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Επιτέλους, έστω και αργά η Ανόρθωση δείχνει πως έγινε ομάδα με ουσία,
αποτελεσματικότητα και προοπτική. Πιάνουν τόπο οι χειμερινές προσθήκες. Στα πόδια της
η εξάδα, μεγάλος στόχος το Κύπελλο. ΣΕΛΙΔΑ 36

ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ

ΑΕΛ
Στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του θα
γίνεται συνεχώς επικίνδυνη στο ΓΣΠ, ρίχνει
το βάρος ο Πάμπος Χριστοδούλου.
Θετικότατος ο απολογισμός του Κύπριου
τεχνικού κόντρα στον ΑΠΟΕΛ.

ΣΕΛΙΔΑ 36

ΑΕΚ
Μετά τις τέσσερεις συνεχόμενες ισοπαλίες,
τα περιθώρια απωλειών για τους Λαρνακείς
είναι σχεδόν μηδαμινά και ο αγώνας με την
Ομόνοια αποκτά ξεκάθαρα χαρακτήρα
τελικού.

ΣΕΛΙΔΑ 38

ΣΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ ΤΟΥ
«ΣΑΝ ΜΑΜΕΣ»
Ο ΑΠΟΕΛ προπονείται
σήμερα στο στάδιο της
Αθλέτικ Μπιλμπάο και
ολοκληρώνει την
προετοιμασία του ενόψει του
σπουδαίου αυριανού αγώνα
με την ομάδα των Βάσκων για
τους «32» του Γιουρόπα Λιγκ.
Κοντά στους 1500 οι φίλοι της
κυπριακής ομάδας που θα
βρεθούν αύριο στο γήπεδο.
Όλα τα νέα της αποστολής.
ΣΕΛΙΔΑ 35
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ΑΒΑΝΤΑΖ

Ομόνοια και
Απόλλωνας
πέφτουν πρώτοι
(18.00) στον
χορό των
προημιτελικών
του Κυπέλλου
Κόκα-Κόλα.
Αμφότερες
θέλουν σκορ,
που να τις φέρει
πιο κοντά στην
πρόκριση.
ΣΕΛΙΔΑ 37
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EXTRA 5

7268η κλήρωση:  13, 16, 18, 22, 34
7269η κλήρωση:  11, 16, 20, 22, 34

SUPER 3

29957η: 567 29958η: 573 29959η: 903
29960ή: 025 29961η: 111 29962η: 744
29963η: 292 29964η: 084 29965η: 425
29966η: 365

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

1Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΠΟΥΑΡ ΜΙΛΙΟΝΕΡ που προέρ-
χεται από επιβλητική νίκη έχει τα
φόντα να υποτάξει τον ισχυρό και
εξελίξιμο ΠΑΣΧΑΛΗ. Αμειβόμενη
θέση διεκδικούν οι ικανοί σπρίν-
τερ ΤΖΙΑΚΚΥΣ και ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥ-
ΒΙΑ.

2Η ΚΟΥΡΣΑ

Η ΡΙΦΙΦΙ με συνετή διαδρομή
στην πρωτοπορία θα επιβληθεί.
Βασικότεροι αντίπαλοί της οι
ΜΑΙΚ και ΒΕΡΣΟΥΣ που είναι
αποδοτικοί στα 1500 μέτρα. Αου-
τσάιντερ προβάλλει η πρόσφατη
νικήτρια ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ.

3Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΤΡΩΙΛΟΣ κρύφτηκε 2-3 φορές
και τώρα με ζωηρό ενδιαφέρον
μπορεί να κερδίσει τον ικανό στον
όμιλο ΡΑΠΙΤ και τον βελτιωμένο
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΟ. Αμειβόμε-
νη θέση με καλή εκκίνηση θα
διεκδικήσει και ο ΟΠΣΕΡΒΕΡ. Να
μην αγνοηθεί η φορμαρισμένη
ΛΕΪΤΥ ΛΕΩΝΗ.

4Η ΚΟΥΡΣΑ

Η ΣΤΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ είναι σε ανο-
δική πορεία και διεκδικεί με πρώ-
τη τύχη τη νίκη. Θέση στους πρώ-
τους διεκδικούν οι ικανοί στον
όμιλο ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΕΜΟΡΥ και
ΑΡΤΣΙΜΠΟΛΝΤΟ. Αουτσάιντερ
προβάλλει ο αποδοτικός στα
1200 μέτρα ΣΑΗΠΡΟΥΣ ΤΖΕΜ.

5Η ΚΟΥΡΣΑ

Η ΚΡΙΣΜΑΣ ΣΠΙΡΙΤ προέρχεται
από σαρωτική νίκη και παρά τον
ισχυρότερο όμιλο έχει το προβά-
δισμα. Τη νίκη διεκδικούν επίσης
οι ικανοί ΒΙΖ Α ΒΙΖ και ΚΟΥΗΝ
ΤΑΡΑ. Η ΠΡΙΜΑ ΝΤΟΝΑ σε πολύ
καλή φόρμα στοχεύει σε αμειβό-
μενη θέση.

6Η ΚΟΥΡΣΑ

Η ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΗ ανανεώθηκε και
με νεότερη ενδεικτική προετοιμα-
σία θα συγκρουστεί για τη νίκη με
την ομοϊδιόκτητή της ΜΥΡΣΗΝΗ
και την εντυπωσιακή τα πρωινά
ΛΑΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. Αουτσάιν-
τερ προβάλλει ο δυναμικός ΤΑΚ-
ΚΑΤΑΜ ΣΠΙΡΙΤ.

7Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΣΕΡ ΠΠΕΚΡΗΣ υπερέχει κα-
ταφανώς στον όμιλο και θα κερ-
δίσει με άνεση. Θέση στους
πρώτους διεκδικούν οι πολύπει-
ροι ΜΟΡΕΝΑ και ΝΤΗΠ
ΜΠΛΟΥ. Διαθέτουν δυνατότη-
τες στον όμιλο οι ΓΚΡΕΫ ΓΟΥΙΖ
και ΜΑΗ ΒΙΚΤΟΡΥ και στο-
χεύουν σε διάκριση.

8Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΣΟΛΑΡ ΓΚΛΑΤΙΕΗΤΟΡ θα οδη-
γήσει τον όμιλο και έχει τον πρώ-
το λόγο. Βασικότεροι αντίπαλοί
του οι αποδοτικοί στα 1200 μέ-
τρα ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΖΩΝ και ΦΥ-
ΛΑΣ. Καλοί για το τέτρακαστ οι

φορμαρισμένοι ΠΕΤΡΑΛΛΙΝΑ και
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ.

9Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΖΕΥΣ τρέχει με χαμηλά βάρη
και με διαδρομή ημιαναμονής
μπορεί να αιφνιδιάσει. Πρωταγω-
νιστική εμφάνιση μπορούν να κά-
νουν οι φορμαρισμένοι ΕΥΡΟΣΥ-
ΝΗ ΤΣΙΑΝΣ και ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΕ-
ΗΛ. Ο ΑΟΥΑΡ ΧΟΟΥΠ παρά τα κι-
λά του είναι το αουτσάιντερ.

ΠΑΡΟΛΙ

1-1
4-10
7-2

ΠΟΝΗΡΑ

3-6
5-6
9-12

1η Ιπποδρομία-Ώρα: 03:00 μμ, 1000 μέτρα

1 ΠΟΥΑΡ ΜΙΛΙΟΝΕΡ (2) Χρ. Χριστοφόρου [&] 57.0

2 ΠΑΣΧΑΛΗΣ (4) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 55.0

3 ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΒΙΑ (6) Κ. Καποδίστριας [+] 53.0

4 ΑΛΚΕΤΑΣ (3) Γ. Σταυρινίδης [+] 52.0

5 ΝΑΥΣΙΝΙΚΟΣ (7) Δημητσάνης [+] 52.0

6 ΤΖΙΑΚΚΥΣ (1) Μ. Κ. Πέππος [+] 52.0

7 ΧΑΛΚΕΝΤΕΡΟΣ (5) Α.Α. Αθανασίου [+] 52.0

2η Ιπποδρομία-Ώρα: 03:30 μμ, 1500 μέτρα

1 ΖΗΝΩΝ (5) Χρ. Παύλου [+] 59.0

2 ΡΙΦΙΦΙ (3) Μ. Κ. Πέππος 58.0

3 ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ (2) Κ. Καποδίστριας 57.5

4 ΝΤΟΜΝΟΥΛ ΝΙΚΟΛΑΣ (4) Δ. Κεφάλας [+][@] 57.0

5 ΜΑΪΚ (7) Π. Λ. Ανδρέου [+] 56.5

6 ΑΦΤΕΡ ΣΙΟΚ (8) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 56.0

7 ΚΥΡΙΑ ΚΑΛΛΟΥ (1) Γ. Σταυρινίδης [+] 56.0

8 ΚΚΑΪΛΗΣ (6) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 53.0

9 ΒΕΡΣΟΥΣ (9) Α.Α. Αθανασίου 51.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 2.0 κιλά.

3η Ιπποδρομία-Ώρα: 04:00 μμ, 1200 μέτρα

1 ΜΑΡΠΛ ΑΡΤΣ (11) Π. Λ. Ανδρέου [+] 60.5

2 ΖΑΕΤΣ (9) Χρ. Ανδρέου [+] 60.0

3 ΡΑΠΙΤ (3) Μ. Κ. Πέππος [+] 60.0

4 ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΟΣ(12) Κ. Καποδίστριας [+] 59.0

5 ΟΠΣΕΡΒΕΡ (8) Σ. Μετίν [+] 59.0

6 ΛΕΪΤΥ ΛΕΩΝΗ (2) Δ. Κεφάλας 58.5

7 ΒΙΚΤΟΡΥ ΡΕΗΤ (GB) (7) Γ. Σταυρινίδης [+] 58.0

8 ΤΡΩΙΛΟΣ (6) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 58.0

9 ΜΑΙΣΤΡΟΓΑΡΜΠΗΣ (4) Π. Λάος [+] 54.5

10 ΚΑΖΑΚ ΕΡΩΤΑ ΜΟΥ (5) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 54.0

11 ΓΛΥΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-IRE *(1) Γ. Ευτυχίου [+] 49.0

12 ΜΑΝΑΣΣΗΣ (10) Β. Α. Αδάμου [+] 49.0

Τα βάρη υποβιβάστηκαν κατά 1,0 κιλά.

