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Η ΩΡΑ ΣΟΥ ΡΕ

ΘΡΥΛΕ!
Ενώπιον άλλης μιας

ευρωπαϊκής
πρόκλησης

βρίσκεται ο ΑΠΟΕΛ
που υποδέχεται

απόψε (20:00) την
Αθλέτικ Μπιλμπάο
με μοναδικό στόχο

την ανατροπή του 3-
2 στο «Σαν Μαμές»

και πρόκριση 
στους «16» του
Γιουρόπα Λιγκ. 
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ΣΕΛΙΔΑ»38

Η Ανόρθωση πέρασε από την ΑΕΚ ARENA, 
κερδίζοντας την ΑΕΚ με 3-1 και αποκτώντας 

τεράστιο προβάδισμα για πρόκριση στην ημιτελική 
φάση του κυπέλλου, ενόψει του επαναληπτικού 

σε 15 βράδια στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».
ΣΕΛΙΔΑ » 36

Ωραία μου «Κυρία»Άδοξο τέλος είχε ο αγώνας στο Τσίρειο, αφού 
διεκόπη στο 82’ από τον Λεόντιο Τράττο, 

λόγω ρίψης φωτοβολίδων από τους οπαδούς 
της Ομόνοιας. Η τύχη του θα ξεκαθαρίσει από 
τον Αθλητικό Δικαστή, ενώ δεν υπάρχει καμία
αμφισβήτηση ότι η πρόκριση θα κατοχυρωθεί
υπέρ του Απόλλωνα που ήταν μπροστά με 3-1.

ΣΕΛΙΔΑ » 37

Πρόκριση στη Δικαστική 
Ωραία μου «Κυρία»Ωραία μου «Κυρία»

ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΣ 
Ο ΚΑΡΒΕΡ
Θέμα χρόνου θεωρείται το δια-

ζύγιο Ομόνοιας και Τζον Κάρβερ.

Το κλίμα για τον Άγγλο τεχνικό

είναι πολύ βαρύ στις τάξεις των

φιλάθλων και η διοίκηση θα κάνει

το αυτονόητο, προχωρώντας στην

αποδέσμευσή του. Προβληματι-

σμός επικρατεί και για τον Νίκο

Νταμπίζα, ο οποίος αναχωρεί σή-

μερα για τις ΗΠΑ, όπου θα παρα-

κολουθήσει σεμινάριο για τις επό-

μενες δέκα ημέρες. Σήμερα θα

γνωστοποιηθούν οι αποφάσεις,

τη στιγμή που κυκλοφόρησαν

πληροφορίες που αναφέρουν ότι

ο Δανός τεχνικός διευθυντής των

Ακαδημιών Γέσπερ Φρέντμπεργκ

ίσως αναλάβει προσωρινά την

ομάδα. Στα υπ’ όψιν βρίσκεται

και ο Άκης Ιωακείμ.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 16ηΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚηΣ ΣΥΝΑΝΤηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΟΣΚΑΡΙΔΗΣ(3), 2ος ΣΕΙΣΜΟΣ(2), 3ος
ΒΡΟΝΤΕΑΣ(1), 4ος ΜΑΝΤΙΟΣ(5), Γκανιάν
(3) €1.60, Πλασέ (3) €1.10, Πλασέ (2)
€2.20, Φόρκαστ (3Χ2) €6.90, Δίδυμο
(2Χ3) €5.10, Τρίο (3Χ2Χ1) €9.10, Τέτρα-
καστ (3Χ2Χ1Χ5) €19.80, Omni (2Χ3)
€3.60, Omni (1Χ3) €1.40, Omni (1Χ2)
€3.20, Διαγραφές  ΑΡΑΜΙΣ(6).  

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος BYZOYΛΑ(7), 2ος ΚΙΓΚ ΚΩΣΤΗΣ(4),
3ος ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ(2), 4ος ΜΙΚΡΗ ΘΕΟΔΩ-
ΡΑ(1), Γκανιάν (7) €20.00, Πλασέ (7)
€4.60, Πλασέ (4) €1.90, Φόρκαστ (7Χ4)
€990.10, Δίδυμο (4Χ7) €114.00, Τρίο
(7Χ4Χ2) €300.60, Τέτρακαστ (7Χ4Χ2Χ1)
€1,614.60C/O , Σύνθετο (3Χ7) €78.80,
Omni (4Χ7) €14.20, Omni (2Χ7) €6.70,

Omni (2Χ4) €2.60, DF  3Χ2 - 7Χ4
€982.08C/O. 

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΛΑΜΑΡΑ(4), 2ος ΧΑΒΑΗ ΠΕΡΦΟΡ-
ΜΕΡ(3), 3ος ΣΕΡ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ(8), 4ος
ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(7), Γκανιάν (4) €4.40,
Πλασέ (4) €1.60, Πλασέ (3) €2.50, Φόρ-
καστ (4Χ3) €20.20, Δίδυμο (3Χ4) €9.30,
Τρίο (4Χ3Χ8) €220.70, Τέτρακαστ
(4Χ3Χ8Χ7) €552.30, Σύνθετο (7Χ4)
€335.20, Omni (3Χ4) €3.20, Omni (4Χ8)
€6.80, Omni (3Χ8) €5.70, DF  7Χ4 - 4Χ3
€1,383.12C/Ο, Διαγραφές  ΧΑΒΑΗ ΘΑ-
ΛΑΣΣΙΝΟΣ(2).

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΣΙΑΡΚΥ(7), 2ος ΝΕΑΡΟΣ(2), 3ος
ΠΡΙΝΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ(3), 4ος ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ(6),

Γκανιάν (7) €4.30, Πλασέ (7) €1.70, Πλα-
σέ (2) €1.80, Φόρκαστ (7X2) €16.30, Δί-
δυμο (2X7) €5.90, Τρίο (7X2X3) €52.80,
Τέτρακαστ (7X2X3X6) €113.00, Σύνθετο
(4Χ7) €30.90, Omni (2X7) €2.40, Omni
(3X7) €3.10, Omni (2X3) €4.30, DF  4Χ3 -
7X2 €324.80.

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΚΥΡΑ ΖΙΤΤΕΝΑ(4), 2ος ΤΑΡΑΞΙΠ-
ΠΟΣ(5), 3ος ΜΠΡΑΟΥΝ ΣΑΞΕΣ(6), 4ος
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΘΗΝΩΝ(1), Γκανιάν (4)
€3.90, Πλασέ (4) €1.90, Πλασέ (5) €2.00,
Φόρκαστ (4X5) €17.60, Δίδυμο (4X5)
€12.60, Τρίο (4X5X6) €130.80, Τέτρα-
καστ (4X5X6X1) €444.10, Σύνθετο (7X4)
€11.90, Omni (4X5) €3.30, Omni (4X6)
€7.80, Omni (5X6) €10.00, DF  7X2 - 4X5
€187.50.

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος NTAHAMONT TZIΩΡΤΖΙΑΝΑ(7),
2ος ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ(9), 3ος ΑΡΑΔΙΠ-
ΠΑΚΗΣ(4), 4ος ΠΙΚΛΗΣ(1), Γκανιάν
(7) €2.60, Πλασέ (7) €1.90, Πλασέ
(9) €6.60, Φόρκαστ (7Χ9) €28.80,
Δίδυμο (7Χ9) €26.40, Τρίο (7Χ9Χ4)
€105.30, Τέτρακαστ (7Χ9Χ4Χ1)
€2,107.30C/O, Σύνθετο (4X7)
€11.70, Omni (7Χ9) €4.60, Omni
(4Χ7) €2.50, Omni (4Χ9) €9.50, DF
4X5 - 7Χ9 €750.00C/O. 
7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ(4), 2ος ΒΥΖΑΝΤΙ-
ΝΟΣ(7), 3ος ΠΡΙΜΑ ΝΤΟΝΑ(10), 4ος
ΑΘΗΝΑΪΔΑ(2), Γκανιάν (4) €13.30,
Πλασέ (4) €2.60, Πλασέ (7) €1.50,
Φόρκαστ (4Χ7) €51.70, Δίδυμο
(4Χ7) €13.60, Τρίο (4Χ7Χ10)

€439.10, Τέτρακαστ (4Χ7Χ10Χ2)
€8,009.95C/Ο, Σύνθετο (7Χ4)
€41.40, Omni (4Χ7) €5.00, Omni
(4Χ10) €268.40, Omni (7Χ10)
€6.70, DF  7Χ9 - 4Χ7 €1,039.44C/O. 

