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ΔΙΧΩΣ ΑΥΡΙΟ
Μία είναι η επιλογή για Απόλλωνα και Ομόνοια, 
αφού στον σημερινό επαναληπτικό στο Τσίρειο 
δεν συμβιβάζονται με οτιδήποτε άλλο, πέραν 
του εισιτηρίου για την ημιτελική φάση 
του κυπέλλου.  

ΣΕΛΙΔΑ » 37

ΔΙΧΩΣ ΑΥΡΙΟ
Μία είναι η επιλογή για Απόλλωνα και Ομόνοια, 
αφού στον σημερινό επαναληπτικό στο Τσίρειο 
δεν συμβιβάζονται με οτιδήποτε άλλο, πέραν 
του εισιτηρίου για την ημιτελική φάση 
του κυπέλλου.  

ΣΕΛΙΔΑ » 37

ΔΙΧΩΣ ΑΥΡΙΟ
Μία είναι η επιλογή για Απόλλωνα και Ομόνοια, 
αφού στον σημερινό επαναληπτικό στο Τσίρειο 
δεν συμβιβάζονται με οτιδήποτε άλλο, πέραν 
του εισιτηρίου για την ημιτελική φάση 
του κυπέλλου.  

ΣΕΛΙΔΑ » 37

ΔΙΧΩΣ ΑΥΡΙΟ
Μία είναι η επιλογή για Απόλλωνα και Ομόνοια, 
αφού στον σημερινό επαναληπτικό στο Τσίρειο 
δεν συμβιβάζονται με οτιδήποτε άλλο, πέραν 
του εισιτηρίου για την ημιτελική φάση 
του κυπέλλου.  

ΣΕΛΙΔΑ » 37

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ
Στην ΑΕΚ «ARENA», ΑΕΚ και Ανόρθωση 

έχουν κοινό στόχο, αφού θέλουν να κάνουν το 
πρώτο βήμα για πρόκριση στους «4».
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Μ’ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΤΡΕΛΟ
Οι «γαλαζοκίτρινοι» ολοκληρώνουν σήμερα την

προετοιμασία τους ενόψει Αθλέτικ Μπιλμπάο, όπου
στοχεύουν σε άλλη μια ευρωπαϊκή υπέρβαση.
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EXTRA 5

7282η κλήρωση:  17, 21, 30, 31, 32

7283η κλήρωση:  8, 9, 19, 21, 31

SUPER 3

30027η: 501 30028η: 807 30029η: 443

30030ή: 458 30031η: 418 30032η: 025

30033η: 915 30034η: 866 30035η: 026

30036η: 129

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

1η Ιπποδρομία Ώρα: 03:00 μ.μ. 1.000 μέτρα

1 ΒΡΟΝΤΕΑΣ (1) Δ. Κεφάλας 59.5
2 ΣΕΙΣΜΟΣ (3) Α.Α. Αθανασίου [+] 58.0
3 ΟΣΚΑΡΙΔΗΣ (7) Δημητσάνης [+] 55.0
4 ΙΜΜΟΡΤΑΛ (4) Α. Ν. Ιωάννου [+] 53.0
5 ΜΑΝΤΙΟΣ (6) Μ. Κ. Πέππος [&] 53.0
6 ΑΡΑΜΙΣ (2) Π. Λ. Ανδρέου 52.0
7 ΣΟΛΤ ΑΟΥΤ (5) Γ. Ευτυχίου 49.0
Τα βάρη υποβιβάστηκαν κατά 0.5 κιλό.

2η Ιπποδρομία Ώρα: 03:30 μ.μ. 1.200 μέτρα

1 ΜΙΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (8) Κ. Καποδίστριας [#] 59.0
2 ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ (7) Δ. Κεφάλας [+] 52.0
3 ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ (9) Π. Καράμανος (μ) [+] 52.0
4 ΚΙΓΚ ΚΩΣΤΗΣ (4) Γ. Σταυρινίδης [+] 51.0
5 ΔΟΝΙΤΟ (5) Δημητσάνης [+] 50.5
6 ΤΣΙΕΡΥ (3) Γ. Ευτυχίου 50.5
7 ΒΥΖΟΥΛΑ (6) Ι. Μεσιήτης 50.0
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 1.0 κιλό.

3η Ιπποδρομία Ώρα: 04:00 μ.μ. 1.600 μέτρα

1 ΕΛΠΙΔΑ ΛΙΖΑ (3) Δημητσάνης [+] 55.5
2 ΧΑΒΑΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ (6) Γ. Ευτυχίου [&] 55.0
3 ΧΑΒΑΗ ΠΕΡΦΟΡΜΕΡ (2) Μ. Κ. Πέππος [+] 55.0
4 ΛΑΜΑΡΑ (4) Γ. Σταυρινίδης 53.0
5 ΚΟΥΗΝ ΡΟΟΥΖ (7) Π. Λ. Ανδρέου [+] 52.5
6 ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ (1) Α. Ν. Ιωάννου 52.0
7 ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (5) Κ. Καποδίστριας [+] 52.0
8 ΣΕΡ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (8) Δ. Κεφάλας [#] 52.0

4η Ιπποδρομία Ώρα: 04:30 μ.μ. 1.200 μέτρα

1 ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ (4) Δημητσάνης [+] 59.0
2 ΝΕΑΡΟΣ (6) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 59.0
3 ΠΡΙΝΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (5) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 59.0
4 ΟΥΛΤΡΑΣ ΣΟΥΡ (3) Χρ. Χριστοφόρου [+] 57.5

5 ΠΥΡΡΑ (10) Κ. Καποδίστριας [+] 57.5
6 ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ (7) Δ. Κεφάλας [+] 55.5
7 ΣΙΑΡΚΥ (8) Μ. Κ. Πέππος [+] 55.0
8 ΚΡΕΜΟΝΑ (9) Γ. Ευτυχίου [+] 54.0
9 ΓΙΟΥ ΝΕΒΕΡ ΝΟΟΥ (11) Π. Λ. Ανδρέου 52.5
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 3.5 κιλά.

5η Ιπποδρομία Ώρα: 05:00 μ.μ. 1.000 μέτρα

1 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΘΗΝΩΝ (6) Κ. Καποδίστριας [+] 59.0
2 ΓΚΟΥΡΟΥ (5) Β. Α. Αδάμου [+] 54.5
3 ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ ΗΛΙΑΝΑ(2) Π. Λ. Ανδρέου [+] 53.5
4 ΚΥΡΑ ΖΙΤΤΕΝΑ (8) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 53.0
5 ΤΑΡΑΞΙΠΠΟΣ (3) Μ. Κ. Πέππος [+] 53.0
6 ΜΠΡΑΟΥΝ ΣΑΞΕΣ (7) Α.Α. Αθανασίου [+] 51.5
7 ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ (1) Γ. Ευτυχίου 50.0
8 ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ (4) Στ. Κλεόπα [+] 49.0

6η Ιπποδρομία Ώρα: 05:30 μ.μ. 1.000 μέτρα

1 ΠΙΚΛΗΣ (4) Γ. Ευτυχίου [+] 59.0
2 ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΤΣΙΑΜΠΙΟΝ(5) Ολ. Γεωργίου [&][@] 57.5
3 ΑΙΜΙΛΙΑ (3) Γ. Σταυρινίδης 56.0
4 ΑΡΑΔΙΠΠΑΚΗΣ (6) Μ. Κ. Πέππος [+] 55.0
5 ΠΑΝΑΜΕΡΑ ΜΠΟΗ (7) Χρ. Χριστοφόρου [+] 55.0
6 ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ (1) Στ. Κλεόπα [+] 54.5
7 ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΤΖΙΩΡΤΖΙΑΝΑ(9) Δημητσάνης [+] 54.5
8 ΣΑΝΤΑ ΣΑΝΤΗ (8) Κ. Καποδίστριας 54.0
9 ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ (10) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 51.5
10 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ(2)Π. Αθανασίου [+] 50.5
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 1.5 κιλό.

7η Ιπποδρομία Ώρα: 06:00 μ.μ. 1.500 μέτρα

1 ΟΘΕΙΟΣΜΟΥΟΤΖΙΩΡΤΖ (9) Στ. Σταύρου [+] 63.5
2 ΑΘΗΝΑΙΔΑ (10) Δημητσάνης [+] 61.0
3 ΜΙΝΑΣΑΝ (5) Χ. Λ. Ανδρέου 61.0
4 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (6) Π. Λ. Ανδρέου [+] 60.5
5 ΦΙΛΙΠΠΟΣ (3) Χρ. Παύλου [+] 60.5

6 ΒΑΣΚΩΦ (4) Κ. Καποδίστριας [+] 58.0
7 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ (12) Μ. Κ. Πέππος [+] 57.5
8 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΥΤΟΠΟΣ (11) Α. Ν. Ιωάννου [+] 57.5
9 ΡΙΧΤΕΡ (2) Γ. Ευτυχίου [#] 55.5
10 ΠΡΙΜΑ ΝΤΟΝΑ (1) Γ. Σταυρινίδης [+][%] 55.0
11 ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΤΑΚ (8) Ι. Μεσιήτης [#] 49.0
12 ΧΕΛΕΝ ΣΤΑΡ (7) Στ. Κλεόπα [+] 49.0
Τα βάρη υποβιβάστηκαν κατά 2.0 κιλά.

