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Ο Απόλλωνας επικράτησε με 2-0 της ΑΕ Ζακακίου με ισάριθμα γκολ του Σαρδινέρο και εξασφάλισε 
προβάδισμα πρόκρισης, ενόψει του επαναληπτικού της ερχόμενης Τετάρτης. Οι «γαλάζιοι» είχαν την 
καθολική υπεροχή -αν και παρατάχθηκαν με αρκετές αλλαγές- και πέτυχαν την όγδοη σερί τους νίκη. 

Στο άλλο παιχνίδι, Δόξα και Αναγέννηση άφησαν ανοικτούς λογαριασμούς, με την ομάδα της 
Κατωκοπιάς να κερδίζει 2-1 και την πρόκριση να κρίνεται στον επαναληπτικό.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10ηΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚηΣ ΣΥΝΑΝΤηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΚΡΙΣΜΑΣ ΣΠΙΡΙΤ(7), 2ος ΣΑΒΑΝ

ΚΡΙΣΤΥ(9), 3ος ΑΝΑΜΠΕΛΑ(10), 4ος

ΑΘΗΑΙΝΙΤΗΣ ΑΓΚΕΗΝ(6), Γκανιάν (7)

€1.70, Πλασέ (7) €1.00, Πλασέ (9)

€3.30, Φόρκαστ (7Χ9) €14.10, Δίδυμο

(7Χ9) €7.40, Τρίο (7Χ9Χ10) €82.80, Τέ-

τρακαστ (7Χ9Χ10Χ6) €629.80, Omni

(7Χ9) €4.30, Omni (7Χ10) €7.30, Omni

(9Χ10) €12.10.

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΓΚΑΖΕΛΑ(3), 2ος ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ(1),

3ος ΖΟΓΚΛΕΡ(4), 4ος ΝΟΤΙΑΣ(6), Γκα-

νιάν (3) €16.30, Φόρκαστ (3X1) €27.90,

Δίδυμο (1X3) €7.20, Τρίο (3X1X4)

€94.40, Τέτρακαστ (3X1X4X6) €233.60,

Σύνθετο (7Χ3) €70.30, Omni (1X3)

€5.00, Omni (3X4) €7.90, Omni (1X4)

€2.30, DF  7Χ9 - 3X1 €899.28C/O. 

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΠΙΚΛΗΣ(2), 2ος ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ(8),

3ος ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ(3), 4ος ΑΙΜΙ-

ΛΙΑ(1), Γκανιάν (2) €18.60, Πλασέ (2)

€4.70, Πλασέ (8) €2.40, Φόρκαστ (2Χ8)

€56.50, Δίδυμο (2Χ8) €20.60, Τρίο

(2Χ8Χ3) €1,276.60C/Ο , Τέτρακαστ

(2Χ8Χ3Χ1) €1,918.80, Σύνθετο (3X2)

€234.50, Omni (2Χ8) €10.10, Omni

(2Χ3) €10.40, Omni (3Χ8) €4.30, DF

3X1 - 2Χ8 €1,267.20C/O, Διαγραφές

ΚΟΥΒΑ(6).  

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΑΝΣ(1), 2ος ΑΡΙ-

ΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΟΣ(8), 3ος ΛΥΣΙΚΡΑ-

ΤΗΣ(4), 4ος ΖΕΥΣ(3), Γκανιάν (1) €2.40,

Πλασέ (1) €1.40, Πλασέ (8) €5.30, Φόρ-

καστ (1Χ8) €40.90, Δίδυμο (1Χ8)

€27.50, Τρίο (1Χ8Χ4) €265.20, Τέτρα-

καστ (1Χ8Χ4Χ3) €1,475.50C/Ο, Σύνθετο

(2Χ1) €89.80, Omni (1Χ8) €8.10, Omni

(1Χ4) €3.90, Omni (4Χ8) €11.30, DF

2Χ8 - 1Χ8 €2,070.00C/O,  Διαγραφές

ΡΗΓΙΝΟΣ ΠΑΟΥΕΡ(2).

