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Ακόμα μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του έγραψε χθες ο ΑΠΟΕΛ. Οι
«γαλαζοκίτρινοι» φάνηκαν συνεπείς σε άλλη μια ευρωπαϊκή βραδιά,
κέρδισαν την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 2-0, με τέρματα των Σωτηρίου και

Γιαννιώτα, και εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στους «16» του Γιουρόπα
Λιγκ. Μετά το τέλος του αγώνα στήθηκε ένα τρελό πανηγύρι και στις
τρεις κερκίδες, ενώ οι ποδοσφαιριστές τραγουδούσαν μαζί με τους

οργανωμένους το… «Για σένα έχω χάσει το μυαλό…».
ΣΕΛΙΔΕΣ: 38, 39

Οι πιθανοί αντίπαλοι 
Στις 14:00, σήμερα, οι «γαλαζοκίτρινοι»
θα μάθουν τον αντίπαλό τους στη φάση

των «16» του Γιουρόπα Λιγκ, με
πιθανούς αντιπάλους τους: Ολυμπιακό

Π., Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρόμα,
Άγιαξ, Μπεσίκτας, Άντερλεχτ,

Κρασνοντάρ, Σάλκε, Λιόν, Ροστόβ,
Κοπεγχάγη, Γκλάντμπαχ, Γκενκ, Γάνδη

και μία εκ των Σαχτάρ-Θέλτα.  
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TΖΟΚΕΡ

22, 27, 38, 40, 42 και 2
H 1η κερδίζει από €782.518,85. Η 2η κερδί-

ζει από €170.222,98. 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

0107538
Στην πρώτη 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

7286η κλήρωση:  9, 12, 17, 21, 34

7287η κλήρωση:  14, 18, 22, 25, 34

SUPER 3

30047η: 459 30048η: 766 30049η: 432

30050η: 403 30051η: 135 30052η: 959

30053η: 313 30054η: 552 30055η: 119

30056η: 416

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ
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TΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διευθυντής Σύνταξης |

Θεόδωρος Καυκαρίδης

Υπεύθυνοι σύνταξης |

Πολύβιος Αλεξάνδρου,

Φρίξος Κυριάκου,

Ανδρέας Παρασκευά

Συντάκτες | Στέλιος

Παπαμωυσέως,  Άκης

Κυριάκου, Βασίλης

Τσιρόπουλος,  Γιάννης

Παπαϊωάννου, Σοφοκλής

Σοφοκλέους, Κωνσταντίνος

Κλαρκ, Κατερίνα Φραντζή,

Κώστας Αθανασίου, Κωστής

Σταυρινίδης, Γρηγόρης

Γεωργίου, Στέλιος

Δημοσθένους 

Συνεργάτες | Δημήτρης

Φώκκης, Τάκης Πάλμας,

Παναγιώτης Χριστοδούλου

ΕΠΑΘΛΟ CARLSBERG

Για την 3η αγωνιστική του Φεβρουα-
ρίου 2017, του Παγκυπρίου Πρωτα-
θλήματος Α’ 18/19&20/2/2017, ψήφο
διάκρισης στο Έπαθλο Ήθους, Τέχνης
και Αρετής CARLSBERG, πήραν οι
ποδοσφαιριστές: Αντρέ Άλβες (Ανόρ-
θωση), Βινίσιους (ΑΠΟΕΛ), Νικόλας
Ιωάννου (ΑΠΟΕΛ), Ρέγες Ακοράν
(ΑΕΚ), Ιβάν Τρισκόφσκι (ΑΕΚ), Βιερά
Βάντερ (ΑΠΟΕΛ), Iγκόρ Ντε Καμάρκο
(ΑΠΟΕΛ).

Το ντέρμπι 
η Ανόρθωση

ΦΟΥΤΣΑΛ

Η Ανόρθωση ήταν η νικήτρια στο
ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής του
Πρωταθλήματος Futsal, αφού νίκησε
με 5-4 εκτός έδρας την Ομόνοια.
Τα αποτελέσματα:

ΟΜΟΝΟΙΑ/ARARAT-ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 4-5

ΑΕΚ ΣΩΤΗΡΑΣ-ΑΜΕΚ ΚΑΨΑΛΟΥ 5-3

ΑΕΚ ΛΑΡ.-ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 9-2

ΣΗΜΕΡΑ

ΑΕΛ-Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 20:50

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡ.-ΕΘΝ. ΛΑΤΣΙΩΝ 21:15

Με σαφή εντολή προς την Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) όπως διεκ-
δικήσει ρόλο στη διαμόρφωση αθλητικής
πολιτικής, ολοκληρώθηκε η χθεσινή κοι-
νή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
στο Ολυμπιακό Μέγαρο μεταξύ της ΚΟΕ
και των Ομοσπονδιών Μελών της. Κύριο
θέμα της συνάντησης ήταν το οικονομικό
και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
κυπριακός αγωνιστικός αθλητισμός σή-
μερα στο θέμα αυτό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
τοποθετήθηκαν όλοι οι εκπρόσωποι των
Ομοσπονδιών που παρευρέθηκαν και
στο πλαίσιο αυτό καταγράφηκαν τα κοινά
προβλήματα που άπτονται του οικονο-
μικού και υποβλήθηκαν εισηγήσεις προς
αντιμετώπισή τους. Στο πλαίσιο αυτό, συ-
ζητήθηκε ο προϋπολογισμός για τα κον-
δύλια που διατίθενται στον κυπριακό
αθλητισμό γενικά. Κοινή θέση και άποψη
των Ομοσπονδιών είναι ότι ο εν λόγω
προϋπολογισμός χρήζει ενδελεχούς με-
λέτης και αναθεώρησης, έτσι ώστε να
στηριχθούν οικονομικά οι Εθνικές Ομο-

σπονδίες οι οποίες αποτελούν τα ενεργά
κύτταρα του αγωνιστικού αθλητισμού.
Πέραν τούτου, μεταξύ άλλων, κατατέθηκαν
και επί μέρους θέματα, εξίσου όμως σο-

βαρά, που απασχολούν τις Ομοσπονδίες
και σχετίζονται με το οικονομικό θέμα
όπως: 
lΛειτουργικές ανάγκες των Ομοσπον-

διών, έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι
αρχές της χρηστής διοίκησης και καλής
διακυβέρνησης. 
lΧρεώσεις Ομοσπονδιών για χρήση
αθλητικών κρατικών εγκαταστάσεων. 
lΕλλιπής υλικοτεχνική υποδομή των
αγωνιστικών χώρων άθλησης (π.χ. Κο-
λυμβητήρια, Σχολικές Αίθουσες). 
lΔυσκολία εξεύρεσης χορηγών και
ανάγκη εφαρμογής κοινού χορηγικού
προγράμματος, καθώς και παροχής κι-
νήτρων από το Κράτος για προσέλκυση
χορηγών προς τον αθλητισμό (π.χ. φο-
ρολογικά κίνητρα).

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με εν-
τολή προς την ΚΟΕ όπως διεκδικήσει
ρόλο στη διαμόρφωση αθλητικής πολι-
τικής, μέσω των θεσμικών οργάνων του
Κράτους, καταθέτοντας τις θέσεις των
Ομοσπονδιών τόσο στη Βουλή των Αν-
τιπροσώπων κατά τη συζήτηση του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού όσο και στα αρ-
μόδια Υπουργεία Παιδείας και Οικονο-
μικών, καθώς και στον Κυπριακό Οργα-
νισμό Αθλητισμού.

Τα είπαν και συμφώνησαν ΚΟΕ - Ομοσπονδίες 

ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεγάλο παιχνίδι περιλαμβάνει το σημερινό
πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής του
Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Α’ Κα-
τηγορίας. Ο πρωτοπόρος Κεραυνός υπο-
δέχεται τον ΑΠΟΕΛ στον Στρόβολο. Στη
Λεμεσό ο Απόλλωνας θα αντιμετωπίσει
την ΕΝΠ.  

Ο Κεραυνός βρίσκεται στην 1η θέση
του βαθμολογικού πίνακα με 30 βαθμούς
(14 νίκες-2 ήττες), ενώ ο ΑΠΟΕΛ είναι
στην 3η θέση με 25 βαθμούς (9 νίκες-7
ήττες). Οι «ερυθροκίτρινοι» θέλουν να επα-
νέλθουν στα θετικά αποτελέσματα -μετά
την ήττα την προηγούμενη αγωνιστική
από την Πετρολίνα ΑΕΚ- και να διατηρή-
σουν τις βαθμολογικές τους διαφορές από

τη 2η θέση. Από την άλλη, ο ΑΠΟΕΛ θα
προσπαθήσει να πετύχει το «διπλό» σε

μία δύσκολη έδρα, για να διατηρήσει τις
διαφορές του από την Ε.Ν. Παραλιμνίου

που είναι δύο βαθμούς πιο κάτω, στην 4η
θέση. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεο-
πτικά από το Cytavision Sports 2.