8η Ιπποδρομία Ώρα: 06:30 μ.μ. 1.200 μέτρα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΣ (6) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 65.0
2 ΕΛΕΝΑ ΛΑΖ (11) Χρ. Χριστοφόρου 61.5
3 ΓΚΑΣΠΑΖΙΑ (8) Π. Λ. Ανδρέου [+] 60.0
4 ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ (2) Κ. Καποδίστριας 58.5
5 ΛΙΜΙΤ ΑΠ (4) Δημητσάνης [+] 58.0
6 ΜΑΒΕΡΙΚ (3) Γ. Σταυρινίδης [+] 55.5
7 ΝΙΚΚΟΛΑΣ ΤΖΩΝ (5) Π. Αθανασίου [+] 54.5
8 ΜΑΗ ΡΙΣΚ (9) Δ. Κεφάλας [+] 52.5
9 ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ (7) Μ. Κ. Πέππος [+] 52.0
10 ΦΕΡΕΛΠΙΣ (10) Π. Καράμανος (μ) [+] 50.0
11 ΚΑΜΑΚΙ (12) Στ. Κλεόπα 49.0

9η Ιπποδρομία Ώρα: 07:00 μ.μ. 1.500 μέτρα

1 ΛΕΒΑΝΤΕΣ (9) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 65.0
2 ΡΕΤ ΣΑΝ (8) Ολ. Γεωργίου 59.0
3 ΦΛΑΗ ΙΛΑΡΙΩΝ (12) Α. Ν. Ιωάννου 58.5
4 ΜΑΝΤΙΠΑ (2) Στ. Σταύρου 58.0
5 ΕΑΡ ΛΕΙΤΥ (5) Χρ. Παύλου [+] 57.0
6 ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ (6) Γ. Ευτυχίου 56.5
7 ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΡΑΜΙΝΟ (GB) (3) Δ. Κεφάλας [+] 56.0
8 ΧΑΒΑΗ ΚΑΖΑΝΟΒΑ (10) Χρ. Χριστοφόρου [+] 55.0
9 ΧΑΒΑΗ ΝΤΟΥΚΑ (4) Μ. Κ. Πέππος [+] 54.0
10 ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ (GB) (7) Π. Λ. Ανδρέου 53.0
11 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (1) Κ. Καποδίστριας [+] 53.0
12 ΚΡΙΣ ΜΑΙ ΣΑΝ (11) Δημητσάνης 50.0

16Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

ΤοΠρόγραμμαυπόκειταισεαλλαγές.ΣτοιχήματαγίνονταιδεκτάμόνομετοΕπίσημοΠρόγραμματηςΛέσχης.ΣτοίχημαΤέτρακαστλειτουργείσε ιπποδρομίεςμεέξιήπερισσότεραάλογα.*Καθυστερεί
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Ο ΛΕΒΑΝΤΕΣ μπορεί και τα 65 κιλά

ΒΟΛΕΪ

Νίκη με τσαμπουκά που του επιτρέπει
να ελπίζει στην κατάκτηση του τίτλου
πέτυχε την Τρίτη στο «Κίτιον» ο Sab-
bianco Απόλλων (2ος με 35 βαθμούς),
αφού κέρδισε την ισάξια Τεχνοοικία
ΑΕΚ στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής
του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών
με 2-3. Η Τεχνοοικία ΑΕΚ έμεινε τρίτη
με 33 βαθμούς. Ο αγώνας θύμισε τις
μεγάλες μάχες της περυσινής σεζόν
μεταξύ των δυο ομάδων.

Η BetOnAlfa μεταμορφώθηκε στην
επανέναρξη του πρωταθλήματος, πε-
τυχαίνοντας σπουδαίο διπλό στο Αθλη-
τικό Κέντρο της Ανόρθωσης στο ΑΤΙ
με 0-3 επί της «Μεγάλης Κυρίας». Οι
«γαλαζοκίτρινες», που επέστρεψαν στις
νίκες έπειτα από τρεις ήττες (από Να-
σατέλ και Sabbianco Απόλλων), κρά-
τησαν την κορυφή με 39 βαθμούς,
ενώ η Ανόρθωσις παρέμεινε τέταρτη
με 31. Το ΘΟΪ Αυγόρου βρίσκεται στο
κόλπο της πέμπτης θέσης. Για τη 15η
αγωνιστική, 1η της δεύτερης φάσης,
κέρδισε για τον όμιλο 5-8 την Αναγέν-
νηση Δερύνειας στο Γήπεδο της Ανα-
γέννησης με 0-3.

Τα αποτελέσματα
ΤΕΧΝΟΟΙΚΙΑ ΑΕΚ - Sabbianco ΑΠΟΛΛΩΝ 2-3 

(25-18, 21-25, 25-23, 23-25, 07-15)

AΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΘΟΪ ΑΥΓΟΡΟΥ 0-3 

(14-25, 17-25, 09-25)

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - BetOnAlfa ΑΕΛ  0-3 

23-25, 10-25, 18-25

ΠΑΡΟΛΙ ΠΟΝΗΡΑ

1-2x3 5-5

2-1x2 6-6

9-1x5 7-9

8-3

1Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΟΣΚΑΡΙΔΗΣ διαθέτει τις καλύ-
τερες επιδόσεις στην απόσταση
και είναι ικανός να εξέλθει νικη-
τής. Μοναδικός αντίπαλός του ο
δυναμικός ΒΡΟΝΤΕΑΣ. Αμειβόμε-
νη θέση, παρά τη μικρή απόστα-
ση, διεκδικεί ο ΣΕΙΣΜΟΣ, ενώ
υπολογίσιμος είναι και ο ΜΑΝ-
ΤΙΟΣ.

2Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ διατηρεί τη φόρμα
του και με ευνοϊκό χάντικαπ έχει
τα φόντα να κερδίσει την εξαιρε-
τικά φορμαρισμένη ΜΙΚΡΗ ΘΕΟ-
ΔΩΡΑ. Αμειβόμενη θέση διεκδικεί
η δυναμική σπρίντερ ΤΣΙΕΡΡΥ,
ενώ υπολογίσιμη είναι και η ΒΥ-
ΖΟΥΛΑ.

3Η ΚΟΥΡΣΑ
Η ΕΛΠΙΔΑ ΛΙΖΑ διατηρεί τη φόρ-
μα της και διεκδικεί με αξιώσεις
τη νίκη από τον βελτιωμένο ΧΑ-
ΒΑΗ ΠΕΡΦΟΡΜΕΡ και την ισχυ-
ρή ΚΟΥΗΝ ΡΟΟΥΖ. Θέση στο παι-
χνίδι διεκδικεί και η μαχητική ΛΑ-
ΜΑΡΑ.

4Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΝΕΑΡΟΣ σάρωσε τα μέδεν προ

10ημέρου και έχει τα φόντα να
κερδίσει και τους νικητές μιας ιπ-
ποδρομίας. Αμειβόμενη θέση
διεκδικούν οι φιλότιμοι ΣΙΑΡΚΥ
και ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ. Αουτσάιντερ
προβάλλει ο βελτιωμένος ΠΡΙΝΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ.

5Η ΚΟΥΡΣΑ
Η ΚΥΡΑ ΖΙΤΤΕΝΑ είναι τώρα σε
πλήρη ετοιμότητα και στα 1.000
μέτρα διά της φυγής είναι η επι-
κρατέστερη. Θέση στους πρώτους
διεκδικούν ο εξελίξιμος ΓΚΟΥΡΟΥ
και η σταθερή ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΘΗ-
ΝΩΝ. Αουτσάιντερ προβάλλει ο
ανερχόμενος ΤΑΡΑΞΙΠΠΟΣ.

6Η ΚΟΥΡΣΑ
Η ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΤΖΙΩΤΡΖΙΑΝΑ
τρέχει στα 1.000 μέτρα και θα
συγκρουστεί για τη νίκη με τον
επίσης ισχυρό σπρίντερ ΠΑΝΑ-
ΜΕΡΑ ΜΠΟΗ. Αμειβόμενη θέση
διεκδικεί και η πανέτοιμη τώρα
ΑΙΜΙΛΙΑ. Διάκριση διεκδικεί και ο
ανανεωμένος ΣΑΗΜΠΗΡΙΑΝ
ΤΣΙΑΜΠΙΟΝ.

7Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ευνοείται στην
απόσταση των 1.500 μέτρων και
είναι ικανός να κερδίσει τη μάχη

από την ανανεωμένη ΑΝΔΡΟΜΕ-
ΔΑ και τον φορμαρισμένο ΜΙΝΑ-
ΣΑΝ. Αουτσάιντερ προβάλλει ο
πανέτοιμος τώρα ΦΙΛΙΠΠΟΣ. Να
μην αγνοηθεί ο ΒΑΣΚΩΦ.

8Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΜΑΒΕΡΙΚ θα οδηγήσει την
κούρσα και, παρά την πίεση που
θα του ασκήσουν οι άλλοι σπρίν-
τερ, μπορεί να κερδίσει τον βελ-
τιωμένο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ και τον
φορμαρισμένο ΛΙΜΙΤ ΑΠ. Θέση
στο παιχνίδι διεκδικούν οι ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΣ και ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ.

9Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΛΕΒΑΝΤΕΣ είναι εξαιρετικό
άλογο και, παρά τα κιλά του, θα
κερδίσει και πάλι. Βασικότεροι
αντίπαλοί του η ισχυρή ΕΑΡ ΛΕΙ-
ΤΥ και ο δυναμικός ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ
ΡΑΜΙΝΟ. Αουτσάιντερ προβάλλει
ο ισχυρός ΦΛΑΗ ΙΛΑΡΙΩΝ. Να
μην αγνοηθεί ο ΚΡΙΣ ΜΑΗ ΣΑΝ.

Σε γεύμα που παρέθεσε η Ένωση Αθλη-
τικογράφων Κύπρου, προς τιμήν του
Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της
Cyta, ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Πα-
ναγιώτης Φελλούκας ευχαρίστησε τη
Cyta για τη σημαντική στήριξή της στους
αθλητικούς συντάκτες, καθώς και για τη
μακροχρόνια προσφορά της στον Κυ-
πριακό Αθλητισμό.

Ο Αντιπρόεδρος της Cyta κ. Μιχάλης
Μουσιούττας, κατά την επίδοση της χο-
ρηγίας και παραλαβή τιμητικής πλακέτας
από τον Πρόεδρο της ΕΑΚ, τόνισε πως η
Cyta, πέρα από τον πρωταγωνιστικό της
ρόλο στον χώρο των τηλεπικοινωνιών,
όπου διακρίνεται για τη σιγουριά και
την αξιοπιστία της, πρωταγωνιστεί μέσω
της Υπηρεσίας της Cytavision και στα
αθλητικά δρώμενα του τόπου. Η Cyta
και η Cytavision θα συνεχίσουν με συ-
νέπεια να στέκονται δίπλα στους αθλητι-
κούς συντάκτες και να στηρίζουν τον κυ-
πριακό αθλητισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο γεύμα
παρευρέθηκαν τα μέλη του Συμβουλίου
της Cyta Μαρία Φτελλέχα, Γιάννος

Σταυρινίδης και Φραγκίσκος Φράγκου,
ο Αν. Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
Μιχάλης Αχιλλέως, ο Διευθυντής Εμ-

πορικών Υπηρεσιών Γιάννης Κουλίας,
ο Διευθυντής Στρατηγικής Επικοινωνίας
Μιχάλης Παπαδόπουλος, υπηρεσιακοί

λειτουργοί της Cytavision, τα μέλη του
Συμβουλίου της ΕΑΚ και αθλητικοί
συντάκτες.

U14

Τη διακοπή του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ
Ανδρών U14 για το Σαββατοκύριακο 25
και 26 Φεβρουαρίου θα εκμεταλλευτεί
η Προεθνική Ομάδα Ανδρών U14, ώστε
να πραγματοποιήσει μία μικρή προετοι-
μασία.