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΛΙΜΙΤ ΑΠ(5), 2ος ΕΛΕΝΑ
ΛΑΖ(2), 3ος ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ(9), 4ος
ΝΙΚΚΟΛΑΣ ΤΖΩΝ(7), Γκανιάν (5)
€3.50, Πλασέ (5) €2.60, Πλασέ (2)
€8.10, Φόρκαστ (5X2) €76.00, Δίδυ-
μο (2X5) €41.10, Τρίο (5X2X9)
€396.50, Τέτρακαστ (5X2X9X7)
€9,266.40, Σύνθετο (4Χ5) €87.00,
Omni (2X5) €11.90, Omni (5X9)
€3.60, Omni (2X9) €12.80, DF  4Χ7
- 5X2 €1,305.84C/Ο, Διαγραφές
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΣ(1).

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ(11), 2ος
ΦΛΑΗ ΙΛΑΡΙΩΝ(3), 3ος ΛΕΒΑΝ-
ΤΕΣ(1), 4ος ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ(6), Γκανιάν
(11) €6.60, Πλασέ (11) €5.00, Πλασέ
(3) €3.90, Φόρκαστ (11Χ3) €48.70,
Δίδυμο (3Χ11) €25.90, Τρίο
(11Χ3Χ1) €95.20, Τέτρακαστ
(11Χ3Χ1Χ6) €3,036.80C/O, Σύνθετο
(5X11) €26.40, Omni (3Χ11)
€10.30, Omni (1Χ11) €3.60, Omni
(1Χ3) €3.20, DF 5X2 - 11Χ3
€1,844.40C/O, ΠΙΚ 6 -
7X4X7X4X5X11 €17,939.60, ΠΙΚ 4-
7X4X5X11 €5,000.00C/O, ΤΖΑΚΠΟΤ
9-3X7X4X7X4X7X4X5X11  MEΤΑ-
ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
€218,187.11C/O, ΤΖΑΚΠΟΤ 9- ΕΓ-
ΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €238,187.11.

TV

CYTAVISION SPORTS 1

20:00 Ρόμα - Βιγιαρεάλ

22:05 Τότεναμ - Γκεντ

CYTAVISION SPORTS 2

20:00 Zενίντ - Άντερλεχτ

22:05 Φιορεντίνα - Γκλάντμπαχ

CYTAVISION SPORTS  3

18:00 Oσμανλισπόρ - Ολυμπιακός

22:05 Σαχτάρ - Θέλτα

CYTAVISION SPORTS 5 

22:05 Λιόν - Άλκμααρ

CYTAVISION SPORTS  7 

22:05 Σπάρτα Πράγας - Ροστόφ

20:00 Άγιαξ - Λέγκια

ΛΟΤΤΟ

1, 13, 18, 19, 21, 40 και 37
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-
ΠΟΤ. H 2η κερδίζει €50.000,00 Η 3η
κερδίζει €1.500, η 4η €30 και η 5η
€1,50.

EXTRA 5

7284η κλήρωση:  12, 20, 21, 22, 26

7285η κλήρωση:  5, 9, 17, 23, 24

SUPER 3

30037η: 810 30038η: 878 30039η: 504

30040ή: 664 30041η: 663 30042η: 511

30043η: 009 30044η: 002 30045η: 504

30046η: 275

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

ΦΟΥΤΣΑΛ 

Διεξάγεται απόψε η 17η αγωνιστική του
πρωταθλήματος Φούτσαλ ανδρών με
τρεις αγώνες με το ενδιαφέρον να είναι
στραμμένο στο ντέρμπι ανάμεσα στην
Ομόνοια/Ararat και την πρωτοπόρο
Ανόρθωση. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο
αγώνας θα είναι τηλεοπτικός από τη cy-
tavision, στην αίθουσα «Τάσσος Παπα-
δόπουλος - Ελευθερία» και θα αρχίσει
στις 20:00. Στους άλλους δύο αποψινούς
αγώνες η ΑΕΚ Σωτήρας θα φιλοξενήσει
την ΑΜΕΚ Καψάλου και η ΑΕΚ Λάρνακας

τον Δημητράκη Χριστοδούλου Δερύνειας.
Η αγωνιστική συμπληρώνεται αύριο με
δυο αγώνες. Η δεύτερη στη βαθμολογία
ΑΕΛ θα φιλοξενήσει την Απελευθέρωση
και η ουραγός Ελπίδα Αστρομερίτη τoν
Εθνικό Λατσιών, στο ντέρμπι των χαμηλών
στρωμάτων. 

Το πρόγραμμα: 

ΑΠΟΨΕ

ΟΜΟ./ARARAT - ΑΝΟ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 20:00

ΑΕΚ ΣΩΤΗΡΑΣ - ΑΜΕΚ ΚΑΨΑΛΟΥ 20:00

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤ. ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 20:30

ΑΥΡΙΟ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ - Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 20:50 

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡ. - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 21:15

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γρα-
φεία της ΚΟΠ η κλήρωση της προ-
ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Futsal
Νέων U-21. 

Τα ζευγάρια της κλήρωσης και οι
ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων:

Τρίτη, 7 Μαρτίου
19:00 Ελπίδα Αστρομερίτη - Ομό-

νοια Αραράτ
20:45 Ανόρθωση - ΑΕΛ
20:30 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ Λάρνακας
*Χωρίς αγώνα περνά στην ημιτελική

φάση η ΑΜΕΚ Καψάλου.
Ημιτελική φάση (Δευτέρα ή Τρίτη

13/14 Μαρτίου)
Νικητής αγώνα ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ Vs

Νικητής αγώνα Ελπίδα Αστρομερίτη
- Ομόνοια Αραράτ

Νικητής αγώνα Ανόρθωση - ΑΕΛ
Vs ΑΜΕΚ Καψάλου

Ο τελικός θα γίνει τη Δευτέρα ή
την Τρίτη 20 ή 21 Μαρτίου.

Κύπελλο Νέων
Φούτσαλ 

Η προσοχή στο ντέρμπι Ομόνοια/Ararat-Ανόρθωση
Στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής 

Με τη συμμετοχή πέραν των 1200 αθλη-
τών από 50 χώρες, διεξήχθη από τις 16 -
19 Φεβρουαρίου στη Σόφια, το 44ο Πα-
νευρωπαϊκό Πρωτάθλημα καράτε. Η
Κύπρος έλαβε μέρος στους αγώνες με
πολυάριθμη αποστολή, 21 αθηλητές στο
σύνολο, με τις συμμετοχές των Χρίστο
Θεοπέμπτου και Άνθεας Στυλιανού να
ξεχωρίζουν, αφού και οι δυο κατάφεραν
να περάσουν στον τρίτο και δεύτερο γύρο
αντίστοιχα. Ο Χρίστος Θεοπέμπτου στο
αγώνισμα κούμιτε εφήβων στην κατη-
γορία -52 κιλών απέκλεισε στον πρώτο
γύρο τον πρωταθλητή από την Αγγλία,
Thompson Jed με 2-0, απέκλεισε στον
δεύτερο γύρο τον Γεωργιανό Tkvatsiria
Aleksandre με 1-0 και πέρασε στον τρίτο
γύρο, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με τον
Oualad Has Amar Youness από το
Βέλγιο, από τον οποίο ηττήθηκε με 2-0.

Η Άνθεα Στυλιανού, στο αγώνισμα

κούμιτε εφήβων στην κατηγορία 54+
κιλών, στον πρώτο γύρο βρέθηκε αντι-
μέτωπη με την Murphy Rachel από την
Ιρλανδία, την οποία νίκησε με 2-0 και
πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο

οπού βρέθηκε αντιμέτωπη με την Zorko
Mia-Greta από την Κροατία, όπου ηττή-
θηκε με 2-0.

