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ΜΑΓΚΕΣ 

Το γκολ του Γιαννιώτα στο 89’ κράτησε ζωντανές τις ελπίδες των «γαλαζοκιτρίνων» ενόψει του επαναληπτικού στο ΓΣΠ,
την ερχόμενη Πέμπτη. Η Μπιλμπάο, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι σε 3-1 και, μέχρι το 89’,

τα πράγματα φάνταζαν αρκετά δύσκολα για τους ποδοσφαιριστές του Τόμας Κρίστιανσεν. Το γκολ, όμως, του Ελλαδίτη μέσου,
που διαμόρφωσε το τελικό 3-2, άλλαξε τα δεδομένα, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του ΑΠΟΕΛ για άλλη μια υπέρβαση.   
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TΖΟΚΕΡ

9, 11, 33, 43, 44 και 13
H 1η κατηγορία κερδίζει από €16.428.349,89.

Η 2η κερδίζει από €120.884,96. Η 3η κερδίζει

από €2.500, η 4η και η 5η από €50, η 6η και η

7η  από €2 και η 8η από €1,5.

ΠΡΟΤΟ

1546261
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.

Η 2η κατηγορία κερδίζει €25.000, η 3η από

€2.500, η 4η από €250, η 5η από €25 και

η 6η από €2.

EXTRA 5

7272η κλήρωση:  1, 16, 17, 22, 35
7273η κλήρωση:  4, 7, 12, 19, 31

SUPER 3

29977η: 245 29978η: 196 29979η: 665
29980η: 333 29981η: 539 29982η: 114
29983η: 843 29984η: 710 29985η: 688
29986η: 337

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

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

ΠΟΛΟ 

Στην προκριματική φάση του Ευρω-
παϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 17
(το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 μέχρι
τις 14 Μαΐου) θα πάρει μέρος η Εθνική
μας ομάδα πόλο. Η Εθνική μας ομάδα
κληρώθηκε στον 4ο όμιλο (από τους
τέσσερεις που συγκροτήθηκαν), οι αγώ-
νες του οποίου θα διεξαχθούν στην
Τιφλίδα της Γεωργίας. Αντίπαλοι της
ομάδας θα είναι η Γαλλία, η Ελβετία, η
Τσεχία και η Γεωργία. Προπονητής
της Εθνικής μας ο καταξιωμένος στον
ελλαδικό, αλλά και διεθνή χώρο του
πόλο Γιάννης Φράγκος, με τον οποίο
η Ομοσπονδία συνεργάζεται σε μια
προσπάθεια αναβάθμισης του αθλή-
ματος. Ο τεχνικός της ομάδας αναμένεται
στην Κύπρο σήμερα και αύριο θα πα-
ρακολουθήσει τους αγώνες της 10ης
αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Τη
Δευτέρα θα έχει συνάντηση με όλους
τους προπονητές πόλο των ομίλων και
θα ανταλλαγούν απόψεις γύρω από
θέματα που αφορούν την προεθνική
ομάδα και γενικότερα το άθλημα στην
Κύπρο. Η πρώτη συνάντηση της προ-
εθνικής ομάδας έχει οριστεί για με-
θαύριο Κυριακή στις 15:00, στο Κο-
λυμβητήριο Λάρνακας.

Ο προπονητής των Warriors Steve Kerr
ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ο Γιάννης Αν-
τετοκούνμπο μοιάζει με τον Kevin Durant,
με την απάντησή του, ωστόσο, να είναι
ακόμη καλύτερη της ερώτησης που δέχ-
θηκε!

O Steve Kerr έκανε δηλώσεις μετά τον
αγώνα των Warriors με τους Kings (νίκη
με 109-86 για τους Warriors), όταν η
κουβέντα πήγε στο All Star Game, όπου
και θα είναι προπονητής της Δύσης. Δε-
δομένου, λοιπόν, ότι θα βρει απέναντί του
τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ένας δημο-
σιογράφος τον ρώτησε αν πιστεύει πως ο
Έλληνας guard/forward του θυμίζει κα-

θόλου τον Kevin Durant, έστω και χωρίς
το σουτ του σταρ των Warriors. Και η
αλήθεια είναι ότι η απάντηση του τεχνικού
των Warriors σίγουρα είναι ακόμη ένας
λόγος για να «φουσκώνουμε» από περη-
φάνια ως Έλληνες: «Νομίζω ότι μοιάζει
πολύ στον KD λόγω του μάκρους του και
της ικανότητάς του να κινείται στο γήπεδο
τόσο καλά - κάθε μέρα είναι και καλύτερος.
Όταν ο LeBron και ο KD μεγαλώσουν, ο
Γιάννης είναι ο επόμενος στη σειρά για
να γίνει ο καλύτερος παίκτης στη Λίγκα»,
δήλωσε χαρακτηριστικά ο Kerr, δείχνοντας
πλέον πόσο ψηλά έχει μπει ο πήχης για
τον Γιάννη!

«Μετά τον LeBron και τον Durant, ο Γιάννης»!

ΒΟΛΕΪ

To φινάλε της κανονικής περιόδου του
πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Α' Κα-
τηγορίας βρίσκει δυο ομάδες (ΑΠΟΕΛ,
Αναγέννηση Δ.) να διεκδικούν την πο-
λυπόθητη 4η θέση που οδηγεί στην τε-
τράδα ενόψει των πλέι-οφ. Απόψε θα γί-
νουν τρεις αγώνες για τη 14η αγωνιστική,
με το ντέρμπι Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ να βρί-
σκεται σε πρώτο πλάνο. 

Το ντέρμπι της Λευκωσίας πάντοτε
προκαλεί το ενδιαφέρον. Οι δυο ομάδες
φέτος έπαιξαν τρεις φορές, με την Ομό-
νοια να κερδίζει τους δυο αγώνες του
Κυπέλλου και τον ΑΠΟΕΛ να απαντά
στο πρωτάθλημα με νίκη 3-1 στο «Λευ-
κόθεο».

Η Ομόνοια είναι αδιάφορη βαθμο-
λογικά, αφού εξασφάλισε τη δεύτερη
θέση, αλλά σίγουρα στο ντέρμπι θα προ-
σπαθήσει για τη νίκη. Σε σχέση με τον
αγώνα στο «Λευκόθεο», στις 30 Ιανουα-
ρίου, ο κόουτς Σάββας Σάββα θα έχει
στη διάθεσή του τον Βραζιλιάνο Λουγ-
κάνετς.

Ο ΑΠΟΕΛ παίζει τα ρέστα του για
την τετράδα και θα τα δώσει όλα για τη
νίκη. Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται 4ος με
23 βαθμούς και θέλει τη νίκη για να
μείνει εκεί ή να ανέβει 3ος σε περίπτωση
ήττας της Καπάτσος Νέας Σαλαμίνας. Η
νίκη της 30ής Ιανουαρίου επί της Ομό-
νοιας του δίνει ψυχολογική ώθηση για
το ντέρμπι.

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - Green Air ΠΑΦΙΑΚΟΣ

Αδιάφορο είναι το δεύτερο ντέρμπι της
ημέρας, με την Ανόρθωση και τον Green
Air Παφιακό να παίζουν για το γόητρό
τους. Η «Μεγάλη Κυρία» είναι 6η με 20
βαθμούς -ισόβαθμη με την Αναγέννη-
ση- και θα επιχειρήσει το τρίποντο. Η
εμφάνιση στον αγώνα με την Καπάτσος
Νέα Σαλαμίνα αφήνει αισιόδοξα μηνύ-
ματα ότι μπορεί να τα καταφέρει. Για

τους Παφίτες η έξοδος στη Λεμεσό απο-
τελεί ένα γερό τεστ ενόψει των αγώνων
των πλέι-οφ. Δεν αποκλείεται ο κόουτς
Μίλαν Γκρέσιτς να δοκιμάσει σχήματα
και παίκτες.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΚΑΠΑΤΣΟΣ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Μάχη για τη νίκη θα γίνει στην ακριτική
κωμόπολη, με τις δυο ομάδες να διεκδι-
κούν την πρόκριση, για τους δικούς τους
λόγους η καθεμιά. Η Αναγέννηση για να
διεκδικήσει ό,τι μπορεί ενόψει τετράδας
και η Καπάτσος Νέα Σαλαμίνα για να
παραμείνει στην 3η θέση.

Η Αναγέννηση προέρχεται από την
ήττα από τον ΑΠΟΕΛ την περασμένη
αγωνιστική και ψάχνει επιστροφή στις

νίκες, ενώ η Καπάτσος Νέα Σαλαμίνα
επιδιώκει να πιστοποιήσει σε μια δύσκολη
έδρα την καλή της κατάσταση.