4η Ιπποδρομία-Ώρα: 04:30 μμ, 1200 μέτρα

1 ΜΙΣΤΕΡ ΘΕΟ (9) Χρ. Ανδρέου [+] 66.0

2 ΓΚΑΛΙ ΒΙΖΙΟΝ (2) Χρ. Χριστοφόρου [#] 65.5

3 ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΕΜΟΡΥ (10) Δημητσάνης [+] 65.5

4 ΑΡΤΣΙΜΠΟΛΤΟ (12) Μ. Κ. Πέππος [+] 65.0

5 ΜΥΡΡΗΝΗ (11) Α. Ν. Ιωάννου [+] 59.5

6 ΣΑΗΠΡΟΥΣ ΤΖΕΜ (1) Κ. Καποδίστριας [+] 59.5

7 ΜΑΡΒΑ (5) Δ. Κεφάλας [+] 58.5

8 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΘΡΥΛΟΣ *(7) Π. Λ. Ανδρέου [+] 58.0

9 ΙΜΙΓΚΡΕΗΣΙΟΝΟΦΙΣΕΡ (3) Β. Α. Αδάμου [+][%] 58.0

10 ΣΤΕΛΙΑΚΥΡΙΑΚΗ (6) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+][%]58.0

11 ΣΑΒΑΝ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ (4) Χ. Λ. Ανδρέου [#] 56.5

12 ΜΙΣΤΕΡ ΚΙΚΗΣ (8) Στ. Κλεόπα [+] 53.0

5η Ιπποδρομία-Ώρα: 05:00 μμ, 1200 μέτρα

1 ΒΙΖ Α ΒΙΖ (5) Δ. Κεφάλας [+] 62.0

2 ΝΟΣΤΟΣ (9) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 57.0

3 ΕΛ ΚΑΚΟΥΙΝΟ (10) Α.Α. Αθανασίου [+] 53.5

4 ΚΟΥΗΝ ΤΑΡΑ (4) Κ. Καποδίστριας [+] 53.5

5 ΠΡΙΜΑ ΝΤΟΝΑ (7) Γ. Σταυρινίδης [+][%] 53.5

6 ΚΡΙΣΜΑΣ ΣΠΙΡΙΤ (12) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 52.0

7 ΝΤΑΡΥ (8) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 52.0

8 ΙΡΙΣ (6) Δημητσάνης [+] 51.5

9 ΒΙΤΤΗΣ ΛΑΗΤ (2) Γ. Ευτυχίου [+] 49.0

10 ΜΙΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ(11) Ι. Μεσιήτης [+] 49.0

11 ΜΙΣΤΕΡ ΧΑΡΗΣ (3) Π. Καράμανος (μ) [+] 49.0

6η Ιπποδρομία-Ώρα: 05:30 μμ, 1200 μέτρα

1 ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ (10) Δ. Κεφάλας 57.0

2 ΕΛΑ ΠΠΟΛΟ ΜΟΥ (4) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 57.0

3 ΜΠΡΑΟΥΝ ΣΑΞΕΣ (3) Α.Α. Αθανασίου [+] 55.0

4 ΝΤΑΣΣ ΦΟΡ ΚΚΑΣΣ (8) Α. Ν. Ιωάννου [+][@] 55.0

5 ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ ΗΛΙΑΝΑ(6) Π. Λ. Ανδρέου [+] 55.0

6 ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΣΠΙΡΙΤ (7) Π. Αθανασίου [+] 54.0

7 ΤΑΜΠΑΣΚΟ (5) Μ. Κ. Πέππος [+] 54.0

8 ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΗ (11) Γ. Σταυρινίδης [+] 52.0

9 ΛΑΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (9) Κ. Καποδίστριας [+] 52.0

10 ΜΥΡΣΗΝΗ (12) Δημητσάνης [+] 52.0

7η Ιπποδρομία-Ώρα: 06:00 μμ, 1000 μέτρα

1 ΜΑΗ ΒΙΚΤΟΡΥ (8) Χρ. Χριστοφόρου [+] 59.0

2 ΣΕΡ ΠΠΕΚΡΗΣ (9) Μ. Κ. Πέππος [+] 59.0

3 ΤΑΡΑΞΙΠΠΟΣ (10) Π. Λ. Ανδρέου [+] 59.0

4 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΙΤΤΑ (1) Γ. Ευτυχίου [+] 58.5

5 ΜΟΡΕΝΑ (4) Δ. Κεφάλας [+] 58.5

6 ΝΤΗΠ ΜΠΛΟΥ (6) Κ. Καποδίστριας [+] 58.5

7 ΤΖΙΟΥΠΙΛΥ (5) Γ. Σταυρινίδης [+] 58.5

8 ΓΚΡΕΗ ΓΟΥΙΖ (2) Β. Α. Αδάμου [+] 58.0

9 ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑ ΣΠΙΡΙΤ (12) Σ. Μετίν 57.5

10 ΜΙΣ ΑΛΑΝΙΑΡΑ (7) Π. Λάος [&] 56.5

11 ΜΠΡΟΥΣΚΟ (3) Ολ. Γεωργίου [+] 56.5

12 ΠΑΝΩΛΙΟΣΙΟΤΙΣΣΑ (11) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 54.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 5,5 κιλά.

8η Ιπποδρομία-Ώρα: 06:30 μμ, 1200 μέτρα

1 ΠΕΤΡΑΛΛΙΝΑ (11) Π. Λ. Ανδρέου [+] 59.0

2 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ (1) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 58.0

3 ΣΟΛΑΡ ΓΚΛΑΤΙΕΗΤΟΡ (12) Ολ. Γεωργίου [+] 58.0

4 ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΖΩΝ (7) Γ. Σταυρινίδης [+] 57.0

5 ΑΠΑΤΣΙ ΜΟΥ (8) Χρ. Χριστοφόρου 56.0

6 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ (10) Μ. Κ. Πέππος [+] 55.5

7 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΓΑΣΑΣ(9) Στ. Κλεόπα [+] 55.0

8 ΠΙΠΠΙΛΛΑ (5) Α. Ν. Ιωάννου [+] 53.0

9 ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΚΑΠΑΤΑΗΣ(6)Δ. Κεφάλας [+] 52.5

10 ΦΥΛΑΣ (4) Π. Λάος [+] 52.5

11 ΟΣΤΡΕΛΙΑΝ ΝΤΑΝΣΕΡ (3) Δημητσάνης [+] 52.0

12 ΚΑΝΤΑΦΗΣ ΡΗΒΕΗΝΤΖΕΡ(2) Κ. Καποδίστριας [+] 51.5

9η Ιπποδρομία-Ώρα: 07:00 μμ, 1200 μέτρα

1 ΑΟΥΑΡ ΧΟΟΥΠ (5) Χρ. Χριστοφόρου [+] 67.0

2 ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΓΚΕ (IRE) (6) Ολ. Γεωργίου [+] 64.5

3 ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ (7) Στ. Κλεόπα [+] 63.0

4 ΑΠΟΥ ΝΤΙΝΟΣ (4) Π. Λ. Ανδρέου [+] 61.0

5 ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ (1) Α.Α. Αθανασίου [+] 60.5

6 ΚΑΤΑΣΤΡΟΣ (12) Α. Ν. Ιωάννου [+] 59.5

7 ΤΑΗΜΟΥΡ (2) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 59.5

8 ΧΑΛΚΟΠΟΥΣ (8) Γ. Ευτυχίου 59.5

9 ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΕΗΛ (IRE) (9) Κ. Καποδίστριας [+] 57.5

10 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΑΝΣ(10) Μ. Κ. Πέππος [+] 53.5

11 ΖΩΗ (11) Γ. Σταυρινίδης [+] 50.5

12 ΖΕΥΣ (3) Π. Λάος [+] 49.0

14Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

ΤοΠρόγραμμαυπόκειταισεαλλαγές.ΣτοιχήματαγίνονταιδεκτάμόνομετοΕπίσημοΠρόγραμματηςΛέσχης.ΣτοίχημαΤέτρακαστλειτουργείσε ιπποδρομίεςμεέξιήπερισσότεραάλογα.*Καθυστερεί
στηνΑφετηρία**ΚαθυστερείκαιπαραμένειστηνΑφετηρία [+]ΤοάλογοθατρέξειμεΠαρωπίδες [#]ΤοάλογοθατρέξειμεΓούνιναΠαραγνάθια. [@]ΤοάλογοθατρέξειμεΚαλύπτραΚεφαλής.

Ο ΠΟΥΑΡ ΜΙΛΙΟΝΕΡ ΚΕΡΔΙΖΕΙ

«Γλυκιά» ήττα 

και πρόκριση 

για Ανόρθωση 

Την πιο «γλυκιά» της ήττα τη φε-
τινή χρονιά γνώρισε την Τρίτη η
Ανόρθωσις. Στον επαναληπτικό
προημιτελικό του Κυπέλλου
ΟΠΑΠ Γυναικών Α Κατηγορίας
έχασε από την Τεχνοοικία ΑΕΚ
στο Αθλητικό Κέντρο του ΑΤΙ με
2-3 σετ, αλλά πέρασε στα ημιτε-
λικά με συνολική βαθμολογία
04-02 και σετ 05-04. Η «Μεγάλη
Κυρία» στα ημιτελικά θα αντιμε-
τωπίσει το ΘΟΙ Αυγόρου.
Σετ: 20-25, 27-25, 25-21, 13-25,

10-15

Πρώτο βήμα 
ο Sabbianco ΑΠΟΛΛΩΝ

Το πρώτο βήμα για πρόκριση
στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου
ΟΠΑΠ Γυναικών Α’ Κατηγορίας
πέτυχε χθες Τρίτη ο Sabbianco
Απόλλων, όπου στο γήπεδό του
παρουσία 300 φιλάθλων  κέρδισε
την BetOnAlfa ΑΕΛ με 3-0 σετ. Η
νίκη των «γαλάζιων» ήταν εύκολη,
αλλά οι «γαλαζοκίτρινες» αγωνί-
στηκαν με ρεζέρβες και χωρίς τις
ξένες Ριπνάγια, Μάγκντιτς. Εξάλλου,
το κοουτσάρισμα της ομάδας ανέ-
λαβε ο βοηθός προπονητή Γιώργος
Πλατρίτης.
Σετ: 25-12, 25-14, 25-14

*Ο προημιτελικός Ολυμπιάδα
Νεαπόλεως - Αναγέννηση Δερύ-
νειας θα διεξαχθεί τελικά την Πέμ-
πτη, 16 Φεβρουαρίου, στις 21:15,
στο «Λευκόθεο. 

