευρύνει αυτό το
σερί, προκειμένου στη χειρότερη περίπτωση να κρατήσει
αυτή τη διαφορά κι αν ευνοηθεί από άλλα αποτελέσματα, να
τη μειώσει περισσότερο από τις προπορευόμενες ομάδες. 

Χρειάζεται τεράστια προσοχή, απέναντι σε μια ομάδα που
έδειξε ότι είναι δυσκολοκατάβλητη και σκληρό καρύδι. Η Ένωση
διαθέτει αξιόμαχο σύνολο, παλεύει όλα τα παιχνίδια και απαιτείται
η μέγιστη δυνατή αυτοσυγκέντρωση και προσπάθεια,
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος. Οποιοδήποτε
άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης θα αποτελέσει
πισωγύρισμα κι από τη στιγμή που η ΑΕΚ…
κυνηγάει στη βαθμολογία, είναι υποχρεωμένη
να παίρνει νίκες για να μειώσει - και να
καλύψει - αυτή την απόσταση. 

Το πλάνο
Ο Χοσέ Λουίς Όλτρα μπορεί να επέ-

λεξε την ίδια ενδεκάδα (για πρώτη φορά
στη σεζόν) σε δύο σερί παιχνίδια (με
ΑΕΛ και Απόλλωνα), ωστόσο αυτό
δεν μπορεί να συμβεί για τρίτο σερί
ματς. Οι Τόμοβιτς και Άλτμαν είναι
τιμωρημένοι λόγω καρτών, συνεπώς
είναι δεδομένες οι δύο αλλαγές
στο αρχικό σχήμα στο αποψινό παι-
χνίδι στο «Τάσος Μάρκου», αν και
πιθανόν να είναι περισσότερες. 

Παίρνοντας τα πράγματα από
την αρχή: Ο Πίριτς θα είναι ασφαλώς
στο τέρμα, με τον Μίκελ Γκονζάλεθ
να αποτελεί τον αντικαταστάτη του
Τόμοβιτς στο κέντρο της άμυνας,
έχοντας παρτενέρ τον Μιλίτσεβιτς. 

Στο αριστερό άκρο θα πάρει θέση
ο Άνχελ Γκαρσία και στο δεξί ο Ρο-
σάλες. Στη μεσαία γραμμή αναμένεται
να αγωνιστούν Πέρα Πονς κι ένας εκ
των Λέδες-Σανχούρχο. Αναμένεται επί-
σης ότι στο δεξί άκρο της επίθεσης θα
επανέλθει ο Φαράζ αντί του Ασάντε. Ο
Γάλλος έπαιξε ως αλλαγή κόντρα στον
Απόλλωνα αφού προερχόταν από τραυ-
ματισμό, όμως είναι πλέον πιο έτοιμος και
πιθανότατα θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα
ενώ στο αριστερό άκρο θα αγωνιστεί ο Γκιούρτσο. 

Όσον αφορά την επίθεση, θα πάρει ξανά φανέλα
βασικού ο Τρισκόφσκι, με τον Ράφα Λόπες να
διατηρεί τη θέση του στην ενδεκάδα. 

Η ΑΕΚ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΑΠΟΨΕ ΤΗΝ ΕΝΠ ΣΤΟ «ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ» ΜΕ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΣΕΡΙ ΤΩΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΤΙΜΩΡΗΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΟΒΙΤΣ ΚΑΙ ΑΛΤΜΑΝ,
ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο
ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ΝΑΟΥΜ

Ν’ αποφύγει
την παγίδα!

ΟΛΤΡΑ 

«Να δώσουμε
το μάξιμουμ» 

Το μήνυμα ότι η ΑΕΚ
πρέπει να καταβάλει τη μέ-
γιστη προσπάθεια για να πά-
ρει τη νίκη στο Παραλίμνι,
έστειλε στη χθεσινή διάσκε-
ψη ο Χοσέ Λουίς Όλτρα. 

«Έχουμε μπροστά μας
ένα δύσκολο και σημαντικό
ματς. Είναι δύσκολος αντί-
παλος στην έδρα της. Θα
πρέπει να δώσουμε το μάξι-
μουμ των δυνάμεών μας.
Πρέπει να είμαστε καλύτεροι
σε όλους τους τομείς. Πρέ-
πει να είμαστε έτοιμοι πνευ-
ματικά, να είμαστε συγκεν-
τρωμένοι και να νικήσουμε,
γιατί αυτό είναι το πιο ση-
μαντικό, να πάρουμε τη
νίκη», τόνισε αρχικά και
πρόσθεσε:  «Το επόμενο
ματς είναι πάντα το πιο ση-
μαντικό, ανεξάρτητα από τις
συνθήκες. Τα τελευταία χρό-
νια η ομάδα δεν είχε καλά
αποτελέσματα στην έδρα της
ΕΝΠ και δεν θα είναι ένα
εύκολο παιχνίδι». 

Για το ότι η ΑΕΚ δέχθηκε
δύο γκολ στην «Αρένα» αλλά
επτά εκτός έδρας, σημείωσε:
«Προφανώς και είναι δύσκο-
λο να το εξηγήσεις αυτό.
Πρέπει να βελτιωθούμε στα
εκτός έδρας. Πρέπει να δου-
λέψουμε πάνω σε αυτό για
να έχουμε καλύτερα αποτε-
λέσματα στους εκτός έδρας
αγώνες, όπως στα εντός».

Για τα δύο συνεχόμενα
εκτός έδρας παιχνίδια με
ΕΝΠ και Δόξα, ο Όλτρα είπε
πως «πολλές φορές τα ματς
με ομάδες που βρίσκονται
στα χαμηλά είναι πιο δύσκο-
λα. Πρέπει να είμαστε αντα-
γωνιστικοί, συγκεντρωμένοι
και δεν θέλω δικαιολογίες
ούτε για το γήπεδο ούτε για
τον αέρα ούτε για τίποτα. Αν
δώσουμε το 100% θα είμαστε
κοντά στη νίκη, αν δεν το
κάνουμε όμως, δεν θα φτά-
σουμε στους τρεις βαθμούς.
Αυτό ισχύει σε κάθε ματς.
Έχουμε αυτοπεποίθηση μετά
το καλό σερί νικών και το
κλίμα είναι πολύ καλό, αλλά
πρέπει να συνεχίσουμε να
παίρνουμε τις νίκες».