Στη Λεμεσό ο Απόλλωνας θα φιλο-
ξενήσει στο γήπεδό του την Ένωση Νέων
Παραλιμνίου, σε ένα παιχνίδι όπου οι
«βυσσινί» αποτελούν το φαβορί για τη
νίκη. Ο Απόλλωνας είναι στην 6η θέση
της βαθμολογίας με 19 βαθμούς (3 νί-
κες-13 ήττες) και αγωνίζεται χωρίς κά-
ποιον ξένο στο ρόστερ του. Από την άλλη,
η ΕΝΠ είναι στην 4η θέση με 23 βαθμούς
(7 νίκες-9 ήττες) και με ένα θετικό απο-
τέλεσμα θέλει να πλησιάσει στην 3η θέση
που είναι ο ΑΠΟΕΛ, με 2 βαθμούς πε-
ρισσότερους.

Και οι δύο αγώνες θ’ αρχίσουν στις
10.00. Αύριο στις 16.00 η ΕΘΑ υποδέχεται
την ΑΕΚ.  

Μεγάλο ντέρμπι απόψε στον Στρόβολο
Ο πρωτοπόρος Κεραυνός υποδέχεται τον 3ο στη βαθμολογία ΑΠΟΕΛ

ΒΟΛΕΪ

Ορθάνοικτη είναι η πρόκριση στον μεγάλο
τελικό του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών Α’
Κατηγορίας, αφού όλα παίζονται στους
αποψινούς επαναληπτικούς ημιτελικούς
(20:00). Στα δυο ζευγάρια Green Air Πα-
φιακός - Ανόρθωσις (Αφροδίτη) και Oμόνοια
- Αναγέννηση Δερύνειας (Στάδιο Τάσσος
Παπαδόπουλος) παίζονται όλα, αφού οι
δύο πρώτοι ημιτελικοί έληξαν με 3-2. Φαι-
νομενικά, ελαφρύ προβάδισμα έχουν οι
νικητές των πρώτων αγώνων Green Air
Παφιακός και Αναγέννηση. 

ΠΑΦΙΑΚΟΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Μεγάλο ντέρμπι αναμένεται να διεξαχθεί
στην Πάφο απέναντι σε δυο ομάδες που
μπορούν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου
θέαμα. Άξιο αναφοράς ότι οι δυο «γαλανό-
λευκες» ομάδες θα αγωνιστούν για τρίτη
συνεχή φορά σε μια εβδομάδα. Ο πρώτος
ημιτελικός της Δευτέρας πρόσφερε πολλές
συγκινήσεις με την ομάδα του Μίλαν Γκρέ-
σιτς να προηγείται με 0-2 και την αντίστοιχη
του Αντώνη Παπαδόπουλου να ανακάμπτει
και να ισοφαρίζει σε 2-2. Τελικά, ο Green
Air Παφιακός κέρδισε με 2-3 στο «Θεμι-
στόκλειο» και πήρε ελαφρύ προβάδισμα
στην υπόθεση πρόκριση. Οι γηπεδούχοι
θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν την
έδρα, βασιζόμενοι στην εξάδα τους που

έχει δέσει πολύ καλά, αφού ο Σέρβος
κόουτς κάνει ελάχιστες αλλαγές. Οι Παφίτες
προκρίνονται με νίκη 3-0, 3-1 ή 3-2. Η
«Μεγάλη Κυρία» πάει στην «Αφροδίτη»,
γνωρίζοντας ότι θέλει νίκη για να προκριθεί.

Η ομάδα έδειξε στους τελευταίους αγώνες
ότι οι μετεγγραφές των Αποστόλου και
Άλβες της προσέδωσαν ισορροπία. Εξάλλου,
το Κύπελλο αποτελεί διέξοδο για τίτλο τη
φετινή χρονιά για την Ανόρθωση. Η Ανόρ-

θωση προκρίνεται με νίκη 0-3, 1-3, ενώ
με νίκη 2-3 η πρόκριση θα κριθεί στο
χρυσό σετ με τον νικητή να αναδεικνύεται
στους 25 πόντους.

ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

Φοβερή μάχη θα γίνει και στη Λευκωσία
μεταξύ της Ομόνοιας και της Αναγέννησης
Δερύνειας. Οι δυο ομάδες ήταν εντυπω-
σιακές στον πρώτο ημιτελικό με απίστευτο
σασπένς, ανατροπές και γεμάτα σετ. Η Ανα-
γέννηση εκμεταλλεύτηκε την έδρα και πάει
με ελαφρύ προβάδισμα 3-2 στη Λευκωσία.
Η γηπεδούχος Ομόνοια έχοντας πολλές
εμπειρίες, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί
την έδρα της και να προκριθεί στον τελικό
με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Η
ομάδα του Σάββα Σάββα προκρίνεται με
νίκες 3-0, 3-1, ενώ με νίκη 3-2 οδηγεί την
πρόκριση στο χρυσό σετ, όπου η πρόκριση
θα κριθεί στους 25 πόντους. Η Αναγέννηση
έχει το ψυχολογικό ντοπάρισμα της νίκης
στον πρώτο ημιτελικό και πάει στη Λευ-
κωσία για να περάσει στον τελικό. Οι Δε-
ρυνειώτες βρίσκονται σε καλή κατασταση,
αφού τους βοήθησε αφάνταστα η μετεγ-
γραφή του Σέρβου Ντιμίτρι Πάντιτς. Η
Αναγέννηση προκρίνεται με νίκη 3-0, 3-1
και 3-2. Ο τελικός είναι ορισμένος στις 31
Μαρτίου 2017, αλλά τα πάντα θα ξεκαθα-
ρίσουν με την εξέλιξη των πλέι-οφ που
αρχίζουν στις 03 Μαρτίου 2017. 

Τέσσερεις μνηστήρες για δύο εισιτήρια
Βγαίνουν απόψε οι φιναλίστ στο κύπελλο πετόσφαιρας αντρών
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Αυτή ναι, ήταν Ανόρθωση
Η άψογη τακτική από τον Ρόνι Λέβι και η φανταστική απόδοση έφεραν το μεγάλο προβάδισμα 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Βασίλης�Τσιρόπουλος

Σ
τον κρισιμότερο αγώνα της

χρονιάς, η Ανόρθωση όχι
μόνο δήλωσε παρών, αλλά
έστειλε σαφέστατα μηνύμα-
τα προς όλους. Το κύπελλο

θα το διεκδικήσει με όλες τις δυνάμεις
της. Την Τετάρτη στο ΑΕΚ Arena, φόρεσε
το καλύτερο αγωνιστικό κουστούμι της
χρονιάς, κατακτώντας δικαίως το μεγάλο
προβάδισμα για πρόκριση στην ημιτελική
φάση του θεσμού.

Προβάδισμα που αποκτήθηκε λόγω
της εξαιρετικής απόδοσης συνολικά της
ομάδας. Κανείς δεν υστέρησε σε απόδοση
και προσφορά. Προβάδισμα που απο-
κτήθηκε, επίσης, λόγω της τακτικής του
Ρόνι Λέβι. Ο Ισραηλινός προπονητής,
σε ακόμη έναν αγώνα έδειξε τις ικανότητές
του, το πώς δουλεύει στις προπονήσεις
και πως μπορεί να κερδίσει από τους
ποδοσφαιριστές αυτά που θέλει.

Η νίκη επί της ΑΕΚ και το πολύ
μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης επόμενο
ήταν να σκορπίσει χαμόγελα και ενθου-
σιασμό. Επιβεβαίωσε την αγωνιστική
άνοδο της Ανόρθωσης, επιβεβαίωσε τις
προσπάθειες της νέας διοίκησης αλλά
και της τεχνικής ηγεσίας. 

Κανείς, όμως, στην «Κυρία» δεν πρέ-
πει να παρασυρθεί από το αποτέλεσμα
αυτό. Υπάρχει, όπως πολύ σωστά ανέφερε
ο Ρόνι Λέβι, και το δεύτερο ημίχρονο.
Στον επαναληπτικό του Αντ. Παπαδό-
πουλος θα πρέπει να παρουσιαστεί το
ίδιο καλή και το σημαντικότερο το ίδιο
σοβαρή, για να σφραγίσει την πρόκριση
στα ημιτελικά.

Ο Καπετάνιος Ράγιος
Το καλοκαίρι αποκτήθηκε από την

Ανόρθωση, για να κάνει τη διαφορά
στην ομάδα. Ταλαιπωρήθηκε από τραυ-

ματισμό αλλά η επιστροφή του στις αγω-
νιστικές υποχρεώσεις είναι εντυπωσιακή.
Ο Ρούμπεν Ράγιος είναι ο εγκέφαλος
της Ανόρθωσης, ο ποδοσφαιριστής που
με τις ικανότητές του μπορεί να κάνει το
κάτι παραπάνω και το απέδειξε την Τε-
τάρτη απέναντι στην ΑΕΚ. Δικαίως χα-
ρακτηρίζεται ως η«μετεγγραφή» του Ια-
νουαρίου. 