Άξιο αναφοράς η επιστροφή του προ-
πονητή της Καπάτσος Νέας Σαλαμίνας
Αντώνη Κωνσταντίνου στη Δερύνεια
απέναντι στην ομάδα που προπονούσε
μέχρι τη λήξη της περσινής σεζόν.

Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - POKKA

AE ΚΑΡΑΒΑ

Ο αγώνας δεν θα διεξαχθεί, αφού η αί-
θουσα αθλοπαιδιών του Γυμνασίου Πα-
ραλιμνίου δεν έχει αδειοδοτηθεί. Με
απόφαση της ΚΟΠΕ, ο αγώνας θα γίνει
στο Γήπεδο Δερύνειας την Παρασκευή,
24 Φεβρουαρίου 2017, στις 20:00, με
γηπεδούχο την Ε.Ν.Παραλιμνίου.

Το πρόγραμμα:

ΣΗΜΕΡΑ

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - Green Air ΠΑΦΙΑΚΟΣ 20:00

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΚΑΠΑΤΣΟΣ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ 20:00

ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΕΛ 20:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/2

Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - POKKA AE ΚΑΡΑΒΑ 20:00

Στα σαλόνια η Ολυμπιάς
Φρενάρους
Δυο αγωνιστικές πριν από τη λήξη του
πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Β' Κα-
τηγορίας, η Ολυμπιάς  Φρενάρους εξα-
σφάλισε την άνοδό της στην Α' Κατηγορία.
Οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν την άμεση
ανταγωνίστριά τους Ολυμπιάδα Ν. με 1-3
στο γήπεδο «Νεάπολη - Επιστροφή» στην
Ακρόπολη και πήραν τίτλο και άνοδο.

Ψάχνοντας τον δρόμο για την τετράδα 
ΑΠΟΕΛ και Αναγέννηση Δ. είναι οι διεκδικητές της προνομιούχου θέσης που οδηγεί στa πλέι-οφ  

ΦΟΥΤΣΑΛ 

Στην τελική ευθεία μπήκε από χθες  η
πρώτη φάση του Πρωταθλήματος Α’ Κα-
τηγορίας ΦΟΥΤΣΑΛ . Στην αίθουσα
«Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία»
στο ντέρμπι της αγωνιστικής η Ομόνοια
- Αραράτ νίκησε με 2-1 το ΑΠΟΕΛ.Η
ΑΕΚ Σωτήρας νίκησε με 7-4 τον Εθνικό
Λατσιών και έφτασε στους 14 βαθμούς.

Ρεπό η ΑΕΛ, εκτός η Ανόρθωση
Η πρωτοπόρος ΑΕΛ είχε το ρεπό της,

εκτός έδρας αποστολή για την Ανόρθωση
και νίκη με 2-0 επί της ΑΜΕΚ Καψάλου

και έπιασε την ΑΕΛ στους 36 βαθμούς. 
Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου είχε

κερδίσει η Ανόρθωση με 7-0.
Η 5η της κατατάξης ΑΕΚ Λάρνακας

που την προηγούμενη αγωνιστική είχε
ρεπό,  κέρδισε 9-2 την Απελευθέρωση
και πανηγύρισε την πέμτπη  συνεχόμενη
νίκη της.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 15ης
αγωνιστικής:

ΟΜΟΝΟΙΑ/ARARAT-ΑΠΟΕΛ 2-1

ΑΕΚ ΣΩΤΗΡΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 7-4

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 9-2

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡ.-ΔΗΜΗΤΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 6-3

ΑΜΕΚ ΚΑΨΑΛΟΥ-ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 0-2

Στην Τιφλίδα για
το καλύτερο

Η Ομόνοια - Αραράτ το ντέρμπι  
Νίκησε με 2-1 τον ΑΠΟΕΛ
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ΟΜΟΝΟΙΑ

Σοφοκλής�Σοφοκλέους�

Στο ίδιο έργο θεατές για άλλη μια φορά
στην Ομόνοια, σε άλλο ένα κρίσιμο παι-
χνίδι. Η ομάδα του Τζον Κάρβερ για
άλλη μια φορά επανέλαβε εαυτόν, πα-
ρουσιάζοντας δύο αγωνιστικά πρόσωπα
μέσα σε ένα 90λεπτο. Από τον κανόνα
δεν μπορούσε να ξεφύγει και το πρώτο
ραντεβού με τον Απόλλωνα στα προημι-
τελικά του Κυπέλλου. Εκεί που γινόταν
λόγος ότι το πάθημα του πρόσφατου
αγώνα πρωταθλήματος με τον Απόλλωνα
έγινε μάθημα από τους «πράσινους», το
σκηνικό προχθές στο ΓΣΠ ήταν το ίδιο.
Η Ομόνοια δεν μπήκε ποτέ στο γήπεδο
και μόνο τυχαίο δεν ήταν το γεγονός ότι
έχανε με 2-0 από το πρώτο εικοσάλε-
πτο… «Πρέπει να σταματήσουμε να δί-
νουμε πλεονέκτημα στον αντίπαλο», λένε
άπαντες στην Ομόνοια, αλλά αυτό λέχθηκε
και στο παρελθόν και πλέον η ουσία
είναι να βρεθεί και η γιατρειά αυτού του
φαινομένου, διότι η ομάδα εισέρχεται σε
μια κρίσιμη καμπή, με απανωτά ντέρμπι. 

Αδικεί τον εαυτό της
Πραγματιστικά, σπάνια ένα καλό φίνις
μπορεί να αποσβέσει μια αναλόγως αν-
τίστροφη κακή εκκίνηση και στην Ομό-
νοια θα πρέπει να το βάλουν καλά στο
μυαλό τους. Κατ' ουσία, ο Κάρβερ και οι
παίχτες του αδικούν τους εαυτούς τους.
Δεν γίνεται η ίδια ομάδα που έβγαλε
αντίδραση και έδειξε χαρακτήρα, παί-
ζοντας μάλιστα και ορθόδοξο, επιθετικό
ποδόσφαιρο, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι
κυπέλλου να είναι παντελώς ανύπαρκτη

στα αρχικά στάδια του αγώνα. Ο προπο-
νητής της Ομόνοιας στάθηκε στον χα-
ρακτήρα και στο πνεύμα νικητή που
διακατέχει την ομάδα, αλλά αυτά πολλές
φορές δεν αρκούν. Είναι όμως πολύ ση-
μαντικά στοιχεία και θα πρέπει να τα εκ-
μεταλλευτεί το «τριφύλλι», ώστε να μη
δίνει δικαιώματα στους αντιπάλους. Γιατί
και σε προηγούμενα παιχνίδια το έκανε,
έχοντας κενά διαστήματα, είτε στην αρχή
είτε κατά τη διάρκεια του 90λεπτου, μετά

όμως αντίδρασε και έβγαλε χαρακτήρα
μεγάλης ομάδας. Πέραν της αντίδρασης
και του χαρακτήρα, η Ομόνοια κράτα
και την καλή εμφάνιση των νεοφερμένων
Μπρέβελντ και Αζίζ. Αμφότεροι μπήκαν
αλλαγή στην επανάληψη και ήταν από
τους πρωτεργάτες της εμφάνισης του β'
μέρους κόντρα στον Απόλλωνα. Και αν
για τον Μπρέβελντ είχαμε δείγματα γρα-
φής από τη μέχρι στιγμής καριέρα του,
για τον Αζίζ ήταν ευχάριστη έκπληξη η

εμφάνισή του. Με τσαμπουκά, ταχύτητα
και ποιότητα στο παιχνίδι του, έδειξε ότι
μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο
για μια θέση στο αριστερό άκρο της με-
σοεπιθετικής γραμμής. 

Η προσοχή στην ΑΕΚ
Ενώπιον της Ομόνοιας ξεπροβάλλει
άλλο ένα σημαντικό παιχνίδι, με την
ΑΕΚ, για το πρωτάθλημα. Είναι ένα παι-
χνίδι που η ανάγκη της νίκης είναι επι-

τακτική, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση
θα ξεπεράσει την αντίπαλό της βαθμο-
λογικά, κάνοντας άλμα στην τέταρτη
θέση. Ο Σέρινταν που δεν αγωνίστηκε
στο προχθεσινό παιχνίδι με τον Απόλ-
λωνα δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό,
αλλά η συμμετοχή του απέναντι στην
ΑΕΚ είναι αμφίβολη. Πολύ δύσκολα θα
προλάβει να επανέλθει ο Φλορέσκου,
ενώ δεν υπολογίζεται ο Κωνσταντινίδης,
όπως βεβαίως και ο Άρνασον.

