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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Σε ρυθμούς ντέρμπι αιωνίων 

κινούνται από χθες οι ποδοσφαιρι-

στές του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι 

θα επιδιώξουν την άμεση 

επιστροφή τους στις επιτυχίες. 

ΣΕΛΙΔΑ 35

ΕΦΤΙΑΞΕ 
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Η αισιοδοξία και η αυτοπεποίθηση

επέστρεψε στο στρατόπεδο της ΑΕΚ

μετά τα τελευταία αποτελέσματα, τα

οποία την έφεραν και πάλι σε κοντι-

νή απόσταση από την κορυφή. 
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ΚΑΙ ΤΩΡΑ 
«ΑΙΩΝΙΟ»
Στο αιώνιο ντέρμπι επικέντρωσαν την

προσοχή τους οι ποδοσφαιριστές της

Ομόνοιας, οι οποίοι θέλουν να δώ-

σουν συνέχεια στις νίκες και να καλύ-

ψουν περισσότερο χαμένο έδαφος. 
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ΤΩΡΑ ΠΟΥ 
ΠΗΡΕ ΦΟΡΑ
Σφράγισε θέση στην πρώτη 

εξάδα της βαθμολογίας η 

Ανόρθωση αλλά δεν εφησυχάζει. 

Θέλει διάκριση στο κύπελλο, 

αλλά και συνέπεια στο πρωτάθλημα.
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ΚΟΙΝΟ ΟΡΑΜΑ
Τα τελευταία αποτελέσματα προκά-

λεσαν προβληματισμό στις τάξεις της

ΑΕΛ. Αντρέας Σοφοκλέους και Π.

Χριστοδούλου συζήτησαν χθες όλα

τα ζητήματα που απασχολούν στην

ομάδα.
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ
Όταν πριν από δύο μήνες ανελάμβανε ως προσωρινός
αντικαταστάτης του Πέδρο, κανείς δεν περίμενε ότι με
τον Σωφρόνη Αυγουστή θα έκανε πορεία
πρωταθλητισμού. Κι όμως, ο Κύπριος τεχνικός
μεταμόρφωσε προς το καλύτερο τους ποδοσφαιριστές,
υπάρχει ομαδικότητα και ο Απόλλωνας χτυπά στα ίσα
τον τίτλο. Η διοίκηση Νίκου Κίρζη, αναγνωρίζοντας την
πολύ καλή δουλειά του Αυγουστή, αποφάσισε και
ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει και τη νέα χρονιά στο
τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας.
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EXTRA 5

7296η κλήρωση:  4, 6, 11, 19, 21
7297η κλήρωση:  12, 18, 25, 29, 32

SUPER 3

30097η: 388 30098η: 632 30099η: 949
30010ή: 180 30011η: 698 30012η: 137
30013η: 301 30014η: 200 30015η: 317
30016η: 031

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

Το στοίχημα Τζακ-Ποτ 9 αναμένε-
ται να μοιράσει περίπου ποσό
300.000 και είναι πολλοί οι φίλιπ-
ποι που θα δοκιμάσουν την τύχη
αλλά και τις ικανότητές τους.

1Η ΚΟΥΡΣΑ
Η ΣΑΒΑΝ ΚΙΤΙΑΝΑ τρέχει σε πολύ
προσιτό όμιλο και έχει τον πρώτο
λόγο. Βασικότεροι αντίπαλοί της η
αποδοτική στα 1000 μέτρα ΠΡΙΝ-
ΣΕΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ και ο φιλότιμος
ΤΤΟΜΑΣ ΒΙΡΤΟΥΟΖΟ. Να μην
αγνοηθεί ο πανέτοιμος τώρα ΤΖΙ-
ΕΗΚΟΠ.

2Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΣΑΟΥΝΤ ΕΝΕΡΤΖΥ υπερέχει
στον όμιλο και εύκολα ή δύσκολα
θα φτάσει στην πρώτη νίκη του.
Θέση στους πρώτους διεκδικούν η
αξιόπιστη ΜΙΚΡΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΑΝΑ
και ο βελτιωμένος ΣΕΡ ΣΙΟΟΥ ΠΑ-
ΛΑΣ. Αουτσάιντερ προβάλλει ο φι-
λότιμος ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ.

3Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ είναι σε
πλήρη ετοιμότητα και διεκδικεί με
αξιώσεις την πρώτη νίκη του. Θέ-
ση στους πρώτους διεκδικούν οι
πολύπειροι ΜΑΗΤΥ ΤΑΣΣ και ΜΟ-
ΡΙΣΣΑ. Ο ΚΟΝΝΑΡΗΣ έβαλε κούρ-
σα στο ενεργητικό του και είναι

υπολογίσιμος.

4Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΙΖΥ ΕΝΤ ΝΤΕΡΤΥ έχει μεγάλες
δυνατότητες και είναι ικανός να
φτάσει σε 3η νίκη. Σημαντικότεροι
αντίπαλοί του είναι ο φορμαρισμέ-
νος ΧΑΒΑΗ ΗΣΤΕΡ και ο ανανεω-
μένος ΜΑΤΘΙΑΣ. Να μην αγνοηθεί
ο ικανός στον όμιλο ΧΑΠΠΥ ΛΟΥΚ.

5Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ επανέρχεται
ξεκούραστος και διεκδικεί με πρώ-
τη τύχη τη νίκη. Πρωταγωνιστική
εμφάνιση θα κάνουν οι φορμαρι-
σμένοι ΣΤΕΛΙΑΚΥΡΙΑΚΗ και ΜΑΝ-
ΤΖΙΠΑΣ ΜΕΜΟΡΥ. Ο ΑΡΤΣΙΜ-
ΠΟΛΝΤΟ τρέχει ικανοποιητικά και
στοχεύει σε αμειβόμενη θέση.

6Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΤΖΙΑΚΚΥΣ έχει μεγάλες δυνατό-
τητες και θεωρείται ικανός να
φτάσει στην 4η νίκη του. Ο ΠΛΑΣ
ΣΗ επανέρχεται πολύ καλά προπο-
νημένος και είναι ο αντίπαλός του.
Αμειβόμενη θέση διεκδικούν ο ξε-
κούρστος ΝΑΥΣΙΝΙΚΟΣ και ο δυ-
ναμικός ΧΑΛΚΕΝΤΕΡΟΣ.

7Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΥΛΑΙΟΣ μετά από τρία απανωτά
δευτερεία έχει τώρα τον πρώτο

λόγο. Ο πρόσφατος νικητής
ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ αποτελεί τον σημαν-
τικότερο αντίπαλό του. Αμειβόμε-
νη θέση διεκδικεί ο πανέτοιμος
τώρα ΝΤΟΠΡΟΣ. Για το τέτρακαστ
οι ΒΥΖΟΥΛΑ και ΘΕΟΓΟΝΙΑ.

8Η ΚΟΥΡΣΑ
Η ΣΙΝΤΕΡΕΛΛΑ με καλή εκκίνηση
εύκολα ή δύσκολα θα φτάσει στην
6η νίκη της. Θέση στους πρώτους
διεκδικούν οι γρήγορες ΧΡΙΣΤΙΝΑ-
ΚΙ και ΠΙΠΠΙΛΛΑ. Αουτσάιντερ
προβάλλει ο ΓΚΟΛΤ ΣΗΚΕΡ που
είναι σε ετοιμότητα και θα κατέλ-
θει με φίνις.

9Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΦΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΡ θα οδηγήσει
την κούρσα και είναι κοντά στη νί-
κη. Αμειβόμενη θέση διεκδικεί πα-
ρά τις απανωτές συμμετοχές ο
ΦΛΑΗ ΙΛΑΡΙΩΝ και η γρήγορη ΓΑ-
ΤΑ. Για το τέτρακαστ η καλά προ-
πονημένη ΧΑΡΙΣ ΤΣΙΟΗΣ και ο μα-
χητικός ΡΟΓΙΑΛ ΠΡΙΝΣ.

1η Ιπποδρομία Ώρα: 03:00 μμ 1000 μέτρα

1 ΑΛΕΝΗ ( 6) Π. Καράμανος (μ) [+] 61.5

2 ΦΡΑΟΥΛΙΤΣΑ ( 7) Γ. Ευτυχίου [+] 60.5

3 ΓΚΡΑΝΜΑ ( 5) Γ. Σταυρινίδης [+] 59.0

4 ΤΖΙΕΗΚΟΠ ( 2) Α. Π. Μιτσίδης [+] 58.0

5 ΑΝΤΡΕΗΚΑ ( 4) Δ. Κεφάλας [+] 55.0

6 ΤΟΦΙΝΙΑ ( 1) Γ. Μεσιήτης [+] 55.0

7 ΣΑΒΑΝ ΚΙΤΙΑΝΑ ( 8) Μ. Κ. Πέππος 54.5

8 ΦΟΙΒΟΣ (10) Π. Λ. Ανδρέου [+] 54.5

9 ΠΡΙΝΣΕΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (11) Κ. Καποδίστριας 52.0

10 ΤΤΟΜΑΣ ΒΙΡΤΟΥΟΖΟ ( 3) Σ. Μετίν [+] 51.0

11 ΡΑΜΙΝΑ ( 9) Στ. Κλεόπα 49.0

2η Ιπποδρομία Ώρα: 03:30 μμ 1200 μέτρα

1 ΜΙΚΡΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΝΑ ( 9) Α. Ν. Ιωάννου [+] 61.5

2 ΣΑΟΥΝΤ ΕΝΕΡΤΖΙΗ (GB)( 4) Χ. Λ. Ανδρέου [+][@] 57.5

3 ΣΙΟΟΥ ΠΑΛΑΣ ΣΠΙΡΙΤ ( 7) Σ. Μετίν [+] 56.5

4 ΦΑΜΠΡΙΝΙΟ ( 6) Χρ. Παύλου [+] 56.0

5 ΚΥΡΙΑ ΚΙΚΗ (11) Γ. Σταυρινίδης [+] 55.5

6 ΑΔΡΑΣΤΕΙΑ ( 5) Μ. Κωνσταντίνου [+] 54.5

7 ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ (10) Π. Λ. Ανδρέου [&] 53.0

8 ΕΛΑ ΨΥΛΛΟΥΑ ΜΟΥ ( 8) Π. Αθανασίου [+] 52.5

9 ΒΑΡΟΥΜ ΣΠΙΡΙΤ ( 3) Π. Λάος [+] 49.0

3η Ιπποδρομία Ώρα: 04:00 μμ 1000 μέτρα

1 ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ ( 4) Γ. Σταυρινίδης [+] 58.0

2 ΚΟΝΝΑΡΗΣ ( 2) Κ. Καποδίστριας 58.0

3 ΜΑΗΤΥ ΤΑΣΣ (3) Ολ. Γεωργίου [+] 58.0

4 ΜΙΚΡΗ ΣΤΥΛΙΩΤΙΣΣΑ (7) Χρ. Χριστοφόρου 56.0

5 ΜΟΡΙΣΣΑ ( 5) Μ. Κ. Πέππος 56.0

6 ΤΟΥΜΠΟΥ ( 6) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 56.0

7 ΦΡΟΣΑΡΑ ( 1) Σ. Μετίν [+] 56.0

4η Ιπποδρομία Ώρα: 04:30 μμ 1500 μέτρα

1 ΧΑΒΑΗ ΗΣΤΕΡ ( 6) Μ. Κ. Πέππος [+] 59.0

2 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ( 7) Κ. Καποδίστριας [+] 58.0

3 ΜΑΤΘΙΑΣ ( 5) Γ. Σταυρινίδης [+] 57.5

4 ΙΖΥ ΕΝΤ ΝΤΕΡΤΥ ( 3) Χρ. Χριστοφόρου [+] 57.0

5 ΜΙΣ ΝΑΝΑ ( 4) Π. Αθανασίου [+] 56.5

6 ΧΑΠΠΥ ΛΟΥΚ ( 1) Α. Ν. Ιωάννου [+] 53.0

7 ΝΤΑΣΚΥ ΗΒΝΙΓΚ ( 2) Π. Λάος [+] 51.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 2.5 κιλά.