Πλατύ χαμόγελο
Επίσης, ένα ακόμα στοιχείο που έχει

προκύψει από την τεράστια νίκη επί της
ΑΕΚ είναι η μεγάλη ικανοποίηση του
κόσμου. Το μπλε χρώμα ήταν έντονο
στην Αrena. Στο τέλος του παιχνιδιού
χειροκρότησαν τους ποδοσφαιριστές και
ο κόσμος αποθεώθηκε από τους πρω-
ταγωνιστές. Η στήριξη σε όλη τη διάρκεια
του αγώνα ήταν πολύ μεγάλη και δικαίως
στο τέλος το χάρηκαν. 

Μόνο Καρμιώτισσα
Πλέον το Κύπελλο περνά σε δεύτερη

μοίρα για την Ανόρθωση. Ο στόχος επι-
τεύχθηκε, θέτοντας τις βάσεις πρόκρισης
στην επόμενη φάση και τώρα έχει ενώ-
πιόν της έναν νέο στόχο. Να κλειδώσει
την 6η θέση της βαθμολογίας. Με αυτό
το σκεπτικό πάει η «Κυρία» στον εκτός
έδρας αγώνα της Κυριακής με την Καρ-
μιώτισσα. Ζητούμενο μόνο η νίκη. Οποι-
οδήποτε άλλο αποτέλεσμα είναι αποτυχία
για τους ποδοσφαιριστές του Ρόνι Λέβι.
Ο Ισραηλινός προπονητής ξέρει πολύ
καλά ότι το κλίμα ικανοποίησης και εν-
θουσιασμού που επικρατεί τη δεδομένη
χρονική στιγμή στην ομάδα και στον κό-
σμο πρέπει να το διαχεριστεί με τον κα-
τάλληλο τρόπο. Έχει ήδη ζητήσει από
τους ποδοσφαιριστές να κλείσουν τα
αυτιά τους και να μείνουν προσηλωμένοι
στους στόχους της ομάδας. Αγωνιστικά,
ο Ρόνι Λέβι δεν υπολογίζει για τον αγώνα
της Κυριακής τον Ζοάο Βίκτορ λόγω κί-
τρινων καρτών. 

Και τώρα μόνο ένας στόχος 
Οι «κιτρινοπράσινοι» επικεντρώνονται πλέον στο επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ερμή

ΑΕΚ
Γρηγόρης�Γεωργίου

Μπορεί η ελπίδα να πεθαίνει πάντα τε-
λευταία και στην ΑΕΚ να πιστεύουν σε
ανατροπή του 3-1 από την Ανόρθωση,
αλλά η αποστολή τους είναι πάρα πολύ
δύσκολη. Η πιο δύσκολη, όπως είπε
και ο προπονητής, μετά το τέλος του
αγώνα. Τώρα το ζητούμενο είναι η
ομάδα του να μην αποπροσανατολιστεί
και να παραμείνει συγκεντρωμένη στον
άλλο της στόχο που είναι το πρωτάθλημα.
Το κύπελλο ήταν μέσα στους στόχους
αλλά τώρα απομακρύνθηκε πάρα πολύ.
Ίσως στο τέλος της βγει σε καλό, ίσως
όμως, να οδηγήσει σε ακόμη μια χρονιά
που πήγε μέχρι την πηγή αλλά δεν
ήπιε νερό. Οι «κιτρινοπράσινοι» δεν
θέλουν σε καμιά περίπτωση να μείνουν
για ακόμη μια χρονιά με τις εντυπώσεις.
Γι’ αυτό ήδη έχουν γυρίσει σελίδα. Ο
επαναληπτικός με την Ανόρθωση και
τις όποιες ελπίδες έμειναν θα τις κυνη-
γήσουν στις 8 Μαρτίου στο «Αντώνης
Παπαδόπουλος». Τώρα στόχος είναι οι
δύο νίκες με Ερμή και Αναγέννηση μέ-
χρι το τέλος της πρώτης φάσης του
πρωταθλήματος. Οι πιο πάνω ομάδες
στη βαθμολογία αγωνίζονται μεταξύ
τους και οι απώλειες είναι δεδομένες.
Έτσι ο Ιδιάκεθ και οι παίκτες του, ακόμη
και ο κόσμος θα πρέπει να παραμείνουν
συγκεντρωμένοι και σοβαροί. Δεν πρέ-
πει σε καμία περίπτωση να υποτιμήσουν
τον Ερμή. Τα κίνητρα φυσικά είναι μο-
νόπλευρα και είναι πολλά και σημαντικά

για την ΑΕΚ. Αν έχει απώλειες σε ένα
από τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν
στο πρωτάθλημα, τότε η κατάσταση θα

γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Τα «αν» δεν
αρέσουν πολύ στους «κιτρινοπράσι-
νους» και μας έχουν συνηθίσει τα τε-

λευταία χρόνια να συνέρχονται άμεσα
από μεγάλα στραπάτσα και στραβοπα-
τήματα, με εξαίρεση τον τελευταίο μήνα

και τις τέσσερεις κατά σειρά ισοπαλίες.
Έμαθαν να διορθώνουν άμεσα τα λάθη
τους και να μην τα επαναλαμβάνουν.
Για τα λάθη με την Ανόρθωση, δεν είναι
της ώρας να καταλογιστούν ευθύνες.
Απ’ όλους έγιναν. Το θέμα είναι ότι
υπήρχε προσπάθεια και από τον πάγκο
αλλά και από τους παίκτες και αυτό το
είδε ο κόσμος, ο οποίος μπορεί να έφυγε
απογοητευμένος αλλά από την προ-
σπάθεια των παικτών ήταν ευχαριστη-
μένος. Έβλεπες δηλαδή, όσους αγωνί-
στηκαν να μην τα παρατάνε και να προ-
σπαθούν μέχρι το τέλος. Αυτό που τους
απέμεινε για το κύπελλο είναι να συνε-
χίσουν αυτήν την προσπάθεια και στον
επαναληπτικό.

Τα ίδια αγωνιστικά δεδομένα
Τα προβλήματα για τον επόμενο αγώ-

να με τον Ερμή στο «Αντώνης Παπαδό-
πουλος» την Κυριακή παραμένουν τα
ίδια. Τέτε, Τομάς και Μιντίκκης παρα-
μένουν για την ώρα παροπλισμένοι και
η κατάστασή τους αξιολογείται καθημε-
ρινά. Δεν αποκλείεται μέχρι την Κυριακή
να προλάβουν και να είναι στην αποστολή.
Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ προετοιμάζει την ομάδα
του με αυτούς που έχει στη διάθεσή του
και αυτοί είναι αρκετοί και ποιοτικοί.
Δεν τίθεται θέμα υποτίμησης και όποιοι
επιλεγούν για να αγωνιστούν γνωρίζουν
πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι
η ομάδα τους να συνεχίσει με νίκη στο
πρωτάθλημα. Οι τραυματίες θα επιστρέ-
ψουν, όταν είναι απόλυτα έτοιμοι, για να
αποφευχθούν οποιαδήποτε δυσάρεστα
στη συνέχεια.
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ΑΠΟΛΛΩΝ
Κωστής�Σταυρινίδης

«Πύρρειος» αποδείχθηκε η νίκη-πρό-
κριση του Απόλλωνα στο κύπελλο,
αφού έχασε δύο σημαντικούς ποδο-
σφαιριστές για το ντέρμπι της Δευτέρας.
Από επίσημα «κυανόλευκα» χείλη επι-
βεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Γκόμες,
λόγω τραυματισμού, ενώ ο Ρομπέρζ
αποβλήθηκε. Ο Πορτογάλος θα κάνει
αγώνα δρόμου για να προλάβει το επό-
μενο ντέρμπι με την Ανόρθωση, ενώ ο
Γάλλος θα το χάσει και αυτό αφού η
αυστηρή απευθείας αποβολή του τον
παροπλίζει για τα δυο επόμενα παιγνίδια
του Απόλλωνα. 

Αυτό σημαίνει ότι οι Πελαγίας και
Βασιλείου θα κληθούν να τους αντικα-
ταστήσουν τη Δευτέρα και να μην επι-
τρέψουν να φανεί η απουσία τους. Πάντως,
την Τετάρτη και οι δύο τους που αγωνί-
σθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο (όσο διήρ-
κεσε) έδειξαν ότι είναι σε καλή κατάσταση
και πως μπορούν να φέρουν σε πέρας
την αποστολή που θα τους δώσει ο Σω-
φρόνης Αυγουστή. 