Η αντίδραση, ο χαρακτήρας και οι νέοι
Η ομάδα του Τζον Κάρβερ για άλλη μια φορά επανέλαβε εαυτόν, παρουσιάζοντας δύο αγωνιστικά πρόσωπα μέσα σε ένα 90λεπτο

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Τέρμα στις ισοπαλίες, τέρμα στις εντυ-
πώσεις και συνέχεια με ουσία, νίκες και
βαθμούς θα επιδιώξουν στη συνέχεια
του πρωταθλήματος οι παίκτες της ΑΕΚ.
Οι παίκτες, οι προπονητές και οι διοι-
κούντες την ομάδα έκαναν ό,τι μπορούσαν,
ό,τι περνούσε από το χέρι τους και από τα
πόδια τους. Ειδικά στα τελευταία δύο
ντέρμπι με ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ απέδειξαν
ότι είναι ακόμη ζωντανοί. Ποτέ δεν ένιωσαν
«νεκροί» και πιστεύουν στις δυνατότητές
τους. Τώρα αυτό που χρειάζεται περισ-
σότερο από κάθε άλλη φορά είναι το
γεμάτο γήπεδο. Πρέπει η «ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ»
να γίνει καυτή έδρα όχι μόνο στο ντέρμπι
με την Ομόνοια την Κυριακή, αλλά σε
κάθε αγώνα. Καμία ομάδα δεν διεκδικεί
πρωτάθλημα χωρίς κόσμο. Πρέπει να
καταλάβουν όλοι στην πόλη της Λάρνακας,
ότι είναι και αυτοί μέρος αυτής της προ-
σπάθειας. Πρέπει να καταλάβουν ότι τώρα
είναι που οι παίκτες και οι προπονητές
χρειάζονται τη στήριξή τους. Τώρα πρέπει
να αποδείξουν και αυτοί, οι φίλοι της
ΑΕΚ, ότι εκτιμούν την προσπάθεια που
γίνεται τα τελευταία τρία χρόνια. Όλα συν-
δέονται μεταξύ τους και όταν ένας παρά-
γοντας δεν πάει καλά πρέπει να τον κα-
λύπτει ο άλλος. Δεν πρέπει να περιμένει
ο κόσμος τα θετικά αποτελέσματα από
την ομάδα του για να πάει στο γήπεδο,
αλλά να πάει στο γήπεδο για να βοηθήσει
την ομάδα του να φτάνει στα θετικά απο-
τελέσματα. Το κλίμα είναι πάρα πολύ
καλό στην ομάδα. Το ρόστερ ενισχύθηκε,
το γήπεδο είναι εκεί, δεν είναι πλέον
όνειρο, είναι πραγματικότητα. Δεν υπάρχει
καμία δικαιολογία για κανέναν. Όλο έχουν
θέση στο γήπεδο και πρέπει να το γεμίζουν
και όλοι κρίνονται στο τέλος. Και οι παίκτες

και οι προπονητές και ο κόσμος. Η μπάλα
είναι στα πόδια και των παικτών και των
προπονητών και του κόσμου. Μαζί, κα-
λούνται να κάνουν... παιχνίδι. Η διοίκηση
έκανε ό,τι μπορούσε. Χαμήλωσε και την
τιμή των εισιτηρίων στα πέντε ευρώ. Οι
καιρικές συνθήκες, όποιες κι αν είναι,
ούτε κι αυτές μπορούν ν' αποτελέσουν
δικαιολογία ώστε να μην πάει κάποιος

που αγαπά αυτή την ομάδα στο γήπεδο.
Απαντήσεις απ' όλους, λοιπόν, στο ντέρμπι
με την Ομόνοια και από την ομάδα και
από τον κόσμο. Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ και οι
παίκτες του προετοιμάζονται και παρου-
σιάζονται αποφασισμένοι να μη μείνουν
στις εντυπώσεις αυτήν τη φορά και να
φτάσουν στην ουσία με οποιονδήποτε
τρόπο.

Με τρεις απουσίες,
αλλά με Τομάς
Τέτε και Μιντίκκης είναι τραυματίες και
δεν θα βρίσκονται στην αποστολή για το
ντέρμπι με την Ομόνοια, όπως και ο τι-
μωρημένος Μόισοφ. Οι επιλογές και οι
λύσεις για την ενδεκάδα για τον Ιμανόλ
Ιδιάκεθ είναι αρκετές. Επιστρέφει από
τιμωρία ο Ορτίθ και θα είναι φυσικά

στην ενδεκάδα. Από την άλλη πλευρά
θα είναι ο Γκαρίδο, ενώ οι τρεις στην
άμυνα μπροστά από τον Γιωργαλλίδη
θα είναι οι Τρουγιόλς, Μουρίγιο και Κα-
ταλά. Στη μεσαία γραμμή Λαμπάν, Λα-
ρένα και Μπόλιεβις με Τρισκόφσκι και
μπροστά ο Φλοριάν. Θέση φυσικά στην
ενδεκάδα διεκδικεί και ο Ακοράν, ακόμη
και ο Μαλόκου.

Αντεπίθεση με ουσία και κόσμο
Τέρμα στις εντυπώσεις, αλλά συνέχεια με νίκες και βαθμούς θα επιδιώξουν οι «κιτρινοπράσινοι»
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Για τον Εθνικό Άχνας είναι ο αγώνας
της χρονιάς. Αφού θα ξεκαθαρίσει εάν
θα ελπίζει για την 6η θέση. Αποτελεί
μεγάλη πρόκληση για τους ποδοσφαι-
ριστές του Ιβανάουσκας. Είναι απο-
φασισμένοι για το «διπλό» στο «Αντώ-
νης Παπαδόπουλος», που θα τους
φέρει ισόβαθμους με την Ανόρθωση
κι έτσι θα ελπίζουν βάσιμα στις τελευ-
ταίες δυο αγωνιστικές. Όμως, ακόμη
και με ισοπαλία, πάλι θα ελπίζουν. Η
αποστολή είναι δύσκολη και το ανα-
γνωρίζουν, απέναντι σε έναν αντίπαλο
που είναι αρκετά ανεβασμένος το τε-
λευταίο διάστημα. Όμως, από την άλλη,
ο Εθνικός έδειξε ότι δεν έχει να φοβηθεί
από κανέναν αντίπαλο. 

Ο Εθνικός Άχνας, άλλωστε, παλεύει
για την υπέρβαση, αφού ο μεγάλος
του στόχος για την παραμονή στην
κατηγορία ήδη έχει υλοποιηθεί. Έτσι,
δεν υπάρχει θέμα άγχους ή πίεσης
στον αγώνα με την Ανόρθωση. Οι
ποδοσφαιριστές του Εθνικού αυτό
που έχουν να κάνουν είναι να μπουν
στο γήπεδο και να αγωνιστούν με πά-
θος και αποφασιστικότητα. Να επι-
δείξουν υπομονή στην πίεση που θα
δεχθούν από την Ανόρθωση και, με
καθαρό μυαλό, να προσπαθήσουν
να κάνουν τη ζημιά. Το σίγουρο είναι
ότι στον Εθνικό υπάρχει το ιδανικό
κλίμα μετά το θετικό αποτέλεσμα απέ-
ναντι στον Απόλλωνα, αλλά περισσό-
τερο και για την αντίδραση της ομάδας.
Στον αγωνιστικό τομέα, ο Αράμπαλ
προπονείται κανονικά και θα είναι
στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. 

Πάνε για να κάνουν υπέρβαση! 

ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ

Την ήττα γνώρισε από την Εθνική Ισραήλ
και στο δεύτερο φιλικό που έγινε στη
Χάιφα η Εθνική μας ομάδα των Νέων U-
19. Ο αγώνας έγινε στη Χάιφα και οι γη-
πεδούχοι πήραν τη νίκη με 2-0, από τέρ-
ματα που σημείωσαν στο 11ο και στο
46ο λεπτό. Ισραήλ και Κύπρος αγωνί-
στηκαν στη Χάιφα και την περασμένη
Τρίτη, με το Ισραήλ να παίρνει τη νίκη με
3-0. Η Εθνική μας προετοιμάζεται για τον
Elite Round του Ευρωπαϊκού Πρωτα-
θλήματος που θα γίνει τον Μάρτιο στη
Γερμανία και τα φιλικά στο Ισραήλ βοή-
θησαν την τεχνική ηγεσία να βγάλει χρή-
σιμα συμπεράσματα. Ο προπονητής της
Εθνικής Νέων Νεόφυτος Λάρκου χρη-
σιμοποίησε τους ακόλουθους ποδοσφαι-
ριστές: Δημήτρης Δημητρίου, Σιών Ιωάν-
νου, Ζαχαρίας Άδωνη (87' Συμεών Κοννέ),

Χρίστος Καλλής, Λεωνίδας Κυριάκου,
Μάριος Αντρέου (46' Χρίστος Χατζηπα-
σχάλη), Ανδρέας Νεοφύτου, Νικόλας
Ματθαίου (67' Κλεάνθης Πιερή), Μάρκος

Μουστάκη (81' Κωνσταντίνος Αναστασίου),
Σωτήρης Φιάκας (67' Αλέξανδρος Ιερεί-
δης, 89' Εύδωρας Συλβέστρος), Θεοδόσης
Σιαθάς (24' Μιχάλης Χαραλάμπους).

Δεύτερη ήττα στο Ισραήλ

Τα γάντια στον Νεόφυτο

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Τρεις εβδομάδες εκτός, άρα χάνει τα τρία
τελευταία ματς της κανονικής περιόδου.
Ο λόγος για τον Γιαν Βεσελόφσκι, που
υπέστη θλάση στο γαστροκνήμιο, σε μία
εποχή που πραγματοποιούσε εξαιρετικές
εμφανίσεις. Η Νέα Σαλαμίνα θα πορευτεί,
λοιπόν, στην προσπάθειά της να τερματίσει

στην 6η θέση, χωρίς τον βασικό της πορ-
τιέρο, αλλά η εναλλακτική λύση υπάρχει
και είναι πολύ αξιόλογη. Ο Νεόφυτος
Μιχαήλ δεν αγωνίστηκε πολλές φορές
φέτος, αλλά οι εμπειρίες από την περσινή
χρονιά και τα προσόντα του φτάνουν και
περισσεύουν για να ανταποκριθεί σε ένα
κρίσιμο στάδιο. Ο νεαρός διεθνής θα ξε-
κινήσει απέναντι στη Δόξα, σε ένα ση-
μαντικότατο παιχνίδι.  

Μπαίνει στην άκρη η λογική του... -2 ή του -8
Η ΑΕΛ ετοιμάζεται για ΓΣΠ και ο Πάμπος θέλει καθαρό μυαλό και όχι υπολογισμούς

Κωστής Σταυρινίδης

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοι-
μασία της ΑΕΛ για το μεγάλο ντέρμπι
της Δευτέρας με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ.
Ένα παιγνίδι στο οποίο η λεμεσιανή
ομάδα θέλει πολύ να κερδίσει, έτσι
ώστε να πλησιάσει σε απόσταση βολής
από την κορυφή, να διατηρηθεί στη
2η θέση και να εκμεταλλευτεί το απο-
τέλεσμα που θα έρθει στο άλλο ντέρμπι
στη Λάρνακα. Σε περίπτωση που η
ΑΕΛ πάρει το τρίποντο μέσα στην πρω-
τεύουσα θα αλλάξουν πολλά στο στρα-
τόπεδο της λεμεσιανής ομάδας, αφού
θα μπορέσουν να δουν τη συνέχεια με
περισσότερη αισιοδοξία και δυναμική.
Ο Πάμπος Χριστοδούλου προσπαθεί
να πάρει την πίεση από τους ώμους
των ποδοσφαιριστών του, αφού σε
καμιά περίπτωση δεν θέλει να δουν
την αναμέτρηση ως καθοριστικό παι-
γνίδι. Ξέρει πολύ καλά και ο ίδιος πόσο
πολύ θα ωφελήσει τη φετινή προσπά-
θεια ένα μεγάλο «διπλό», όμως με
τίποτα δεν θέλει να μπουν οι παίκτες
του στη λογική του «με νίκη πάμε στο -
2 με ήττα στο -8». Αυτή η πίεση είναι
κακός σύμβουλος και γι' αυτό τους το-
νίζει ότι πρέπει να έχουν στο μυαλό
τους μόνο το αγωνιστικό πλάνο που
θα ετοιμάσει και τίποτα άλλο. 

Στον αγωνιστικό τομέα, ο Τζούνιορ
μέρα με τη μέρα θα ανεβάζει ρυθμούς
έτσι ώστε να είναι πανέτοιμος τη Δευτέρα.
Ο διεθνής αμυντικός νιώθει καλύτερα
και θα δώσει κανονικά το «παρών» του
στο ντέρμπι της Λευκωσίας. Ο κ. Χρι-
στοδούλου δεν έχει κανένα αγωνιστικό
πρόβλημα και καταστρώνει τα σχέδιά
του έτσι ώστε η ομάδα του να παρου-
σιαστεί έτοιμη για να διεκδικήσει το βαθ-
μολογικό κέρδος. 

Η σημερινή αλλά και η αυριανή προ-
πόνηση θα φανερώσουν τις προθέσεις
του Κύπριου τεχνικού όσον αφορά το
πώς σκέφτεται να παρατάξει την ομάδα

του. Αν και νωρίς, ουσιαστικά παίζεται
μια θέση στο φτερό την οποία διεκδικούν
τρεις ποδοσφαιριστές. Ο Σάσι που αγω-
νίσθηκε με την ΑΕΚ, ο Μπλάνκο που
έχει πάρει συμμετοχές στα προηγούμενα
παιγνίδια και ο Γεωργιάδης που τελευ-
ταίως έχει χάσει τη θέση του στην 11άδα
της ΑΕΛ, όμως την περασμένη Κυριακή,
όταν μπήκε στον αγώνα, βοήθησε ση-
μαντικά την ομάδα του. 

Ψάχνει καιρό το «διπλό»
Η τελευταία φορά που η ΑΕΛ πέτυχε
«διπλό» στη Λευκωσία για το πρωτάθλημα
ήταν με τον Πάμπο Χριστοδούλου στον
πάγκο της. Η λεμεσιανή ομάδα τον Οκτώ-
βριο του 2011 κέρδισε με 1-0 (Μοντέιρο)
σπάζοντας και μια κάκιστη παράδοση.
Ακολούθησαν από τότε 6 παιγνίδια στο
πρωτάθλημα με απολογισμό 2 ισοπαλίες
και 4 ήττες. Φυσικά η ΑΕΛ έχει κερδίσει

σε αυτή την περίοδο άλλες δύο φορές για
το κύπελλο με 1-0 και 3-1. 

Εισιτήρια
Συνεχίζεται σήμερα στο AEL Official Shop,
από τις 09:00 μέχρι τις 13:00 και από τις
15:00 μέχρι τις 19:00, η προπώληση των
εισιτηρίων του ντέρμπι της Δευτέρας. Όπως
αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η
ΑΕΛ, «θα τηρηθεί και σε αυτόν τον αγώνα

η συμφωνία μεταξύ των δυο ομάδων, ότι
δεν θα ισχύσει το 10% που αναφέρει η
προκήρυξη για τα εισιτήρια των φιλοξε-
νουμένων, επομένως θα έχουμε στη διά-
θεσή μας το βόρειο πέταλο του ΓΣΠ. Ταμεία
στο ΓΣΠ δεν θα ανοίξουν για τους φίλους
της ομάδας μας. Παρακαλούνται οι φίλοι
της ομάδας μας όπως προσέλθουν το συν-
τομότερο στο γήπεδο για να αποφευχθεί ο
συνωστισμός στις εισόδους». 
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Στην Ανόρθωση είναι προσηλωμένοι
στον αγώνα με τον Εθνικό Άχνας. Δεν
παρασύρονται ότι θεωρούνται το φαβορί
μέσα στο Αντώνης Παπαδόπουλος για
τη νίκη. Η Μεγάλη Κυρία την πάτησε
αρκετές φορές στη φετινή σεζόν και βρέ-
θηκε σε μειονεκτική θέση. Δεν θέλει να
χαλάσει ό,τι έκτισε. Η παραμονή στην
έκτη θέση και η παρουσία στο πρώτο
γκρουπ δυναμικότητας είναι επιτακτικής
ανάγκης. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουν
να βρεθούν στο δεύτερο γκρουπ που
θα είναι ό,τι χειρότερο, σε όλους τους το-
μείς. Η Ανόρθωση θέλει να δώσει συνέ-
χεια στην ανοδική της πορεία. Δεν υφί-
σταται θέμα εφησυχασμού, αφού ο Εθνι-
κός έδειξε ότι είναι μια ομάδα ικανή για
όλα. Υπάρχει σεβασμός προς τον αντίπαλο
και το ζητούμενο είναι οι ποδοσφαιριστές
να αγωνιστούν με την ίδια θέληση, πάθος
και αποφασιστικότητα. Το θετικό είναι
ότι το κλίμα στην Ανόρθωση άλλαξε άρ-
δην. Οι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται με
αυτοπεποίθηση και με τη νοοτροπία του
νικητή, κάτι που δεν υπήρχε σε αρκετά
παιχνίδια στη φετινή σεζόν. 