Ο αθλητής μας Ανδρέας Σταματάρης
έχασε με ψηφοφορία των διαιτητών, αφού

στο τέλος του αγώνα το σκορ ήταν 0-0.
Μεγάλη επιτυχία είχε και ο αθλητής μας
Απόστολος Σταύρου στην κατηγορία
εφήβων στα 70+ κιλά, ο οποίος κατετάγη
9ος στην κατηγορία του.

Πανευρωπαϊκοί Αγώνες Καράτε 2017 

Το Λύκειο Κύκκου Β’ κατέκτησε το Παγ-
κύπριο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου σά-
λας Λυκείων, κερδίζοντας στον τελικό
που έγινε χθες στο «Τάσσος Παπαδό-
πουλος - Ελευθερία» με 10-3 την ομάδα
του Λυκείου Αραδίππου.

Η ομάδα του Λυκείου Κύκκου Β’ με
προπονητή τον Δημήτρη Δασκαλάκη
κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
το Παγκύπριο σχολικό Πρωτάθλημα πο-
δοσφαίρου σάλας.

Στον μικρό τελικό νικήτρια ήταν η
ομάδα της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας
με σκορ 10-4 επί του Λυκείου Σολέας
που τερμάτισε 4ο.

Το πρωτάθλημα Λυκείων ποδοσφαί-
ρου σάλας εντάχθηκε στο πρόγραμμα
«Όλοι διαφορετικοί - Όλοι ίσοι», το οποίο
υλοποιείται σε συνεργασία της ΚΟΠ με
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Πριν από τη διεξαγωγή του τελικού,
τις ομάδες χαιρέτησε η επιθεωρήτρια
φυσικής αγωγής του Υπουργείου Παι-
δείας και Πολιτισμού Κάλλη Χατζη-
ιωσήφ και ο οικονομικός διευθυντής
της ΚΟΠ Ανδρέας Μοριάς που είναι
επικεφαλής της επιτροπής της ΚΟΠ
για υλοποίηση του προγράμματος
«Όλοι διαφορετικοί - Ολοι ίσοι» που
σκοπό έχει τη διαπαιδαγώγηση των
νέων σε θέματα αποδοχής της διαφο-
ρετικότητας.

Οι απονομές των επάθλων και των
μεταλλίων έγιναν από τον Ανδρέα Μοριά
και τις επιθεωρήτριες φυσικής αγωγής
Κάλλη Χατζηιωσήφ και Ελευθερία Χα-
τζηστεφάνου του Υπουργείου Παιδείας.

Τους αγώνες διαιτήτευσαν οι διαιτητές
της ΚΟΠ Ανδρέας Στρούθου και Μάριος
Χριστοφόρου.

Τελικοί Φούτσαλ Λυκείων
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλοι διαφορετικοί - Όλοι ίσοι»
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ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης

Άφησαν πίσω τους το παιγνίδι της
Δευτέρας και στην ΑΕΛ και η σκέψη
τους είναι στο νέο ντέρμπι στο ΓΣΠ το
Σάββατο με την Ομόνοια. Στόχος της
λεμεσιανής ομάδας είναι να επιστρέψει
στις νίκες, έτσι ώστε να συνεχίσει την
προσπάθειά της για εξασφάλιση ευ-
ρωπαϊκού εισιτηρίου για τη νέα πε-
ρίοδο. 

Άπαντες είναι αποφασισμένοι να
αλλάξουν την κατάσταση και να επα-
ναφέρουν την ελπίδα στον κόσμο. Και
αυτό θα γίνει μόνο με νίκες, για να
δείξει η ΑΕΛ ότι ο αγώνας της Δευτέρας
ήταν απλώς μια κακή παρένθεση. 

Ο τεχνικός της ΑΕΛ Πάμπος Χρι-
στοδούλου έχει να διαχειριστεί δύο
θέματα μέχρι και τον αγώνα με την
Ομόνοια. Το πρώτο έχει να κάνει με
την ψυχολογία των παικτών του. Ο Κύ-
πριος τεχνικός είναι ο ιδανικός, για να
καταφέρει να στηρίξει τους παίκτες
του μετά την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ στη
Λευκωσία. Ξέρει πώς να τους ανεβάζει
την ψυχολογία. Μπορεί να μην άξιζε
να χάσει με 3-0 όμως ήρθε το συγκε-
κριμένο αποτέλεσμα κάτι που επηρέασε
όλη την ομάδα. Από την άλλη έχει να
διαχειριστεί και τα αγωνιστικά προ-
βλήματα που παρουσιάστηκαν. 

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι η
διοίκηση με την ανακοίνωση που εξέ-
δωσε το βράδυ της Τρίτης έστειλε μή-
νυμα στον κόσμο να στηρίξει την ομάδα,
να σταθεί δίπλα σε όλους και να βοη-
θήσει να επανέλθει στις επιτυχίες. Είναι
ξεκάθαρο ότι στην ΑΕΛ δεν έχουν
χάσει την αισιοδοξία τους και την
ελπίδα τους για την Ευρώπη, αφού
αυτός είναι και ο μεγάλος στόχος φέτος. 

Η ΑΕΛ συνέχισε χθες με πρωινή
προπόνηση την προετοιμασία της για
το ντέρμπι με την Ομόνοια μεθαύριο.
Τα προβλήματα δεν λείπουν για τον
Πάμπο Χριστοδούλου αφού τρεις πο-

δοσφαιριστές του δεν ακολούθησαν
το κανονικό πρόγραμμα της προπό-
νησης. Ο Σαβανέ έκανε ατομικό πρό-
γραμμα και θα προσπαθήσει να ανε-
βάσει ρυθμούς τις επόμενες μέρες.
Δεν προπονήθηκε ούτε ο Ρομό, ο οποί-
ος λόγω της διάσεισης που υπέστη τη
Δευτέρα, είναι εξαιρετικά αμφίβολος
για τον αγώνα του Σάββατου, ενώ συ-
νεχίζει πρόγραμμα φυσιοθεραπείας ο
Τζούνιορ, ο οποίος δεν υπολογίζεται. 

Η σημερινή προπόνηση είναι κα-

θοριστική όσον αφορά το πλάνο για το
Σάββατο. Ο κ. Χριστοδούλου σκέφτεται
διάφορα πράγματα και είναι μάλλον
σίγουρο πως θα επιλέξει για το κέντρο
της άμυνας τον Μιτρέα και θα επανα-
φέρει στο κέντρο τον Σοάρες, αφού
ήταν οφθαλμοφανέστατη η απουσία
του από τον συγκεκριμένο χώρο. 

Κυκλοφορούν τα εισιτήρια
Σήμερα το πρωί στις 09:30 θα αρχίσει
από το AEL Official Shop που βρίσκεται

παραπλεύρως του κλειστού γηπέδου
«Νίκος Σολομωνίδης» η προπώληση
των εισιτήριων του αγώνα του Σαββάτου. 

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ αναφέρει
για τις λεπτομέρειες της προπώλησης.
«Οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα
έχουν καθοριστεί ως εξής:

• Κανονικό: €15
• Μαθητικό: €10
• Τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα ει-

σέρχονται στο πέταλο των φίλων της
ομάδας μας με εισιτήριο που θα τους

παραχωρηθεί στην είσοδο του γηπέ-
δου.

** Οι φίλοι της ομάδας μας θα κατα-
λάβουν το Νότιο πέταλο.

** Η αγορά εισιτηρίων γίνεται μόνο
με μετρητά. Δεν δεχόμαστε επιταγές ή
VISA.

** Οι είσοδοι του γηπέδου θα ανοίξουν
στις 15:30. Καλούνται οι φίλοι της ομάδας
μας όπως προσέλθουν έγκαιρα στο γή-
πεδο, έτσι ώστε να μην υπάρξει συνω-
στισμός και καθυστέρηση στις εισόδους». 

