















Στις 12 το μεσημέρι, τα μάτια και τ’ αφτιά των
ποδοσφαιρόφιλων θα είναι στο ΓΣΠ και στην κλήρωση
των προημιτελικών Κυπέλλου Κόκα-Κόλα. Τεράστιο το

ενδιαφέρον και απόλυτη η βεβαιότητα για την ανάδειξη
τουλάχιστον δύο ντέρμπι, με την πιθανότητα να δούμε και
τρία. Κι αυτό γιατί οι έξι πρώτες στη βαθμολογία, αλλά και

γενικότερα οι έξι ομάδες που αποτελούν την ελίτ του
ποδοσφαίρου μας, θα είναι στην κληρωτίδα: ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ,

Απόλλων, ΑΕΚ, Ομόνοια και Ανόρθωση. Την 8άδα
συμπληρώνουν η Δόξα και ο Ολυμπιακός, που θα είναι
φυσικά οι πιο επιθυμητοί αντίπαλοι για τους μεγάλους. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 12ηΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚηΣ ΣΥΝΑΝΤηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΚΟΛΟΚΑΣΗΣ(2), 2ος  ΕΡΩΦΙ-

ΛΗ(3), 3ος ΘΕΙΟΣΜΟΥΟΤΖΙΩΡΤΖ(1),

4ος ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(5), Γκανιάν

(2) €2.60, Πλασέ (2) €1.40, Πλασέ (3)

€8.10, Φόρκαστ (2Χ3) €30.40, Δίδυ-

μο (2Χ3) €40.40, Τρίο (2Χ3Χ1)

€146.00, Τέτρακαστ (2Χ3Χ1Χ5)

€768.00, Omni (2Χ3) €11.90, Omni

(1Χ2) €3.20, Omni (1Χ3) €5.40, Δια-

γραφές  ΦΟΥΝΤΟΥΛΕΝΑ(9).  

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΣΕΡ ΚΡΟΚΟΣ(8), 2ος ΣΙΟΟΥ ΠΑ-

ΛΑΣ ΣΠΙΡΙΤ(3), 3ος ΝΑΓΚΙΝΙ(1), 4ος

ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ(6), Γκανιάν (8) €62.60,

Πλασέ (8) €22.60, Πλασέ (3) €6.20,

Φόρκαστ (8Χ3) €638.60, Δίδυμο

(3Χ8) €1,058.80, Τρίο (8Χ3Χ1)

€1,318.85C/O, Τέτρακαστ (8Χ3Χ1Χ6)

€2,239.25C/O, Σύνθετο (2Χ8)

€284.40, Omni (3Χ8) €168.00, Omni

(1Χ8) €28.00, Omni (1Χ3) €6.30, DF

2Χ3 - 8Χ3 €8.021,28 C/O.

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος MIΣ ΝΑΝΑ(3), 2ος ΝΙΚΟΛΑΣ

ΣΜΑΗΛ(2), 3ος ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΣ(7), 4ος

ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(1), Γκανιάν (3)

€7.10, Πλασέ (3) €2.20, Πλασέ (2)

€1.70, Φόρκαστ (3Χ2) €28.20, Δίδυ-

μο (2Χ3) €9.90, Τρίο (3Χ2Χ7)

€131.60, Τέτρακαστ (3Χ2Χ7Χ1)

€265.10, Σύνθετο (8Χ3) 486.70,

Omni (2Χ3) €4.40, Omni (3Χ7) €5.40,

Omni (2Χ7) €3.40, DF  8Χ3 - 3Χ2

€9.498,00 C/Ο.

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΦΥΛΑΣ(2), 2ος ΣΤΕΛΙΑΚΥΡΙΑ-

ΚΗ(5), 3ος ΕΣΤΕΛ(1), 4ος ΛΑ ΠΕΡΕΓ-

ΚΡΙΝΑ(4), Γκανιάν (2) €20.20, Πλασέ

(2) €7.30, Πλασέ (5) €5.70, Φόρκαστ

(2Χ5) €247.90, Δίδυμο (2Χ5)

€65.90, Τρίο (2Χ5Χ1) €1,335.10C/Ο,

Τέτρακαστ (2Χ5Χ1Χ4)

€2,008.50C/O, Σύνθετο (3Χ2)

€86.10, Omni (2Χ5) €13.30, Omni

(1Χ2) €10.80, Omni (1Χ5) €13.90,

DF  3Χ2 - 2Χ5 €4.240,40.