5η Ιπποδρομία Ώρα: 05:00 μμ 1000 μέτρα

1 ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΕΜΟΡΥ ( 3) Χρ. Χριστοφόρου [+] 57.5

2 ΑΡΤΣΙΜΠΟΛΤΟ ( 6) Μ. Κ. Πέππος [+] 56.0

3 ΜΠΟΝΑΒΕΝΤΟΥΡΑ ( 2) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 54.5

4 ΣΤΕΛΙΑΚΥΡΙΑΚΗ ( 4) Χ. Χατζηπαναγιώτου[+][%] 52.5

5 ΠΑΝΑΘΑ ( 5) Χ. Λ. Ανδρέου 51.0

6 ΜΥΡΡΗΝΗ ( 1) Σ. Μετίν [+] 50.5

7 ΜΑΡΒΑ ( 8) Κ. Καποδίστριας [+] 49.5

8 ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ( 7) Μ. Κωνσταντίνου 49.5

9 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΘΡΥΛΟΣ *(10)Γ. Σταυρινίδης [+] 49.0

10 ΙΜΙΓΚΡΕΗΣΙΟΝΟΦΙΣΕΡ(9) Στ. Κλεόπα [+][%] 49.0

6η Ιπποδρομία Ώρα: 05:30 μμ 1500 μέτρα

1 ΠΛΑΣ ΣΗ ( 6) Κ. Καποδίστριας [+] 59.5

2 ΤΖΙΑΚΚΥΣ ( 1) Μ. Κ. Πέππος [+] 58.0

3 ΑΛΚΕΤΑΣ ( 3) Γ. Σταυρινίδης [+] 57.0

4 ΝΑΥΣΙΝΙΚΟΣ ( 2) Μ. Κωνσταντίνου [+] 57.0

5 ΧΑΛΚΕΝΤΕΡΟΣ ( 7) Χρ. Χριστοφόρου [+] 56.0

6 ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ ( 5) Α. Ν. Ιωάννου 53.0

7 ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( 8) Δ. Κεφάλας [+] 53.0

8 ΚΟΥΗΝ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ( 4) Γ. Ευτυχίου [+] 50.0

7η Ιπποδρομία Ώρα: 06:00 μμ 1500 μέτρα

1 ΕΛΕΙΟΣ (5) Κ. Καποδίστριας [+] 62.0

2 ΒΥΖΟΥΛΑ ( 3) Ι. Μεσιήτης 58.5

3 ΥΛΑΙΟΣ ( 6) Π. Λ. Ανδρέου [+] 58.5

4 ΘΕΟΓΟΝΙΑ ( 8) Μ. Κωνσταντίνου [+] 58.0

5 ΝΤΟΠΡΟΣ ( 1) Γ. Σταυρινίδης [+] 57.0

6 ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ (10) Π. Αθανασίου [+] 55.0

7 ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΣΟΣ ( 2) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 50.0

8 ΓΟΥΙΝΤ ΟΦ ΕΖΙΑ ΜΑΗΝΟΡ(11) Π. Καράμανος (μ) [+] 49.0

9 ΙΝΒΙΚΤΟΥΣ ( 7) Στ. Κλεόπα [+] 49.0

10 ΜΑΡΙΤΑΣΣ ( 4) Π. Λάος [+] 49.0

11 ΜΠΑΡΡΟΣ ( 9) Γ. Ευτυχίου [+] 49.0

8η Ιπποδρομία Ώρα: 06:30 μμ 1200 μέτρα

1 ΚΑΖΑΚ ΕΡΩΤΑ ΜΟΥ ( 6) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 59.0

2 ΣΕΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( 1) Π. Λάος 59.0

3 ΠΙΠΠΙΛΛΑ ( 4) Χρ. Παύλου [+] 57.0

4 ΦΛΑΗΙΓΚ ΤΤΟΥ ΔΕ ΜΟΥΝ( 3) Χρ. Χριστοφόρου [+] 56.5

5 ΓΛΥΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-IRE *(12) Στ. Κλεόπα [+] 54.0

6 ΚΟΥΗΝ ΜΥΡΤΟΥ ( 5) Ι. Μεσιήτης [+] 54.0

7 ΜΑΝΑΣΣΗΣ ( 2) Β. Α. Αδάμου [+] 54.0

8 ΧΑΒΑΗ ΚΛΑΣΣΥ ( 9) Μ. Κ. Πέππος 54.0

9 ΓΚΟΛΤ ΣΗΚΕΡ ( 8) Γ. Σταυρινίδης [+] 53.5

10 ΜΑΙΚΛ ΤΣΙΑΝΣ ( 7) Κ. Καποδίστριας [+] 53.5

11 ΣΙΝΤΕΡΕΛΛΑ (10) Α. Ν. Ιωάννου 53.5

12 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΙ (IRE) (11) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 53.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 4.5 κιλά.

9η Ιπποδρομία Ώρα: 07:00 μμ 1500 μέτρα

1 ΦΛΑΗ ΙΛΑΡΙΩΝ (5) Ρ. Τσιακκούρας 66.5

2 ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΕΗΛ (IRE) ( 4) Γ. Μεσιήτης [+] 61.5

3 ΣΟΛΑΡ ΦΛΑΙΗΜ (10) Γ. Σταυρινίδης [+] 59.5

4 ΧΑΡΙΣ ΤΣΙΟΗΣ ( 7) Π. Αθανασίου [+] 57.0

5 ΦΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΡ ( 9) Κ. Καποδίστριας [+] 56.0

6 ΓΚΟΛΤΕΝ ΜΠΟΗ (GR) (11) Π. Λ. Ανδρέου [+] 55.5

7 ΡΟΓΙΑΛ ΠΡΙΝΣ ( 8) Χ. Λ. Ανδρέου [&] 55.0

8 ΑΝΤΩΝΗΣ (6) Μ. Κ. Πέππος 53.5

9 ΤΣΙΑΜΠΙΝΑ ( 3) Ι. Μεσιήτης [+] 52.0

10 ΓΑΤΑ ( 2) Π. Λάος 49.0

11 ΤΡΩΙΛΟΣ ( 1) Γ. Ευτυχίου [+] 49.0

18Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

ΤοΠρόγραμμαυπόκειταισεαλλαγές.ΣτοιχήματαγίνονταιδεκτάμόνομετοΕπίσημοΠρόγραμματηςΛέσχης.ΣτοίχημαΤέτρακαστλειτουργείσε ιπποδρομίεςμεέξιήπερισσότεραάλογα.*Καθυστερεί

στηνΑφετηρία**ΚαθυστερείκαιπαραμένειστηνΑφετηρία [+]ΤοάλογοθατρέξειμεΠαρωπίδες [#]ΤοάλογοθατρέξειμεΓούνιναΠαραγνάθια. [@]ΤοάλογοθατρέξειμεΚαλύπτραΚεφαλής.

ΟΙ 300.000 στο Τζακ-Ποτ 9 αναζητούν ...τυχερό

ΠΑΡΟΛΙ ΠΟΝΗΡΑ

2-2 1-9
5-8 6-5
9-5 8-3

Πρώτη παρτίδα τίτλου στη Λεμεσό
Σπουδαίο ματς στη Λεμεσό μεταξύ ΑΕΛ-Απόλλωνος

ΒΟΛΕΪ 

To μεγάλο ντέρμπι της Λεμεσού BetO-
nAlfa ΑΕΛ - Sabbianco Απόλλων που
θα διεξαχθεί απόψε (20:00) στο Γήπεδο
«Νίκος Σολωμονίδης» μονοπωλεί το
ενδιαφέρον στο πλαίσιο της 16ης αγω-
νιστικής (2η της Β’ Φάσης) στο πρωτά-
θλημα ΟΠΑΠ Γυναικών Α’ Κατηγορίας.
Στον άλλο αγώνα για τον όμιλο του
τίτλου θα γίνει η «μάχη» Ανόρθωσις -
Τεχνοοικία ΑΕΚ Λάρνακας στο Αθλητικό
Κέντρο Ανορθώσεως στο ΑΤΙ (20:00).

Για τον όμιλο διαβάθμισης 5-8 θα
διεξαχθεί το ντέρμπι της 5ης θέσης με-
ταξύ Ολυμπιάδας Ν. - ΘΟΪ Αυγόρου
στις 20:00

BetOnAlfa ΑΕΛ - Sabbianco
ΑΠΟΛΛΩΝ
Τον πιο σημαντικό αγώνα τους για την
κατάκτηση του πρωταθλήματος μέχρι
τον επόμενο δίνουν την Τετάρτη στις

20:00 οι δυο μεγάλες ομάδες της Λε-
μεσού. Πρόκειται για ένα παιχνίδι χωρίς
προγνωστικά, αφού δεν υπάρχουν τε-
ράστιες διαφορές μεταξύ των δυο ομά-
δων, ενώ βαθμολογικά η διαφορά μεταξύ
τους είναι στους τέσσερεις βαθμούς
(39β. η  BetOnAlfa ΑΕΛ και 35 ο Sab-
bianco Απόλλων).