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος NIKAΡΧΟΣ(1), 2ος ΥΛΑΙΟΣ(4), 3ος

ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ(7), 4ος ΝΤΟΥΣΙΠΑΛ(5), Γκα-

νιάν (1) €3.60, Πλασέ (1) €1.80, Πλασέ

(4) €2.10, Φόρκαστ (1Χ4) €22.60, Δίδυ-

μο (1Χ4) €10.80, Τρίο (1Χ4Χ7) €331.70,

Τέτρακαστ (1Χ4Χ7Χ5) €1,528.40, Σύνθε-

το (1Χ1) €9.60, Omni (1Χ4) €6.20, Omni

(1Χ7) €8.60, Omni (4Χ7) €5.30, DF  1Χ8

- 1Χ4 €3,069.36C/O. 

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος AΡΕΥΣ(2), 2ος ΔΕΥΚΙΟΣ(5), 3ος

ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΣΕΜ(8), 4ος ΑΧΑΙΑ(3),

Γκανιάν (2) €6.00, Πλασέ (2) €2.80,

Πλασέ (5) €2.70, Φόρκαστ (2Χ5)

€32.30, Δίδυμο (2Χ5) €19.40, Τρίο

(2Χ5Χ8) €121.20, Τέτρακαστ (2Χ5Χ8Χ3)

€881.40, Σύνθετο (1Χ2) €21.80, Omni

(2Χ5) €7.30, Omni (2Χ8) €7.60, Omni

(5Χ8) €3.70, DF  1Χ4 - 2Χ5 €1,188.00.

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος AOYAΡ ΧΟΟΥΠ(3), 2ος ΚΡΙΣ ΜΑΙ

ΣΑΝ(1), 3ος ΜΙΣΤΕΡ ΠΑΠΣ(4), 4ος

ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ(5), Γκανιάν (3) €2.00,

Πλασέ (3) €1.40, Πλασέ (1) €4.40, Φόρ-

καστ (3X1) €9.30, Δίδυμο (1X3) €8.50,

Τρίο (3X1X4) €187.10, Τέτρακαστ

(3X1X4X5) €797.90, Σύνθετο (2Χ3)

€16.80, Omni (1X3) €3.90, Omni (3X4)

€11.40, Omni (1X4) €18.90, DF  2Χ5 -

3X1 €375.10.

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ(IRE)(7), 2ος

ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΚΑΠΑΤΑΗΣ(11), 3ος ΜΑ-

ΤΖΕΣΤΙΚ ΜΠΟΥ(GR)(3), 4ος ΠΕΤΡΑΛΛΙ-

ΝΑ(1), Γκανιάν (7) €12.70, Πλασέ (7)

€10.40, Πλασέ (11) €4.00, Φόρκαστ

(7Χ11) €67.40, Δίδυμο (7Χ11) €40.40,

Τρίο (7Χ11Χ3) €976.30C/O, Τέτρακαστ

(7Χ11Χ3Χ1) €776.10, Σύνθετο (3X5)

€1.90, Σύνθετο (3X7) €31.40, Omni

(7Χ11) €11.60, Omni (3Χ7) €4.40, Omni

(3Χ11) €3.40, DF  3X1 - 5Χ[ ] €28.80,

DF  3X1 - 7Χ11 €289.20C/O, Διαγρα-

φές  ZHNEAΣ(5).  

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ(4), 2ος ΜΙΚΡΟΣ ΘΟ-

ΔΩΡΑΚΟΣ(5), 3ος ΤΡΕΗΤΕΡ(2), 4ος

ΑΝΤΙΦΥΜΟΣ(9), Γκανιάν (4) €2.90,

Πλασέ (4) €2.40, Πλασέ (5) €2.70,

Φόρκαστ (4Χ5) €14.50, Δίδυμο (4Χ5)

€6.40, Τρίο (4Χ5Χ2) €35.60, Τέτρακαστ

(4Χ5Χ2Χ9) €212.90, Σύνθετο (7Χ4)

€58.70, Omni (4Χ5) €3.60, Omni (2Χ4)

€3.30, Omni (2Χ5) €4.30, DF  7Χ11 -

4Χ5 €750.00C/O, ΠΙΚ 6 -

1X1X2X3X7X4   MEΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΟΣΟ €5,555.64C/O, ΠΙΚ 6 -ΕΓΓΥΗ-

ΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €10,555.64, ΠΙΚ 4-

2X3X7X4 €1,250.00, ΤΖΑΚΠΟΤ 9-

7X3X2X1X1X2X3X7X4 MEΤΑΦΕΡΟ-

ΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €108,709.13C/O, ΤΖΑΚ-

ΠΟΤ 9-ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

€128,709.13

ΛΟΤΤΟ

15, 21, 23, 30, 31, 49 και 19
H 1η κερδίζει €300.000,00. H 2η κερδί-

ζει €50.000,00 Η 3η κερδίζει €1.500, η

4η €30 και η 5η €1,50.

EXTRA 5

7242η κλήρωση:  2, 8, 11, 20, 31

7243η κλήρωση:  4, 12, 18, 22, 25

SUPER 3

29827η: 445 29828η: 742 29829η: 504

29830ή: 255 29831η: 978 29832η: 879

29833η: 089 29834η: 099 29835η: 355

29836η: 936

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

s
p
o
rt
ti
m
e

TΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διευθυντής Σύνταξης |

Θεόδωρος Καυκαρίδης

Υπεύθυνοι σύνταξης |

Πολύβιος Αλεξάνδρου,

Φρίξος Κυριάκου,

Ανδρέας Παρασκευά

Συντάκτες | Στέλιος

Παπαμωυσέως,  Άκης

Κυριάκου, Βασίλης

Τσιρόπουλος,  Γιάννης

Παπαϊωάννου, Σοφοκλής

Σοφοκλέους, Κωνσταντίνος

Κλαρκ, Κατερίνα Φραντζή,

Κώστας Αθανασίου, Κωστής

Σταυρινίδης, Γρηγόρης

Γεωργίου, Στέλιος

Δημοσθένους 

Συνεργάτες | Δημήτρης

Φώκκης, Τάκης Πάλμας,

Παναγιώτης Χριστοδούλου

«Έκλεισε»
Μαυροκεφαλίδη
ΑΕΚ

Σπουδαία προσθήκη για την ΑΕΚ. Ο
Λουκάς Μαυροκεφαλίδης συμφώνησε
να επιστρέψει μόλις ολοκληρώσει τις
υποχρεώσεις του στην Κίνα. Ο 32χρο-
νος άσος ολοκληρώνει την κανονική
περίοδο με την Κινγκντάο στις 17 Φε-
βρουαρίου και, δεδομένου πως η
ομάδα του δεν προλαβαίνει τα play
offs, θα είναι σε θέση να επιστρέψει
άμεσα και να τεθεί στη διάθεση του Γι-
ούρε Ζντοβτς για το πρωτάθλημα και
το Basketball Champions League. Ο
Μαυροκεφαλίδης είχε αποχωρήσει
μέσα στην καλοκαιρινή προετοιμασία
της ΑΕΚ, αναζητώντας συμβόλαιο στην
Ευρωλίγκα. Από τη στιγμή που δεν
βρήκε ομάδα, υπέγραψε ένα πολύ επι-
κερδές -δίμηνης διάρκειας- συμβόλαιο
στην Κινγκντάο έχοντας 19,2 πόντους,
8,5 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 1,4 κλε-
ψίματα σε 28,3 λεπτά ανά αγώνα. 

ΚΟΑ-ΚΟΚ

Στα Γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού
Αθλητισμού βρέθηκαν ο Πρόεδρος της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαί-
ρισης κ. Λούης Δημητρίου και ο Γενικός
Διευθυντής κ. Άθως Αντωνίου, για μία
εφ’ όλης της ύλης συζήτηση μεταξύ των
δύο πλευρών. Μεταξύ άλλων, στη συ-
νάντηση έγινε ανάλυση εκ μέρους της
Ομοσπονδίας για όλες τις δράσεις της
στο 2016, ενώ συζητήθηκαν επίσης οι
προϋπολογισμοί και οι ενέργειες που
θα πραγματοποιηθούν για το 2017.