Ανέβασμα των παικτών 
Φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι ποδοσφαιριστές
της Ανόρθωσης ανέβασαν στροφές και
αυτό αποδεικνύεται στο γήπεδο. Το άγχος
που υπήρχε εξαφανίστηκε. Παίζουν απε-
λευθερωμένα και με αρκετό πάθος. Αυτό

όμως δεν είναι τυχαίο. Έπαιξε σημαντικό
ρόλο η παρουσία του Ανδρέα Παντελή
στα ηνία του συλλόγου. Είναι δίπλα στους
ποδοσφαιριστές και αυτό στην ψυχολογία
παίζει σημαντικό ρόλο. 

Με τον κόσμο στο πλευρό της 
Ο κόσμος της Ανόρθωσης αναμένεται
να είναι δίπλα στους ποδοσφαιριστές σε
αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ανα-
μένεται ότι το βράδυ της Κυριακής θα

είναι αρκετές οι χιλιάδες των Ανορθω-
σιατών που θα παρευρεθούν στο Αντώ-
νης Παπαδόπουλος. Ποντάρουν πάρα
πολλά στον ενθουσιασμό του κόσμου,
στην Ανόρθωση. Άλλωστε πάντα ήταν

δίπλα στην ομάδα και το θετικό είναι ότι
σιγά-σίγα άρχισαν και αυτοί που την εγ-
κατέλειψαν να έρχονται στο γήπεδο. Το
κλίμα άλλαξε άρδην. Θέλουν να κτίσουν
σε αυτό, αφού στην Ανόρθωση ξέρουν
πολύ καλά ότι η δύναμη της ομάδας
είναι ο κόσμος. 

Επιτακτική 
Η νίκη με τον Εθνικό είναι επιτακτική,
όπως και στους άλλους αγώνες που θα
ακολουθήσουν. Κάθε παιχνίδι είναι και
τελικός για την Ανόρθωση. Έτσι όλοι μαζί
θα προσπαθήσουν να δώσουν τη μάχη,
για να υλοποιήσουν έναν στόχο που ναι
μεν δεν συμβαδίζει με την ιστορία και το
εκτόπισμα του συλλόγου, όμως θεωρείται
απαραίτητος με τα δεδομένα που υφί-
στανται. Πρέπει να μπουν οι βάσεις και
να κτίσει στις επιτυχίες, ενόψει της νέας
αγωνιστικής χρονιάς, που θα πρέπει να
επιστρέψει εκεί που της αρμόζει, στους
τίτλους δηλαδή και στις διακρίσεις. 

Μέσα ο Αγκιλάρ 
Η μοναδική απουσία για την Ανόρθωση
είναι ο Σιβού, που είναι τιμωρημένος με
κάρτες. Ο Αγκιλάρ προπονήθηκε κανο-
νικά και τέθηκε στη διάθεση του Ρόνι
Λέβι και θα επιστρέψει στο κέντρο της
άμυνας δίπλα στον Ερέρο. Από εκεί και
πέρα δεν υπάρχουν άλλα αγωνιστικά
προβλήματα. Ο Ισραηλινός τεχνικός θα
έχει να παρατάξει ό,τι καλύτερο διαθέτει.
Αυτό όμως που έχει σημασία δεν είναι
ποιοι θα αγωνιστούν αλλά αυτοί που θα
επιλεγούν να δώσουν το 100%. 

Με το ίδιο πάθος και αποφασιστικότητα 
Ξεκάθαρος ο στόχος, αφού θέλει να κερδίσει τον Εθνικό, ώστε να κάνει ακόμη ένα βήμα για την εξάδα 

ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής�Σταυρινίδης

Ο Απόλλωνας στην πρωτεύουσα έχασε
μεγάλη ευκαιρία, αν όχι να «καθαρίσει»,
να πάρει τεράστιο προβάδισμα για την
πρόκρισή του στην ημιτελική φάση. Οι
«κυανόλευκοι», παίζοντας εξαιρετικά
στα πρώτα 30 λεπτά, κυριάρχησαν πλή-
ρως, σημείωσαν δύο τέρματα και είχαν
τις ευκαιρίες για ακόμα περισσότερα.
Το τέρμα της Ομόνοιας στην επανάληψη
δημιούργησε πανικό στη λεμεσιανή
ομάδα, με αποτέλεσμα να ισοφαριστεί
και να επιτρέψει στη Λεμεσό ισόπαλη. 

Σίγουρα είναι ένα καλό αποτέλεσμα
το 2-2 σε εκτός έδρας αναμέτρηση για το
κύπελλο, όμως, από τη στιγμή που θα
μπορούσε να κέρδιζε ο Απόλλωνας, δεν
άφησε ικανοποιημένο κανέναν η ισοπαλία.
Όπως και να έχει, αν οι «κυανόλευκοι»
στον επαναληπτικό της Λεμεσού παρου-
σιαστούν όπως στο πρώτο ημίχρονο στη
Λευκωσία, είναι στο χέρι τους να πάρουν
το εισιτήριο για την 4άδα του κυπέλλου. 

Ο Σωφρόνης Αυγουστή θα δουλέψει
με τους παίκτες του έτσι ώστε να μην
παρουσιάσουν ξανά την εικόνα που πα-
ρουσίασαν μετά τη μείωση του σκορ
από την Ομόνοια. Αυτός ο πανικός που
τους έπιασε ήταν αδικαιολόγητος και
είναι δεδομένο ότι ο προπονητής της
λεμεσιανής ομάδας θα το δει με τους
συνεργάτες του, έτσι ώστε να μην επα-
ναληφθεί. Είναι κρίμα κι άδικο να πη-
γαίνουν στον κάλαθο των αχρήστων οι
προσπάθειες και οι κόποι των ποδο-
σφαιριστών, με αποτέλεσμα η ομάδα να
μην παίρνει αυτό που αξίζει. Συνέβη
και στο «Δασάκι», συνέβη και στο ΓΣΠ
και δεν πρέπει με τίποτα να τριτώσει το
κακό για τη λεμεσιανή ομάδα. 

Νοκ άουτ ο Παπουλής
Ο Φώτης Παπουλής τραυματίστηκε στον
προσαγωγό στον αγώνα κυπέλλου του

Απόλλωνα με την Ομόνοια. Ο αρχηγός
της λεμεσιανής ομάδας πέρασε χθες
από ιατρικές εξετάσεις που έδειξαν ότι
θα μείνει εκτός δράσης για δέκα μέρες.
Αυτό σημαίνει ότι χάνει τα παιγνίδια με
Καρμιώτισσα την Κυριακή και τον επα-
ναληπτικό αγώνα με την Ομόνοια την
ερχόμενη Τετάρτη και θα κάνει αγώνα
δρόμου για να είναι έτοιμος στο ντέρμπι
με τον ΑΠΟΕΛ, την 25η αγωνιστική.
Από τον Απόλλωνα εκφράζουν την αι-
σιοδοξία ότι ο Ελλαδίτης άσος θα προ-

λάβει το ντέρμπι στο «Τσίρειο» και θα
ενισχύσει την ομάδα του. 

Δεν αποχώρησε μόνο ο Παπουλής
με πρόβλημα τραυματισμού από το ΓΣΠ
την Τετάρτη. Και ο Τιάγκο Γκόμες τραυ-
ματίστηκε και αποχώρησε από το παι-
γνίδι. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα
αποτελέσματα των εξετάσεών του, όμως
στον Απόλλωνα ελπίζουν ότι δεν θα είναι
κάτι σοβαρό που θα τον κρατήσει εκτός
δράσης στα σημαντικά παιγνίδια που
ακολουθούν.