Η
Πετρολίνα ΑΕΚ ήταν η με-

γάλη νικήτρια του ντέρμπι
της 16ης αγωνιστικής του
Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ
Ανδρών Α’ Κατηγορίας

κόντρα στον Κεραυνό με 69-49. Οι γη-
πεδούχοι πραγματοποίησαν μία αρκετά
καλή εμφάνιση και δίκαια πήραν την
νίκη. Πιο ισορροπημένο ήταν το πρώτο
ημίχρονο, με τον Κεραυνό να έχει ελαφριά
υπεροχή, και την ΑΕΚ να είναι σαφώς
ανεβασμένη στο δεύτερο ημίχρονο και
να πραγματοποιεί μία επιβλητική εμ-
φάνιση και στο τέλος να παίρνει την νίκη
με αρκετή διαφορά στο σκορ. Κορυφαίος
του αγώνα ήταν ο Τόμισλαβ Πέτροβιτς
με 21 πόντους (3 τρίποντα).  
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-23, 29-34, 50-

39, 69-49

Πετρολίνα ΑΕK: Τομάς 12 (1), Παλάλας,
Πίγκραμ 6, Μπιγκς 6 (2), Μπρέζετς 15, Ντά-
σιτς, Σιζόπουλος 1, Πέτροβιτς 21 (3), Κουμής,
Τρισόκκας 2, Στυλιανού, Παντελή 6 (1).
Κεραυνός: Ανδρέου, Μιχαήλ 7 (1),
Νεοφύτου 1, Στυλιανού, Ρος 6, Θεο-
χαρίδης, Μάρκου, Ο’Μπράιεν 5 (1),
Μπάρκερ 7 (1), Αμπουκάρ 13 (1),
Παρκς 10, Σταυρινίδης.

Εύκολα ο ΑΠΟΕΛ τον Απόλλωνα 
Εντός έδρας νίκη για τον ΑΠΟΕΛ, που
επικράτησε με 106-56 του Απόλλωνα
σε αναμέτρηση που έγινε στο πλαίσιο
της 16ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος
ΟΠΑΠ Ανδρών Α’ Κατηγορίας. Οι γη-
πεδούχοι δεν δυσκολεύτηκαν κόντρα

στην ομάδα της Λεμεσού, η οποία αγω-
νιζόταν χωρίς κάποιο ξένο στην αποστολή
της. Κορυφαίοι του αγώνα ήταν οι Μέρφι
Μπερνατόφσκι με 24 πόντους (3 τρίποντα,
7 ριμπάουντ, 2 ασίστ) και Μπράντον
Μόμπλεϊ με 24 πόντους (9 ριμπάουντ).
Αξίζει να σημειωθεί πως για τον Απόλ-
λωνα ο Ηράκλης Πιττάκας σημείωσε 27
πόντους (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ).
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-9, 50-23, 77-40,

106-56

ΑΠΟΕΛ: Μπράουν 4, Μύθιλλος 4, Μπά-
σεϊ 13 (3), Παντούρης 17 (1), Μπερνα-
τόφσκι 24 (3), Κασκίρης 4, Μόμπλεϊ 24,
Ράιτ 16.
Απόλλωνας: Χριστοφίδης 5 (1), Γρηγο-
ρίου 14, Πιττάκας 27 (2), Κορωνίδης,
Πάπε 2, Γρίβας 4, Παναγίδης 4.

Νικήτρια η Ένωση 
Τη νίκη με 79-59 πήρε η Ένωση Νέων

Παραλιμνίου απέναντι στην ΕΘΑ Έγκωμης,
σε αναμέτρηση που έγινε στο Αυγόρου, για τη
16η αγωνιστική του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ
Ανδρών Α’ Κατηγορίας. Κορυφαίοι του αγώνα
ήταν οι Τομάς, Γουάσινγκτον και Μπλέικς με
20, 19 και 17 πόντους αντίστοιχα.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-7, 42-22, 58-43,

79-59

Ε.Ν. Παραλιμνίου: Μπλέικς 17 (2),
Θωμά 4, Χαννούν 3 (1), Ρέι 14 (3), Πα-
παδόπουλος 2, Τόμας 20, Γουάσιγκτον
19 (4), Πυρίλλης, Ζάντης.
ΕΘΑ: Λοϊζίδης 3, Πουλλίτας, Πηλαβάς
3 (1), Τζάξεν 24 (1), Καραμπατάκης 8,
Παπάμιχαηλ 2, Παναγιώτου 10, Σέπος
2, Μπάρνς 7.

Η Πετρολίνα ΑΕΚ πήρε το ντέρμπι με τον Κεραυνό
Ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε εύκολα του Απόλλωνα  
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Έχει ακόμη μπόλικο δρόμο…

Μ
πορεί να έβγαλε ειδή-

σεις η 23η αγωνιστική
για πάνω και για κάτω,
αλλά το μήνυμα εξακο-
λουθεί να είναι σαφές,

ότι δηλαδή έχουμε ακόμη μπόλικο δρόμο
να διανύσουμε.

Ήταν αγωνιστική των αιωνίων αυτή
που ολοκληρώθηκε, έστω και αν στα
χαρτιά είχαν το πιο εύκολο έργο από
τους λοιπούς της πρώτης πεντάδας.

Ο ΑΠΟΕΛ επανέφερε και πάλι τη
διαφορά εκεί που ήταν πριν από δυο
αγωνιστικές, ενώ η Ομόνοια μείωσε από
τους άλλους τρεις κατά δυο βαθμούς και
πάει με καλή ψυχολογία στα συνεχόμενα
ντέρμπι.

Δεν θεωρώ όμως καταστροφικό για
κανέναν το Χ στο ντέρμπι ΑΕΛ-ΑΕΚ ούτε
την πρώτη απώλεια μετά από 8 συνεχό-
μενες νίκες για τον Απόλλωνα κόντρα

στον Εθνικό στο Δασάκι της Άχνας.
Θεωρώ ότι διά μέσου των πολλών

ντέρμπι μέχρι το τέλος της κανονικής
περιόδου, αλλά κυρίως στη διαδικασία
των μπαράζ, πιθανόν να αλλάξουν πολλά
και σημαντικά, τα οποία για την ώρα
φαντάζουν δεδομένα ή έστω ότι πιο εύ-
κολα μπορεί να επιτευχθούν.

Ο ΑΠΟΕΛ είναι λογικά σαν η ομάδα
που έχει τη διάφορά από τους λοιπούς
να μπαίνει στη διαδικασία των ντέρμπι
με την καλύτερη ψυχολογία, έστω και αν
έχει το πιο βαρύ πρόγραμμα, καθώς και
ντέρμπι στο κύπελλο έχει, αλλά και δυο
μεγάλες αναμετρήσεις με την Μπιλμπάο
τον αναμένουν.

Απ’ εκεί και πέρα ΑΕΛ και ΑΕΚ
μπορεί να μην ήθελαν το Χ αλλά δεν
ήταν γι’ αυτές καταστροφική εξέλιξη, ενώ
ο Απόλλων παραμένει στο κόλπο και
μάλιστα με αξιώσεις.

Μείωσε και ελπίζει η Ομόνοια ότι
διά μέσου των ντέρμπι θα κάνει αυτό
που δεν μπόρεσε στον πρώτο γύρο, να
έχει δηλαδή πολύ καλή γενικά συγκομιδή
και να βελτιώσει περαιτέρω τη θέση της.

Γενικά, υπάρχει ακόμη μπόλικο εν-
διαφέρον, όπως και για τη μάχη της
εξάδας, αλλά πλέον για τη μάχη της
επιβίωσης κατ’ αρχάς στην κανονική
περίοδο και στη συνέχεια στη διαδικασία
των μπαράζ.

Και από τη στιγμή που υπάρχει ακόμη
το Δόξα-Άρης και επίσης το ΑΕΖ-Δόξα,
κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα
ποιος θα πέσει μαζί με την Αναγέννηση
και κυρίως με ποια διαφορά θα μπουν
στα μπαράζ ο Άρης με την ομάδα που
θα σωθεί.

Είναι για τους πάνω στη βαθμολογία,
στη μέση και τα ντέρμπι στο κύπελλο
που ήρθαν μαζεμένα, άρα θα έχουν

πολύ περισσότερη δουλειά στο επόμενο
διάστημα όλοι, γιατί να θυμίσω ότι τα
ευρωπαϊκά εισιτήρια είναι 4 και οι
μνηστήρες σε πρωτάθλημα, αλλά και
με την Ανόρθωση στον θεσμό του κυ-
πέλου είναι 6…

Είναι απλά μαθηματικά και δυο από
τις παραδοσιακά ομάδες με πρωταγω-
νιστικούς ρόλους θα μείνουν εκτός νυμ-
φώνος.

Ποιες θα είναι στην τελική, αυτό απο-
τελεί τεράστιο ερώτημα και προσθέτει
από μόνο του ακόμη περισσότερο εν-
διαφέρον στο υφιστάμενο στη μάχη στον
φετινό μαραθώνιο.

Επί του παρόντος, να ευχηθούμε τα
καλύτερα στον ΑΠΟΕΛ για την πρώτη
μάχη την Πέμπτη στο Μπιλμπάο με
την Ατλέτικο, ελπίζοντας να γίνει ντέρμπι
η υπόθεση πρόκριση στον επαναλη-
πτικό στο ΓΣΠ.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΜΩYΣΕΩΣ

ΤΡΙΤΗ ΓΝΩΜΗ

Έπαθλο ήθους, 
τέχνης & αρετής 
CARLSBERG

Για τη 2η αγωνιστική Φεβρουα-
ρίου 2017, του Παγκυπρίου Πρω-
ταθλήματος Α΄11/12&13/2/2017,
ψήφο διάκρισης στο Έπαθλο Ήθους,
Τέχνης και Αρετής CARLSBERG,
πήραν οι ποδοσφαιριστές: Αμίλιο Ζε-
λάγια, Νίκα Κατσαράβα (Εθνικός
Άχνας), Δημήτρης Χριστοφή (Ομό-
νοια), Φελίπε Ολιβέιρα (Ανόρθωση),
Ιβάν Τρισκόφσκι, Αντώνης Γιωργαλ-
λίδης (ΑΕΚ), Μιγκέλ Αρουαμπαρένα
(ΑΕΛ), Στάθης Αλωνεύτης  (ΑΠΟΕΛ),
Χάμπος Κυριάκου (Απόλλων), Μάρ-
κος Μαραγκουδάκης (ΑΡΗΣ).