Ο Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Ορ-

γανισμού Αθλητισμού κ. Δημήτρης Λε-
οντής εξέφρασε, μεταξύ άλλων, σε δηλώ-
σεις του την ευχαρίστηση τόσο του ιδίου
όσο και του ΚΟΑ για το έργο που επιτε-
λείται από την ΚΟΚ: «Είχαμε μία πάρα
πολύ εποικοδομητική συνάντηση με τον
Πρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή της
Ομοσπονδίας της Καλαθόσφαιρας. Το
έργο που επιτελείται στην ΚΟΚ είναι
αξιόλογο. Τα αποτελέσματα είναι απτά
και φαίνονται τόσο μέσα στα γήπεδα, από
την παρουσία των Εθνικών Ομάδων, όσο
και από τα οικονομικά. Εμείς, σαν ΚΟΑ,
δεσμευτήκαμε να βοηθήσουμε περισ-
σότερο μέσα στο 2017, παρ’ όλο που οι
προϋπολογισμοί μας είναι μειωμένοι.

»Και επιπλέον θα γίνει μία έξτρα κί-
νηση για να στηριχθούν τα σωματεία
των ομαδικών αθλημάτων, της καλαθό-
σφαιρας, της πετόσφαιρας και του χάν-
τμπολ, με σκοπό να παραμείνουν στη
ζωή, αφού βλέπουμε να γίνονται πρω-
ταθλήματα με πέντε ή έξι ομάδες, κάτι
που μας ανησυχεί πάρα πολύ σαν Ορ-
γανισμός. Έχουμε δεσμευτεί πως θα ανα-
λάβουμε πρωτοβουλία μέσα στη χρονιά
για να φέρουμε ένα αποτέλεσμα που θα
αυξήσει τις ομάδες που συμμετέχουν
στα πρωταθλήματά μας».

Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος της Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
αναφέρθηκε στις δηλώσεις του για τις

κοινές αντιλήψεις και την αλληλοκατα-
νόηση που υπάρχει ανάμεσα στον ΚΟΑ
και την ΚΟΚ: «Είχαμε μία πάρα πολύ
καλή συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο του
ΚΟΑ και την Επιτροπή Προγραμματισμού.
Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από
τις υποσχέσεις και την αλληλοκατανόηση
που υπήρχε μεταξύ του ΚΟΑ και της
ΚΟΚ. Αυτές οι αντιλήψεις και η αλληλο-
κατανόηση θα φέρουν αποτελέσματα και
θα έρθουν καλύτερες ημέρες μαζί με τη
στενή συνεργασία και τον σεβασμό που
υπάρχει ανάμεσα στον Οργανισμό και
την Ομοσπονδία. Ελπίζω να συνεχίσουμε
στους ίδιους ρυθμούς και στην ίδια αντί-
ληψη για το καλό του αθλητισμού».

Εποικοδομητική συνάντηση 

ΦΟΥΤΣΑΛ 

Μεγάλη απογοήτευση επικρατεί στην
Εθνική μας ομάδα του Futsal μετά την
προχθεσινή  ήττα από το Κόσοβο, η οποία
στοίχισε και τον αποκλεισμό από τον επό-
μενο γύρο της διοργάνωσης. Η πολύ
καλή προσπάθεια δεν ήταν αρκετή για
το νικηφόρο αποτέλεσμα, με την Εθνική
μας να είναι τουλάχιστον ισάξιος αντίπαλος
του Κοσόβου και να χάνει σωρεία ευκαι-
ριών για να πάρει καλύτερο αποτέλεσμα.

«Ακόμη προσπαθούμε να χωνέψουμε
ότι χάσαμε τον χθεσινό αγώνα και μείναμε
εκτός διεκδίκησης πρόκρισης. Ήταν ένας
αγώνας στον οποίο δικαιούμασταν κάτι
περισσότερο και εκτιμώ πως, όπως εξε-
λίσσεται το τουρνουά, είναι άδικο για εμάς
να μην έχουμε πιθανότητες να προκρι-
θούμε από τη δεύτερη αγωνιστική. Πετύ-
χαμε τη Δευτέρα μια μεγάλη νίκη επί της
Δανίας αλλά, δυστυχώς, η νίκη αυτή δεν
ήταν αρκετή», δηλώνει ο προπονητής της
Εθνικής μας Άθως Στυλιανού.