Όσον αφορά το πώς θα
διαχειριστεί το ρόστερ τώρα
που έχει μόνο ένα αγώνα τη
βδομάδα, κατέληξε: «Δεν
χρειάζονται επιπλέον ξεκού-
ραση οι ποδοσφαιριστές
μας. Το πλάνο μου δεν αλλά-
ζει, θα προσπαθώ να παρα-
τάσσω την καλύτερη 11άδα
σε κάθε αγώνα». 
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Η
Κροατία προκρίθηκε ως
δεύτερη από τον 6ο όμι-
λο στους «16» του Παγ-
κοσμίου Κυπέλλου του
Κατάρ, αφήνοντας εκτός

συνέχειας το Βέλγιο μετά το με-
ταξύ τους 0-0 στην Αλ Ραγιάν.
Αντίθετα το Βέλγιο, Νο2 στην παγ-
κόσμια κατάταξη της FIFA, απο-
χαιρετά πρόωρα τη διοργάνωση. 
Η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς είχε
την πρωτοβουλία στο πρώτο ημί-
χρονο ενώ της δόθηκε ένα πέναλτι
το οποίο όμως ο διαιτητής πήρε
πίσω μετά από εξέταση VAR. 
Το 0-0, βέβαια, εξυπηρετούσε την
Κροατία που βολευόταν και με
ισοπαλία. Έτσι, ο Λουκάκου κλή-
θηκε από τον πάγκο να κάνει αυτό
που ξέρει καλά. Είναι άλλωστε ο
άνθρωπος που έχει πετύχει όλα
τα γκολ της ομάδας του στις δύο
τελευταίες αναμετρήσεις εναντίον
της Κροατίας. Ο πανύψηλος στράι-
κερ της Ίντερ, που «άγγιξε» το
γκολ με δύο πολύ μεγάλες ευκαι-
ρίες σε διάστημα τριών λεπτών.
Στο 60´ σε φάση διαρκείας σού-
ταρε στο αριστερό δοκάρι του Λι-
βάκοβιτς ενώ στο 63´ έστειλε με
κεφαλιά την μπάλα ψηλά άουτ
ενώ ο γκολκίπερ της Κροατίας
είχε εξουδετερωθεί. Ο Λουκάκου
έχασε ακόμα δύο πολύ μεγάλες
ευκαιρίες στο 87´ και το 89´ για
να εξελιχθεί στον απόλυτα μοιραίο
παίκτη. Έτσι, η πορεία των «κόκ-
κινων διαβόλων» σταμάτησε στην
Αλ Ραγιάν ενώ οι φιναλίστ της
προηγούμενης διοργάνωσης συ-
νεχίζουν στην επόμενη φάση.
ΚΡΟΑΤΙΑ: Λιβάκοβιτς, Γιουράνο-
βιτς, Λόβρεν, Γκβάρντιολ, Σόσα,
Μόντριτς, Μπρόζοβιτς, Κόβατσιτς
(90’+2’ Μάγιερ), Κράμαριτς (64’
Πάσαλιτς), Πέρισιτς, Λιβάγια (64’
Πέτκοβιτς).
ΒΕΛΓΙΟ: Κουρτουά, Ντεντόνκερ
(72’ Τίλεμανς), Αλντερβάιρελντ, Βερ-
τόνχεν, Μενιέ (87’ Ε. Αζάρ), Ντε
Μπρόινε, Βίτσελ, Καστάνιε, Τροσάρ
(59’ Τ. Αζάρ), Μέρτενς (46’ Λουκά-
κου), Καράσκο (72’ Ντοκού).

Τελευταία εισιτήρια
Τα 14 από τα 16 εισιτήρια του
Μουντιάλ έχουν κάτοχο και απο-
μένει να δούμε σε ποιες χώρες
θα καταλήξουν τα υπόλοιπα. Στον

7ο όμιλο η Βραζιλία έχει κλειδω-
μένη θέση στους «16» και θα αγω-
νιστεί με το Καμερούν απόψε
(21:00) για να σφραγίσει και την
πρωτιά, την οποία έχει σχεδόν κα-
παρωμένη. Ουσιαστικά χρειάζεται
απλά να μη χάσει για να την κα-
τακτήσει. Από την άλλη η ομάδα
της Αφρικής μόνο με νίκη περνάει,
αλλά ταυτόχρονα θέλει ισοπαλία
της Ελβετίας ή ήττα της. Ντέρμπι

για γερά νεύρα θα γίνει μεταξύ
της Σερβίας και της Ελβετίας
(21:00). Η ομάδα των Βαλκανίων
για να προκριθεί θέλει νίκη και
να μην κερδίσει το Καμερούν. Η
Ελβετία παίρνει την πρόκριση ακό-
μα και με ισοπαλία αν δεν νικήσουν
οι Αφρικανοί. Στον 8ο όμιλο η
Πορτογαλία που έχει πάρει το ει-
σιτήριο για τους «16», με έναν
βαθμό κόντρα στη Νότια Κορέα

σφραγίζει και την πρωτιά. Οι Ασιά-
τες μπορούν να περάσουν αν πά-
ρουν το τρίποντο με δύο γκολ και
πάνω και έρθει ισοπαλία η Γκάνα
με την Ουρουγουάη ή αν φυσικά
ηττηθεί. Η Γκάνα βολεύεται και
με ισοπαλία αν δεν κερδίσει η
Κορέα ενώ η ομάδα της Λατινικής
Αμερικής μόνο με νίκη μπορεί να
πάει παρακάτω και να μη φέρει
καλύτερο αποτέλεσμα η Κορέα. 

ΜΕ ΛΟΥΚΑΚΟΥ ΜΟΙΡΑΙΟ, ΟΙ
ΚΡΟΑΤΕΣ ΣΤΟΥΣ «16»!

ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΕ ΠΡΟΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 
- ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΟΙ ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥΚΑΝΑΔΑΣ - ΜΑΡΟΚΟ

Στους «16» μετά

από 36 χρόνια!
Το Μαρόκο έγραψε

ιστορία! Τα «λιοντάρια του
Άτλαντα» ολοκλήρωσαν
την καταπληκτική, αήττητη
πορεία τους στον 6ο όμιλο
του Παγκοσμίου Κυπέλλου
του Κατάρ, με νίκη 2-1
κόντρα στον Καναδά. Κα-
τέκτησαν την πρώτη θέση
στο γκρουπ με εφτά βαθ-
μούς και προκρίθηκαν για
πρώτη φορά στους «16»
του Μουντιάλ, έπειτα από
36 χρόνια και την παρου-
σία τους στα νοκ-άουτ της
διοργάνωσης του Μεξικού,
όπου αποκλείστηκαν από
τους Γερμανούς. Το γρήγο-
ρο γκολ του Ζιγιές και η
εκτέλεση του Εν-Νεσίρι
έδωσαν «αέρα» νίκης
στους Μαροκινούς, που
έφτασαν στο τρίποντο,
παρά το αυτογκόλ του Αγ-
κουέρντ στο 40’. Αποτέλε-
σμα που τους έστειλε στη
νοκ-άουτ φάση του Παγ-
κοσμίου Κυπέλλου για
δεύτερη φορά στην ιστορία
τους και πρώτη μετά από
το 1986, με τον Καναδά
στον αντίποδα να γνωρίζει
την έκτη ήττα του σε ισά-
ριθμα παιχνίδια που έχει
δώσει στην τελική φάση
της κορυφαίας ποδοσφαι-
ρικής διοργάνωσης σε
συλλογικό επίπεδο.

ΚΑΝΑΔΑΣ: Μπόργιαν,
Τζόνστον, Βιτόρια, Μίλερ,
Αντεκούγκμπε (61’ Κονέ),
Οσόριο (65’ Λαριέα), Καγιέ
(60’ Χάτσινσον), Ντέιβις,
Μπιουκάναν, Λάριν (60’
Ντέιβιντ), Χόιλετ (76’ Γουό-
δερσπουν).

