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EXTRA 5

7294η κλήρωση:  2, 3, 26, 31, 33
7295η κλήρωση:  3, 7, 13, 14, 22

SUPER 3

30087η: 049 30088η: 907 30089η: 929
30090ή: 572 30091η: 671 30092η: 105
30093η: 989 30094η: 204 30095η: 236
30096η: 320
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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

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Μια από τις κορυφαίες χειροσφαιρί-
στριες στο ελληνικό πρωτάθλημα Γυ-
ναικών είναι η Μάγδα Παπά… και είναι
Κύπρια. Η πίβοτ της Νέας Ιωνίας πανη-
γύρισε ήδη το Κύπελλο με την ομάδα
της, με την ίδια να ανακηρύσσεται πο-
λυτιμότερη του Φάιναλ Φορ, μια ξεχω-
ριστή τιμητική διάκριση στη μέχρι τώρα
καριέρα της.  Όσον αφορά το πρωτά-
θλημα, η Μάγδα Παπά είναι από τις κο-
ρυφαίες του θεσμού, οδηγώντας την ομά-
δα της από επιτυχία σε επιτυχία, αλλά
κυρίως προς την κατάκτηση του τίτλου. 

Η διεθνής Κύπρια χειροσφαιριστρία
παραχώρησε συνέντευξη στην επίσημη
σελίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Χειροσφαίρισης. Παραθέτουμε τα κυ-
ριότερα αποσπάσματα: 
Είσαι Κυπελλούχος Ελλάδας για φέτος,
ενώ αναδείχθηκες και MVP της διορ-
γάνωσης. Τα συναισθήματά σου;
«Νιώθω χαρά και μεγάλη ικανοποίηση
για την κατάκτηση του κυπέλλου. Νιώθω
όμως ακόμα μεγαλύτερη ικανοποίηση
για την προσωπική μου νίκη και την
ανάδειξή μου ως πολυτιμότερης της

διοργάνωσης. Είμαι ευγνώμων στην ομά-
δα μου και στους προπονητές μου για
τους τίτλους και θέλω να ευχαριστήσω
όλους και για την προσωπική διάκριση.
Ήταν συλλογική προσπάθεια απ’ όλους
και αξίζουν όλοι συγχαρητήρια για την
επιτυχία μας».
Ποιος ο επόμενος στόχος και μέχρι
πού φτάνουν τα όνειρά σου; 
«Επόμενος στόχος είναι η κατάκτηση
του πρωταθλήματος! Πρέπει να συνεχί-
σουμε με το ίδιο πείσμα και ζήλο για να
τα καταφέρουμε. Υπάρχει δίψα για διά-
κριση και αυτό είναι το πιο σημαντικό
σε μια ομάδα. Πρέπει να συνεχίσουμε
να προσφέρουμε θέαμα μέσα από τις
εμφανίσεις μας,  παρουσιάζοντας χάν-
τμπολ επιπέδου από τη στιγμή που σαν
ομάδα διαθέτουμε ποιότητα». 
Περίγραψέ μου με 3 λέξεις τι είναι
για σένα το χάντμπολ;
«Αγάπη - δουλειά - θέληση»!
Έζησες το κυπριακό πρωτάθλημα. Με
την εμπειρία σου στην Ελλάδα,  ποια
πράγματα θα συμβούλευες να γίνουν
στο πρωτάθλημα ώστε να γίνει πιο αν-
ταγωνιστικό;

«Απουσιάζει η ανάπτυξη από το άθλη-
μα στην Κύπρο. Είναι ελάχιστοι αυτοί

που ασχολούνται πραγματικά με το άθλη-
μα, χρειάζεται βοήθεια απ’ όλους για να
έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Χρειάζεται να γίνει συστηματική δουλειά
από τις μικρές ηλικίες με scouting και
προπονήσεις για να υπάρξει μέλλον. Τα

παιδιά είναι το μέλλον του αθλήματος
και σ’ αυτά θα πρέπει να ποντάρουν,
ώστε να έρθει η εξέλιξη στο άθλημα.
Ακόμα και στην Ελλάδα η κατάσταση
δεν είναι τρομερά καλύτερη αλλά ίσως
υπάρχει περισσότερο υλικό, καλύτερη
οργάνωση και προγραμματισμός».
Ποια συμβουλή θα έδινες στις μικρές
χειροσφαιρίστριες ή χειροσφαιριστές
που αρχίζουν να παίζουν τώρα χάν-
τμπολ;
«Αρχικά με τιμά ο χαρακτηρισμός και
όσο σκέφτομαι τον εαυτό μου ως χαν-
τμπολίστρια ανακαλώ στη μνήμη μου
τη θέληση και αγάπη που έχω για το
άθλημα. Δεν φτάνουν μόνο αυτά όμως.
Χρειάζεται πάθος και θέση στόχων. Για
όλα αυτά χρειάζεται σκληρή δουλειά σε
βάθος χρόνου και συνεχομένη. Έμαθα
να μην τα παρατάω ποτέ και να βρίσκω
πάντα κίνητρα για να παλέψω από την
προετοιμασία μέχρι τον κάθε αγώνα στο
κάθε λεπτό. Οπότε σαν συμβουλή θα
έλεγα σκληρή δουλειά, θυσίες και το
μόνο σίγουρο είναι η ανταμοιβή. Να
αγαπούν αυτό που κάνουν και να χαί-
ρονται τα παιδιά την κάθε στιγμή με προ-
σήλωση σε στόχους ατομικούς και ομα-
δικούς».

Η Κύπρια που κλέβει την παράσταση
Η Μάγδα Παπά εντυπωσιάζει στο ελληνικό πρωτάθλημα χάντμπολ

ΑΡΗΣ
Κωστής�Σταυρινίδης

Πλήρωσε τα λάθη του και έχασε την
ευκαιρία να βάλει τις πλέον γερές βάσεις.
Μια  ώρα αρχύτερα στην υπόθεση πα-
ραμονή ο Άρης. Η ήττα στο Μακάρειο
δεν τον βάζει ακόμα σε μπελάδες, όμως
τον υποχρεώνει να είναι προσεκτικός
στους επόμενους αγώνες για να μη
βρεθεί σε δύσκολη θέση. Αυτήν τη στιγμή

ο Άρης είναι στο +4 από τη Δόξα και στο
-3 από την Καρμιώτισσα. Ο αγώνας με
τον Εθνικό στο Τσίρειο είναι πολύ ση-
μαντικός, αφού η νίκη είναι μονόδρομος.
Αν δεν την πάρει, υπάρχει η μεγάλη πι-
θανότητα και η Δόξα να μειώσει ακόμα
περισσότερο (παίζει με την ΑΕΖ) και η
Καρμιώτισσα να την αυξήσει (παίζει με
τη Σαλαμίνα). Για να μπει η ομάδα στη Β
φάση με την ψυχολογία και την αυτοπε-
ποίθηση στα ύψη θα πρέπει να κερδίσει
τον Εθνικό.  

Ο Νικόλας Μαρτίδης γνωρίζει τη
σημασία του επόμενου παιγνιδιού το
Σάββατο και γι’ αυτό θα προετοιμάσει
την ομάδα του όσο καλύτερα μπορεί,
ώστε να παρουσιαστεί έτοιμη για την
επιστροφή της στις νίκες. Ο Κύπριος τε-
χνικός πιστεύει στους παίκτες του και
ξέρει ότι η ήττα στο Μακάρειο ήταν
απλώς μια καλή παρένθεση και σύντομα
ο Άρης θα το αποδείξει αυτό με τις εμ-
φανίσεις του και τα αποτελέσματά του
στα επόμενα παιχνίδια. 

Μεγίστης σημασίας η νίκη με Εθνικό

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Η
ήττα από τη Δόξα και η ισο-

παλία με τον Εθνικό στον
αγώνα της Κυριακής οδή-
γησαν τη Νέα Σαλαμίνα
εκτός του στόχου της εξάδας.

