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Έντονη αντιπαράθεση είχαμε χθες σε επίπεδο
διοικήσεων σχετικά με την κάθοδο ξένων
διαιτητών στο ντέρμπι του Σαββάτου. Η

Ομόνοια ενημέρωσε ότι οι
«γαλαζοκίτρινοι» απέρριψαν την

εισήγησή της για κοινό, γραπτό αίτημα
προς την ΚΟΠ για κάθοδο ξένων

διαιτητών, με τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ να
απαντά, ανάμεσα σ’ άλλα, ότι κοινό

αίτημα δεν δύναται να γίνει, αφού δεν
μπορεί να συναινέσει σε ένα εκτός κανονισμών

αίτημα. Όλα τα τελευταία αγωνιστικά νέα των δύο
ομάδων.

ΣΕΛΙΔΑ » 35

Το ντέρμπι άρχισε νωρίς Πιο σοβαρά 
τα πράγματα  
Ο Άντον Μάγκλιτσα θα

μείνει τελικά εκτός δρά-

σης για 6-8 εβδομάδες,

με την απουσία του να

θεωρείται τεράστια απώ-

λεια για τον Απόλλωνα.

Οι «κυανόλευκοι» έχουν

στρέψει την προσοχή

τους στον αγώνα της Κυ-

ριακής με την Ανόρθωση

στη Λάρνακα.

ΣΕΛΙΔΑ » 38

Μετά τη συνάντηση του Ανδρέα Σοφοκλέους
με τον Πάμπο Χριστοδούλου και τον
καθορισμό του πλάνου δράσης ενόψει της
συνέχειας του πρωταθλήματος αλλά και του
κυπέλλου, άπαντες αναμένουν την
αντίδραση της ΑΕΛ στο παιχνίδι της
Κυριακής με τον Ερμή, αλλά και στη
συνέχεια με την έναρξη των πλέι-οφ.

ΣΕΛΙΔΑ » 36
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ΑΠΟΕΛ
Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Όπως και στις επιτυχίες έτσι και στις
αποτυχίες, ο ΑΠΟΕΛ γυρίζει σελίδα
και κοιτάζει τη συνέχεια. Η ήττα από
τον Απόλλωνα αποτελεί πλέον παρελθόν.
Είναι δεδομένο ότι θα γίνει η αυτοκριτική
για το τι έφταιξε, όμως το πιο σημαντικό
είναι, το ερχόμενο Σάββατο απέναντι
στην Ομόνοια, ο ΑΠΟΕΛ να δείξει ξανά
τη δυναμική του. Είναι στην κορυφή
και θέλει να παραμείνει εκεί μέχρι το
τέλος. Το ζητούμενο για την ομάδα του
Τόμας Κρίστιανσεν είναι στο ερχόμενο
ντέρμπι με την Ομόνοια , όπως και στα
υπόλοιπα που θα ακολουθήσουν, να
δείξει χαρακτήρα. Να πάρει τα επιθυ-
μητά αποτελέσματα και να αυξήσει τη
διαφορά από τους άλλους συνδιεκδι-
κητές του τίτλου, για να φτάσει στο τέλος
στον μεγάλο του στόχο που είναι η κα-
τάκτηση του τίτλου για 5η σερί χρονιά. 