Η BetOnAlfa ΑΕΛ με νέο λουκ και
τον νέο κόουτς Σάιλεμ Ράμντου σκοπεύει
να πετύχει το τρίποντο, για να αποσπαστεί
στη βαθμολογία από τον μεγάλο της
αντίπαλο. Η ομάδα των «γαλαζοκιτρί-
νων» έδειξε πολύ ανεβασμένη στον
αγώνα της περασμένης Τρίτης με την
Ανόρθωση, την οποία κέρδισε με 0-3
εκτός έδρας και θέλει συνέχεια στiς επι-
τυχίες. Εξάλλου, ζητεί άτυπη ρεβάνς
από τις «γαλάζιες» μετά τις δυο ήττες
και τον αποκλεισμό στο Κύπελλο.

Ο Sabbianco Απόλλων θα μπει στο
«Νίκος Σολωμονίδης» για να κερδίσει
ώστε να μειώσει τις αποστάσεις και να
έχει βάσιμες ελπίδες τίτλου. Οι «γαλάζιες»

έχουν πολύ καλή ψυχολογία ειδικά μετά
την πρόκριση στο Κύπελλο επί της Be-
tOnAlfa ΑΕΛ με νίκη μάλιστα μέσα στην
έδρα της αντίπαλου. Επίσης, τη 15η αγω-
νιστική πέρασαν και από τη Λάρνακα.
Ο κόουτς Γιάννης Γιαπάνης θέλει να δει
τις παίκτριές του να ανταποκρίνονται σε
ένα υψηλής έντασης αγώνα.

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΤΕΧΝΟΟΙΚΙΑ
ΑΕΚ
Aνοικτός σε κάθε αποτέλεσμα είναι ο
αγώνας στο ΑΤΙ μεταξύ Ανορθώσεως
και Τεχνοοικία ΑΕΚ, δύο ομάδων ισο-
δύναμων. Αυτή τη στιγμή τους χωρίζουν
στη βαθμολογία μόλις δυο βαθμοί (33
η Τεχνοοικία ΑΕΚ, 31 η Ανόρθωσις)
και θέλουν το κάτι παραπάνω.

Η «Μεγάλη Κυρία» και οι Σκαλιώ-
τισσες έπαιξαν τέσσερεις φορές φέτος
με την Ανόρθωση να προηγείται στις
νίκες 3-1 αφού κέρδισε τους δυο αγώνες
του Κυπέλλου. 

Η έδρα δεν παίζει μεγάλο ρόλο στους

αγώνες μεταξύ των δυο ομάδων, αφού
μέχρι στιγμής έγιναν τρία διπλά. Το
μόνο σίγουρο είναι ότι προβλέπεται συ-
ναρπαστικός αγώνας. Εξάλλου, το απο-
τέλεσμα στο λεμεσιανό ντέρμπι θα ευ-
νοήσει τη νικήτρια ομάδα.

Όμιλος 5-8
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν.  - ΘΟΪ
ΑΥΓΟΡΟΥ
Το ντέρμπι της 5ης θέσης θα διεξαχθεί
μεταξύ Ολυμπιάδας Ν. και ΘΟΪ Αυγό-
ρου. Πρόκειται για ένα αγώνα με το
δικό του ενδιαφέρον από δυο ομάδες
που μπορούν να παίξουν καλό βόλεϊ.
Η προπονήτρια της Ολυμπιάδας Έφη
Πέτρου και ο κόουτς του ΘΟΪ Λούης
Νοβάκοφ θα παρατάξουν ό,τι καλύτερο
διαθέτουν, αφού στοχεύουν στο «πρω-
τάθλημα» του ομίλου.

Η Αναγέννηση Δερύνειας εξασφά-
λισε τους τρεις βαθμούς άνευ αγώνα
απέναντι στην Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου μετά
την αποχώρηση της λεμεσιανής ομάδας. 

Έφηβοι 
και νεάνιδες 
πάνε… Μάριμπορ!
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Στη Σλοβενία θα βρεθούν από τις 5
μέχρι τις 10 Μαρτίου οι έφηβοι αθλητές
και νεάνιδες αθλήτριές μας του σταθερού
στόχου, για να πάρουν μέρος στο Πα-
νευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αεροβόλων,
που φέτος φιλοξενείται στο Μάριμπορ.
Στην αποστολή συμμετέχουν τρεις έφη-
βοι σκοπευτές και τρεις νεάνιδες σκο-
πεύτριές μας, τους οποίους συνοδεύουν
η ομοσπονδιακή προπονήτρια Ιβάνκα
Πέλτσιεβα και η προπονήτρια του
ΕΣΥΑΑ Ειρήνη Παντελή. 

Οι νεαροί διεθνείς Αλέξανδρος Χρι-
στοφόρου, Ανδρέας Χαραλάμους και
Λοΐζος Γεωργίου θα αγωνιστούν στο
αεροβόλο τουφέκι εφήβων και οι Άρ-
τεμις Παντελή και Κάλλια Παπασωζο-
μένου στο αεροβόλο τουφέκι νεανίδων,
ενώ η νεαρή Παναγιώτα Χαραλάμπους
θα μας εκπροσωπήσει στο αεροβόλο
πιστόλι νεανίδων. Σύμφωνα με το επί-
σημο πρόγραμμα των Πανευρωπαϊκών
Αγώνων, την Τρίτη 7 Μαρτίου θα έχουν
επίσημη προπόνηση οι νεάνιδες στο
πιστόλι και οι έφηβοι στο τουφέκι, οι
οποίοι την επομένη θα αγωνιστούν στον
προκριματικό και οι οκτώ πρώτοι στον
τελικό. Την ίδια μέρα, Τετάρτη 8 Μαρ-
τίου, θα έχουν την επίσημή τους προ-
πόνηση οι έφηβοι στο αεροβόλο πιστόλι
και οι νεάνιδες στο αεροβόλο τουφέκι.
Στις 9 Μαρτίου θα διεξαχθούν οι προ-
κριματικοί και οι τελικοί των δυο αγω-
νισμάτων, ενώ το απόγευμα της ίδιας
μέρας θα διεξαχθούν και οι αγώνες
(προκριματικοί και τελικοί) για τα ζεύγη
(έφηβος - νεάνιδα) τόσο στο αεροβόλο
τουφέκι, όσο και στο αεροβόλο πιστόλι.

Οι τελικοί των αγωνισμάτων θα με-
ταδίδονται ζωντανά από την τηλεόραση,
μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιο-
φωνίας (EBU), η οποία θα λαμβάνει
σήμα από την RTV Slovenia, που έχει
αναλάβει την παραγωγή και την απο-
στολή του σήματος προς την EBU.
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ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης�

Αντρέας Σοφοκλέους και Πάμπος Χρι-
στοδούλου συναντήθηκαν χθες το από-
γευμα, για να συζητήσουν τις τελευταίες
ήττες της ομάδας. Η συνάντηση πραγ-
ματοποιήθηκε μέσα σε πολύ καλό κλίμα
και οι δύο άντρες τα είπαν με στόχο να
βρεθεί ο τρόπος, έτσι ώστε να βγει η
ομάδα από την αγωνιστική κρίση, να
επανέλθει στις επιτυχίες και να συνεχίσει
ακόμα πιο έντονα την προσπάθειά της,
για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Επίσης, συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα
που έφεραν οι ήττες από ΑΠΟΕΛ και
Ομόνοια και δόθηκε το σύνθημα της
αντεπίθεσης αρχής γενομένης από τον
αγώνα με τον Ερμή. 

Ο πρόεδρος δεσμεύτηκε να κάνει
ό,τι περνά από το χέρι του, για να μην
υπάρχει πρόβλημα στο ποδοσφαιρικό
τμήμα και ο προπονητής ότι μαζί με
τους παίκτες του και τους συνεργάτες
του, να δουλέψουν ακόμα πιο σκληρά
για να επιστρέψει η ΑΕΛ άμεσα στις
νίκες και να μπει με απαιτήσεις στη
β’φάση του πρωταθλήματος. Μάλιστα
σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που
διέρρευσαν έγινε και μια πρώτη κουβέντα
(πρώιμη) για το ενδεχόμενο να ανανεωθεί
η συνεργασία των δύο πλευρών και για
την επόμενη περίοδο. 

Λίγο μετά το πέρας της συνάντησης,
η διοίκηση της ΑΕΛ εξέδωσε ανακοί-
νωση, με την οποία αναφέρει ότι «Μέσα
από τη συνάντηση καθορίστηκε από

κοινού το πλάνο δράσης που θα ακο-
λουθηθεί ενόψει της συνέχειας του πρω-
ταθλήματος, αλλά και του κυπέλλου.
Τόσο από πλευράς του Προέδρου όσο
και από πλευράς του προπονητή εκ-

φράστηκε η άποψη ότι απομένει πολύς
δρόμος μέχρι το τέλος. Μπορεί να χά-
θηκαν δυο ντέρμπι αλλά η ομάδα έχει
τις δυνάμεις καθώς και τις δυνατότητες
για να πετύχει τον στόχο που έθεσε από

την αρχή. Διοίκηση και προπονητής κα-
λούν τον κόσμο να στηρίξει με τον σωστό
τρόπο την προσπάθεια της ομάδας την
ερχόμενη Κυριακή στο Τσίρειο απέναντι
στον Ερμή, για να επιστρέψει η ομάδα

στις επιτυχίες. Ο Πρόεδρος Ανδρέας Σο-
φοκλέους θα επισκεφθεί τους ποδο-
σφαιριστές στην προπόνηση της Παρα-
σκευής. Όλοι γήπεδο! Όλοι δίπλα στην
ομάδα». 

Και οι ποδοσφαιριστές είναι σκασμέ-
νοι για τις τελευταίες εμφανίσεις και τις
ήττες στη Λευκωσία. Ξέρουν ότι οι δυ-
νατότητές τους είναι πολύ μεγαλύτερες
και πως έχουν απογοητεύσει και στενα-
χωρήσει τον κόσμο τους. Για αυτό και
είναι αποφασισμένοι να αλλάξουν άμεσα
την κατάσταση και να δείξουν ότι οι δύο
τελευταίες ήττες ήταν απλά μια κακή
παρένθεση. Γνωρίζουν φυσικά ότι για
να επαναφέρουν τα χαμόγελα στους φί-
λους της ομάδας θα πρέπει να παίζουν
σε κάθε παιγνίδι με πάθος, διάθεση και
αποφασιστικότητα. 