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  ΦΛΑΗ ΙΛΑΡΙΩΝ(3), 2ος ΠΑΥΣΑ-

ΝΙΑΣ(8), 3ος ΩΡΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ(1),

4ος ΦΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΡ(6), Γκανιάν (3)

€3.10, Πλασέ (3) €1.90, Πλασέ (8)

€2.90, Φόρκαστ (3Χ8) €10.90, Δίδυ-

μο (3Χ8) €8.90, Τρίο (3Χ8Χ1)

€65.60, Τέτρακαστ (3Χ8Χ1Χ6)

€160.20, Σύνθετο (2Χ3) €58.40,

Omni (3Χ8) €3.50, Omni (1Χ3)

€3.40, Omni (1Χ8) €6.10, DF  2Χ5 -

3Χ8 €819.36 C/Ο.

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΦΕΡΕΛΠΙΣ(9), 2ος ΛΕΙΤΥ ΧΡΥ-

ΣΑ(2), 3ος ΚΙΓΚ ΡΑΜΣΗΣ(1), 4ος

ΠΡΙΜΑ ΝΤΟΝΑ(12), Γκανιάν (9)

€3.20, Πλασέ (9) €2.20, Πλασέ (2)

€2.20, Φόρκαστ (9Χ2) €16.60, Δίδυ-

μο (2Χ9) €5.80, Τρίο (9Χ2Χ1)

€45.50, Τέτρακαστ (9Χ2Χ1Χ12)

€595.00, Σύνθετο (3Χ9) €13.00,

Omni (2Χ9) €3.80, Omni (1Χ9)

€6.50, Omni (1Χ2) €4.50, DF  3Χ8 -

9Χ2 €147.20.

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος NTAHAMONT KAΠΑΤΑΗΣ(7), 2ος

ΡΕΣΙΤΑΛ(8), 3ος ΦΕΙΔΙΑΣ(1), 4ος

ΜΑΛΟΥ(5), Γκανιάν (7) €11.10, Πλα-

σέ (7) €4.00, Πλασέ (8) €2.90, Φόρ-

καστ (7Χ8) €51.90, Δίδυμο (7Χ8)

€31.10, Τρίο (7Χ8Χ1) €432.70, Τέ-

τρακαστ (7Χ8Χ1Χ5) €739.30, Σύνθε-

το (9Χ7) €52.10, Omni (7Χ8) €7.90,

Omni (1Χ7) €9.90, Omni (1Χ8)

€3.30, DF  9Χ2 - 7Χ8 €754.56 C/Ο.

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  XABAH ΠΕΡΦΟΡΜΕΡ(1), 2ος ΡΗ-

ΣΠΕΚΤ(6), 3ος ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ(9), 4ος

ΠΙΡΑΝΧΑ ΡΕΗΣ(3), Γκανιάν (1) €2.90,

Πλασέ (1) €1.20, Πλασέ (6) €1.60,

Φόρκαστ (1Χ6) €8.60, Δίδυμο (1Χ6)

€3.70, Τρίο (1Χ6Χ9) €59.40, Τέτρα-

καστ (1Χ6Χ9Χ3) €435.80, Σύνθετο

(7Χ1) €57.90, Omni (1Χ6) €2.30,

Omni (1Χ9) €17.00, Omni (6Χ9)

€10.20, DF  7Χ8 - 1Χ6 €937.44 C/O. 