Αναμένουν αντίδραση 
Στον ΑΠΟΕΛ αναμένουν από τους πο-
δοσφαιριστές ότι θα αντιδράσουν στο
ντέρμπι με την Ομόνοια. Η ήττα από
τον Απόλλωνα πλήγωσε τον εγωισμό
τους, λίγες μέρες αφότου έγραψαν ακόμη
ένα έπος στην ιστορία του συλλόγου με
τη μεγάλη πρόκριση επί της Αθλέτικ
Μπιλμπάο. Υπάρχει πίστη, θέληση, πά-
θος και αποφασιστικότητα από όλους
στον Αρχάγγελο ότι το Σάββατο η ομάδα
θα παρουσιαστεί δυνατή και παθιασμέ-
νη, για να φτάσει στη νίκη επί της Ομό-
νοιας, της οποίας πήρε τον αέρα τα τε-
λευταία χρόνια. Αφού ο ΑΠΟΕΛ έχει
να χάσει από την Ομόνοια από τις 6
Απριλίου του 2013 με 3-0. Από τότε,
σε 14 παιχνίδια ο ΑΠΟΕΛ μετρά 9
νίκες και 5 ισοπαλίες. Στον Α’ γύρο ο
ΑΠΟΕΛ όπως είναι γνωστό επιβλήθηκε
της αιώνιας αντιπάλου του με το επι-
βλητικό 4-1. Τώρα το ζητούμενο είναι
να φτάσει στη δεύτερη νίκη σε βάρος

της στη φετινή σεζόν. Κάτι που αν πετύχει
θα ανεβάσει παράλληλα και το ηθικό
στο ζενίθ, ενόψει της αναμέτρησης με
την Άντερλεχτ την ερχόμενη Πέμπτη
στο Γ.Σ.Π. 

Ο ΑΠΟΕΛ θα προσπαθήσει να εκ-
μεταλλευτεί την ποιότητά του απέναντι
στην Ομόνοια. Άλλωστε, απ’ εδώ και
πέρα οι «γαλαζοκίτρινοι», εάν θέλουν
να φτάσουν και φέτος στον τίτλο, θα
πρέπει να έχουν συνέπεια και καρδιά
πρωταθλητή, τόσο το Σάββατο όσο και
στα επόμενα καθοριστικά ντέρμπι που
θα ακολουθήσουν. 

Ο κόσμος θα είναι εκεί 
Μπορεί να υπήρξε απογοήτευση μετά
την ήττα από τον Απόλλωνα, όμως η
πίστη του κόσμου του ΑΠΟΕΛ για την
υλοποίηση των στόχων είναι δεδομένη.
Μάλιστα, θα λέγαμε ότι τους πείσμωσε
ακόμη περισσότερο ενόψει των σημαν-
τικών αγώνων με Ομόνοια και Άντερλεχτ
στο ΓΣΠ. Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου
των «γαλαζοκιτρίνων», χθες έφυγαν 4
χιλιάδες εισιτήρια για τον πρώτο αγώνα
με τους Βέλγους, ενώ για το ντέρμπι αι-
ωνίων η προπώληση έφτασε τις 9.500.
Ο στόχος είναι να υπάρξει... sold out

και στους δυο αγώνες, κάτι που θα
δώσει τεράστια ώθηση στους ποδο-
σφαιριστές. Όπως και με την Αθλέτικ
Μπιλμπάο, οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ θα
προσπαθήσουν αρχικά στο ντέρμπι με
την Ομόνοια να είναι πραγματικά ο
12ος παίκτης και να πανηγυρίσουν
ακόμη μια σπουδαία νίκη. 

Με τα γνωστά προβλήματα 
Ο Τόμας Κρίστιανσεν, όπως είναι γνωστό,
δεν υπολογίζει στους Γιαννιώτα, Μπερ-
τόλιο και Βινίσιους, ενώ αμφίβολη πα-
ραμένει η συμμετοχή του Αστίθ (θα ξε-

καθαρίσει εάν θα προλάβει μέχρι αύριο).
Με αυτά τα δεδομένα, ο Δανός τεχνικός
πιθανόν να προχωρήσει σε αλλαγές σε
σύγκριση με τον αγώνα με τον Απόλλωνα.
Θεωρείται δεδομένο ότι θα επιστρέψει
στο αρχικό σχήμα ο Εφραίμ. Θέση στο
αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κωστάκης
Αρτυματάς δίπλα από τον Νούνο Μοραίς,
αφού ο Κάνιας έδειξε ότι ακόμη χρειάζεται
χρόνο προσαρμογής, ενώ εάν τελικά δεν
αγωνιστεί ο Αστίθ ο Γιαμπερέ θα είναι
στην ενδεκάδα. Απ’ εκεί και πέρα, δεν
νομίζουμε να υπάρξουν κι άλλες δια-
φοροποιήσεις. 