ΔΟΞΑ 1
45΄Κένιντι

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
57΄ Παχίπης

Ο Ολυμπιακός έβαλε δύσκολα χθες στη
Δόξα και, με βάση το 1-1 στον πρώτο
αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, δικαιούται
να νιώθει ικανοποιημένος από την όλη
παρουσία του. Αντέδρασε καλά στο 2ο
μέρος, έμεινε στο παιχνίδι της πρόκρισης,
παρόλο που η ομάδα της Κατωκοπιάς,
λόγω γενικής ανωτερότητας και του εκτός
έδρας γκολ (μετρά έστω και σε κοινή
έδρα), έχει προβάδισμα για να πάει στα
ημιτελικά. Μέτριο το παιχνίδι σχεδόν σε
όλη τη διάρκεια. Από τη Δόξα υπήρχαν
φυσιολογικά περισσότερες απαιτήσεις.
Παρόλο που έδειξε αρχικά να θέλει να
επιβληθεί, ήταν σε κακή μέρα, με τον
προπονητή της να μιλά με αυστηρή
γλώσσα στο τέλος. Ούτε και το γκολ που
ήρθε στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου
με τον Κένιντι, βοήθησε στο να βγει από
τη νωθρότητά της.  Πάντως πρέπει να
σημειώσουμε ότι, λογικά, οι δύο ομάδες,
είχαν και λίγο το μυαλό τους στο πρωτά-
θλημα. Η Δόξα δίνει ματς-φωτιά με τον
Άρη, ο Ολυμπιακός παλεύει για να επα-
νέλθει στην 1η κατηγορία.  

Αργά και πάλι αργά
Αργό το τέμπο και λίγα πράγματα στην
αρχή με τη Δόξα να προσπαθεί μεν,

αλλά να βρίσκει έναν καλά οργανωμένο
Ολυμπιακό. Η ομάδα της Κατωκοπιάς
απείλησε τελικά στο 15’ με το σουτ του
Γκόμεζ να περνά λίγο έξω. Οι «μαυρο-
πράσινοι» είχαν απάντηση λίγο μετά με
τον Καπαρτή. Σταδιακά η Δόξα κέρδισε
μέτρα, αλλά δυσκολευόταν να βρεθεί σε

επίκαιρη θέση και να φτιάξει ευκαιρίες.
Ούτε και οι αρκετές στημένες μπάλες
που κέρδισε η Δόξα έφεραν αποτέλεσμα
και λογικά ο Σάββας Πουρσαϊτίδης έκανε
συστάσεις στους παίκτες του, την ώρα
που ο Χρύσης Μιχαήλ έβλεπε το πλάνο
του να δουλεύει.  Όλα αυτά μέχρι και

την εκπνοή του ημιχρόνου, οπότε η
Δόξα προηγήθηκε με τον Κένεντι. Σουτ
μέσα από την περιοχή χωρίς πολλή δύ-
ναμη, ο τερματοφύλακας Παναγιώτου
δεν μέτρησε καλά τη φάση, απέκρουσε
μεν αλλά με αστάθεια. Η μπάλα κτύπησε
στο δοκάρι και πέρασε τη γραμμή, παρά

την προσπάθεια του τερματοφύλακα να
αποσοβήσει το γκολ. Έτσι, σχεδόν ανέλ-
πιστα, η Δόξα πήγε στα αποδυτήρια με
προβάδισμα 1-0.  Η λογική πως τα πράγ-
ματα έπαιρναν τον φυσιολογικό τους
δρόμο, δεν ίσχυσε στην επανάληψη. Ο
Ολυμπιακός ανέβηκε και αφού απείλησε
στο 55’ με τον Χριστοφίδη, ισοφάρισε
δύο λεπτά με τον Παχίπη να κατεβάζει
ωραία στην περιοχή και  να πλασάρει
εύστοχα.  Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα
που είχε τον πρώτο λόγο στη συνέχεια.
Από το 70’ όμως και μετά, είδαμε ανούσιο
ποδόσφαιρο, παντελή απουσία φάσεων
και απόλυτα φυσιολογικά το σκορ να
μην αλλάζει. Το 1-1 άφησε ανοικτούς
λογαριασμούς με τη Δόξα να είναι πάντως
ένα βήμα μπροστά. 

Σε ένα ματς με λίγα αξιοσημείωτα
αξίζει να αναφέρουμε το εξής περιστατικό
στο 12’: Ο Γκουλόν αντιλήφθηκε ότι η
μπάλα είχε ξεφουσκώσει και την έπιασε
με τα χέρια για να την βγάλει εκτός αγω-
νιστικού χώρου. Ο διαιτητής έδωσε πα-
ράβαση, αλλά οι παίκτες του Ολυμπιακού
αμέσως εκτέλεσαν και επέστρεψαν την
μπάλα στη Δόξα.  

Ολυμπιακός: Παναγιώτου, Σαμάρας (46’ Χριστοδού-

λου), Χριστοφίδης, Πουγιούκκας, Σεραφείμ, Αυλωνίτης,

Ασσιώτης, Πεχλιβάνης, Γερολέμου, Καπαρτής (46’ Ανδρέ-

ου), Παχίπης (67’ Τόρες).

Δόξα: Χατζηφραγκίσκου, Παουλίνιο, Ρούντι (60’ Σάν-

τσες), Κάστρο, Γκόμες, Γουίλσον (67’ Μπραούλιο), Εν-

τμάρ, Αρετάς (60’ Φοφανά), Λεονάρντο, Ενινφούλ, Γκου-

λόν.

Συμβιβασμός στο Μακάρειο σε άχρωμο παιχνίδι
Στο 1-1 Ολυμπιακός και Δόξα, μικρό αβαντάζ για την ομάδα της Κατωκοπιάς

Αντίδραση για να μείνει στο κόλπο 
Μόνο τη νίκη σκέφτονται Πάμπος Χριστοδούλου και ποδοσφαιριστές ενόψει Ομόνοιας
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Μία «Κυρία» για φίλημα!
Η ομάδα του Ρόνι Λέβι πέρασε με διπλό από την «Arena» και απέκτησε τεράστιο προβάδισμα ενόψει επαναληπτικού

ΑΕΚ 1
49’ Τρισκόφσκι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 3
5’, 12’ (πεν.) Ράγιος, 59’  Μίτροβιτς

Πολύβιος Αλεξάνδρου 

Επτά νίκες και δύο ισοπαλίες μετρούσε
μέχρι χθες η ΑΕΚ στα τελευταία εννέα
παιχνίδια με αντίπαλο την Ανόρθωση.
Όλα αυτά, όπως προαναφέραμε μέχρι
χθες, αφού η Ανόρθωση πέρασε νι-
κηφόρα από την «ΑΕΚ ARENA» με 3-
1 αποκτώντας τεράστιο προβάδισμα,
ενόψει του επαναληπτικού, για πρό-
κριση την ημιτελική φάση του κυπέλ-
λου. Η ομάδα του Ρόνι Λέβι με έξυπνη
τακτική έφτασε σχετικά εύκολα στο
ζητούμενο με γκολ των Ράγιος (2) και
Μίτροβιτς. Η ΑΕΚ μείωσε προσωρινά
σε 2-1 με τον Τρισκόφσκι, όμως δέκα
λεπτά αργότερα δέχτηκε το τρίτο γκολ
και δεν μπόρεσε από εκείνο το σημείο
και μετά να διεκδικήσει κάτι καλό.   

Η Ανόρθωση έδειξε να πατά καλύ-
τερα με την έναρξη του αγώνα που ευ-
τύχησε να πάρει το γρήγορο προβάδι-
σμα μόλις στο 5’. Προηγήθηκε η ατο-
μική ενέργεια του Άλβες, που έδωσε
στον Ράγιος κι αυτός με συρτό γωνιακό
σουτ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα
του. 

Πριν καν κοπάσουν οι πανηγυρι-
σμοί, η «Κυρία» κέρδισε πέναλτι (11’)
σε ανατροπή του Καλό από τον Μοϊσόφ
με τον κ. Νικολάου να υποδεικνύει
χωρίς δεύτερη σκέψη την άσπρη βούλα,
με τον Ρούμπεν Ράγιος να είναι εύστο-
χος, να πετυχαίνει το δεύτερο προσω-
πικό του γκολ και να δίνει προβάδισμα
δύο τερμάτων στην ομάδα του.   

Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει
και μέσα σε ένα δίλεπτο (20’, 22’) έχασε
δύο σπουδαίες ευκαιρίες με τον Τρι-
σκόφσκι ο οποίος σε ισάριθμες περι-
πτώσεις δεν μπόρεσε να νικήσει τον
Κόπριβετς.

Στη συνέχεια το παιχνίδι έγινε νευ-
ρικό και δυνατό με τις συνεχείς διακο-
πές του να επηρεάζουν τον ρυθμό των
δύο ομάδων.   

Η ΑΕΚ πάντως, σταδιακά ανέβασε
ρυθμό αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του
αγώνα και άρχισε να πιέζει. Βεβαίως
σε αυτό βοήθησε η αλλαγή του συ-
στήματος από τον κ. Ιδιακέθ που απέ-
συρε τον Μοϊσόφ και στη θέση του
πέρασε τον Μπόλιεβιτς μετατρέποντας
το 3-5-2 σε 4-2-3-1. 

Από την άλλη, η Ανόρθωση με δι-
πλή άμυνα ζώνης δεν επέτρεπε στους
γηπεδούχους να φτάσουν με αξιώσεις

στην περιοχή της. 
Στις καθυστερήσεις του πρώτου

ημιχρόνου η ΑΕΚ στάθηκε άτυχη, όταν
η μπάλα από την κεφαλιά του Τρι-
σκόφσκι κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι
και έφυγε έξω.

Η επανάληψη 
Η ΑΕΚ μπήκε αποφασισμένη στην
επανάληψη και κατάφερε στο 49’ να
μειώσει με τον Τρτισκόφκσι και να
δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ο
Ακοράν έκανε το σουτ, ο Κόπριβετς
απέκρουσε ασταθώς και ο Σκοπιανός
που ακολουθούσε την πορεία της μπά-

λας με πλασέ μείωσε σε 2-1. 
Η Ανόρθωση, όμως, δεν είχε τάσεις

αυτοκτονίας και εκμεταλλευόμενη την
πίεση που εξάσκησε η ΑΕΚ βρήκε
τους κενούς διαδρόμους και δέκα λεπτά
αργότερα επανάφερε τη διαφορά στα
δύο τέρματα. Ο Μίτροβιτς έφυγε στην
πλάτη της άμυνας από αριστερά, πλά-
σαρε εύστοχα τον Πάμπλο, κάνοντας
το 3-1 για την Ανόρθωση.

Η ΑΕΚ προσπάθησε κυρίως με
πλαγιοκοπήσεις και με βαθιές μπαλιές
να γίνει απειλητική όμως η Ανόρθωση
με τη διπλή άμυνα ζώνης δεν είχε
πρόβλημα να διαφυλάξει το 3-1.

Τα πλάνα των δύο τεχνικών
Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ παράταξε την ομάδα
του με τον Πάμπλο κάτω από τα δοκάρια,
τους Ορτίθ και Γκαρίδο στα άκρα και
Μοϊσόφ, Καταλά στην άμυνα. Τρουγιόλς
Λαμπάν, Λαρένα στο κέντρο, Ακοράν
και Τρισκόφσκι στα άκρα της επίθεσης
και τον Φλοριάν στην επίθεση.  

Από τη μεριά του ο Ρόνι Λέβι παρέταξε
την ομάδα του με τους  Κόπριβετς κάτω
από τα δοκάρια, Ερέρο και Σεϊχού κεν-
τρικό αμυντικό δίδυμο, Γκάμπριελ και
Γκιγέρμε στα άκρα της άμυνας. Ζοάο
Βίκτορ λίγο πιο μπροστά, Μίτροβιτς και
Ράγιος στο κέντρο, Καρλίτος και Ολιβέιρα

στα «φτερά» και μοναδικό προωθημένο
τον Αντρέ Άλβες.  

ΑΕΚ: Πάμπλο, Τρουγιόλς, Μοϊσόφ (27’Μπόλιεβιτς), Κα-

ταλά, Λαρένα, Ακοράν, Τρισκόφσκι, Ορτίθ (82’Χαραλαμ-

πίδης), Γκαρίδο, Λαμπάν (70’Μυτίδης), Φλοριάν.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κόπριβετς, Γκάμπριελ, Ερέρο, Ολιβέιρα,

Καρλίτος (57’Αγκιλάρ), Ράγιος, Σεχού (85’Οικονομίδης),

Βίκτορ, Μίτροβιτς, Άλβες (57’Καμπρέρα), Σάντος.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μοϊσόφ, Λαρένα - Βίκτορ, Κόπριβετς, Καμ-

πρέρα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γιώργος Νικολάου.

ΒΟΗΘΟΙ: Αθηνόδωρος Ιωάννου, Δημήτρης Μασιάς, Αγ-

γέλα Κυριάκου (4ος).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Μιχάλης Αργυρού.

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

5’ ΓΚΟΛ 0-1: Ο Ράγιος με συρτό

γωνιακό σουτ, νικά στον Πάμπλο

και δίνει το προβάδισμα στην ομά-

δα του.

11’ Πέναλτι κερδίζει η Ανόρθωση

σε ανατροπή του Καλό από τον

Μοϊσόφ

12’ ΓΚΟΛ 0-2: Την εκτέλεση της

εσχάτης των ποινών ανέλαβε ο

Ράγιος που ήταν εύστοχος.

20’ Σπουδαία φάση για την ΑΕΚ

με τον Τρισκόφσκι από θέση βολής

στην περιοχή, να στέλνει την μπά-

λα έξω.

22’ Άλλη μία μεγάλη φάση για

την ΑΕΚ, με τον Τρισκόφσκι να γί-

νεται δέκτης της μπάλας από αρι-

στερά, να φεύγει φάτσα με τον Κό-

πριβετς να κάνει το πλασέ αλλά η

μπάλα να φεύγει έξω. 

29’ Σωστή υπόδειξη απο τον επό-

πτη Αθηνόδωρο Ιωάννου, ο οποίος

ακύρωσε πέναλτι που καταλόγισε

ο Γιώργος Νικολάου, αφού ο Τρι-

σκόφσκι υποδείχθηκε σε θέση οφ

σάιντ μετά από εκτέλεση φάουλ. 

34’ Σουτ από τον Άλβες σε ευνοϊ-

κή, η μπάλα σταμάτησε στον Ορ-

τίθ.

45+ Εκτέλεση κόρνερ από τον

Μπόλιεβιτς, ο Τρισκόφσκι την κε-

φαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δο-

κάρι και έξω.

49’ ΓΚΟΛ 1-2: Ο Ακοράν έκανε το

σουτ, ο Κόπριβετς απέκρουσε

ασταθώς και ο Τρισκόφσκι που

ακολουθούσε την πορεία της μπά-

λας με πλασέ μείωσε για λογαρια-

σμό της ομάδας του. 