Με πίστη στις δυνατότητές του και σεβασμό προς την Μπιλμπάο
Ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία στο επιβλητικό «Σαν Μαμές», με τον Τόμας Κρίστιανσεν να καταλήγει στο πλάνο του 

Αποστολh στο ΜπιλΜπaο

Φρίξος Κυριάκου

Η
μεγάλη πρόκληση για τον

ΑΠΟΕΛ πλησιάζει και
άπαντες στο στρατόπεδο
της ομάδας περιμένουν
πώς και πώς τη μεγάλη

αυριανή πρώτη αναμέτρηση με την
Αθλέτικ Μπιλμπάο. Έχοντας πίστη στις
δυνατότητες των παικτών, αλλά και σε-
βασμό προς τον ανώτερο αντίπαλο, οι
«γαλαζοκίτρινοι» θα εξαντλήσουν όλες
τις πιθανότητες που τους αναλογούν,
ώστε να επιστρέψουν στην Κύπρο με το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Οι ποδοσφαιριστές του Τόμας Κρί-
στιανσεν θα ολοκληρώσουν σήμερα την
προετοιμασία τους με προπόνηση στο
επιβλητικό «Σαν Μαμές» και ο Δανός
τεχνικός θα οριστικοποιήσει το πλάνο
που θα εμπιστευτεί αύριο το βράδυ.
Χθες οι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν
για πρώτη φορά επί ισπανικού εδάφους
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Ωστόσο, υπάρχουν δύο ερωτηματικά
που αφορούν την ετοιμότητα των Μι-
λάνοφ και Μπαράλ, οι οποίοι προέρ-
χονται από τραυματισμό. Πάντως, δεν
αναμένεται ότι θα επιφυλάξει εκπλήξεις
στην ενδεκάδα που θα επιλέξει ο τε-
χνικός ηγέτης των «γαλαζοκιτρίνων».
Όλα δείχνουν ότι θα προτιμήσει σχήμα
με έναν επιθετικό και με γεμάτο κέντρο,
ώστε να μπορέσει να περιορίσει τη
δραστηριότητα των αντιπάλων που ανα-
μένεται να παραταχθούν όπως σε κάθε
παιχνίδι πολύ επιθετικά. Ζητούμενο
για τους πρωταθλητές μας είναι να μην
αφήσουν τους Βάσκους να κάνουν το
παιχνίδι τους. Ουσιαστικά στόχος των
παικτών του Κρίστιανσεν είναι να... «κα-
ταστρέψουν» το παιχνίδι των αντιπάλων
και να μην επιτρέψουν να δώσουν γρή-

γορο ρυθμό. Ο ΑΠΟΕΛ αναμένεται να
δώσει χώρο στην Μπιλμπάο και να
προσπαθήσει να χτυπήσει στις αντε-
πιθέσεις, προκειμένου να διεκδικήσει
το εκτός έδρας γκολ. Αυτό συνιστά αυ-
τοσυγκέντρωση και πολύ καλή τακτική
προσέγγιση με κοντινές αποστάσεις
μεταξύ όλων των γραμμών.

Ο Δανός τεχνικός της ομάδας θεωρεί
πολύ σημαντικό για τους παίκτες που
θα αγωνιστούν στον άξονα και κυρίως
τους Μοράις-Βινίσιους, να βρεθούν σε

καλή μέρα ώστε αφενός να αμυνθούν
σωστά και, αφετέρου, να μπορέσουν να
οργανώσουν σωστά την ανάπτυξη της
ομάδας. Οδηγίες έχουν και οι ακραίοι
επιθετικοί να έχουν γρήγορες επιστροφές
όταν αμύνονται και να δίνουν τις σωστές
βοήθειες στους αμυντικούς. 

Η πιθανή ενδεκάδα
Στα της ενδεκάδας, όλα δείχνουν ότι

ο Βάτερμαν θα είναι ξανά κάτω από τα
δοκάρια και οι Μερκής, Αστίθ, Αρτυματάς

και Λάγο θα αποτελέσουν εκτός απρό-
οπτου την τετράδα της άμυνας. Οι Μοράις,
Βινίσιους και Μπερτόλιο θα αγωνιστούν
στον άξονα της μεσαίας γραμμής και
δύο εκ των Αλωνεύτη, Εφραίμ, Γιαννιώτα
στις πτέρυγες. Μοναδικός προωθημένος
θα είναι ο πρώτος σκόρερ του ΑΠΟΕΛ
Πιέρος Σωτηρίου.

Συνεχίζεται η απόβαση 
των φιλάθλων

Στο Μπιλμάο η απόβαση των φίλων

του ΑΠΟΕΛ άρχισε από τη Δευτέρα,
αλλά από χθες όλο και περισσότεροι
φίλαθλοι καταφθάνουν. Σήμερα ανα-
μένονται στη βασκική πόλη οι οργα-
νωμένοι φίλοι του ΑΠΟΕΛ, ενώ υπάρχει
και προγραμματισμένη εκδρομή από
την Αγγλία. Αύριο αναμένεται ακόμα
μια πτήση από την Κύπρο με περίπου
150 οπαδούς. Οι ποδοσφαιριστές πάν-
τως θα έχουν τη φανατική στήριξη 1.500
και πλέον φιλάθλων που θα βρεθούν
στο «Σαν Μαμές».

Πετεβίνος: «Δεν αντιμετωπίζουμε 

με  φόβο καμία ομάδα»
Δηλώσεις πριν από την αναχώρηση της
ομάδας για την Ισπανία έκανε ο εκπρό-
σωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος
Πετεβίνος, ο οποίος ανέφερε: «Στην αρχή
της χρονιάς αυτό που προσδοκούσαμε
ήταν να έχουμε ένα μακρινό ταξίδι στην
Ευρώπη. Νομίζω ο στόχος επιτεύχθηκε
με την πρόκριση της ομάδας του “32”.

Απ’ εκεί και πέρα ταξιδεύουμε για το
Μπιλμπάο για να αντιμετωπίσουμε μια
ομάδα με απόλυτο σεβασμό και θα πάμε
να διεκδικήσουμε τις δικές μας πιθανό-
τητες. Δεν αντιμετωπίζουμε με  φόβο
καμία ομάδα στην Ευρώπη και το ίδιο
θα κάνουμε και τώρα. Αυτή η προσπάθεια
προσδοκούμε να έχει και συνέχεια στην

Κύπρο. Θέλουμε ένα αποτέλεσμα που
η πρόκριση να κριθεί και στα δυο παι-
χνίδια. Είναι φαβορί η Μπιλμπάο αλλά
ο ΑΠΟΕΛ πολλές φορές ήταν αουτσάιν-
τερ και έκανε μεγάλα πράγματα στην
Ευρώπη. Αυτό θα προσπαθήσουμε να
κάνουμε και τώρα. Υπολογίζουμε 1300
φίλους της ομάδας να είναι μαζί μας». 
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ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης�

Τ
ο σχέδιο β', όταν οι αντίπαλοι

εγκλωβίζουν τον Πίτι, επε-
ξεργάζεται ο Πάμπος Χριστο-
δούλου ενόψει και του ντέρμπι
της ερχόμενης Δευτέρας κόν-

τρα στον ΑΠΟΕΛ. Ο Ισπανός άσος κλεί-
στηκε πολύ καλά στο ντέρμπι της περα-
σμένης Κυριακής, με αποτέλεσμα σε
ελάχιστες περιπτώσεις να μπορέσει να
περάσει κάποιες πάσες ή να βρεθεί σε
θέση βολής. Όπως είναι λογικό και στη
συνέχεια οι αντίπαλοι της ΑΕΛ θα έχουν
σαν στόχο να περιορίσουν τον star της
λεμεσιανής ομάδας, γι' αυτό και ο κ. Χρι-
στοδούλου επεξεργάζεται τους τρόπους
με τους οποίους και ο παίκτης του θα
βρίσκει λύσεις αλλά και η ομάδα. 

Κόντρα στην ΑΕΚ η ΑΕΛ είχε δική
της την μπάλα για μεγάλο χρονικό διά-
στημα, προσπάθησε να δημιουργήσει
αλλά δεν μπορούσε. Σκοπός της τεχνικής
ηγεσίας των κίτρινων είναι η ομάδα του
να έχει και σχέδιο β' σε τέτοιες περιπτώσεις,
για να μπορεί να εξαργυρώνει την ανω-
τερότητά της μέσα στο γήπεδο. Φυσικά
το επόμενο ντέρμπι έχει τις ιδιαιτερότητές
του, όμως για την ΑΕΛ δεν θα αλλάξει η
αγωνιστική της φιλοσοφία, που θα είναι
να αμυνθεί σωστά και να βγάλει αντεπι-
θέσεις που θα την οδηγήσουν στο γκολ. 

Στην ΑΕΛ υπάρχει πολύ καλή ψυ-
χολογία και αυτοπεποίθηση ενόψει του
ντέρμπι της Δευτέρας. Και αυτό γιατί η
ομάδα έβγαλε πάθος, ψυχή και διάθεση
στον τελευταίο της αγώνα, στοιχεία που
στο τέλος την οδήγησαν στην ισοφάριση.
Άπαντες στο κίτρινο στρατόπεδο της Λε-
μεσού πιστεύουν ότι μπορούν να τα κα-

ταφέρουν και μέσα στο ΓΣΠ και να
ντουμπλάρουν τις φετινές τους επιτυχίες
σε βάρος της λευκωσιάτικης ομάδας. 

Επίσης είναι σημαντικό για τον κ.
Χριστοδούλου ότι έχει το σύνολο των
ποδοσφαιριστών στη διάθεσή του και
έτσι θα ξεκινήσει να καταστρώνει τα
πλάνα του χωρίς προβλήματα. Θα επι-
λέξει εκείνους που θα θεωρήσει ότι μπο-
ρούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά
και να επιτρέψουν στην ομάδα να διεκ-
δικήσει τη νίκη. Πλέον ο κ. Χριστοδούλου

έχει πολλές λύσεις στην επίθεση, αφού
και οι Γεωργιάδης, Μπλάνκο που πέ-
ρασαν ως αλλαγές την Κυριακή έδειξαν
ότι μπορούν να βοηθήσουν και ο Σάσι
είτε στο φτερό, είτε στην επίθεση, όπως
φυσικά και οι βασικές επιλογές των Μέ-
σκα και Αρουαμπαρένα. Αν σε αυτούς
προστεθεί και ο Πίτι, που είναι επιθετικός
μέσος, ο τεχνικός της ΑΕΛ θα έχει δύ-
σκολο έργο για το ποιους θα επιλέξει
για τον αγώνα της Δευτέρας. 