«Αυτό που δεσμευτήκαμε, ότι θα προ-
σπαθήσουμε να φτάσουμε το δικό μας
ταβάνι ως ομάδα, το έχουμε κάνει στον
μέγιστο βαθμό. Παρουσιαστήκαμε πολύ
πειθαρχημένοι και με προσήλωση στον

στόχο μας. Η απόδοσή μας ήταν κοντά
στα όριά μας, ήμασταν πολύ σωστοί τα-
κτικά, αλλά μας στοίχισαν κάποιες λε-
πτομέρειες. Θέλαμε να διεκδικήσουμε
την πρόκριση μέχρι τον τελευταίο αγώνα
αλλά, δυστυχώς, δεν τα καταφέραμε. Δεν
μπορώ να έχω κανένα παράπονο από
τους παίκτες μου. Τους ευχαριστώ για
την προσπάθειά τους και, τώρα, ο στόχος
μας είναι να κλείσουμε τη διοργάνωση

με νίκη επί της Νορβηγίας, έστω και αν
είμαστε εκτός πρόκρισης», προσθέτει ο
κ. Στυλιανού.

Μιλώντας για την επόμενη ημέρα
της Εθνικής Futsal, ο Άθως Στυλιανού
στέλνει το μήνυμα πως θα συνεχίσει να
στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στους
ίδιους ποδοσφαιριστές.

«Όσο θα είναι εγώ στην Εθνική Futsal,
η συντριπτική πλειοψηφία των παικτών

που ήταν μαζί μας σε αυτήν τη διοργάνωση
θα συνεχίσουν να είναι στην ομάδα. Αυτοί
που δεν θα συνεχίσουν, είναι αυτοί που θα
σταματήσουν λόγω ηλικίας. Τους ευχαριστώ
για την προσπάθειά τους και όλοι μαζί θα
προσπαθήσουμε αύριο να ολοκληρώσουμε
με νίκη την προσπάθειά μας». 

Ο σημερινός αγώνας Κύπρου - Νορ-
βηγίας θα γίνει στις 18:30 στο «Τάσσος
Παπαδόπουλος - Ελευθερία».

«Άδικο που μείναμε γρήγορα εκτός»
Ο προπονητής της Εθνικής μας Άθως Στυλιανού μιλά για τον 
αγώνα με το Κόσοβο και την ήττα που σκόρπισε την απογοήτευση
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OMONOIA

Σοφοκλής�Σοφοκλέους�

Η τριάρα και ο σχετικά άνετος τρόπος
που ήρθε η νίκη επί της Σαλαμίνας θα
πρέπει να αποτελέσουν έναν καλό οδηγό
για την Ομόνοια ενόψει της άμεσης συ-
νέχειας, όταν έχει θεωρητικά βατά παι-
χνίδια. Σπανίως στο φετινό πρωτάθλημα
η ομάδα του Τζον Κάρβερ καθάριζε
νωρίς τα παιχνίδια και, μοιραία, οδηγείτο
σε συγκλονιστικά φινάλε. Αλλιώς είναι
να κερδίζεις ένα παιχνίδι με άνεση και
στυλ μεγάλης ομάδας και αλλιώς με την
ψυχή στο στόμα. Μέχρι στιγμής, σε
σύνολο 21 αγώνων πρωταθλήματος, η
Ομόνοια πέτυχε 12 νίκες, εκ των οποίων
οι περισσότερες από τις μισές ήρθαν με
σκοτούρες και προσπάθεια μέχρι τέλους,
δίνοντάς της μια επισφαλή δυναμική.
Αν μάλιστα προσθέσουμε και τη δρα-
ματική πρόκριση στο Κύπελλο επί του
Εθνικού με δύο ισοπαλίες, τότε έχουμε
ακόμη πιο αξιόπιστη εικόνα. Μόνο πέντε
παιχνίδια κατάφεραν οι «πράσινοι» να
καθαρίσουν και να ρίξουν ρυθμούς προς
το τέλος. Κοινός παρονομαστής και των
πέντε αυτών νικηφόρων αγώνων ήταν
ότι η Ομόνοια τα έδωσε στο ΓΣΠ. 