ΟΜΟΝΟΙΑ
Πολύβιος�Αλεξάνδρου�

Το ντεμπούτο του Άκη Ιωακείμ, αν και
υπηρεσιακός, στον πάγκο της Ομόνοιας
μόνο πετυχημένο μπορεί να χαρακτηριστεί,
αφού οι «πράσινοι», έπειτα από αρκετό
καιρό, παρουσιάστηκαν αλλαγμένοι προς
το καλύτερο. Οι ποδοσφαιριστές του έβγα-
λαν αρκετό πάθος και τσαμπουκά, στοιχεία
που θα έπρεπε να βγάζουν από την αρχή
του πρωταθλήματος. Κάλιο αργά παρά
ποτέ όμως, αφού αυτή την εικόνα θέλουν
να δουν ξανά οι φίλοι της ομάδας, μέχρι
και το τέλος του φετινού μαραθωνίου. Και
από τη στιγμή που η έξοδος στην Ευρώπη,
που είναι ο στόχος που απομένει στην
ομάδα, θα κριθεί μέσω του πρωταθλήματος,
δεν υπάρχει άλλη επιλογή για τους «πρά-
σινους».  

Υπολείπονται 11 αγώνες μέχρι το φι-
νάλε, όλοι τελικοί για τους παίκτες του Άκη
Ιωακείμ, μέσα από τους οποίους καλούνται
να δείξουν την ίδια αποφασιστικότητα,
ώστε η Ομόνοια να εξασφαλίσει το πολυ-
πόθητο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Κύπριος
τεχνικός, μέσα από τις προπονήσεις, προ-
σπαθεί να διατηρήσει τον ενθουσιασμό
που υπάρχει στους ποδοσφαιριστές του,
ενώ την ίδια ώρα τούς τονίζει την κρισιμό-
τητα του αγώνα που ακολουθεί. Διότι, κακά
τα ψέματα, πρόκειται για ένα παιχνίδι δια-
φορετικό απ’ όλα τ’ άλλα. Απέναντι στον
ΑΠΟΕΛ, οι «πράσινοι» δεν μπορούν να
σκέφτονται οτιδήποτε άλλο πέραν των

τριών βαθμών, αφού είναι και θέμα πρεστίζ. 

Ερωτηματικά για δύο θέσεις 
Ο Άκης Ιωακείμ καταστρώνει τα πλάνα
του ενόψει του ντέρμπι δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στην τακτική που θα ακολουθήσει
η ομάδα του. Ζητούμενο για την Ομόνοια
είναι να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα, πε-
ριορίζοντας τη δράση των ακραίων επιθε-
τικών του ΑΠΟΕΛ. Εάν έχει σωστή αμυν-
τική λειτουργία τότε θα αυξήσει τις πιθα-
νότητές της. Ο Άκης Ιωακείμ δεν αναμένεται
να προβεί σε πολλές αλλαγές σε σχέση με
το τελευταίο νικηφόρο παιχνίδι απέναντι
στην ΑΕΛ, με τον Αζίς να έχει το προβάδισμα
για το αριστερό άκρο της επίθεσης στη
θέση του Σέρινταν που αποτελεί παρελθόν
από την ομάδα. Στο κέντρο της άμυνας τη
θέση του τραυματία Βύντρα διεκδικεί ο
Νασιμέντο, ενώ δεν αποκλείεται δίπλα
από τον Κατελάρη να δούμε τον Φλορέσκου.
Στο δεξιό άκρο της άμυνας, ο Μάριος Δη-
μητρίου ήταν αρκετά καλός στο παιχνίδι
του Σαββάτου και λογικά θα διατηρηθεί
στο αρχικό σχήμα, ενώ στο αριστερό θα
βρίσκεται ο Σοϊλέδης. Στο κέντρο Μαργκάσα
και Τουρέ θα επωμιστούν το βάρος και
την ευθύνη να κουμαντάρουν το παιχνίδι
της ομάδας τους, όπως έκαναν πολύ καλά
και στο ντέρμπι του Σαββάτου. Στα «φτερά»,
στο ένα ο Χριστοφή είναι βασικός και
αναντικατάστατος, ενώ στο άλλο ο Αζίς
έχει τον πρώτο λόγο αντί των Θεοδόση
Κύπρου και Ρουσιά. Ο Ντάρμπισαϊαρ θα
είναι στην κορυφή της επίθεσης και, λίγο
πιο πίσω, ο Κλέιτον.