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΦΟΥΛΟΣ(2), 2ος

ΚΟΥΗΝ ΡΟΟΥΖ(1), 3ος ΝΤΑΗΑ-

ΜΟΝΤ ΕΛΕΝΑ(4), 4ος ΛΙΜΙΤ ΑΠ(3),

Γκανιάν (2) € 4.10, Πλασέ (2) €2.20,

Πλασέ (1) €1.60, Φόρκαστ (2Χ1)

€10.60, Δίδυμο (1Χ2) €3.80, Τρίο

(2Χ1Χ4) €26.50, Τέτρακαστ

(2Χ1Χ4Χ3) €60.10, Σύνθετο (1Χ2)

€18.10, Omni (1Χ2) €2.30, Omni

(2Χ4) €4.20, Omni (1Χ4) €3.30, DF

1Χ6 - 2Χ1 €68.70, ΠΙΚ 6-

2X3X9X7X1X2       MEΤΑΦΕΡΟΜΕ-

ΝΟ ΠΟΣΟ €11,542.76C/O, ΠΙΚ 6-

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €16,542.76,

ΠΙΚ 4-9X7X1X2  €500.00, ΤΖΑΚΠΟΤ

9 2X8X3X2X3X9X7X1X2 MEΤΑΦΕ-

ΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €134.944,98 C/O, 

ΤΖΑΚΠΟΤ 9 ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

€154.944,98.

TV

CYTAVISIONSPORTS 4

17:15 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΕΚ

CYTAVISIONSPORTS 5

19:30 ΞΑΝΘΗ - ΠΑΟΚ

CYTAVISIONSPORTS 1

21:00 RALLY SWEDEN 2017

CYTAVISIONSPORTS 2

21:00 ΒΟΛΕΪ: ZURICH - ALBA BLAJ

CYTAVISIONSPORTS 3

21:40 ΒΟΛΕΪ: PIACENZA - VIBO VALENTIA

NOVASPORTS 1

18:00 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΟΥΝΙΞ ΚΑΖΑΝ-ΡΕΑΛ Μ. 

NOVASPORTS 4

19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ-ΑΡΜΑΝΙ

ΜΙΛΑΝΟ 

NOVASPORTS 3

20:00 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΤΣΣΚΑ-ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 

NOVASPORTS 2

21:05 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΜΟΠΑΚΑΜΠΙ-ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 

NOVASPORTS EXTRA 

21:15 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΠΑΟ-ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ 
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TΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διευθυντής Σύνταξης |

Θεόδωρος Καυκαρίδης

Υπεύθυνοι σύνταξης |

Πολύβιος Αλεξάνδρου,

Φρίξος Κυριάκου,

Ανδρέας Παρασκευά

Συντάκτες | Στέλιος

Παπαμωυσέως,  Άκης

Κυριάκου, Βασίλης

Τσιρόπουλος,  Γιάννης

Παπαϊωάννου, Σοφοκλής

Σοφοκλέους, Κωνσταντίνος

Κλαρκ, Κατερίνα Φραντζή,

Κώστας Αθανασίου, Κωστής

Σταυρινίδης, Γρηγόρης

Γεωργίου, Στέλιος

Δημοσθένους 

Συνεργάτες | Δημήτρης

Φώκκης, Τάκης Πάλμας,

Παναγιώτης Χριστοδούλου

ΛΟΤΤΟ

7, 8, 20, 27, 34, 49 και 18
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-

ΠΟΤ. H 2η κερδίζει €50.000,00 Η 3η

κερδίζει €1.500, η 4η €30 και η 5η

€1,50.

EXTRA 5

7256η κλήρωση:  7, 8, 15, 23, 29
7257η κλήρωση:  4, 7, 22, 25, 35

SUPER 3

29897η: 219 29898η: 740 29899η: 177
29900ή: 019 29901η: 206 29902η: 720
29903η: 709 29904η: 757 29905η: 862
29906η: 157

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

ΒΟΛΕΪ

Ιστορία ετοιμάζεται να γράψει η πετο-
σφαιρική BetOnAlfa ΑΕΛ. Η ομάδα του
Στέργιου Φραγκέσκου αντιμετωπίζει
απόψε (20:00) στον πλέον ιστορικό αγώνα
της την Ελβετική Viteos Neuchatel Uni-
versite στον επαναληπτικό της ήττας με
1-3 που δέχθηκε στην Ελβετία στις 25
Ιανουαρίου 2017. Ο αγώνας είναι για τη
φάση των «16» του CEV Challenge Cup
Γυναικιών και θα διεξαχθεί στο «ΝΙΚΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ».