Η προσοχή στην Καρμιώτισσα
Τώρα η προσοχή της λεμεσιανής ομάδας
στρέφεται στον αγώνα της Κυριακής με
την Καρμιώτισσα στο «Τσίρειο». Ένα παι-
γνίδι το οποίο προσφέρεται ώστε να επι-
στρέψει ο Απόλλωνας στις νίκες και με
ανεβασμένη ψυχολογία να πάει στον
επαναληπτικό με την Ομόνοια. Το παιγνίδι
της Κυριακής είναι και το τελευταίο «εύ-
κολο» για τους «κυανόλευκους» στη φε-
τινή περίοδο, αφού μετά ακολουθούν τα
ντέρμπι και η β' φάση του πρωταθλήματος. 

Το απουσιολόγιο του Σωφρόνη θα
είναι γεμάτο, αφού στους γνωστούς Γκίε,
Αγγελή και Μακρίδη έχουν προστεθεί
οι τιμωρημένοι με κίτρινες κάρτες Μάγ-
κλιτσα και Ζοάο Πέδρο και ο τραυματίας
Παπουλής. Είναι πολύ πιθανόν να μείνει
εκτός και ο Γκόμες, έτσι ώστε να είναι
έτοιμος στα επόμενα παιγνίδια. Ουσια-
στικά ο τεχνικός του Απόλλωνα θα έχει
μόνο τη σημερινή και την αυριανή μέρα
ώστε να προετοιμάσει τους παίκτες του
για την αναμέτρηση της Κυριακής. 

Την «πάτησε» γιατί πανικοβλήθηκε 
Οι «κυανόλευκοι» έχασαν μεγάλη ευκαιρία να καθαρίσουν την πρόκριση από τον πρώτο αγώνα  
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ΑΠΟΕΛ 2
36’ Εφραίμ, 89’ Γιαννιώτας

Πολύβιος Αλεξάνδρου 

Μ
ε τέτοιες ομάδες ποτέ

δεν μπορείς να νιώθεις
σίγουρος και, προπαν-
τός, ποτέ δεν πρέπει να
εφησυχάζεις. Όμως,

όταν έχεις απέναντί σου μια ομάδα που
ποτέ δεν τα βάζει κάτω, το πράγμα αλλάζει.
Οι «γαλαζοκίτρινοι» μπορεί να έχασαν
μέσα στο «Σαν Μαμές» με 3-2, όμως το
γκολ του Γιαννιώτα στο 89’ τους κρατά
ζωντανούς στο όνειρο της πρόκρισης,
την ερχόμενη εβδομάδα στο ΓΣΠ. Σε
ένα γήπεδο που θα μοιάζει με ηφαίστειο
έτοιμο να εκραγεί, οι ποδοσφαιριστές
του Τόμας Κρίστιανσεν θα προσπαθή-
σουν να ανατρέψουν το σκορ του χθεσινού
αγώνα και να κάνουν το... όνειρο πραγ-
ματικότητα.  Μπορεί οι Βάσκοι σε ορι-
σμένες περιπτώσεις να ήταν καταιγιστικοί,
με τον Γουίλιαμς να είναι ασταμάτητος
και να δημιουργεί αρκετά προβλήματα
με την ταχύτητά του από τη δεξιά πτέρυγα,
όμως, οι «γαλαζοκίτρινοι» κατέθεσαν
ψυχή και, στο τέλος, βγήκαν κερδισμένοι. 

Μεγάλη πίεση
Η Αθλέτικ Μπιλμπάο, όπως ήταν φυσιο-
λογικό, ξεκίνησε τον αγώνα έχοντας επι-
θετικούς προσανατολισμούς, ψάχνοντας
το γρήγορο γκολ. Η ομάδα του Ερνέστο
Βαλβέρδε εξάσκησε μεγάλη πίεση, ειδικά
από τη δεξιά πτέρυγα, με τον ταχύτατο
Γουίλιαμς, που ήταν ο πιο επικίνδυνος
παίκτης των Βάσκων, να αποτελεί διαρκεί
κίνδυνο για την αμυντική γραμμή των
«γαλαζοκιτρίνων». Παρ’ όλ’ αυτά, ο Νικόλας
Ιωάννου που ήταν επιφορτισμένος με την
επιτήρησή του, σε γενικές γραμμές, στάθηκε
αρκετά καλά, παίρνοντας σημαντικές βοή-
θειες από τους Εφραίμ και Γιαμπερέ. Οι

γηπεδούχοι μόλις στο 14’ έδειξαν τις προ-
θέσεις τους, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία με
τον Γκαρθία που έκανε το σουτ, αναγκά-
ζοντας τον Βάτερμαν σε δύσκολη από-
κρουση, με διπλή προσπάθεια. Τέσσερα
λεπτά αργότερα, η Μπιλμπάο έχασε νέα
μεγάλη ευκαιρία με τον Μουνιαΐν να
αστοχεί από το ύψος της μικρής περιοχής.
Στην πρώτη του επιθετική προσπάθεια, ο
ΑΠΟΕΛ ζήτησε πέναλτι σε ανατροπή
(φράγμα) του Σωτηρίου από τον Γεράι, με
τον Γιόνας Έρικσον να υποδεικνύει -λαν-
θασμένα- να συνεχιστεί το παιχνίδι. 

Πάγωσε το «Σαν Μαμές»
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν την

κατοχή και τον έλεγχο του αγώνα, όμως
οι «γαλαζοκίτρινοι», κόντρα στη ροή του
αγώνα (36’), κατάφεραν να πάρουν το
προβάδισμα στο σκορ. Ο Βινίσιους έδωσε
στον Εφραίμ που μπήκε διαγώνια στην
περιοχή και έκανε το πλασέ με αρκετό
φάλτσο, στέλνοντας την μπάλα στα δίκτυα
του Ιραϊθόθ. 

Άμεση απάντηση
Οι πανηγυρισμοί του ΑΠΟΕΛ δεν κρά-
τησαν για πολύ, αφού δύο λεπτά αργότερα
(38’) η Μπιλμπάο έφερε το παιχνίδι στα
ίσα, με αυτογκόλ του Μερκή. Ο Ουίλιαμς
έκανε σουτ μέσα από την περιοχή, ο Βά-
τερμαν απέκρουσε ασταθώς, ο Μπα-

λενθιάγα σούταρε εκ νέου, η μπάλα κόν-
τραρε στους Μιλάνοφ και Μερκή και,
ακολούθως, κατέληξε στο οριζόντιο δο-
κάρι και στα δίχτυα!

Διαρκής πίεση και δύο γκολ
Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι μπήκαν
και πάλι δυνατά και έψαξαν το γκολ
της ανατροπής. Από την άλλη, η ομάδα
του Τόμας Κρίστιανσεν δεν μπορούσε
να κρατήσει μπάλα, με αποτέλεσμα οι
παίκτες της Μπιλμπάο να ανανεώνουν
συνεχώς τις επιθετικές τους προσπά-
θειες. Και, δυστυχώς, το πλήρωσε στο
61’ όταν, έπειτα από λάθος του Γιαμπερέ,
ο Μουνιαΐν έδωσε στον Αντούριθ κι
αυτός με σουτ από πλάγια έκανε το 2-
1 για την ομάδα του. Τρία λεπτά αργό-
τερα η Μπιλμπάο θα μπορούσε να πά-
ρει προβάδισμα δύο τερμάτων εάν ο
Μπουνιαΐν δεν αστοχούσε στην προ-
βολή που επιχείρησε. 

Παρ’ όλ’ αυτά, ο ΑΠΟΕΛ θα μπορούσε
να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο 67’, με
τον Ντε Καμάργκο να πιάνει την κεφαλιά
και τον τερματοφύλακα της Μπιλμπάο
να διώχνει με υπερένταση, με την μπάλα
προτού καταλήξει εκτός να κτυπά πρώτα
στο δοκάρι. Η Μπιλμπάο στο 72’ με κε-
φαλιά του Ουίλιαμς έπειτα από μπαλιά
του Γκαρθία έκανε το 3-1, παίρνοντας
σημαντικό προβάδισμα.