Συγκεκριμένα, σήμερα ολοκληρώ-
νονται οι προπονήσεις και θα ακολου-

θήσουν δύο φιλικές αναμετρήσεις.
Το πρώτο φιλικό θα διεξαχθεί στις

24 Φεβρουαρίου απέναντι στον Κεραυνό
(Κ16) στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγ-
γελος Φλωράκης» στις 17:00, ενώ μία
ημέρα αργότερα θα διεξαχθεί φιλικό παι-
χνίδι κόντρα στην ΕΘΑ (Κ16) στο «Τάσσος
Παπαδόπουλος» Ελευθερία στις 11:00.

Για την προετοιμασία της Προεθνικής
Ομάδας μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΚ
ο Υπεύθυνος του Εθνικού Αναπτυξιακού

Προγράμματος κ. Μάριος Αργυρού:
«Είναι πολύ σημαντικό που πλέον

έχουν ενεργοποιηθεί και οι Εθνικές ηλι-
κίες των U14 σε μία πιο μόνιμη βάση.
Σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας
έχουν κληθεί 22 καλαθοσφαιριστές, εκ
των οποίων μερικοί δεν είχαν την ευκαιρία
να έρθουν στην προηγούμενη κλήση.
Εννοείται ότι όλα τα παιδιά σε αυτές τις
ηλικίες θα παρακολουθούνται συνεχώς,
μιας και μέρα με τη μέρα μπορεί κάποια

από αυτά να βελτιωθούν τόσο ώστε να
μπορέσουν να ενισχύσουν μελλοντικά
την προσπάθεια αυτήν.

Υπάρχει πλούσιο ταλέντο στις συγ-
κεκριμένες ηλικίες και είναι πολύ θετικό
το γεγονός ότι μπορούμε να αρχίσουμε
να δουλεύουμε μαζί τους από αυτή την
ηλικία, ώστε να μπορέσουμε σταδιακά
να τους ετοιμάσουμε για να αποτελέσουν
τους καλαθοσφαιριστές που θα στελε-
χώσουν τις αυριανές Εθνικές Ομάδες».

Προετοιμασία Προεθνικής Ανδρών

Η ΕΑΚ τίμησε τη Cyta

Ημέρα
φιλοξενουμένων
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Μπαμ και κάτω στο κύπελλο…

Έ
χει δυο μεγάλα ντέρμπι σή-

μερα στην προημιτελική φά-
ση του κυπέλλου και μια
αναμέτρηση των αουτσάιν-
τερ, που σκέφτονται περισ-

σότερο τις υποχρεώσεις τους στο πρω-
τάθλημα.

Και αν για το ΑΕΚ-Ανόρθωση, πι-
θανόν να είναι το πρώτο ημίχρονο για
την υπόθεση πρόκριση, δεν ισχύει το
ίδιο στο άλλο ντέρμπι ανάμεσα σε Απόλ-
λωνα και Ομόνοια.

Εκεί ο χαμένος αποχαιρετά τον θεσμό
και επικεντρώνεται αποκλειστικά στα
του πρωταθλήματος, χωρίς όμως να του
εγγυάται κανένας ότι θα πετύχαινε τους
αρχικούς του στόχους.

Ειδικά στην περίπτωση της Ομόνοιας

είναι το ματς της χρονιάς μέχρι το επόμενο,
αν βέβαια καταφέρει να προκριθεί.

Κι αυτό γιατί στο πρωτάθλημα βρί-
σκεται στη χειρότερη θέση από τους
μεγάλους, κινδυνεύει άμεσα να μην
εξασφαλίσει διά μέσου αυτού ευρωπαϊκό
εισιτήριο και βέβαια επί του παρόντος
βλέπει σαν μόνη διέξοδο τη διάκριση
στον θεσμό του κυπέλλου.

Από την άλλη, ο Απόλλων με τεράστια
δυναμική από τις συνεχόμενες νίκες
και την αναρρίχησή του στη δεύτερη
θέση του πίνακα και έχοντας το 2-2 στο
ΓΣΠ σαν παρακαταθήκη, θα κυνηγήσει
τη διάκριση και στο Κύπελλο, όπου έτσι
κι αλλιώς και παράδοση έχει και ο τρο-
παιούχος είναι.

Αναμένω ματσάρα στη Λεμεσό, με

όποιο αποτέλεσμα και να κάτσει να έχει
μπόλικες προεκτάσεις στην πορεία του
χαμένου της υπόθεσης…

Στο ΑΕΚ Αρένα θα είναι διαφορετικά
τα πράγματα, εκτός και αν μια εκ των
δυο ομάδων πάρει σαφέστατο προβά-
δισμα, κάτι που φαντάζει δύσκολο με
βάση τη δυναμικότητα και την ψυχολογία
που έχουν αυτή την εποχή ΑΕΚ και
Ανόρθωση.

Και εδώ, για την Ανόρθωση σημαί-
νουν ολόκληρη τη χρονιά οι διπλές ανα-
μετρήσεις με τους Λαρνακείς, γιατί έστω
και αν παραμείνει στην πρώτη εξάδα,
εισιτήριο ευρωπαϊκό δεν εξασφαλίζει
διά μέσου του πρωταθλήματος.

Όμως και η ΑΕΚ, που στα τελευταία
χρόνια φλερτάρει με κάποιον τίτλο, θέλει

να διατηρήσει τις ελπίδες για διάκριση
και στους δυο θεσμούς, βγάζοντας ταυ-
τόχρονα εκτός Ευρώπης έναν από τους
υποψηφίους.

Και σαν κερασάκι στην τούρτα έπονται
οι αναμετρήσεις ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ, που έρ-
χονται σε μία εποχή για να προστεθούν
στα μεγάλα ντέρμπι του πρωταθλήμα-
τος.

Είναι φέτος ο θεσμός του κυπέλλου
πολύ ενδιαφέρων και ασφαλώς μπόλικη
αγωνία θα διατηρηθεί μέχρι τον μήνα
Μάιο…

Υπάρχει και το ζευγάρι Ολυμπια-
κός-Δόξα, που μπορεί να νοιάζονται για
την προσπάθειά τους να πετύχουν τους
στόχους τους στο πρωτάθλημα που συμ-
μετέχουν, όμως μια πρόκριση στην ημι-

τελική φάση θα είναι πιθανό πέραν του
γοήτρου και οικονομική ανάσα για όποια
ομάδα την πετύχει.

Και όλα αυτά σε μια εποχή που πραγ-
ματικά υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον
στο πώς θα εισέλθουν στα μπαράζ και
με ποια διαφορά οι μνηστήρες του τίτλου
αλλά και των ευρωπαϊκών εισιτηρίων
και όπου το ντέρμπι Απόλλωνα-ΑΠΟΕΛ
αποκτά περισσότερη πλέον σημασία
για ευνόητους λόγους…

Και βέβαια, αύριο έχουμε και τη με-
γάλη αναμέτρηση στο ΓΣΠ, όπου ο
ΑΠΟΕΛ κόντρα στην Μπιλμπάο και
στα αρχικά προγνωστικά, ετοιμάζεται
γι’ άλλη μια ένδοξη σελίδα στην ευρω-
παϊκή του πορεία, ειδικά από το 2009
και εντεύθεν. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΜΩYΣΕΩΣ

ΤΡΙΤΗ ΓΝΩΜΗ

Φτιαγμένοι για πρόκριση όλοι! 
Παίκτες, διοίκηση και κόσμος ανυπομονούν για το μεγάλο παιγνίδι κόντρα στην Μπιλμπάο 

ΑΠΟΕΛ
Φρίξος�Κυριάκου�

Η τριάρα επί της ΑΕΛ έφτιαξε ακόμα
περισσότερο το κλίμα στον ΑΠΟΕΛ ενό-
ψει του μεγάλου αυριανού αγώνα με
την Μπιλμπάο. Όλοι στον «Αρχάγγελο»
ζουν και αναπνέουν για τη ρεβάνς του
3-2 με τους Βάσκους και, το σημαντικό-
τερο, πιστεύουν στην ανατροπή που θα
φέρει την πρόκριση. Οι μέρες που ζούμε
ξυπνούν μνήμες οι οποίες δεν είναι και
τόσο μακρινές. Όλοι πηγαίνουν πέντε
χρόνια πίσω, όταν ο ΑΠΟΕΛ έκανε την
υπέρβαση κόντρα στη Λιόν, αφήνοντας
άφωνη την ποδοσφαιρική υφήλιο με
την πρόκρισή του στα προημιτελικά του
Τσάμπιονς Λιγκ. Τα συναισθήματα των
φιλάθλων, ο ενθουσιασμός, η δίψα και
το πείσμα για πρόκριση είναι ανάλογα
μ’ αυτά προ πενταετίας. Το ίδιο συμβαίνει
και στον «Αρχάγγελο». Οι ποδοσφαιριστές
είναι ενθουσιασμένοι για το αυριανό
ματς και πιστεύουν στις δυνατότητές
τους. Θεωρούν πως με μια έξυπνη εμ-
φάνιση δεν είναι σε καμία περίπτωση
ακατόρθωτο να πάρουν το αποτέλεσμα
που θέλουν. Και με αυτό το σκεπτικό
άρχισαν χθες την προετοιμασία τους, η
οποία περιλαμβάνει άλλη μια προπόνηση
τη σημερινή μέρα. Άγνωστες παραμένουν
πάντως οι προθέσεις του Τόμας Κρί-
στιανσεν για τον τρόπο με τον οποίο θα
προσεγγίσει τακτικά το παιγνίδι. Σαφώς
και υπάρχουν πιθανότητες να εμπιστευτεί
τη... συνταγή του «Σαν Μαμές» αλλά,
από τη στιγμή που πρόκειται για εντελώς
διαφορετικό παιγνίδι, ίσως προβεί σε
διαφοροποιήσεις. Δεν θα είναι έκπληξη
ακόμα και αν δούμε σχηματισμό με δύο
επιθετικούς, στην προσπάθεια του Δανού
να ασκήσει πίεση στην αντίπαλη περιοχή. 

Αγωνιστικά, προέκυψε χθες βελτίωση
στην κατάσταση του Μιλάνοφ, καθώς ο
Βούλγαρος ανέβασε στροφές. Αν προ-
πονηθεί σήμερα κανονικά ίσως βρεθεί
στην αποστολή. Από την άλλη, δεν υπο-
λογίζεται ο Φακούντο Μπερτόλιο. 