ΜΑΡΟΚΟ: Μπουνού,
Χακίμι (85’ Ζαμπράν), Αγ-
κουέρντ, Σαΐς, Μαζραουί,
Ουνάχι (77’ Ελ Γιαμίκ), Άμ-
ραμπατ, Σαμπίρι (65’ Αμα-
λάχ), Ζιγιές (76’ Χαμπντά-
λα), Εν-Νεσίρι, Μπουφάλ
(65’ Αμπντουκλάλ).
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ΝΤΕΓΚΕΝΕΚ

«Άνθρωπος
είναι ο Μέσι»
Η Αυστραλία εξασφάλισε
πρόκριση στους «16» για
δεύτερη φορά στην ιστορία
της-μετά το 2006- και ξεκί-
νησε την προετοιμασία της
για την αναμέτρηση του Σαβ-
βάτου (3/12) με την Αργεντι-
νή στα νοκ άουτ του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου.
«Ο Μέσι είναι άνθρωπος»,
είπε μιλώντας στους δημο-
σιογράφους ο-γεννημένος
στην Κροατία- αμυντικός της
Αυστραλίας και της Κολόμ-
πους Κρου (MLS), Μίλος
Ντέγκενεκ. «Ο μόνος τρόπος
να τον σταματήσεις είναι σαν
ομάδα. Δεν μπορείς να πας
ένας εναντίον ενός εναντίον
του. Θα είναι τιμή για μένα
να παίξω απέναντι στον
Μέσι, αγαπώ τον Μέσι. Αλλά
λέω επίσης ξανά ότι είναι
άνθρωπος», πρόσθεσε.
«Είναι δύσκολα για εμάς
γιατί η Αργεντινή έχει μια
ομάδα γεμάτη αστέρια. Κοι-
τάς τον πάγκο και κάθεται ο
Λαουτάρο. Θα είναι ένα πολύ
δύσκολο παιχνίδι, χωρίς αμ-
φιβολία», συμπλήρωσε.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 

Π
οιος να το περίμενε; Σε όμιλο όπου
υπήρχαν δύο υπερδυνάμεις του παγ-
κόσμιου ποδοσφαίρου όπως η Ισπα-
νία και η Γερμανία, η Ιαπωνία θα
ήταν αυτή που τέλειωνε στην πρώτη

θέση του ομίλου. 
Αν και έχασε από την Κόστα Ρίκα, εντούτοις
κέρδισε Γερμανία και Ισπανία και πήρε το πιο
καλό εισιτήριο για τη φάση των «16». Δεύτερη
η Ισπανία, εκτός η Γερμανία λόγω διαφοράς
τερμάτων!

Ιαπωνία – Ισπανία 2-1
Η Ισπανία προηγήθηκε με γκολ του Μοράτα
στο 11’, αλλά δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει
τους «φούριας ρόχας» στη νίκη και την πρώτη
θέση του ομίλου. Η ομάδα του Λουις Ενρίκε
έπαθε τρίλπετο μπλάκ άουτ και είδε την Ιαπωνία
με δύο γκολ να φέρνει τούμπα τον αγώνα.
Ντόαν και Τανάκα έβαλαν τους «σαμουράι»
έδωσαν επική πρόκριση στους «16» της διορ-
γάνωσης.
ΙΑΠΩΝΙΑ: Γκόντα, Ικατούρα, Γιοσίντα, Τανιγ-
κούτσι, Ίτο, Μορίτα, Τανάκα (87’ Έντο), Ναγ-
κατόμο (46’ Μιτόμα), Καμάτα (69’ Τομιγιάσου),
Μαέντα (61’ Ασάνο), Κούμπο (46’ Ντόαν).

ΙΣΠΑΝΙΑ: Σιμόν, Αθπιλικουέτα (46’ Καρβαχάλ),
Ρόδρι, Π. Τόρες, Μπαλντέ (68’ Άλμπα), Γκάβι
(68’ Φάτι), Μπουσκέτς, Πέδρι, Γουίλιαμς (57’
Τόρες), Μοράτα (57’ Ασένσιο), Όλμο.

Κόστα Ρίκα - Γερμανία 2-4
Η Κόστα Ρίκα… άγγιξε τη μεγάλη ανατροπή και
την πρόκριση στην επόμενη φάση, αλλά υπολόγισε
χωρίς τον Χάβερτζ. Η Γερμανία άνοιξε το σκορ
στο 10’ με τον Γκνάμπρι και όλα έδειχναν πως
θα είχε εύκολο βράδυ. Παρόλα αυτά, η Κόστα
Ρίκα έφερε τα κάτω… πάνω! Ισοφάρισε με τον
Τεχέδα στο 58’, ενώ λίγο αργότερα ο Βάργκας
(70’) έκανε την ολική ανατροπή. Ο Χάβερτζ δεν
είχε πει όμως τη τελευταία του λέξη, με δύο
γκολ (73’, 85’) έκοψε τα όνειρα της Κόστα Ρίκα.
Ο Φούλκουργκ με τέταρτο γκολ δεν άλλαξε τα
δεδομένα, αλλά μόνο το σκορ.
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ: Νάβας, Ντουάρτε, Γουόστον,
Βάργκας, Φούλερ (74’ Φούλερ), Μπόρχες, Τε-
χέδα (90+3’ Γουίλσον), Οβιέδο (90+3’ Κοντρέ-
ρας), Αγκιλέρα (46’ Σάλας), Κάμπελ, Βενέγας
(74’ Ματαρίτα).
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Νόιερ, Κίμιχ, Σούλε (90+3’ Τζιντέρ),
Ρίντιγκερ, Ράουμ (67’ Γκέτσε), Γκιντογκάν (55’
Φούλκουργκ), Γκορέτσκα (46’ Κλόστερμαν),
Γκναμπρί, Μουσιάλα, Σανέ, Μίλερ (66’ Χά-
βερτζ).

Αποτελέσματα
Κατάρ - Εκουαδόρ                                                          0-2
Σενεγάλη - Ολλανδία                                                   0-2
Κατάρ - Σενεγάλη                                                          1-3
Ολλανδία - Εκουαδόρ                                                   1-1
Εκουαδόρ – Σενεγάλη                                                 1-2
Ολλανδία – Κατάρ                                                         2-0

                                                                      Ν-Ι-Η            Γ.             Β.
1.            ΟΛΛΑΝΔΙΑ                                2-1-0          5-1            7
2.            ΣΕΝΕΓΑΛΗ                                2-0-1          5-4            6
3.            ΕΚΟΥΑΔΟΡ                                1-1-1          4-3            4
4.            ΚΑΤΑΡ                                        0-0-3          1-7            0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Αποτελέσματα
Αγγλία - Ιράν                                                                    6-2
ΗΠΑ - Ουαλία                                                                    1-1
Ουαλία - Ιράν                                                                    0-2
Αγγλία - ΗΠΑ                                                                    0-0
Ιράν – ΗΠΑ                                                                        0-1
Ουαλία – Αγγλία                                                            0-3

                                                                      Ν-Ι-Η            Γ.             Β.
1.            ΑΓΓΛΙΑ                                       2-1-0          9-2            7
2.             ΗΠΑ                                            1-2-0          2-1            5
3.            ΙΡΑΝ                                            1-0-2          4-7            3
4.            ΟΥΑΛΙΑ                                       0-1-2          1-6            1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

2ος ΟΜΙΛΟΣ

                                                                      Ν-Ι-Η            Γ.             Β.
1.            ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ                              2-0-1          5-2            6
2.            ΠΟΛΩΝΙΑ                                   1-1-1          2-2            4
3.            ΜΕΞΙΚΟ                                      1-1-1          2-3            4
4.            Σ. ΑΡΑΒΙΑ                                  1-0-2          3-5            3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

