
sigmalive.com/sports

16/02/2017

Ομόνοια και Απόλλωνας
έφεραν ισοπαλία 2-2 στον

πρώτο προημιτελικό του
Κυπέλλου Κόκα-Κόλα.

Απάντησαν οι «πράσινοι»  στο
προβάδισμα με 2-0 των «μπλε».

Το σκορ φέρνει ένα βηματάκι
μπροστά την ομάδα της

Λεμεσού σε ό,τι αφορά την
πρόκριση. Μάγκλιτσα, Ντα

Σίλβα, Κλέιτον και Χριστοφή τα
γκολ. Την ερχόμενη Τετάρτη ο

επαναληπτικός.  
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ΦΟΒΕΡΟ ΜΑΤΣ,
ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΛΕΕΙ ΝΑΙ
Η Μπιλμπάο είναι το φαβορί και αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο ΑΠΟΕΛ,  με απόλυτο σεβασμό στον αντίπαλο, αλλά και με εμπιστοσύνη

στις δυνάμεις και την ευρωπαϊκή του κουλτούρα, θα παραταχθεί στο «Σαν Μαμές» και θα κοιτάξει τους Βάσκους στα μάτια. «Θα αντιμετωπίσουμε
μεγάλη πίεση, ιδιαίτερα στα πρώτα 20 λεπτά», τόνισε ο Τόμας Κρίστιανσεν. Κοντά στους 1500 οι φίλοι της ομάδας στο γήπεδο.
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αποΤΕΛΕΣμαΤα 14ηΣ ΙπποΔρομΙαΚηΣ ΣΥΝαΝΤηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΠΟΥΑΡ ΜΙΛΙΟΝΕΡ(1), 2ος ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΒΙΑ(3), 3ος ΠΑΣΧΑΛΗΣ(2), 4ος
ΤΖΙΑΚΚΥΣ(6), Γκανιάν (1) €1.10, Πλασέ
(1) €1.10, Πλασέ (3) €1.80, Φόρκαστ
(1Χ3) €3.10, Δίδυμο (1Χ3) €2.90, Τρίο
(1Χ3Χ2) €9.90, Τέτρακαστ (1Χ3Χ2Χ6)
€19.10, Omni (1Χ3) €3.40, Omni (1Χ2)
€2.60, Omni (2Χ3) €5.60

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΡΙΦΙΦΙ(2), 2ος ΜΑΪΚ(5), 3ος ΖΗ-
ΝΩΝ(1), 4ος ΒΕΡΣΟΥΣ(9), Χρόνος Άφι-
ξης 1.40.65, Διαφ. Άφιξης 5,1 ½,6, Γκα-
νιάν (2) €1.40, Πλασέ (2) €1.10, Πλασέ
(5) €2.30, Φόρκαστ (2Χ5) €6.80, Δίδυμο
(2Χ5) €4.80, Τρίο (2Χ5Χ1) €45.50, Τέ-
τρακαστ (2Χ5Χ1Χ9) €172.00, Σύνθετο

(1Χ2) €1.80, Omni (2Χ5) €1.80, Omni
(1Χ2) €11.70, Omni (1Χ5) €11.40, DF
1Χ3 - 2Χ5 €21.30

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΛΕΪΤΥ ΛΕΩΝΗ(6), 2ος ΑΡΙΣΤΟΚΡΑ-
ΤΙΚΟΤΕΡΟΣ(4), 3ος ΡΑΠΙΤ(3), 4ος ΤΡΩΙ-
ΛΟΣ(8), Γκανιάν (6) €3.50, Πλασέ (6)
€1.60, Πλασέ (4) €1.60, Φόρκαστ (6Χ4)
€12.20, Δίδυμο (4Χ6) €4.80, Τρίο
(6Χ4Χ3) €24.70, Τέτρακαστ (6Χ4Χ3Χ8)
€88.40, Σύνθετο (2Χ6) €8.50, Omni
(4Χ6) €2.00, Omni (3Χ6) €4.70, Omni
(3Χ4) €5.50, DF  2Χ5 - 6Χ4 €62.50, Δια-
γραφές  ΜΑΙΣΤΡΟΓΑΡΜΠΗΣ(9)  

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΣΤΕΛΙΑΚΥΡΙΑΚΗ(10), 2ος ΣΑΗΠΡΟ-

ΥΣ ΤΖΕΜ(6), 3ος ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΕΜΟ-
ΡΥ(3), 4ος ΓΚΑΛΙ ΒΙΖΙΟΝ(2), Γκανιάν
(10) €2.30, Πλασέ (10) €1.40, Πλασέ (6)
€2.30, Φόρκαστ (10X6) €12.50, Δίδυμο
(6X10) €8.90, Τρίο (10X6X3) €267.00,
Τέτρακαστ (10X6X3X2) €712.70, Σύνθε-
το (6Χ10) €13.10, Omni (6X10) €3.40,
Omni (3X10) €9.40, Omni (3X6) €23.80,
DF  6Χ4 - 10X6 €375.00

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΠΡΙΜΑ ΝΤΟΝΑ(5), 2ος ΙΡΙΣ(8), 3ος
ΚΡΙΣΜΑΣ ΣΠΙΡΙΤ(6), 4ος ΚΟΥΗΝ ΤΑΡΑ(4),
Γκανιάν (5) €2.60, Πλασέ (5) €1.80, Πλασέ
(8) €2.90, Φόρκαστ (5Χ8) €17.50, Δίδυμο
(5Χ8) €15.50, Τρίο (5Χ8Χ6) €156.60, Τέ-
τρακαστ (5Χ8Χ6Χ4) €1,659.45C/Ο, Σύν-
θετο (10X5) €6.20, Omni (5Χ8) €3.80,

Omni (5Χ6) €3.90, Omni (6Χ8) €13.10,
DF 10X6 - 5Χ8 €375.00

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος EΛΑ ΠΠΟΛΟ ΜΟΥ(2), 2ος ΑΡΙΣΤΟΝΙ-
ΚΗ(8), 3ος ΜΥΡΣΗΝΗ(10), 4ος ΤΑΚΚΑ-
ΤΑΜΜ ΣΠΙΡΙΤ(6), Γκανιάν (2) €8.60, Πλα-
σέ (2) €3.20, Πλασέ (8) €1.30, Φόρκαστ
(2X8) €24.30, Δίδυμο (2X8) €7.80, Τρίο
(2X8X10) €82.30, Τέτρακαστ (2X8X10X6)
€1,763.00, Σύνθετο (5Χ2) €33.70, Omni
(2X8) €3.40, Omni (2X10) €4.70, Omni
(8X10) €1.70, DF  5Χ8 - 2X8 €750.00C/Ο 

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος TAΡΑΞΙΠΠΟΣ(3), 2ος ΣΕΡ ΠΠΕ-
ΚΡΗΣ(2), 3ος ΜΑΗ ΒΙΚΤΟΡΥ(1), 4ος
ΓΚΡΕΗ ΓΟΥΙΖ(8), Γκανιάν (3) €8.60, Πλασέ

(3) €3.70, Πλασέ (2) €1.30, Φόρκαστ
(3Χ2) €22.60, Δίδυμο (2Χ3) €5.90, Τρίο
(3Χ2Χ1) €112.50, Τέτρακαστ (3Χ2Χ1Χ8)
€858.40, Σύνθετο (2X3) €188.80, Omni
(2Χ3) €2.90, Omni (1Χ3) €4.10, Omni
(1Χ2) €2.20, DF  2X8 - 3Χ2 €1,086.24C/O 

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΣΟΛΑΡ ΓΚΛΑΤΙΕΗΤΟΡ(3), 2ος ΠΡΩ-
ΤΑΘΛΗΤΗΣ(2), 3ος ΟΣΤΡΕΛΙΑΝ ΝΤΑΝ-
ΣΕΡ(11), 4ος ΠΕΤΡΑΛΛΙΝΑ(1), Γκανιάν
(3) €2.50, Πλασέ (3) €1.50, Πλασέ (2)
€4.10, Φόρκαστ (3X2) €49.20, Δίδυμο
(2X3) €38.20, Τρίο (3X2X11) €390.00,
Τέτρακαστ (3X2X11X1) €649.60, Σύνθε-
το (3Χ3) €36.20, Omni (2X3) €7.60,
Omni (3X11) €4.00, Omni (2X11)
€29.70, DF 3Χ2 - 3X2 €2,097.12C/O

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ(3), 2ος ΧΑΛΚΟ-
ΠΟΥΣ(8), 3ος ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ(5), 4ος
ΖΕΥΣ(12), Γκανιάν (3) €44.00, Πλασέ (3)
€13.80, Πλασέ (8) €11.30, Φόρκαστ
(3Χ8) €1,397.90, Δίδυμο (3Χ8)
€1,106.50, Τρίο (3Χ8Χ5) €989.60, Τέτρα-
καστ (3Χ8Χ5Χ12) €2,340.65C/O , Σύνθε-
το (3X3) €184.40, Omni (3Χ8) €197.70,
Omni (3Χ5) €10.40, Omni (5Χ8) €43.90,
DF  3X2 - 3Χ8 €3,292.32C/O , ΠΙΚ 6
10X5X2X3X3X3, MEΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟ-
ΣΟ €18,593.17C/O , ΠΙΚ 6         ΕΓΓΥΗ-
ΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €23,593.17, ΠΙΚ 4
2X3X3X3 €5,000.00C/O, ΤΖΑΚΠΟΤ 9
1X2X6X10X5X2X3X3X3 MEΤΑΦΕΡΟΜΕ-
ΝΟ ΠΟΣΟ €174,695.74C/O, ΤΖΑΚΠΟΤ 9
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €194,695.74  

TV

CYTAVISIONSPORTS 3

20:00 BORUSSIA M’GLADBACH - FIORENTINA

22:05 VILLARREAL - ROMA

CYTAVISIONSPORTS 5

20:00 CELTA VIGO - SHAKHTAR DONETSK

22:05 ANDERLECHT - ZENIT

CYTAVISIONSPORTS 1

20:00 OLYMPIACOS - OSMANLISPOR

22:05 PAOK - SCHALKE 04

CYTAVISIONSPORTS 2

20:00 GENT - TOTTENHAM HOTSPUR

22:05 MANCHESTER UTD - SAINT-ETIENNE

CYTAVISIONSPORTS 7

20:00 AZ ALKMAAR - LYON

22:05 LEGIA WARSZAWA - AJAX

CYTAVISIONSPORTS 6

19:00 ΜΠΑΣΚΕΤ: REGGIO EMILIA - CAPO

D’ORLANDO

21:45 ΜΠΑΣΚΕΤ: MILANO - BRINDISI (QF 2)

NOVASPORTS1

21:00 ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

s
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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

4, 13, 15, 17, 18, 32 και 30
H 1η κατηγορία κερδίζει €300.000. H
2η κερδίζει €50.000,00 Η 3η κερδίζει
€1.500, η 4η €30 και η 5η €1,50.