59’ ΓΚΟΛ 1-3: Ο Μίτροβιτς έφυγε

μόνος απέναντι από τον τερματο-

φύλακα της ΑΕΚ και με εύστοχο

πλασέ επανάφερε τη διαφορά των

δύο τερμάτων. 
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Μένει η σφραγίδα της Δικαστικής
Διεκόπη ο αγώνας στο 83΄, μετά από τρεις διακοπές από τους φίλους της Ομόνοιας. 
Ο Απόλλωνας επικράτησε με 3-1 και περνά στα ημιτελικά 

ΑΠΟΛΛΩΝ 3
7’ Μάγκλιτσα, 26’ Ντα Σίλβα, 68’  Ζοάο Πέδρο 

ΟΜΟΝΟΙΑ 1
45+2 Σιέρινταν  

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Άδοξα τελείωσε ο επαναληπτικός αγώνας
για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου
COCA-COLA στο Τσίρειο στάδιο μεταξύ
του Απόλλωνα και της Ομόνοιας. Ο Λε-
όντιος Τράττος μετά από τρεις διακοπές
έπειτα από ρίξιμο βεγγαλικών από τους
φίλους της Ομόνοιας στο 28’ (για έξι
λεπτά), 72’ (για οκτώ λεπτά) και 83’,
διεκοψε εν τέλει οριστικά τον αγώνα. Έτσι
η τύχη του παιχνιδιού θα ξεκαθαρίσει
στη Δικαστική. Όμως για το ποια ομάδα
θα πάρει την πρόκριση, δεν τίθεται θέμα
αμφιβολίας. Υπαίτιοι της διακοπής ήταν
οι οπαδοί της Ομόνοιας. Από την άλλη, ο
Απόλλωνας επικράτησε στον καθαρά
αγωνιστικό τομέα με 3-1, ενώ, όπως είναι
γνωστό, στο πρώτο παιχνίδι οι δύο ομάδες
εξήλθαν ισόπαλες 2-2. Έτσι, ο Απόλλων
μπορεί να πανηγυρίζει την πρόκρισή
του, αναμένοντας ουσιαστικά τη σφραγίδα
από τη Δικαστική. Από την άλλη, στις
τάξεις της Ομόνοιας επικρατεί μεγάλη
απογοήτευση, αφού μένει για ακόμη μια
χρονιά μακριά από τίτλους και διακρίσεις. 

Ο Απόλλωνας έκανε εκπληκτικό ξε-
κίνημα σχεδόν με απόλυτη αποτελεσμα-
τικότητα. Ο Μάγκλιτσα στο 7’ έκανε το 1-
0 και ο Ντα Σίλβα στο 26’ αύξησε το
σκορ, γράφοντας το 2-0. Φυσικά σε αυτό
συνέτεινε η τραγική αμυντική λειτουργία
της Ομόνοιας, που για ακόμη μια φορά
πλήρωσε τα λάθη της. Στο πρώτο τέρμα
πιάστηκαν στον ύπνο οι αμυντικοί της, ο
Κρέσιτς ολιγώρησε και έγινε η ζημιά.
Ενώ στο δεύτερο ο Βύντρα έκανε το τε-
ράστιο και αδικαιολόγητο λάθος, όταν
γύρισε την μπάλα στον Βραζιλιάνο άσο
του Απόλλωνα και αυτός φυσικά δεν τού
το συγχώρησε. Εκεί που όλα έδειχναν
ιδανικά για τον Απόλλωνα, ο αγώνας
πήρε νέα τροπή, όταν ο Ρομπέρτζ στο
45+1 έσπρωξε τον Κλέιτον στην περιοχή
και ο Λεόντιος Τράττος έδειξε το σημείο
του πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα
ο Σιέρινταν στο 45+2. Παράλληλα, ο
Απόλλωνας συνέχισε με δέκα ποδοσφαι-
ριστές, αφού αποβλήθηκε ο κεντρικός
του αμυντικός. Αξίζει να αναφερθεί ότι
πριν από την επίτευξη του τέρματος της
Ομόνοιας, ο Απόλλωνας έκανε αναγκα-
στική αλλαγή με τον Γκόμες να μένει
εκτός και στη θέση του να περνά ο Βασι-
λείου. Με αυτά τα δεδομένα και με έναν
παίκτη λιγότερο άλλαξε ο αμυντικός σχε-
διασμός στο αρχικό πλάνο του Σωφρόνη
Αυγουστή.  

Μέσα, όμως, σε δυο λεπτά όλα και
πάλι άλλαξαν. Στο 66’ αποβλήθηκε ο
Παναγιώτου της Ομόνοιας, όταν τράβηξε
από τη φανέλα τον Ντα Σίλβα και στο 68’
ο Ζοάο Πέδρο εκμεταλλεύτηκε το λάθος
του Κρέσιτς, που έριξε βιαστικά την
μπάλα, και με σουτ έκανε το 3-1.  

Στη συνέχεια δεν έγινε παιχνίδι, με
τις δυο απανωτές διακοπές που έφεραν
και την οριστική διακοπή στο 83’.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Λεόντιος
Τράττος και στις δυο φάσεις, στο πέναλτι
σε βάρος του Απόλλωνα (σωστή η απο-
βολή του Ρομπέρτζ από τη στιγμή που
έδωσε παράβαση), όπως και στην απο-
βολή του Παναγιώτου, ναι μεν εφάρμοσε
τον κανονισμό, όμως κρίνονται αυστηρές
οι υποδείξεις του. 

Το πλάνο του Αυγουστή 
Πέντε αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με
την Καρμιώτισσα πραγματοποίησε ο Σω-
φρόνης Αυγουστή. Οι Μπεντόγια, Σεμέδο,
Πίττας, Πίεχ και Πελαγίας έμειναν εκτός
αρχικού σχήματος. Επέλεξε στο αρχικό
σχήμα τον Βάλε κάτω από τα δοκάρια.
Κεντρικό αμυντικό δίδυμο οι Βινίσιους
και Ρομπέρτζ. Στο αριστερό άκρο της άμυ-
νας ο Γκόμες και από δεξιά ο Σέρτζιο.

Ανασταλτικοί μέσοι οι Χάμπος και Σακέτι.
Στα άκρα της επίθεσης από αριστερά ο
Σαρδινέρο και από δεξιά ο Πέδρο. Επιτε-
λικός μέσος ο Ντα Σίλβα και στην κορυφή
της επίθεσης ο Μάγκλιτσα. 

Το πλάνο του Κάρβερ
Ο τεχνικός της Ομόνοιας προχώρησε σε
δύο αλλαγές σε σύγκριση με τον αγώνα
πρωταθλήματος με την ΑΕΚ. Οι Νασι-
μέντο (ήταν εκτός αποστολής λόγω προ-
βλήματος στον αστράγαλο) και Τουρέ
έμειναν εκτός και τη θέση τους πήραν οι
Παναγιώτου και Χριστοφή.  

Ο Τζον Κάρβερ ξεκίνησε τον αγώνα
με τον Κρέσιτς κάτω από τα δοκάρια.
Κεντρικό αμυντικό δίδυμο οι Βύντρα και
Καρλίτος. Στο αριστερό άκρο της άμυνας
ο Σοϊλέδης και από δεξιά ο Παναγιώτου.
Αμυντικά χαφ οι Μαργκάσα και Μπρέ-
βελεντ. Στα άκρα της επίθεσης ο Σιέρινταν
από αριστερά και από δεξιά ο Χριστοφή.
Επιτελικός μέσος ο Κλέιτον και στην κο-
ρυφή της επίθεσης ο Ντάρμπισαϊαρ. 

Γκολ με το ξεκίνημα 
Ο Απόλλωνας απείλησε στο 5’, όταν μετά
από εκτέλεση φάουλ του Ντα Σίλβα ο Βι-
νίσιους με κεφαλιά μέσα στην περιοχή

έστειλε την μπάλα άουτ. Οι «κυανόλευκοι»,
όμως, στη δεύτερή τους φάση  κατάφεραν
να βρουν τον δρόμο προς τα δίκτυα. Ο
Σακέτι στο 7’ έκανε την ψηλοκρεμαστή
μπαλιά. Έπιασε στον ύπνο τους αμυντικούς
της Ομόνοιας, ενώ ο Κρέσιτς δεν έκανε
έξοδο και ο Μάγκλιτσα ανενόχλητος με
σουτ έκανε το 1-0.  Στο 26’ ο Απόλλωνας
στην τρίτη του ουσιαστικά ευκαιρία κα-
τάφερε να πετύχει το 2-0. Ο Βύντρα γύρισε
την μπάλα πίσω, έκανε το τραγικό λάθος
το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Ντα Σίλβα
και με σουτ έκανε το 2-0. Ουσιαστικά
επαναλήφθηκε το γνωστό σκηνικό της
κακής αμυντικής λειτουργίας της Ομό-
νοιας. Κάτι που το εκμεταλλεύτηκε με τον
καλύτερο τρόπο η λεμεσιανή ομάδα.  

Η Ομόνοια δημιούργησε την πρώτη
της φάση στον αγώνα στο 38’, όταν μετά
από μπαλιά του Σοϊλέδη, ο Κλέιτον έκανε
την κεφαλιά άουτ. 