3ος ΟΜΙΛΟΣ

                                                                      Ν-Ι-Η            Γ.             Β.
1.            ΓΑΛΛΙΑ                                       2-0-1          6-3            6
2.            ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ                               2-0-1          3-4            6
3.            ΤΥΝΗΣΙΑ                                    1-1-1          1-1            4
4.            ΔΑΝΙΑ                                         0-1-2          1-3            1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

4ος ΟΜΙΛΟΣ

                                                                      Ν-Ι-Η            Γ.             Β.
1.             ΙΑΠΩΝΙΑ                                    2-0-1          4-3            6
2.            ΙΣΠΑΝΙΑ                                     1-1-1          9-3            4
3.            ΓΕΡΜΑΝΙΑ                                1-1-1          6-3            4
4.            ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ                             1-0-2         3-11           3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

5ος ΟΜΙΛΟΣ

                                                                      Ν-Ι-Η            Γ.             Β.
1.            ΜΑΡΟΚΟ                                    2-1-0          4-1            7
2.            ΚΡΟΑΤΙΑ                                    1-2-0          4-1            5
3.            ΒΕΛΓΙΟ                                       1-1-1          1-2            4
4.             ΚΑΝΑΔΑΣ                                  0-0-3          1-5            0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

6ος ΟΜΙΛΟΣ

                                                                      Ν-Ι-Η            Γ.             Β.
1.            ΒΡΑΖΙΛΙΑ                                   2-0-0          3-0            6
2.             ΕΛΒΕΤΙΑ                                   1-0-1          1-1            3
3.            ΚΑΜΕΡΟΥΝ                               0-1-1          3-4            1
4.             ΣΕΡΒΙΑ                                       0-1-1          3-5            1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

7ος ΟΜΙΛΟΣ

                                                                      Ν-Ι-Η            Γ.             Β.
1.            ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ                            2-0-0          5-2            6
2.            ΓΚΑΝΑ                                        1-0-1          5-5            3
3.            ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ                          0-1-1          2-3            1
4.             ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ                           0-1-1          0-2            1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Η μεγάλη μέρα των «σαμουράι»!
Η ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ - ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Αποτελέσματα 
Αργεντινή - Σαουδική Αραβία                                  1-2
Μεξικό - Πολωνία                                                          0-0
Πολωνία - Σ. Αραβία                                                     2-0
Αργεντινή – Μεξικό                                                     2-0
Πολωνία – Αργεντινή                                                  0-2
Σ. Αραβία – Μεξικό                                                       1-2

Αποτελέσματα
Δανία - Τυνησία                                                              0-0
Γαλλία - Αυστραλία                                                       4-1
Τυνησία – Αυστραλία                                                  0-1
Γαλλία – Δανία                                                                2-1
Αυστραλία – Δανία                                                       1-0
Τυνησία – Γαλλία                                                           1-0

Αποτελέσματα 
Γερμανία - Ιαπωνία                                                       1-2
Ισπανία - Κόστα Ρίκα                                                    7-0
Ιαπωνία - Κόστα Ρίκα                                                   0-1
Ισπανία - Γερμανία                                                        1-1
Κόστα Ρίκα – Γερμανία                                               2-4
Ιαπωνία – Ισπανία                                                         2-1

Αποτελέσματα 
Μαρόκο - Κροατία                                                          0-0
Βέλγιο - Καναδάς                                                           1-0
Βέλγιο - Μαρόκο                                                             0-2
Κροατία - Καναδάς                                                        4-1
Καναδάς – Μαρόκο                                                       1-2
Κροατία – Βέλγιο                                                           0-0

Αποτελέσματα / πρόγραμμα
Ελβετία - Καμερούν                                                      1-0
Βραζιλία - Σερβία                                                          2-0
Καμερούν - Σερβία                                                        3-3
Βραζιλία - Ελβετία                                                        1-0
02/12     21:00          Καμερούν - Βραζιλία
02/12     21:00          Σερβία - Ελβετία

Αποτελέσματα / πρόγραμμα
Ουρουγουάη - Ν. Κορέα                                               0-0
Πορτογαλία - Γκάνα                                                      3-2
Ν. Κορέα - Γκάνα                                                            2-3
Πορτογαλία - Ουρουγουάη                                         2-0
02/12     17:00          Γκάνα - Ουρουγουάη
02/12     17:00          Ν. Κορέα - Πορτογαλία
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Α’ Κατηγορία ΑΠΟΛΛΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

Ο
εντοπισμός των αιτιών

όσον αφορά την απρό-
σμενα άσχημη συγκομιδή
και πορεία του Απόλλωνα
στο φετινό πρωτάθλημα,

δεν μοιάζει σε καμία περίπτωση
με την προσπάθεια να βρει κανείς
«ψύλλους στ’ άχυρα». Είναι
οφθαλμοφανείς οι λόγοι. 

Αποδόθηκαν ευθύνες σε τε-
χνική ηγεσία (Αλεξάντερ Τσόρνιγ-
κερ, Νταβίδ Καταλά) και κυρίως
στη διοίκηση και στον Πέτρο Κον-
ναφή ο οποίος εδώ και χρόνια
ήταν η «κεφαλή» όσον αφορά τον
προγραμματισμό και τον σχεδιασμό
του ρόστερ (πιο απλά… για τις
προσθαφαιρέσεις). Απολύθηκαν ο
Γερμανός κι ο Ισπανός τεχνικός, ο
Κονναφής παραιτήθηκε και στην
ομάδα της Λεμεσού εν μέρει πα-
ραδέχονται ότι δυσκόλεψε πάρα
πολύ η προσπάθεια, ωστόσο τονί-
ζουν ότι δεν θα τα παρατήσει ο
Απόλλωνας ενόψει της συνέχειας
και υπάρχουν στόχοι να διεκδικήσει
μέχρι το τέλος της σεζόν. 

Δεν έγινε ομαδούλα
Πώς το εξέφρασε ο εκπρόσω-

πος Τύπου Φανούριος Κωνσταν-
τίνου προσφάτως σε ραδιοφωνικές
του τοποθετήσεις; Κάπως έτσι: «Αν
υπάρχει μια ομάδα που δεν πέρασε

κρίση αυτά τα δέκα χρόνια είναι ο
Απόλλωνας. Δεν έγινε ξαφνικά
ομαδούλα ο Απόλλωνας. Απλά
περνά μια αγωνιστική κρίση και
πρέπει να είμαστε δίπλα του και
να έχει στήριξη για να επανέλθει.
Δεν μας φοβίζει το -10 από την
κορυφή, μας προβληματίζει το ότι
ο Απόλλωνας δεν σκοράρει. Υπάρ-
χει και το πρόβλημα της ψυχολο-
γίας. Επαναλαμβάνω ότι γνωρί-
ζουμε ότι κάναμε λάθη, υπάρχουν
αδυναμίες αλλά και την ίδια ώρα
υπάρχουν τρομερές ικανότητες γι’
αυτό ο κόσμος πρέπει να είναι δί-
πλα στην ομάδα του. Ο Απόλλωνας
δεν είναι τυχαία ομάδα. Δεν είναι
looser, είναι νικητής και θα ορθο-
ποδήσουμε».

Η… επιβεβαίωση
Πάντως, η επιβεβαίωση ότι δεν

έγινε ορθός προγραμματισμός το
περασμένο καλοκαίρι κι ενώ υπήρ-
χαν όλα τα εφόδια για να πετύχει
στο θέμα των μετεγγραφών ο Απόλ-
λωνας, «πηγάζει» και από τη μη-
δαμινή ή ελάχιστη προσφορά όλων
των νεοφερμένων παικτών, συν
αυτών που αποκτήθηκαν / εγγρά-
φηκαν τον περασμένο Ιανουάριο.