Ζωντανός με Γιαννιώτα
Παρ’ όλ’ αυτά, οι «γαλαζοκίτρινοι» δεν τα
έβαλαν κάτω και στο 89’ ο Γιαννιώτας ανα-
πτέρωσε τις ελπίδες του ΑΠΟΕΛ με σουτ
από πλάγια εντός περιοχής κάνοντας το 3-2.
Αθλέτικ Μπιλμπάο: Ιραϊθόθ, Ντε Μάρ-
κος, Λαπόρτ, Άλβαρεθ, Μπαλενθιάχα
(58’ Λέκουε), Ουίλιαμς, Ιτουράσπε (58’
Σαν Χοσέ), Ετσεμπερία, Μουνιαΐν, Γκαρ-
θία, Αντούριθ.
ΑΠΟΕΛ: Βάτερμαν, Μιλάνοφ, Μερκής,
Γιαμπερέ, Ιωάννου, Εφραίμ, Βινίσιους,
Μοράις, Γιαννιώτας, Μπερτόλιο (60’ Ντε
Καμάργκο), Σωτηρίου.
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Γκαρθία, Λαπόρτ / Εφραίμ,
Μερκής, Γιαννιώτας, Γιαμπερέ.
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Τον κράτησε ζωντανό ο Γιαννιώτας
Ο Ελλαδίτης, με σουτ στο 89’, σημείωσε το γκολ που κρατά τους «γαλαζοκίτρινους» στο παιχνίδι της πρόκρισης 

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

5’ Τρία συνεχόμενα σουτ για τους

γηπεδούχους, που προσέκρουσαν

στα σώματα παικτών του ΑΠΟΕΛ.

Δύσκολη στιγμή για τον ΑΠΟΕΛ.

14’ Μεγάλη ευκαιρία για την

Μπιλμπάο. Σε σουτ του Ραούλ

Γκαρθία πραγματοποίησε δύσκολη

επέμβαση ο Βάτερμαν με διπλή

προσπάθεια.

18’ Μεγάλη ευκαιρία για την

Μπιλμπάο, με τον Μουνιαΐν να

αστοχεί σε κοντινή κεφαλιά.

24’ Ο Πιέρος ζήτησε πέναλτι για

φράγμα του Γεράι. Ο παίκτης της

Μπιλμπάο εμπόδισε τον Πιέρο να

διεκδικήσει την μπάλα.

29’ Μεγάλη ευκαιρία για την

Μπιλμπάο. Ο Γουίλιαμς πέρασε τον

Ιωάννου, όμως το γύρισμά του ανα-

κόπηκε από τον Μερκή.

31’ Καλή αντεπίθεση για τον ΑΠΟ-

ΕΛ, όμως ο Εφραίμ ανακόπηκε λίγα

μέτρα έξω από την περιοχή

36’ ΓΚΟΛ 0-1: Ο Βινίσιους έδωσε

στον Εφραίμ που μπήκε διαγώνια

στην περιοχή και έκανε το πλασέ με

αρκετό φάλτσο κι έστειλε την μπά-

λα στα δίκτυα του Ιραϊθόθ. 

38’ ΓΚΟΛ 1-1: Ο Μπαλενθιάγα

έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε σε

Μιλάνοφ - Μερκή και, ακολούθως,

κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι και

στα δίχτυα.

61’ ΓΚΟΛ 2-1: Έπειτα από λάθος

του Γιαμπερέ, ο Μουνιαΐν έδωσε

στον Αντούριθ κι αυτός με σουτ από

πλάγια δεν αστόχησε.

64’ Προβολή από τον Μουνιαΐν, η

μπάλα μόλις έξω.

67’ Σε κεφαλιά του Ντε Καμάργκο

ο Ιραϊθόθ έπεσε και έδιωξε με υπε-

ρένταση, με την μπάλα να κτυπά

στο δοκάρι και να φεύγει έξω.  

70’ Καλό σουτ από τον Γκαρθία, η

μπάλα έξω.

72’ ΓΚΟΛ 3-1: Ο Ουίλιαμς με κε-

φαλιά, έπειτα από μπαλιά του Γκαρ-

θία, έδωσε προβάδισμα δύο γκολ

για την Μπιλμπάο.

89’ ΓΚΟΛ 3-2: Μετά από συνδυα-

σμό με τον Ντε Καμάργκο, ο Γιαν-

νιώτας με σουτ από πλάγια εντός

περιοχής μείωσε σε 2-3 και παρέ-

μεινε... ολοζώντανος όσον αφορά

στην πρόκριση.

Το πλάνο του
Κρίστιανσεν

Ο Τόμας Κρίστιανσεν παρέταξε
την ομάδα του με ενισχυμένο κέντρο
και με μοναδικό προωθημένο τον
Πίερο Σωτηρίου. Άφησε εκτός τον
Αλωνεύτη, δίνοντας φανέλα βασικού
στον Γιαννιώτα, με τον Μπερτόλιο
να αγωνίζεται ως επιτελικός. 

Ο Βάτερμαν ξεκίνησε κάτω από
τα δοκάρια, με τους Γιαμπερέ και
Μερκή να βρίσκονται στο κεντρο της
άμυνας και τους Μιλάνοφ και Ιωάν-
νου στα άκρα της άμυνας. Οι Βινίσιους
και Μοράις στο κέντρο, οι Εφραίμ
και Γιαννιώτας στα «φτερά» και ο
Μπερτόλιο πίσω από τον προωθη-
μένο Πιέρο Σωτηρίου. 
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ΑΕΚ

Τα πλάνα του για τη στελέχωση της
αμυντικής γραμμής της ΑΕΚ στο
ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, σχεδιάζει
ο Μανόλο Χιμένεθ. Οι απουσίες του
Μπακάκη (τιμωρημένος) και του Γκά-
λο (θεραπεία και σήμερα στο δάκτυλο
του ποδιού) δημιούργησαν σοβαρό
κενό στη θέση του δεξιού μπακ-χαφ.
Έτσι, ο Ισπανός προσανατολίζεται σε
τρία ενδεχόμενα, ενόψει του αγώνα
της Κυριακής (19:30):

1) Αμυντική τριάδα με τον Βράνιες
δεξιό στόπερ, τον Λαμπρόπουλο κεν-
τρικό και τον Κολοβέτσιο αριστερό.
Ο Ισπανός προπονητής δοκίμασε
κάτι παρόμοιο στην Κρήτη εναντίον
του Πλατανιά και τα αποτελέσματα
δεν ήταν αρνητικά. Ωστόσο, τότε έπαιξε
ο Γιόχανσον ως τρίτος μπακ. Εναντίον
του Ολυμπιακού, η ΑΕΚ δεν έχει την
πολυτέλεια να στερηθεί τον Σουηδό
από τη μεσαία γραμμή της.

2) Μετατόπιση του Βράνιες στη
θέση του δεξιού μπακ, όπου άλλωστε
αγωνίζεται και στην εθνική Βοσνίας.
Την ξέρει τη θέση, μπορεί να παίξει
εκεί, αλλά είναι δεδομένο ότι δεν θα
προσφέρει την επιθετική βοήθεια
του Γκάλο ή του Μπακάκη. Το πιο
πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή, με
Κολοβέτσιο, Λαμπρόπουλο σέντερ
μπακ, εκτός και αν...

3) Ρίσκο με Τσιγκρίνσκι. Μέχρι
την ημέρα του ντέρμπι, ο Ουκρανός
θα συμπληρώσει επτά διαδοχικές
προπονήσεις σε κανονικό ρυθμό.
Προέρχεται από απουσία 3,5 μηνών
και είναι γενικά (πολύ) επιρρεπής
στους τραυματισμούς. Άραγε θα ρι-
σκάρει ο Χιμένεθ να τον ρίξει αμέσως
στα βαθιά, στον εξ ορισμού πιο δύ-
σκολο αγώνα του ελληνικού πρωτα-
θλήματος; Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο
«Τσίγκρι» θα βρεθεί στο κέντρο της
άμυνας με παρτενέρ πιθανότατα τον
Λαμπρόπουλο, τον Βράνιες δεξιά και
τον Ντίντακ αριστερά.

Δίλημμα
στην άμυνα 

ΠΑΟ

Για τους λόγους που πήρε την απόφαση
να φύγει από τον Παναθηναϊκό, μίλησε
στην Ιταλία ο Κριστιάν Λεντέσμα...

Κύριος ήρθε και κύριος έφυγε ο Κρι-
στιάνο Λεντέσμα για τον Παναθηναϊκό,
λέγοντας πως τα προβλήματα που έκαναν
την εμφάνισή τους στον σύλλογο τον ώθη-
σαν στην αποχώρηση.Ο έμπειρος μέσος
μίλησε στην Gazzetta Dello Sport για τη
θητεία του στη Βραζιλία και στην Ελλάδα. 