Εάν η BetOnAlfa ΑΕΛ προκριθεί
περνά για πρώτη φορά στα χρονικά της
γυναικείας πετοσφαίρισης σε μια μεγάλη
διοργάνωση. Οι Λεμεσιανές βρίσκονται
σε άριστη αγωνιστική κατάσταση και σε
πολύ καλή ψυχολογία μετά την κατάκτηση
της πρώτης θέσης στη ρέγκιουλαρ σίζον. 

Η ομάδα του Στέργιου Φραγκέσκου
έδειξε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την
ελβετική ομάδα στο Νεσατέλ και στοχεύει

στην ιστορική πρόκριση. Από το Σάββατο
(μετά τη νίκη επί του ΘΟΪ Αυγόρου) η
ομάδα προετοιμάζεται για τον αγώνα αυτό
(σ.σ.αναβλήθηκε ο αγώνας Κυπέλλου με
τον Sabbianco Απόλλωνα). 

Η ομάδα θα στερηθεί των υπηρεσιών
της Ριπνάγια αλλά και της Δέσποινας
Κωνσταντίνου. Ο κόουτς Στέργιος Φραγ-
κέσκου μιλώντας στην ιστοσελίδα της
ΚΟΠΕ ανέφερε ότι «η ομάδα μπορεί
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του
αγώνα και να πάρει την πρόκριση».
Αναφορικά, με τις απουσίες των Ριπνά-
για και Κωνσταντίνου ανέφερε ότι είναι
απώλειες, αλλά «θα προσπαθήσουμε
μέσα από το υπάρχον υλικό να καλύ-
ψουμε το κενό». 

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες
με διπλή προπόνηση, ενώ στη διάθεση
του κόουτς θα βρίσκονται οι: Kωνσταντι-
νίδου, Αριστείδου, Κωνσταντίνου, Σταύ-
ρου, Παύλου, Αγγελοπούλου, Ριαλά,
Μάγκντιτς, Γιοβάνοβιτς, Στεφάνου, Μπόν-
τσεβα, Τριφούνοβιτς και Ταλιαδώρου.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Πολύβιος�Αλεξάνδρου�

Σε σοβαρές αποκαλύψεις προέβη χθες
ο πρόεδρος της ΕΘΑ, Πανίκος Κωνσταν-
τίνου, μιλώντας στο Ράδιο Πρώτο. Όπως
ανέφερε, τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές
η ομάδα του αδυνατεί να πληρώσει τα
έξοδα της διαιτησίας και της γραμματείας
στα εντός έδρας παιχνίδια, ενώ όπως
αποκάλυψε, το ίδιο ισχύει και για άλλες
δύο ομάδες. Την Ένωση και τον Απόλ-
λωνα.  Όπως εξήγησε, τα έξοδα σε έναν
αγώνα καλαθόσφαιρας ανέρχονται στα
750 ευρώ, σε αντίθεση με έναν αγώνα
πετόσφαιρας, όπου το αντίστοιχο κόστος
ανέρχεται στα 450 ευρώ. 

«Η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω
από τραγική», ανέφερε χαρακτηριστικά
ο κ. Κωνσταντίνου, για να συνεχίσει λέ-
γοντας: «Πρώτη φορά η ομάδα μου βρί-
σκεται σε αυτήν τη θέση. Δεν υπάρχουν
πόροι και πραγματικά αναμένουμε να
ολοκληρωθεί η χρονιά για να γλιτώσουμε
από τα έξοδα. Πραγματικά σας λέω, θα
είναι αυτοκτονία για την ομάδα μου να
πλασαριστεί στην τετράδα και να συνεχίσει
στα πλέι-οφ. Δεν είναι αστείο αυτό που
σας λέω, αλλά η σκληρή πραγματικότητα,
και δεν ντρέπομαι να το πω. Εάν δεν εγ-
κύψουν στο πρόβλημα, τόσο η Πολιτεία,
όσο και ο ΚΟΑ, η καλαθόσφαιρα στην
Κύπρο έχει ημερομηνία λήξης και το
λέω με όλη τη σοβαρότητα που με δια-
κατέχει.  Η Ομοσπονδία κάνει ό,τι μπορεί,
αλλά βρήκε ερμητικά κλειστές όσες