Οι δύσκολες εξετάσεις με Άρη
Και επειδή ακολουθεί ένα παιχνίδι

με βατό μεν αντίπαλο, αλλά εκτός έδρας,
η Ομόνοια θα πρέπει την ερχόμενη Κυ-
ριακή απέναντι στον Άρη να επιβάλει
από νωρίς τον ρυθμό της και, αν είναι
δυνατό, να καθαρίσει όσο πιο γρήγορα
γίνεται. Να μη δώσει δικαιώματα, όπως
δίνει σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της

φετινής σεζόν, είτε σπαταλώντας ευκαιρίες
για γκολ είτε δεχόμενη εύκολα τέρματα.
Η ομάδα του Κάρβερ δυσκολεύεται γε-
νικώς εκτός έδρας, αλλά στο σημείο που
βρίσκεται δεν έχει και πολλά περιθώρια
για επιπλέον απώλειες. Άξιο αναφοράς
το παιχνίδι του α' γύρου με τον Άρη,
όταν είχε προηγηθεί με 2-0 στο ημίχρονο
και ήλεγχε πλήρως την κατάσταση, αλλά
μέσα σε ένα πεντάλεπτο όχι μόνο δέχθηκε
ένα γκολ από το πουθενά, αλλά κινδύ-
νευσε και με ισοφάριση, προτού φτάσει
στο τελικό 3-1. Συνεπώς, από την ίδια
εξαρτάται πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας
της Κυριακής στο «Τσίρειο». Ο Άρης
μάχεται για τη σωτηρία του και θα της
βάλει δύσκολα και θα χρειαστεί οι παίχτες
του Κάρβερ να είναι διπλά προσεχτικοί,
αν θέλουν να φύγουν με το «διπλό». 

Πλάνο με αλλαγές
Αν και νωρίς για τελικές εκτιμήσεις, θεω-
ρείται δεδομένο ότι η Ομόνοια θα παρα-
ταχθεί με αλλαγές στο αρχικό της σχήμα.
Από τη στιγμή που το νέο απόκτημα της
ομάδας, ο Ισλανδός Κάρι Άρνασον, είναι
ετοιμοπόλεμος αναμένεται να πάρει φα-
νέλα βασικού πλάι στον Βύντρα. Επιπλέον,
η επιστροφή του Κατελάρη από τιμωρία
ενδέχεται να σημάνει και την επιστροφή
στην ενδεκάδα, μάλλον αντί του Φλορέ-
σκου. Καλύτερα νιώθει και ο Σοϊλέδης
και οι τελευταίες προπονήσεις θα κατα-
δείξουν αν προορίζεται για το αριστερό
άκρο της άμυνας. Δεν υπολογίζεται ξανά
ο Κωνσταντινίδης, ενώ επιθετικά δεν πρό-
κειται να αλλάξει κάτι από τη στιγμή που
η τριπλέττα Σέρινταν - Ντάρμπισαϊαρ -
Χριστοφή είχε φανταστική απόδοση και
υπέγραψε τη νίκη σε βάρος της Σαλαμίνας. 

Αυτή να καθορίζει τη μοίρα της
Με προσοχή και χωρίς εφησυχασμό θα πρέπει να πάει στο «Τσίρειο» στην αναμέτρηση με τον Άρη 

ΑΕΚ

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Προσηλωμένοι στο μεγάλο ντέρμπι με
τον ΑΠΟΕΛ είναι στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει,
άλλωστε, άλλη επιλογή. Αν θέλουν να
διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή,
θα πρέπει να δώσουν το 100% των δυ-
νατοτήτων τους, για να πανηγυρίσουν
ίσως την πιο σπουδαία νίκη στο φετινό
πρωτάθλημα. Δεν είναι υπερβολή αυτό
που λέμε. Είναι απλά μαθηματικά. Με
ήττα οι Λαρνακείς θα βρεθούν στο -8,
με ισοπαλία η διαφορά των πέντε βαθμών
θα παραμείνει και βεβαίως θα κάνουν
το πιο μεγάλο πισωγύρισμα στον μεγάλο
τους στόχο. Η ΑΕΚ θα κληθεί να έρθει
στη Λευκωσία για να στείλει ξεκάθαρο
μήνυμα, ότι παραμένει δυνατή και ισχυρή.
Με νίκη θα μειώσει τη διαφορά στους
δυο βαθμούς, το ηθικό θα γίνει ακμαιότατο
και φυσικά θα συσπειρωθούν ξανά, για
να βρεθούν στο πιο ψηλό σκαλοπάτι του
βαθμολογικού πίνακα.