Πέραν των Ρομπέρζ και Γκόμες, δεν
υπολογίζονται για την αναμέτρηση της
Δευτέρας ούτε οι Αγγελή, Μακρίδης.
Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι
στη διάθεση του Σωφρόνη Αυγουστή,
που θα καταστρώσει τα πλάνα του έτσι
ώστε να μπορέσει η ομάδα του να διεκ-
δικήσει τη νίκη. Το θετικό για τον Κύπριο
τεχνικό είναι ότι έχει παίκτες-κλειδιά σε
εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, όπως
οι Ντα Σίλβα, Ζοάο Πέδρο, Σακκέτι και
οι επιθετικοί Μάγκλιτσα και Πίεχ. Και
οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι καλά
αγωνιστικά και αυτό αυξάνει την αισιο-
δοξία για το επερχόμενο ντέρμπι. 

Υπάρχουν και ευχάριστα…
Υπάρχουν όμως και τα ευχάριστα νέα
στον Απόλλωνα ενόψει του ντέρμπι κο-
ρυφής. Και αυτά είναι οι επιστροφές των
Γκίε και Παπουλή. Ο Αφρικανός είναι
βέβαιο ότι θα βρίσκεται στη διάθεση του
προπονητή του για τον αγώνα της Δευ-

τέρας, ενώ ο αρχηγός της λεμεσιανής
ομάδας κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει
και, πλέον, έχει αυξημένες πιθανότητες
για να είναι παρών. Είναι δύο σημαντικοί
ποδοσφαιριστές, που θα προσθέσουν
δύναμη στην ήδη πολύ δυνατή επιθετική
γραμμή της λεμεσιανής ομάδας. 

Σε εξαιρετική κατάσταση
Ο Απόλλωνας επιβεβαίωσε και στον
επαναληπτικό του κυπέλλου πως είναι

σε εξαιρετική κατάσταση. Παίζοντας εκ-
πληκτικά στα πρώτα 25-30 λεπτά, ου-
σιαστικά καθάρισε την πρόκριση, ενώ
και στο δεύτερο ημίχρονο, στο διάστημα
που αγωνίσθηκε με παίκτη λιγότερο,
έκανε πολύ καλή διαχείριση του αγώνα,
με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην κινδυ-
νέψει αλλά να σημειώσει και το τρίτο
γκολ, που σήμανε την παρουσία του
στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης
και φέτος. 

Ήδη η προσοχή όλων στον Απόλ-
λωνα έχει στραφεί στο σούπερ ντέρμπι
κορυφής της Δευτέρας στο «Τσίρειο»
κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Η νίκη είναι το
μοναδικό ζητούμενο και, αν την πάρει,
δεν θα μπει απλά στη διεκδίκηση του
τίτλου αλλά θα βρεθεί για πρώτη φορά
μετά το -11 που ήταν τον Οκτώβριο σε
θέση βολής, αφού θα μειωθεί η από-
σταση στους τρεις βαθμούς. Καμιά άλλη
σκέψη πέραν των τριών βαθμών δεν

υπάρχει στο στρατόπεδο του Απόλλωνα
και ήδη ξεκίνησε η προετοιμασία για
να παρουσιαστεί πανέτοιμη η ομάδα
στο μεγάλο αυτό ραντεβού. 

Σε μιαν άλλη εξέλιξη, χθες, ξεκίνησε
η προπώληση των εισιτηρίων και στον
Απόλλωνα περιμένουν κατάμεστη Δυ-
τική, που θα δώσει στην ομάδα την
ώθηση για να φθάσει στη νίκη. Η τιμή
για τον αγώνα έχει ορισθεί στα €13
Γενική Είσοδος.

ΑΕΛ
Κωστής�Σταυρινίδης

Είναι πολύ πιθανόν η ΑΕΛ αύριο στο
ΓΣΠ να αγωνιστεί με δύο σημαντικές
απουσίες. Ο λόγος για τους Ρομό και
Τζούνιορ. Το κτύπημα που δέχθηκε
στο κεφάλι ο Ραφαέλ Ρομό είναι σοβαρό
και για αυτό αποφασίστηκε όπως ο Βε-
νεζουελανός κήπερ να παραμείνει εκτός
της αυριανής αναμέτρησης. Ο Ρομό
δεν έχει μπει ακόμα στις προπονήσεις
κάτι που αναμένεται να γίνει από εβδο-
μάδας. Αυτό σημαίνει ότι κάτω από τα
δοκάρια στον αυριανό αγώνα θα καθίσει
ο Αντρέας Κίττος, ο οποίος θα πραγμα-
τοποιήσει το ντεμπούτο του με τη φανέλα
της ΑΕΛ. Ήδη από την Τρίτη, ο προπο-
νητής τερματοφυλάκων της ΑΕΛ Αν-
τρέας Μαυρής ξεκίνησε να ετοιμάζει
τον Αγιαναπίτη τερματοφύλακα, έτσι
ώστε να αναπληρώσει με τον καλύτερο
τρόπο το κενό του συμπαίκτη του. 

Δύσκολα, όμως, είναι τα πράγματα
και για τον Τζούνιορ, ο οποίος δεν κα-
τάφερε ακόμα να μπει στο γήπεδο. Σή-
μερα θα κάνει μια προσπάθεια να προ-
πονηθεί όμως το πιθανότερο είναι πως
θα χάσει το ντέρμπι με την Ομόνοια. Σε
ένα τέτοιο ενδεχόμενο τη θέση του στο

κέντρο της άμυνας θα πάρει ο Μιτρέα,
αφού με τον ΑΠΟΕΛ η επιλογή του
Σοάρες για παρτενέρ του Λαφράνς, απο-
δυνάμωσε την ομάδα στη μεσαία γραμ-
μή. Και με δεδομένο ότι ο Σαβανέ νοι-
ώθει ενοχλήσεις από τα κτυπήματα που
δέχθηκε τη Δευτέρα και είναι εξαιρετικά
αμφίβολος, η παρουσία του Σοάρες στο
κέντρο μοιάζει μονόδρομος. 

Να μην τριτώσει το κακό
Στην ΑΕΛ θεωρούν την αυριανή ανα-
μέτρηση ως πολύ σημαντική για πολ-
λούς λόγους. Η ομάδα προέρχεται από
δύο ντέρμπι χωρίς νίκη, και με τίποτα
δεν θέλουν να τριτώσει το κακό, για να
μην μπλεχτεί σε περιπέτειες σε ό,τι αφο-
ρά τον βασικό της στόχο που είναι η
έξοδος στην Ευρώπη. Με μια νίκη στο
ΓΣΠ, αφήνει πίσω της επτά βαθμούς
έναν σημαντικό συνδιεκδικητή του στό-
χου, ενώ θα επιστρέψει η αισιοδοξία
στην ομάδα. Και με δεδομένο ότι την
τελευταία αγωνιστική η ΑΕΛ έχει εντός
έδρας παιγνίδι με τον Ερμή, ενώ υπάρ-
χουν δύο ντέρμπι θα της δώσει την ευ-
καιρία να πλησιάσει τις πιο πάνω από
αυτή θέσεις. 

Ο Πάμπος Χριστοδούλου προσπά-
θησε όλη την εβδομάδα να ανεβάσει
την ψυχολογία των παικτών του, ζητώντας

τους να αφήσουν πίσω τους τον αγώνα
της Δευτέρας και να αποδείξουν με την
εμφάνισή τους ότι ήταν απλά μια κακή
παρένθεση. Για τον τεχνικό της λεμε-
σιανής ομάδας είναι πολύ σημαντικό οι
ποδοσφαιριστές του να αγωνιστούν με
πάθος και όρεξη, να τρέξουν και να πα-
λέψουν σε ολόκληρο το παιγνίδι. 

Το σκέφτεται 
Κάνει διάφορες σκέψεις όσον αφορά
την 11άδα που θα παρατάξει και είναι
σίγουρο ότι θα έχει αλλαγές. Πέρα των
Κίττου και Μιτρέα, ο τεχνικός της λεμε-
σιανής ομάδας σκέφτεται να επαναφέρει
στο αρχικό σχήμα τον Γεωργιάδη, ενώ
και ο Σάσι θέτει σοβαρή υποψηφιότητα,
για να βρεθεί στους βασικούς. Τίποτα
δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα και στη
σημερινή τελευταία προπόνηση θα
παρθούν οι οριστικές αποφάσεις. 

Συνεχίζεται σήμερα η προπώληση
των εισιτηρίων για την αυριανή αναμέ-
τρηση. Είναι, ακόμα, νωρίς να λεχθεί
κάτι σχετικά με τον αριθμό των φίλων
της ομάδας που θα βρεθούν και αύριο
στο ΓΣΠ. Η αρχική απογοήτευση από
την ήττα της Δευτέρας έχει περάσει και
αυτό κάνει τους ανθρώπους της ΑΕΛ
να ευελπιστούν ότι η ομάδα θα έχει και
πάλι τη στήριξη του κόσμου της. 