πόρτες κτύπησε για οικονομική βοήθεια»,
ανέφερε, μεταξύ άλλων, εμφανώς προ-
βληματισμένος, ο κ. Κωνσταντίνου.

Κλήρωση κυπέλλου
Πραγματοποιήθηκε χθες η κλήρωση για
την Α’ Φάση του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Αν-
δρών Α’ Κατηγορίας. Εκπροσωπώντας
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΚ, ο κ.

Κωνσταντίνος Μασσόνος ευχαρίστησε
τους εκπροσώπους των ομάδων για την
παρουσία τους και ευχήθηκε καλή επι-
τυχία σε όλες τις ομάδες που συμμετέχουν
στον θεσμό του Κυπέλλου.
Η κληρωτίδα έφερε τα εξής δύο ζευγάρια:
ΕΘΑ - ΑΠΟΕΛ
Ε.Ν. Παραλιμνίου - Απόλλωνας

Οι αγώνες που θα διεξαχθούν θα

είναι μονοί και οι δύο ομάδες που θα
πάρουν τη νίκη θα κερδίσουν μία θέση
στο Final Four του Κυπέλλου.

Πέραν των δύο ομάδων, που θα προ-
έλθουν από τις δύο αναμετρήσεις της Α’
Φάσης, στο Final Four θα συμμετέχουν
επίσης οι Κεραυνός και Πετρολίνα ΑΕΚ,
που εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους
στην επόμενη φάση αυτόματα.

«Το μπάσκετ βάζει λουκέτο χωρίς βοήθεια»
Φοβερές αποκαλύψεις από τον πρόεδρο της ΕΘΑ, 
Πανίκο Κωνσταντίνου, που εκπέμπει σήμα «S.O.S»

Ετοιμάζεται να γράψει ιστορία 
Η BetOnAlfa ΑΕΛ αντιμετωπίζει (20:00) στον πλέον 
ιστορικό αγώνα της την Ελβετική Viteos Neuchatel Universite
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ΑΕΚ

Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Η ατυχία με τους τραυματισμούς βασικών
παιχτών έχει χτυπήσει αλύπητα στη φε-
τινή σεζόν την ΑΕΚ, αλλά η ομάδα της
Λάρνακας, παρά και τις τάσεις αυτοκτο-
νίας που έδειξε τον τελευταίο καιρό, εξα-
κολουθεί να έχει σφυγμό και να είναι
μέσα στους στόχους της. Στο πρόσφατο
ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ έδειξε χαρακτήρα
μεγάλης ομάδας, αλλά και πάλι δεν πήρε
αυτό που ήθελε, αν και δημιούργησε τις
προϋποθέσεις. Το ότι έχει υποχωρήσει
στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας είναι
απόρροια, κατά κύριο λόγο, των δικών
της λαθών απέναντι σε βατούς αντιπάλους,
αλλά και των ατυχιών με τους τραυματι-
σμούς. Δεν είναι μόνο οι σοβαρές περι-
πτώσεις των Τομάς και ο Μίνιο, αλλά
επιπλέον ο προηγούμενος τραυματισμός
του Τέτε στο χέρι και ο νέος στον τετρα-
κέφαλο, ο τραυματισμός στο κεφάλι του
Τρισκόφσκι και ο μυϊκός τραυματισμός
του Μουρίγιο, που τους κράτησαν εκτός
για σειρά παιχνιδιών. 