Κάτι που πέτυχε, όπως είναι γνωστό, στην
περσινή αγωνιστική σεζόν. Σίγουρα αυτή
η εξέλιξη έφερε την απογοήτευση, διότι
μετά και τον αποκλεισμό από το Κύπελλο
αυτό θα στοιχίσει σημαντικά στο οικονο-
μικό κομμάτι. Διότι άλλο θα ήταν να βρι-
σκόταν η ομάδα στο πρώτο γκρουπ, που
θα έφερνε κόσμο στο Αμμόχωστος, και
άλλο να είναι στο δεύτερο γκρουπ, απέ-
ναντι μικρομεσαίες ομάδες. Γενικά ήταν
ένα πισωγύρισμα σε μια χρονιά που ζη-
τούμενο ήταν να γίνουν βήματα μπροστά.
Μια δεύτερη συνεχόμενη παρουσία στο
πρώτο γκρουπ των πλέι-οφ θα είχε άλλη
βαρύτητα σε όλα τα επίπεδα του σωμα-
τείου. Πλέον η Νέα Σαλαμίνα θα συμβι-
βαστεί σε αυτό και θα προσπαθήσει να
έχει όσο το δυνατόν καλή πορεία μέχρι
το τέλος του πρωταθλήματος. Αν υπάρχει
στόχος, είναι φυσικά η 7η θέση, αλλά και
αξιοπρεπείς εμφανίσεις. 

Βεργέτης και παίκτες
Σίγουρα οι εξελίξεις στη Νέα Σαλαμίνα
θα τρέξουν πριν από την ολοκλήρωση
του πρωταθλήματος. Πρώτο θα γίνει αυ-
τοκριτική για το τι έφταιξε και η ομάδα δεν
υλοποίησε τον στόχο της και παράλληλα

θα αναμένουν τις αποφάσεις που θα παρ-
θούν κυρίως από τον τεχνικό διευθυντή
της ομάδας, Μάκη Παπαϊωάννου. Ανα-
φερόμαστε φυσικά στο θέμα του προπονητή

και φυσικά για το μέλλον κάποιων ποδο-
σφαιριστών, που είτε θα αποχωρήσουν ή
θα συνεχίσουν και στη νέα αγωνιστική
περίοδο. Σίγουρα όλα αυτά δεν μπορούν

να γίνουν άμεσα, όμως θα αρχίσει η αξιο-
λόγηση. Κυρίως το θέμα Στάικου Βεργέτη
θα είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό.
Υπάρχει ικανοποίηση για τη δουλειά που

έκανε, αν και δεν υλοποιήθηκε ο στόχος
της χρονιάς. Φυσικά σημασία θα έχει αν
και ο ίδιος ο προπονητής θέλει να συνεχίσει
και τη νέα χρονιά στη Νέα Σαλαμίνα. 

Ώρα για ανάλυση και αυτοκριτική
Η νέα χρονιά μπαίνει ήδη στην ατζέντα της Νέας Σαλαμίνας
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ΑΕΛ 

Κωστής�Σταυρινίδης

Και τώρα ανασύνταξη. Στην ΑΕΛ πρέπει
να σηκώσουν κεφάλι, να αφήσουν πίσω
τους τη βαριά ήττα από την Ομόνοια,
την προβληματική αγωνιστική εικόνα
που έδειξαν στα τελευταία τρία ντέρμπι
και να γυρίσουν σελίδα. Όχι με λόγια
αλλά με έργα. Δεν έχει χαθεί κανένας
στόχος, όμως θα πρέπει η λεμεσιανή
ομάδα να βρει το μέταλλό της. Αυτό που
της έλλειψε στο ΓΣΠ.

Ο Πάμπος Χριστοδούλου είναι ο
απόλυτος υπεύθυνος στο να επαναφέρει
στην ΑΕΛ όλα τα στοιχεία που της λεί-
πουν. Ο Κύπριος τεχνικός έχει τις ευθύνες
του για την εικόνα της ομάδας στα τε-
λευταία ντέρμπι και το ξέρει ο ίδιος κα-
λύτερα από τον καθένα. Ζήτησε συγ-
γνώμη από τον κόσμο, όμως η συγγνώμη
πρέπει να φανεί στο γήπεδο. Οι φίλοι
της ΑΕΛ περιμένουν πολλά από τον κο-
ρυφαίο προπονητή στη σύγχρονη ιστο-
ρία της ομάδας. Και ο κ. Χριστοδούλου
θα ψάξει να βρει τους λόγους και τα
αίτια της κατάρρευσης για να τα διορ-
θώσει πριν να είναι αργά. 

Είναι απόλυτα φυσιολογικό, που η
βαριά ήττα το Σάββατο έφερε τον προ-
βληματισμό στις τάξεις της ΑΕΛ. Η λε-
μεσιανή ομάδα παρουσιάστηκε αγνώ-
ριστη, με αποτέλεσμα να δεχθεί τη συν-
τριβή. Η εμφάνιση και ο τρόπος με τον
οποίο ήρθε η ήττα είναι αχώνευτος για
τους φίλους της ομάδας. Γι’ αυτό και η
πίκρα τους ήταν πολύ πιο μεγάλη από

την προηγούμενη, πριν από λίγες ημέ-
ρες και πάλι στο ΓΣΠ. Βλέπουν μια
ομάδα που έχει παρατήσει την προ-
σπάθεια χωρίς λόγο. Είναι μέσα στους

στόχους της η ΑΕΛ και θα ήταν ακόμα
παραπάνω αν κέρδιζε το τελευταίο παι-
χνίδι. Άρα δεν είναι λογικό να δείχνει
αυτή την εικόνα. 

Σε περίοδο ντεφορμαρίσματος 
Είναι ξεκάθαρο ότι παίκτες σημαντικοί
για την ΑΕΛ είναι σε φάση ντεφορμαρί-
σματος. Και το κακό είναι πως σχεδόν

όλοι είναι στην άμυνα. Ο Λαφράνς και ο
Φορτούνα είναι πίσω από τον καλό τους
εαυτό. Ο Αϊρόσα προσπαθεί αλλά τα
νεύρα που του προκαλούν τα λάθη δεν
τον αφήνουν να πιάσει τη γνωστή του
απόδοση. Ο Μιτρέα είναι άδικο να κριθεί
από το πρώτο του παιχνίδι στη βασική
11άδα, ειδικά όταν οι συμπαίκτες του
δεν ήταν σε καλή ημέρα. Ούτε  ίδιος
πήγε καλά. Αυτό ισχύει και για τον Κίττο.
Κλήθηκε να κάνει ντεμπούτο σε ένα παι-
χνίδι όπου τίποτα δεν λειτούργησε σωστά
για την ΑΕΛ, και μοιραία δεν μπόρεσε
να αποφύγει και αυτός τη μετριότητα. 

Η νίκη είναι μονόδρομος 
Η νίκη με τον Ερμή την Κυριακή είναι
μεν μονόδρομος, όμως δεν είναι η απόλυτη
λύση. Θα πρέπει η ομάδα του Πάμπου
Χριστοδούλου, ξεκινώντας από τον αγώνα
που έρχεται, να βγάλει σωστό χαρακτήρα,
να δείξει ότι είναι καλή ομάδα και  φυσικά
να κτίσει σερί νικών, που θα την οδηγήσουν
στο τέλος στην Ευρώπη. Φυσικά μια νίκη
την Κυριακή θα βελτιώσει κάπως το κλίμα,
όμως για να επιστρέψουν τα χαμόγελα
και να ξεκινήσει η ελπίδα, θα πρέπει η
λεμεσιανή ομάδα να κερδίσει και άλλα
παιχνίδια, τα οποία είναι ντέρμπι. 

Ο κόσμος έδειξε ότι πιστεύει στην ομά-
δα. Και αυτό φάνηκε κυρίως στην πρώτη
της επίσκεψη στο ΓΣΠ, όταν βρέθηκαν
στο πλευρό της 1400 οπαδοί της. Ακόμα
όμως και το Σάββατο πήγαν αρκετοί στην
πρωτεύουσα για να την στηρίξουν και
πάλι έφυγαν πικραμένοι. Οι πάντες οφεί-
λουν να βρουν το λάθος και να το διορ-
θώσουν άμεσα, κυρίως για τον κόσμο. 