Νέα τροπή ο αγώνας
Νέα τροπή πήρε ο αγώνας στο πρώτο
λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ρομπέρζ
άγγιξε τον Κλέιτον που έφυγε μόνος απέ-
ναντι στον Βάλε και ο Τράττος έδειξε το
σημείο του πέναλτι. Ενώ στη συνέχεια
απέβαλε και τον κεντρικό αμυντικό του

Απόλλωνα, αφού ο ποδοσφαιριστής της
Ομόνοιας ήταν μόνος απέναντι στον Βάλε.
Το πέναλτι εκτέλεσε εύστοχα ο Σιέρινταν
και οι «πράσινοι» μείωσαν σε 2-1. 

Με το ξεκίνημα της επανάληψης ήταν
η Ομόνοια που έχασε τη μεγάλη ευκαιρία,
όταν μετά από μπαλιά του Χριστοφή, ο
Ντάρμπισαϊαρ από πλάγια θέση μέσα
στην περιοχή έκανε το σουτ άουτ. 

Στο 66’ ο Παναγιώτου τράβηξε από
τη φανέλα τον Ντα Σίλβα και ο Λεόντιος
Τράττος τον απέβαλε.  Στο 68’ ο Κρέσιτς
έριξε βιαστικά την μπάλα, την πήρε ο
Μάγκλιτσα που έδωσε στον Ζοάο Πέδρο
και με σουτ μέσα στην περιοχή έκανε το
τελικό 3-1.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Βάλε, Σέρτζιο, Βινίσιους, Ρομπέρζ, Γκόμες

(43’ Βασιλείου), Σακέτι, Χάμπος, Ντα Σίλβα, Σαρδινέρο

(46’ Πελαγίας), Πέδρο, Μαγκλίτσα

ΟΜΟΝΟΙΑ: Κρέσιτς, Καρλίτος (63’ Τουρέ), Βύντρα,

Σοϊλέδης, Παναγιώτου, Μαργκάσα, Μπρέβελντ, Κλέιτον,

Σιέρινταν (63’ Αζίζ), Χριστοφή, Ντάρμπισαϊαρ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σέρτζιο / Ντάρμπισαϊαρ 

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:  Ρομπέρτζ / Παναγιώτου 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λεόντιος Τράττος

ΒΟΗΘΟΙ: Σωτήρης Βίκτωρος - Χαράλαμπος Γεωργίου

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κώστας Ψευδιώτης

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

5΄   Εκτέλεση φάουλ από τον Ντα

Σίλβα, ο Βινίσιους στο ύψος της

περιοχής έκανε την κεφαλιά

άουτ. 

7΄   1-0 για τον Απόλλωνα. Ο Μάγ-

κλιτσα μέσα στην περιοχή και

μετά από ολιγωρία των αμυντι-

κών και του Κρέσιτς με σουτ

έστειλε την μπάλα στα δίκτυα.

Η φάση ξεκίνησε μετά από μπα-

λιά του Σακέτι. 

26΄ 2-0 ο Απόλλωνας. Τραγικό λά-

θος του Βύντρα, γύρισε την

μπάλα στον Ντα Σίλβα με τον

Βραζιλιάνο με σουτ να στέλνει

την μπάλα στα δίκτυα. 

28΄ Οι οπαδοί της Ομόνοιας έριξαν

βεγγαλικά στον αγωνιστικό

χώρο και υπήρξε διακοπή για

έξι λεπτά. 

38΄ Μπαλιά του Σοϊλέδη, ο Κλέιτον

μέσα στην περιοχή έκανε την

κεφαλιά άουτ.

43΄ Διαγώνιο σουτ του Ντα Σίλβα,

η μπάλα πέρασε έξω.

45+1 Ο Ρομπέρζ άγγιξε τον Κλέιτον

μέσα στην περιοχή και η Ομό-

νοια κέρδισε πέναλτι. Αποβολή

για τον Ρομπέρζ.

45+2 Το εκτέλεσε εύστοχα ο Σιέρν-

ταν και μείωσε σε 2-1.

55΄ Ο Ντάρμπισαϊαρ μόνος από

πλάγια θέση μέσα στην περιοχή

έκανε το σουτ δίπλα από το κά-

θετο δοκάρι. 

66΄ Αποβολή για τον Παναγιώτου

της Ομόνοιας. Τράβηξε από τη

φανέλα τον Ντα Σίλβα.

68΄ Ο Κρέσιτς έριξε βιαστικά την

μπάλα, την πήρε ο Μάγκλιτσα

που έδωσε στον Ζοάο Πέδρο

και με σουτ μέσα στην περιοχή

έκανε το 3-1. 

72΄ Νέα διακοπή οκτώ λεπτών μετά

από ρίξιμο βεγγαλικών από

τους οπαδούς της Ομόνοιας. 

83΄ Οριστική διακοπή του αγώνα,

μετά από δυο λεπτά που επα-

νήρχησε.
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ΑΠΟΕΛ
Φρίξος�Κυριάκου�

Έγραψε ήδη ιστορία ο ΑΠΟΕΛ με την
παρουσία του στους «32» του Γιουρόπα
Λιγκ. Έχει, όμως, την ευκαιρία να ανοίξει
ακόμα μια χρυσή σελίδα στην ένδοξη
ιστορία του συλλόγου. Οι πρωταθλητές
μας βρίσκονται ενώπιον ενός ξεχωριστού
ευρωπαϊκού ραντεβού και καλούνται
να κάνουν άλλη μια υπέρβαση, ώστε να
ανατρέψουν το 3-2 του πρώτου αγώνα
με την Μπιλμπάο. Το πείσμα και η δίψα
υπάρχουν. Οι μέρες που ζούμε φέρνουν
στο μυαλό όλων ανάλογες στιγμές, όπως
πριν από πέντε χρόνια, όταν με επική
εμφάνιση προκρίθηκε σε βάρος της Λιόν
στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ.
Ο ενθουσιασμός είναι ανάλογος και στις
τάξεις του κόσμου, αλλά και στις τάξεις
των παικτών. Ειδικά οι ποδοσφαιριστές,
αν εξαιρέσουμε τους Μοράις, Αλεξάν-
δρου και Πάρντο, ζουν πρωτόγνωρες
καταστάσεις με τη συμμετοχή τους στη
νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης. Όλοι
θέλουν να συνεχίσουν να γράφουν ιστο-
ρία και να κάνουν ακόμη πιο περήφανους
τους οπαδούς τους. 

Εύκολο δεν θα είναι. Ο ΑΠΟΕΛ εξαρ-
χής ήταν το αουτσάιντερ για την πρόκριση
και συνεχίζει να είναι μετά τον πρώτο
αγώνα. Απέναντι στους Ισπανούς απαι-
τείται άλλη μια υπέρβαση. Οι ποδοσφαι-
ριστές πρέπει να πραγματοποιήσουν
την τέλεια εμφάνιση που θα βάλει δύ-
σκολα στους αντιπάλους. Έχοντας τη
θερμή συμπαράσταση του κόσμου που
θα μετατρέψει σε καμίνι το γήπεδο της
πρωτεύουσας, καλούνται να ασκήσουν
πίεση, να αναγκάσουν τους Βάσκους σε
λάθη και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες
που θα τους δοθούν για γκολ.

Τακτικά, δεν μπορούμε να αποκλεί-
σουμε το ενδεχόμενο να δούμε διαφο-
ρετική προσέγγιση από τους πρωταθλη-
τές. Ειδικά από τη στιγμή που απουσιάζει
ο Μπερτόλιο, ο Τόμας Κρίστιανσεν ίσως

θελήσει να ξαφνιάσει την Μπιλμπάο,
επιλέγοντας σχήμα με δύο επιθετικούς.
Το ερωτηματικό που προκύπτει αφορά
τον παίκτη που θα καλύψει το δεξί άκρο
της άμυνας. Ο Μιλάνοφ μπορεί να συμ-
περιλήφθηκε στην αποστολή, αλλά δεν
μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη η πα-
ρουσία του στην ενδεκάδα. Επικρατέ-
στερος είναι ο Αρτυματάς με βάση τα
δεδομένα, εκτός και αν ο Βούλγαρος αι-

σθάνεται απόλυτα έτοιμος για να απο-
δώσει σε υψηλές εντάσεις. 