Μηδαμινή προσφορά
Έχουμε και λέμε: Οι Ματιέ

Πεϊμπέρν, Ελ-Χατζί Μπα, Ίντο Σα-
χάρ άφησαν κάποιες θετικές εν-

τυπώσεις όσο αγωνίστηκαν. Στην
πορεία ο Γάλλος στόπερ και ο
Μαυριτανός τραυματίστηκαν, με
τον δεύτερο μάλιστα να μένει και
εκτός ρόστερ μέχρι τον Ιανουάριο.
Ο νεαρός δε, Ισραηλινός, παρου-
σίασε πτώση στα τελευταία παι-
χνίδια που αγωνίστηκε και πλέον
δεν τυγχάνει ανάλογης εμπιστο-
σύνης όπως αυτήν που του έδειχνε
η τεχνική ηγεσία στα πρώτα του
παιχνίδια. Ο Εουκλίδες Καμπράλ,
ο οποίος προσφάτως διέπραξε και
πειθαρχικό παράπτωμα (μαζί με
τους Πατρίκ Γιόστεν και Ερβίν Ονγ-
κεντά) ήταν του ύψους και του
βάθους. Περισσότερο του βάθους
όμως… Ο Γιόστεν δεν θυμίζει σε
καμία περίπτωση εξτρέμ πρωτο-
κλασάτο ενώ αξιόπιστες λύσεις

τουλάχιστον στον μεγαλύτερο βαθ-
μό από το συνολικό χρόνο που εί-
χαν, αποδείχθηκαν οι Φέλιξ Βα
και Παναγιώτης Αρτυματάς.

Μηδαμινή είναι και η προσφο-
ρά των Εζίκιελ Χέντι, Δημήτρη Πι-
νακά και Χοσέ Ρέθιο. Ο Νιγηριανός
στράικερ και ο Ισπανός μέσος έδει-
ξαν κάποια στοιχεία της κλάσης
τους, αλλά ως εκεί… Οι δε τερμα-
τοφύλακες Γιώργος Λοΐζου και
Κάρλος Πεϊσότο, πέραν από δι-
τέρματα και φιλικά, δεν κατέγρα-
ψαν άλλη συμμετοχή.

Ούτε οι… περσινοί
Συμπεριλαμβανομένης και

της… πτώσης στην απόδοση
παικτών του περσινού βασικού
κορμού, συγκριτικά με την προ-
ηγούμενη σεζόν, οδηγούμαστε
στο συμπέρασμα πως οι παίκτες
στη συντριπτική τους πλειοψη-
φία (νέοι-παλιοί), κινδυνεύουν
να μείνουν «ανεξεταστέοι» βάσει
πάντοτε της δυναμικής η οποία
δημιουργήθηκε από πέρυσι και
των υψηλών στόχων.

Καταληκτικά: Θα χρειαστεί
να αλλάξουν πάρα πολλά για να
γιγαντωθεί εκ νέου ο Απόλλωνας
μέσα στο γήπεδο και να εντο-
πίσει το… φως στην άκρη του
τούνελ της αποτυχίας και να
εξέλθει από αυτό, προσπαθών-
τας να μην μείνει από νωρίς

εκτός διακρίσεων. Διότι ας μην
ξεχνάμε ότι ο φετινός Χειμώνας
περιλαμβάνει και τον νοκ-άουτ
αγώνα κυπέλλου με την ΑΕΛ.

ΜΗΔΑΜΙΝΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΕΝΩ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΙ
ΤΟΥ ΠΕΡΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΑΠΕΔΩΣΑΝ ΤΑ ΟΥΣΙΩΔΗ

Για την ώρα… ανεξεταστέοι!

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΓΑΝΤΩΘΕΙ
ΕΚ ΝΕΟΥ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΜΕΣΑ
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙ
ΤΟ… ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ
ΤΟΥΝΕΛ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ
ΕΞΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Ε
να μαγικό γκολ και μια εν-
τυπωσιακή ασίστ του Γκάρι
Χούπερ ήταν ικανές να
βγάλουν την Ομόνοια από
τη μιζέρια και να την οδη-

γήσουν προς την πρόκριση στους
«8» του κυπέλλου. 
Αν και έμειναν πίσω στο σκορ από
την Καρμιώτισσα, οι πράσινοι χάρις
στον Άγγλο επιθετικό κατάφεραν
να ανατρέψουν τα εις βάρος τους
δεδομένα, να κερδίσουν με 2-1
στο ΓΣΠ και να περάσουν στην
επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Το πιο σημαντικό είναι πως απέ-
φυγαν τις καταστροφικές συνέπειες
ενός αποκλεισμού και μιας εκ νέου
ήττας από την Καρμιώτισσα, κερ-
δίζοντας χρόνο και ηρεμία ενόψει
της συνέχειας.

«Κανονική» ενδεκάδα
Όταν αρκετοί είδαν την ενδεκάδα
που παράταξε χθες ο Γιανίκ Φερέρα
διερωτήθηκαν γιατί δεν έβαλε και
τους ίδιους με τον ΑΠΟΕΛ. Μία
κανονική ενδεκάδα με τους παίκτες
που είναι πιο φορμαρισμένοι (Κίτσο,
Λοΐζου, Χαραλάμπους), με την εμ-
πειρία των Μάθιους, Γιούστε και
Παπουλή, αλλά και εξτρέμ τους
Λοΐζου και Μπρούνο.

Τα ίδια λάθη, αλλά Χούπερ!
Η Ομόνοια άρχισε τον αγώνα πολύ
κακά. Δεν την έφθαναν τα προ-
βλήματα που είχε και η δικαιολο-
γημένη μουρμούρα του κόσμου,
ήρθε άλλο ένα παιδικό λάθος της
άμυνας να δώσει το προβάδισμα
στην Καρμιώτισσα και να αυξήσει
την πίεση. Ο Γιούστε πάσαρε στον
Μάθιους, αυτός δεν πρόλαβε και
ο Ντούμπια είπε… ευχαριστώ βά-
ζοντας μπροστά στο σκορ την Καρ-
μιώτισσα. Τα πόδια των ποδοσφαι-
ριστών του «τριφυλλιού» βάρυναν
πολύ, θετική αύρα δεν υπήρχε και
όλα έμοιαζαν πάρα πάρα πολύ δύ-
σκολα. Υπολόγιζαν όλοι χωρίς τον
Γκάρι Χούπερ! Ο Άγγλος φορ σκό-
ραρε ένα… μαγικό γκολ με μακρινό
σουτ, έδωσε εντυπωσιακή ασίστ
στον Μπρούνο και ξαφνικά όλα
άλλαξαν! Η Ομόνοια μπήκε μπροστά
στο σκορ και η ηρεμία επανήλθε
τουλάχιστον για το συγκεκριμένο
παιχνίδι.