EXTRA 5

7270η κλήρωση:  11, 20, 23, 30, 31
7271η κλήρωση:  9, 12, 28, 30, 33

SUPER 3

29967η: 395 29968η: 434 29969η: 074
29970ή: 224 29971η: 369 29972η: 549
29973η: 408 29974η: 211 29975η: 415
29976η: 315

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

ΝΒΑ

Το Λας Βέγκας έχει φιλοξενήσει κατά
καιρούς σπουδαίους αγώνες, από την
πυγμαχία μέχρι το UFC. Λίγο έλειψε, πριν
από πολλά χρόνια, να φιλοξενήσει και τη
μονομαχία δύο εκ των κορυφαίων παι-
κτών μπάσκετ όλων των εποχών. Τη δε-
καετία του 1980 είχε συζητηθεί να γίνει
ένα μονό μεταξύ Μάικλ Τζόρνταν και
Μάτζικ Τζόνσον. Σύμφωνα, δε, με το Ble-
acher Report, οι δύο αστέρες του ΝΒΑ
ήταν πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν,
φυσικά με το αζημίωτο καθώς τα έσοδα
θα ήταν τεράστια και ο ιστορικός αγώνας
θα προσφερόταν σε pay-per-view. 

«Το θέμα είχε συζητηθεί πολύ και οι
δύο παίκτες έδειχναν να ενδιαφέρονται
πραγματικά», δήλωσε ο τότε τζένεραλ
μάνατζερ των Μπουλς, Ροντ Θορν, που
είχε προβλέψει πως «… ο Μάτζικ δεν θα
μπορούσε να σταματήσει τον Μάικλ». 

Πάντως το θέμα τελικά δεν προχώ-
ρησε, καθώς και οι δύο πλευρές είχαν
ενδοιασμούς. Ο ατζέντης του Τζόρνταν
θυμάται πως ο Air τότε έλεγε «… αν νική-

σω, ο κόσμος θα λέει ‘τι περιμένετε; Αυτός
είναι ο Τζόρνταν, ένας παίκτης που παίζει
ένας εναντίον ενός’. Κι αν χάσω, θα λένε
πως δεν έχω τα δαχτυλίδια ή τους τίτλους.
Άρα, ποιο το νόημα να το κάνω;». 

Ο ανταγωνισμός ανάμεσά τους ήταν
πολύ μεγάλος ακόμη και στη διάρκεια
των προπονήσεων της ομάδα των ΗΠΑ
το 1992 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Μάλιστα βλέποντας την ομάδα του Τζόρν-

ταν να νικά εκείνη του Μάτζικ σε μια
προπόνηση, ο Λάρι Μπερντ είχε πει
«υπάρχει νέος σερίφης στην πόλη», θε-
ωρώντας πως ο Air ήταν πλέον το απόλυτο
αφεντικό στο ΝΒΑ.

ΦΟΥΤΣΑΛ

Μ
ε ευρεία νίκη ολοκλή-

ρωσαν τις υποχρεώσεις
τους οι φετινοί πρωτα-
θλητές. Η Ανόρθωση
στο πλαίσιο της 13ης

αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Νέων
U-21 Futsal επικράτησε με 19-1 της
ΑΜΕΚ Καψάλου και έφτασε στους 33
βαθμούς από 11 νίκες και 1 ήττα. Το
συγκρότημα του Ανδρέα Πρόξενου γνώ-
ρισε τη μοναδική ήττα από την περσινή
πρωταθλήτρια Ελπίδα Αστρομερίτη.

Μετά το τέλος του προχθεσινού αγώ-
να έγινε η απονομή του τίτλου στους
πρωταθλητές από τον κ. Μιχάλη Χρι-
στοφή, μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου της ΚΟΠ.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της
Ανόρθωσης στη φετινή διαδρομή του
Πρωταθλήματος:

Ανόρθωση - ΑΕΚ Λάρνακας 4-1 και 7-5

Ομόνοια / Αραράτ - Ανόρθωση 1-4 και 3-6

Ανόρθωση - ΑΕΛ 4-3 και 5-4

Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ 6-5 και 4-3

Ελπίδα Αστρομερίτη - Ανόρθωση 6-3 και 2-8

ΑΜΕΚ Καψάλου - Ανόρθωση 1-7 και 1-19

Το δυναμικό της ομάδας
Η τεχνική ηγεσία στήριξε το πλάνο δράσης
στους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Ηλία
Αλεξάνδρου, Κυριάκο Ηλία, Σπυρίδωνα
Ηλία, Θεόδουλο Θεοδούλου, Μιχάλη
Καδή, Ανδρέα Καουρτίσιη, Κωνσταντίνο

Κίτα, Μιχάλη Λουκά, Χαράλαμπο Πυ-
ρογιάτη.

Πρώτος σκόρερ της ομάδας ο Μιχάλης
Λουκά με 25 τέρματα. Σημειώνεται ότι ο
Λουκά είναι και ο πρώτος σκόρερ του
Πρωταθλήματος μια αγωνιστική πριν
από το φινάλε και ενώ η Ανόρθωση ολο-

κλήρωσε τις υποχρεώσεις της.

Συνεχίζεται η δράση 
Διεξάγεται σήμερα η 15η αγωνιστική του
πρωταθλήματος φούταλ ανδρών, όπου
το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο ντέρμπι
ανάμεσα στην Ομόνοια/Ararat-ΑΠΟΕΛ.

Το προγραμμα:  

ΟΜΟΝΟΙΑ/ARARAT-ΑΠΟΕΛ 20:00

ΑΕΚ ΣΩΤΗΡΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 20:00

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 20:30

ΕΛΠΙΔΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 21:00

ΑΜΕΚ ΚΑΨΑΛΟΥ-ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 21:15

Το παρ’ ολίγον μονό Τζόρνταν-Μάτζικ!
Τη δεκαετία του 1980, λίγο έλειψε να αναμετρηθούν στο Λας Βέγκας

Απονομή τίτλου στην Ανόρθωση
Η ομάδα νέων U-21 πανηγύρισε την κατάκτηση του Πρωταθλήματος 
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Απόψε στο Μπιλμπάο…

Δ
εν είναι μια συνηθισμένη

εκτός έδρας ευρωπαϊκή ανα-
μέτρηση η αποψινή για τον
ΑΠΟΕΛ στο Μπιλμπάο. Κατ’
αρχάς είναι για τη φάση των

«32» του Γιουρόπα, κάτι που για πρώτη
φορά συμβαίνει από καταβολής του θε-
σμού για κυπριακή ομάδα.

Κατά δεύτερο, θα διεξαχθεί σε μια
έδρα που θεωρείται από τις πιο καυτές
στην Ευρώπη. Και βεβαίως  μπορεί ο
ΑΠΟΕΛ να έχει τον τίτλο του αου-
τσάιντερ, ενδόμυχα, όμως, στον Αρ-
χάγγελο πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει
ντέρμπι τουλάχιστον η υπόθεση πρό-
κριση στους «16».

Είναι πραγματικά μια από τις ιστορι-
κότερες αναμετρήσεις των «γαλαζοκι-
τρίνων» και όχι μόνο στην Ευρώπη και
από μόνο του αυτό το γεγονός είναι
αρκετό, για να καταδείξει το μέγεθος της
επιτυχίας των πρωταθλητών στη φετινή

τους ευρωπαϊκή προσπάθεια.
Ό,τι και να γίνει απόψε αλλά και

στον επαναληπτικό του ΓΣΠ, δεν θα
μειώσει καθόλου τη μεγάλη επιτυχία
του ΑΠΟΕΛ.

Βέβαια, αν απόψε στο πρώτο ραντεβού
μείνει όρθιος ο ΑΠΟΕΛ και κυρίως αν
στη ρεβάνς γίνει πραγματική μάχη για
την υπόθεση πρόκριση, τα βλέμματα
θαυμασμού και πάλι θα στραφούν προς
Αρχάγγελο μεριά..

Και θα είναι βλέμματα από όλη την
Ευρώπη, όπως έγινε και σε άλλες περι-
πτώσεις, με κορυφαία την πρόκριση σε
βάρος της Λυών και την παρουσία στους
8 κορυφαίους της Ευρώπης.

Γι’ αυτό και απόψε στο Μπιλμπάο, ο
ΑΠΟΕΛ μπορεί να μην έχει κάτι ση-
μαντικό να χάσει, έχει όμως πολλά να
κερδίσει από μια γεμάτη εμφάνιση και
ένα καλό αποτέλεσμα.