Με την πλάτη στον τοίχο 
Η ΑΕΚ θα πάει στη Λευκωσία με την
πλάτη στον τοίχο. Όμως, σε τέτοια παι-
χνίδια φαίνονται οι μεγάλες ομάδες. Οι
ποδοσφαιριστές θα πρέπει να βγάλουν
τον καλό τους εαυτό ξανά στο γήπεδο.
Σίγουρα δεν ξέχασαν την μπάλα που
ξέρουν. Πρέπει, όμως, να κατανοήσουν
ότι, απ' εδώ και πέρα, δεν υπάρχει η πο-
λυτέλεια της παραμικρής βαθμολογικής
απώλειας. Άλλωστε, μια νίκη επί του
πρωτοπόρου ΑΠΟΕΛ θα είναι και μια
τρανή απόδειξη, ότι η ΑΕΚ έχει το «μέ-
ταλλο» για να βγαίνει δυνατή σε δύσκολες
καταστάσεις. Καθρέφτης είναι το γήπεδο.
Εκεί θα κριθούν τα πάντα και περιμένουν
ότι οι ποδοσφαιριστές του Ιδιάκεθ αυτήν
τη φορά θα καταθέσουν ψυχή. 

Περιμένουν τη στήριξή τους
Μπορεί να υπάρχει απογοήτευση, όμως
οι φίλοι της ΑΕΚ θα πρέπει τώρα στα δύ-
σκολα να είναι δίπλα και πιο παθιασμένοι
με την ομάδα τους. Πρέπει να έρθουν
μαζικά για να δώσουν τη μάχη τους από
την κερκίδα, για να στηρίξουν τους πο-
δοσφαιριστές. Μέχρι χθες η διάθεση των
εισιτηρίων δεν ήταν και η καλύτερη.

Όμως υπάρχει αισιοδοξία ότι, στις επό-
μενες δυο μέρες, θα υπάρξει ζήτηση και
πως θα κάνουν το καθήκον τους. 

Έρχεται σήμερα ο Μυτίδης 
Έρχεται σήμερα στην Κύπρο ο Νέστορας
Μυτίδης και αναμένεται ότι θα ενσωμα-
τωθεί στις προπονήσεις της ομάδας από
αύριο. Έτσι θα είναι στην απόφαση της

τεχνικής ηγεσίας εάν θα τον συμπεριλάβει
στην αποστολή. Το πιο πιθανό είναι ότι
θα υπολογίζεται, αφού ο ποδοσφαιριστής
είναι έτοιμος αγωνιστικά και άλλωστε δεν
χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Πανέ-
τοιμος είναι και ο Φλοριάν Τολεμές και
πιθανόν ν' αποτελέσουν τα δυνατά «όπλα»
της ΑΕΚ στην προσπάθεια που θα κάνει
για το διπλό στη Λευκωσία.  Απ' εκεί και

πέρα, οι Λαμπάν και Γιωργαλλίδης προ-
πονήθηκαν κανονικά και θα βρίσκονται
στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Από
την άλλη ο Τρουγιόλς έκανε και χθες
ατομικό πρόγραμμα, έτσι το επόμενο διή-
μερο θα είναι πέρα για πέρα καθοριστικό
για να διαπιστωθεί αν θα προλάβει τελικά
το παιχνίδι. Υπάρχει, όμως, αισιοδοξία
ότι τελικά θα είναι και αυτός έτοιμος. 

Επιβάλλεται να βγάλουν το 100 % 
Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ καλούνται να δείξουν χαρακτήρα και πάθος για το «διπλό» επί του ΑΠΟΕΛ 
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