Νέο τεστ χαρακτήρα
Παρά τις ατυχίες με τους τραυματισμούς,
για την ΑΕΚ δεν υπάρχει άλλος δρόμος,
από αυτόν της ανατροπής των υφιστά-
μενων δεδομένων στην κούρσα του τίτ-
λου. Ενώπιόν της ξεπροβάλλει άλλη
μια δύσκολη δοκιμασία εκτός έδρας.
Όσο σημαντικό ήταν το ντέρμπι της πε-
ρασμένης Κυριακής με τον ΑΠΟΕΛ,
το ίδιο και περισσότερο σημαντικό είναι
και το ντέρμπι της προσεχούς Κυριακής
με αντίπαλο την ΑΕΛ στο «Τσίρειο». Η
ομάδα του Ιμανόλ Ιδιακέθ έχει ανάγκη
από μια μεγάλη νίκη, για βαθμολογικούς
και ψυχολογικούς λόγους, και το παιχνίδι
με την ΑΕΛ προσφέρεται για δυναμική
επιστροφή. Βεβαίως, από τη θεωρία
στην πράξη υπάρχει πολύ μεγάλη από-
σταση. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά
δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε μια σφρι-
γηλή ομάδα που χτυπά άνοδο στην κο-

ρυφή και θα χρειαστεί οι παίχτες της
ΑΕΚ, πέραν της αγωνιστικής συγκέν-
τρωσης, να έχουν πάθος και καθαρό
μυαλό, αν θέλουν να κάνουν ό,τι δεν
έκαναν στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ. Οι
απουσίες των Μίνιο, Τομάς, Τέτε και
Ορτίθ είναι σημαντικές και απαιτείται
αυτοί που θα αγωνιστούν να υπερβά-

λουν εαυτούς.
Στο μεταξύ, η ανάγκη για ενίσχυση

με άνεργο τερματοφύλακα έφερε άμεσες
εξελίξεις και σήμερα φτάνει στην Κύπρο
ο 38χρονος (02/09/1978) Ισπανός
Χουάν Πάμπλο Κολίνας Φερέρας. Όπως
ανακοίνωσε η AEK, ο Χουάν Πάμπλο
θα συμμετάσχει στις προπονήσεις των

επόμενων ημερών και παράλληλα θα
περάσει από ιατρικές εξετάσεις, προκει-
μένου να διαπιστωθεί η αγωνιστική του
κατάσταση. Αν κριθεί ότι μπορεί να βοη-
θήσει άμεσα, τότε θα αποκτηθεί. Ο Ισπα-
νός τερματοφύλακας, που είναι άνεργος
από το περασμένο καλοκαίρι, την προ-
ηγούμενη αγωνιστική περίοδο αγωνι-

ζόταν στη Νουμάνθια, με την οποία πραγ-
ματοποίησε τέσσερεις συμμετοχές. Έχει
πάρα πολλές εμπειρίες από το ισπανικό
πρωτάθλημα, καθώς τα προηγούμενα
χρόνια αγωνίστηκε σε Αλαβές, Τενερίφη
και Σπόρτιγκ Χιχόν, ενώ είχε πέρασμα
και από το Ισραήλ με τη φανέλα της
Μακάμπι Τελ Αβίβ.  

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Αισιοδοξία από τη μια, αλλά σοβαρότητα
από την άλλη επικρατεί στην Ανόρθωση
ενόψει των τελευταίων τεσσάρων αγω-
νιστικών της κανονικής διάρκειας του
πρωταθλήματος, οι οποίες θα κρίνουν
μεταξύ άλλων και το ποια ομάδα θα τερ-
ματίσει στην 6η θέση της βαθμολογίας
και θα συμμετέχει στον πρώτο όμιλο
των αγώνων των πλέι-οφ.