Και έχει να κερδίσει σαν ομάδα, αλλά

πιθανόν και σε ατομικό επίπεδο κάποιοι
να ανεβάσουν τις μετοχές τους στο πο-
δοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Και δεν είναι χαμένος από χέρι ο
πρωταθλητής μας.

Έδωσε και άλλες μάχες σε δύσκολες
και σκληρές έδρες και κόντρα σε παρό-
μοιας ή και ανώτερης δυναμικότητας
αντιπάλους και πολλές είναι οι φορές
που έμεινε όρθιος ή και που έκανε και
την υπέρβαση.

Σεβασμός στους Ισπανούς ναι, κανένα
όμως ίχνος φοβίας ή και υπερεκτίμησης
των δυνατοτήτων τους, γιατί αποδείχτηκε
πολλές φορές ότι ο συνδυασμός των δυο
στοίχησε ακριβά και στον ΑΠΟΕΛ και
σε άλλους εκπροσώπους μας.

Είναι σημαντικό στο ξεκίνημα της
αναμέτρησης να στείλει σαφέστατο μή-
νυμα ότι δεν επισκέφτηκε την πόλη για
τα αξιοθέατά της η αποστολή, αλλά πι-
στεύει ότι στο Μπιλμπάο θα διεξαχθεί

το πρώτο ημίχρονο στη μάχη της πρό-
κρισης.

Και αν τα γράφω αυτά, δεν είναι για
να γίνω αρεστός στους αναγνώστες, αλλά
γιατί έζησα τον ΑΠΟΕΛ σε παρόμοιας ή
και πιο μεγάλης δυσκολίας αποστολές
και γνωρίζω ότι έχει και εμπειρία και
ποιότητα και πίστη ότι θα τα καταφέρει
κόντρα σε ένα σαφώς πιο ανώτερο και
ποιοτικό αντίπαλο.

Γι’ αυτό και 1500 περίπου φίλοι του
ταξίδεψαν στην Ισπανία, σε μια χώρα
που έκανε και ντεμπούτο σε ομίλους του
Τσάμπιονς Λιγκ, μένοντας μάλιστα όρθιος
κόντρα σε μια άλλη Ατλέτικο, αυτή της
Μαδρίτης, στο ιστορικό 0-0. 

Κάποιοι από αυτούς ήταν ξανά στην
πρωτεύουσα της Ισπανίας στον αγώνα
με τη Ρεάλ στην προημιτελική φάση το
2012…

Μήνυμα;
Ο ΑΠΟΕΛ μπορεί.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΜΩYΣΕΩΣ

ΤΡΙΤΗ ΓΝΩΜΗ

Αντεπίθεση εδώ
και τώρα! 

ΔΟΞΑ

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Νιώθει πλέον την ανάσα του υποβιβα-
σμού η Δόξα. Απέχει μόλις ένα βαθμό
από τη 13η στη βαθμολογία ΑΕΖ. Όπως
είναι αντιληπτό όλα «κρέμονται πλέον
από μια κλωστή». Η Δόξα για να μπο-
ρέσει να δώσει τη μάχη για την παρα-
μονή, θα πρέπει να διατηρηθεί στη 12η
θέση και φυσικά, εάν της δοθεί η ευ-
καιρία, να αυξήσει τη διαφορά. Το επό-
μενο παιχνίδι με τη Σαλαμίνα στο Αμ-
μόχωστος και φυσικά τα επόμενα δυο
με τον Άρη εντός και ΑΕΖ εκτός θα κρί-
νουν τα πάντα. Η Δόξα θα πρέπει να
κάνει την αντεπίθεσή της. Από τη στιγμή
που θα αναμετρηθεί με τις δυο άλλες
ομάδες που δίνουν μάχη για την παρα-
μονή, δυο θα είναι τα ενδεχόμενα. Να
μείνει ζωντανή για να δώσει τη μάχη
της ή να υποβιβασθεί στη Β’ κατηγορία.
Από εδώ και πέρα αυτό που θα μετρήσει
θα είναι μόνο η ουσία. Νίκες και μόνο
νίκες. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για
την ομάδα του Σάββα Πουρσαϊτίδη.

Η ώρα 
της αλήθειας 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Η αναμέτρηση της ερχόμενης Κυρια-
κής με την Ανόρθωση στο Αντώνης
Παπαδόπουλος θα είναι και η ώρα
της αλήθειας για τον Εθνικό, όσον
αφορά τη διεκδίκηση της 6ης θέσης.
Αν κερδίσει ή ακόμη αν δεν χάσει,
τότε θα έχει ελπίδες. Αν όχι, τότε η
διαφορά θα αυξηθεί στους έξι βαθμούς
και με δυο αγώνες να υπολείπονται,
ουσιαστικά θα έχει μπει τελεία. 

«Δεν θα τα βάψουν μαύρα»
Το σίγουρο, όμως, είναι ότι στον

Εθνικό ακόμη και αν δεν τα καταφέ-
ρουν δεν θα τα βάψουν μαύρα, αφού
ο αρχικός στόχος, ο οποίος υλοποι-
ήθηκε, ήταν η παραμονή στην κατη-
γορία. Όμως η αναμέτρηση με την
Ανόρθωση αποτελεί μεγάλη πρόκλη-
ση. Οι ποδοσφαιριστές του Ιβανάου-
σκας αναμένεται να δώσουν ξανά το
100%, για να φτάσουν σε μια σπουδαία
νίκη. Υπάρχει θέληση και αποφασι-
στικότητα για να το πετύχουν. Ο Εθνικός
θα αγωνιστεί χωρίς άγχος και θα προ-
σπαθήσει να βρει τον τρόπο, για να
φύγει θριαμβευτής από το Αντώνης
Παπαδόπουλος. Το έδειξε και στον
πρόσφατο αγώνα με τον Απόλλωνα.
Δεν έχει να φοβηθεί από κανένα αν-
τίπαλο. Διαθέτει την ομάδα για να αν-
ταποκριθεί στις όποιες δυσκολίες. 

Ακόμη ένα τεστ
Έτσι, αναμένεται ότι ο Εθνικός θα

δώσει ακόμη ένα τεστ, για να δείξει
ξανά ότι οι αντοχές του καλά κρατούν
στη φετινή σεζόν. Άλλωστε, το άγχος
θα είναι στην Ανόρθωση και θα προ-
σπαθήσει να το εκμεταλλευτεί μέσα
σε μια δύσκολη έδρα. Ο Εθνικός δεν
έχει κάτι να αποδείξει. 

Να παρουσιαστεί καλύτερη με τον ΑΠΟΕΛ 
Οι «κίτρινοι» έχουν πλέον τη σκέψη τους στο μεγάλο ντέρμπι της Δευτέρας 

ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης

Μ
ε τον Ντόσα Τζούνιορ

να ακολουθεί ατομικό
πρόγραμμα για προλη-
πτικούς λόγους ξεκίνη-
σε χθες η προετοιμασία

της ΑΕΛ για το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.
Λόγω  του τραυματισμού που είχε το
περασμένο Σάββατο, παραμονή του αγώ-
να, με την ΑΕΚ, και με δεδομένο ότι
υπάρχουν ακόμα τέσσερεις προπονήσεις
μέχρι το ντέρμπι, αποφασίστηκε όπως ο
διεθνής αμυντικός μπει σιγά - σιγά στο
κανονικό πρόγραμμα. Εννοείται ότι ο
Τζούνιορ υπολογίζεται για τον αγώνα
της Δευτέρας, αφού άλλωστε ξεκίνησε
και κόντρα στην ομάδα της Λάρνακας. 

Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές
προπονήθηκαν κανονικά υπό τις οδηγίες
του Πάμπου Χριστοδούλου. Από σήμερα
ο Κύπριος τεχνικός θα ξεκινήσει να κα-
ταστρώνει τα πλάνα του για το πώς θα
παρατάξει την ομάδα στο ΓΣΠ με μονα-
δικό στόχο να πάρει τη νίκη. Ο τεχνικός
της λεμεσιανής ομάδας έχει ήδη καταλήξει
στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να
αγωνιστούν οι παίκτες του και θα τον
δουλέψει μαζί τους στις επόμενες προ-
πονήσεις. Τόσο ο Πάμπος Χριστοδούλου
αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της τεχνικής
ηγεσίας της ομάδας έχουν επικεντρωθεί
στην ανάλυση της αντιπάλου ομάδας,
αλλά και στο να βρεθούν εκείνα τα στοιχεία
που θα μπορέσουν να κάνουν την ομάδα
της ΑΕΛ δυνατή, ώστε να καταφέρει να
φύγει με το διπλό από τη Λευκωσία. Θα
έχουν σήμερα ακόμα μια ευκαιρία να
κατασκοπεύσουν τον αντίπαλό τους στο
σημερινό του παιγνίδι στην Ισπανία. 

Το κλειδί για την ΑΕΛ τη Δευτέρα θα
είναι η ισορροπία που θα πρέπει να
έχουν οι γραμμές της. Σίγουρα θα δοθεί
έμφαση στην ανασταλτική λειτουργία,
όμως και επιθετικά θα πρέπει να πα-
ρουσιαστεί καλή, να φτιάξει ευκαιρίες
και, το κυριότερο,  να τις αξιοποιήσει. Η
ΑΕΛ σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια της
στην πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια,
στα οποία κατάφερε να πάρει βαθμολο-
γικό κέρδος, κράτησε το μηδέν πίσω. Αν
συμβεί αυτό και στον επόμενο αγώνα,
τότε θα αυξηθούν σημαντικά οι ελπίδες
της για τη νίκη. 