Είδαμε και στο ματς της Ισπανίας ότι
οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ ανάγ-
κασαν σε εύκολα λάθη την αντίπαλη
άμυνα όταν πίεσαν ψηλά και ίσως πάρουν
οδηγίες σήμερα να πιέσουν ακόμα πε-
ρισσότερο. 

Το ΓΣΠ θα... βράζει! 
Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ περιμένει με φα-
νατισμό την Μπιλμπάο. Αυτή είναι η με-
γάλη πραγματικότητα και θεωρείται σί-
γουρο ότι η ατμόσφαιρα στο ΓΣΠ αύριο
το βράδυ θα είναι πιο καυτή από κάθε
άλλο φετινό αγώνα. Στις εξέδρες του γη-

πέδου θα βρεθούν κοντά στις 17 χιλιάδες
φίλαθλοι. Ήδη η προπώληση ξεπέρασε
τις 14 χιλιάδες, αλλά το ενδιαφέρον του
κόσμου παραμένει τεράστιο και παρα-
τηρείται μεγάλη κινητοποίηση. Χθες εξέ-
δωσε ανακοίνωση ο σύνδεσμος φιλάθλων
του ΑΠΟΕΛ και, μεταξύ άλλων, αναφέρει:
«Ο οργανωτής θα δίνει το σύνθημα και
θα τον ακολουθάμε ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως
πιστά! Ακόμη και αν τα βρει σκούρα η
ομάδα, εμείς θα τους ανοίξουμε τον δρόμο
για την ανατροπή, χωρίς ξενέρα και χωρίς
μουρμούρα. Όποιος δεν το πιστεύει, λοι-
πόν, ας κάτσει σπίτι του. Την Πέμπτη οι

11 Βάσκοι θα φύγουν γονατιστοί και η
23η Φεβρουαρίου θα στιγματίσει για
πάντα τη ζωή τους. Από την πρώτη στιγμή
που θα πατήσουν το πόδι τους στο γήπεδο
πρέπει να καταλάβουν πως δεν είναι ευ-
πρόσδεκτοι». 

Χωρίς Αντούριθ-Λαπόρτ! 
Με δύο σοβαρές απουσίες ταξίδεψε στην
Κύπρο η Αθλέτικ Μπιλμπάο, καθώς οι
Αντούριθ και Λαπόρτ έμειναν εκτός απο-
στολής λόγω τραυματισμών που απε-
κόμισαν στον κυριακάτικο αγώνα πρω-
ταθλήματος. Πρόκειται για πολύ θετική

εξέλιξη για τον ΑΠΟΕΛ, καθώς ο μεν
Αντούριθ όλοι γνωρίζουμε πως μπορεί
να κάνει τη διαφορά, ενώ ο Λαπόρτ θε-
ωρείται ο στυλοβάτης της βασκικής άμυ-
νας. Σημειώνεται ότι η αποστολή της
ομάδας του Βαλβέρδε αποτελείται από
22 ποδοσφαιριστές. Διαβάζοντας διάφορα
ρεπορτάζ στον ισπανικό Τύπο που φι-
λοξενούν δηλώσεις ποδοσφαιριστών της
Μπιλμπάο, γίνεται εύκολα αντιληπτό
πως όλοι κρατούν χαμηλούς τόνους.
Γνωρίζουν ότι θα συναντήσουν μια καυτή
ατμόσφαιρα και έναν διαφορετικό ΑΠΟ-
ΕΛ, που θα βάλει πίεση.

Ρωσική σφυρίχτρα 
Ρώσος θα είναι ο διαιτητής και οι βοηθοί
του στο αυριανό παιγνίδι, όπως γνω-
στοποίησε η UEFA. Πρόκειται για τον
Βλάντισλαβ Μπεζμπορόντοφ, ο οποίος
για πρώτη φορά θα διευθύνει παιγνίδι
του ΑΠΟΕΛ. Από την άλλη, στη φάση
των ομίλων είχε σφυρίξει παιγνίδι της
Μπιλμπάο στη φάση των ομίλων.

Το αυριανό θα είναι το 54ο ευρωπαϊκό
ματς που θα γίνει υπό την επίβλεψή του.

Πάντως, πριν από δύο χρόνια είχε
διευθύνει τον αγώνα της Εθνικής μας
στο ΓΣΠ με αντίπαλο το Βέλγιο (0-1). 
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ΑΕΚ
Γρηγόρης�Γεωργίου

Ό
λα γύρισαν. Όλα βελτιώθηκαν και όλοι επέ-

στρεψαν. Ζητούμενο τώρα είναι, όλα να σταθε-
ροποιηθούν στην ΑΕΚ και να παραμείνει σοβαρή
και συγκεντρωμένη και στους δύο στόχους. Δη-
λαδή, αυτό που είχαν στόχο από την αρχή της

χρονιάς, φέτος να κατακτήσουν κάποιο τίτλο. Για να
πετύχουν κάτι τέτοιο πρέπει να είναι όλοι ενωμένοι
και να καταλάβουν ότι δεν μπορούν μόνοι τους
οι παίκτες να φέρουν εις πέρας αυτήν τη δύ-
σκολη αποστολή. Χρειάζονται και τη μαζική
συμπαράσταση από τον κόσμο τους. Αυτό
επιβεβαιώθηκε και στο τελευταίο ντέρμ-
πι με την Ομόνοια. Σε μια γεμάτη
«ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ», ο ενθουσιασμός των
παικτών και το πάθος που έβγαλαν
ήταν αυτά που έλειψαν τον προηγού-
μενο μήνα. Τώρα που επανήλθαν και
τα είδε ξανά και ο κόσμος, είναι η ευκαιρία
να τα εκμεταλλευτούν και να τα διατηρήσουν
και στα επόμενα δύσκολα παιχνίδια, αρχί-
ζοντας από το σημερινό παιχνίδι κυπέλλου
με την Ανόρθωση. Από σήμερα θα αποδειχθεί
αν μπορεί να δώσει συνέχεια σε αγώνες
υψηλής έντασης με έντονο το στοιχείο της
θέλησης για τη νίκη. Σε ένα παιχνίδι κυ-
πέλλου, όμως, τα δεδομένα και τα απαιτού-
μενα είναι διαφορετικά. Η ομάδα του Ιδιάκεθ
θα πρέπει να προσέξει πολύ την αμυντική
της λειτουργία και το πώς θα κρατήσει ανέ-
παφη την εστία της. Αυτός θα είναι ο πρω-
ταρχικός της στόχος. Σίγουρα η ποιότητα
που υπάρχει στο ρόστερ σε όλες τις γραμ-
μές είναι μεγάλη και αυτή ενισχύθηκε
και με τον Φλοριάν στην επίθεση, αλλά
και με τον Μαλόκου. Ακόμη δεν είδαμε
τον Χέφελ. Έτσι, με αυτό δεδομένο, αλλά
και με το στατιστικό των «κιτρινοπρασίνων»
που τους θέλει να σκοράρουν σε όλα τα
παιχνίδια τους στη νέα τους έδρα, και τα
στατιστικά και οι αριθμοί είναι με το μέρος
τους. Θυμίζουμε ότι στα δύο παιχνίδια
πρωταθλήματος η ΑΕΚ κέρδισε στο ΓΣΖ
με 4-1 την Ανόρθωση και με 1-0 στο «Αν-
τώνης Παπαδόπουλος». Ακόμη και στην ήττα
από τον Απόλλωνα με 3-1 στην «ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ»
η ΑΕΚ σκόραρε, όπως και στις ισοπαλίες με
ΑΠΟΕΛ και ΑΕΖ. Κέρδισε 4-0 στην πρεμιέρα
τον Άρη, 2-1 την ΑΕΛ, 1-0 τον Ερμή, 1-0 τον
Εθνικό, 2-1 την Καρμιώτισσα (κύπελλο), 2-0 τη
Σαλαμίνα και 4-2 την Ομόνοια. Έπαιξε συνολικά
δέκα παιχνίδια στην «ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ» η ΑΕΚ σε κύ-
πελλο και πρωτάθλημα και μόνο στα τέσσερα κράτησε
ανέπαφη την εστία της. Σκόραρε, όμως, σε όλα.

Επιστρέφει ο Μόισοφ
Ο Μόισοφ επιστρέφει από τιμωρία και θα είναι
μάλιστα -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου-
και στις αρχικές επιλογές του Ιδιάκεθ. Δεν
αναμένεται να αλλάξει το πλάνο που του
βγαίνει ο Βάσκος τεχνικός και θα παίξει
με τρεις στην άμυνα. Δεν αποκλείεται να
δούμε για πρώτη φορά κάτω από τα
δοκάρια τον Ισπανό Κολίνας, κάτι που
αν γίνει θα είναι η πρώτη συμμετοχή
για τον 38χρονο τερματοφύλακα.
Ο Γιωργαλλίδης είναι όμως η
πρώτη επιλογή για τον άσο.
Τέτε και Μιντίκκης δεν έχουν
αρκετές πιθανότητες να βρί-
σκονται στην αποστολή, σε
αντίθεση με τον Τομάς τον
οποίο μπορεί να τον δούμε να
επιστρέφει μετά την πολύμηνη
απουσία του.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Βασίλης�Τσιρόπουλος

Γ
ια την Ανόρθωση ο σημερινός αγώνας είναι

ένας από τους δυο «τελικούς» στον θεσμό.
Αυτό γιατί στοχεύει στην κατάκτηση του κυ-
πέλλου και για να το πράξει αυτό θα πρέπει να
αφήσει εκτός, μέσω των διπλών αναμετρήσεων,

την αντίπαλό της. Το κύπελλο είναι η μοναδική
διέξοδος της «Κυρίας» για διάκριση στη φετινή

χρονιά και σήμερα θέλει να πάρει το απο-
τέλεσμα εκείνο που θα της δίνει προβά-

δισμα πρόκρισης. Κανείς δεν σκέφτεται
το σενάριο από τον πρώτο αγώνα, η

πρόκριση να έχει τελειώσει όπως
έγινε και πέρσι με το 3-0 υπέρ της

ΑΕΚ. Μια τόσο κρίσιμη αναμέ-
τρηση μπορεί να υποστηρίξει

κάποιος ότι γίνεται στην κα-
τάλληλη χρονική περίοδο
για την Ανόρθωση. Αυτό για-
τί βρίσκεται σε πολύ καλή
αγωνιστική κατάσταση, μετρά

συνεχόμενες νίκες στο πρω-
τάθλημα, η ψυχολογία της είναι

στο ζενίθ και ο κόσμος ικανοποι-
ημένος. Όλα αυτά θα βελτιωθούν ακόμα

περισσότερο, αν σήμερα φύγει με το απο-
τέλεσμα που επιθυμεί η ίδια. 