Μία απ’ τα ίδια…
Στην επανάληψη, ο ρυθμός του
αγώνα ήταν πολύ χαμηλός. Η Ομό-
νοια έδειχνε βολεμένη, χωρίς ενέρ-
γεια, πάθος και ένταση να ψάξει
κάτι καλύτερο από το 2-1, ενώ η
Καρμιώτισσα έδειχνε ότι δεν μπο-
ρούσε. Μία φάση του Λοΐζου και
μια του Κακουλλή προς το τέλος
του αγώνα ήταν ό,τι καλύτερο είχε
να επιδείξει το «τριφύλλι». Οι φι-
λοξενούμενοι λίγο έλειψε να κά-

νουν τη ζημιά σε μια από τις τε-
λευταίες φάσεις έπειτα από άστοχη
έξοδο του Ουζόχο.

Αντίδραση οργανωμένων
Για 15λεπτά στο ΓΣΠ άκουγες μόνο
τις φωνές των παικτών των δύο
ομάδων και των προπονητών. Οι
οργανωμένοι φίλαθλοι της Ομόνοιας
δεν έμειναν ευχαριστημένοι από
τα τελευταία αποτελέσματα της
ομάδας τους και αποφάσισαν να
αντιδράσουν. Δεν μπήκαν στο γή-
πεδο στο πρώτο τέταρτο, αλλά ανέ-
βασαν ένα πανώ που έγραφε:

«15λεπτη αποχή, ξεχειλίζουμε από
οργή», δείχνοντας την απογοήτευσή
τους για την ντροπιαστική ήττα από
τον ΑΠΟΕΛ.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Ουζόχο, Μάθιους (72′
Ψάλτης), Γιούστε, Φελίπε, Λοΐζου,
Παπουλής (72′Μπασιρού), Κίτσος,
Ντίσκερουντ (85′ Κασάμα), Μίλετιτς,
Χαραλάμπους, Χούπερ (85′ Κα-
κουλλής).
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Κνόμπλοχ, Τάντι,
Σελούτσκα (59′ Αβραάμ), Μαλόνε
(85′ Ποντστάφσκι), Ντούμπια, Ελ
Αλουχί, Χούμποτσαν, Μεντίμορετς,

Καλτσάς (72′ Κουλιμπαλί), Οικο-
νομίδης, Ντούρις (72′ Ζελάγια).
ΣΚΟΡΕΡ: 35’ Χούπερ, 41’ Μπρούνο
/ 17’ Ντούμπια
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 52′ Χαραλάμπους, 81′
Λοΐζου, 90+3′ Κασάμα / 38′ Ντού-
ρις, 66′ Ντούμπια, 88′ Μεντίμο-
ρετς
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: Ήρεμο παιχνίδι για τον
Ιωάννη Χριστοδούλου. Κρίνεται
μόνο για τη φάση στο γκολ του
Χούπερ, όπου οι φιλοξενούμενοι
ζήτησαν φάουλ από στον Χούμπο-
τσαν. Η φάση θα αναλυθεί σήμερα
από τους ειδικούς.

ΠΑΛΙ ΚΑΛΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ…
Ο ΧΟΥΠΕΡ!

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΒΓΗΚΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ, ΜΕ ΕΝΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΜΙΑ
ΜΑΓΙΚΗ ΑΣΙΣΤ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ «8» ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

ΦΕΡΕΡΑ

«Δεν με 
αγγίζει…»

Ο Γιανίκ Φερέρα είπε:
«Ξέραμε ότι δεν θα ήταν
εύκολο παιχνίδι από ψυ-
χολογικής πλευράς και ότι
αν κάναμε κάτι λάθος θα
ήταν ακόμα πιο δύσκολο.
Δυστυχώς δεχθήκαμε το
γκολ μετά από ένα προσω-
πικό λάθος, αλλά είμαι
πολύ ικανοποιημένος για
την αντίδραση των παι-
κτών. Τέτοια παιχνίδια
πρέπει να τα ‘σκοτώνεις’
όταν έχεις ευκαιρίες».

Μετά την ήττα από τον
ΑΠΟΕΛ δεχθήκατε έντονη
κριτική από μερίδα του
κόσμου για κάποιες επιλο-
γές σας. Πώς το αντιμετω-
πίζετε; «Δεν το ήξερα, δεν
διαβάζω γιατί δεν καταλα-
βαίνω τη γλώσσα. Με κάθε
σεβασμό σε όλους, δεν με
ενδιαφέρει τι λέγεται για
να είμαι ειλικρινής. Δεν με
αγγίζει καθόλου».

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

«Χάσαμε για
δύο λόγους» 

Ο προπονητής της
Καρμιώτισσας, Χρίστος
Χαραλάμπους, μίλησε στη
διάσκεψη Τύπου μετά την
ήττα-αποκλεισμό στο κύ-
πελλο από την Ομόνοια.
«Συγχαρητήρια στην Ομό-
νοια για την πρόκριση. Θε-
λήσαμε να δώσουμε χώρο
και να κλέψουμε την μπά-
λα για να βγάλουμε αντε-
πίθεση. Προηγηθήκαμε
και ελέγξαμε το παιχνίδι
μέχρι να δεχθούμε το
πρώτο γκολ. Δεν καταφέ-
ραμε στο τρανζίσιον να
δημιουργήσουμε επιθέ-
σεις και αυτό ήταν ο πρώ-
τος λόγος για την ήττα. Ο
δεύτερος είναι τα δύο
γκολ της Ομόνοιας. Προ-
σπαθήσαμε στο β’ ημίχρο-
νο αλλά δεν τα καταφέρα-
με. Θα τα πούμε και πάλι
τη Δευτέρα».
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Α’ Κατηγορία ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 

Σ
τάση αναμονής για την
κατάσταση του Μιχάλη
Ιωάννου τηρεί ο Τσίσκο
Μουνιόθ. Ο Κύπριος μέ-
σος δεν έχει καταφέρει

ακόμη να προπονηθεί κανονικά,
μολονότι δοκίμασε να ανεβάσει
ρυθμούς και θα φανεί στη σημε-
ρινή προπόνηση, αν θα έχει πιθα-
νότητες να προλάβει το ντέρμπι
με τον Άρη. 

Ο Ισπανός προπονητής είναι
διατεθειμένος να περιμένει τον
22χρονο ποδοσφαιριστή, προκει-
μένου να καταστρώσει τα τελικά
του πλάνα. Ο Μουνιόθ υπολογίζει
πολύ στον Ιωάννου, ο οποίος έδειξε
προ τραυματισμού του ότι βρισκόταν
σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση
και θα ήθελε να τον έχει στη διάθεσή
του στο συγκεκριμένο παιχνίδι. 

Εάν δεν προλάβει, με δεδομένη
και την απουσία του Πάντσεον, τότε
αναμένεται να δούμε στη μεσαία
γραμμή την τριάδα που είχε επιλέξει
και στο τελευταίο ντέρμπι με την
ΑΕΛ, δηλαδή τους Αρτυματά, Σάμπο
και Κίκο. Θυμίζουμε ότι από τους
μέσους, είχε περάσει ως αλλαγή ο
Χρυσοστόμου, ενώ δεν αγωνίστηκε
καθόλου ο Λάζαρος Χριστοδουλό-
πουλος… 

Απ’ εκεί και πέρα, ο Λόρια προ-
πονείται κανονικά, αφού ξεπέρασε
τον τραυματισμό του κι εδώ τίθεται
το μεγάλο ερώτημα. Θα επαναφέρει
τον Γεωργιανό στα δοκάρια, ή θα
κρατήσει τον Ανδρέα Κεραυνό στην
ενδεκάδα για δεύτερο συνεχόμενο
παιχνίδι, μετά την καλή του εμφά-
νιση στο Τσίρειο; 

Ερώτημα που δύσκολα μπορεί
να απαντηθεί από τώρα και πιθανόν
να φανεί όταν θα είναι διαθέσιμο
το…φύλλο αγώνος! Όσον αφορά
το σύστημα, θα πρέπει να θεωρείται
δεδομένο ότι ο Μουνιόθ θα διατη-
ρήσει το 3-5-2, από τη στιγμή που
του βγήκε απέναντι στην ΑΕΛ, ενώ
θυμίζουμε ότι το είχε επιλέξει και
στον εκτός έδρας αγώνα με την
Πάφο. 