Να το επαναλάβει 
Ουσιαστικά θα πρέπει η ΑΕΛ να επα-

ναλάβει την εμφάνιση που πραγματο-
ποίησε στον πρώτο γύρο. Όταν κυριάρ-

χησε στον αγωνιστικό χώρο, δεν επέτρεψε
στην ομάδα της Λευκωσίας να κάνει ιδι-
αίτερες φάσεις για γκολ. Εννοείται ότι
ένα παιχνίδι στη Λευκωσία έχει πολύ
μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας σε σχέση
με το παιγνίδι στο Τσίρειο και αυτό το
γνωρίζουν πολύ καλά στην ΑΕΛ. Γι’ αυτό
θα πρέπει να είναι ακόμα πιο συγκεν-
τρωμένοι και να παίξουν ακόμα καλύτερα
σε σχέση με τον πρώτο αγώνα, για να
μπορέσουν να πάρουν το αποτέλεσμα

που θέλουν. 
Περιμένουν από τον Αρουαμπαρένα 
Ένας παίκτης που έχει αφήσει τη

σφραγίδα του στη μέχρι τώρα πορεία
της ΑΕΛ είναι ο Μικέλ Αρουαμπαρένα.
Ο Βάσκος επιθετικός έχει ήδη σημειώσει
9 τέρματα στο πρωτάθλημα και είναι ο
πρώτος σκόρερ της ομάδας, όμως έχει
πετύχει κάτι επίσης πολύ σημαντικό.
Έχει καταφέρει να σκοράρει σε τρία
ντέρμπι. Πέτυχε το νικητήριο τέρμα στο

λεμεσιανό ντέρμπι στον πρώτο γύρο,
ήταν αυτός που χάρισε τη νίκη στην ΑΕΛ
κόντρα στον ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό, ενώ
την Κυριακή ήταν αυτός που έσωσε την
παρτίδα ισοφαρίζοντας την ΑΕΚ στις κα-
θυστερήσεις. Ο Αρουαμπαρένα μπορεί
να μη σκοράρει συχνά, όμως έχει ση-
μαντική συμβολή στις επιτυχίες της ΑΕΛ
στα ντέρμπι και όλοι ελπίζουν ότι θα συ-
νεχίσει το σερί του και στον αγώνα της
Δευτέρας. 
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ΟΜΟΝΟΙΑ 2
58΄ Κλέιτον, 63΄Χριστοφή

ΑΠΟΛΛΩΝ 2
10' Μάγκλιτσα, 21΄ πεν. Ντα Σίλβα

Το 2-2 στο χθεσινό παιχνίδι στο ΓΣΠ
σημαίνει πρακτικά ένα πράγμα. Ο Απόλ-
λωνας έχει ένα μικρό προβάδισμα για
τον επαναληπτικό. Υπό αυτήν  την έννοια
φεύγει ευχαριστημένος από τη Λευκωσία.
Όμως, από την ώρα που προηγήθηκε
με 2-0 και δεν διαχειρίστηκε το σκορ,
δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος, ει-
δικά με τα όσα έγιναν και στο Δασάκι
προ ημερών. Από την άλλη η Ομόνοια
έχει ντεζαβαντάζ στο σκορ, κάτι που δεν
ήθελε, και το μονοπάτι της πρόκρισης
στενεύει. Πάλι μπήκε άσχημα στον αγώνα,
πάλι έκανε σοβαρά λάθη πίσω. Από την
άλλη, μπορεί να νιώθει καλύτερα από
την ώρα που κατάφερε να επανέλθει
στον αγώνα. Ανάμεικτα, περίεργα μάλλον
τα συναισθήματα σε ένα απίστευτο ματς
με απρόσμενες εξελίξεις και ανατροπές.
Ο Απόλλωνας μπήκε καλά, η Ομόνοια
πελαγοδρομούσε αμυντικά και γενικά,
οπότε στα 20 λεπτά, το 0-2 ήταν σχεδόν
φυσιολογικό. Οι «πράσινοι» αντέδρασαν
μετά το 30’, αλλά δεν μείωσαν. Μπήκαν
στο ματς σε ένα σημείο, όπου δεν υπήρ-
χαν σημάδια για κάτι τέτοιο και σε 5
λεπτά ισοφάρισαν. Απ' εκεί και πέρα, το
3-2 ή το 2-3 θα ήταν εξίσου φυσιολογικό.
Όμως το σκορ είναι 2-2 και, με βάση τα
όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα, η ζυγαριά
της πρόκρισης γέρνει, ελαφρώς μεν,
αλλά γέρνει προς Λεμεσό μεριά. 

Το 90λεπτο
Ο Κάρβερ αποφάσισε αρχικά να παί-

ξει με 4-4-2, αλλά οι ενοχλήσεις που
ένιωσε ο Σέρινταν στην προθέρμανση
έφεραν στην 11άδα τον Κύπρου και τη
διάταξη ν' αλλάζει σε 4-2-3-1. Κατά τα
άλλα, σε ό,τι αφορά τα ερωτηματικά του
ρεπορτάζ, ο Άγγλος τεχνικός επέλεξε
τον Νασιμέντο στα στόπερ και τον Σοϊλέδη
στα άκρα της άμυνας. Ο Αυγουστή έδωσε
τελικά θέση βασικού στον Γκόμεζ, που
επανήλθε από τραυματισμό και επανέ-
φερε τον Παπουλλή στην 11άδα, επίσης
σε σχηματισμό 4-2-3-1. 

Καλό τέμπο από τα πρώτα λεπτά, με
τον Απόλλωνα να δείχνει πως είναι πιο
επικίνδυνος, αξιοποιώντας τη δεξιά του
πλευρά και η επιβεβαίωση δεν άργησε
να έρθει. Απλές εναλλαγές της μπάλας,
κόντρα σε μία κάκιστη αμυντική συμ-
περιφορά και εύκολα το 0-1 με τον Μάγ-
κλιτσα. Δεν είχαν καν συμπληρωθεί 10

λεπτά και όλα άλλαζαν προς όφελος της
ομάδας της Λεμεσού. Η Ομόνοια δεν
είχε απάντηση, δεν μπορούσε να αλλάξει
καν δύο πάσες, ο Απόλλωνας από την
άλλη δεν έπαυε να κοιτάζει και μπροστά.
Χρειάστηκαν άλλα δέκα για να γίνουν
νωρίς ακόμη πιο εύκολα τα πράγματα,
αφού ο Ντα Σίλβα σκόραρε από τα 11
βήματα στο πέναλτι που παραχώρησε ο
Μαργκάσα ανατρέποντας τον Σακέτι.
Όσο περνούσε δε ο χρόνος, άλλο τόσο
επιβεβαιωνόταν ότι ο αγώνας ήταν πα-
ράσταση για ένα ρόλο. Χαρακτηριστικό
ότι η Ομόνοια χρειάστηκε 32 λεπτά για
να γίνει απειλητική  και να φτιάξει πριν
από την ανάπαυλα τρεις ευκαιρίες. Ήταν
σημάδια αντίδρασης, αλλά την ίδια στιγμή
ο Απόλλωνας έκανε κατεβασιές και απεί-
λησε δις. Κάπως έτσι έκλεισε το πρώτο
μέρος. Η καλύτερη ομάδα στο μέγιστο
διάστημα, αυτή που είχε καθαρό μυαλό
στην ευκαιρία έπαιρνε δίκαιο προβάδι-
σμα στο ματς και στην υπόθεση πρόκριση.
Στο 36’ να σημειώσουμε την έξοδο, λόγω
τραυματισμού, του Παπουλή.

Ο Κάρβερ προσπάθησε να επιφέρει
αλλαγές και ξεκίνησε στην επανάληψη
με διπλή αλλαγή, Μπρέβελντ αντί Κατε-
λάρης και Αζίζ αντί Κύπρου. Το ξεκίνημα
έφερε χαμηλό τέμπο και αυτό ευνοούσε
τον Απόλλωνα. Η Ομόνοια ψαχνόταν,
δεν έδειχνε απειλητική, αλλά να 'σου
που εν ριπή οφθαλμού όλα άλλαξαν. Οι
«πράσινοι» και μείωσαν και ισοφάρισαν
μέσα σε 5 λεπτά, δείχνοντας για πολλοστή
φορά αντιδράσεις εκεί που δεν το ανέμενε
κανείς. Στα 63 λεπτά οι δύο ομάδες ήταν
πλέον στα ίσα, αλλά είχαν αλλάξει άρδην.
Αντίστροφα τα πράγματα σε σχέση με
το πρώτο μέρος, αεράτη η Ομόνοια, σα-
στισμένος ο Απόλλωνας. Ο Χριστοφή
έβαλε τα δύσκολα στον Βάλε στο 72'. Το
παιχνίδι απέκτησε και ένταση, με νεύρα
και φάουλ, ο Απόλλωνας ισορρόπησε
σταδιακά και στο 82’ ακούμπησε το γκολ
(Ντα Σίλβα). Γενικά μετά το 75’ η ομάδα
της Λεμεσού πάτησε πιο καλά. Ντάρμ-
πισαϊαρ και Βασιλείου στο 82’ και στις
καθυστερήσεις σπατάλησαν ευκαιρία
για γκολ. 
ΟΜΟΝΟΙΑ : Κρέσιτς, Παναγιώτου, Σοϊ-
λέδης, Βύντρα, Νασιμέντο, Μαργκάσα,
Κατελάρης (46’ Μπρέβελντ), Κλέιτον (89’
Τουρέ), Χριστοφή, Κύπρου (46’ Αζίζ),
Ντάρμπισαϊαρ.
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Βάλε, Πέδρο, Βινίσιους,
Ρομπέρζ, Γκόμες (88’ Βασιλείου), Κυ-
ριάκου (66’ Στυλιανού), Σακέτι, Ντα Σίλβα,
Σαρδινέρο, Μαγκλίτσα, Παπουλής (36’
Μπεντόγια).