Όλοι μέσα
Υπό τις καλύτερες συνθήκες ολοκληρώθηκε χθες
η προετοιμασία της Ανόρθωσης, καθώς ο Ρόνι
Λέβι έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή
του, αφού κανείς δεν δηλώνει απών. Φυσικά δια-
χειρίστηκε με τον κατάλληλο τρόπο το γεγονός
ότι σε διάστημα λίγων ημερών θα δώσει η ομάδα
δεύτερο αγώνα, ενώ ακολουθεί την Κυριακή
αυτός με την Καρμιώτισσα εκτός έδρας για το

πρωτάθλημα. Ωστόσο, δεν έχει τη δυνατότητα ούτε
την επιλογή να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές

ούτε στον σημερινό αγώνα αλλά ούτε σε αυτόν της
Κυριακής, λόγω της κρισιμότητας των αναμετρήσεων. 

Ο Ισραηλινός προπονητής αναμένεται πως θα
χρησιμοποιήσει στο αρχικό σχήμα τους 10 από τους

11 που ξεκίνησε στον αγώνα με τον Εθνικό Άχνας.
Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Κόπριβετς. Στο

δεξί άκρο της άμυνας θα αγωνιστεί ο Γκάμπριελ. Στο
αριστερό άκρο της άμυνας φανέλα βασικού θα πάρει ο

Σάντος. Στο κέντρο της άμυνας ο Ισραηλινός προπονητής
θα χρησιμοποιήσει τους Ερέρο και Σιβού. Μπροστά από

την αμυντική τετράδα θα βρίσκεται ο Ζοάο Βίκτορ. Λίγο
πιο μπροστά το δίδυμο Μίτροβιτς και Οικονομίδης.

Δεξιά στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστεί ο Ρούμπεν
Ράγιος και αριστερά ο Καρλίτος. Στην κορυφή της

επίθεσης θα είναι ο Αντρέ Άλβες. Αυτό είναι το
επικρατέστερο σχήμα της Ανόρθωσης. Όμως,
υπάρχει το σενάριο να μείνει έξω ο Οικονομί-
δης. Αν συμβεί κάτι τέτοιο ο Βίκτορ θα έχει

παρτενέρ τον Μίτροβιτς, ο Ράγιος θα αγωνιστεί
σε ρόλο επιτελικού μέσου και ο Ολιβέιρα

στο δεξί φτερό της μεσαίας γραμμής.
Στη σημερινή δύσκολη αναμέ-
τρηση οι ποδοσφαιριστές της

Ανόρθωσης θα έχουν δίπλα
τους τον κόσμο τους. Υπάρ-
χει μεγάλη αισιοδοξία στις
τάξεις του κόσμου για θε-
τικό αποτέλεσμα, κάτι που

πηγάζει από τις τελευταίες
εμφανίσεις στο πρωτάθλημα.

Όλοι αντιλαμβάνονται τον βαθ-
μό δυσκολίας, όμως πιστεύουν
πως η ομάδα τους έχει τις ικα-
νότητες να πάρει σήμερα αυτό

που θέλει. 

?????‰??
(4-2-3-1)

ΑΕΚ και Ανόρθωση αναμετρώνται
σήμερα στις 19:00, στον πρώτο
μεταξύ τους αγώνα κυπέλλου 

Για το πρώτο βήμα 
1. Κόπριβετς

2. Γκάμπριελ

3. Μούρα

4. Ερέρο

5. Σιβού

6. Βίκτορ

7. Ράγιος

8. Οικονομίδης

9. Άλβες

10. Μίτροβιτς

11. Καρλίτος

???
(3-4-3)

1. Γιωργαλλίδης

2. Μόισοφ

3. Καταλά

4. Μουρίγιο

5. Γκαρίδο

6. Λαρένα

7. Λαμπάν

8. Ορτίθ

9. Φλοριάν

10. Ακοράν

11. Τρισκόφσκι
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???????
(4-3-3)

Απόλλωνας και Ομόνοια στοχεύουν 
μόνο στην πρόκριση στον σημερινό

επαναληπτικό (2-2) στο Τσίρειο 

Μια είναι η επιλογή 

ΑΠΟΛΛΩΝ
Κωστής Σταυρινίδης

Μ
ε Χάμπο Κυριάκου και Γκίε στην

αποστολή, ο Απόλλωνας υπο-
δέχεται σήμερα την Ομό-
νοια στον επαναληπτικό
του κυπέλλου, με μονα-

δικό στόχο την πρόκριση στην ημιτελική
φάση της διοργάνωσης. Ο νεαρός μέσος
ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε
τις τελευταίες ημέρες, ενώ ο Γκίε επιστρέφει
στην αποστολή της ομάδας μετά τις αρχές Δε-
κεμβρίου, όταν και τραυματίστηκε στον αγώνα
με την Ανόρθωση. Είναι αξιοσημείωτο ότι είναι
η πρώτη φορά που τον έχει στη διάθεσή του ο
Σωφρόνης Αυγουστή, αφού είχε τραυματιστεί
δέκα ημέρες πριν αναλάβει τις τύχες της
ομάδας. 

Στο «κυανόλευκο στρατόπεδο» υπάρχει
μεγάλη αποφασιστικότητα για την πρόκριση.
Άπαντες στη λεμεσιανή ομάδα θέλουν να τε-
λειώσουν αυτό που ξεκίνησαν την περα-
σμένη Τετάρτη στη Λευκωσία, αφού η
κατάκτηση του κυπέλλου αποτελεί επί-
σης έναν μεγάλο στόχο στη φετινή πε-
ρίοδο. Ο Σωφρόνης Αυγουστή προ-
ετοίμασε κατάλληλα τους παίκτες του,
έτσι ώστε να παρουσιαστούν πανέτοιμοι
και μέσα στην έδρα τους να δώσουν τα πάντα
για να πάρουν το εισιτήριο για τους τέσσερεις
της διοργάνωσης. Ο Απόλλωνας βρίσκεται σε
άριστη αγωνιστική κατάσταση, όπως επίσης και
στον τομέα της ψυχολογίας. Ο τεχνικός του
Απόλλωνα ξέρει ότι οι δυσκολίες της σημερινής
αναμέτρησης κόντρα σε έναν μεγάλο αντίπαλο
θα είναι πολλές, όμως υπάρχει η θέληση και το
πάθος για να τα καταφέρουν. 

Για τον σημερινό αγώνα ο τεχνικός του
Απόλλωνα δεν υπολογίζει στους τραυματίες
Παπουλή, Μακρίδη, Αγγελή και στους νεαρούς
Ρέινολτς και Ψύχα. Η σημαντική είδηση που
βγήκε από τη χθεσινή τελευταία προπόνηση
είναι ότι ο Γκίε είναι εντελώς καλά, συμπεριλή-
φθηκε στην αποστολή και σύντομα θα είναι σε
θέση να προσφέρει, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο
την ήδη πολύ δυνατή επιθετική γραμμή της λεμε-
σιανής ομάδας. 

Οι «κυανόλευκοι» θα παραταχθούν και στον ση-
μερινό αγώνα με σχηματισμό 4-2-3-1. Τερματοφύλακας
θα είναι ο Βάλε. Δεξιά ο Ζοάο Πέδρο, αριστερά ο
Γκόμες και στο κέντρο της άμυνας οι Βινίσιους και
Ρομπέρζ. Αμυντικοί μέσοι θα είναι και σήμερα οι
Σακκέτι και Χάμπος Κυριάκου. Μπροστά τους ο Ντα
Σίλβα. Στο ένα φτερό θα αγωνιστεί σίγουρα ο Σαρδινέρο
ενώ στο άλλο πιθανότατα θα είναι ο συμπατριώτης του
Μπεντόγια. Αν αποφασιστεί να μείνει στον πάγκο ο
Κυριάκου, τότε τη θέση του στο αρχικό σχήμα θα πάρει
ο Σεμέδο. Για την κορυφή της επίθεσης αναμένεται ότι
και πάλι θα ξεκινήσει ο Μάγκλιτσα, ο οποίος δεν αγωνί-
σθηκε την Κυριακή και είναι ξεκούραστος και σε πολύ
καλή αγωνιστική κατάσταση.

Ο Απόλλωνας θα έχει σήμερα στο πλευρό του τον κόσμο
του, αφού αναμένεται ότι στη Δυτική θα υπάρχει πολύς
κόσμος. Ήδη τα μαθητικά εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, ενώ
και η προπώληση των κανονικών έχει πάει πολύ καλά. Ανα-
μένεται ότι η Δυτική σήμερα θα είναι σχεδόν γεμάτη. Οι φίλοι
της ομάδας θέλουν να αποτελέσουν τον 12ο παίκτη της και να
τη σπρώξουν προς την πρόκριση. Η προπώληση των εισιτήριων
θα συνεχιστεί σήμερα. 

Σε μιαν άλλη εξέλιξη, όπως ήταν αναμενόμενο, ο σκόρερ των
δύο τερμάτων του Απόλλωνα με την Καρμιώτισσα Αρκάντιους
Πιέχ αναδείχθηκε σε MVP της ομάδας του. Η ανάδειξη του
Πολωνού ως του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα
έγινε έπειτα από ψηφοφορία, η οποία διενεργήθη ανάμεσα στους
εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. οι οποίοι επιμελούνται καθημερινά το
ρεπορτάζ της ομάδας.

ΟΜΟΝΟΙΑ
Πολύβιος Αλεξάνδρου 

Ε
ίναι από τις περιπτώσεις που οι φράσεις «παίζει με την

πλάτη στον τοίχο» ή «η νίκη αποτελεί μονόδρομο για
την ομάδα» κρύβουν όλη την αλήθεια. Και η Ομόνοια,
στον σημερινό επαναληπτικό στο Τσίρειο με αντίπαλο
τον Απόλλωνα, δεν έχει άλλη επιλογή πέραν την νίκης-

πρόκρισης στην ημιτελική φάση του κυπέλλου. Σε διαφορετική
περίπτωση, άλλη μια σεζόν για τους «πράσινους» θα πάει

στράφι, αφού δεν θα μπορέσουν να διεκδικήσουν
κάποιον τίτλο, δεδομένου ότι βρίσκονται στο -12 από

την κορυφή στο πρωτάθλημα. 
Με αυτά τα δεδομένα, η νίκη-πρόκριση σήμερα

στο Τσίρειο κρίνεται επιτακτική για την ομάδα
του Τζον Κάρβερ. Είτε κερδίζει και συνεχίζει
να αναπνέει είτε αποκλείεται από το κύπελλο

και μπαίνει στον αναπνευστήρα. 
Το ερώτημα που τίθεται είναι, εάν οι

παίκτες που θα κληθούν να αγωνιστούν
θα παρουσιαστούν όπως πρέπει, ώστε
να κτυπήσουν την πρόκριση. Γιατί με
εμφανίσεις όπως αυτήν της περα-
σμένης Κυριακής ή του α’ ημιχρόνου
της περασμένης Τετάρτης είναι αυ-
τονόητο ότι η ομάδα δεν έχει τύχη.
Οι «πράσινοι» σήμερα θα πρέπει
να παρουσιαστούν παθιασμένοι,
διαβασμένοι και έτοιμοι να αντα-
πεξέλθουν των δυσκολιών ενός τέ-

τοιου αγώνα. Σε γενικές γραμμές,
επιβάλλεται κατάθεση ψυχής. Γιατί,

εάν δεν το πιστέψουν ή δεν είναι κατάλληλα
προετοιμασμένοι, δεν έχουν τύχη. 