Με το ίδιο πάθος και τσαμπουκά 
Ζητούμενο για τους «πράσινους» στο ντέρμπι του Σαββάτου να παρουσιαστούν με σωστή αμυντική λειτουργία  

Να δείξει ξανά τη δυναμική του!
Η επάνοδος στις επιτυχίες στο επερχόμενο ντέρμπι με την Ομόνοια είναι επιτακτική για τους «γαλαζοκίτρινους» 
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Από τα λόγια στις πράξεις 
Αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για όλα,  ώστε να επανέλθουν άμεσα στις επιτυχίες 

ΑΕΛ 
Κωστή�Σταυρινίδη

Τα είπαν, τα συμφώνησαν οι ισχυροί
άντρες στην ΑΕΛ και τώρα είναι η ώρα
της πράξης. Το παιγνίδι με τον Ερμή
είναι μια πρώτη καλή ευκαιρία για τους
κίτρινους να δείξουν ότι έχουν αφήσει
πίσω τους τις κακές εμφανίσεις και τις
ήττες που προκάλεσαν προβληματισμό
και απογοήτευση στον κόσμο και ότι
όλοι μαζί είναι αποφασισμένοι να γυ-
ρίσουν σελίδα και να κάνουν μια νέα
αρχή. Είναι στο χέρι τους να αποδείξουν
ότι το άσχημο διάλειμμα στη φετινή
χρονιά έλαβε τέλος και στην ΑΕΛ υπάρ-
χει αποφασιστικότητα, για να υλοποι-
ηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί από
το ξεκίνημα της χρονιάς. 

Γι’ αυτό, άλλωστε, πραγματοποι-
ήθηκε και η συνάντηση της Τρίτης,
έτσι ώστε να δουν στην ΑΕΛ πώς θα
πορευτούν στη συνέχεια και το ση-
μαντικότερο να βάλουν ένα τέλος στη
φημολογία που ξέσπασε από το βράδυ
του Σαββάτου και μόνο κακό θα έκανε
στην ομάδα. Το θετικό που βγαίνει
είναι πως δεν έχει χαθεί η διάθεση,
για να επιστρέψει η ΑΕΛ στις καλές
εμφανίσεις και στις νίκες. Άλλωστε,
μια ομάδα που πριν από δύο μήνες
ήταν πρώτη και πριν από δέκα ημέρες
δεύτερη δεν γίνεται να έχει μετατραπεί
από τη μια μέρα στην άλλη σε ομάδα
της σειράς. 

Να αλλάξουν την κατάσταση 
Ο Πάμπος Χριστοδούλου μαζί με τους
ποδοσφαιριστές του τα βάλανε κάτω
και ξεκίνησαν δουλειά, για να αλλάξουν
την κατάσταση. Αυτοί είναι οι μόνοι

που μπορούν να το πετύχουν. Ξέρουν
όλοι όσοι απαρτίζουν το ποδοσφαιρικό
τμήμα ότι έχουν αδικήσει τους εαυτούς
τους και την προσπάθειά τους με τις

τελευταίες τους εμφανίσεις και γι’ αυτό
υπάρχει αποφασιστικότητά να αλλάξουν
την κατάσταση.  Αύριο θα βρεθεί στην
προπόνηση και ο πρόεδρος Σοφοκλέ-

ους, για να μιλήσει στους παίκτες, να
τους ζητήσει να αλλάξουν την εικόνα
τους προς το καλύτερο, αλλά και για
τους τονίσει ότι η διοίκηση πιστεύει σ’

αυτούς και είναι σίγουρη πως μπορούν
να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους. 