«Στη Σάντος, μετά από πολλά χρόνια

στην Ευρώπη, ήταν δύσκολα. Επίσης,
δεν είχα μαζί μου την οικογένειά μου.
Ήταν μία σωστή επιλογή τη χρονική
στιγμή που την έλαβα. Μετά κατάλαβα
πως δεν ήταν εκείνη η ιδανική για μένα.
Στην Ελλάδα με τον Στραματσόνι πήγε
πολύ καλά. Δεν γνωριζόμασταν, αλλά
βρήκαμε σύντομα τον συντονισμό μας.
Είναι ένας καταρτισμένος προπονητής.
Γνώρισα ένα ποδόσφαιρο διαφορετικό
όπως το ελληνικό και είχα την ευκαιρία
να παίξω ξανά στο Europa League. Στη
συνέχεια τα προβλήματα του συλλόγου
με ώθησαν αλλού».

«Ά
σφαιρος» ο Ολυμ-

πιακός, έμεινε στο 0-
0 με την Οσμανλι-
σπόρ, στο γήπεδο Κα-
ραϊσκάκη, για τη φά-

ση των «32» του Europa League κι αυτό
κάνει αρκετά δύσκολη την αποστολή του
ενόψει της ρεβάνς στην Άγκυρα, σε μια
εβδομάδα. Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίστηκαν
με δέκα παίκτες στο τελευταίο 20λεπτο,
λόγω αποβολής του Βιάνα στο 74’.

Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος
σε όλο το α’ ημίχρονο, είχε τον έλεγχο
των κινήσεων, αλλά ήταν και προσε-
κτικός πίσω για να μη μένει εκτεθειμένος
στις συχνές αντεπιθέσεις που επιχει-
ρούσε η τουρκική ομάδα. Έτσι, μόνο
μια φορά ανησύχησε, στο 44’, όταν ο
Ντελάρζ βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά
ο Μποτία με προβολή του έκοψε το
σουτ. Αυτό που έλειπε από τον Ολυμ-
πιακό ήταν οι φάσεις. Είχε τον έλεγχο,
αλλά με δυσκολία έφτανε σε θέση
βολής. Ξεκίνησε στο 3ο λεπτό με ένα
φάουλ «κεραυνό» του Φορτούνη που
έφυγε άουτ και είχε άλλες δύο ευκαιρίες
μέσα σε ένα δίλεπτο στο τέλος του ημι-
χρόνου. Στο 41’ με σουτ του Μποτία
από το ύψος της μικρής περιοχής και
στο 42’ με τον Καρντόσο να παίρνει
την μπάλα από το λάθος γύρισμα του
Κάρλος και να σουτάρει, αλλά και στις
δύο περιπτώσεις ο Καρτσεμαρσκάς αν-
τέδρασε σωστά.

Ο Λιθουανός τερματοφύλακας συ-
νέχισε να είναι σε ετοιμότητα και στο
σουτ του Σεμπά στο 55’ και στο μακρινό
σουτ του Μάρτινς στο 57’, όπου «απο-
γειώθηκε» και έδιωξε σε κόρνερ. Ο
Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει, όμως
στο 74’ και σε μια αψιμαχία με τον Προ-
χάτσκα, ο Βιάνα τον κλώτσησε και ο

Μπουκέ του έδειξε την κόκκινη κάρτα.
Ο Ολυμπιακός έμεινε με δέκα, αλλά και
χωρίς σέντερ φορ, αφού ο Μπέντο προ-
τίμησε να «θυσιάσει» τον Καρντόσο για
να καλύψει την απώλεια στην άμυνα.

Μοιραία τα λεπτά κύλησαν με τους
«ερυθρόλευκους» να προσέχουν, του-

λάχιστον να μη δεχθούν γκολ. Έτσι πα-
ρέμεινε το 0-0, που αφήνει ανοιχτούς
τους λογαριασμούς για τις δύο ομάδες.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Λεάλι, Φιγκέιρας, Σι-
σοκό, Μποτία, Βιάνα, Ρέτσος, Μάρτινς
(87’ Ανσαρφάρντ), Ανδρούτσος, Σεμπά,
Φορτούνης (72’ Μανθάτης), Καρντόσο

(76’ Ρομαό).
ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ: Καρτσεμάρσκας,
Βρσάγιεβιτς, Εντιαγέ, Πίντο, Ρεγκατίν,
Λουίς Κάρλος (87’ Μάιερ), Προχά-
τσκα, Ντελάρζ (81’ Ρουσέσκου), Τσαγ-
κιράν, Μπιφουμά (93’ Γκουβέν) ,
Τσουρουκσού.

Λεντέσμα: «Με έδιωξαν τα προβλήματα»

«Άσφαιρος» έμεινε ο Ολυμπιακός
Εξήλθε ισόπαλος 0-0 με την Οσμανλισπόρ

Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε δυο γκολ από στημένες
φάσεις κόντρα στη Σάλκε, που επικράτησε
με 3-0 μέσα στην Τούμπα, με την ομάδα
της Θεσσαλονίκης να... αποχαιρετά το
Europa League με κάτω το κεφάλι. Με
τον ΠΑΟΚ να έχει αρκετούς παίκτες του
σε πολύ κακή μέρα, Αθανασιάδης, Σάχοβ,
Μπίσεσβαρ, Κρέσπο, Τζάλμα Κάμπος
και με τα στημένα να τον πληγώνουν
γνώρισε την ήττα με 3-0 από τη Σάλκε
και... αποχαιρέτησε ουσιαστικά το Europa
League με κάτω το κεφάλι και μια βαριά
ήττα μέσα στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ απεί-
λησε μόνο στο πρώτο ημίχρονο μέχρι
να δεχθεί το πρώτο γκολ στο 27’ και μετά
κατέρρευσε, ενώ στο δεύτερο μέρος η
αλλαγή του Μυστακίδη μόνο σε καλό
δεν βγήκε στον Ίβιτς, που είδε τους παίκτες
του να απειλούν ξανά στο 92’ με τον
Ουάρντα και τη Σάλκε, χωρίς να ανεβάζει

ρυθμούς, να έχει ήδη πετύχει δυο ακόμη
τέρματα και να έχει φτάσει ήδη σε σκορ
πρόκρισης με το 3-0. Ουσιαστικά, ο ΠΑ-
ΟΚ που είχε μπει καλύτερα στο ματς
από τη Σάλκε και είχε τις πρώτες φάσεις
στο παιχνίδι, μέχρι και δοκάρι με τον
Μάτος στο 5’, κατέρρευσε μετά το πρώτο
γκολ που δέχτηκε στο 27’ και, εν συνεχεία,
δεν φάνηκε ξανά στο παιχνίδι, παρά μόνο
στις καθυστερήσεις.
ΠΑΟΚ : Γλύκος, Λέο Μάτος, Φερνάντο
Βαρέλα, Μαλεζάς, Χοσέ Κρέσπο, Λέοβατς,
Τσίμιροτ, Σάχοβ, Μπίσεσβαρ (76’ Πέντρο
Ενρίκε), Μυστακίδης (55’ Τζάλμα Κάμ-
πος), Αθανασιάδης (85’ Ουάρντα).
ΣΑΛΚΕ : Φέρμαν, Σεπφ (46’ Κέχρερ),
Χέβεντες, Νάλντο, Νάστασιτς, Κολάσινατς,
Σταμπουλί, Γκορέτσκα, Μαξ Μάιερ, Κα-
λιτζούρι (78’ Κονοπλιάνκα), Μπούργκ-
σταλερ (84’ Χούντελαρ).

Κατώτερος των περιστάσεων 
Ο ΠΑΟΚ έχασε με 0-3 από τη Σάλκε στην Τούμπα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ 

Κράσνονταρ-Φενέρμπαχτσε: 1-0

Ολυμπιακός-Οσμανλισπόρ: 0-0 

Άλκμααρ-Λιόν: 1-4

Γκλάντμπαχ-Φιορεντίνα: 0-1 

Ροστόφ-Σπάρτα Πράγας: 4-0  

Γάνδη-Τότεναμ: 1-0  

Θέλτα Βίγκο-Σαχτάρ Ντόνετσκ: 0-1 

Λουντογκόρετς-Κοπεγχάγη: 1-2 

Άστρα Γκιούργκιου-Γκενκ: 2-2

Αθλέτικ Μπιλμπάο-ΑΠΟΕΛ: 3-2

ΠΑΟΚ-Σάλκε: 0-3 

Χάποελ Μπερ Σεβά-Μπεσίκτας: 1-3

Βιγιαρεάλ-Ρόμα: 0-4

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σεντ Ετιέν: 3-0

Λέγκια Βαρσοβίας-Άγιαξ: 0-0 

Άντερλεχτ-Ζενίτ: 2-0

*Οι αγώνες ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 23

του μηνός.
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