Η «Κυρία» μετά το τέλος της 22ης
αγωνιστικής βρίσκεται στην 6η θέση με
29 βαθμούς, όσους έχει και ο Ερμής.
Στα…πόδια των ποδοσφαιριστών του
Ρόνι Λέβι βρίσκεται η διατήρηση της
θέσης αυτής. Στους εναπομείναντες τέσ-
σερεις αγώνες, επί της ουσίας έχει μόνο
ένα ντέρμπι με τον Απόλλωνα την τε-
λευταία αγωνιστική στο Αντ. Παπαδό-
πουλος. Μέχρι τότε θα αγωνιστεί με
Δόξα, Εθνικό Άχνας και Καρμιώτισσα,
αναμετρήσεις από τις οποίες ο μοναδικός
στόχος είναι να πάρει εννέα βαθμούς.
Σαφώς στο Αντ. Παπαδόπουλος έχει
αποκτήσει μια νέα δυναμική, η οποία
μπορεί να μεταφραστεί σε νίκη και στο
ντέρμπι με τον Απόλλωνα, κάτι που θα
είναι και το ιδανικότερο σενάριο.

Από την άλλη, ενόψει των αγώνων
αυτών επικρατεί απόλυτη σοβαρότητα.
Κανείς στην ομάδα δεν θεωρεί ότι όλα
τελείωσαν, αντίθετα νοιώθουν ότι τώρα

αρχίζουν όλα. Ο Ισραηλινός προπονητής
τονίζει συνεχώς στους ποδοσφαιριστές
του ότι αν συνεχίσουν να έχουν αγωνι-
στική πειθαρχία και άνοδο στις εμφανίσεις

τους, τότε ο στόχος θα επιτευχθεί. Γι’
αυτό και ζητάει από όλους απόλυτη προ-
σοχή και πειθαρχία. 

Η χημεία μεταξύ των ποδοσφαιριστών

που ξεκίνησαν τη χρονιά με αυτούς που
ήρθαν τον Ιανουάριο έχει επιτευχθεί.
Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος της
αγωνιστικής ανόδου. Σαφώς υπάρχουν

περιθώρια βελτίωσης, η οποία μέσα από
την πολύ σκληρή δουλειά που γίνεται
στις προπονήσεις, θα έρθει.

Η Ανόρθωση έχει την προσοχή της
αποκλειστικά στραμμένη στον αγώνα
της Δευτέρας με τη Δόξα στο Μακάρειο
στάδιο. Αγώνας στον οποίο ο μοναδικός
στόχος είναι οι τρεις βαθμοί. Η προετοι-
μασία της ομάδας συνεχίστηκε χθες με
απογευματινή προπόνηση. Ο Αγκιλάρ
πολύ δύσκολα θα προλάβει την αναμέ-
τρηση, καθώς ταλαιπωρείται από θλάση. 

Ο δεύτερος στόχος της Ανόρθωσης
είναι η διάκριση μέσω του θεσμού του
Κυπέλλου. Σήμερα στις 12 θα μάθει τον
αντίπαλό της για την προημιτελική φάση
και το σίγουρο είναι ότι οι ποδοσφαιριστές
θα διεκδικήσουν τη διάκριση και στο
Κύπελλο.

Άρχισε η προπώληση
Τα νέα θετικά βαθμολογικά δεδομένα
έφεραν την ικανοποίηση στον κόσμο
της ομάδας. Έτσι αναμένεται στην ανα-
μέτρηση της Δευτέρας ο φίλαθλος κόσμος
της ομάδας να δώσει βροντερό παρών.

Η προπώληση των εισιτηρίων άρχισε
από χθες. Η γενική είσοδος (Κανονικό)
έχει οριστεί από το γηπεδούχο Σωματείο
στα €15 και το μαθητικό στα €10. Τα
παιδιά κάτω των 12 ετών θα εισέρχονται
στο γήπεδο δωρεάν. Τα ταμεία και οι
θύρες εισόδου θα ανοίξουν στις 18:00.
Οι οπαδοί της Ανόρθωσης θα καθίσουν
στην Ανατολική κερκίδα.

Με αισιοδοξία και σοβαρότητα
Έτσι αντιμετωπίζουν στην Ανόρθωση τις επόμενες τέσσερεις αγωνιστικές του πρωταθλήματος 

Φέρνει τον Χουάν Πάμπλο Κολίνας
Ο 38χρονος Ισπανός τερματοφύλακας θα περάσει από δοκιμαστικά στην ΑΕΚ
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