Νοκ άουτ ο Ρομό, δύσκολα ο Τζούνιορ
Το κτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι ο Βενεζουελανός κίπερ είναι σοβαρό 
και γι’ αυτό αποφασίστηκε να παραμείνει εκτός της αυριανής αναμέτρησης 

«Πύρρειος» αποδείχθηκε η πρόκριση
Νοκ-άουτ από το ντέρμπι της Δευτέρας με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ τέθηκαν οι Γκόμες και Ρομπέρζ 
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ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Στη Νέα Σαλαμίνα είναι λογικό να υπάρ-
χει απογοήτευση μετά την ήττα από τη
Δόξα, που ουσιαστικά εξανέμισε τις ελ-
πίδες για τη διεκδίκηση της 6ης θέσης
που ήταν ο αρχικός στόχος. Μένουν,
όμως, δυο αγωνιστικές για την ολοκλή-
ρωση της κανονικής διάρκειας και η
Σαλαμίνα θα κληθεί να το παλέψει μέχρι
το τέλος. Φυσικά δεν εξαρτάται από
αυτήν, διότι εάν η Ανόρθωση κερδίσει
το επόμενό της παιχνίδι με την Καρμιώ-
τισσα, τότε όλα θα τελειώσουν. 

Ζητούμενο, λοιπόν, είναι η νίκη στον
αγώνα της Κυριακής με τον Εθνικό, για
να εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες
έχει. Οι ποδοσφαιριστές θα κληθούν να
δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, μετά
την κακή εμφάνιση με τη Δόξα και την
ήττα που την απομάκρυνε από τον μεγάλο
της στόχο. 

Αυτοκριτική και αποφάσεις
Πολλά λέγονται μετά την ήττα από τη
Δόξα, ακόμη και για θέμα τεχνικής ηγε-
σίας. Η διοίκηση των «ερυθρολεύκων»
δεν τοποθετείται για τέτοια ζητήματα.
Είναι λογικό ότι εάν η Σαλαμίνα τελικά
συμμετάσχει στο δεύτερο γκρουπ, στη
β’ φάση του πρωταθλήματος, θα τρέξουν
άμεσα οι εξελίξεις. Πρώτα θα γίνει αυ-
τοκριτική και παράλληλα θα παρθούν
αποφάσεις ενόψει της νέας αγωνιστικής
περιόδου. Δεν τέθηκε μέχρι τώρα θέμα
Στάικου Βεργέτη, αφού υπάρχει εκτίμηση
για τη δουλειά που έκανε. Όμως εάν θα

παραμείνει ή όχι στο τιμόνι της τεχνικής
ηγεσίας, θα ξεκαθαρίσει πολύ σύντομα.
Φυσικά τον πρώτο και τον τελευταίο
λόγο θα τον έχει ο τεχνικός διευθυντής
της ομάδας, ο Μάκης Παπαϊωάννου.

Όχι μόνο για το θέμα τεχνικής ηγεσίας,
αλλά και για το ρόστερ της ομάδας. Είναι,
όμως, πολύ νωρίς για εκτιμήσεις. Την
κατάλληλη ώρα όλα θα πάρουν τον
δρόμο τους. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Η ήττα από την Ανόρθωση έδωσε τέλος
στα όνειρα του Εθνικού Άχνας για τη
διεκδίκηση της 6ης θέσης. Όμως σί-
γουρα δεν υπάρχει απογοήτευση. Αν-
τίθετα, υπάρχει ικανοποίηση για την
πορεία της ομάδας και βεβαίως για
την υλοποίηση του μεγάλου στόχου
που ήταν η παραμονή στην κατηγορία.
Η φετινή χρονιά ήταν και ένα μεγάλο
παράδειγμα ότι, όταν γίνεται σωστή
δουλειά, έρχονται και τα ιδανικά απο-
τελέσματα. 

Πλέον η προσοχή είναι στον αγώνα
με τη Νέα Σαλαμίνα και ο στόχος είναι
η νίκη γοήτρου. Ο Εθνικός καλείται

στις επόμενες δυο αγωνιστικές να κλεί-
σει ιδανικά την κανονική διάρκεια του
μαραθωνίου. Άλλωστε υπάρχει το κί-
νητρο, για να ανεβεί ακόμη πιο ψηλά
στη βαθμολογία. 

Άλλωστε ο τεχνικός της ομάδας, ο
κ. Ιβανάουσκας πάντα θέλει τους πο-
δοσφαιριστές του να είναι πανέτοιμοι
σε κάθε αγώνα και το κυριότερο να δί-
νουν πάντα το 100%. 

Από εκεί και πέρα πολλά θα είναι
τα ζητήματα στο θέμα προγραμματισμού
στον Εθνικό. Αφού είναι γνωστό ότι
δύσκολα θα παραμείνουν στην ομάδα
παίκτες όπως οι Κατσιαράβα και Ζε-
λάγια, αφού ήδη είναι στο στόχαστρο
αρκετών ομάδων. Φυσικά υπάρχουν
και άλλα πράγματα που θα συζητηθούν
την κατάλληλη ώρα. 

Καλό παράδειγμα 
η φετινή πορεία 

Είναι λογικό να υπάρχει απογοήτευση 

ΟΜΟΝΟΙΑ
Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Έχει δυνατότητες αυτή η ομάδα να σταθεί
επάξια και να διεκδικήσει την 4η θέση,
που ίσως την οδηγήσει στην Ευρώπη;
Υπάρχουν φυσικά σοβαρές αμφιβολίες,
με την όλη εικόνα της μέχρι σήμερα,
ανεξάρτητα από τις βαθμολογικές δια-
φορές. Κακά τα ψέματα, αν αύριο δεν
κερδίσει την ΑΕΛ, οι ελπίδες πάνε ου-
σιαστικά περίπατο. Αλλά πάλι, μπροστά
της θα υπάρχουν 11 παιχνίδια υψηλό-
τατου επιπέδου και η Ομόνοια πρέπει
ακόμη και για λόγους αξιοπρέπειας να
σταθεί στα πόδια της. Υπήρχαν πολλές
δύσκολες μέρες τα τελευταία χρόνια,
αλλά αυτές είναι οι δυσκολότερες. Ο
Άκης Ιωακείμ αναλαμβάνει (το μέχρι
πότε θα φανεί) και είναι υποχρεωμένος
στο μέτρο του δυνατού να αλλάξει κάτι.
Στο πώς θα ανταποκριθεί αύριο η Ομό-
νοια σε επίπεδο τακτικής και ψυχολογίας.
Ίσως όλο αυτό το ταρακούνημα με τις
σαρωτικές αλλαγές να βοηθήσει. Είναι
ένα παιχνίδι, το οποίο δεν έχει μόνο
βαθμολογική σημασία. Υπάρχει η ανάγ-
κη, η ομάδα να μη συνεχίσει την κατρα-
κύλα και την ντροπιαστική παρουσία.
Ο ρόλος των παικτών είναι τεράστιος. Η
ομάδα έχει αδυναμίες, αλλά οι παίκτες
με τα λάθη τους χειροτερεύουν την κα-
τάσταση. Αυτά μέχρι αύριο. Γιατί ακόμη
και με νίκη, πάλι η Ομόνοια δεν έχει
και την καλύτερη προοπτική. Το κυ-
ριότερο κομμάτι αυτής της ιστορίας είναι
οι σωστές αποφάσεις και το timing.
Πρώτα πρέπει να διασαφηνιστεί τι ψάχνει
η Ομόνοια από τώρα μέχρι τον Μάιο.
Ποιο μοντέλο θα ακολουθήσει. Η άποψη
που επικρατεί είναι ότι πρέπει να υπάρχει
Τεχνικός Διευθυντής, αλλά πρέπει να
αλλάξει το στάτους του και ίσως η όλη
προσέγγιση αναφορικά με το πλάνο. Ο
Νταμπίζας είχε μεν πλάνο, αλλά στην

πορεία οι σωστές επιλογές του ήταν
πολύ λιγότερες από τις λάθος. Δεύτερο
ερώτημα είναι τι ομάδα θέλεις να φτιάξεις
ανάλογα και με το μπάτζετ σου. Είναι
ηλίου φαεινότερον, ότι για να είσαι αν-

ταγωνιστικός χωρίς να μπορείς να ξο-
δέψεις πολλά, πρέπει να έχεις συγκρό-
τημα που να ξέρει να αμύνεται, να βγάζει
το λάδι στους αντιπάλους και να ξέρει
να επιτεθεί γρήγορα και ορθόδοξα. Η

δομή της φετινής Ομόνοιας ήταν, τελικά,
εντελώς αντίθετη. Η επίθεση έπρεπε να
τρέχει για να καλύπτει την κάκιστη αμυν-
τική συμπεριφορά. Το μοντέλο φυσικά
είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον επόμενο

προπονητή. Άρα οι αποφάσεις πρέπει
να ληφθούν με ορθολογισμό και στον
σωστό χρόνο. Κοιτώντας το αύριο και
όχι τον επόμενο αγώνα. Αν δε πάει Ευ-
ρώπη, που είναι και το πιθανότερο, θα
έχει ένα οικονομικό κόστος, αρκετά σο-
βαρό, αλλά θα επιτρέψει να γίνει καλός
προγραμματισμός χωρίς πίεση αγωνι-
στικών υποχρεώσεων.  Απλώς αρκετά
πριν τελειώσει η φετινή χρονιά, πρέπει
η Ομόνοια να ξέρει τι θέλει και πώς να
το πράξει για την επόμενη. Η πρόθεση
υπήρχε έτσι και αλλιώς, αλλά τώρα οι
αποφάσεις θα ληφθούν με άλλα δεδο-
μένα και πρόσωπα. 