Μεγάλο ματς, αλλά κανένας ευ«χ»αριστημένος
Στο 2-2 Ομόνοια και Απόλλωνας, με τους «μπλε» να προηγούνται με 2-0

και τους «πράσινους» ν' απαντούν. Ένα βηματάκι μπροστά η ομάδα της Λεμεσού

ΤΟ ΦΙΛΜ

5' Επικίνδυνο μπάσιμο του Σαρ-

δινέρο στην περιοχή, την υστάτη

προλαβαίνει ο Κρέσιτς. Μπλοκά-

ρει ο Κρέσιτς σε καλή στιγμή για

τον Απόλλωνα. 

10' Ο Πέδρο από πλάγια βρίσκει

τον αμαρκάριστο Μάγκλιτσα, που

από κοντά κάνει το 0-1 για τον

Απόλλωνα.

20΄Ο Μαργκάσα ανατρέπει τον

Σακέτι και ο Νικολάου δείχνει ορ-

θά την άσπρη βούλα.

21' Εκτελεί ο Ντα Σίλβα, νικά

τον Κρέσιτς και κάνει το 0-2. 

28΄ Σε καλή θέση πλάγια δεξιά ο

Πέδρο σουτάρει χλιαρά πάνω στον

Κρέσιτς. 

32΄ Ευκαιρία με Χριστοφή, σώ-

ζει το κοντινό πλασέ ο Βάλε.

34΄ Ο Σαρδινέρο σε πολύ καλή

θέση σουτάρει ψηλά έξω.

35΄ Βολ πλανέ από τον Κύ-

πρου, αποκρούει ο Βάλε.

40΄ Μόνος ο Χριστοφή πλασά-

ρει πάνω από τα δοκάρια.

58΄ Σέντρα του Χριστοφή, κε-

φαλιά του Κλέιτον, η μπάλα στο

δοκάρι και στα δίχτυα.

60΄ Σουτ του Χριστοφή, κόντρα

σε αμυντικούς, ανάποδο ψαλίδι

του Κλέιτον μαζεύει ο Βάλε.

62' Ο Αζίζ βγάζει παράλληλη

μπαλιά, στο 2ο δοκάρι ο Χριστο-

φή στέλνει την  μπάλα στα δί-

χτυα για το 2-2.

72΄Φάουλ βολίδα του Χριστο-

φή, διώχνει με γροθιές ο Βάλε.

82΄ Μελέ στα καρέ της Ομόνοιας,

ο Ντα Σίλβα αδειάζει δύο αμυντι-

κούς, αλλά αστοχεί ελάχιστα. 

86΄ Ο Ντάρμπισαϊαρ σουτάρει

(αντί να δώσει στον αμαρκάριστο

Χριστοφή), αποκρούει ο Βάλε.

90΄ Κοντινό πλασέ του Βασιλεί-

ου, έξω

Σωφρόνης Αυγουστή: «Μπήκαμε

πολύ δυνατά στο παιχνίδι, κυριαρχή-

σαμε στην αρχή, πετύχαμε 2 γκολ,

μπορούσαμε να πετύχουμε κι άλλα.

Στο 2ο μέρος ξεκινήσαμε καλά, κρατή-

σαμε μπάλα, δεχτήκαμε το γκολ και ξε-

κίνησε ένας πανικός χωρίς λόγο. Είχα-

με την ευκαιρία στο τέλος να κερδί-

σουμε, αλλά το δεύτερο ημίχρονο η

Ομόνοια έκανε πολύ καλό παιχνίδι και

μας δημιούργησε πολλά προβλήματα.

Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, βλέπου-

με το παιχνίδι της Κυριακής και θα τα

ξαναπούμε στη Λεμεσό. Θα προσπαθή-

σουμε να προκριθούμε εκεί».

Τζον Κάρβερ: «Ο Απόλλωνας είχε την

κατοχή, πέτυχε δύο γκολ. Θέλαμε να

κρατήσουμε το μηδέν αλλά δεν τα κα-

ταφέραμε. Είχαμε κάποιες φάσεις στο

τέλος του πρώτου μέρους. Αλλάξαμε

σχήμα στο δεύτερο μέρος, μπήκαν κά-

ποιοι παίκτες που μας βοήθησαν. Η

ομάδα δείχνει χαρακτήρα, πρέπει

όμως να σταματήσουμε να κάνουμε το

ίδιο πράγμα, να δίνουμε σε μεγάλες

ομάδες προβάδισμα δύο γκολ. Έχουμε

τις πιθανότητές μας, ξέρουμε τι πρέπει

να κάνουμε στον επαναληπτικό για να

περάσουμε».

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
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ΑποστολΗ στο ΜπιλΜπΑο

Φρίξος Κυριάκου

Έγραψε ήδη ιστορία ο ΑΠΟΕΛ με την
παρουσία του στη νοκ-άουτ φάση του Γι-
ουρόπα Λιγκ, αλλά τα όνειρα όλων όσοι
αποτελούν το οικοδόμημα των «γαλαζο-
κιτρίνων» δεν περιορίζονται εδώ. Απέναντι
στην Μπιλμπάο, όλοι αντιλαμβάνονται
ότι υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες, ανα-
γνωρίζοντας την ανωτερότητα του αντι-
πάλου, ωστόσο είναι έτοιμοι να δώσουν
τη μεγάλη μάχη. Απόψε (22:05) στο κα-
τάμεστο και καυτό «Σαν Μαμές», εκεί
που λύγισαν ομάδες και ομάδες, οι πο-
δοσφαιριστές του Κρίστιανσεν καλούνται
να κάνουν τη μεγαλύτερή τους ευρωπαϊκή
υπέρβαση για φέτος. Υπάρχει η πίστη
για κάτι τέτοιο, αλλά προϋποθέτει ορισμένα
στοιχεία μέσα στο παιγνίδι των παικτών,
με πρώτιστο το πάθος. Ο κόσμος ζητά και
θέλει να δει παίκτες που θα γυαλίζει το
μάτι τους και που θα διεκδικήσουν την
κάθε μπάλα. Απ' εκεί και πέρα επιβάλλεται
από μέρους των παικτών ασταμάτητο
τρέξιμο, που θα φέρει πολλές κερδισμένες
προσωπικές μονομαχίες, αλληλοκαλύψεις,
αυτοσυγκέντρωση και αποτελεσματικό-
τητα στις κρίσιμες φάσεις. Σ' αυτό το επί-
πεδο και ειδικά απέναντι σε τέτοιους με-
γάλους αντιπάλους, το παραμικρό λάθος
δεν συγχωρείται. Οι πρωταθλητές μας
δούλεψαν εντατικά για το σημερινό παιγνίδι
και όλοι ευελπιστούμε να σταθούν στο
ύψος των απαιτήσεων του αγώνα, ώστε
να εξασφαλιστεί το αποτέλεσμα που θα
αφήσει πιθανότητες πρόκρισης ενόψει
του επαναληπτικού. Τέτοιο αποτέλεσμα
εκτός από νίκη και ισοπαλία, φυσικά, θα
είναι ήττα με στενό σκορ. Πάντως οι πο-
δοσφαιριστές θα επιδιώξουν να πετύχουν
το εκτός έδρας γκολ, που όλοι γνωρίζουν
τη σημασία τους. Αξίζει να σημειώσουμε
ότι οι «γαλαζοκίτρινοι» σκόραραν φέτος
και στους τρεις εκτός έδρας αγώνες της
φάσης των ομίλων της διοργάνωσης,
αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να συγ-
κριθεί με το σημερινό ματς, λόγω της ιδι-
αιτερότητας του νοκ-άουτ γύρου.

Δύο σενάρια 11άδας
Αγωνιστικά, ο Τόμας Κρίστιανσεν δεν
έχει ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά ολα δεί-
χνουν πως δεν είναι σε θέση να εμπι-
στευτεί τους Μπαράλ και Μιλάνοφ που
προέρχονται από τραυματισμό. Υπάρχει

όμως πληθώρα επιλογών για να επιλέξει
μια ανταγωνιστική ενδεκάδα. Το ερωτη-
ματικό που προκύπτει έχει να κάνει με
τον τρόπο που θα παραταχθούν οι πο-
δοσφαιριστές. Σύστημα 4-5-1 ή 5-3-2
με τρεις κεντρικούς αμυντικούς (Γιαμπερέ,
Μερκή και Αστίθ); Σε καμία περίπτωση
δεν θα προκαλέσει έκπληξη, αν προτι-
μηθεί για πρώτη φορά επί Κρίστιανσεν
το σενάριο με τους τρεις στόπερ, αλλά το

επικρατέστερο είναι το πρώτο. Ο Βάτερμαν
είναι σίγουρος κάτω από τα δοκάρια. Στο
κέντρο της άμυνας θα αγωνιστούν δύο
εκ των Γιαμπερέ, Μερκή και Αστίθ, με
τους Λάγο και Αρτυματά το πιθανότερο
στα άκρα. Μοράις και Βινίσιους θα πάρουν
θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής,
με τον Μπερτόλιο σε πιο ελεύθερο ρόλο.
Δεξιά του ο Εφραίμ, αριστερά ο Αλωνεύτης
και στην κορυφή ο Πιέρος Σωτηρίου.  