Προβλήματα στην άμυνα 
Το δυνατό όπλο της ΑΕΛ φέτος, η

άμυνα της, έχει πάθει εμπλοκή στα τε-
λευταία παιγνίδια. Οι κίτρινοι κάνουν
χωρίς πίεση το λάθος, ενώ δέχονται με
απίστευτη ευκολία φάσεις και τέρματα.
Όπως και να το δει κάποιος, επτά τέρματα
σε δύο σερί ντέρμπι είναι πολλά. Πόσω
μάλλον όταν μιλάμε για την ΑΕΛ που
πριν από μια εβδομάδα είχε την καλύτερη
άμυνα στο πρωτάθλημα. Η ευκολία με
την οποία δέχεται γκολ η ΑΕΛ στα τε-
λευταία παιγνίδια είναι απίστευτη. Από
στημένο με την ΑΕΚ, από στημένο το
πρώτο με ΑΠΟΕΛ, ολέθρια λάθη στα
άλλα δύο, άμυνα παρατηρήτρια και στα
τέσσερα με την Ομόνοια. Με άλλα λόγια
δεν θυμίζει ομάδα του Πάμπου Χριστο-
δούλου η ΑΕΛ στα τελευταία παιγνίδια. 

Δόθηκε το σύνθημα της αντεπίθεσης 
Πάμπος Χριστοδούλου και Αντρέας Σοφοκλέους συζήτησαν χθες τις τελευταίες εμφανίσεις της ομάδας 

ΑΠΟΕΛ

Φρίξος�Κυριάκου�

Είναι φυσιολογικό επακόλουθο να προ-
καλεί στεναχώρια στους ποδοσφαιριστές
και στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ μια ήττα,
αλλά αντιλαμβάνονται όλοι πως είναι
μέσα στο παιγνίδι. Άλλωστε είναι μόλις
η δεύτερη ήττα των «γαλαζοκιτρίνων»
στο πρωτάθλημα. 

Αυτό που προκάλεσε μεγαλύτερη
απογοήτευση ήταν τα περιστατικά που
έγιναν στο Τσίρειο κατά τη διάρκεια της
αναμέτρησης με τον Απόλλωνα. Ειδικά
η εγκληματική κίνηση «οπαδού» με την
εκτόξευση φωτοβολίδας με πιστόλι από
τη μια πλευρά του γηπέδου προς την
άλλη, άπαντες θεωρούν αδιανόητο που
πέρασε στο ντούκου, τη στιγμή που προ-
κλήθηκαν τραυματισμοί στην κερκίδα.
Από την άλλη, θεωρούν ασέβεια οι πρω-
ταθλητές τις συμπεριφορές των ball boys,
αλλά και ορισμένων αντιπάλων ποδο-
σφαιριστών και ειδικά του Γιώργου Βα-
σιλείου που λειτούργησε αντιαθλητικά,
σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις. Τα
έχουν φυσικά και με τον διαιτητή της
αναμέτρησης Βασίλη Δημητρίου, ο οποί-
ος ήταν ανεκτικός με αποτέλεσμα να
προβεί σε σειρά σοβαρών λανθασμένων
αποφάσεων. Το σενάριο να προχωρήσει
σε επίσημη καταγγελία η διοίκηση του
ΑΠΟΕΛ κατά του διαιτητή είναι υπαρκτό. 

Οι ποδοσφαιριστές τη δουλειά τους 
Πάντως οι ποδοσφαιριστές από χθες γύρισαν
σελίδα, αφήνοντας στην άκρη το ματς της
Δευτέρας. Ναι μεν έχουν και αυτοί τις δικές
τους ευθύνες για την ήττα της Δευτέρας,
καθώς στο πρώτο ημίχρονο δεν προσαρ-
μόστηκαν ποτέ στις συνθήκες του αγώνα,
αλλά κάποτε θα συνέβαινε και αυτό. Όλοι
πλέον επικεντρώθηκαν στο «αιώνιο» ντέρμπι
του Σαββάτου, με τον Νεκτάριο Πετεβίνο
να δίνει σύνθημα για την επόμενη μέρα:

«Βλέπουμε την Ομόνοια και θέλουμε να
επιστρέψουμε στα θετικά αποτελέσματα.
Θα δούμε και θα προσπαθήσουμε να διορ-
θώσουμε τα λάθη μας. Παραμένουμε στην
1η θέση και έχουμε την ομάδα για να επα-
νέλθουμε στις νίκες», τόνισε μεταξύ άλλων.

Αυξήθηκαν τα προβλήματα 
Ενόψει του επερχόμενου ντέρμπι, ο
Τόμας Κρίστιανσεν έχει να διαχειριστεί
και την απώλεια του Γιάννη Γιαννιώτα,

ο οποίος συμπλήρωσε απαγορευτικό
αριθμό καρτών. Η απουσία του Ελλαδίτη
ήρθε να προστεθεί σ' αυτές των Βινίσιους
και Μπερτόλιο. Την ίδια στιγμή είναι
αμφίβολη η συμμετοχή του Ινάκι Αστίθ.
Τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει αν
είναι σε θέση να προλάβει το ντέρμπι,
αλλά όπως δήλωσε ο υπεύθυνος επι-
κοινωνίας των «γαλαζοκιτρίνων» οι πι-
θανότητες είναι μοιρασμένες.

Από σήμερα η προετοιμασία των παι-

κτών θα εντατικοποιηθεί, με τον Δανό τε-
χνικό να ετοιμάζεται για την επεξεργασία
της τακτικής που θα εμπιστευτεί το ερχό-
μενο Σάββατο. Πάντως παρά τις απουσίες
που προέκυψαν υπάρχουν οι επιλογές
παικτών σε όλες τις θέσεις. Το ζητούμενο
είναι να υπάρξει σωστή αντίδραση στην
εμφάνιση της ομάδας, ώστε να μπορέσει
να πάρει το ζητούμενο και ακολούθως
να επικεντρωθεί με καλή ψυχολογία στο
πρώτο παιγνίδι με την Άντερλεχτ.

Άρχισε η προπώληση
Στη διάθεση του κόσμου τέθηκαν χθες
το μεσημέρι τα εισιτήρια του Σαββατιά-
τικου ντέρμπι. Η προπώληση θα συνε-
χιστεί μέχρι το μεσημέρι της ημέρας του
αγώνα, ενώ όπως ανακοίνωσε η διοίκηση,
όσοι βρέθηκαν στο παιγνίδι με την ΑΕΛ,
θα επωφεληθούν πέντε ευρώ στο εισι-
τήριο του «αιώνιου». Η γενική τιμή εισό-
δου καθορίστηκε στα 15 ευρώ, με τη δι-
οίκηση να αναμένει ένα γεμάτο γήπεδο.

Εισέπραξαν ασέβεια στο Τσίρειο, κοιτάζουν το επόμενο 
Στην άκρη περνά η ήττα από τον Απόλλωνα με τους «γαλαζοκιτρίνους» να ψάχνουν αντίδραση ενόψει του αιωνίου ντέρμπι 
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Ο στόχος για τον Εθνικό Άχνας μέχρι
το τέλος της αγωνιστικής σεζόν θα είναι
να μη χαλάσει την εικόνα που έφτιαξε
στη μεγαλύτερη διάρκεια του μαραθω-
νίου. Ζητούμενο η σταθερότητα και οι
καλές παρουσίες, με στόχο τη νίκη σε
κάθε αγώνα. 

Η προσοχή είναι επικεντρωμένη
στον αγώνα του Σαββάτου με τον Άρη
στο Τσίρειο Στάδιο. Δύσκολη αποστολή,
απέναντι σε μια ομάδα που δίνει μάχη
για την παραμονή της στην κατηγορία.
Από την άλλη, στον Εθνικό δεν θέλουν
σε καμία περίπτωση να ριψοκινδυνεύ-
σουν οτιδήποτε στη συνέχεια. Διότι, εάν
χάσουν, η λεμεσιανή ομάδα θα μειώσει
στους έξι βαθμούς και βεβαίως αυτό
ίσως δημιουργήσει πίεση ενόψει της
συνέχειας στη β’ φάση του πρωταθλή-
ματος.

Να αξιοποιήσουν
την ποιότητά τους 
Για τον Εθνικό το ζητούμενο θα είναι οι
επιτυχίες και η διεκδίκηση της κορυφής
του β’ γκρουπ, που είναι φυσικά η 7η
θέση. Το γεγονός ότι υπάρχει διαφορά
13 βαθμών από τη 12η θέση σίγουρα
δίνει ασφάλεια και φαντάζει απομακρυ-
σμένο το σενάριο να μπλεχθεί σε περι-
πέτειες. Όμως, στον Εθνικό δεν θέλουν
σε καμία περίπτωση να κάνουν βήματα
προς τα πίσω, αλλά αντίθετα να ανεβά-

σουν στροφές και να αξιοποιήσουν την
ποιότητά τους απέναντι στις υπόλοιπες
ομάδες του β’ γκρουπ. Η ομάδα κέρδισε
εντυπώσεις και χειροκρότημα στη φετινή
χρονιά και η εικόνα αυτή πρέπει να πα-
ραμείνει μέχρι τέλους. Άλλωστε, η καλή
συνέχεια θα αποτελέσει και ένα βήμα

προς τα μπρος στο θέμα της νοοτροπίας. 
Η επιστροφή στις επιτυχίες με τον

Άρη θα ανεβάσει το ηθικό και θα είναι
μια ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές
να δείξουν τις ικανότητές τους, απέναντι
σε μια ομάδα που βλέπει τον αγώνα
σαν τελικό. 

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
Κωστής�Σταυρινίδης

Κρίσιμος είναι ο αγώνας της Καρμιώ-
τισσας το Σάββατο με τη Σαλαμίνα. Η
ομάδα του Λιάσου Λουκά έχει πολύ
μεγάλη ανάγκη τη νίκη για να διατη-
ρήσει τις αποστάσεις που έχει αυτήν
τη στιγμή από τη Δόξα (είναι στο +7)
και από τον Άρη, με τον οποίο η από-
σταση είναι στους τέσσερεις πόντους.
Αν τα καταφέρει, η ομάδα των Πολε-
μιδιών θα μπει με την καλύτερη δυνατή
ψυχολογία στη Β’ φάση και στα τελευταία
δέκα παιγνίδια θα παλέψει για την πα-
ραμονή της στην κατηγορία. 

Η εμφάνισή της την Κυριακή κόντρα
στην Ανόρθωση ήταν ενθαρρυντική

για τη συνέχεια. Μπορεί να γνώρισε
την ήττα με μεγάλο σκορ, όμως έπαιξε
καλό ποδόσφαιρο, δημιούργησε φάσεις
και αν ο Βατής στο 82’ ευστοχούσε στο
πέναλτι και μείωνε σε 3-2, τότε, κανείς
δεν ξέρει ποια συνέχεια θα είχε ο αγώ-
νας. Ο τεχνικός της ομάδας δήλωσε
ότι η Καρμιώτισσα έκανε στο δεύτερο
ένα από τα καλύτερά της ημίχρονα, με
πάρα πολλές ευκαιρίες, κι απέδειξαν
πως είναι από τις ομάδες που παίζουν
το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Κύπρο.
Αυτό είναι τεράστια προίκα ενόψει των
δύσκολων αγώνων που την περιμένουν
στη συνέχεια. Κόντρα στη Σαλαμίνα
δεν υπολογίζεται ο Αρότσα που συμ-
πλήρωσε 8 κίτρινες κάρτες και οι Βαττής
και Σάλιακας που συμπλήρωσαν από
τέσσερεις. 