Το αλλάζει
Δεδομένου ότι το 4-2-2 κόντρα στην
ΑΕΚ αποδείχθηκε καταστροφικό για
την Ομόνοια, η λογική λέει ότι ο Τζον
Κάρβερ θα επαναφέρει το 4-3-3, με
τον Χριστοφή να παίρνει φανέλα βα-
σικού. Ίσως ακόμα θέση στο αρχικό
σχήμα, αν και θεωρείται απομακρυ-
σμένο σενάριο, πάρει ο Αζίζ, αντί του
Σέρινταν, αφού ο Ιρλανδός απογοήτευσε
με την εμφάνισή του την Κυριακή. Στο
αρχικό σχήμα λογικά θα επανέλθει ο

Φιλιώτης, στο δεξιό άκρο της άμυνας,
ενώ για τη θέση του τερματοφύλακα Πα-
ναγή και Κρέσιστς διατηρούν ίσες πιθα-
νότητες.  Ο Σοϊλέδης θα πάρει θέση στο
αριστερό άκρο της άμυνας και στο κέντρο
οι Νασιμέντο και Βύντρα. Στο κέντρο, οι

Μαργκάσα, Κατελάρης και λίγο πιο μπροστά
ο Κλέιτον. Στα «φτερά» οι Σέρινταν ή Αζίζ

και Χριστοφή και στην κορυφή ο Ντάρμ-
πισαϊαρ. 

Προεδρική επίσκεψη 
Ο Πρόεδρος της Ομόνοιας Αντώνης Τζιω-

νής επισκέφθηκε χθες την αποστολή της
ομάδας στο ξενοδοχείο όπου διανυκτέρευσε.

Ο κ. Τζιωνής μίλησε στους ποδοσφαιριστές,
σε μια προσπάθεια να τους ανεβάσει ψυχο-

λογικά ενόψει του σημερινού κρίσιμου αγώνα
στο Τσίρειο. Ο Πρόεδρος των «πρασίνων» τους

έθεσε προ των ευθυνών τους και τους ζήτησε
να επιστρέψουν στη Λευκωσία με την πρόκριση.
Γιατί, κακά τα ψέματα, μόνο έτσι θα επιστρέψει

στην Ομόνοια η απαραίτητη ηρεμία και η αι-
σιοδοξία. Σε διαφορετική περίπτωση όλα

θα τελειώσουν, αφού ο μοναδικός στόχος
που θα απομένει θα είναι η κατάκτηση

της τέταρτης θέσης, που οδηγεί υπό
προϋποθέσεις στην Ευρώπη, από την
οποία αυτήν τη στιγμή η ομάδα βρί-
σκεται στο -4.

1. Παναγή ή Κρέσιστς

2. Φιλιώτης

3. Νασιμέντο

4. Βύντρα

5. Σοϊλέδης

6. Μαργκάσα

7. Χριστοφή

8. Κατελάρης

9. Ντάρμπισαϊαρ

10. Κλέιτον

11. Σέρινταν ή Αζίζ

?????‰?
(4-2-3-1)

1. ΒΑΛΕ

2. ΖΟΑΟ ΠΕΔΡΟ

3. ΓΚΟΜΕΣ

4. ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ

5. ΡΟΜΠΕΡΖ

6. ΣΑΚΚΕΤΙ

7. ΣΑΡΔΙΝΕΡΟ

8. ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΣΕΜΕΔΟ)

9. ΜΑΓΚΛΙΤΣΑ

10. ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ

11. ΜΠΕΝΤΟΓΙΑ
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ΑΕΛ
Κωστής�Σταυρινίδης�

Πλήρωσε και μάλιστα ακριβά τα λάθη
της η ΑΕΛ στο ΓΣΠ. Και, όταν παίζεις με
μια πολύ ποιοτική ομάδα όπως ο ΑΠΟ-
ΕΛ, είναι λογικό πως δεν θα μπορέσεις
να αποφύγεις την ήττα. Και αυτό έπαθε
προχθές η ομάδα της Λεμεσού. Βρέθηκε
σε κακή μέρα, με αποτέλεσμα να χάσει
ένα σημαντικό παιγνίδι. 

Σε έναν αγώνα που δεν δέχθηκε με-
γάλη πίεση από τον αντίπαλό της, που
έδειχνε να τον ελέγχει μέχρι το μισάωρο,
έχασε και μάλιστα με καθαρό σκορ. Η
άστοχη έξοδος του Ρόμο στο πρώτο
γκολ και το λάθος του Λαφράνς στο
δεύτερο οδήγησαν τη λεμεσιανή ομάδα
στην ήττα. Τόσα μαζεμένα λάθη σε έναν
αγώνα δεν τα έκανε ξανά η ομάδα της
ΑΕΛ. Και η απογοήτευση είναι μεγα-
λύτερη, αφού έγιναν από την καλή της
γραμμή, που θα αποτελούσε το «κλειδί»
για θετικό αποτέλεσμα. 

Επιθετικά η ΑΕΛ φάνηκε μόνο στην
επανάληψη, όταν μπήκε στο παιγνίδι ο
Γεωργιάδης. Ο Ελλαδίτης ήταν ο δημι-
ουργός των καλών προϋποθέσεων που
είχαν οι «κίτρινοι» για να φθάσουν στην
ισοφάριση. Και εκεί που πήγε να κάνει
αισθητή την παρουσία της στην περιοχή
του ΑΠΟΕΛ ήρθε το δεύτερο γκολ, που
τελείωσε τον αγώνα. Πίσω από τον καλό
του εαυτό ο Πίτι, δεν βοήθησε ουσιαστικά
την ομάδα του. Ο Ισπανός δεν κατάφερε
να διασπάσει την άμυνα των γηπεδούχων
από τον άξονα και όταν ο ξανθομάλλης
άσος δεν είναι στα καλά του έχει πρόβλημα
στην ανάπτυξη η λεμεσιανή ομάδα.

Η μετατόπιση του Σοάρες στην άμυνα
στέρησε από τη λεμεσιανή ομάδα τον...
πνεύμονά της στη μεσαία γραμμή. Ο
αρχηγός του Πράσινου Ακρωτηρίου
δεν ήταν άσχημος αμυντικά, όμως φά-
νηκε η απουσία του από το κέντρο. Ο

Σαβανέ που κλήθηκε να τον αντικατα-
στήσει δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα
και έτσι μοιραία έμεινε μόνος ο αρχηγός
Νικολάου να προσπαθεί ανασταλτικά
για την ομάδα του Πάμπου Χριστοδού-
λου. Πιθανότατα ο τεχνικός της λεμε-
σιανής ομάδας για το επόμενο ντέρμπι
που είναι με την Ομόνοια και πάλι στο
ΓΣΠ να σκεφτεί κάτι άλλο για να αντι-

καταστήσει τον Τζούνιορ, αν τελικά δεν
αγωνισθεί. 

Αμφίβολος ο Ρόμο
Διάσειση υπέστη ο Ράφα Ρόμο στο ντέρμ-
πι με τον ΑΠΟΕΛ στη φάση που υπέπεσε
σε πέναλτι στον Ντε Καμάργκο. Ο Βενε-
ζουελάνος κίπερ κτύπησε στο κεφάλι
και τη νύχτα διακομίστηκε στην Πολυ-

κλινική «Υγεία», όπου διανυκτέρευσε
και πλέον είναι αμφίβολος για το ντέρμπι
του Σαββάτου με την Ομόνοια στο ΓΣΠ.
Χθες πέρασε από MRI για να διαπιστωθεί
η κατάστασή του και οι γιατροί τού συ-
νέστησαν να απέχει από τις προπονήσεις
για 2-3 ημέρες. 

Ο αγώνας του Σαββάτου με την Ομό-
νοια είναι πλέον ακόμα πιο σημαντικός,

αφού η ΑΕΛ χρειάζεται τη νίκη για να
κρατηθεί στον βασικό της στόχο που
είναι η έξοδος στην Ευρώπη. Μοναδικός
αμφίβολος ο Ρόμο, ενώ μάλλον εκτός
θα είναι και πάλι ο Τζούνιορ. Οι «κίτρινοι»
έχουν τρεις ημέρες να ανασυνταχθούν
και να παρουσιαστούν βελτιωμένοι για
να διεκδικήσουν το τρίποντο που θα
τους διατηρήσει σε τροχιά στόχων. 

ΕΘΝΙΚΗ

Ισόπαλος 1-1 ολοκληρώθηκε ο φιλικός
αγώνας της Εθνικής μας Ομάδας των
Παίδων U-17 με αντίπαλο την Ελλάδα,
που έγινε σήμερα στα Κούκλια.

Η Εθνική μας προηγήθηκε στο 75’ με
δυνατό διαγώνιο σουτ του Δημήτρη Του-
μάζου και η Ελλάδα ισοφάρισε στο 78’
με πλασέ του Βασίλη Δεδίδη. 

Πολύ καλή παρουσία για την Εθνική
μας, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, κόντρα
σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, ο οποίος

επίσης προετοιμάζεται για τη συμμετοχή
του στον Elite Round του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος.

Οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν ξανά
σε φιλικό την ερχόμενη Πέμπτη στα Κού-
κλια, στις 12:00 το μεσημέρι. 