Τα αγωνιστικά δεδομένα
Είναι που είναι προβληματικός ο αμυν-
τικός μηχανισμός, υπάρχουν και θέματα
στελέχωσης της οπισθοφυλακής, αφού
πέρα από τον τιμωρημένο Παναγιώτου,
υπάρχουν προβλήματα με τους Καρλίτος
και Νασιμέντο. Με αυτά τα δεδομένα, ο
Ιωακείμ θα πρέπει να ετοιμάσει κατ’
αρχήν εναλλακτική λύση για το δεξί
άκρο και φυσικά για το κέντρο της άμυ-
νας, αν οι δύο παίκτες δεν αγωνιστούν.
Ο Κατελάρης, ο Φλορέσκου και ο Μαργ-
κάσα έχουν αγωνιστεί περισσότερο, ο
2ος στη θέση αυτή. 

Το επόμενο ματς και η μεγαλύτερη εικόνα
Ακόμη και αν κερδίσει την ΑΕΛ και παραμείνει στο τρένο της Ευρώπης, η Ομόνοια 
πρέπει να πάρει άμεσα σωστές αποφάσεις κοιτώντας το αύριο και όχι το σήμερα

Ένα μήνα έξω 
ο Καρλίτος
Σε χειρουργική επέμβαση στον

καρπό του χεριού του θα υπο-

βληθεί ο Καρλίτος. Σύμφωνα με

την επίσημη ενημέρωση, θα μεί-

νει εκτός αγωνιστικης δράσης

για τέσσερεις εβδομάδες. 

Νέο πρόβλημα λοιπόν στους

‘’πράσινους’’ μετά τον παροπλι-

σμό  του  Άρνασον.
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Συνεχίζει να γράφει ιστορία! 
Ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει όρια - έφτασε στον άθλο, επικράτησε με 2-0 
της Αθλέτικ Μπιλμπάο και προκρίθηκε στους 16 του Γιουρόπα Λιγκ

ΑΠΟΕΛ 2
46’ Πιέρος Σωτηρίου, 54’ Γιαννιώτας 

ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 0 

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει όρια! Γράφει και ξα-
ναγράφει ιστορία, μέχρι την επόμενη
φορά! Γονάτισε και το μεγαθήριο Αθλέτικ
Μπιλμπάο μέσα στο ΓΣΠ. Η ομάδα του
Τόμας Κρίστιανσεν επικράτησε με 2-0
και έστειλε τους Βάσκους στην Ισπανία
ταπεινωμένους. Ο ΑΠΟΕΛ είναι στους
16 του Γιουρόπα Λίγκ. Ναι,  είναι αλήθεια!
Αυτή είναι η ουσία και η πραγματικότητα!
Με ψυχικά αποθέματα και με στόφα ευ-
ρωπαϊκή, έδειξε ξανά τη μαγκιά του. Άντεξε
στην πίεση της Αθλέτικ Μπιλμπάο στο Α’
μέρος, που ήταν όντως αρκετά πιεστική.
Όμως στην επανάληψη ο ΑΠΟΕΛ είχε
την ουσία και την ψυχή. Ο Πιέρος στο 46’,
μετά από μπαλιά του Εφραίμ με εντυπω-
σιακή προβολή, έκανε το 1-0 και στη συ-
νέχεια ο Γιαννιώτας στο 54’ με εύστοχο
χτύπημα πέναλτι έκανε το 2-0. Μπορεί

να αποβλήθηκε στο 65’ ο Πιέρος Σωτηρίου
άδικα με δεύτερη κίτρινη κάρτα (ήταν αυ-
στηρή η δεύτερη κίτρινη που δέχθηκε),
όμως άντεξε μέχρι το τέλος και με δέκα
ποδοσφαιριστές. Πίεσε η Μπιλμπάο για
να μπει  ξανά στο παιχνίδι, όμως με πάθος
και αποφασιστικότητα άντεξε μέχρι το
τέλος. Ο ΑΠΟΕΛ έφτασε σε έναν ανεπα-
νάληπτο άθλο, θαύμα, όπως και να το
πούμε είναι κάτι φανταστικό! Χρειάζεται
μαγκιά και ποιότητα για να πετύχεις κάτι
τέτοιο. Απέναντι στην Αθλέτικ της Primera
Division και με προϋπολογισμό εκατομ-
μυρίων, που δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης.
Ο ΑΠΟΕΛ Nicosia, όμως, αυτός είναι!
Δεν φοβάται και τιμωρεί! Μπράβο στα
παιδιά του ΑΠΟΕΛ και πλέον μένει να
δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αρ-
μάδα του Τόμας Κρίστιανσεν. Ο ΑΠΟΕΛ
κράτησε ξανά ψηλά τη σημαία της ομάδας
και της Κύπρου. Όνειρο ζουν στον ΑΠΟΕΛ
και δεν θα ξυπνήσουν ποτέ. Περιμένουν
πλέον τον επόμενό τους αντίπαλο (τον
οποίο θα μάθουν στη σημερινή κλήρωση
στη Νιόν της Ελβετίας). Τα όνειρα για τον
ΑΠΟΕΛ δεν έχουν ταβάνι! 

Δεν πρέπει, όμως, να αδικήσουμε
τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, που ήταν ξανά
ο 12ος παίκτης και έσπρωξε τους ποδο-
σφαιριστές να γράψουν ξανά ιστορία! Οι
16 και πλέον χιλιάδες ΑΠΟΕΛίστες έδει-
ξαν ξανά ότι με αυτούς η ομάδα μπορεί
να κάνει θαύματα. 

Μπήκε δυνατά 
Η Αθλέτικ με το ξεκίνημα του αγώνα
μπήκε δυνατά και επιθετικά στον αγώνα.
Στο 3’ ο Γουίλιαμς έκανε το διαγώνιο
σουτ, όμως η μπάλα πέρασε έξω. Ήταν η
πρώτη απειλή από τους Βάσκους. Ο
ΑΠΟΕΛ απάντησε με σουτ του Εφραίμ
στο 7’, με τον Ιραϊθόθ να αποκρούει. Στην
αντεπίθεση η Αθλέτικ έκανε την ευκαιρία
άμεσα με τον ταχύτατο Γουίλιαμς που
ήταν ο ποδοσφαιριστής τον οποίο ένιωσε
η άμυνα του ΑΠΟΕΛ με το ξεκίνημα. 

Έκλεισε τα μάτια
Στο 9’ ο ΑΠΟΕΛ ζήτησε πέναλτι για
ανατροπή του Βινίσιους από τον Σαν
Χοσέ. Όπως φάνηκε από την επαναλη-
πτική προβολή της φάσης υπήρχε πα-

ράβαση και λανθασμένα ο Ρώσος διαι-
τητής Μπεζμπορόντοφ δεν έδωσε το πέ-
ναλτι για τους «γαλαζοκίτρινους». 

Ο ασταμάτητος Γουίλιαμς και πάλι
στο 17’ έχασε τη μεγάλη ευκαιρία για
την Μπιλμπάο, όταν μπήκε στην περιοχή,
έκανε το διαγώνιο πλασέ και ο Βάτερμαν
έδιωξε σε κόρνερ με τα πόδια. Ένα λεπτό
αργότερα, μετά από απευθείας εκτέλεση
κόρνερ του Μπενιάτ, απέκρουσε δύσκολα
σε κόρνερ ο Βάτερμαν. Με την εκτέλεσή
του ο Γκαρθία έκανε την κεφαλιά άουτ. 

Ο ΑΠΟΕΛ στο 20’ είχε την καλή
προϋπόθεση όταν ο Πιέρος Σωτηρίου
έκανε το διαγώνιο σουτ άουτ. Η Αθλέτικ
Μπιλμπάο συνέχισε να είναι πιεστική
και στο 39’ ο Γκαρθία με σουτ έξω από
την περιοχή ανάγκασε τον Βάτερμαν να
αποκρούσει δύσκολα. 