Θα θελήσει με την τριάδα στα
στόπερ (δύσκολα θα δούμε κάτι

διαφορετικό από τους Χαρογιάν-
Μπαϊσίνιο-Αντωνιάδη) να κλείσει
τους χώρους για την επιθετική
γραμμή του Άρη, που αποτελεί και
τη μεγάλη του δύναμη. 

Η ομάδα της Λεμεσού δημι-
ουργεί πολλές ευκαιρίες και θα
χρειαστεί τεράστια προσπάθεια απ’
όλους (κι όχι μόνο από τους αμυν-
τικούς) στο ανασταλτικό κομμάτι.
Έδειξε και στο παιχνίδι της με την
Πάφο ότι διαθέτει ένα ποιοτικότατο
σύνολο και απαιτείται από όλους
να δώσουν όλες τις δυνάμεις τους
για να φτάσει η «κυρία» στη δεύτερη
διαδοχική νίκη της…Ο ΕΜΠΡΑΛΙΤΖΕ

ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΡΥΘΜΟΥΣ,
ΩΣΤΟΣΟ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ
ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ -
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ
ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ Ο
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΣ

ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ (ΚΑΙ) Ο…
ΟΥΑΡΝΤΑ! ΑΝ ΔΗΛΑΔΗ
Ο ΜΟΥΝΙΟΘ ΘΑ ΤΟΝ
ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΟ
ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΩΣ, ΣΕ ΠΟΙΑ 
ΘΕΣΗ ΘΑ ΤΟΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΟ
3-5-2, ΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ 
ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ…

Ο ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΥΜΝΑΣΤΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΝΙΟΘ ΘΑ
ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΕΙ ΤΑ
ΠΛΑΝΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ - ΕΤΟΙΜΟΣ Ο ΛΟΡΙΑ
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΜΠΟΣ

Η
γεύση που άφησε
το ντέρμπι με τον
Άρη στην Πάφο
ήταν γλυκιά, ανα-
λογιζόμενοι των

δυσκολιών που αντιμετώ-
πισε. Χάθηκαν δύο βαθμοί,
όμως αυτό που προβλη-
ματίζει είναι κυρίως η εμ-
φάνισή της ομάδας που
δεν ήταν στα στάνταρ των
προηγούμενων αγώνων. 
Σίγουρα ικανοποίησε το
γεγονός πως έβγαλε αντί-
δραση και στα δύο γκολ
που δέχθηκε, αλλά δεν
πρέπει να σταθεί μόνο εκεί
ο Χένινγκ Μπεργκ και να
μην εξετάσει γιατί η ομάδα
του περιήλθε σ’ αυτή τη

θέση να «τρέχει» στο σκορ.
Ήταν η πρώτη φορά που
συνέβη φέτος, να μείνει
πίσω στο σκορ και να πρέ-
πει να αντιδράσει. Οπότε
σ’ αυτό παίρνει θετικό πρό-
σημο η Πάφος, γιατί τα κα-
τάφερε δύο φορές στο ίδιο
παιχνίδι κι ενώ δεν είχε
αντιμετωπίσει ξανά παρό-
μοια κατάσταση.
Τα αρνητικά της ισοπαλίας
που πρέπει να λειτουργή-
σουν ως καμπανάκι είναι
η ευκολία με την οποία
δέχθηκε φάσεις η ομάδα.
Μπορεί ο αντίπαλος να εί-
ναι ποιοτικός, όμως αυτό
δεν σημαίνει πως αποτελεί
άλλοθι το γεγονός πως η
εστία του Αντός δέχθηκε
πολλές ευκαιρίες και δύο

γκολ. Ο Μπεργκ ξέρει πολύ
καλά πως αυτό το μήνυμα
που του έστειλε ο Άρης θα
το ανοίξει, θα το μελετήσει
και θα προσπαθήσει να
βελτιώσει τις μαζεμένες
ανορθογραφίες που βγήκαν
στην επιφάνεια. Ουσιαστικά
η ισοπαλία επιβάλλεται να
προσεγγιστεί σαν να είναι
ήττα, έτσι ώστε η Πάφος
να μάθει από τα λάθη της
και να προσπαθήσει να μην
τα επαναλάβει στους με-
θεπόμενους αγώνες.

«Φιλικό από τα παλιά»
Ο εκπρόσωπος Τύπου της
Πάφου, Πολύβιος Παλιού-
ρας, μίλησε στον Super
Sport FM 104,0 και την εκ-
πομπή «Δώδεκα στα Σπορ»

με τον Μάκη Νικολάου και
μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε
στο επερχόμενο φιλικό με
τον Παναθηναϊκό: «Ένα φι-
λικό που έρχεται από τα
παλιά. Τον Αύγουστο του
2004 είχε αγωνιστεί ο Πα-
ναθηναϊκός σε φιλικό με
την ομάδα της Πάφου. Ένα
πολύ σημαντικό φιλικό
απέναντι στην πρωτοπόρο
ομάδα του ελληνικού πρω-
ταθλήματος. 
Όλα τα καθαρά έσοδα από
το φιλικό θα πάνε σε οι-
κογένειες που έχουν ανάγ-
κη. Το πιο πιθανό είναι να
παρατάξουμε ομάδα με
παίκτες που δεν έχουν αρ-
κετό χρόνο συμμετοχής
και παιδιά από τη δεύτερη
ομάδα».

ΧΤΥΠΗΣΕ ΦΛΕΒΑ… 
ΧΡΥΣΟΥ!

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΕΟ ΜΠΕΝΓΚΤΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ
ΠΩΣ Η «ΕΛΑΦΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ» ΒΡΗΚΕ «ΛΑΒΡΑΚΙ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΕΣΤΕΙΛΕ ΚΑΠΟΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ Ο ΜΠΕΡΓΚ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΜΠΟΣ

Μ
εταγραφή από
το πάνω ράφι
έκανε το κα-
λοκαίρι ο
Άρης, με τον

δανεισμό του φημισμέ-
νου και ποιοτικού Κακό-
ριν από τη Φιορεντίνα. 