Ένα επιπλέον όπλο που έχει η ΑΕΛ

στον αγώνα της Δευτέρας είναι και οι
πολύ καλές επιδόσεις του προπονητής
της ομάδας Πάμπου Χριστοδούλου απέ-
ναντι στον ΑΠΟΕΛ. Και όπως δείχνουν
οι αριθμοί, αυτές είναι εξαιρετικές. Ο κ.
Χριστοδούλου αντιμετώπισε τον ΑΠΟΕΛ
ως προπονητής της ΑΕΛ σε επτά παιγνίδια.
Μετρά 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις 1
ήττα, η οποία ήρθε στο τελευταίο δευτε-
ρόλεπτο του αγώνα στο ΓΣΠ. Από τις ισο-
παλίες η μια έδωσε την πρόκριση στην
ΑΕΛ στο κύπελλο και η άλλη το πρωτά-

θλημα, αφού μια εβδομάδα μετά νίκησε
την Ανόρθωση και στέφθηκε πρωταθλή-
τρια. Το εντυπωσιακό στατιστικό είναι
φυσικά ότι στα εφτά αυτά παιγνίδια η λε-
μεσιανή ομάδα δέχθηκε μόλις ένα τέρμα. 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
15/10/11 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ 0-1 (πρωτάθλημα)
25/1/12 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ 0-1 (κύπελλο)
5/2/12 ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ 0-0 (πρωτάθλημα)
23/2/12 ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ 0-0 (κύπελλο)
22/4/12 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ 1-0 (πρωτάθλημα)
28/4/12 ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ 0-0 (πρωτάθλημα)
19/11/16 ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ 1-0 (πρωτάθλημα)

Επεξεργάζεται το σχέδιο β' ο κόουτς
Στην περίπτωση που εγκλωβίζεται ο Πίτι, ο οποίος είναι ο δημιουργός της ΑΕΛ

Και δείχνει και μπορεί
Η Ανόρθωση παρουσιάζεται σαφώς βελτιωμένη και φαβορί για την έκτη θέση της βαθμολογίας 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος�

Ο αγώνας με τη Δόξα δεν ήταν καθόλου
εύκολος. Υπήρχε αρκετό άγχος, σκοπι-
μότητα λόγω της κρισιμότητάς του. Ποια
ήταν αυτή; Η Ανόρθωση ήθελε πάση
θυσία τη νίκη, πρώτον, για να ανέβει
στην 6η θέση της βαθμολογίας και, δεύ-
τερον, να αποκτήσει προβάδισμα +2 και
+3 από Ν. Σαλαμίνα και Εθνικό αντίστοιχα
στη μάχη της εξάδας. Το εμπόδιο το πέ-
ρασε με επιτυχία η ομάδα του Ρόνι Λέβι,
δείχνοντας κατά διαστήματα αρκετές
αρετές στο παιχνίδι της. Δεν απειλήθηκε
ιδιαίτερα από την αντίπαλη ομάδα, όμως
όσο υπήρχε το στενό προβάδισμα η
πίεση αυξανόταν και δικαιολογημένα. 

Η νίκη ήρθε μέσω συνολικής από-
δοσης, δείχνοντας για μιαν ακόμη φορά
ότι η Ανόρθωση πλέον είναι ομάδα. Δεν
μπορεί να συγκριθεί με τις εμφανίσεις
που είχε στην αρχή της ποδοσφαιρικής
χρονιάς. Αυτό οφείλεται αρχικά στον
Ρόνι Λέβι, στους ποδοσφαιριστές που
καταθέτουν το 100% των ικανοτήτων
τους στο γήπεδο, στη νέα διοίκηση που
έχει φέρει πλέον την ηρεμία, αλλά και
στις κινήσεις που έγιναν τον Ιανουάριο. 

Ετοιμάζεται για τον τελικό
Ο αγώνας με τη Δόξα ανήκει στο πα-

ρελθόν. Η προσοχή όλων στρέφεται στην
αναμέτρηση με τον Εθνικό Άχνας την
Κυριακή στις 18:00 στο «Αντ. Παπαδό-
πουλος». Αγώνας που δικαίως έχει χα-
ρακτηριστεί ως τελικός. Αυτό, γιατί η
Ανόρθωση βρίσκεται στην 6η θέση με
32 βαθμούς. Ο Εθνικός βρίσκεται στην

8η θέση με 29 βαθμούς. Σε περίπτωση
που η «κυρία» πάρει τη νίκη, που αυτός
είναι ο στόχος, η διαφορά μεταξύ των
δυο ομάδων θα πάει στους έξι βαθμούς,
απομένοντας δυο αγωνιστικές μέχρι τη
λήξη της α' φάσης του πρωταθλήματος.

Για την αναμέτρηση της Κυριακής, ο
προπονητής της «κυρίας» Ρόνι Λέβι δεν
θα έχει στη διάθεσά του τον Σιβού, ο
οποίος συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες. 

Αξίζουν πολλά
Έχουν λεχθεί και έχουν γραφτεί πολλά

για τον κόσμο της Ανόρθωσης. Τη Δευτέρα
στο Μακάρειο Στάδιο απέδειξαν, για μιαν
ακόμη φορά, τη μεγάλη τους αγάπη σε
ό,τι αντιπροσωπεύει η Ανόρθωση. Παρά
το ότι η Δευτέρα είναι εργάσιμη ημέρα,
παρά την ώρα αλλά και τις καιρικές συν-
θήκες, έδωσαν το παρών στηρίζοντας
από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό
τους ποδοσφαιριστές. Στο τέλος του αγώνα
πανηγύρισαν μαζί τους τη νίκη, ζητώντας
την κατάκτηση του κυπέλλου, θεσμός
που μπορεί να κατακτήσει η Ανόρθωση. 

Μετά από 14 μήνες
Ένα ακόμα στοιχείο που αποδεικνύει

ότι η Ανόρθωση έχει ανεβάσει κατά
πολύ την αγωνιστική της εικόνα είναι
το γεγονός ότι με τη νίκη της επί της
Δόξας κατάφερε να πετύχει κάτι, που
πριν από 14 μήνες το έκανε ξανά. Να
πανηγυρίσει τρεις σερί νίκες. Τον Δε-
κέμβριο του 2015 είχε επικρατήσει επί
του ΑΠΟΕΛ, του Άρη και της ΕΝΠ.
Επίτευγμα που για πρώτη φορά το πε-
τυχαίνει στην τρέχουσα περίοδο και
σαφώς παίζει ρόλο στην ψυχολογία των
ποδοσφαιριστών.
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Αυτό�το�αβαντάζ�ποιος�θα�το�πάρει;
Ομόνοια και Απόλλωνας ανοίγουν τον χορό στα προημιτελικά του κυπέλλου Κόκα Κόλα

Νίκη και μηδέν παθητικό
ΟΜΟΝΟΙΑ
Κωνσταντίνος Κλαρκ

Κ
ουκκιά καθαρισμένα.

Τόσο ξεκάθαρη είναι
η αποστολή της Ομό-
νοιας, σε ό,τι αφορά
τον τελικό στόχο της

στο σημερινό παιχνίδι. Προβάδισμα
με καλύτερη εκδοχή το μηδέν πα-
θητικό ή, στο χειρότερο γι’ αυτήν σε-
νάριο, λευκή ισοπαλία, που σε τέ-
τοιους αγώνες θεωρείται καλό σκορ.
Για την Ομόνοια πλέον κάθε αγώνας
έχει χαρακτήρα αγώνα-χρονιάς, με
την προσδοκία να αποκτά τον ίδιο
χαρακτήρα και ο επόμενος. Η έξοδος
στην Ευρώπη είναι απαραίτητη και
βέβαια υπάρχει και η επιθυμία-
ανάγκη για ένα τρόπαιο. Μέσω πρω-
ταθλήματος το ευρωπαϊκό εισιτήριο
είναι εφικτό, αλλά με μεγάλο βαθμό
δυσκολίας. Στο κύπελλο είναι πέντε
αγώνες και σαφώς υπάρχει απόλυτη
εξάρτηση από τη δική της παρουσία.
Αυτά στη θεωρία. Τα σπουδαία είναι
φυσικά στην πράξη. Σήμερα λοιπόν
η Ομόνοια θα ψάξει τη νίκη. Έχει
επιθετική ισχύ και αυτό της επιτρέπει
να νιώθει πως θα βρει τον δρόμο
προς τα δίχτυα ακόμη και σε κλειστό,
ισορροπημένο παιχνίδι. Περισσότερο
την απασχολεί η άμυνα. Η ατυχία
με τον Άρνασον φρέναρε την αισιο-
δοξία πως με τον Ισλανδό θα βελ-
τιωνόταν δραστικά η κατάσταση. Άρα
η βελτίωση και η διαφύλαξη της
εστίας πρέπει να προκύψει από τους
«παλιούς». Με πιο ομαδική δουλειά
και χωρίς φυσικά αβίαστα τραγικά
λάθη. Από τον Ντάρμπισαϊαρ μέχρι
τον Παναγή, άπαντες πρέπει να δώ-
σουν το μάξιμουμ στην αμυντική
παρουσία. Υπάρχουν και παρεμφερή
κίνητρα, αφού πάνε δύο χρόνια από

την τελευταία νίκη της Ομόνοιας επί
του Απόλλωνα στο ΓΣΠ και τέσσερεις
σερί αγώνες σε πρωτάθλημα-κύ-
πελλο που ηττάται. Υπάρχει φυσικά
το πρόσφατο παιχνίδι, από το οποίο
η Ομόνοια μπορεί πολλά να διδαχθεί.
Παραδείγματα προς μίμηση, η εμ-
φάνιση και το τέμπο για 30 λεπτά
στην επανάληψη. Παραδείγματα
προς αποφυγήν, τα πρώτα 45’ και η
ευκολία με την οποία δέχτηκε τα
γκολ.  Με δύο λόγια, η Ομόνοια
πρέπει σήμερα να ακουμπήσει σχε-
δόν το μάξιμουμ των δυνατοτήτων
της σε όλα τα επίπεδα, να κάνει
γεμάτο παιχνίδι. Κάτι που θα καλείται
από τώρα και στο εξής να κάνει συ-
νέχεια μέχρι τον Μάιο και οφείλει
να ανταποκριθεί.   

Υπάρχει αρκετή κινητοποίηση
από τον κόσμο και οι ενδείξεις κάνουν
λόγο ότι η προσέλευση θα αγγίξει,
ίσως και να ξεπεράσει τον διψήφιο
αριθμό χιλιάδων.  

Υπάρχουν ερωτηματικά για τις
τελικές επιλογές του Κάρβερ σε ό,τι
αφορά την 11άδα και κυρίως την
αμυντική γραμμή. Ο Παναγή επι-
στρέφει εκτός απροόπτου κάτω από
τα δοκάρια. Με τον Άρνασον παρο-
πλισμένο, ο Κάρβερ λογικά θα πον-
τάρει στο δίδυμο Νασιμέντο-Βύντρα
στο κέντρο της άμυνας, εκτός και αν
προτιμήσει τον Καρλίτος. Και εδώ
υπάρχει ερώτημα. Θα παραμείνει
σε ρόλο αριστερού μπακ αν δεν επι-
λεγεί για τα στόπερ), ο αμυντικός
από το Πράσινο Ακρωτήρι ή θα επι-
στρέψει ο Σοϊλέδης. Δεξιά στα μπακ
παραμένει ο Παναγιώτου (ο Κων-
σταντινίδης είναι εκτός αποστολής).
Μαργκάσα και Κλέιτον θα παίξουν
σίγουρα στη μεσαία γραμμή. Μπρέ-
βελντ ή Κατελάρης θα πάρουν την
3η θέση, Στα άκρα οι Χριστοφή, Σέ-
ρινταν και κορυφή ο Ντάρμπισαϊαρ. 