Ο κόσμος πιστεύει! 
Στη βασκική πόλη εδώ και δύο μέρες οι
φίλοι του ΑΠΟΕΛ έδωσαν τη δική τους
νότα με τη μαζική παρουσία τους. Υπο-
λογίζεται ότι απόψε στο «Σαν Μαμές» θα
υπάρξουν περίπου 1.500 οπαδοί των
«γαλαζοκιτρίνων», οι οποίοι ταξίδεψαν
κυρίως από την Κύπρο, την Αγγλία και
άλλες χώρες της Ευρώπης. Όλοι πιστεύουν
στο θετικό αποτέλεσμα και θα προσπα-

θήσουν και αυτοί με τον παλμό τους να
κάνουν έντονη την παρουσία τους.

Δύο αγώνες ο Βινίσιους
Με δύο αγώνες αποκλεισμό και χρη-
ματικό πρόστιμο για τη χειρονομία του
στον αγώνα με την ΑΕΚ τιμωρήθηκε
ο Βινίσιους. Ο Βραζιλιάνος θα μείνει
εκτός από τους αγώνες με ΑΕΛ και
Απόλλωνα 

Θα κοιτάξει την Αθλέτικ στα μάτια
Στον ΑΠΟΕΛ αναγνωρίζουν την ανωτερότητα της βασκικής ομάδας, όμως και απόψε (22.05) φιλοδοξούν
πως θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και θα κρατήσουν ανοικτό παραθυράκι πρόκρισης

Ρεαλιστής και χωρίς πολλά λόγια εμφα-
νίστηκε χθες ο Τόμας Κρίστιανσεν. «Η
Αθλέτικ είναι το φαβορί, έχει την έδρα,
την υποστήριξη, η ατμόσφαιρα θα είναι
εξαιρετική. Ξεχωρίζει για την έντασή της
στο παιχνίδι και την πίεση που θα βάλει
ο κόσμος κυρίως στα πρώτα 20 λεπτά.
Πρέπει να τη σεβαστούμε, να δουλέψουμε
σκληρά για να πάρουμε ένα καλό απο-
τέλεσμα. Ελπίζουμε σε σκορ, ώστε στο
δεύτερο παιχνίδι να κυνηγήσουμε τις
όποιες πιθανότητες για πρόκριση. Την
εντεκάδα θα την ξέρετε λίγη ώρα πριν
από το παιχνίδι, δεν θα την πω σήμερα»,
είπε ο Δανός τεχνικός, που μίλησε με τα

καλύτερα λόγια για τον τεχνικό της
Μπιλμπάο Βαλβέρδε. «Είναι τιμή για
μένα να είμαι εδώ και ν' αντιμετωπίσω
αύριο τον Ερνέστο, είναι εξαιρετικός
προπονητής, έχει πετύχει αρκετά. Σαφώς
και είναι εξαιρετικός χαρακτήρας και
άνθρωπος». Περίπου στο ίδιο μήκος
κύματος και ο Ούρκο Πάρντο: «Είναι
ένα παιχνίδι δύσκολο, αλλά έχουμε καλή
ομάδα, πιστεύω σ' ένα καλό αποτέλεσμα
και αυτό πρέπει να κάνουμε. Το γήπεδο
δεν μας ενδιαφέρει, είμαστε 11 εναντίον
11, έχουμε καλή ομάδα, είναι ένα καλό
παιχνιδι και θα προσπαθήσουμε», ανέ-
φερε ο Ισπανός τερματοφύλακας. 

Κρίστιανσεν: «Πίεση στα πρώτα 20'»

Τόσο ο τεχνικός της Μπιλμπάο, όσο και
ο άσος της Μουνιαΐν είχαν να πουν τα
καλύτερα για την κυπριακή ομάδα στη
συνέντευξη Τύπου. «Μου λέει πολλά ότι
ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε και στο 'Καραϊσκάκης'
και στην Κύπρο. Δεν είναι εύκολο και
αυτό δείχνει τη νοοτροπία αυτής της ομά-
δας. Έχουμε επίγνωση τι μας περιμένει.
Είναι δύο αγώνες πολύ δύσκολοι με μία
πολύπλοκη ομάδα. Έχουμε φιλοδοξίες
στο φετινό Γιουρόπα Λιγκ, όμως θα πρέπει
να κάνουμε δύο πολύ καλούς αγώνες
για να προκριθούμε. Όλες οι ομάδες
έχουν την αξία τους και ο ΑΠΟΕΛ έχει τη
δική του και πρέπει να τη σεβαστούμε.
Αν κάτι φοβάμαι για τον αγώνα, αυτό
είναι να μην εκτιμήσουμε σωστά την αξία
του ΑΠΟΕΛ. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος
βλέπει τη διαφορά του ισπανικού ποδο-
σφαίρου από το κυπριακό, όμως αυτό
δεν σημαίνει κάτι. Τα φαβορί πρέπει να
φαίνονται στο γήπεδο και όχι να τα λέμε
μεταξύ μας», σημείωσε ενδεικτικά ο Ερ-
νέστο Βαλβέρδε. «Ξέρουμε ότι ο ΑΠΟΕΛ
είναι κυρίαρχη ομάδα στην Κύπρο, πα-
λεύει πολύ τους αγώνες της, έχει πάρα
πολύ καλούς χαφ και εκτιμούμε το γεγονός
ότι είναι μία ομάδα που αγωνίζεται πολύ

συχνά στην Ευρώπη. Θα παίξουμε με
όλο τον σεβασμό που αξίζει αυτή η ομάδα.
Δεν ξέρω αν είμαστε το φαβορί. Αυτό
που πρέπει να κάνουμε είναι να κρατή-
σουμε το μηδέν στην άμυνά μας και να

τα δώσουμε όλα για να κερδίσουμε»,
πρόσθεσε ο Μουνιαΐν. Ο Βαλβέρδε ξε-
καθάρισε πως ο βασικός του τερματο-
φύλκας Ιραϊθόθ προπονήθηκε κανονικά
και θ' αγωνιστεί στον σημερινό αγώνα.  

Εγκώμια Βάσκων για ΑΠΟΕΛ
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Πεισμωμένοι για την αντεπίθεση
Ένα από τα τελευταία τους χαρτιά παίζουν την Κυριακή με την Ομόνοια οι «κιτρινοπράσινοι»

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Η
ΑΕΚ έκανε ονειρική

αρχή στο φετινό πρω-
τάθλημα, αλλά δεν είχε
σταθερότητα και διάρ-
κεια στις εμφανίσεις

της και ακόμη την πληρώνει. Δεν
είναι όμως της ώρας για να κοιτάξουν
πολύ πίσω και δεν μπορούν να βλέ-
πουν και πολύ μακριά. Το μόνο που
βλέπουν είναι το επόμενο παιχνίδι
πρωταθλήματος με την Ομόνοια.
Ένας μήνας μακριά από νίκη είναι
μεγάλο διάστημα για μια ομάδα που
κάνει πρωταθλητισμό. Έφτασε η ώρα
να κάνει μια τελευταία αντεπίθεση
και να σταθεροποιηθεί σε ψηλά επί-
πεδα απόδοσης, ειδικά αυτήν την
περίοδο που αρχίζουν και τα ντέρμπι.
Μετά την Ομόνοια, ακολουθεί ο
αγώνας κυπέλλου με την Ανόρθωση.
Φετινός στόχος, η κατάκτηση κά-
ποιου τίτλου. Άρα τα δύο επόμενα
παιχνίδια θα κρίνουν κατά μεγάλο
ποσοστό τη μετέπειτα πορεία της
ομάδας της Λάρνακας. Είναι δύο
καθοριστικά παιχνίδια. Αν κερδίσει
την Ομόνοια, τότε θα αναπτερώσει
τις ελπίδες της για τη διεκδίκηση
του φετινού πρωταθλήματος. Θα
αποκτήσει και πάλι μεγάλη αυτο-
πεποίθηση, η οποία ανέβηκε τις τε-
λευταίες δύο εβδομάδες με τις δύο
εκτός έδρας ισοπαλίες με ΑΠΟΕΛ
και ΑΕΛ. Αν όμως χάσει ή ακόμη
και αν το ντέρμπι με την Ομόνοια
τελειώσει ισόπαλο, τότε θα υπάρχει
το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί
ακόμη πιο πολύ από την κορυφή,
αλλά και από δεύτερη και τρίτη θέση.
Την Τετάρτη είναι το πρώτο παιχνίδι
κυπέλλου με την Ανόρθωση και

πάλι στην «ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ» και από
το αποτέλεσμά του θα εξαρτηθούν
και οι ελπίδες για πρόκριση στην
ημιτελική φάση του κυπέλλου. Όλη
αυτή η ατυχία και τα λάθη στα τε-

λευταία δύο ντέρμπι, έχουν πεισμώ-
σει ακόμη περισσότερο τους παίκτες
του Ιμανόλ Ιδιάκεθ, οι οποίοι πα-
ρουσιάζονται αποφασισμένοι να κά-
νουν μια τελευταία αντεπίθεση.

Καμία δικαιολογία για τον κόσμο
Όσον αφορά την προσέλευση του
κόσμου της ΑΕΚ, για την οποία γίνεται
πολύς λόγος από τα εγκαίνια του
νέου γηπέδου, στο ντέρμπι της Κυ-

ριακής δεν θα έχει καμία δικαιολογία
για να σπάσει ακόμη και ρεκόρ. Αν
εξαιρέσουμε το πρώτο παιχνίδι με
τον Άρη στα εγκαίνια, στα ντέρμπι με
ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ και Απόλλωνα η προ-
σέλευση δεν ήταν η αναμενόμενη.
Δεν το συζητάμε για τα υπόλοιπα
παιχνίδια, που θύμιζαν κεκλεισμένων
των θυρών αγώνες. Η τιμή του εισι-
τηρίου έχει καθοριστεί στα πέντε
ευρώ και μετά από αυτήν τη απόφασή
της η διοίκηση Άντρου Καραπατάκη
κλείνει γι’ ακόμη μια φορά κάποια
ιδιότροπα στόματα. 