Οπωσδήποτε νίκη στο «φινάλε»

Να μην τσαλακώσει την εικόνα
Στο «Δασάκι» θέλουν να κερδίσουν εντυπώσεις, όπως και στα πλέι-οφ

ΑΕΚ
Γρηγόρης�Γεωργίου

Η αισιοδοξία και η αυτοπεποίθηση επέ-
στρεψαν στο στρατόπεδο των «κιτρινο-
πρασίνων» μετά τα τελευταία αποτελέ-
σματα, τα οποία τους έφεραν και πάλι σε
απόσταση αναπνοής από την κορυφή.
Η συνέχεια και η τελευταία αγωνιστική
της πρώτης φάσης θα τη φέρει σε ακόμη
καλύτερη κατάσταση, αφού ΑΠΟΕΛ και
Απόλλων έχουν πολύ πιο δύσκολες
αποστολές από την ΑΕΚ. Η ομάδα της
Λάρνακας θα φιλοξενήσει την ουραγό
και ήδη καταδικασμένη Αναγέννηση,
ενώ ο ΑΠΟΕΛ θα έχει το ντέρμπι των
«αιωνίων» με την Ομόνοια και ο Απόλ-
λων θ’ αγωνιστεί με την Ανόρθωση στο
«Αντώνης Παπαδόπουλος». Έτσι, θεω-
ρώντας ως δεδομένους τους τρεις βαθ-
μούς με την ομάδα της Δερύνειας, οι
«κιτρινοπράσινοι» θα μπουν με την κα-
λύτερη ψυχολογία στα συνεχόμενα ντέρμ-
πι των πλέι οφ. Σίγουρα, σε καμία περί-
πτωση δεν πρέπει να υποτιμήσουν την
Αναγέννηση, αλλά ό,τι και να γίνει η
ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ θα πρέπει να
βρει τους τρόπους να πάρει τη νίκη με
οποιονδήποτε τρόπο. Από τη νίκη με
τον Ερμή δεν κράτησαν τίποτα περισ-
σότερο από τους τρεις βαθμούς, αλλά
και κάποια σημαντικά λάθη που έγιναν
μαζί και με τον εφησυχασμό, ο οποίος
δεν πρέπει να επαναληφθεί. Τίποτα δεν
πρέπει να θεωρείται δεδομένο, ακόμη
και η νίκη στο επόμενο παιχνίδι με την
Αναγέννηση. Ο ενθουσιασμός επέστρεψε
και οι «κιτρινοπράσινοι» μπαίνουν φου-
ριόζοι, εκμεταλλευόμενοι και τις απώλειες
των προπορευομένων. Φτάνει αυτήν τη
φορά να είναι ακόμη πιο ουσιαστικοί
και αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες που
δημιουργούν. Αυτός είναι ένας τομέας
στον οποίο πρέπει να βελτιωθεί η ομάδα
της Λάρνακας, αφού στα ντέρμπι και
στα μεγάλα παιχνίδια όλα κρίνονται στις

λεπτομέρειες και η ουσία είναι αυτή που
μετρά. Στα δύσκολα και καθοριστικά
ντέρμπι στα πλέι οφ η τεχνική ηγεσία
της ΑΕΚ θα έχει σίγουρα περισσότερες
επιλογές, αν αναλογιστούμε ότι θα είναι
έτοιμος και ο Τομάς, ο οποίος ήταν στον
πάγκο στο παιχνίδι με τον Ερμή, αλλά η
εξέλιξη του αγώνα στο 2ο ημίχρονο δεν
επέτρεψε στην τεχνική ηγεσία να δώσει
έστω και μικρό χρόνο συμμετοχής στον
Ισπανό μέσο. Αναμένεται όμως ότι αυτό
θα συμβεί (εφόσον όλα κυλήσουν φυ-

σιολογικά) στο παιχνίδι της Κυριακής
με την Αναγέννηση. Ακόμη πιο έτοιμος
θα είναι ο Τέτε, ο οποίος από σήμερα
αναμένεται να ακολουθήσει μέρος του
κανονικού προγράμματος. Ο βραχύσω-
μος ακραίος δίνει άλλη διάσταση στο
παιχνίδι της ΑΕΚ και όλοι ελπίζουν πως
θα αφήσει για καλά πίσω του τα προ-
βλήματα τραυματισμών που τον ταλαι-
πώρησαν το τελευταίο διάστημα. Σε συν-
δυασμό με την όλο και πιο μεστή πα-
ρουσία του Τολμές, αλλά και το γεγονός

ότι ο Μυτίδης θα βρει τα πατήματά του,
η ισχύς στη γραμμή κρούσης μεγαλώνει. 

Στα πιτς ο Λαμπάν
Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται δεν
είναι σύμπτωση. Ο Βίνσεντ Λαμπάν δέχ-
θηκε τη δωδέκατη κόκκινη στην καριέρα
του. Είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές
που διακρίνεται για το πάθος του και
τον δυνατό κάποιες φορές τρόπο παι-
χνιδιού του. Στον αγώνα με τον Ερμή
ήταν βέβαια και λίγο απρόσεκτος, αλλά

κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει
το γεγονός ότι φέτος ο Λαμπάν είναι από
τους ιδιαίτερα βελτιωμένους ποδοσφαι-
ριστές σε σχέση με την περυσινή του
απόδοση. Για δύο αγώνες ο Ιμανόλ Ιδιά-
κεθ θα τον στερηθεί και μάλιστα ο δεύ-
τερος θα είναι ο πρώτος στα πλέι οφ,
εκεί όπου ο Βάσκος τεχνικός θα ήθελε
να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή
του. Όμως, οι απουσίες είναι μέρος του
παιχνιδιού και οι ομάδες πρέπει να τις
διαχειρίζονται. 

Πρώτα αυτή και μετά οι… υπόλοιποι
Οι Λαρνακείς ετοιμάζονται για την Αναγέννηση ξέροντας πως, όσο αξιοποιούν 
τις δικές τους ευκαιρίες άλλο τόσο μπορούν να ελπίζουν σε παραπατήματα των ανταγωνιστών
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ 

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Η Ανόρθωση θέλει να δώσει συνέχεια
στις επιτυχίες στο πρωτάθλημα και στο
ερχόμενο ντέρμπι με τον Απόλλωνα στο
Αντώνης Παπαδόπουλος. Ο κόσμος της
επέστρεψε δυναμικά, υπάρχει ενθου-
σιασμός και η επιδίωξη είναι να διατη-
ρηθεί. Πολλά θα εξαρτηθούν από τους
ποδοσφαιριστές. Μια νίκη επί του φορ-
μαρισμένου Απόλλωνα θα σημαίνει
πάρα πολλά για την Ανόρθωση. Όχι
τόσο βαθμολογικά, αλλά κυρίως στο
θέμα του γοήτρου και της ψυχολογίας.
Ποντάρουν πάρα πολλά και στον κόσμο.
Η Ανόρθωση μετά τη σπουδαία νίκη
επί της Ανόρθωσης στον θεσμό του κυ-
πέλλου, θέλει να φτάσει σε μια μεγάλη
νίκη και στον θεσμό του πρωταθλήματος.
Όπως δήλωσε χθες στο Ράδιο Πρώτο ο
εκπρόσωπος επικοινωνίας της Ανόρ-
θωσης, ο Σάββας Πηλακούτας, υπάρχει
μεγάλη ανυπομονησία για το ερχόμενο
ντέρμπι με τον Απόλλωνα και για τα
υπόλοιπα που θα ακολουθήσουν. Είναι
φανερό ότι η ψυχολογία είναι στο ζενίθ.
Μπορεί η οριστική κατάκτηση της 6ης
θέσης, σε άλλες εποχές να ήταν μεγάλη
αποτυχία, όμως, για τη φετινή Ανόρθωση
με τα χίλια δυο προβλήματα που αντι-
μετώπισε, θεωρείται σαν ελπίδα ανά-
καμψης για το άμεσο μέλλον. Διότι έδειξε
συνέπεια και σταθερότητα. Μπήκε μια
αγωνιστική τάξη και όλοι ενωμένοι δου-

λεύουν σκληρά για να οδηγήσουν ξανά
την Ανόρθωση εκεί που της αρμόζει. 

Ακόμη πιο δυνατή 
Η Ανόρθωση όχι μόνο δείχνει το καλό
της αγωνιστικό πρόσωπο, αλλά παρου-
σιάζει και στοιχεία από το παρελθόν.

Θέλουν να κτίσουν σε αυτό, ώστε η
ομάδα να βρει ξανά τη μεγάλη της αίγλη.
Μεγάλος στόχος είναι η κατάκτηση του
Κυπέλλου και η έξοδος στην Ευρώπη.
Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως, από τη
στιγμή που υλοποιήθηκε ο στόχος της
εξάδας, θα έχει την ευκαιρία μέσα σε

παιχνίδια ανταγωνιστικά να παρουσιά-
ζεται ακόμη πιο δυνατή και ισχυρή στον
θεσμό που θέλει να διακριθεί και να
επιστρέψει στους τίτλους και στις δια-
κρίσεις. Ζητούμενο, λοιπόν, είναι να συ-
νεχίσει με το ίδιο πάθος και αποφασι-
στικότητα.

Ο κόσμος και οι παίκτες
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τη
στήριξη του κόσμου της Ανόρθωσης για
το ντέρμπι της Κυριακής με τον Απόλλωνα.
Αναμένεται ότι οι χιλιάδες Ανορθωσιάτες
θα κατακλύσουν το Αντώνης Παπαδό-
πουλος. Στην Ανόρθωση αναμένουν ότι
οι φίλοι της ομάδας θα δώσουν την
ώθηση στους ποδοσφαιριστές, για να
δώσουν και αυτοί με τη σειρά τους το
100% στο γήπεδο. Είναι ένα παιχνίδι άλ-
λωστε, που θα κριθεί και στο πάθος των
παικτών, οι οποίοι πρέπει να παραμείνουν
συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι και
το τελευταίο λεπτό. Ενώ, παράλληλα, θα
παίξει ρόλο και η αποτελεσματικότητα.
Είναι δεδομένο ότι το ερχόμενο ντέρμπι
θα είναι ακόμη ένα γερό τεστ στην Ανόρ-
θωση, για να δείξει ξανά ότι όχι μόνο
βρίσκεται στον σωστό δρόμο άλλα έχει
και τις ικανότητες να παίρνει πλέον αυτό
που θέλει στα μεγάλα ντέρμπι. Κάτι που
το απέδειξαν πριν από λίγες μέρες στο
ΑΕΚ Αρένα απέναντι στην ΑΕΚ, έχοντας
τώρα το προβάδισμα, για να κάνουν το
μεγάλο βήμα για τα ημιτελικά. 