Δύσκολο για τον Ντόσα 
Στο αγωνιστικό κομμάτι, πολύ δύσκολα
θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή
του για τον αγώνα με τον Ερμή ο Ντόσα
Τζούνιορ. Ο διεθνής αμυντικός δεν κα-
τάφερε, ακόμη, να προπονηθεί σε κα-
νονικούς ρυθμούς και όπως όλα δεί-
χνουν δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι
της Κυριακής. Έτσι ο Πάμπος Χριστο-
δούλου θα αναγκαστεί να πορευτεί με
τις υπάρχουσες λύσεις, οι οποίες στα
τελευταία παιχνίδια δεν βοήθησαν. Αν-
τίθετα όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει
κάτω από τα δοκάρια της ομάδας ο
Ρομό, ο οποίος ξεπερνά τον τραυματισμό
του στο κεφάλι που τον ανάγκασε να
απουσιάσει από τον τελευταίο αγώνα,
ενώ δεν υπολογίζεται ο Αϊρόσα που
συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό κι-
τρίνων καρτών και είναι τιμωρημένος.
Τη θέση του θα πάρει ο Χάρης Κυριάκου. 

Λίγα τα εισιτήρια 
Πολύ λίγα εισιτήρια θα τεθούν στη διά-
θεση των φίλων της ΑΕΛ για τον αγώνα
της Κυριακής με τον Ερμή. Και αυτό
γιατί λόγω τιμωρίας που της επέβαλε ο
αθλητικός δικαστής θα παραμείνει κλει-
στό ολόκληρο το κάτω διάζωμα της
Ανατολικής Κερκίδας. Γι’ αυτόν τον λόγο
θα εκδοθούν μόνο 1200 περίπου εισι-
τήρια (τα υπόλοιπα 2000 είναι τα διαρ-
κείας), τα οποία θα προπωλούνται στο
AEL OFFICIAL SHOP από αύριο. Θυ-
μίζουμε ότι η διοίκηση της ΑΕΛ έχει
αποφασίσει τη μείωση της τιμής τόσο
του κανονικού όσο και του μαθητικού
εισιτηρίου, ορίζοντας γενική είσοδο στα
10 ευρώ. 

Νέες φιλικές εξετάσεις θα δώσει σήμερα
η Εθνική Παίδων U-17 που προετοιμά-
ζεται για τη συμμετοχή της στον elite
round του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
της UEFA. Η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει
ξανά τη Φινλανδία στο Κοινοτικό Στάδιο
Κουκλιών και ο σημερινός  φιλικός αγώ-
νας θα αρχίσει στις 12:00 το μεσημέρι.
Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Γιάν-
νος Οκκάς σε σχέση με τον πρώτο αγώνα
θα έχει στη διάθεσή του και τους Κων-
σταντίνο Ηλία και Χάρη Σωκράτους, που
ενσωματώθηκαν ήδη στην αποστολή.
Το φιλικό παιχνίδι θα δώσει την ευκαιρία
στην τεχνική ηγεσία να βγάλει νέα χρήσιμα
συμπεράσματα ενόψει της πρεμιέρας
των επίσημων υποχρεώσεών μας. Η
Κύπρος θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της
στις 15 Μαρτίου με τη Σλοβακία, θα
ακολουθήσει στις 17 Μαρτίου ο αγώνας
με τα Νησιά Φαρόε και φινάλε στις 20
Μαρτίου με αντίπαλο την Ιρλανδία.