Και τώρα ανασύνταξη
Πρέπει να σηκώσουν κεφάλι και ν’ αφήσουν πίσω τους τη βαριά ήττα από την Ομόνοια

AEK

Γιάννης�Παπαϊωάννου

Α
υτό που μέτρησε για την

ΑΕΚ είναι ότι έδωσε συνέ-
χεια στις επιτυχίες στο πρω-
τάθλημα, μετά την ήττα από
την Ανόρθωση στο Κύπελ-

λο. Η ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ έδειξε
δυο διαφορετικά πρόσωπα στον αγώνα
της Κυριακής με τον Ερμή. Έδειξε το
θετικό της μέχρι το 53’, όταν βρέθηκε να
προηγείται με 3-0. Όμως μετά την απο-
βολή του Λαμπάν έδειξε το αρνητικό της
και έδωσε την ευκαιρία στον Ερμή να
μειώσει στο 64’ της αναμέτρησης σε 2-3
και να κάνει τον αγώνα ντέρμπι μέχρι το
τέλος. Το ευτύχημα είναι ότι κράτησε το
υπέρ της σκορ και έφτασε στο τέλος σε
μια σημαντική νίκη. Η τοποθέτηση του
κ. Ιδιάκεθ ότι η ομάδα του υπέφερε
μέχρι το τελευταίο λεπτό, ήταν και η
εικόνα που έμεινε για την ΑΕΚ, στον
αγώνα με τον Ερμή. Είναι φανερό ότι η
ΑΕΚ ψάχνεται ακόμη για να σταθερο-
ποιήσει το αγωνιστικό της πρόσωπο.
Δεν είναι ακόμη η ΑΕΚ του Α’ γύρου,
που έβγαζε την ποιότητα, το πάθος και
την αποφασιστικότητά της στο γήπεδο.
Υπάρχει αρκετός δρόμος στο πρωτά-
θλημα και αν η ΑΕΚ θέλει να παραμείνει
στους στόχους της, θα πρέπει στη συνέ-
χεια, και ειδικά στους αγώνες των πλέι-
οφ που θα ακολουθήσουν, να σταθερο-
ποιηθεί και να βγάζει την «αύρα» στο
γήπεδο ότι είναι αποφασισμένη για όλα.
Απ’ εδώ και πέρα δεν επιτρέπονται οι
μεταπτώσεις στην απόδοση. Το πιο ση-
μαντικό απ’ όλα, είναι ότι αυτό θα πρέπει
να το εμπεδώσουν οι ποδοσφαιριστές. 

Η προσοχή στη Δερύνεια
Πλέον η προσοχή στην ΑΕΚ είναι στον
εντός έδρας αγώνα της Κυριακής με την

Αναγέννηση Δερύνειας, η οποία θα
δώσει και τον τελευταίο της αγώνα στην
Α’  κατηγορία. Για την ομάδα της Λάρ-
νακας θα είναι σημαντικός αγώνας. Μπο-
ρεί φαινομενικά να φαντάζει εύκολο
παιχνίδι, όμως για την ΑΕΚ αυτό που
έχει σημασία θα είναι να δείξει το καλό
αγωνιστικό της πρόσωπο και να πάρει
μια νίκη δυναμικής, ενόψει των κρίσιμων
αγώνων που θα ακολουθήσουν στα πλέι-
οφ. Η ΑΕΚ θα πρέπει να δείξει σοβαρό-
τητα και χωρίς εφησυχασμό να επιβάλει

τον ρυθμό της για να προσφέρει γκολ
και θέαμα στους φίλους της. 

Ο Τρισκόφσκι δείχνει τον δρόμο
Ένας ποδοσφαιριστής για την ΑΕΚ που
θα πρέπει ν’ αποτελέσει παράδειγμα
προς μίμηση για τους υπόλοιπους, είναι
ο Ιβάν Τρισκόφσκι. Ο Σκοπιανός άσος
στον αγώνα με τον Ερμή πέτυχε τα δυο
από τα τρία τέρματα και γι’ ακόμη μια
φορά ήταν το Α και το Ω. Μέχρι τώρα
στον μαραθώνιο σκόραρε 14 τέρματα

και ουσιαστικά δείχνει τον δρόμο προς
τους συμποδοσφαιριστές του. Σταθερός
σε απόδοση, βγάζει πάθος και αποφα-
σιστικότητα στα παιχνίδια. 

Χάνει τον Λαμπάν 
Η ΑΕΚ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του
Βίνσεντ Λαμπάν στις επόμενες δυο αγω-
νιστικές, μετά την αποβολή του στον
αγώνα με τον Ερμή. Σίγουρα η απώλειά
του θα είναι σημαντική, όμως υπάρχουν
οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να τον

αντικαταστήσουν. Στα θετικά είναι η επι-
στροφή του Τομάς, ο οποίος ήταν στην
αποστολή στον αγώνα με τον Ερμή. Λο-
γικά με την Αναγέννηση θα αγωνιστεί
και χωρίς καμία αμφιβολία η επιστροφή
του θα είναι πολύ σημαντική στην πιο
κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος. Στα
θετικά είναι και η πρώτη παρουσία  του
Χέφελ, ο οποίος στο ντεμπούτο του σκό-
ραρε. Ο Ολλανδός άσος έδειξε θετικά
στοιχεία και σίγουρα και αυτός θα έχει
ακόμη περισσότερα να δώσει. 

Είχε τάσεις αυτοκτονίας 
Καλείται στην πιο κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος να σταθεροποιήσει την απόδοσή της και να βγάλει πάθος
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ΑΠΟΛΛΩΝ 2
43’ Μάγκλιτσα, 96’ Ζοάο Πέδρο

ΑΠΟΕΛ 0

Πολύβιος Αλεξάνδρου 

Σ
πουδαία νίκη από κάθε

άποψη πέτυχε ο Απόλλω-
νας, που κέρδισε στο
ντέρμπι της αγωνιστικής
τον ΑΠΟΕΛ 2-0, βάζοντας

«φωτιά» στην κορυφή. Δίκαιο το απο-
τέλεσμα για την ομάδα του Σωφρόνη
Αυγουστή, που με τον Κύπριο τεχνικό
στον πάγκο του τρέχει ένα εντυπωσιακό
στατιστικό, με δέκα νίκες και μία ισο-
παλία! Γενικότερα ο Απόλλωνας έδειξε
ότι ήθελε περισσότερο τους τρεις βαθ-
μούς και το πέτυχε δίνοντας τεράστιο
ενδιαφέρον στην κορυφή, αφού πλέον
βρίσκεται στο -3 από τους «γαλαζοκί-
τρινους».  

Ο Απόλλωνας άρχισε πιο δυνατά, με
τον Σωφρόνη Αυγουστή να θέλει να εκ-
μεταλλευθεί την κούραση των αντιπάλων.
Έτσι, έβαλε αρκετή πίεση από την αρχή
ψηλά και κυκλοφορώντας γρήγορα την
μπάλα. Σταδιακά η πίεση άρχισε να
γίνεται εντονότερη, με τον Απόλλωνα να
προσπαθεί να εκμεταλλευθεί κυρίως τις
κάθετες μπαλιές του Ντα Σίλβα. 

Από την άλλη οι «γαλαζοκίτρινοι»,
εμφανώς κουρασμένοι από την υπερ-
προσπάθεια της Πέμπτης, δεν μπορούσαν
να κρατήσουν μπάλα, με αποτέλεσμα
να μην μπορούν να κάνουν το παιχνίδι
τους. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι σε
ολόκληρο το πρώτο 45λεπτο δεν κατά-
φεραν να περάσουν μια κάθετη πάσα
στην εστία του Βάλε, ενώ στο ίδιο διάστημα
δημιούργησαν μόλις μία προϋπόθεση.
Παρ’ όλα αυτά η αμυντική γραμμή των
«γαλαζοκιτρίνων» «καθάριζε» σχετικά
εύκολα τις φάσεις των αντιπάλων, μη
επιτρέποντάς τους να γίνουν επικίνδυνοι
μπροστά στην περιοχή του Βάτερμαν. 