Ο Ρώσος επιθετικός
έχει ήδη ξεκινήσει την
απόσβεση με τα γκολ του.
Πέραν όμως του Κακόριν
που έχει ξεχωρίσει από
τα καλοκαιρινά αποκτή-
ματα, ο Λέο Μπένγκτσον
αποδεικνύεται λίρα εκατό!
Αν και η μεταγραφή του
δεν προκάλεσε «θόρυβο»
και πέρασε στα «ψιλά»,

εντούτοις στο γήπεδο ο
Σουηδός μεσοεπιθετικός
με την απόδοσή του «βγά-
ζει μάτια». Έχει καταφέρει
να αποτελεί πλέον έναν
από τους πιο σταθερούς
και σημαντικούς παίκτες
του Άρη τη φετινή σεζόν
και όχι άδικα. Σε 11 παι-
χνίδια στο πρωτάθλημα
έχει σκοράρει πέντε γκολ
και έχει μοιράσει τρεις
ασίστ. Δηλαδή έχει συμ-
βολή σε οκτώ γκολ σε 11
παιχνίδια. Είναι ο πρώτος
σκόρερ της «ελαφράς τα-
ξιαρχίας μαζί με τον Κα-
κόριν, με τη διαφορά
όμως πως ο Μπένγκτσον
δεν είναι καθαρός επιθε-
τικός. Αγωνίζεται κυρίως
στα άκρα ενώ του αρέσει

πολύ και να έρχεται από
πίσω και να παίζει κάθετα.
Βγαίνει πολλές φορές ως
«κρυφός» φορ και με τις
κινήσεις του προκαλεί
πολλές φορές αναστάτω-
ση στις αντίπαλες εστίες.
Τέτοιο ήταν και το γκολ
του στο παιχνίδι με την
Πάφο. Είχε την οξυδέρ-
κεια να κάνει κάθετη κί-
νηση προς την εστία και
να βρεθεί στο κατάλληλο
σημείο την κατάλληλη
στιγμή και να σκοράρει.
Δεν είναι μόνο το γκολ
που πέτυχε που δείχνει
την εξυπνάδα που έχει,
αλλά και η συνολική του
εικόνα σε όλα τα παιχνί-
δια. Είναι ένας παίκτης
που φαίνεται να έχει τα

πάντα στο παιχνίδι του.
Έχει το γκολ, τη δημιουρ-
γία (το δείχνουν τα στατι-
στικά του), έχει τρεξίματα,
ντρίμπλες και όλα τα στοι-
χεία ενός σύγχρονου εξ-
τρέμ. Συνοψίζοντας ο Αλε-
ξέι Σπιλέφσκι και οι συ-
νεργάτες του χτύπησαν
φλέβα χρυσού με τον
24χρονο Σουηδό, που
βγήκε για πρώτη φορά
εκτός της χώρας του για
να παίξει στην ομάδα της
Λεμεσού. Το γεγονός πως
είναι και μικρός ηλικιακά,
αυτόματα σημαίνει πως
έχει και περιθώρια εξέ-
λιξης ενώ όσο κάνει τόσο
καλές εμφανίσεις θα ανε-
βαίνει και η χρηματιστη-
ριακή του αξία.



12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

                                              

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

                                                                           ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΟΛ              ΒΑΘ.
Α/Α         ΟΜΑΔΕΣ                                 ΑΓ.                Ν-Ι-Η                      Ν-Ι-Η                     Ν-Ι-Η

1.            ΠΑΦΟΣ                        12           9-3-0           5-0-0            4-3-0             28-5            30
2.            ΑΠΟΕΛ                         12           8-3-1           3-3-1            5-0-0             16-3            27
3.            ΑΡΗΣ                            12           8-2-2           3-2-2            5-0-0           26-11           26
4.            ΑΕΚ                               12           8-1-3           6-1-0            2-0-3             21-9            25
5.            ΑΠΟΛΛΩΝ                   12           5-4-3           3-1-1            2-3-2           11-10           19
6.            ΑΝΟΡΘΩΣΗ                 12           5-2-5           2-1-2            3-1-3           12-14           17
7.            ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ        12           5-1-6           2-1-2            3-0-4           11-14           16
8.            ΟΜΟΝΟΙΑ                    12           5-1-6           4-0-1            1-1-5           17-15           16
9.            ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ           12           4-3-5           3-1-3            1-2-2             9-17            15
10.         ΑΕΛ                               12           4-2-6           2-0-4            2-2-2           10-11           14
11.         ΕΝΠ                               12           3-2-7           2-2-1            1-0-6             9-18            11
12.         ΔΟΞΑ                            12           2-2-8           0-0-5            2-2-3             8-19             8
13.         ΑΚΡΙΤΑΣ                     12           2-1-9           2-0-5            0-1-4             7-22             7
14.         ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ            12           1-3-8           1-3-3            0-0-5             8-25             6

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΚΟΡΕΡ
ΟΝΟΜΑ          ΟΜΑΔΑ
Ζάιρο                                    Πάφος                                            8
Μπένγκτσον                       Αρης                                               5
Κακόριν                               Άρης                                               5
Μπρούνο                             Ομόνοια                                         5
Νινγκά                                  Ανόρθωση                                     4
Πίττας                                   Απόλλων                                        4
Σεμέδο                                 Πάφος                                            4
Βαλακάρι                             Πάφος                                            4
Τρισκόφσκι                         ΑΕΚ                                                 4
Άλτμαν                                 ΑΕΚ                                                 4
Μαρκίνιος                           ΑΠΟΕΛ                                           4
Ναμ                                       Πάφος                                            3
Αμπντουραχίμι                   Πάφος                                            3
Ζελάγια                                Καρμιώτισσα                                3
Γκεριέ                                  Ολυμπιακός                                  3
Τάνκοβιτς                            Πάφος                                            3
Γκιούρτσο                           ΑΕΚ                                                 3
Μπαμπίκα                            Άρης                                               3
Σπόλιαριτς                           Αρης                                               2
Μπράουν                             Άρης                                               2
Λόπες                                   ΑΕΚ                                                 2
Ραμίρες                               Ακρίτας                                          2
Άμπραχαμ                           Ακρίτας                                          2
Βα                                          Απόλλων                                        2
Ζράντι                                   Απόλλων                                        2
Σόμπτσικ                             Δόξα                                               2
Σαντίκ                                   Δόξα                                               2
Δώνης                                  ΑΠΟΕΛ                                           2
Λαμί                                      ΕΝΠ                                                2
Χέντρικς                              Ολυμπιακός                                  2
Μπεραχίνο                          ΑΕΛ                                                 2
Τσιμπόλα                             ΑΕΛ                                                 2
Μιγκελίτο                            Νέα Σαλαμίνα                              2
Κλίμοβιτς                            Νέα Σαλαμίνα                              2
Ντορεγκαράι                      Νέα Σαλαμίνα                              2
Ντιακιτέ                               Νέα Σαλαμίνα                              2
Μπέζους                              Ομόνοια                                         2
Χούπερ                                 Ομόνοια                                         2
Ρουσιάς                               ΕΝΠ                                                2
Ντιαβαρά                             ΕΝΠ                                                2
Στρούσκι                              Άρης                                               2
Ελ Αλουχί                            Καρμιώτισσα                                2
Ντούμπια                             Καρμιώτισσα                                2
Εφραίμ                                 ΑΠΟΕΛ                                           2

13η

Η ΕΝΠ είναι σίγουρα πιο επικίνδυνη εντός έδρας. Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει απόψε να αποφύγει την παγίδα της και να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών.

19:00 3/12 3/12 4/1219:00 4/12 5/12

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΗΜΕΡΑ

19:00     ΕΝΠ - ΑΕΚ                                         CYTAVISION

19:00     ΔΟΞΑ - ΑΚΡΙΤΑΣ                               CYTAVISION

ΑΥΡΙΟ

19:00     ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΠΟΕΛ                 CYTAVISION

19:00     ΠΑΦΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ                    CABLENET

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/12

17:00     ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΡΗΣ                           CABLENET

19:00     ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΕΛ                               CYTAVISION

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/12

19:00     ΟΜΟΝΟΙΑ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ               PRIMETEL