Γκολ ο Πιέρος!
Ο ΑΠΟΕΛ έπιασε στον ύπνο τους Βάσκους
με το ξεκίνημα της επανάληψης. Μόλις
στο 46’, μετά από σέντρα του Εφραίμ από
αριστερά, ο Σωτηρίου με προβολή έστειλε
την μπάλα στα δίκτυα και έγινε χαλασμός

κόσμου στο ΓΣΠ, από τους πανηγυρισμούς
των φίλων του ΑΠΟΕΛ. 

Νέος χαλασμός
Δεν κόπασαν οι πανηγυρισμοί των φίλων
του ΑΠΟΕΛ και έξι λεπτά αργότερα έγινε
νέος χαλασμός κόσμου. Στο 53’ ο Μπα-
λενθιάγα ανέτρεψε τον Γιαννιώτα, που
έφυγε ταχύτατα μέσα στην περιοχή. Αυτήν
τη φορά ο Ρώσος διαιτητής έδωσε την
καθαρή παράβαση. Ο Γιαννιώτας ζήτησε
να εκτελέσει το πέναλτι και ήταν εύστοχος!
Στο 54’ ο ΑΠΟΕΛ έκανε το 2-0 μέσα σε
έξαλλους πανηγυρισμούς. Στο 65’ ο ΑΠΟ-
ΕΛ έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές μετά
από αποβολή του Πιέρου Σωτηρίου. 

Στο 80’, μετά από αντεπίθεση για τον
ΑΠΟΕΛ, ο Ντε Καμάργκο βρήκε τον
Εμπεσίλιο, ο οποίος από πλεονεκτική
θέση έκανε το σουτ, με την μπάλα να
περνά έξω. 

To πλάνο του Κρίστιανσεν
Ο Τόμας Κρίστιανσεν επέλεξε στο αρχικό
σχήμα τον Βάτερμαν κάτω από τα δοκά-
ρια. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο οι Αστίθ
και Μερκής. Στα άκρα της άμυνας από
αριστερά ο Νικόλας Ιωάννου και από
δεξια ο Μιλάνοφ. Ανασταλτικοί χαφ οι
Μοράις και Βινίσιους. Στα άκρα της επί-
θεσης ο Εφραίμ από αριστερά και ο
Γιαννιώτας από δεξιά. Στην κορυφή της
επίθεσης οι Μπαράλ και Πιέρος Σωτη-
ρίου.

Σε σχέση με τον αγώνα πρωταθλή-
ματος κόντρα στην ΑΕΛ, ο Κρίστιανσεν
έκανε πέντε αλλαγές. Μέσα οι Μιλάνοφ,
Εφραίμ, Γιαννιώτας, Μπαράλ, Σωτηρίου
και έξω έμειναν οι Αρτυματάς, Κάνιας,
Βάντερ, Αλωνεύτης, Ντε Καμάργκο. 

ΑΠΟΕΛ: Βάτερμαν, Μιλάνοφ, Αστίθ, Μερκής, Ιωάννου,

Μοράις, Βινίσιους (76’ Εμπεσίλιο), Γιαννιώτας, Εφραίμ

(71’ Βάντερ), Μπαράλ (60’ Ντε Καμάργκο), Σωτηρίου

ΑθΛΕΤΙΚ: Ιραΐθόθ, Ντε Μάρκος (79’ Μερίνο), Μπαλεν-

σιάγα, Ετσέιτα (70’ Ιτουράσπε), Γεράι, Σαν Χοσέ, Μπενιάτ,

Γκαρσία, Μουνιαΐν, Γουίλιαμς, Σουσαέτα (57’ Βιγιαλίμπρε)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ : Ιωάννου, Ντε Καμάργκο / Γκαρσία, Ντε

Μάρκος

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: Σωτηρίου (2η κίτρινη) / Ιτουράσπε (2η κίτρι-

νη)

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

3΄ Σουτ του Γουίλιαμς, η μπάλα

πέρασε έξω.

7’ Σουτ του Εφραίμ μέσα από

την περιοχή, απέκρουσε ο Ιραϊ-

θόθ.

8’ Ο Γουίλιαμς έκανε το σουτ με

τον Βάτερμαν να αποκρούει.

9΄ Πέναλτι ζήτησε ο ΑΠΟΕΛ για

ανατροπή του Βινίσιους από τον

Σαν Χοσέ. Όπως φάνηκε υπήρχε

παράβαση.

17’ Ο Γουίλιαμς μπήκε στην πε-

ριοχή, έκανε το διαγώνιο πλασέ,

με τον Βάτερμαν να διώχνει. 

18΄ Απευθείας εκτέλεση κόρνερ

του Μπενιάτ, απέκρουσε δύσκο-

λα σε κόρνερ ο Βάτερμαν.

19΄ Κόρνερ του Μπενιάτ, κεφα-

λιά του αμαρκάριστου Γκαρθία,

η μπάλα πέρασε έξω.

46΄ 1-0 Σέντρα του Εφραίμ από

αριστερά, ο Σωτηρίου με προβο-

λή έστειλε την μπάλα στα δίκτυα.

53΄ Πέναλτι για τον ΑΠΟΕΛ,

μετά από παράβαση που έκανε ο

Μπαλενθιάγα στον Γιαννιώτα.

54΄ 2-0 Ο Γιαννιώτας ευστοχεί

στην εκτέλεση πέναλτι.

65΄ Δεύτερη κίτρινη κάρτα

στον Πιέρο Σωτηρίου και αποβο-

λή.

80’ Ο Εμπεσίλιο έκανε το σουτ

με την μπάλα να περνά έξω.

89΄ Δεύτερη κίτρινη κάρτα και

αποβολή για τον Ιτουράσπε.

90+3 Ο Μερκής έδιωξε την

μπάλα, μπροστά στη γραμμή τέρ-

ματος.
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Κρίστιανσεν: «Να συνεχίσουν 
να ονειρεύονται»
Ο τεχνικός του ΑΠΟΕΛ, Τόμας Κρί-
στιανσεν, απόλυτα ικανοποιημένος,
τόνισε ότι οι παίκτες του έδωσαν πολλές
δυνάμεις και πέτυχαν μια μεγάλη πρό-
κριση. Τους έδωσε τα εύσημα! Έστειλε
το μήνυμα και ενόψει της συνέχειας
στο πρωτάθλημα. 

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Υποφέραμε, αλλά οι παίκτες έδω-

σαν τα πάντα και πετύχαμε κάτι ιστο-
ρικό γι’ αυτήν την ομάδα. Ήταν ακόμα
πιο δύσκολο που αγωνιστήκαμε με
δέκα παίκτες για 25 λεπτά. Είχαμε
καλύτερη κατοχή στο πρώτο ημίχρονο.
Καταφέραμε να σκοράρουμε. Ήταν
επίσης δύσκολο, αλλά καταφέραμε
να το διαχειριστούμε. Τους είπα να
συνεχίσουν να πιστεύουν στους εαυ-
τούς τους και να συνεχίσουν να ονει-

ρεύονται, ώστε να πάρουν το θετικό
αποτέλεσμα. Δεν έχω κάποια προτί-
μηση για αντίπαλο. Πρέπει να προ-
σηλωθούμε στον Απόλλωνα. Μια εν-
δεχόμενη νίκη είναι ένα μεγάλο βήμα
για το πρωτάθλημα. Θυμάστε πόσο
υποφέραμε στο “Σαν Μαμές”. Πετύ-
χαμε σχεδόν το αδύνατο στην Ισπανία.
Μας έδωσε πολλή αυτοπεποίθηση
το αποτέλεσμα. Πάντα οι παίκτες τα
δίνουν όλα κόντρα σε αυτές τις μεγάλες
ομάδες. Ήταν καθοριστικό το γκολ του
Γιαννιώτα στο “Σαν Μαμές”. Μπορεί
και να μην το χρειαζόμασταν, αλλά
μας βοήθησε στην ψυχολογία. Χάσαμε
κάποια πέναλτι μέχρι στιγμής. Η εντολή
ήταν να το εκτελέσει ο Μοράις. Είδα
τον Νούνο να το δίνει στον Γιαννιώτα,
που προφανώς το ένιωθε».

Πετρίδης: «Και πρόκριση 
στους 8 και... πρωτάθλημα»
Δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του ο
Πρόδρομος Πετρίδης για την πρόκριση
της ομάδας του στους “16” του Γιουρόπα
Λιγκ. Ο ισχυρός άνδρας των “γαλαζοκι-
τρίνων”, τόνισε ότι δεν έχει προτίμηση σε
αντίπαλο και ότι θέλει και πρόκριση στους
“8’ και πρωτάθλημα!