Εκτός ο Κυριάκου 
Το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετω-
πίζει ο Ρόνι Λέβι είναι με τον Φύτο Κυ-
ριάκου. Όπως είναι γνωστό, ο παίκτης
χτύπησε στο γόνατο και θα μείνει για
μια εβδομάδα εκτός προπονήσεων. Από
εκεί και πέρα οι υπόλοιποι ποδοσφαι-
ριστές είναι κανονικά και πανέτοιμοι
στη διάθεσή του. 

Με τον ίδιο ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα
Ζητούμενο για τη «Μεγάλη Κυρία» να κερδίσει τον Απόλλωνα στο ερχόμενο ντέρμπι 

ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής�Σταυρινίδης

Με τον Σωφρόνη Αυγουστή στον πάγκο
του θα πορευτεί ο Απόλλωνας και στη
νέα περίοδο. Χθες, οι «κυανόλευκοι»
ανακοίνωσαν το αυτονόητο, ότι ο Κύπριος
τεχνικός θα παραμείνει στην ομάδα,
ανεξάρτητα από την κατάληξη που θα
έχει η φετινή προσπάθεια. Αυτό αποτελεί
μια επιβράβευση για τον Σωφρόνη, ο
οποίος ανέλαβε την ομάδα τον περα-
σμένο Δεκέμβριο και μέσα σε δύο μήνες
από μια καλή αλλά ασταθή ομάδα τη
μετέτρεψε σε ομάδα-φόβητρο. Η προχ-
θεσινή νίκη στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ
ήταν η 10η σε 11 παιγνίδια πρωταθλή-
ματος με τον Σωφρόνη Αυγουστή στον
πάγκο, ενώ να μην ξεχνάμε και τις τρεις
νίκες σε τέσσερα παιγνίδια κυπέλλου
(το άλλο ήταν ισόπαλο). Άπαντες στον
Απόλλωνα είναι πολύ ευχαριστημένοι
από τη δουλειά του Σωφρόνη Αυγουστή,
αφού έχει καταφέρει να περάσει τη φι-
λοσοφία του τόσο στα αποδυτήρια όσο
και στην προσέγγιση των ποδοσφαιρι-
στών. Δεν είναι τυχαίο ότι όποιος ποδο-
σφαιριστής του Απόλλωνα μιλήσει κάνει
ειδική αναφορά στον Κύπριο τεχνικό
και στο πώς κατάφερε να αλλάξει την
ομάδα προς το καλύτερο. 

Γερά στο κόλπο του τίτλου μπήκε ο
Απόλλωνας μετά την νίκη του στο ντέρμπι
κορυφής με 2-0. Η λεμεσιανή ομάδα
με τη 14η νίκη της στα τελευταία 18
παιγνίδια στο πρωτάθλημα βρίσκεται
από το -11 του Οκτωβρίου στο -3 σήμερα
και δικαίως στον Απόλλωνα ελπίζουν
ξανά, βάσιμα, στην κατάκτηση του τίτλου.
Οι «κυανόλευκοι» μοιάζουν με ένα
ασταμάτητο τρένο που έχει βαλθεί να
καταρρίψει όλες τις επιδόσεις. Παίζοντας
με πάθος, αποφασιστικότητα και με σω-
στή τακτική προσέγγιση κέρδισαν την
ομάδα που προπορεύεται μειώνοντας
τη διαφορά και πλέον βρίσκονται σε
απόσταση βολής. 

Οι κορυφαίοι 
Δύσκολα μπορεί κανείς να βρει παίκτη
που να μην ξεχώρισε στο ντέρμπι της
Δευτέρας. Κορυφαίοι ήταν ο Χάμπος
Κυριάκου και ο Σακκέτι. Ο Κύπριος μέ-
σος, παίζοντας στο κέντρο της άμυνας,
ήταν αλάνθαστος, αναγκάζοντας τον Βάλε
να υποκλιθεί, χαρακτηρίζοντάς τον φαν-
ταστικό, εκπληκτικό και το μέλλον της
Κύπρου. Το «Τσουνάμι» ήταν ξανά συγ-
κλονιστικός. Ο Αργεντινός παικταράς
ήταν το άλφα και το ωμέγα του Απόλλωνα
στη μεσαία γραμμή. Όργωσε το γήπεδο,
κέρδισε πάρα πολλές μάχες και με το
πάθος του παρέσυρε και τους άλλους

συμπαίκτες του. Εξαιρετικοί οι Βινίσιους
και Ζοάο Πέδρο. Πάρα πολύ καλοί οι
Βασιλείου, Σέρτζιο, Μάγκλιτσα. Αρκετά
καλοί οι Μπεντόγια, Ντα Σίλβα, Σαρδινέρο
και Βάλε. Ακόμα και οι αλλαγές -ο Γκίε
που επέστρεψε έπειτα από 84 ημέρες, ο
Σεμέδο και ο Παπουλής- προσέφεραν
όσο μπορούσαν για να πάρει η ομάδα
τους τη νίκη. 

Ο Απόλλωνας πέραν από το αήττητο
σερί, που έφθασε τα 18 παιγνίδια, τρέχει
και ένα άλλο σερί, αυτό κόντρα στην
ομάδα της Λευκωσίας. Επτά σερί παι-
γνίδια αήττητος είναι ο Απόλλωνας απέ-
ναντι στον ΑΠΟΕΛ. Μετά την τελευταία
ήττα (πριν από έναν χρόνο, στις 2 Μαρ-
τίου) ακολούθησαν δύο παιγνίδια στη β’
φάση πέρσι (2-2 ΓΣΠ, νίκη 1-0 στο Τσί-
ρειο), δύο στο κύπελλο (και τα δύο 1-1
και πήρε την πρόκριση ο Απόλλωνας
για τον τελικό), νίκη στο Σούπερ Καπ
φέτος στο ΓΣΠ, ισοπαλία 1-1 στη Λευ-
κωσία και νίκη με 2-0 στη Λεμεσό. Απο-
λογισμός 3 νίκες και 4 ισοπαλίες. Να
σημειώσουμε πως στις δυο ισοπαλίες
στη Λευκωσία για το πρωτάθλημα ο
ΑΠΟΕΛ ισοφάρισε στο 95’.

Πύρρειος νίκη 
Πύρρειος αποδείχθηκε η νίκη για τον
Απόλλωνα στο ντέρμπι, αφού μετρά
άλλες τρεις απώλειες. Τα κτυπήματα
που δέχθηκε ο Άντον Μάγκλιτσα στο
ντέρμπι τού προκάλεσαν πρόβλημα στο
αριστερό πόδι. Σύμφωνα με την επίσημη
ενημέρωση, ο Κροάτης επιθετικός που
ήταν ιδιαίτερα φορμαρισμένος το τελευ-
ταίο διάστημα θα μείνει εκτός δράσης
για περίπου τρεις εβδομάδες. Επίσης,
συμπλήρωσαν κάρτες οι Σακκέτι και
Σαρδινέρο. Αυτό σημαίνει ότι ο Σωφρόνης
Αυγουστή δεν υπολογίζει για το επόμενο
ντέρμπι με την Ανόρθωση τους τρεις,
τον επίσης τιμωρημένο Ρομπέρζ και
τους τραυματίες Αγγελή και Μακρίδη,
ενώ αγώνα δρόμου θα κάνουν για να
προλάβουν οι τραυματίες Γκόμες και
Πελαγία. 

Επιβράβευση για τον Σωφρόνη Αυγουστή!
Συνεχίζει στα ηνία και στην νέα περίοδο, με τον Απόλλωνα να μπαίνει πλέον στο κόλπο του τίτλου
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Φιλική ήττα από 
τη Φινλανδία
ΕΘΝΙΚΗ U-17 

Από νέες φιλικές εξετάσεις πέρασε
χθες η  Εθνική U-17, που προετοιμά-
ζεται ενόψει της συμμετοχής της στον
Elite Round του Ευρωπαϊκού Πρω-
ταθλήματος. Ηττήθηκε με 3-2 στο
Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών από την
αντίστοιχη ομάδα της Φινλανδίας. Οι
δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά
φιλικά αύριο στο ίδιο γήπεδο. Ο Ομο-
σπονδιακός μας προπονητής Γιάννης
Οκκάς έδωσε και σήμερα την ευκαιρία
σε αρκετούς παίκτες και απέναντι σε
μια ισχυρή ομάδα είχε την ευκαιρία
να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα.
Στο 27ο λεπτό ο Kytila με κεφαλιά
έδωσε προβάδισμα (1-0) στη Φιν-
λανδία. Στο 32’ ο Γιάννης Γερολέμου
με μακρινό γωνιακό βολέ ισοφάρισε
σε 1-1 για την Εθνική μας. Με την
έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο
Pellikka πέτυχε το 2-1 για τη Φινλανδία
και στο 69’ ο Jusif Ali το 3-1. Προ-
σπάθησαν για την ανατροπή των δε-
δομένων οι νεαροί διεθνείς μας, όμως
το γκολ της μείωσης του σκορ ήρθε
στο φινάλε. Στο 80’ ο Κωνσταντίνος
Καραγιάννης με απευθείας κτύπημα
φάουλ μείωσε σε 3-2. Οι Φινλανδοί
θα λάβουν μέρος στον πρώτο όμιλο
του Elite Round όπου θα αντιμετω-
πίσουν την Αρμενία, τη Γερμανία και
την Τουρκία.

Η Κύπρος αγωνίστηκε με τους
Κωνσταντίνου, Σεργίου, Καραγιάννη,
Μ. Ιωάννου (50’ Γενεθλίου), Λουκά
(56’ Πική), Γερολέμου (67’ Παναγή),
Μ. Χριστοδούλου (41’ Τουμάζου),
Ραουνά, Σιέλλη, Α. Κατσαντώνη (56’
Κωστή), Λεμονάρη (46’ Α. Μιχαήλ).