Με την πάροδο του χρόνου το παιχνίδι
έγινε δυνατό και νευρικό, με αποτέλεσμα
ο ρυθμός του να χαλάσει, ενώ τα συνεχή
σφυρίγματα από πλευράς Βασίλη Δη-
μητρίου προκαλούσαν εκνευρισμό.  

Η υπεροχή του Απόλλωνα έφερε
καρπούς στο 43’ με τον Μάγκλιτσα, ο
οποίος πέτυχε το όγδοο φετινό του γκολ.
Ο Πέδρο έκανε τη σέντρα, ο Αστίθ έδιωξε
την  μπάλα, που έφτασε στον Κροάτη
φορ, ο οποίος με εξαιρετική προσποίηση
απέφυγε τον Μιλάνοφ και από το ύψος
της περιοχής με πλασέ την έστειλε στα
δίκτυα του Βάτερμαν. Ένα λεπτό αργότερα,
ο Μάγκλιτσα έγινε αναγκαστική αλλαγή,
με τον Γκίε να περνά στη θέση του.

Με άλλο πρόσωπο
Με την έναρξη της επανάληψης ο ΑΠΟ-
ΕΛ μπήκε πιο αποφασισμένος, κράτησε
μπάλα και προσπάθησε να μεταφέρει
την πίεση στην εστία του Βάλε. Μάλιστα,

στο 52’ θα μπορούσε να φέρει τον δείκτη
του σκορ στα ίσα, εάν η μπάλα δεν στα-
ματούσε στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Βάντερ
εκτέλεσε το φάουλ, ο Κάνιας έπιασε την
κεφαλιά, όμως το δοκάρι στάθηκε σύμ-
μαχος του Βάλε. Γενικότερα, οι «γαλα-
ζοκίτρινοι» είχαν περισσότερη ζωντάνια
και περισσότερα τρεξίματα δείχνοντας
περισσότερη διάθεση να επιτεθούν, αλλά
με τον Απόλλωνα να αμύνεται σωστά
και να προσπαθεί με αντεπιθέσεις να
πετύχει δεύτερο γκολ. Σταδιακά ο Απόλ-
λωνας ισορρόπησε και διαχειρίστηκε
σωστά το προβάδισμά του. Οι «γαλαζο-
κίτρινοι» έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο
85’, όταν μετά από φάση διαρκείας στα
καρέ του Απόλλωνα, ο Κάνιας έπιασε
την κεφαλιά με τους αμυντικούς να τη
διώχνουν πριν περάσει τη γραμμή.

Στα τελευταία λεπτά, όπως ήταν φυ-
σιολογικό, ο ΑΠΟΕΛ άσκησε πίεση στην
εστία του Βάλε και στο 94’ έχασε μεγάλη
ευκαιρία, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ

ο Μερκής έπιασε την κεφαλιά, με τον
Βινίσιους να διώχνει με δεύτερη κεφαλιά
προτού η μπάλα περάσει τη γραμμή. 

Και εκεί που οι φιλοξενούμενοι ασκού-
σαν πίεση, ο Απόλλωνας (96’) έφυγε στην
αντεπίθεση, με τον Ζοάο Πέδρο απέναντι
στον Βάτερμαν να πλασάρει εύστοχα, να
κάνει το 2-0 και να «κλειδώνει» τη σπου-
δαία επιτυχία της ομάδας του.

Το πλάνο των προπονητών
Ο Σωφρόνης Αυγουστή παρέταξε την
ομάδα του με τον Βάλε κάτω από τα δο-
κάρια, τους Χάμπο Κυριάκου και Βινί-
σιους στο κέντρο της άμυνας και τους
Σέρτζιο, Βασιλείου στα άκρα. Στο κέντρο
οι Σακέτι, Μπεντόγια, λίγο πιο μπροστά
ο Ντα Σίλβα, στα «φτερά» οι Πέδρο και
Σαρδινέρο και στην κορυφή ο Μάγκλιτσα. 

Από την άλλη, ο Τόμας Κρίστιανσεν
παρέταξε την ομάδα του με τον Βάτερμαν
κάτω από τα δοκάρια, στο κέντρο της
άμυνας τους Αστίθ και Μερκή και στα

άκρα οι Ιωάννου και  Μιλάνοφ. Στο κέν-
τρο, Μοράις και Κάνιας, στα «φτερά»
Αλωνεύτης και Βάντερ και δίδυμο στην
κορυφή οι Ντε Καμάργκο, Σωτηρίου.

Χάνουν το επόμενο ντέρμπι
Οι Σακέτι και Σαρδινέρο ήταν στο όριο,
δέχθηκαν κάρτες στο ντέρμπι με τον ΑΠΟ-
ΕΛ και έτσι χάνουν και οι δύο το τελευταίο
ντέρμπι της κανονικής διάρκειας με Ανόρ-
θωση στο “Αντώνης Παπαδόπουλος”. 

ΤΟ ΦΙΛΜ 

ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

11’ Σέντρα από τον Σακέτι στην

περιοχή, ο Μάγκλιτσα πρόλαβε και

ακούμπησε την μπάλα προ του Μι-

λάνοφ, η οποία πέρασε έξω.

15’ Κατέβασμα του Μάγκλιτσα

στην περιοχή, έκανε το γυριστό

σουτ, αλλά η μπάλα χτύπησε στο

σώμα του Αστίθ, ο οποίος ήταν σω-

στά τοποθετημένος.

39’ Γύρισμα του Αλωνεύτη, έδιωξε

η άμυνα του Απόλλωνα και στην

εξέλιξη της φάσης ο Κάνιας έστειλε

την μπάλα ψηλά έξω.

43’ ΓΚΟΛ 1-0: Ο Πέδρο έκανε τη

σέντρα, ο Αστίθ έδιωξε την μπάλα,

έφτασε στον Μάγκλιτσα, ο οποίος

έκανε εξαιρετική προσποίηση στον

Μιλάνοφ και από το ύψος της πε-

ριοχής με πλασέ την έστειλε στα δί-

κτυα. 

52’ Δοκάρι για τον ΑΠΟΕΛ, από

την κεφαλιά του Κάνιας μετά από

εκτέλεση φάουλ του Βάντερ. 

70’ Μετά από σέντρα, ο Γκίε έπιασε

την κεφαλιά από πλεονεκτική θέση,

με την μπάλα να φεύγει πάνω από

το οριζόντιο δοκάρι.

76’ Καλή ευκαιρία για τον Απόλ-

λωνα, με δυνατό πλασέ από τον

Σακέτι, ο Βάτερμαν αποκρούει.

80’ Ο κ. Δημητρίου θα μπορούσε

να δείξει κόκκινη αντί κίτρινη στον

Γιώργο Βασιλείου σε εκτός φάσης

χτύπημα στον Γιαννιώτα.

83’ Φαλτσαριστό σουτ από τον

Παπουλή, αποκρούει ο Βάτερμαν. 

85’ Φάση διαρκείας στην περιοχή

του Απόλλωνα, στη γραμμή διώ-

χνουν οι «κυανόλευκοι» την μπάλα

μετά την κεφαλιά του Κάνιας.

90’ Κλασική ευκαιρία για τον

Απόλλωνα με τον Παπουλή. Ο Ελ-

λαδίτης μεσοεπιθετικός σε τετ-α-

τετ με τον Βάτερμαν δεν μπόρεσε

να τον νικήσει. 

94’ Ο Μερκής μετά από εκτέλεση

κόρνερ έπιασε την κεφαλιά, όμως ο

Βινίσιους με δεύτερη κεφαλιά

έδιωξε προτού η μπάλα περάσει τη

γραμμή. 

96’ ΓΚΟΛ 2-0: Ο Ζοάο Πέδρο μό-

νος απέναντι στον Βάτερμαν, με εύ-

στοχο πλασέ διαμορφώνει το τελι-

κό αποτέλεσμα. 