Δεν υπάρχει δικαιολογία για κα-
νέναν. Το παιχνίδι είναι μεγάλης
κομβικής σημασίας και η διοίκηση
το έχει αντιληφθεί. Πρέπει και ο κό-
σμος να καταλάβει ότι η ΑΕΚ μόνο
με νίκη θα παραμείνει ζωντανή στην
υπόθεση πρωτάθλημα και να γεμίσει
το γήπεδο.

Το πλάνο του Ιδιάκεθ
Λίγο πολύ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα
όσον αφορά τα πλάνα του Ιμανόλ
Ιδιάκεθ. Το πιο πιθανό είναι ότι θ’
αρχίσει με τρεις στην άμυνα και αυτοί
θα είναι οι Καταλά, Μουρίγιο και
Τρουγιόλς, μπροστά από τον Γιωρ-
γαλλίδη. 

Αριστερά στο κέντρο ο Γκαρίδο
και δεξιά ο Ορτίθ. Λαρένα, Λαμπάν
και Μπόλιεβιτς οι υπόλοιποι στη με-
σαία γραμμή, με τους Ακοράν, Τρι-
σκόφσκι και Φλοριάν να συμπληρώ-
νουν την ενδεκάδα. Θέση στο βασικό
σχήμα διεκδικούν οι Χαραλάμπους,
Χαραλαμπίδης και Μαλόκου. Εκτός
θα είναι οι Τέτε, Μιντίκκης και Μόισοφ,
ενώ ο Τομάς μπορεί να είναι στην
αποστολή για πρώτη φορά μετά τον
τραυματισμό του. Στην αποστολή για
πρώτη φορά και ο Ισπανός τερματο-
φύλακας Κολίνας.

Καθορίζει τη μοίρα της
Η «Κυρία» οφείλει να εκμεταλλευτεί το θετικό γι’ αυτή μομέντουμ και να συνεχίσει νικηφόρα κόντρα στον Εθνικό Άχνας

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Ξεκάθαρα στα πόδια της Ανόρθωσης
είναι, πλέον, η κατάληψη της έκτης
θέσης στη βαθμολογία. Βεβαίως, σε
καμία περίπτωση δεν αποτελεί επιτυχία
για μια ομάδα του δικού της εκτοπί-
σματος και της δικής της ιστορίας η
έκτη θέση, αλλά υπό τις περιστάσεις,
αν τελικά επιτευχθεί, θα καταγραφεί
με θετικό πρόσημο στη φετινή προ-
βληματική της πορεία. Πέρασε μέσα
από πάρα πολλές φουρτούνες η «Κυ-
ρία» στη φετινή σεζόν και θα ήταν ό,τι
καλύτερο αν η διοικητική σταθερότητα
που επήλθε συνοδευτεί με τη συμμε-
τοχή της στο α’ γκρουπ των πλέι-οφ
και κυρίως από την κατάκτηση του
Κυπέλλου. Το γεγονός ότι η Ανόρθωση
κατάφερε μήνα Φεβρουάριο να κα-
θορίζει η ίδια την τύχη της, σε πρωτά-
θλημα και κύπελλο, είναι πολύ ση-
μαντικό και ελπιδοφόρο και πλέον
καλείται να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο,
επιδεικνύοντας αγωνιστική συνέπεια
και σταθερότητα… 

Σαφής βελτίωση
Από τη μια, η λύση του διοικητικού
αδιεξόδου και από την άλλη η ποσο-
τική και ποιοτική ενίσχυση που έγινε
τον Ιανουάριο, βοήθησαν τα μέγιστα
την Ανόρθωση. Ο Ρόνι Λέβι βρήκε
επιτελούς τη μαγιά που αναζητούσε
για αρκετό καιρό και τα αποτελέσματα
της δουλειάς του κρίνονται πολύ ικα-
νοποιητικά. Σε σύνολο επτά αγώνων

πρωταθλήματος μέσα στο 2017, η
«Κυρία» πέτυχε τέσσερεις νίκες, εκ
των οποίων οι τρεις τελευταίες, έφερε

δύο ισοπαλίες στα ντέρμπι με ΑΕΛ
και Ομόνοια και δέχθηκε μόνο μια
ήττα από την ΑΕΚ. Δεν βρήκε δίχτυα

σε δύο μόλις παιχνίδια, με ΑΕΛ και
ΑΕΚ, σκοράροντας στα υπόλοιπα
πέντε παιχνίδια 13 τέρματα. Από την

άλλη, δέχθηκε τέσσερα τέρματα, σε
τρία από τα εφτά παιχνίδια. Κράτησε
δηλαδή το «μηδέν» στην άμυνα σε
τέσσερα παιχνίδια, γεγονός που συ-
νέβαλε ουσιαστικά στην αντεπίθεσή
της για κατάκτηση της έκτης θέσης.
Γενικότερα, η ομάδα βγάζει υγεία και
έχει σαφή αγωνιστικό προσανατολι-
σμό, που βασίζεται στην καλή της
ανασταλτική λειτουργία και στην πο-
λυφωνία εκδήλωσης επιθέσεων, είτε
από τον κεντρικό άξονα, είτε από τα
άκρα. 

Για το πιο μεγάλο βήμα
Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν
για την ολοκλήρωση της α’ φάσης του
πρωταθλήματος, η Ανόρθωση δίνει
την ερχόμενη Κυριακή ένα παιχνίδι
που θα κρίνει πάρα πολλά στη μάχη
της εξάδας. Φιλοξενεί τον Εθνικό Άχνας
στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και
παίρνοντας τη νίκη, θα κάνει το πιο
μεγάλο βήμα για την εξάδα. Η Κυρία
οφείλει να εκμεταλλευτεί το θετικό γι’
αυτή μομέντουμ και να συνεχίσει νι-
κηφόρα, θέτοντας ουσιαστικά νοκ άουτ
έναν ανταγωνιστή της από τη διεκδί-
κηση της έκτης θέσης. Παίζει στην
έδρα της, μπροστά από τον κόσμο της
που τη στηρίζει από τις αρχές της σεζόν
και σε καμία περίπτωση δεν θα θέλει
να χαλάσει ό,τι έχτισε το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα. Για το παιχνίδι με τον
Εθνικό, δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος
Σιβού, μια πολύ σημαντική απουσία,
αλλά επιστρέφει ο Κολούνγκα. Μέσα
στα επόμενα 24ωρα θα ξεκαθαρίσει
και η κατάσταση του Αγκιλάρ.  
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ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Ώρα Ευρώπης για τις ελληνικές ομάδες,
για τη φάση των «32» του Europa League,
καθώς απόψε θα διεξαχθούν τα πρώτα
παιχνίδια και το ευκολότερο έργο θα έχει
ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα υποδεχθεί στο
«Καραϊσκάκη» την τουρκική Οσμανλίσπορ,
ενώ αρκετά δύσκολη είναι η αποστολή
για τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ο οποίος θα
αναμετρηθεί με τη γερμανική Σάλκε.

Η Οσμάνλισπορ μετέχει για πρώτη
φορά στην ιστορία της στη διοργάνωση
και αποτελεί μέχρι στιγμής την ευχάριστη
έκπληξη του εφετινού Europa League,
καθώς προκρίθηκε σε βάρος γνωστών
ευρωπαϊκών ομάδων. Αντίθετα με τον
Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ έχει προϊστορία
απέναντι στην αντίπαλό του, αφού την
είχε αντιμετωπίσει στα πλέι οφ του Ch-
ampions league την περίοδο 2013/14.
Την πρόκριση στους ομίλους είχε πάρει
η Σάλκε, αφού κέρδισε στην Τούμπα με
3-2, ενώ στη Γερμανία οι δύο ομάδες
αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1.

Στο πρόγραμμα των αγώνων υπάρ-
χουν αρκετά δυνατά ζευγάρια, μεταξύ
των οποίων ξεχωρίζουν το Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ - Σεντ Ετιέν, Βιγιαρεάλ - Ρόμα
και Γκλάντμπαχ - Φιορεντίνα. 

Αναλυτικά τα παιχνίδια:

Κράσνονταρ-Φενέρμπαχτσε 18:00

Ολυμπιακός-Οσμανλίσπορ 20:00 

Άλκμααρ-Λιόν 20:00 

Γκλάντμπαχ-Φιορεντίνα 20:00 

Ροστόφ-Σπάρτα Πράγας 20:00 

Γάνδη-Τότεναμ 20:00 

Θέλτα Βίγκο-Σαχτάρ Ντόνετσκ 20:00 

Λουντογκόρετς-Κοπεγχάγη 20:00 

Άστρα Γκιούργκιου-Γκενκ 20:00

Αθλέτικ Μπιλμπάο-ΑΠΟΕΛ 22:05 

ΠΑΟΚ-Σάλκε 22:05 

Χάποελ Μπερ Σεβά-Μπεσίκτας 22:05 

Βιγιαρεάλ-Ρόμα 22:05 

Μαντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σεντ Ετιέν 22:05

Λέγκια Βαρσοβίας-Άγιαξ 22:05 

Άντερλεχτ-Ζενίτ 22:05

*Οι αγώνες ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 23 του μήνα.

Παιχνίδια για 
όλα τα γούστα 

ΠΑΟΚ

Πανέτοιμος για το σημερινό παιχνίδι με
τη Σάλκε παρουσιάζεται ο ΠΑΟΚ, με
τον Βλάνταν Ίβιτς να έχει κατασταλάξει
στους ποδοσφαιριστές που θα δώσει
φανέλα βασικού.