Κάτω από τα δοκάρια θα διατηρηθεί
ο Βάτερμαν, όπως και ο Ιωάννου στο
αριστερό άκρο. Στα στόπερ ο Μερκής
είναι ο σίγουρος και θα έχει παρτενέρ
έναν εκ των Αστίθ και Γιαμπερέ. Στον
άξονα της μεσαίας γραμμής μπόλικη
δουλειά περιμένει τους Βινίσιους και
Μοράις, καθώς θα έχουν σημαντικό

ρόλο τόσο στην ανάπτυξη της ομάδας,
όσο και της αναχαίτισης των αντιπάλων.
Εφραίμ και Γιαννιώτας είναι οι επικρα-
τέστεροι για τις πτέρυγες και θα προ-
σπαθήσουν να τροφοδοτήσουν τους Σω-
τηρίου και Ντε Καμάργκο.

Πάνω από 16 χιλιάδες
Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ θα αποτελέσει
τον 12ο παίκτη της ομάδας σήμερα. Το

ΓΣΠ αναμένεται να προσελκύσει πέραν
των 16 χιλιάδων φιλάθλων, οι οποίοι
έχουν την πίστη για πρόκριση. Άπαντες
είναι προετοιμασμένοι να δώσουν τη
δική τους μάχη από την εξέδρα, ακο-
λουθώντας τις οδηγίες των οργανωτών.
Η προπώληση θα συνεχιστεί σήμερα
μέχρι το μεσημέρι από την μπουτίκ της
εταιρείας και αν μείνουν διαθέσιμα εισι-
τήρια θα ανοίξουν τα ταμεία του γηπέδου. 

Έτοιμοι για μεγάλη μάχη είναι οι ποδο-
σφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, σύμφωνα με
τις τοποθετήσεις του Τόμας Κρίστιανσεν
καθώς και του Βινίσιους, στη συνέντευξη
Τύπου. 

Ο Δανός τεχνικός επανέλαβε πολλές
φορές τη λέξη πρόκριση και τόνισε πως:
«είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε γι’
αυτήν». Ο τεχνικός ηγέτης των «γαλα-
ζοκιτρίνων» αναφέρθηκε και στις απου-
σίες των Αντούριθ-Λαπόρτ, αλλά ξεκα-
θάρισε πως το ρόστερ της είναι μεγάλο
και ποιοτικό για να καλύψει τα κενά. 

Αρχικά τον ρωτήσαμε να μας μετα-
φέρει τι ζητά από τους παίκτες του τις
τελευταίες ημέρες: «Αυτό που λέω στους
παίκτες είναι να απολαύσουν τη στιγμή.
Παίξαμε μέχρι στιγμής 40 παιχνίδια.
Από τη στιγμή που φύγαμε ζωντανοί
από το Σαν Μαμές, τώρα πρέπει να
απολαύσουμε το παιχνίδι».

Για το αν ο ΑΠΟΕΛ θα αγωνιστεί
στο ΓΣΠ με τον τρόπο που έπαιξε στο
Μπιλμπάο: 

«Το πιο σημαντικό ήταν να φύγουμε
ζωντανοί από την Ισπανία για να παλέ-
ψουμε το ματς. Εμείς τώρα θα παλέψουμε
στην έδρα μας και να καταφέρουμε να
περάσουμε»

Για τις απουσίες του Αντούριθ και
του Λαπόρτ: «Δεν μου αρέσει να κάνω
συγκρίσεις. Αν ήταν μόνο αυτοί τα αστέ-
ρια της ομάδας, θα έλεγα ότι έχουμε
πλεονέκτημα. Η ομάδα όμως έχει πολλά
αστέρια».

Τι πρέπει να κάνει η ομάδα για να
πάρει τη νίκη; 

«Όπως και στο Σαν Σαμές πολεμή-
σαμε έτσι και τώρα πρέπει να πολεμή-

σουμε.  Η Αθλέτικ είναι το φαβορί, αλλά
πάμε για τη μεγάλη πρόκριση. Είμαστε
σε πολλούς τομείς κατώτεροι, αλλά θα
τα δώσουμε όλα για τον στόχο μας». 

Για τις πιθανότητες πρόκρισης είπε:
«Πριν ξεκινήσει ο αγώνας στην Ισπανία
είχαν το 80% κι εμείς το 20%. Τώρα
έχουμε αυξήσει λίγο τα ποσοστά μας.
Με την έδρα μας θα προσπαθήσουμε
να πάρουμε την πρόκριση».

Για τους περισσότερους ποδο-

σφαιριστές είναι πρωτόγνωρη εμ-

πειρία. Πώς την αντιμετωπίζετε;

«Είναι όντως μια πρωτόγνωρη εμ-

πειρία για μας. Έχουμε την ευκαι-

ρία να γράψουμε ιστορία με το

ΑΠΟΕΛ και προετοιμαζόμαστε για

να πάρουμε την πρόκριση».

Για την υποστήριξη που θα πά-

ρουν από τον κόσμο: «Ξέρουμε ότι

το ΓΣΠ είναι μια καυτή έδρα. Ήταν

το Σαν Μαμές καυτή έδρα, αλλά

είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα

έρθει στο ΓΣΠ και θα μας στηρί-

ξει».

Για το γεγονός ότι η απόδοσή του

τον καθιστά ως έναν από τους ση-

μαντικότερους παίκτες του ΑΠΟ-

ΕΛ, είπε: «Ευχαριστώ για τα καλά

σας λόγια. Το πιο σημαντικό είναι

ότι δουλεύουμε όλοι μαζί. Ας μεί-

νουμε στη συνολική δουλειά της

ομάδας και ας δουλέψουμε όλοι

μαζί για την πρόκριση στους 16».

Η αποτελεσματικότητα που παρουσιάζει
ο ΑΠΟΕΛ είναι κάτι που ανησυχεί τον
Ερνέστο Βαλβέρδε, σύμφωνα με τις δη-
λώσεις του στη συνέντευξη Τύπου. 

Αρχικά ρωτήθηκε για το τι πρέπει να
κάνει η ομάδα του για να προκριθεί:
«Ξέρουμε ότι ο ΑΠΟΕΛ πιέζει πολύ. Θα
έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Εμείς θα
προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπο-
ρούμε για να περάσουμε».

Για το ότι είπε ο Κρίστιανσεν ότι η

ομάδα είναι το φαβορί: «Εμείς πάμε για
να κερδίσουμε».

Για το αν θα αλλάξει το πλάνο με την
απουσία του Αντούριθ: «Έχουμε σημαν-
τικές απουσίες. Θα προσπαθήσουμε να
τους αντικαταστήσουμε επάξια». 

Για το πώς περιμένει τον ΑΠΟΕΛ
στον αγώνα: «Ο ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα
που δεν σε αφήνει να αναπτυχθείς. Το
κάναμε κι εμείς στο πρώτο παιχνίδι.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι

να πιέσουμε και να μην τους αφήσουμε
να αναπτυχθούν».

Για την αποτελεσματικότητα του ΑΠΟ-
ΕΛ είπε: «Με ανησυχεί η αποτελεσμα-
τικότητα του ΑΠΟΕΛ. Αυτό που έγινε
στο Σαν Μαμές ήταν εντυπωσιακό. Κά-
ναμε 23 τελικές και ο ΑΠΟΕΛ τρεις». 

Για τους παίκτες που ξεχώρισε από
τον ΑΠΟΕΛ: «Εχει πολύ καλούς παίκτες.
Ο Γιαννιώτας, ο Εφραίμ, ο Σωτηρίου, ο
Βίνίσιους, ο Μοράις…».

Βαλβέρδε: «Να τους πιέσουμε, να μην τους αφήσουμε…»

«Θα πολεμήσουμε για την πρόκριση» Βινίσιους:
«Πρωτόγνωρη
εμπειρία» 
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