Το άρχισε ο Μάγκλιτσα, το τελείωσε ο Ζοάο Πέδρο
Οι «κυανόλευκοι», μετά τη σπουδαία τους επιτυχία, μείωσαν στους 3β. από το ρετιρέ δίνοντας τεράστιο ενδιαφέρον 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Βάλε, Κυριάκου, Βινίσιους, Σέρτζιο, Βα-

σιλείου, Σακέτι, Μπεντόγια (62’ Σεμέδο), Ντα Σίλβα, Πέ-

δρο, Σαρδινέρο (78’ Παπουλής), Μάγκλιτσα (45+2’ Γκιέ).

ΑΠΟΕΛ: Βάτερμαν, Αστίθ (46’ Γιαμπερέ), Μερκής, Μιλά-

νοφ, Ιωάννου, Κάνιας, Μοράις, Αλωνεύτης (68’ Γιαννιώ-

τας), Βάντερ (78’ Εφραίμ), Ντε Καμάργκο, Σωτηρίου.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μάγκλιτσα, Σαρδινέρο (4η), Σακέτι (6η), Βα-

σιλείου, Παπουλής/ Κάνιας, Γιαννιώτας (4η)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Βασίλης Δημητρίου.

ΒΟΗΘΟΙ: Σωτήρης Βίκτωρος, Πέτρος Πέτρου, Δημή-

τρης Μασιάς (4ος).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Μιχάλης Παπαβαρνάβας.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ-ΑΠΟΕΛ 2-0 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ.-ΑΕΖ Ζ. 0-0

ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΕΛ 4-1

ΔΟΞΑ-ΑΡΗΣ 3-1

ΕΡΜΗΣ-ΑΕΚ 2-3

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ-Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ 0-0

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1-4

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 4 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΕΖ - ΔΟΞΑ 16:00

ΑΠΟΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ 17:00

Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 18:00 

ΑΡΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 19:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 16:00

ΑΕΛ - ΕΡΜΗΣ 17:00

ΑΕΚ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. 18:00

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ

1. ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ 19

2. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 15

3. ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ 14

4. ΖΕΛΑΓΙΑ 13

5. ΚΑΤΣΑΡΑΒΑ 12

6. ΠΑΠΟΥΛΗΣ 12

7. ΑΛΒΕΣ 11

8. ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ 11

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΘΟΙ-ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 1-2

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ 8-1

ΕΝ.Α.Δ.-ΠΑΦΟΣ F.C. 0-3

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛ.-ΕΝΩΣΗ 0-0

ΑΛΚΗ ΟΡ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2

ΠΑΕΕΚ-ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ. 1-0

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ-ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘ. 2-6

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. ΑΛΚΗ ΟΡ. 49-10 56

2. ΠΑΦΟΣ F.C. 43-18 50

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 34-17 44

4. ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 43-23 39

5. ΕΝΩΣΗ 32-24 37

6. ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘ. 29-23 36

7. ΘΟΙ 21-24 29

8. ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 23-27 28

9. ΠΑΕΕΚ 20-30 23

10. ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛ. 20-35 18

11. ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ. 12-26 17

12. ΕΝ.Α.Δ. 19-43 17

13. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 16-36 15

14. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ 23-48 15

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΠΕΠ Π. -ΟΛΥΜΠΙΑΣ Λ. 1-1

Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ-AXΥΡΩΝΑΣ Λ. 1-3

ΠΕΓΕΙA-ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ 2-2

ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ-ΔΙΓΕΝΗΣ 2-1

ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡ. 2-1

ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Δ.-ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ 5-3

ΗΡΑΚΛΗΣ Γ.-ΕΛΠΙΔΑ Ξ. 4-1

ΕΘΝΙΚΟΣ Λ.-ΜΕΑΠ 1-1

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κ.-ΑΤΛΑΣ ΑΓΛ. 1-1

ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ Σ.-ΚΟΥΡΡΗΣ 3-0

ΔΟΞΑ Π.-ΑΜΑΘΟΥΣ 0-3

ΦΡΕΝΑΡΟΣ-ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 2-1

ΚΟΛΩΝΗ-ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 4-2

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡ.-ΑΠΕΑ ΑΚΡ. 0-0

ΚΟΡΝΟΣ-ΦΟΙΝΙΚΑΣ 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

# Όνομα Ομάδας Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Τέρματα Βαθμοί

1. ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 25 18 5 2 60-15 59

2. ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 25 17 5 3 56-19 56

3. Α.Ε.Κ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ 25 16 7 2 48-19 55

4. ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 25 15 6 4 39-20 51

5. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 25 15 5 5 55-35 50

6. ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 25 10 8 7 39-27 38

7. ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 25 9 5 11 33-40 32

8. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 25 8 7 10 21-30 31

9. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 25 8 6 11 41-43 30

10. ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 25 6 6 13 27-52 24

11. ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 25 5 6 14 27-51 21

12. ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 25 4 5 16 16-38 17

13. Α.Ε. ΖΑΚΑΚΙΟΥ 25 1 8 16 20-59 11

14. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 25 0 7 18 18-52 7

Ο τεχνικός του Απόλλωνα, Σωφρόνης
Αυγουστή, έδωσε συγχαρητήρια στους
ποδοσφαιριστές του για τη νίκη που
πέτυχαν στο παιχνίδι του πρωταθλή-
ματος.

«Θέλω να δώσω τα συγχαρητή-
ρια για την πρόκριση του ΑΠΟΕΛ
στο Γιουρόπα Λιγκ. Ήταν ένα παι-
χνίδι που το θέλαμε πάρα πολύ.
Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλοί,
σίγουρα αναμέναμε αυτήν την πίεση
στο δεύτερο. Γι’ ακόμα ένα παιχνίδι
οι παίκτες μου στάθηκαν πολύ καλά
στον αγωνιστικό χώρο. Κατάφεραν
και ξαναμπήκαν στο παιχνίδι του
πρωταθλήματος. Θα προσπαθήσου-
με να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο
και να παίζουμε για τη νίκη. Κατά-
φεραν και έφεραν πίσω τον κόσμο
στα γήπεδα και θέλουμε να τους
κρατήσουμε».

«Δύσκολη έδρα το Τσίρειο»
Δύσκολη έδρα το Τσίρειο παραδέχθηκε
ο τεχνικός του ΑΠΟΕΛ, Τόμας Κρί-
στιανσεν, μιλώντας και για τη διαφορά
του πρώτου ημιχρόνου με το δεύτερο. 

«Είναι δύσκολο να έρθεις Λεμεσό
σε αυτό το στάδιο και να προσπαθείς
για τους τρεις βαθμούς. Ειδικά όπως
εμφανιστήκαμε στο πρώτο ημίχρονο,
δεν είχαμε την ίδια ένταση με τον Απόλ-
λωνα, δεν είχαμε την κατοχή της μπάλας.
Αργούσαμε να βγούμε πρώτοι στις φά-
σεις. Ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα του
πρώτου ημιχρόνου. Στο β’ ημίχρονο το
παιχνίδι ήταν διαφορετικό, είχαμε τις
ευκαιρίες μας, παίξαμε καλύτερα, όμως
στο τέλος επιστρέφουμε χωρίς βαθμούς.
Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε και
μας υποστήριξε. Περιμένουμε από τον
κόσμο και την ομάδα να πάρουμε τους
τρεις βαθμούς απέναντι στην Ομόνοια».

«Ξανά στο κόλπο του τίτλου»

Σ
ε σοβαρές καταγγελίες προέβη

ο Νεκτάριος Πετεβίνος, μι-
λώντας μετά το τέλος του αγώ-
να.  Ο Υπεύθυνος Επικοινω-
νίας του ΑΠΟΕΛ στάθηκε σε

τρία σημεία: Στη διαιτησία, στα ball boys
και στη δολοφονική απόπειρα με πιστόλι
προς την κερκίδα των φίλων του ΑΠΟ-
ΕΛ.

«Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα για
τη νίκη. Θα δώσει διαφορετική νότα
στο πρωτάθλημα σε ό,τι αφορά τις απο-
στάσεις. Πέρα από το πρώτο 20λεπτο
που ήταν καλύτερος ο Απόλλωνας, μετά
ισορροπήσαμε. Στο β’ ημίχρονο ο ΑΠΟ-
ΕΛ κυριάρχησε, σπαταλήσαμε πολλές
ευκαιρίες κυρίως στα τελευταία δέκα
λεπτά. Ήρθε και το δεύτερο γκολ του
Απόλλωνα. Στέκομαι σε 3 σημεία, στη
διαιτησία του κ. Δημητρίου που ανέ-
χτηκε το σκληρό παιχνίδι. Υπήρχαν πε-
ριπτώσεις που η κάρτα έπρεπε να είχε
άλλο χρώμα. Έδειξε 5 λεπτά καθυστε-
ρήσεις, δινόταν η εντύπωση ότι στο β’
ημίχρονο τα ball boys δεν μπορούσαν
να κουνηθούν. Ήταν γενικά νωχελικά.
Σήμερα έγινε μία δολοφονική απόπειρα
στην έναρξη του αγώνα. Με πιστόλι
έριξαν στην κερκίδα του ΑΠΟΕΛ, δύο
άτομα είναι στο νοσοκομείο, απαράδεχτα
πράγματα. Ευθύνη συνολική και του
ελέγχου και της Αστυνομίας. Οι αρμόδιοι
θα πρέπει να το δουν σοβαρά. Στρέφουμε
τώρα την προσοχή μας άμεσα στο επό-
μενο παιχνίδι. Δεν θα βρω εγώ τις
λύσεις γι’ αυτό το θέμα, σίγουρα στο
ΓΣΠ δεν συμβαίνει αυτό».

Κωνσταντίνου:
«Θα το ψάξει η Αστυνομία»
Ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα,
Φανούριος Κωνσταντίνου, απάντησε στις
καταγγελίες του ΑΠΟΕΛ όσον αφορά
τον τραυματισμό οπαδών με πιστόλι.

«Δεν υπέπεσε κάτι στην αντίληψή
μας. Είναι εκτός γηπέδου που έγινε. Από
την κερκίδα του Απόλλωνα δεν έφευγε
κανένα πιστόλι. Σίγουρα είναι καταδι-

καστέο,  όμως επειδή άκουσα χαρακτη-
ρισμούς για δολοφονικά, να μην ξεχνά
και το παρελθόν του ο ΑΠΟΕΛ, γιατί
δεν είναι οι οπαδοί μας που έβγαλαν
μάτια οπαδών και κοριτσιών στα γήπεδα
με τη Νέα Σαλαμίνα. Άρα το να προ-
σπαθούμε να δυναμιτίζουμε το κλίμα,
όπως έκανε ο συνάδελφος, το θεωρώ
απαράδεκτο. Καταδικαστέα πράξη. Ευ-
τυχώς που δεν τραυματίστηκαν. Από τη

στιγμή που ήταν εκτός γηπέδου, θα το
ψάξει η Αστυνομία.

»Στο αγωνιστικό μέρος, κάναμε το
αυτονόητο. Είμαστε ο Απόλλωνας και
πρέπει να κερδίζουμε. Δεν έχουμε πε-
τύχει κάτι και δεν πανηγυρίζουμε. Παί-
ξαμε το παιχνίδι μας. Ο ΑΠΟΕΛ δι-
καιούται να αισθάνεται όπως αισθάνεται.
Να καθαρίσει το μυαλό όλων και να
δούμε το παιχνίδι με την Ανόρθωση». 

Πετεβίνος: «Δολοφονική απόπειρα με πιστόλι»
Έντονος ο χθεσινός
απόηχος του
ντέρμπι, με τον
Νεκτάριο Πετεβίνο
να μιλά για
δολοφονική
απόπειρα με
πιστόλι προς την
κερκίδα των φίλων
του ΑΠΟΕΛ, και
τον Φανούριο
Κωνσταντίνου να
λέει ότι ο ΑΠΟΕΛ
δεν πρέπει να
ξεχνά και το
παρελθόν του. 
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Από ασχημόπαπο, η Ανόρθωση με σω-
στές αλλαγές και αποφάσεις μετατρέπεται
σε κύκνο, και ας φαντάζουν υπερβολικά
τα επίθετα. Το πολύ κακό ξεκίνημα στην
αρχή του πρωταθλήματος και η απο-
γοητευτική εικόνα που έβγαζε στο γήπεδο
είχαν μαζέψει μαύρα σύννεφα πάνω
από το «Αντ. Παπαδόπουλος».

Όσοι υποστήριζαν ότι η επιλογή της
διοίκησης να δώσει εν λευκώ την ομάδα
στους Μπενίτο και Πουτσέ ήταν λανθα-
σμένη απόφαση, με τον χρόνο δικαιώ-
θηκαν. Η αγωνιστική εικόνα της Ανόρ-
θωσης, τραγική. Η κατάσταση στα απο-
δυτήρια, ακόμα πιο χάλια. Ο φίλαθλος
κόσμος της έβλεπε ένα σύνολο να μην
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
του αλλά και στην ιστορία του συλλόγου.
Επίσης ήταν αρκετοί εκείνοι που έμ-
πλεκαν, και όχι αδίκως, την «Κυρία» σε
περιπέτειες. Η αλλαγή στην τεχνική ηγε-
σία και η αλλαγή στη διοίκηση άλλαξαν
τα πάντα. Ο Ρόνι Λέβι είχε ίσως το δυ-
σκολότερο προπονητικό έργο όταν ανέ-
λαβε. Να καταφέρει να κάνει ομάδα, ένα
σύνολο ποδοσφαιριστών που έδειχνε
αταίριαστο. Μέσω πολλών δυσκολιών,
με έλλειψη ποδοσφαιριστών, με χαμένη
ψυχολογία, τα κατάφερε. Η ανάληψη της
διοίκησης από τον Ανδρέα Παντελή

βοήθησε στο μέγιστο. Ο Ισραηλινός προ-
πονητής βρήκε έναν άνθρωπο να μιλά
την ίδια γλώσσα. Τη γλώσσα του ποδο-
σφαίρου. Με σωστές αποκτήσεις ποδο-
σφαιριστών στη Β’ μετεγγραφική περίοδο

και ταυτόχρονη άνοδο των υπολοίπων
ποδοσφαιριστών, η Ανόρθωση μετατρά-
πηκε σε ανταγωνιστικό σύνολο. Σε ομάδα
που απέδιδε ποδόσφαιρο και έπαιρνε
βαθμούς.

Σε άλλες ποδοσφαιρικές χρονιές, η
6η θέση θα ήταν αποτυχία για την Ανόρ-
θωση. Για τη φετινή χρονιά δεν είναι.
Αρκεί κάποιος να αναλογιστεί πώς ξε-
κίνησε. Θα ήταν πισωγύρισμα αν η «Κυ-

ρία» αγωνιζόταν στον β’ όμιλο. Η συμ-
μετοχή της στον α’ όμιλο δίνει ψυχολογία
και σαφώς θα την διατηρήσει σε αντα-
γωνιστική αγωνιστική κατάσταση ενόψει
κυπέλλου, που είναι ο μεγάλος στόχος. 

Η αντεπίθεση
Η συμμετοχή της Ανόρθωσης οφείλεται

κυρίως στην αγωνιστική ανάκαμψή  της,
καλύπτοντας μια διαφορά αρκετών βαθ-
μών, που κάποια στιγμή ήταν στο -9 όταν
ανέλαβε ο Ρόνι Λέβι και πλέον είναι στο
+6 από την ομάδα που βρίσκεται στην 7η
θέση της βαθμολογίας. Επίσης εντυπω-
σιακό είναι το στοιχείο της κατά τον μήνα
Φεβρουάριο, όπου πέτυχε πέντε νίκες σε
πρωτάθλημα και κύπελλο. Επικράτησε
της Αναγέννησης με 3-0, της Δόξας με 0-
2, του Εθνικού με 4-3, της ΑΕΚ με 1-3 και
της Καρμιώτισσας με 4-1.