Κύπρος (Γ. Οκκάς): Ραφαήλ Πιττάτζιης,
Κωνσταντίνος Σεργίου (41’ Χαρίλαος Σω-
κράτους), Κωνσταντίνος Καραγιάννης,
Αλέξανδρος Μιχαήλ, Μιχάλης Ιωάννου
(Ιωάννης Κωστή), Παναγιώτης Λουκά
(65’ Ιάσονας Πικής), Γιάννης Γερολέμου
(65’ Ανδρέας Κατσαντώνης), Νεόφυτος
Ραουνάς (41’ Μιχάλης Χριστοδούλου),

Χρίστος Σιέλης (55’ Ελισσαίος Ανδρέου),
Μιχάλης Γενεθλίου, Γιάννης Ανδρέου
(55’ Δημήτρης Τουμάζου).

Σε λιγότερο από έναν μήνα η Εθνική
μας Ομάδα των Παίδων U-17 θα αγωνιστεί
στον Elite Round του Ευρωπαϊκού Πρω-
ταθλήματος της UEFA και η προετοιμασία
κορυφώνεται, με στόχο να παρουσιαστεί
πανέτοιμη για τη μεγάλη πρόκληση.

Οι αγώνες του Elite Round θα γίνουν
στην Πάφο από τις 15 μέχρι τις 20 Μαρτίου
και στον όμιλο της Κύπρου συμμετέχουν
η Ιρλανδία, η Σλοβακία και τα Νησιά Φα-
ρόε.

Ισόπαλοι 1-1 με την Ελλάδα οι Παίδες

ΔΟΞΑ

Μπορεί η έγνοια όλων στο στρατόπεδο
της Δόξας να είναι η σωτηρία της ομά-
δας με την αποφυγή του υποβιβασμού,
αλλά αυτό δεν αποτρέπει τους ποδο-
σφαιριστές από το να επιδιώξουν τη
διάκριση μέσω κυπέλλου. Από τη στιγ-
μή που οι «πράσινοι» βρίσκονται στα
προημιτελικά και απέναντί τους βρί-
σκεται ομάδα από τη δεύτερη κατηγο-
ρία, είναι αυτονόητο πως στόχος είναι
η πρόκριση στα ημιτελικά. Απέναντι
στον Ολυμπιακό, οι ποδοσφαιριστές
του Πουρσαϊτίδη ως φιλοξενούμενοι
θα προσπαθήσουν σήμερα να κάνουν
το πρώτο βήμα, εξασφαλίζοντας ένα
θετικό αποτέλεσμα. Πρώτος στόχος
είναι η επίτευξη του εκτός έδρας γκολ,
που θα αυξήσει τις πιθανότητες πρό-
κρισης.

Πάντως, ο Ελλαδίτης τεχνικός πι-

θανόν να προφυλάξει ορισμένους πο-
δοσφαιριστές, καθώς το Σάββατο είναι
προγραμματισμένο το παιγνίδι με τον
Άρη. Ένα ματς το οποίο έχει χαρακτήρα
τελικού, καθώς η ομάδα της Λεμεσού

έχει διαφορά επτά βαθμών από τη
Δόξα. Όπως γίνεται αντιληπτό, αν η
Δόξα ηττηθεί από τον Άρη, ο υποβι-
βασμός στη δεύτερη κατηγορία θα
είναι όλο και πιο κοντά. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Και μόνο η παρουσία του Ολυμπιακού
στα προημιτελικά του κυπέλλου θεωρείται
επιτυχία. Άλλωστε, είναι ο μοναδικός εκ-
πρόσωπος της β’ κατηγορίας που συνεχίζει
στη διοργάνωση. Και, απέναντι στη Δόξα,
η ομάδα του Χρύση Μιχαήλ θα κυνηγήσει
όλες τις πιθανότητες που της αναλογούν
για πρόκριση. Οι «μαυροπράσινοι» έχουν
την ετικέτα του αουτσάιντερ στις δύο ανα-
μετρήσεις με τη Δόξα, ωστόσο οι ποδο-
σφαιριστές θα καταβάλουν μεγάλη προ-
σπάθεια για να ξεπεράσουν το εμπόδιό
της. Ναι μεν προτεραιότητα αποτελεί η
άνοδος στην πρώτη κατηγορία, καθώς
απομένουν πέντε παιγνίδια και ο Ολυμ-
πιακός είναι στην 3η θέση, αλλά κανείς
δεν θα παρουσιαστεί αδιάφορος στο ση-
μερινό παιγνίδι. Ο Χρύσης Μιχαήλ ανα-
μένεται ότι θα προβεί σε αλλαγές στην
ενδεκάδα ώστε αφενός να παρουσιάσει

φρέσκο σύνολο και, αφετέρου, να προ-
στατεύσει ορισμένους ποδοσφαιριστές,
ενόψει του δύσκολου σαββατιάτικου αγώ-
να με την Αλκή.

Πρώτος στόχος 
η άνοδος, αλλά… 

Σκορ πρόκρισης με 
το μυαλό στον Άρη

Τόσα μαζεμένα λάθη ποτέ
Επιβάλλεται διόρθωση των λαθών από τους «κίτρινους» ενόψει της συνέχειας 

Τόσα μαζεμένα λάθη ποτέ
Επιβάλλεται διόρθωση των λαθών από τους «κίτρινους» ενόψει της συνέχειας 

Τόσα μαζεμένα λάθη ποτέ
Επιβάλλεται διόρθωση των λαθών από τους «κίτρινους» ενόψει της συνέχειας 
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Ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα των αγώ-
νων ρεβάνς της φάσης των «32» του
Europa League με τρεις συναντήσεις,
ενώ τα υπόλοιπα ματς θα διεξαχθούν
την Πέμπτη. Το σημερινό πρόγραμμα
περιλαμβάνει και το ματς του ΠΑΟΚ
στη Γερμανία κόντρα στη Σάλκε.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν
έχει (λογικά) ελπίδες πρόκρισης, μετά
την ήττα με 3-0 στο πρώτο ματς της
Τούμπας και το ενδιαφέρον του ελλη-
νικού ποδοσφαίρου στρέφεται στον
Ολυμπιακό, ο οποίος την Πέμπτη θα
παίξει στην Τουρκία και στην έδρα της
Οσμανλισπόρ, στη ρεβάνς του 0-0 στο
πρώτο ματς στον Πειραιά.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βλάνταν
Ίβιτς, στη χθεσινή διάσκεψη Τύπου,
ανέφερε τα εξής: «Δεύτερο παιχνίδι
είναι, δεν ξέρω τι θα κάνει η Σάλκε.
Και εμείς προετοιμαζόμαστε από τη
Δευτέρα γι' αυτό το παιχνίδι. Έχω ξε-
κάθαρα στο μυαλό μου πώς θα παίξει
η ομάδα μου, θα το κρατήσω για ’μένα
και τους παίκτες μου. Δεν λέω ποτέ το
σύστημα πριν από το παιχνίδι. Στον
αγωνιστικό χώρο παίζουν ρόλο πολλά
πράγματα. Έτσι έγινε και στο πρώτο
παιχνίδι, τα δυο γκολ ήρθαν από στη-
μένα, από το πουθενά. Όλα μπορούν
να γίνουν, πολλές φορές χρειάζεται και
λίγη τύχη. Η Σάλκε είχε την τύχη με το
μέρος της στην Τούμπα, χωρίς μια ευ-
καιρία προηγήθηκε και έφτασε στο 0-
1. Εμείς είχαμε ευκαιρίες, δεν βάλαμε

γκολ και άλλαξε το παιχνίδι. Τα άλλα
δυο γκολ ήρθαν προς το τέλος. Δεν
φοβάμαι πως οι παίκτες μου δεν θα
δώσουν το 100% και δεν θα είναι συγ-
κεντρωμένοι για να κάνουν όσα πρέπει
στο παιχνίδι τους σήμερα. Πριν από το
πρώτο παιχνίδι όλοι είχαμε στο μυαλό
μας την πρόκριση. Είναι κάτι που κάθε
ομάδα στους '32' το έχει στο μυαλό
της. Όποιον αντίπαλο κι αν έχεις, πρέπει

να παλέψεις για το καλύτερο, για τη
νίκη. Χάσαμε όπως χάσαμε στο πρώτο,
υπάρχει αύριο και το δεύτερο κι έχουμε
το κίνητρο να δείξουμε ένα καλό πρό-
σωπο και να πάρουμε το παιχνίδι».

Σήμερα

19:00 Φενέρμπαχτσε- Κράσνονταρ 0-1

19:00 Σάλκε -ΠΑΟΚ 3-0

19:00 Σεντ Ετιέν -Μάντσεστερ Γ. 0-3

«Όλα μπορούν να γίνουν»
Αυτό τόνισε ο Ίβιτς ενόψει του σημερινού αγώνα Σάλκε - ΠΑΟΚ

Παρελθόν από το δυναμικό της Σάτον
Γιουνάιτεντ αποτελεί ο Γουέιν Σο. Όπως
δήλωσε ο προπονητής της ομάδας Πολ
Ντόσγουελ, ο 45χρονος αναπληρωματικός
τερματοφύλακας, τον οποίο ο τηλεοπτικός
φακός κατέγραψε να τρώει στη διάρκεια
του αγώνα Κυπέλλου με την Άρσεναλ,
αποχώρησε χθες από τον σύλλογο κλαί-
γοντας, αφού πρώτα παραδέχθηκε ότι
έκανε ένα «δαπανηρό λάθος στην εκτί-
μησή του». Ο Σο αποχώρησε από τη
Σάτον Γιουνάιτεντ λίγες ώρες μετά την
ανακοίνωση τόσο της Gambling Com-
mission (σ.σ. η ρυθμιστική Αρχή της Με-
γάλης Βρετανίας για τον τζόγο, όσο και
της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπον-
δίας ότι άρχισαν έρευνα για τις ενέργειές

του, καθώς είχε γίνει γνωστό ότι εταιρεία
προσέφερε για στοιχηματισμό το ενδε-
χόμενο οποιοσδήποτε παίκτης της Σάτον
να φάει πίτα στη διάρκεια του αγώνα, τον
οποίο μετέδιδε η τηλεόραση.

Ο Ντόσγουελ ανακοίνωσε τη... μοίρα
του Σο σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση,
καθώς δήλωσε: «Αυτή η απόφαση πάρ-
θηκε από το διοικητικό συμβούλιο. Αι-
σθανθήκαμε ότι έπρεπε να πάρουμε πολύ
ισχυρά μέτρα. Ο πρόεδρος τού μίλησε
σήμερα το απόγευμα και ο Γουέιν προ-
σφέρθηκε να αποχωρήσει. Είμαι συντε-
τριμμένος, ο πρόεδρος είναι συντετριμ-
μένος. Έχω μιλήσει στον Γουέιν και είναι
με δάκρυα στα μάτια, κλαίει στο τηλέφωνο.
Είναι μια πολύ θλιβερή κατάσταση».