ΑΠΟΛΛΩΝ
Κωστής Σταυρινίδης

Μ
ε οδηγό την πρό-

σφατη νίκη του για
το πρωτάθλημα, ο
Απόλλωνας αντιμε-
τωπίζει σήμερα την

Ομόνοια στο ΓΣΠ και φυσικά στόχος
του είναι το αποτέλεσμα εκείνο που
θα του επιτρέψει την ερχόμενη Τε-
τάρτη στη Λεμεσό να πάρει το εισι-
τήριο της πρόκρισης για τον ημιτελικό
της διοργάνωσης. Στον Απόλλωνα
ξέρουν πολύ καλά ότι το σημερινό
παιγνίδι θα είναι εντελώς διαφορετικό
από εκείνο του πρωταθλήματος, όμως
ο στόχος παραμένει ο ίδιος, δηλαδή
η νίκη.

Ο Σωφρόνης Αυγουστή προετοί-
μασε κατάλληλα τους παίκτες του σε
αυτές τις 2-3 ημέρες που είχε στη
διάθεσά του, έτσι ώστε να παρουσια-
στούν πανέτοιμοι. Ο Απόλλωνας βρί-
σκεται σε άριστη αγωνιστική κατά-
σταση, αλλά και στον τομέα της ψυ-
χολογίας. Άπαντες βλέπουν το ση-
μερινό παιγνίδι ως μια καλή ευκαιρία
για να επιστρέψουν στις νίκες και να
κάνουν σημαντικό βήμα και προς
τον στόχο του κυπέλλου. Ο τεχνικός
του Απόλλωνα ξέρει ότι οι δυσκολίες
της σημερινής αναμέτρησης κόντρα
σε ένα μεγάλο αντίπαλο θα είναι πολ-
λές, όμως υπάρχει η θέληση και το
πάθος για να τα καταφέρουν. Τρεις
νίκες στις τελευταίες του πέντε επι-
σκέψεις στο ΓΣΠ μετρά ο Απόλλωνας
κόντρα στην Ομόνοια. Μάλιστα στις
τελευταίες τρεις είναι αήττητος, ενώ
στα τελευταία δύο παιγνίδια κέρδισε
με το ίδιο σκορ (2-1). Το εντυπωσιακό
είναι πως στα τελευταία δέκα παιγνίδια
των δύο ομάδων στην πρωτεύουσα
το συγκεκριμένο αποτέλεσμα ήρθε

6 φορές. Στις τελευταίες πέντε επι-
σκέψεις του στο στάδιο της πρω-
τεύουσας ο Απόλλωνας μετρά 3 νίκες,
1 ισοπαλία και μόλις μια ήττα. 

Για τον σημερινό αγώνα ο τεχνικός
του Απόλλωνα δεν υπολογίζει στους
Γκίε, Μακρίδη, Αγγελή και τους νε-
αρούς Ρέινολτς και Ψύχα. Ο Γκόμες
είναι πλέον πολύ καλά, ήταν στον
πάγκο στον αγώνα με τον Εθνικό και
σύντομα θα επιστρέψει στην 11άδα. 

Οι κυανόλευκοι θα παραταχθούν
και στον σημερινό αγώνα με σχημα-
τισμό 4-2-3-1. Τερματοφύλακας θα
είναι ο Βάλε. Δεξιά ο Ζοάο Πέδρο.
Αριστερά θα είναι ο Βασιλείου και
στο κέντρο της άμυνας οι Βινίσιους
και Ρομπέρζ. Αμυντικοί μέσοι θα
είναι και σήμερα οι Σακέτι και Χάμπος
Κυριάκου. Ο Αργεντινός θα πάρει
τις ανάσες του την Κυριακή, αφού
είναι τιμωρημένος. Μπροστά τους ο
Ντα Σίλβα. Στο ένα φτερό ο πρώτος
σκόρερ της ομάδας Παπουλής, ο
οποίος θα επιστρέψει στην 11άδα
(με τον Εθνικό έμεινε στον πάγκο
λόγω ίωσης), ενώ στο άλλο θα αγω-
νιστεί ο Σαρδινέρο. Για την κορυφή
της επίθεσης αναμένεται ότι και πάλι
θα ξεκινήσει ο Μάγκλιτσα, ο οποίος
επίσης θα απουσιάσει την Κυριακή
λόγω τιμωρίας. 

Όπως είναι λογικό, το εργάσιμο
της ημέρας δεν θα επιτρέψει σε μεγάλη
μερίδα των φίλων του Απόλλωνα να
βρεθούν σήμερα στο Νότιο Πέταλο
για να στηρίξουν την προσπάθεια
της ομάδας τους να κάνει το πρώτο
βήμα για την πρόκριση της στους 4
του κυπέλλου. Οι αισιόδοξες εκτι-
μήσεις των ανθρώπων της λεμεσιανής
ομάδας είναι για παρουσία περίπου
1000 οπαδών τους στο ΓΣΠ, που αν
επιβεβαιωθεί ο Απόλλωνας θα έχει
δυνατή στήριξη σήμερα.

Έχει τον τρόπο του στο ΓΣΠ

ΑΠΟΛΛΩΝ

Βάλε

Ζοάο Πέδρο

Βασιλείου 

Βινίσιους 

Ρομπέρζ

Σακέτι 

Κυριάκου

Ντα Σίλβα

Παπουλής 

Σαρδινέρο

Μάγκλιτσα

ΟΜΟΝΟΙΑ

Παναγή

Παναγιώτου

Σοϊλέδης (Καρλίτος)

Νασιμέντο

Βύντρα

Μαργκάσα

Μπρέβελτ (Κατελάρης)

Κλέιτον

Χριστοφή

Σέρινταν

Ντάρμπισαϊαρ

Σφυρίζει ο Νικολάου
Ο Γιώργος Νικολάου θα σφυρίξει τον σημερινό αγώνα
με βοηθούς τους Μάριο Καλογήρου και Παύλο Γε-
ωργίου, ενώ 4ος θα είναι ο Λούκας Σωτηρίου. Ο
ορισμός του Νικολάου έφερε αντίδραση από πλευράς
Ομόνοιας. «Συνιστά πρόκληση και γεννά πολλά ερω-
τηματικά. Επιβεβαιώνει, παράλληλα, τους προβλημα-
τισμούς του Συλλόγου για τα κριτήρια με τα οποία η
Επιτροπή διαιτησίας ορίζει τους διαιτητές. Ευχή μας
είναι να πραγματοποιηθεί ένας τίμιος και αθλητοπρεπής
αγώνας, στο πλαίσιο του Fair Play και οι δύο ομάδες
να αντιμετωπιστούν ισότιμα», ανέφερε μεταξύ άλλων
ανακοίνωση της Ομόνοιας. Τη θέση των «πρασίνων
σχολίασε ο Φανούριος Κωνσταντίνου: -Είναι δικαίωμα
της Ομόνοιας. Αυτή τη στιγμή και σαν Απόλλωνας, θα
έχουμε τα μάτια μας στραμμένα πολύ περισσότερο
στον Γιώργο Νικολάου, ο οποίος είναι υπό πίεση. Θα
πρέπει να περιμένουμε και ευχόμαστε να ανταποκριθεί
και να σφυρίξει ακριβοδίκαια».
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Αν δεν κερδίσει στην ΑΕΚ Αρένα «χάνεται»
Κρίσιμο και καθοριστικό το ερχόμενο ντέρμπι με την Ομόνοια 

ΑΕΚ

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Η
ΑΕΚ στα τελευταία δυο

ντέρμπι με ΑΠΟΕΛ και
ΑΕΛ παρουσιάστηκε αρ-
κετά βελτιωμένη. Με λίγη
τύχη θα μπορούσε να έκα-

νε σπουδαία διπλά στο Γ.Σ.Π. και στο
Τσίρειο. Όμως δυο αδράνειες στην άμυνα
τής στοίχισαν πολύ ακριβά. Οι «κιτρινο-
πράσινοι» ήδη είναι στο -7 από τον
αρχικό τους στόχο, την κορυφή και φυ-
σικά τη διεκδίκηση του τίτλου. Δεν έχουν
την πολυτέλεια για την παραμικρή απώ-
λεια απ’ εδώ και πέρα. Διότι εάν αυξηθεί
και άλλο η διαφορά, τότε ουσιαστικά
«χάνονται» και ο στόχος της κατάκτησης
του πρωταθλήματος θα ξεθωριάσει για
καλά. 

Με πείσμα και θέληση
Πλέον η προσοχή είναι στον αγώνα

της Κυριακής με την Ομόνοια. Κομβικό
και καθοριστικό παιχνίδι. Εάν δεν κερ-
δίσει, τότε θα κάνει πλέον το πιο καθο-
ριστικό πισωγύρισμα. Με νίκη αλλά-
ζουν όλα. Στη συνέχεια θα ακολουθή-
σουν τα παιχνίδια με Ερμή και Ανα-
γέννηση, και θα έχει την ευκαιρία να
κάνει το 3χ3 πριν από τους καθοριστι-
κούς αγώνες των πλέιοφ, που θα κρί-
νουν και τον φετινό πρωταθλητή. Οι
ποδοσφαιριστές του Ιδιακέθ καλούνται
να αγωνιστούν με πάθος και αποφα-
σιστικότητα, όπως έπραξαν στα παι-
χνίδια με ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ, όμως αυτή
τη φορά θα πρέπει να πάρουν την

ουσία και μόνο, που είναι η νίκη. 
Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει πίστη

και αισιοδοξία ότι απέναντι στην Ομόνοια
θα παρουσιαστεί όπως πρέπει και θα
πανηγυρίσουν μια πολύ σπουδαία νίκη. 

Τα αγωνιστικά δεδομένα
Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ δεν θα έχει στη

διάθεσή του τον τιμωρημένο Μόισοφ,
που αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη
κάρτα στο ντέρμπι την ΑΕΛ. Επιστρέ-
φει από τιμωρία ο Ορτίθ, ενώ εκτός
συγκλονιστικού απροόπτου επιστρέ-
φει ο Τρουγιόλς και το πιο πιθανό
θα πάρει θέση στο αρχικό σχήμα
στην άμυνα.