Το πρώτο στοίχημα η Ανόρθωση το
πέτυχε. Θα αγωνιστεί στον α’ όμιλο. Το
άλλο επίσης μεγάλο στοίχημα είναι η
κατάκτηση του κυπέλλου. Ο κόσμος της
Ανόρθωσης διψά για έναν τίτλο. Έχει
χρόνια να πανηγυρίσει μια διάκριση.
Σε κάθε τελευταίο παιχνίδι ο κόσμος
ζητά επιτακτικά την κατάκτηση του κυ-
πέλλου. Αγωνιστικά η Ανόρθωση μπορεί.
Βρίσκεται με το ενάμισι πόδι στα ημιτελικά
του θεσμού. Αποδίδει πολύ καλό ποδό-
σφαιρο,  όμως θα πρέπει να μείνει σε
αυτό το επίπεδο αν επιθυμεί να φτάσει
στον τελικό και να το κατακτήσει. 

ΟΜΟΝΟΙΑ

Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Η
παραχώρηση του Σέρινταν

στη Γιαγκελόνια αναμένεται
να ολοκληρωθεί σήμερα,
με την Ομόνοια να χάνει
ένα από τα καλύτερα στε-

λέχη της. Με το υπάρχον ρόστερ, η πα-
ραχώρηση του Ιρλανδού επιθετικού
είναι σαφώς μεγάλη απώλεια. Ο Σέρινταν
κάλυπτε το ένα άκρο και ήταν η 2η και
πολύ καλή λύση στην κορυφή. Είχε τε-
χνική, σκόραρε αρκετά συχνά, είχε εξυ-
πνάδα στο παιχνίδι του, έδινε ασίστ και
βοηθούσε στις εναέριες μονομαχίες.
Φεύγοντας, η ομάδα της Λευκωσίας
αποδυναμώνεται επιθετικά, αφού εναλ-
λακτικές λύσεις αποτελούν ο νεαρός και
άπειρος Αζίζ και δύο παίκτες που δεν
είναι κλασικοί γουίνγκερ, όπως ο Κύπρου
και ο Ρουσιάς. Φυσικά μπορεί να προ-
ωθηθεί και ο Σοϊλέδης (είχε ξεκινήσει
σαν ακραίος επιθετικός στην  καριέρα
του), ν'αγωνιστεί και ο Δημητρίου.  Την
ίδια στιγμή, η Ομόνοια θα εύχεται να
μην απουσιάσει από παιχνίδια, έστω και
ένας εκ των Ντάρμπισαϊαρ-Χριστοφή,
γιατί το πρόβλημα θα γίνει από μεγάλο,
τεράστιο.  Παρόλα αυτά, η παραχώρηση
του Σέρινταν δείχνει έναν ρεαλισμό. Από
τη μια είναι το ποσόν παραχώρησης
(πάνω από 250 χιλιάδες), συν τα χρήματα
από το συμβόλαιό του. Ο Ιρλανδός θα
έμενε ελεύθερος το καλοκαίρι και θα
πήγαινε Πολωνία, αφού είχε δελεαστι-
κότατη πρόταση. Σε οικονομικά επίπεδα
που, ακόμη και με υπέρβαση, η Ομόνοια
δεν  μπορούσε να πλησιάσει. Είναι λοιπόν
μία κίνηση δείγμα, ότι η Ομόνοια κοιτάζει
περισσότερο την επερχόμενη χρονιά,
παρά την τρέχουσα και αυτό είναι ορθό.
Φυσικά υπάρχει ο στόχος της Ευρώπης,
όμως μετρώντας η ομάδα τα κουκκιά
της με βάση τις δυνάμεις και την όλη
πορεία της, ξέρει πως με Σέρινταν ή
χωρίς δεν είναι εύκολο το έργο της.

Οπότε, σαφώς και τα υπέρ της παραχώ-
ρησης του Ιρλανδού είναι περισσότερα
από τα κατά. Αν δε μείνει εκτός Ευρώπης,
καλύπτει και ένα μικρό, αλλά όχι ευκα-
ταφρόνητο ποσό από την οικονομική
ζημιά.  

Ετοιμασίες για ντέρμπι
Ο Ιωακείμ μετρά λοιπόν άλλη μια

απώλεια ενόψει του ντέρμπι της Λευ-
κωσίας. Δεν υπολογίζει φυσικά στους

Άρνασον, Καρλίτος και στον τιμωρημένο
Παναγιώτου. Σήμερα θα υπάρχει πιο
ξεκάθαρη εικόνα για τον Βύντρα, αλλά
οι μέχρι τώρα ενδείξεις δεν είναι και οι
καλύτερες. Λογικά λοιπόν ο Ιωακείμ θα
πρέπει να ετοιμάσει την άμυνά του, με
περιορισμένες λύσεις με την 4άδα Δη-
μητρίου, Σοϊλέδη, Νασιμέντο και Κατε-
λάρη να φαντάζει η πιθανότερη. Τετράδα
που μέχρι και πριν από μερικές αγωνι-
στικές φάνταζε απίθανο να επιλεγεί. Το

πρώτο ζητούμενο είναι και οι τέσσερεις
να αποδώσουν το μάξιμουμ και να συ-
νεννοηθούν στον καλύτερο δυνατό βαθμό.
Το δεύτερο και ίσως πιο σημαντικό είναι
ολόκληρη η συμπεριφορά της ομάδας
στον αμυντικό τομέα και η στρατηγική.
Οι πλείστες ήττες σε ντέρμπι είχαν ως
σημείο αναφοράς το κακό ξεκίνημα της
ομάδας και τον λάθος αγωνιστικό της
προσανατολισμό. Δύο φορές, η Ομόνοια
έπαιξε με σφιχτή τακτική και κλειστές

γραμμές (με ΑΕΚ στον 1ο γύρο και ΑΕΛ)
και τα πήγε πολύ καλά. Γενικά η στρα-
τηγική θα παίξει μεγάλο ρόλο από πλευ-
ράς Ομόνοιας. Όχι μόνο το Σάββατο,
αλλά και σε όλα τα επόμενα παιχνίδια.
Η αίσθηση επί Κάρβερ, ήταν ότι προ-
σάρμοζε όσο έπρεπε την τακτική με τα
χαρακτηριστικά των παικτών. Ο Ιωακείμ
φαίνεται πως ακολουθεί ένα διαφορετικό
μοντέλο, αν έχουμε σαν δείγμα τον αγώνα
με την ΑΕΛ.

Μια τέτοια «Κυρία» θέλουν να βλέπουν
Άλλη ομάδα η Ανόρθωση σε ελάχιστο διάστημα, δείχνει ικανή για το κύπελλο 

Ρεαλιστική κίνηση η απόφαση για Σέρινταν
Σοβαρή απώλεια για την ομάδα ο Ιρλανδός, αλλά με βάση τα σημερινά 
δεδομένα,  τα υπέρ στη ζυγαριά είναι περισσότερα από τα κατά
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Η ΠΑΕ ΑΕΛ προχώρησε σε τρομερές
καταγγελίες για την αναμέτρηση του
Λεβαδειακού με τον ΠΑΣ Γιάννινα,
που βρήκε νικητές τους Βοιωτούς, ενώ
στο στόχαστρο των “βυσσινί” βρέθηκαν
και συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές
των δύο ομάδων!

Σφοδρή επίθεση της ΠΑΕ ΑΕΛ και
του Αλέξη Κούγια! Οι “βυσσινί” εξέ-
δωσαν ανακοίνωση και κάλεσαν την
αθλητική Δικαιοσύνη να διερευνήσει
τις συνθήκες κάτω απ’ τις οποίες διε-
ξήχθη το παιχνίδι Λεβαδειακός - ΠΑΣ
Γιάννινα, που βρήκε νικητές τους Βοι-
ωτούς με 2-1.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ζητά απ’ τους
εισαγγελείς να ερευνήσουν τις συμπε-

ριφορές των Λεονάρντο Κούτρη και
Θοδωρή Μπέριου, τονίζοντας πως
κατά το παρελθόν αγωνίστηκαν σε ομά-
δες, οι οποίες ήταν στοιχηματικά ύπο-
πτες. Θυμίζουμε πως ο Λεονάρντο
Κούτρης ήταν πρωταγωνιστής στο περ-
σινό επεισόδιο με τους τραυματιοφορείς
στο “AEL FC Arena”.