Βγήκαν 
οι φιναλίστ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΟΠΛ

Κέδρος Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας
και Ροτσίδης Μάμμαρι προκρίθηκαν
στον τελικό του Κυπέλλου της Ομο-
σπονδίας ΕΠΟΠΛ Λευκωσίας. Ο Κέ-
δρος απέκλεισε με 4-1 τον Σταυραετό
Κλήρου και ο Ροτσίδης με 6-1 την
ΑΤΕ - ΠΕΚ Εργατών.

Έξι πήραν
ψήφο
ΕΠΑΘΛΟ CARLSBERG 

Για την 4η και τελευταία αγωνιστική
του Φεβρουαρίου 2017 του πρωτα-
θλήματος, ψήφο διάκρισης για το Έπα-
θλο Ήθους, Τέχνης και Αρετής CARL-
SBERG, πήραν οι ακόλουθοι ποδο-
σφαιριστές: Άντον Μάγκλιτσα, Χάμπος
Κυριάκου, Ζοάο Πέδρο, Αντρέ Άλβες,
Σίλβα Κλέιτον και Ιβάν Τρισκόφσκι

Πρωτιά Άλβες
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων,
«Καλύτερος Ποδοσφαιριστής» του
Επάθλου Ήθους Τέχνης και Αρετής
CARLSBERG, για τον μήνα Φεβρουά-
ριο 2017, αναδείχτηκε ο Βραζιλιάνος
επιθετικός της Ανόρθωσης, Αντρέ
Άλβες, ο οποίος και θα βραβευτεί με
την Ανώτατη Τιμητική Διάκριση του
ομώνυμου θεσμού. 

Περαιτέρω ο Αντρέ Άλβες θα υπο-
δείξει ένα εγκεκριμένο από τον Έφορο
Σωματείων και Ιδρυμάτων, «Αγαθο-
εργό - Φιλανθρωπικό Ίδρυμα», στο
οποίο η CARLSBERG θα συνεισφέρει
το ποσό των 1000 ευρώ, σύμφωνα
με του κανονισμούς που διέπουν τη
διεξαγωγή του δημοφιλούς θεσμού.

Τη δεύτερη θέση πήρε ο Αιμίλιο
Ζελάγια του Εθνικού Άχνας, ενώ την
τρίτη θέση μοιράστηκαν, ο Δημήτρης
Χριστοφή, της Ομόνοιας και Χάμπος
Κυριάκου του Απόλλωνα.   

ΟΜΟΝΟΙΑ

ςοΦοΚΛης�ςοΦοΚΛΕους

Η μεγάλη νίκη επί της ΑΕΛ όπλισε με
αυτοπεποίθηση και δυναμική την Ομό-
νοια ενόψει του απόλυτου ντέρμπι με
τον ΑΠΟΕΛ. Είναι όμως ικανά αυτά τα
στοιχεία, από μόνα τους, να σπρώξουν
τους «πράσινους» σε άλλη μια μεγάλη
επιτυχία, απέναντι στους πρωτοπόρους
της βαθμολογίας, αλλά και «πληγωμέ-
νους» από την ήττα από τον Απόλλωνα;
Τη στιγμή μάλιστα που η Ομόνοια θα
παραταχθεί στο ντέρμπι του ερχόμενου
Σαββάτου με σημαντικές απουσίες. Βε-
βαίως, το μεγάλο ερωτηματικό και συ-
νάμα ζητούμενο για το «τριφύλλι» είναι
να αποδείξει ότι έχει ξεπεράσει κάποιες
αδυναμίες που παρουσίασε πριν από
το παιχνίδι με την ΑΕΛ και ότι η νίκη
του περασμένου Σαββάτου δεν ήταν
απλώς ένα «πυροτέχνημα». Ούτως ή
άλλως, τα ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ έχουν

τη δική τους «ταυτότητα» και τις δικές
τους ιδιαιτερότητες, στις οποίες η Ομόνοια
για διάφορους λόγους αδυνατεί να αν-
ταποκριθεί τα τελευταία χρόνια και, μοι-
ραία, αγνοεί την επιτυχία από τον Απρίλιο
του 2013. 

Βασικό ζητούμενο για την Ομόνοια
είναι να παρουσιαστεί με σωστή τακτική
στο γήπεδο. Ο Άκης Ιωακείμ γνωρίζει
από πρώτο χέρι τις απαιτήσεις των ντέρμ-
πι με τον ΑΠΟΕΛ και κύριο μέλημά
του είναι να προετοιμάσει αγωνιστικά
και ψυχολογικά τους παίκτες του. «Κλειδί»
για την Ομόνοια θα αποτελέσει η ανα-
σταλτική της λειτουργία. Αν καταφέρουν
οι «πράσινοι» και ελέγξουν τον ρυθμό
του αγώνα, περιορίζοντας τη δράση των
επικίνδυνων ακραίων επιθετικών του
ΑΠΟΕΛ, τότε θα αυξήσουν τις πιθανό-
τητές τους για κέρδος. Θα χρειαστεί να
έχουν πάθος στο παιχνίδι τους οι παίχτες
της Ομόνοιας, γνωρίζοντας ότι ο αντίπαλός
τους, με το πλεονέκτημα της έδρας, θα
επιτεθεί με μανία για να επιστρέψει στις

νίκες. Σε προηγούμενα παιχνίδια οι
«πράσινοι» προδόθηκαν από τον ανα-
σταλτικό τους μηχανισμό και σε καμία
περίπτωση δεν θα πρέπει να παρου-
σιαστούν τα ίδια λάθη, που έγιναν πριν
από την ΑΕΛ. Είναι επίσης σημαντικό η
ομάδα να μη θεωρήσει πως, με μία εμ-
φάνιση, μπήκαν όλα στη θέση τους. 

Στο μυαλό του Ιωακείμ
Θεωρείται απόλυτα λογικό ο Άκης Ιωα-
κείμ να παρατάξει την ομάδα του με
σχηματικό 4-2-3-1 στο επικείμενο ντέρμ-
πι. Στόχος του θα είναι «κλειδώσει» τον
χώρο του άξονα, εκεί όπου ενδεχομένως
να κριθεί και το παιχνίδι. Μαργκάσα
και Τουρέ θα επωμιστούν το βάρος και
την ευθύνη να κουμαντάρουν το παιχνίδι
της ομάδας τους, δίνοντας αφενός την
ευχέρεια -όπως και κόντρα στην ΑΕΛ-
στον Κλέιτον να πατά περισσότερο αντί-
παλη περιοχή, στηρίζοντας τον Ντάρμ-
πισαϊαρ και, αφετέρου, να περιορίσουν
την πίεση προς το κέντρο της άμυνας,

που «πονά» μετά τον παροπλισμό του
Άρνασον και τον τραυματισμό του Βύντρα,
που τον καθιστά αμφίβολο. Πλήγμα -
αγωνιστικό- αποτελεί ασφαλώς η απο-
χώρηση του Σέρινταν, καθώς αφήνει
κενό στα αριστερά της επίθεσης, με τους
Κύπρου και Αζίζ να διεκδικούν τη θέση.
Συνεπώς, θα είναι σημαντικό για την
Ομόνοια ο Χριστοφή να συνεχίσει τις
«υψηλές πτήσεις».  

Και επίσημα «Πολωνός»
Χθες, ολοκληρώθηκε και τυπικά η με-
τεγγραφή του Κίλιαν Σιέρινταν στη Γιαγ-
κελόνια Πολωνίας. Αφού υπέγραψε το
συμβόλαιό του, φωτογραφήθηκε με τη
φανέλα της νέας του ομάδας. Με ανα-
κοίνωσή της, η Ομόνοια ευχαρίστησε
τον Ιρλανδό επιθετικό για την προσφορά
του στην ομάδα. Ο Σέρινταν κατέγραψε
74 συμμετοχές και 29 γκολ με τη φανέλα
της Ομόνοιας και το πέρασμά του από
το «Ηλίας Πούλλος» κρίνεται ως πολύ
επιτυχημένο. 

Τεράστιος ο ρόλος της στρατηγικής
Οι «πράσινοι» ετοιμάζονται εντατικά για το «αιώνιο» του Σαββάτου

ΕΡΜΗΣ

ΓιΑννης�ΠΑΠΑϊωΑννου�

Είναι δεδομένο ότι στον Ερμή ήδη άρχι-
σαν τις σκέψεις ή την προεργασία ενόψει
της νέας χρονιάς. Η διοίκηση Λούκα
Φανιέρου αναμένεται ότι θα πάρει κά-
ποιες σημαντικές αποφάσεις όσον αφορά
το ρόστερ της ομάδας. Όσον αφορά τον
τεχνικό της ομάδας Κάρλος Κορμπεράν,
κανείς δεν μπορεί να προβλέψει εάν θα
συνεχίσει ή όχι στον πάγκο της ομάδας.
Το πιο πιθανό, θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό
με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών
υποχρεώσεων. 

Η 7η θέση
Ο στόχος για τον Ερμή Αραδίππου μέχρι

το τέλος της σεζόν είναι να έχει θετική
παρουσία και να παραμείνει στην 7η
θέση και στην κορυφή του β’ γκρουπ.
Σίγουρα το γεγονός ότι η ομάδα δεν
υλοποίησε τον στόχο της εξάδας ήταν
κάτι που απογοήτευσε, όμως η επιδίωξη
απ’ εδώ και πέρα είναι οι ποδοσφαιριστές
να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Δεν
θέλουν σε καμία περίπτωση να θεωρή-
σουν τα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν
ως «αγγαρεία».  Η προσοχή τώρα είναι
επικεντρωμένη στο τελευταίο παιχνίδι
της κανονικής περιόδου με την ΑΕΛ,
στο Τσίρειο Στάδιο. Οι «φτεροπόδαροι»
χωρίς άγχος και πίεση θα επιδιώξουν
για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
απέναντι στη λεμεσιανή ομάδα - θα προ-
σπαθήσουν να έχουν κέρδος και να δώ-
σουν λίγη χαρά στον κόσμο τους. 

Επικεντρώνονται σε δύο ταμπλό 
Στόχος του Ερμή η καλή παρουσία στη 2η φάση και οι σωστές κινήσεις για τη νέα χρονιά  
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Το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS)
ανακοίνωσε ότι ο πρώην γενικός γραμ-
ματέας της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής
Συνομοσπονδίας (FIFA), Ζερόμ Βαλκ,
κατέθεσε έφεση κατά του δεκαετούς απο-
κλεισμού του από το άθλημα. Ο Βαλκ,
δουλειά του οποίου ήταν να διασφαλίσει
την ομαλή λειτουργία της FIFA και ιδίως
της «ναυαρχίδας» της, του Παγκοσμίου
Κυπέλλου, ήταν «δεξί χέρι» του -τιμω-
ρημένου με αποκλεισμό έξι χρόνων-
πρώην Προέδρου Σεπ Μπλάτερ, προτού
αμφότεροι εμπλακούν σε ένα σκάνδαλο
διαφθοράς που σάρωσε την ανώτατη
Ποδοσφαιρική Αρχή το 2015.