Στα 5 ευρώ το εισιτήριο 
με Ομόνοια 

Η διοίκηση της ΑΕΚ ανακοίνωσε
την έναρξη της προπώλησης των ει-
σιτηρίων του αγώνα με την Ομόνοια.
Στα 5 ευρώ η είσοδος και φαίνεται ξε-
κάθαρα ότι ο στόχος είναι να γεμίσει
το γήπεδο και να ωθήσουν τους πο-

δοσφαιριστές στη νίκη. Άλλωστε σε
αυτόν τον κρίσιμο αγώνα θα πρέπει
όλοι οι ΑΕΚτζήδες να δώσουν τη «μά-
χη» τους, στις κερκίδες του ΑΕΚ Αρένα.
Υπάρχει πίστη και αισιοδοξία ότι η
προσέλευση του κόσμου θα είναι πα-
ρόμοια με αυτή στο ντέρμπι με τον
ΑΠΟΕΛ. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 
«Η Αθλητική Ένωση Κίτιον (ΑΕΚ)

Λάρνακας ανακοινώνει την έναρξη
της προπώλησης εισιτηρίων για τον
αγώνα της 24ης αγωνιστικής του
πρωταθλήματος με αντίπαλο την Ομό-
νοια στο ΑΕΚ ARENA, που θα διε-
ξαχθεί την Κυριακή (19/02/2017,
16:00). Η προπώληση των εισιτηρίων
ξεκίνησε το πρωί από τα Γραφεία
του Σωματείου. Η γενική είσοδος
ορίστηκε στα 5 ευρώ και το παιδικό
εισιτήριο στο 1 ευρώ. Εισιτήρια θα
πωλούνται για τις εξέδρες Γεώργιος
Καραπατάκης (περιορισμένος αριθ-
μός), AJK Group και Πετρολίνα. Οι
είσοδοι και τα ταμεία του γηπέδου
θα ανοίξουν μιάμιση ώρα (14:30)
πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.
Υπενθυμίζουμε ότι συνεχίζεται η
εφαρμογή του μέτρου της ταυτοποί-
ησης, όπως και σε όλα τα προηγού-
μενα εντός έδρας παιχνίδια.

Αναλυτικά το ωράριο για την προ-
πώληση εισιτηρίων:

Tρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή:
09:00-13:00, 15:00-18:00

Σάββατο: 09:00-14:00. Τα μέτρα
ασφαλείας για το παιχνίδι θα ανακοινω-
θούν τις επόμενες μέρες.

Κοιτάζοντας το μέλλον
Παρελθόν οι Ντα Σίλβα και Έντιν Νουρεντινόφσκι 

ΕΡΜΗΣ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Από τη στιγμή που ο στόχος της εξάδας
φαίνεται να χάνεται για τον Έρμη, ο πρό-
εδρος Λούκας Φανιέρος και οι συνερ-
γάτες του άρχισαν να κοιτάζουν το μέλλον
της ομάδας και πιο συγκεκριμένα την
ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Μπορεί
ακόμη να είναι αρκετά νωρίς, αλλά στον
Σύλλογο της Αραδίππου, θέλουν αρχικά
να νοικοκυρέψουν οικονομικά την ομάδα
και ακολούθως να αρχίσουν το χτίσιμο
για την επόμενη σεζόν, με απώτερο
σκοπό να γίνει πιο ισχυρή και να διεκ-
δικήσει μέχρι τέλους τους στόχους της.
Βεβαίως, αγωνιστικά οι «φτεροπόδαροι»
δεν πρόκειται να υψώσουν «λευκή» ση-

μαία στις επόμενες τρεις αγωνιστικές
που θα ολοκληρώσουν την α’ φάση του
πρωταθλήματος, με στόχο την καλύτερη
δυνατή βαθμολογική συγκομιδή. 

Τόπο στα νιάτα
Η αποχώρηση ενός από τους κορυ-

φαίους σκόρερ της ομάδας, του Ντομινίκ
Ντα Σίλβα, και η επικείμενη λύση της
συνεργασίας με τον Σκοπιανό τερματο-
φύλακα Έντιν Νουρεντινόφσκι αποδυ-
ναμώνουν αισθητά την ομάδα του Ερμή
και ήδη έχει δοθεί εντολή στην τεχνική
ηγεσία για χρησιμοποίηση νεαρών Κύ-
πριων ποδοσφαιριστών, με γνώμονα το
μέλλον. Παίκτες, όπως οι Λίλλης, Κέζος,
Αλεξίου, Αντωνίου και Ψάλτης έδειξαν
πολύ καλά στοιχεία σε παιχνίδια όπου
έχουν αγωνιστεί φέτος και θα τους δοθεί

η ευκαιρία να αποδείξουν ακόμη πε-
ρισσότερα πράγματα. Παίρνοντας ση-
μαντικό χρόνο συμμετοχής θα μπουν
για τα καλά στο πετσί της ομάδας και
στις απαιτήσεις των αγώνων, με την προ-
οπτική να αποτελέσουν μέρος του νέου
κορμού της ομάδας που θα χτιστεί τους
επόμενους μήνες. Μέχρι την ολοκλή-
ρωση του β΄γύρου του πρωταθλήματος
ο Ερμής θα αντιμετωπίσει ΑΕΖ (εκτός),
ΑΕΚ (εντός) και ΑΕΛ (εκτός). Πρόκειται
για τρία παιχνίδια απέναντι σε ομάδες
που έχουν στόχους και θα είναι μια
πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους νεαρούς
να «κολυμπήσουν» στα βαθιά. Επιπλέον,
για κάποιους ξένους της ομάδας θα απο-
τελέσουν μιαν από τις τελευταίες ευκαιρίες
να αποδείξουν ότι αξίζουν μια θέση στον
Ερμή της επόμενης χρονιάς. 

Επιφυλάχθηκε για την απόφαση

ΕΦΕΤΕΙΟ

Βασίλης Τσιρόπουλος

Καμία απόφαση δεν ανακοινώθηκε χθες,
όσον αφορά την έφεση που κατέθεσε η
ΑΕΖ εναντίον της απόφασης της Δικα-
στικής Επιτροπής, ημερομηνίας

2/2/2017.
Η ακρόαση στο εφετείο της ΚΟΠ

έγινε χθες, χωρίς όμως να ανακοινωθεί
κάτι. Το εφετείο επιφυλάχθηκε για την
απόφασή του, η οποία θ’ ανακοινωθεί,
όπως πληροφορούμαστε, εντός της εβδο-
μάδας. Έτσι, εντός των επόμενων ημερών,
θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό. 

«Αναπνέει» ελεύθερα 

ΑΡΗΣ

Κωστής Σταυρινίδης 

Τώρα μάλιστα. Για πρώτη φορά φέτος, ο
Άρης αναπνέει πιο ελεύθερα. Η ομάδα
της Λεμεσού μετά τη νίκη της επί του
Ερμή αύξησε την απόσταση από τη Δόξα
στους επτά βαθμούς και για πρώτη φορά
στο φετινό πρωτάθλημα νιώθει άνετος.
Μάλιστα έχει την ευκαιρία, ουσιαστικά,
να καθαρίσει την παραμονή στα επόμενα
δύο παιγνίδια, στα οποία φιλοξενεί την
Αναγέννηση το Σάββατο και θα αντιμε-
τωπίσει τη Δόξα στο Μακάρειο. Με δύο
στα δύο η διαφορά θα πάει τουλάχιστον
στους δέκα βαθμούς, κάτι που θα του
επιτρέψει να νιώσει σιγουριά όσον αφορά
την παραμονή του στην κατηγορία. 

Κόντρα στον Ερμή, ο Άρης επιβεβαί-

ωσε την ανοδική του πορεία. Μπορεί
να μην είχε φανεί σε βαθμούς τα προ-
ηγούμενα παιγνίδια όπου αντιμετώπισε
τις μεγάλες ομάδες, όμως οι εμφανίσεις
του επέτρεπαν λόγους αισιοδοξίας. Και
τώρα που ξεκίνησε το βατό πρόγραμμα,
ο Νικόλας Μαρτίδης αλλά και οι φίλοι
της ομάδας περιμένουν ότι θα έρθουν
και οι βαθμοί.

Καμία υποτίμηση
Κανένας δεν υποτιμά την Αναγέννηση,

όμως το παιγνίδι προσφέρεται για δεύτερο
στη σειρά τρίποντο. Αν το πετύχει, θα
βάλει ακόμα μεγαλύτερη πίεση στη Δόξα
αλλά και στην Καρμιώτισσα, την οποία
θα φθάσει σε απόσταση βολής (3 βαθμοί)
αν χάσει από τον Απόλλωνα στο Τσίρειο.
Επιστρέφουν οι Μάρτινς και Ευσταθίου
που εξέτισαν τις ποινές τους.



sporttime  ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΕΒPΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | SPORTS | 39

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.

Ο Ολυμπιακός έχει κάνει focus στην
αναμέτρηση της Πέμπτης (16/02) με
την Οσμανλίσπορ και ο Πάουλο Μπέντο
βλέπει τα προβλήματα να αυξάνονται
αντί να μειώνονται. Ο Μπράουν Ιντέγε,
ο οποίος χτύπησε στο ματς του Σαββάτου
με την ΑΕΛ, πήγε στου Ρέντη με δεμένο
το χέρι τη Δευτέρα, θέλει πολύ να βοη-
θήσει την ομάδα του, αλλά συνεχίζει να
πονά στην ωμοπλάτη και όσο περνάνε
οι ώρες και δεν σημειώνεται βελτίωση,
λιγοστεύουν και οι πιθανότητες να αγω-
νιστεί. Το πιο πιθανό σενάριο στην πα-

ρούσα φάση είναι να μην αγωνιστεί ο
Νιγηριανός κόντρα στους Τούρκους. 

Από την άλλη έχει το μυαλό του και
στους Ταρίκ Ελιούνουσι και Αλμπέρτο
Μποτία ο Πορτογάλος τεχνικός. Ερωτη-
ματικό αποτελεί το αν θα αγωνιστεί αύριο
ο Νορβηγός και τα πάντα είναι ανοιχτά.

Παράλληλα, ο Ισπανός στόπερ έχει
ανεβάσει πυρετό ωστόσο δεν υπάρχει
μεγάλη ανησυχία για την κατάστασή
του, αλλά επειδή απομένουν λίγες ημέρες
μέχρι το ματς, καλύτερα να μην ειπω-
θεί… μεγάλη κουβέντα. Το βλέμμα του
στο ντέρμπι με την ΑΕΚ έχει ο Μάνουελ
Ντα Κόστα, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα
συμμετοχής την Πέμπτη λόγω καρτών.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.