Τέλος, oι “βυσσινί” ενημέρωσαν
πως την Τρίτη (28/02) θα κατατεθεί
από το γραφείο του Κούγια η καταγγελία
στους αθλητικούς δικαστές εις βάρος
του ποδοσφαιριστή Καλί. Η ΠΑΕ ΑΕΛ
κατηγορεί τον Καλί για βαριά σκοπού-
μενη σωματική βλάβη, κακουργηματικό
αδίκημα εις βάρος του Ντοντό και ζητά
αποζημίωση 50.000 ευρώ.

Ο Νίκος Κωστένογλου συναντήθηκε
με τον Θεόδωρο Καρυπίδη και υπήρξε
συμφωνία για την υπογραφή συμβο-
λαίου για 1,5 χρόνο, με τον έμπειρο τε-
χνικό να αναλαμβάνει άμεσα τους “κι-
τρινόμαυρους”.

Ο Νίκος Κωστένογλου είναι οριστικά
ο επόμενος προπονητής του Άρη καθώς
υπήρξε συμφωνία με τον Θεόδωρο
Καρυπίδη στη συνάντηση που είχαν
οι δυο πλευρές χθες το πρωί.

Η συμφωνία είναι οριστική και αφο-
ρά συμβόλαιο 1,5 χρόνου, με τον Κω-

στένογλου να αναλαμβάνει άμεσα τη
νέα του ομάδα στην προσπάθεια να
την επαναφέρει στη Super League.

Πλέον ο Κωστένογλου ως διάδοχος
του Νίκου Αναστόπουλου καλείται
να βγάλει σε πέρας τον βασικό στόχο
της χρονιάς. Της ανόδου του Άρη
από τη  Football League στη Super
League με την κατάκτηση μίας εκ
των δύο πρώτων θέσεων εκεί όπου
βρίσκονται μπροστά από τον 3ο Άρη
οι Απόλλων Σμύρνης και Λαμία με
έναν αέρα 8 βαθμών.

Το Όσκαρ... ατυχίας διεκδικεί με αξιώ-
σεις, αν δεν το κερδίζει με άνεση, ο
Σέρχιο Ασένχο... Ο τερματοφύλακας
της Βιγιαρεάλ υπέστη ρήξη πρόσθιου
χιαστού στο αριστερό γόνατο, στη διάρ-
κεια του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης,
και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν,
όπως ανακοίνωσε το «κίτρινο υποβρύ-
χιο». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 27χρονος

γκολκίπερ τραυματίστηκε σοβαρά στους
χιαστούς για τέταρτη φορά στην καριέρα
του, αλλά πρώτη στο αριστερό γόνατο.
Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Ασένχο, ο
οποίος είχε φέτος 29 συμμετοχές με τη
Βιγιαρεάλ σε όλες τις διοργανώσεις, θα
υποβληθεί σε επέμβαση, ενώ το σύνηθες
διάστημα που απαιτείται για αποκατά-
σταση είναι περίπου έξι μήνες.

Τρομερές καταγγελίες Κούγια 

Για το Λεβαδειακός - ΠΑΣ Γιάννινα!

Συμφώνησε με Κωστένογλου ο Άρης 

Τέταρτη φορά ρήξη χιαστού ο Ασένχο 

ΙΤΑΛΙΑ

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή
του μπαίνει το Κύπελλο Ιταλίας, καθώς
το προσεχές διήμερο θα διεξαχθούν οι
πρώτες αναμετρήσεις της ημιτελικής
φάσης (σ.σ. οι ρεβάνς είναι προγραμμα-
τισμένες για τις 5/4). Οι τέσσερεις ομάδες
που συνεχίζουν στη διοργάνωση θα πα-
λέψουν για ένα θετικό αποτέλεσμα, προ-
κειμένου να πάρουν προβάδισμα πρό-
κρισης στον τελικό που είναι προγραμ-
ματισμένος για τις 2 Ιουνίου στο «Ολίμ-
πικο» της Ρώμης. Εκεί θα βρίσκεται σί-
γουρα μια ομάδα από την πρωτεύουσα,
καθώς το ένα ζευγάρι των ημιτελικών
συγκροτούν οι Λάτσιο και η Ρόμα, που
τίθενται την Τετάρτη αντιμέτωπες στο
πρώτο «Derby della Capitale» για τους

«4». Η «αυλαία» της ημιτελικής φάσης
ανοίγει σήμερα με ακόμη ένα δυνατό
ζευγάρι, αφού η (κυπελλούχος του 2014)
Νάπολι υποδέχεται την -κάτοχο του τρο-
παίου την τελευταία διετία και πολυνίκη

του θεσμού με 11 τίτλους- Γιουβέντους.
Το πρόγραμμα των πρώτων ημιτε-

λικών του Κυπέλλου Ιταλίας:

Νάπολι-Γιουβέντους (σήμερα)

Λάτσιο-Ρόμα 1/3

Συνεχίζεται το Κύπελλο με τους πρώτους ημιτελικούς 

Με τις αναμετρήσεις της 25ης αγωνι-
στικής, συνεχίζεται το προσεχές τριή-
μερο η πριμέρα ντιβιζιόν. Η Ρεάλ Μα-
δρίτης -που έχει έναν αγώνα λιγότερο-
και η Μπαρσελόνα, έχουν εύκολη απο-
στολή, καθώς υποδέχονται την Λας
Πάλμας και την Χιχόν, αντίστοιχα και
είναι τα λογικά φαβορί για τη νίκη. Πα-
ράλληλα, η Σεβίλη,  που παραμένει σε
«τροχιά τίτλου», φιλοξενεί την Αθλέτικ
Μπιλμπάο και εφόσον επικρατήσει θα
διατηρήσει τις όποιες ελπίδες για τη-
μεγάλη έκπληξη, όμως κυρίως θα «βά-
λει τα θεμέλια» για την κατάκτηση -
τουλάχιστον- της τρίτης θέσης.
Το πρόγραμμα και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Σοσιεδάδ-Εϊμπάρ 20:30

Μάλαγα-Μπέτις 22:30

Βαλένθια-Λεγανές 22:30

Οσασούνα-Βιγιαρεάλ 1/3

Μπαρσελόνα-Χιχόν 1/3

Γρανάδα-Αλαβές 1/3

Θέλτα-Εσπανιόλ 1/3

Ρεάλ Μαδρίτης-Λας Πάλμας 1/3

Λα Κορούνια-Ατλέτικο Μαδρίτης  2/3

Σεβίλη-Μπιλμπάο               2/3

Εύκολο έργο για Ρεάλ  και Μπαρσελόνα

Μ
ε γκολ στο 89’ ο Ατρό-

μητος κέρδισε 1-0 τη
Βέροια στην Ημαθία
για την 22η αγωνιστική
της Super League. Σε

ένα κάκιστο παιχνίδι η ομάδα του Σα
Πίντο απείλησε δύο φορές στο τέλος
κάθε ημιχρόνου! Στο 44’ ο Ατρόμητος

είχε δοκάρι με τον Φυτανίδη και στο 89’
ο Ντιγκινί, που επέστρεψε μετά τον σο-
βαρό τραυματισμό του, χρίστηκε σκόρερ.
Βούλιαξε η Βέροια, που πλέον πολύ δύ-
σκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό.

Ένα από τα τελευταία της χαρτιά έπαιζε
η Βέροια, που ήθελε πάση θυσία τη νίκη
για να ξεκολλήσει από την τελευταία

θέση του βαθμολογικού πίνακα και να
έχει βάσιμες ελπίδες για παραμονή.
Παρά το γεγονός ότι η ομάδα της Ημαθίας
ήθελε τη νίκη, μέσα στον αγωνιστικό
χώρο δεν το έδειξε. Σε ένα πρώτο ημί-
χρονο χωρίς φάσεις, μόλις στα τελευταία
τρία λεπτά υπήρχε κάποια δραστηριότητα
μπροστά στις δύο εστίες.

Τρία παιχνίδια απόψε για την 25η αγωνιστική στην Πριμέρα Ντιβιζιόν

Βούλιαξε κι άλλο
τη Βέροια ο Ατρόμητος 
Επικράτησε με 1-0, με γκολ που επιτεύχθηκε στο 89’ της αναμέτρησης 
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