ΣΟ: Αποχώρησε από τη Σάτον

Έκλεισε το «ντιλ» μεταξύ του Ολυμπιακού
και της κινεζικής Τιανγίν Τέντα κι έτσι ο
Μπράουν Ιντέγε αποχωρεί από την πει-
ραϊκή ομάδα έπειτα από 1,5 χρόνο πα-
ρουσίας. Αν και επίσημα δεν έχει ανακοι-
νωθεί κάτι, ο 28χρονος Νιγηριανός επι-
θετικός πήγε με πολιτικά στις εγκαταστάσεις
του Ρέντη, δεν προπονήθηκε και αποχαι-
ρέτησε τους μέχρι σήμερα συμπαίκτες
του, τον προπονητή του και τους συνεργάτες
του.Από τη στιγμή που οι εκπρόσωποι
της κινεζικής ομάδας ήρθαν στην Αθήνα,
το θέμα εξελίχθηκε ραγδαία. Το ποσό που
προσέφεραν στον Ιντέγε είναι τεράστιο
και αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ για
τρία χρόνια (τα τετραπλάσια σε σχέση με
όσα παίρνει στον Ολυμπιακό), γεγονός

που ξεσήκωσε τον παίκτη και πίεσε τη δι-
οίκηση για να υπογράψει την παραχώρησή
του. Όμως και ο Ολυμπιακός βάζει στο
ταμείο του παραπάνω από τα διπλάσια
του ποσού που είχε δώσει για να τον απο-
κτήσει από τη Γουέστ Μπρομ και που
ήταν 5 εκατομμύρια ευρώ. Πλέον και αν
δεν αλλάξει κάτι θεαματικά την ύστατη
στιγμή των υπογραφών, οι «ερυθρόλευκοι»
θα ταξιδέψουν στην Άγκυρα για τον αγώνα
ρεβάνς με την Οσμανλισπόρ χωρίς τον
πρώτο σκόρερ της ομάδας, αλλά και πρώτο
σκόρερ του πρωταθλήματος με 13 γκολ.
Θα πορευθούν ώς το τέλος χωρίς τον
Ιντέγε και έτσι το βάρος του «φουνταριστού»
επιθετικού θα πέσει πλέον στον Καρντόσο
και τον Ανσαριφάρντ.

ΙΝΤΕΓΕ: Είπε το «αντίο» 

Αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση
του τίτλου θα κάνει η Ρεάλ με νίκη σήμερα
(19:45) επί της Βαλένθια στο «Μεστάγια»,
σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 16η
αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλή-
ματος. Έχοντας «στεριώσει» εδώ και καιρό
στην κορυφή της βαθμολογίας και με
δύο ματς λιγότερα από τους διώκτες τους,
οι «μερένγκες» έχουν την ευκαιρία να
αποσπαστούν στην κορυφή. Αν μάλιστα
νικήσουν και την Κυριακή στο «Μαδρι-
γάλ» τη Βιγιαρεάλ, οι Μαδριλένοι θα κα-
ταστούν το αδιαφιλονίκητο φαβορί, αφού
έχουν και το πιο βατό πρόγραμμα από
τους διεκδικητές του τίτλου.

Η 16η αγωνιστική διεξήχθη στα μέσα

Δεκεμβρίου, όμως το ματς Βαλένθια-Ρεάλ
δεν έγινε, λόγω των υποχρεώσεων της
«βασίλισσας» στο Παγκόσμιο Κύπελλο
συλλόγων. Την εποχή εκείνη οι «νυχτε-
ρίδες» βρίσκονταν σε άθλια αγωνιστική
κατάσταση και πάλευαν να ξεφύγουν από
τη ζώνη του υποβιβασμού. Μετά την απο-
χώρηση του Τσέζαρε Πραντέλι από την
τεχνική ηγεσία και την αντικατάστασή του
από τον Βόρο, η Βαλένθια έχει βελτιωθεί
αισθητά και αύριο φιλοδοξεί να «φρενάρει»
την πορεία της Ρεάλ προς τον τίτλο. Άλ-
λωστε, και ανεξαρτήτως αγωνιστικής κα-
τάστασης, οι «νυχτερίδες» είναι πάντα επι-
κίνδυνος αντίπαλος για τους μεγάλους,
ιδίως μέσα στο «Μεστάγια».

ΡΕΑΛ: Να κάνει βήμα τίτλου

Σε ένα από τα κορυφαία παιχνίδια
στην Ιστορία του Champions League
και δη της φάσης των «16» της διορ-
γάνωσης, η Μάντσεστερ Σίτι πέτυχε
«μυθική» νίκη στο «Έτιχαντ» επί της
Μονακό με 5-3 και, πλέον, είναι το
απόλυτο φαβορί για να προκριθεί στους
προημιτελικούς της διοργάνωσης (η
ρεβάνς στις 15 Μαρτίου στο Λουί Ντε)
για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Ένα πεντάλεπτο πίεσης των «πολι-
τών» ψηλά τούς έδωσε το προβάδισμα
στο 26’ με το πλασέ του Στέρλινγκ,
μετά την εξαιρετική συνεργασία των
Νταβίντ Σίλαβ-Σανέ και ασίστ του τε-
λευταίου στον Άγγλο διεθνή. Έξι λεπτά
κράτησαν οι πανηγυρισμοί των γηπε-
δούχων, καθώς στο 32’ από τη «φαρ-
μακερή» σέντρα του Φαμπίνιο (η φάση
ξεκίνησε από τη λανθασμένη μεταβί-
βαση του Καμπαγέρο) ο «αναγεννη-
μένος» Ρανταμέλ Φαλκάο, με κεφα-
λιά-ψαράκι, ισοφάρισε με το 22ό του
γκολ από την έναρξη της περιόδου σε
όλες τις διοργανώσεις.

Η ομάδα του Λεονάρντο Ζαρντίμ
έφερε τα πάνω κάτω στο 40’. Ο αποκα-
λούμενος «νέος Ανρί» Κυλιάν Εμπαπέ,
στην παρθενική του συμμετοχή στην
αρχική ενδεκάδα στο Champions Le-
ague, εκμεταλλεύτηκε τη βαθιά μπαλιά
του Σίλβα στην πλάτη της άμυνας της
Σίτι και με ιδανικό τελείωμα στο 40’
έκανε το 1-2. Στο 57’, από την κούρσα
του Στέρλινγκ και την πάσα στον Αγουέ-
ρο ο τελευταίος, με σουτ από πλάγια
στην περιοχή, πέτυχε το 2-2. Τεράστια
η ευθύνη του Σούμπασιτς, καθώς το
σουτ του Αργεντινού ήταν... προπονη-
τικού χαρακτήρα. Η απίστευτη Μονακό
όχι μόνο δεν πτοήθηκε από το γκολ
της ισοφάρισης, αλλά στο 61’ με το
ονειρώδες γκολ του Φαλκάο (πήρε την...
ταυτότητα του Στόουνς στη φάση) πέρασε
και πάλι μπροστά με 3-2.

Αυτό ήταν. Απ’ εκεί και πέρα η Μο-
νακό έπαθε «μπλακ άουτ», ενώ αντίθετα
η Σίτι «άναψε τις μηχανές» της και τα
πάντα άλλαξαν. Στο 71’ με απευθείας
σουτ μετά από κόρνερ ο Αγουέρο ισο-

φάρισε για τους «πολίτες» και έξι λεπτά
μετά ο Στόουνς «πήρε το αίμα του πίσω»
για τα λάθη που έκανε στο δεύτερο και
τρίτο γκολ της Μονακό και με κοντινή
προβολή έκανε το 4-3. Το «κερασάκι
στην τούρτα» έβαλε ο Σανέ στο 82’.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επιβεβαίωσε
τη διαφορά κλάσης που τη χωρίζει από
την Μπάγερ Λεβερκούζεν νικώντας τις
«ασπιρίνες» με 4-2 στην «Μπάι Αρένα»
και φέρνοντας την πρόκριση στην αγ-
καλιά της ενόψει της ρεβάνς στο «Βιθέντε
Καλντερόν», στις 15 Μαρτίου.

Στο 17’ οι Ισπανοί άνοιξαν το σκορ
με εκπληκτικό γκολ του Σαούλ Νίγκεθ,
που «χόρεψε» την άμυνα της Λεβερ-
κούζεν από δεξιά και τελείωσε τη φάση
με έξοχο πλασέ, με το αριστερό. Το 0-
2 στο 25ο λεπτό ήταν... made in France
από την αρχή ώς το τέλος του, καθώς ο
Γκαμεϊρό άνοιξε την αντεπίθεση και
στον κατάλληλο χρόνο έδωσε στον
Γκριζμάν, που πλάσαρε εύστοχα.

Η Λεβερκούζεν απάντησε στο ξε-
κίνημα του β’ ημιχρόνου, όταν μείωσε
στο 48’ με τον Μπελαραμπί, ύστερα

από σέντρα του Καμπλ, για να «ζευγα-
ρώσει» τα δοκάρια η Ατλέτικο δύο
λεπτά αργότερα, με τον Γκαμεϊρό. Ο
επιθετικός της ισπανικής ομάδας δεν
λάθεψε όμως από τα 11 μέτρα στο 59’,
εκτελώντας το πέναλτι που ο ίδιος είχε
κερδίσει από το παρατεταμένο μαρ-
κάρισμα του Ντράγκοβιτς, το οποίο ξε-
κίνησε εκτός περιοχής αλλά συνεχί-
στηκε κι εντός αυτής.  Η Λεβερκούζεν
μείωσε εκ νέου στο 68’, αλλά με «φίλια
πυρά» του Σάβιτς: Στη σέντρα του Πο-
γιανπάλο ο Μογιά προσπάθησε να
διώξει αλλά έστειλε την μπάλα πάνω
στο γόνατο του συμπαίκτη του κι εκείνη
κατέληξε στα δίχτυα, όμως ο Φερνάντο
Τόρες έσβησε τα όνειρα των γηπεδού-
χων για κάτι καλύτερο διαμορφώνοντας
το τελικό 2-4 με κεφαλιά στο 86’.

Χθες

Λεβερκούζεν -Ατλέτικο Μ. 2-4  

Μάντσεστερ Σίτι  -Μονακό 5-3  

Σήμερα

21:45 Πόρτο - Γιουβέντους 

21:45 Σεβίλη -Λέστερ     

«Μυθικό» 5-3 της Σίτι επί της Μονακό
Η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε εκτός έδρας τη Λεβερκούζεν με 4-2
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