Η επιτροπή δεοντολογίας της FIFA
έκρινε ένοχο τον Βαλκ για απρεπή συμ-
περιφορά αναφορικά με την πώληση ει-
σιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου,
κατάχρηση οδοιπορικών εξόδων -προ-
σπαθώντας να πουλήσει τηλεοπτικά δι-
καιώματα σε τιμή κατώτερη της αξίας
τους στην αγορά- και καταστροφή απο-
δεικτικών στοιχείων. Αρχικά τού επιβλή-
θηκε αποκλεισμός 12 ετών, τον οποίο η
επιτροπή εφέσεων της FIFA μείωσε τον
περασμένο Ιούνιο στα 10 χρόνια. Όμως,
αποφάσισε να προσφύγει στο CAS, σε
μια προσπάθεια να πετύχει την οριστική
άρση του αποκλεισμού που τον «βαραίνει».
Τον Σεπτέμβριο η επιτροπή δεοντολογίας
της FIFA άρχισε νέα έρευνα κατά των

Μπλάτερ, Βαλκ και του πρώην οικονο-
μικού διευθυντή Μάρκους Κάτνερ για
ενδεχόμενες παραβάσεις, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται δωροδοκία και δια-
φθορά. Η εν λόγω έρευνα, στο πλαίσιο
της οποίας και οι τρεις αρνούνται ότι
έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα, βρί-
σκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Προβληματισμός και απογοήτευση
ακολούθησε την ήττα (3-1) από τη Λέ-
στερ χθες το βράδυ. «Δεν καταφέραμε
ποτέ να μπούμε στο παιχνίδι, είναι δύ-
σκολο να βρούμε τις σωστές λέξεις»,
ξεκίνησε να λέει ο Γιούργκεν Κλοπ,
αναλύοντας στο Sky Sports το χθεσινό
αρνητικό αποτέλεσμα για την ομάδα
του. «Δεν κάναμε ένα επιθετικό παιχνίδι.
Μας έλειπε κάτι στη φυσική κατάσταση,
οι ρυθμοί μας δεν ήταν πολύ υψηλοί.
Ήμασταν απρόσεκτοι σε όλες τις στη-
μένες φάσεις. Είναι παράλογο να χα-
ρίζεις ευκαιρίες αυτού του τύπου. Στο
πρώτο γκολ δώσαμε την μπάλα στους
αντιπάλους μας, κάνοντας έτσι πολύ
δύσκολο τον αγώνα για εμάς. Είναι δύ-
σκολο να δεχτείς ένα λάθος αυτού του
τύπου», συμπλήρωσε ο Γερμανός προ-
πονητής της Λίβερπουλ.

Μάσκες από καουτσούκ με το πρόσωπο
του Κλαούντιο Ρανιέρι, πανό και πλακάτ
στα ιταλικά και στα αγγλικά, ζητώντας
του ευχαριστώ για όλα εκείνα που πρό-
σφερε στη Λέστερ. Με αυτόν τον τρόπο
οι φίλοι της πρωταθλήτριας Αγγλίας,
που πήγαν στη χθεσινοβραδινή συνάν-
τηση με τη Λίβερπουλ (3-1), επέλεξαν
να αποχαιρετήσουν τον Ιταλό προπονητή,
που απολύθηκε την περασμένη εβδο-
μάδα, αλλά κυρίως να εκφράσουν την
αντίθεσή τους στην απόφαση αυτήν -
την ώρα που εκείνος ξεκουραζόταν στη
Ρώμη. Στο γήπεδο, που οι φίλαθλοι
αποθέωναν τον Ρανιέρι, βρίσκονταν και
οι Ταϊλανδοί ιδιοκτήτες της Λέστερ και
σίγουρα δεν θα αισθάνθηκαν ευχάριστα,
παρά τη νίκη των «αλεπούδων».

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα,
όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ,
οι φίλοι της Λέστερ φώναζαν το όνομα
του Ιταλού προπονητή. Επίσης, λίγες
ώρες πριν από την αναμέτρηση με τη
Λίβερπουλ, έκανε την εμφάνισή της
έξω απ’ το «King Power» μία νεκροφόρα,
η οποία έγραφε «RIP Football». Έτσι κι

αλλιώς ήταν μία νύχτα για να πουν οι
φίλοι της Λέστερ αυτό που έγγραφε το
μεγαλύτερο πανό στο King Power Sta-
dium: «Grazie Clauntio».

Με μια πρόταση, τα είπε όλα ο Τζέιμι
Κάραγκερ. Ο άνθρωπος που έχει φο-
ρέσει τη φανέλα της Λίβερπουλ σε 737
(!) επίσημους αγώνες, είναι πλέον τη-
λεσχολιαστής στο Sky Sports και κλή-
θηκε να καταθέσει την άποψή του για
τη χθεσινή νίκη της Λέστερ με 3-1 επί
των «Κόκκινων».

«Ηταν ένας αγώνας που οι παίκτες
των δύο ομάδων θα έπρεπε να φύγουν
στο τέλος από το γήπεδο με τα χέρια
πάνω στα κεφάλια τους, από ντροπή.
Οι παίκτες της Λίβερπουλ επειδή έπαι-
ξαν χάλια και αυτοί της Λέστερ επειδή
διαπίστωσαν πόσο καλά μπορούν να
παίξουν με προσπάθεια και αφοσίωση»,
είπε ο 39χρονος πρώην σέντερ μπακ
των «Κόκκινων» και της εθνικής Αγ-
γλίας.

«Λίβερπουλ και Λέστερ 
θα έπρεπε να ντρέπονται» 

Το ενδιαφέρον στο ΑΕΚ-Πλατανιάς
Στις δυο σημερινές
ρεβάνς για την 
προημιτελική φάση
του Κυπέλλου
Ελλάδας 

Το επόμενο διήμερο θα διεξαχθούν οι
αναμετρήσεις ρεβάνς της προημιτελικής
φάσης του κυπέλλου Ελλάδας, σύμφωνα
με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η αρ-
μόδια επιτροπή της ΕΠΟ. Σήμερα, θα
διεξαχθούν οι αναμετρήσεις του Αστέρα
Τρίπολης με τον Παναθηναϊκό και της
ΑΕΚ με τον Πλατανιά, ενώ την Πέμπτη ο
ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Ξάνθη και ο
Ατρόμητος τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ
και ειδικά ο Παναθηναϊκός έχουν εξα-
σφαλίσει την πρόκριση για τα ημιτελικά

του θεσμού. Αναλυτικά το πρόγραμμα
των Β’ προημιτελικών και τα αποτελέσματα
των πρώτων ματς:

Στο CAS προσέφυγε ο Βαλκ
Κατέθεσε έφεση κατά 
του δεκαετούς αποκλεισμού του

Κλοπ:  «Είναι δύσκολο 
να βρούμε τις σωστές λέξεις»

Αποθέωση για Ρανιέρι 
από τους φίλους της Λέστερ! 

«Παίκτες ντοπάρονται 
και γίνονται... Μπολτ» 
Σε νέες σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο Αλέξης Κούγιας

Σε νέες σοβαρές καταγγελίες προχώρησε
ο Αλέξης Κούγιας, σε παρουσία του στον
ραδιοφωνικό σταθμό «Metropolis». Ο με-
γαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΛ έδωσε συνέχεια
στην χθεσινή ανακοίνωση του συλλόγου
και αναφερόμενος στη νίκη του Λεβαδει-
ακού επί του ΠΑΣ Γιάννινα είπε: «Το
βίντεο των αγώνων είναι αξιοποιήσιμο δι-
καστικά και ζητήσαμε από τους εισαγγελείς
να το μελετήσουν και να διερευνηθούν τα
εξής γεγονότα. Αν είναι αλήθεια ότι υπήρξε
φραγή στον άσο δύο ώρες πριν το ματς για
μια ομάδα που έχει 12 ματς να νικήσει.
Δεύτερον, να δουν τι συνέβη και πως επι-
τεύχθηκαν τα δύο γκολ του Λεβαδειακού
και τι συνέβη μετά το δεύτερο γκολ. Αυτά
τα πρωτοφανή γκολ που δέχθηκε ο ΠΑΣ
και δεν έχει δεχθεί ποτέ. Αν το συνδυάσεις
αυτό και με την προσωπικότητα κάποιων
παικτών που έπαιζαν σε ομάδες που έχουν
κατηγορίες στο παρελθόν για στημένους
αγώνες δημιουργείται ένα σύνολο στοιχείων
τα οποία πρέπει να τα πάρει η δικαιοσύνη
και να τα διερευνήσει».

Παράλληλα, στο ερώτημα αν στήνονται
αγώνες στη Super League, ήταν κατηγο-
ρηματικός: «Στήνονται και σας το λέω ευ-
θέως. Στήνονταν κατά κόρον από την εποχή
του Θωμά Μητρόπουλου, του Σπάθα και
των άλλων. Από το 1996 και μετά το πο-
δόσφαιρο έχει γίνει άνω κάτω. Και από
τότε που μπήκε και το στοίχημα δεν μπορείς
να ξέρεις από πού σου έρχεται. Και ντόπινγκ

ποδοσφαιριστών υπάρχει. Όμως οι ελεγ-
κτικοί μηχανισμοί είναι ατελείς. Κάναμε
αίτημα με τον Αστέρα Τρίπολης για αντιν-
τόπινγκ σε τέσσερις αγώνες της αγωνιστικής
αντί για δύο και ξαφνικά βρέθηκαν ντο-
παρισμένοι παίκτες. Ένας που το όνομά
του αρχίζει από Ζ έκανε περιουσία χορη-

γώντας παράνομες ουσίες σε παίκτες. Προ-
πονητές έκαναν καριέρα με αυτόν τον
τύπο. Τον έχω καταγγείλει επανειλημμένα
αλλά δεν ιδρώνει το αυτί κανενός. Βλέπεις
ομάδες με παίκτες που δεν μπορούν καλά
καλά να ανέβουν στο λεωφορείο να γίνονται
όχι απλά τουρμποκίνητοι αλλά... Μπολτ!».

ΣΗμερα

17:15   Αστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός (0-4)

19:30   ΑΕΚ-Πλατανιάς (0-0)

ΠεμΠΤΗ

17:15   ΠΑΟΚ-Ξάνθη      (2-1)

19:30   Ατρόμητος-Ολυμπιακός (0-0)
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