Με συνολική αξία ρόστερ γύρω στα
500.000.000 ευρώ οι «κόκκινοι διά-
βολοι» είναι ή δεύτερη ομάδα στο
νησί στη σχετική λίστα πίσω από τη
συμπολίτισσα Σίτι και δεδομένου ότι
ο Μουρίνιο όπως και οι ιθύνοντες
της ομάδας έχουν μεγάλες προσδοκίες
για την επόμενη σεζόν, ήδη έχουν
ξεκινήσει οι φήμες για το πώς πρό-
κειται να κινηθούν στη μετεγραφική
περίοδο του καλοκαιριού. 

Ο Αντρέα Μπελότι της Τορίνο φέ-
ρεται να είναι ένας εκ των βασικών
στόχων της Γιουνάιτεντ, η οποία είναι
διατεθειμένη να καλύψει τη ρήτρα
των 100 εκατομμυρίων που έθεσε η
ιταλική ομάδα με το πρόσφατο συμ-
βόλαιο που ετοίμασε για τον νεαρό
επιθετικό. Βέβαια, έχοντας πετύχει
ήδη 17 γκολ στη φετινή Serie A, ο
Μπελότι βρίσκεται στην ατζέντα αρ-
κετών μεγάλων ομάδων από το νησί,
όπως Λίβερπουλ και Τσέλσι καθώς
επίσης και της Ρεάλ Μαδρίτης. 

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει αρχίσει να
σκέφτεται τη ζωή μετά τον Ζλάταν Ιμ-
πραΐμοβιτς και ο Αντουάν Γκριεζμάν
είναι το βασικό όνομα στη λίστα του
Πορτογάλου, με τους «κόκκινους»
να σκοπεύουν να προσφέρουν
350.000 ευρώ την εβδομάδα στον
Γάλλο στράικερ προκειμένου να απο-
σπάσουν την υπογραφή του. 

Αβέβαιο κρίνεται το μέλλον του
Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος υπό
τις οδηγίες του Μουρίνιο δεν βρίσκει
θέση στην ενδεκάδα και πλέον κάνει
σκέψεις για μια ενδεχόμενη αποχώ-
ρηση.

Υψηλές βλέψεις 

Τρεις «πονοκέφαλοι» για τον Μπέντο

Το ενδιαφέρον στην «Allianz Arena»
Η Μπάγερν υποδέχεται την Άρσεναλ, ενώ στον δεύτερο αγώνα, η Ρεάλ Μ. τη Νάπολι

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Με δύο αγώνες συνεχίζεται απόψε (21:45)
η φάση των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ.
Στο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι, η Μπάγερν
Μονάχου υποδέχεται την Άρσεναλ, ενώ
στον άλλο αγώνα, η πρωταθλήτρια Ευ-
ρώπης Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί τη Νά-
πολι. Ο Αρτούρο Βιδάλ σε δηλώσεις του
φαίνεται αρκετά αισιόδοξος για την επα-
νέναρξη του Τσάμπιονς Λιγκ, δηλώνοντας
χαρακτηριστικά: «Θα δείξουμε για τι εί-
μαστε φτιαγμένοι αρχής γενομένης από
το ματς με την Άρσεναλ», προσπαθώντας
έτσι να προαναγγείλει την αγωνιστική
ανάκαμψη της ομάδας του Μονάχου. 

Ακόμη ανέφερε: «Ελπίζω οι αντίπαλοί
μας να παίξουν όπως παίζουν στην Αγ-
γλία και να μην επικεντρωθούν μόνο
στη μαζική άμυνα και στις αντεπιθέσεις.
Η εν λόγω διοργάνωση προσφέρεται
για θέαμα και όσες ομάδες αγωνίζονται
σε αυτό, οφείλουν να παίξουν ανοιχτό-
ελκυστικό ποδόσφαιρο». Σε γενικές γραμ-
μές έστειλε μήνυμα στην ομάδα του Αρ-
σέν Βενγκέρ για τις διαθέσεις των Βαυα-
ρών για τον αυριανό αγώνα υπογραμ-
μίζοντας πως στο Μόναχο έχουν οπλιστεί
με αρκετή αυτοπεποίθηση, ενώ ταυτό-
χρονα υποσχέθηκε στο κοινό της «Αλιάντς
Αρίνα» ότι αυτήν τη φορά η Μπάγερν
θα εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα

της δοθούν και θα πάρει το επιθυμητό
αποτέλεσμα.Στο μεταξύ, ο Τσάμπι Αλόνσο
αποχώρησε από την προπόνηση της
Δευτέρας με έντονες ενοχλήσεις στο δεξί
γόνατο, μετά από χτύπημα που δέχθηκε
από τον Χάβι Μαρτίνες και η συμμετοχή
του κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Ο
Ισπανός μέσος αποτελεί παίκτη-κλειδί
για το παιχνίδι των Βαυρών, έχοντας
μέχρι τώρα 18 συμμετοχές στο πρωτά-
θλημα και 3 στην κορυφαία ευρωπαϊκή
διασυλλογική διοργάνωση. 

Ο Κάρλο Αντσελότι κάθεται σε «αναμ-
μένα κάρβουνα», καθώς δεν μπορεί να

υπολογίζει γι' αυτό το παιχνίδι τους
Φρανκ Ριμπερί και Ζερόμ Μπόατενγκ,
που αναρρώνουν από τους πρόσφατους
τραυματισμούς τους.

Φαβορί η Ρεάλ
Στον δεύτερο αγώνα της βραδιάς, η Ρεάλ
Μαδρίτης, στα χαρτιά, έχει τον πρώτο
λόγο εδικά όταν αγωνίζεται στην έδρα
της, ωστόσο θα πρέπει να προσέξει αρ-
κετά, απέναντι στην επικίνδυνη Νάπολι.
Ο Σέρχιο Ράμος, σε δηλώσεις του, υπο-
στήριξε ότι αυτό που θέλουν αυτός και
οι συμπαίκτες του είναι να μη δεχθούν

γκολ, ώστε να έχουν ένα ήσυχο δεύτερο
παιχνίδι στην Ισπανία. «Η Νάπολι είναι
ένας σκληρός αντίπαλος, που αυτήν τη
στιγμή βρίσκεται σε μια καλή αγωνιστική
κατάσταση. Εμείς θα προσπαθήσουμε
να μη δεχθούμε γκολ για να έχουμε
ήρεμη ρεβάνς. Ελπίζουμε να φτάσουμε
μέχρι τον τελικό, αλλά θα πρέπει να
έχουμε το μυαλό μας πάντα σε ένα παι-
χνίδι τη φορά», τόνισε.

Το σημερινό πρόγραμμα:

Ρεάλ Μαδρίτης-Νάπολι 21:45 

Μπάγερν Μονάχου-Αρσεναλ 21:45

Μυθική τεσσάρα» η Παρί στην Μπαρσελόνα!
Προβάδισμα πρόκρισης με Μήτρογλου η Μπενφίκα 

Τ
ο ερώτημα είναι απλό: Τι

όνειρο να είδαν άραγε τα
«πουλιά» της UEFA, που
παραμονές των πρώτων
αγώνων της φάσης των

«16» δημοσιοποίησαν μία μελέτη που
με βάση τα στατιστικά στοιχεία η Μπαρ-
τσελόνα θα επιστρέψει στον «θρόνο» της
Ευρώπης κατακτώντας το Champions
League; Για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι,
απέναντι σε αυτήν την Παρί Σεν Ζερμέν
καμία ευρωπαϊκή ομάδα δεν είχε τύχη
στο «Παρκ ντε Πρενς». Η ομάδα του
Ουνάι Έμερι έκανε «σκόνη και θρύψαλ-
λα» τους Καταλανούς, τους διέσυρε με
4-0 και μετέτρεψε τη ρεβάνς της 8ης
Μαΐου στο «Κάμπ Νόου» σε τυπική δια-
δικασία.

Η  Παρί μπορεί κάλλιστα να ονει-
ρεύεται το τρόπαιο με το ολοκληρωτικό
ποδόσφαιρο που έπαιξε. Προηγήθηκε
στο 18΄ με το εξαιρετικό φάουλ του Ντι
Μαρία και στο 40΄ στον... ορισμό της
αντεπίθεσης έφτασε στο 2-0 μετά την
ασίστ... πάρε βάλε του Βεράτι στον Ντράξ-
λερ και το άψογο τελείωμα του Γερμανού
διεθνούς μέσου.

Η εφιαλτική βραδιά για τους Κα-

ταλανούς, που γνώρισαν μιαν από τις
πιο βαριές εκτός έδρας ήττες τους στη
διοργάνωση, συνεχίστηκε και στο 55΄
ο Ντι Μαρία με... συστημένο σουτ έξω

από την περιοχή «κάρφωσε» την μπά-
λα στα δίχτυα του Τερ Στέγκεν για
τρίτη φορά (3-0). Το «κερασάκι στην
τούρτα» έβαλε ο Έντισον Καβάνι στο

71΄ με σουτ πάνω στην κίνηση μετά
την πάσα του Μουνιέ.

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ: Τραπ, Κιμπέμ-
πε, Μαρκίνιος, Βεράτι (69΄Ενκουνκού),

Καβάνι, Ντικ Μαρία (61΄ Λούκας Μό-
ουρα), Μουνιέ, Ματουϊντί, Κουρζάβα,
Ντράξλερ (86΄Παστόρε), Ραμπιό.

ΜΠΑΡΣΕΛΟΝΑ: Τερ Στέγκεν, Πικέ,
Μπουσκέτς, Ινιέστα (72΄Ράκιτιτς), Σουά-
ρες, Μέσι, Νεϊμάρ, Άλμπα, Σέρχι Ρομ-
πέρτο, Γκόμες (58΄ Ραφίνια), Ουμτιτί

Προβάδισμα με Μήτρογλου 
η Μπενφίκα 

Ο Κώστας Μήτρογλου έδωσε προ-
βάδισμα πρόκρισης στην Μπενφίκα
για τους προημιτελικούς του Cham-
pions League. Με το γκολ του Έλληνα
διεθνούς στράικερ οι «αετοί» της Λι-
σαβόνας επιβλήθηκαν με 1-0 της
Ντόρτμουντ στο «Ντα Λους» και, πλέον,
στη ρεβάνς της 8ης Μαρτίου στη Βε-
στφαλία έχουν τον πρώτο λόγο για να
πάρουν το «εισιτήριο» για την επόμενη
φάση της διοργάνωσης.

Οι Γερμανοί, που ήταν ανώτεροι
στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα,
έχασαν μεγάλη ευκαιρία για να ισο-
φαρίσουν στο 59΄, όταν ο Ομπαμε-
γιάνγκ δεν κατάφερε να νικήσει τον
Έντερσον από το σημείο του πέναλτι
(χέρι του Φέισα).
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