Αναλυτικά: «Είναι ακόμα μία ιστορία
στο κυπριακό ποδόσφαιρο, για τον ΑΠΟΕΛ.
Είναι μία μεγάλη επιτυχία. Καταθέσαμε
ψυχή, όπως είχαμε πει. Ο κόσμος ήταν
καταπληκτικός σήμερα, κάνουμε ότι κα-
λύτερο μπορούμε για τον ΑΠΟΕΛ μας.
Θέλαμε να κρατήσουμε το μηδέν στο

πρώτο 45λεπτό και αυτό ζητήσαμε. Στο β’
ημίχρονο πετύχαμε το 2-0 και τέλος καλό,
όλα καλά. Ευχαριστώ κόσμο και ποδο-
σφαιριστές. Γράψαμε άλλη μία επιτυχία
στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ. Σεμνά και ταπεινά
να προσγειωθούμε για το παιχνίδι της
Δευτέρας. Καμία προτίμηση για τον αντί-
παλο, όλες οι ομάδες είναι μεγαθήρια. Με
όποια ομάδα και να κληρωθούμε, όπως
και με το σημερινό αντίπαλο, θα παλέψουμε
για την πρόκριση στους “8” και για το
πρωτάθλημα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Νίκος Αναστασιάδης  ήταν γουρλής
και τον θέλουμε και στο επόμενο».

Οι δηλώσεις των θριαμβευτών!
Μετά το τέλος του αγώνα, οι μεγάλοι
θριαμβευτές εξέφρασαν τα συναισθήματά
τους για τον μεγάλο άθλο του ΑΠΟΕΛ 
Πιέρος Σωτηρίου: «Νίκησα τον προσω-
πικό μου αντίπαλο και ευτύχησα να σκο-
ράρω. Κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχω-
ριστά, είμαστε στις 16 καλύτερες ομάδες
της Ευρώπης, ονειρευόμαστε να πάμε όσο
πιο ψηλά μπορούμε. Σε κάθε γκολ δεν
ανεβαίνουν και οι μετοχές μου, αλλά από
τη συνολική παρουσία και τα γκολ. Απί-
στευτος ο κόσμος της ομάδας μας, τους
αφιερώνουμε αυτή τη νίκη-πρόκριση». 
Γιάννης Γιαννιώτας: «Όνειρο ζούμε, θέ-
λουμε να συνεχιστεί αυτό το όνειρο, βλέπετε
τι ποδόσφαιρο παίζει η Μπιλμπάο, ο κό-
σμος να είναι περήφανος για την ομάδα.
Στο θέμα ψυχής, δείχνουμε σε κάθε παιχνίδι
αυτό που χρειάζεται. Τα καλύτερα έρχονται
γι’ αυτήν την ομάδα. Δεν έχουμε ταβάνι,
δεν βάζουμε περιορισμούς».
Νούνο Μοράις: «Κάναμε μια σημαντική
πορεία το 2012, το ίδιο κάνουμε και σήμερα,
όμως τώρα είναι είναι εντελώς διαφορετικό.
Το πνεύμα όμως στην ομάδα είναι το ίδιο.
Κοιτάζουμε στα μάτια τον κάθε αντίπαλο
και όπως το πετύχαμε σήμερα ήταν δίκαιο.
Το κυπριακό ποδόσφαιρο βελτιώνεται, αυτή
η νίκη το κάνει ξεχωριστό. Γίνεται μεγάλη
προσπάθεια. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε,
έτσι μπορούμε να πετύχουμε μεγάλα πράγ-

ματα και έτσι θα συνεχίσουμε».
Γιώργος Εφραίμ: «Ένας μεγάλος άθλος
συνεχίζεται. Έχει μεγάλες δυνατότητες
αυτή η ομάδα. Μεγάλες ομάδες υπο-
κλίνονται στο Θρύλο και αυτό συνεχί-
ζεται και μακάρι να συνεχιστεί για

πολλά χρόνια ακόμα. Με το θετικό απο-
τέλεσμα που πήραμε και με το καμίνι
στο ΓΣΠ τα καταφέραμε. Είμαστε μια
οικογένεια όλοι μαζί. Να πάει όσο πιο
μακριά γίνεται αυτός ο άθλος και ευ-
χόμαστε να συνεχιστεί».

Ο Ολυμπιακός «άλωσε» την Άγκυρα 
Νίκησε 3-0 την Οσμανλισπόρ και προκρίθηκε στους «16»

Για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός έφυγε
νικητής από την Τουρκία, για πρώτη
φορά μετά το 2012 προκρίθηκε στους
«16» της διοργάνωσης, αλλά και για
πρώτη φορά στην ιστορία του κατάφερε
να πάρει πρόκριση ενώ είχε φέρει ισο-
παλία στο πρώτο ματς στην έδρα του.
Η ελληνική ομάδα νίκησε 3-0 την
Οσμανλισπόρ μέσα στην Άγκυρα, με
δύο γκολ του Ανσαριφάρντ (47’, 86’)
και ένα του Ελιουνούσι (70’) και, με
τρόπο θριαμβευτικό, θα βρίσκεται αύριο
στην κλήρωση του Europa League στη
Νιόν.

Ο Ολυμπιακός με το... καλημέρα
είχε τη μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το
σκορ. Μόλις στο 3’ ο Φορτούνης γύρισε
από αριστερά την μπάλα και ο Ντα
Κόστα αμαρκάριστος σούταρε με τη
μια, αλλά ψηλά άουτ.. Η Οσμανλισπόρ
εμφανίστηκε ιδιαίτερα προσεκτική
πίσω -με αποτέλεσμα να περιορίσει
εντελώς την κίνηση των αντιπάλων
της- και αρκετά κινητική μπροστά, κι
είχε την καλύτερη ευκαιρία στο 12’,
όταν ο Γουεμπό από καλή θέση πλά-
σαρε άουτ.

Το μεγάλο ευτύχημα για τον Ολυμ-
πιακό είναι ότι σκόραρε με την έναρξη
του β’ ημιχρόνου από μια στημένη φά-
ση. Στο 47’ ο Σεμπά εκτέλεσε κόρνερ,
ο Μποτία πήρε την κεφαλιά και ο Αν-
σαριφάρντ ξεχαμένος από τους Τούρ-
κους στην καρδιά της περιοχής έκανε
το 0-1 και άνοιξε τον δρόμο για την
πρόκριση.

Το «χάι λάιτ» του αγώνα όμως ανή-

κει στον Ανδρούτσο. Ο νεαρός πέρασε
στο 65’ στο ματς και στο 70’ μπήκε
στην περιοχή, «άδειασε» με το σπάσιμο
της μέσης και την ντρίπλα του τον Προ-
χάτσκα, γύρισε με τη μια στον Ελιου-
νούσι, ο οποίος με κεφαλιά έκανε το
0-2. Στο 79’ ο Καρτσεμάρσκας «πήρε
την μπουκιά από το στόμα» του Ανσα-

ριφάρντ, ωστόσο ο Ιρανός δεν είχε πει
την... τελευταία του κουβέντα. Στο
87’,έπειτα από ενέργεια του Σεμπά,
έκανε από κοντά με κεφαλιά το 0-3
και έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη
νίκη του Ολυμπιακού.
ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ: Καρτσεμάρσκας,

Βρσάγιεβιτς, Γουεμπό, Εντιαγέ, Πίντο

(66’ Μπαγίρ), Ρεγκατέν (75’ Ντελάρζ),
Προχάτσκα, Τσαγκιράν (74’ Γκουβέν),
Μπιφουμά, Τσουρουκσού, Μάιερ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Λεάλι, Φιγκέιρας, Σι-
σοκό, Ντα Κόστα, Μποτία, Ρέτσος, Μάρ-
τινς (65’ Ανδρούτσος), Ελιουνούσι (81’
Μανθάτης), Φορτούνης (85’ Ρομαό),
Σεμπά, Ανσαριφάρντ.

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ 

Τα αποτελέσματα των ψεσινών αγώνων:  

ΑΠΟΕΛ-Μπιλμπάo 0-2 

Μπεσίκτας-Χάποελ Μπερ Σεβά 2-1

Άγιαξ-Λέγκια Βαρσοβίας 1-0

Ρόμα-Βιγιαρεάλ 0-1

Ζενίτ-Άντερλεχτ 3-1

Λιον-Αλκμάαρ 7-1

Σαχτάρ-Θέλτα Βίγκο 0-1(παρ.)
Τότεναμ-Γάνδη 2-2

Φιορεντίνα-Γκλάντμπαχ 2-4 

Κοπεγχάγη-Λουντογκόρετς 0-0

Οσμανλίσπορ-Ολυμπιακός Π. 0-3

Σπάρτα Πράγας-Ροστόφ 1-1 

Γκενκ-Άστρα 1-0
*Με μαύρα γράμματα οι ομάδες που έχουν
προκριθεί


	33•cmyk_33-33_inn
	34•bw_34-34_inn
	35•bw_35-35_inn
	36•cmyk_36-36_inn
	37•bw_37-37_inn
	38•cmyk_38-38_inn
	39•bw_39-39_inn