Μία από τις προτεραιότητες του τε-
χνικού του ΠΑΟΚ είναι ο αντικαταστάτης
του Κάνιας στη μεσαία γραμμή, καθώς
ο Ισπανός χαφ τραυματίστηκε στον αγώνα
με την Ξάνθη για τον αγώνα του Κυπέλ-
λου Ελλάδας και δεν υπολογίζει για το
παιχνίδι με τους Γερμανούς.  Όλα δεί-
χνουν ότι η τριάδα στα χαφ θα αποτελείται
από τους Τσίμιροτ, Σάχοφ και Χαρίση,
με τον Σέρβο τεχνικό να προχωράει σε
μία κίνηση «φρεσκαρίσματος» μετά τα
δύο τελευταία ματς με τους Ακρίτες. 

Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι που
θα ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα είναι
ο Γλύκος κάτω από τα δοκάρια, με τον
διεθνή τερματοφύλακα να έχει - από
δεξιά προς αριστερά - τους Μάτος, Βα-
ρέλα, Κρέσπο και Λέοβατς μπροστά του. 

Ο Αθανασιάδης αναμένεται να αγω-

νιστεί ως σέντερ φορ, με τους Κάμπος
και Ενρίκε στα πλάγια της επίθεσης. Φα-
νέλα βασικού διεκδικεί, φυσικά, και ο
Μυστακίδης, αλλά με λιγότερες πιθα-
νότητες σε σχέση με τον Κλάους.

Με καλό προαίσθημα
Με στόχο το θετικό αποτέλεσμα, που θα
της δώσει το προβάδισμα για την πρό-
κριση στην επόμενη φάση του Europa
League, θα παραταχθεί η Σάλκε. Ο αρ-
χηγός των «βασιλικών μπλε», Μπένεντικτ
Χέβεντες θυμήθηκε την προηγούμενη
επίσκεψη τον Αύγουστο του 2013, ωστό-
σο, η ειδοποιός διαφορά είναι ότι τότε το
παιχνίδι διεξήχθη κεκλεισμένων των
θυρών, ενώ τώρα η Τούμπα θα είναι
κατάμεστη. 

«Επιστρέφουμε με καλό προαίσθημα
στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε σε καλή κα-
τάσταση και συνήθως κάνουμε καλά
παιχνίδια στο Europa League. Θα πάμε
με αυτοπεποίθηση και θα προσπαθή-
σουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα
για τη ρεβάνς. Πρέπει να πάμε αποφα-
σισμένοι για να πάρουμε κάτι για μας»,
τόνισε ο 28χρονος αμυντικός .

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.

Τις σκέψεις του όσον αφορά την ενδεκάδα,
με την οποία προτίθεται να παρατάξει
τον Ολυμπιακό κόντρα στην Οσμανλί-
σπορ φανέρωσε ο Πάουλο Μπέντο. Η
πρώτη έκπληξη από τον Πορτογάλο
είναι στον «άσο», αφού αναμένεται να
τοποθετήσει κάτω από τα δοκάρια τον
Στέφανο Καπίνο και όχι τον Νικόλα
Λεάλι που συνήθιζε να χρησιμοποιεί
στους ευρωπαϊκούς αγώνες. 

Από εκεί και πέρα, μπροστά από τον
διεθνή τερματοφύλακα θα είναι - από
δεξιά προς αριστερά - οι Φιγκέιρας, Βιάνα,
Μποτία, Σισοκό. Στον άξονα της μεσαίας
γραμμής ο Ρέτσος φαίνεται πως κερδίζει
στην άτυπη «μάχη» τον Ρομαό, δείγμα
ότι ο Μπέντο προτιμάει να βάλει έναν
πιο φορμαρισμένο ποδοσφαιριστή από
έναν άλλο που δεν έχει παιχνίδια στα
πόδια του. Από εκεί και πέρα, τη θέση
του ανέτοιμου Ελιουνούσι θα πάρει ο
Ανδρούτσος, ο οποίος και εκείνος δείχνει

σε καλή κατάσταση και έχει πραγματο-
ποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις το τελευ-
ταίο διάστημα. Στο άλλο άκρο της επίθεσης
θα είναι ο Σεμπά και οργανωτικό ρόλο
θα αναλάβει ο Φορτούνης.  Όσον αφορά
τώρα τον αντικαταστάτη του τραυματία
Ιντέγε, αυτός φαίνεται πως θα είναι ο
Καρντόσο που στις τελευταίες προπονήσεις
των Πειραιωτών δείχνει αποφασισμένος
να δώσει απαντήσεις στους επικριτές του
και να δικαιώσει τις προσδοκίες που
υπάρχουν για το πρόσωπό του.

«Τρέχουν» για την ΑΕΚ
Ο Μπράουν Ιντέγε (με την επωμίδα)
και ο Ταρίκ Ελιουνούσι βγήκαν και έτρε-
ξαν, δίνοντας ξεχωριστή χαρά στους αν-
θρώπους της ομάδας. Ο Αφρικανός επι-
θετικός και ο Νορβηγός εξτρέμ αναμέ-
νονταν χθες να δοκιμάσουν να προπο-
νηθούν για κάποιο διάστημα με τους
συμπαίκτες του. Και οι δύο δείχνουν να
κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν
το ντέρμπι με την ΑΕΚ για την 21η αγω-
νιστική της Σούπερ Λίγκας.

Πίστη για θετικό αποτέλεσμα 
Στην Τούμπα στοχεύει πάντα στη νίκη και με αυτό το σκεπτικό θα παραταχθεί κόντρα στη Σάλκε

Με εκπλήξεις αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του κόντρα στην Οσμανλίσπορ ο Πάουλο Μπέντο

Ετοιμάζει τους πιο φορμαρισμένους 

Χείμαρρος η Μπάγερν, με ανατροπή η Ρεάλ
Κατατρόπωσαν την Άρσεναλ οι Βαυαροί, καθαρή νίκη επί της Νάπολι οι Ισπανοί

Η Μπάγερν σε τεράστιο και η
Ρεάλ σε πολύ μεγάλο βαθμό,
είναι πολύ κοντά στο να προ-
κριθούν στα προημιτελικά του
Τσάμπιονς Λιγκ. Οι Βαυαροί
διέλυσαν με 5-1 την Άρσεναλ
στη Γερμανία, την ώρα που η
ομάδα της Μαδρίτης κατέβαλε
με 3-1 τη Νάπολι στο Μπερ-
ναμπέου. Αποτελέσματα που
πολύ δύσκολα μπορούν να ανα-
τραπούν. 

Πάντσερ
Η Μπάγερν έκανε επίδειξη δύ-
ναμης απέναντι στην Άρσεναλ.
Στο 11ο λεπτό ο  Άριεν Ρόμπεν,
με ένα καταπληκτικό πλασαρι-
στό σουτ εκτός περιοχής, άνοιξε
το σκορ.

Η Άρσεναλ άρχισε να ξε-
θαρρεύει στο ημίωρο, πρώτα

με εκτέλεση φάουλ του Μεσούτ
Εζίλ που έχασε ο Μάνουελ Νόι-
ερ και στο 29’ με το πέναλτι που
κέρδισε ο Λοράν Κοσιελνί από
κλοτσιά του Ρόμπερτ Λεβαν-
τόβσκι, σε προσπάθεια να διώξει
σε κόρνερ. Ο Νόιερ έπιασε την
εκτέλεση του Αλέξις Σάντσες,
αλλά ο Χιλιανός με διπλή προ-
σπάθεια κατάφερε να σκοράρει
στο ριμπάουντ. Το 2ο ημίχρονο
άρχισε με αναγκαστική αλλαγή
του Λοράν Κοσιελνί στο 49’ και
τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Λε-
βαντόβσκι με κεφαλιά έφτασε
τα 6 γκολ στη διοργάνωση. Στην
αμέσως επόμενη φάση, ο Πο-
λωνός έβγαλε με τακουνάκι σε
θέση τετ α τετ τον Τιάγκο Αλ-
κάνταρα κι αυτός έκανε το 3-1.
Σαν να μην έφτανε αυτό, στο
61’ ο Λεβαντόβσκι (και μετά

από κόντρα) είχε σουτ στο δοκάρι
και στη συνέχεια της φάσης, ο
Κίεραν Γκιμπς έσωσε σουτ του
Άριεν Ρόμπεν με το χέρι, χωρίς
οι πέντε διαιτητές να αντιλη-

φθούν κάτι. Η δικαίωση ήρθε
στο 63’, όταν ο Τιάγκο με σουτ
(και νέα κόντρα) έγραψε το 4-1.
Οι γηπεδούχοι δεν κατέβασαν
ταχύτητα, παρά τα τρία γκολ δια-

φοράς και ο Τόμας Μίλερ στο
88’, έκανε το τελικό 5-1.

Βασίλισσα
Φουλάρει για τα προημιτε-

λικά η Ρεάλ! Παρότι βρέθηκε
πίσω στο σκορ, η «βασίλισσα»
τούμπαρε τη Νάπολι στο Μπερ-
ναμπέου και με όπλο το 3-1
πάει… αεράτη στον επαναλη-
πτικό. Οι «παρτενοπέι» πάγωσαν
το κοινό των γηπεδούχων στο
8’ με τον Ινσίνιε, όμως η συνέχεια
δεν ήταν ανάλογη. Ο Μπενζεμά
απάντησε για την ομάδα στο 18’
και μετά άρχισε… η κατηφόρα.
Οι Ιταλοί άντεξαν μέχρι το 49’,
όταν ο Κρόος γύρισε το παιχνίδι
και στο… καπάκι είδαν τον Κα-
σεμίρο (54΄) να διαμορφώνει
με καταπληκτικό σουτ το τελικό
σκορ στη Μαδρίτη. 
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