Φιλικό με τη Φινλανδία η Εθνική Παίδων 

Ενόψει της ολοκλήρωσης της Α’ φάσης
του Πρωταθλήματος Cyta και της έναρξης
της Β’ φάσης, η ΚΟΠ υπενθυμίζει τι
ισχύει με τις κίτρινες κάρτες. Με τη συμ-
πλήρωση της Α’ Φάσης του Πρωταθλή-
ματος Cyta, (26 αγωνιστικές), όσες κίτρινες
κάρτες έχουν δεχθεί οι ποδοσφαιριστές
θα διαγράφονται και θα ξεκινούν τη Β’
Φάση του Πρωταθλήματος από μηδενική
βάση. Ποδοσφαιριστής ο οποίος παρα-
τηρήθηκε με κίτρινη κάρτα σε διαφο-
ρετικούς αγώνες, σε αγώνα του Πρωτα-
θλήματος Cyta στη Β’ Φάση αποβάλλεται
από τον επόμενο αγώνα της ίδιας διορ-
γάνωσης, ως ακολούθως:

*Με τη συμπλήρωση των πρώτων
δύο παρατηρήσεων θα αποκλείεται αυ-
τόματα από τον αμέσως επόμενο αγώνα
της ίδιας διοργάνωσης.

*Με τη συμπλήρωση συνολικά τεσ-
σάρων παρατηρήσεων θα αποκλείεται
αυτόματα από τον αμέσως επόμενο αγώ-
να της ίδιας διοργάνωσης.

*Με τη συμπλήρωση συνολικά έξι
παρατηρήσεων θα αποκλείεται αυτόματα
από τον αμέσως επόμενο αγώνα της
ίδιας διοργάνωσης.

*Μετά τη συμπλήρωση συνολικά έξι
παρατηρήσεων, για κάθε επόμενη πα-
ρατήρηση θα αποκλείεται αυτόματα από
τον αμέσως επόμενο αγώνα της ίδιας
διοργάνωσης.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που
υπάρχει ποινή από κίτρινες κάρτες με
το τέλος της Α’ Φάσης του Πρωταθλή-
ματος Cyta, η ποινή θα εκτίεται στον
αμέσως επόμενο αγώνα της Β’ Φάσης
του Πρωταθλήματος.

Ο κανονισμός για τις κίτρινες
κάρτες στη Β’ φάση 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 

Στην τελική ευθεία μπαίνει η κούρσα του
Πρωταθλήματος Γυναικών και ο Απόλ-
λωνας βρίσκεται επικεφαλής, όμως, ακόμη
τίποτε δεν έχει κριθεί.

Ο Απόλλωνας έχει απολογισμό 39
βαθμούς και δύο αγώνες μέχρι το φινάλε,
ενώ η ομάδα ΑΟΑΝ ΑΕ Αμμοχώστου
βρίσκεται στους 34 βαθμούς αλλά μέχρι
το φινάλε θα δώσει τρεις αγώνες. Καθορι-
στικό για την εξέλιξη του τίτλου το αποτέ-
λεσμα του ντέρμπι που ακολουθεί μεταξύ
Barcelona FA - ΑΟΑΝ ΑΕ Αμμοχώστου.
Στην επόμενη αγωνιστική το πρόγραμμα
περιλαμβάνει επίσης τις αναμετρήσεις
Champions Ύψωνα - ΑΕΚ Κοκκινοχωρίων
και Χρυσομηλιά Αγίου Αμβροσίου Κε-
ρύνειας - Ομόνοια / Λευκοθέα.

Μπαίνει στην τελική ευθεία 
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ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Στη Νέα Σαλαμίνα άρχισαν ήδη τις επα-
φές με τον Στάικο Βεργέτη, για να ξεκα-
θαρίσει εάν θα συνεχίσει στην τεχνική
ηγεσία και στη νέα αγωνιστική περίοδο.
Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Υπάρχει
ικανοποίηση για τη δουλειά που έκανε
μέχρι τώρα και η απόφαση που θα παρ-
θεί, δεν θα έχει αυτό το κριτήριο. Στη
Νέα Σαλαμίνα πιστεύουν στις ικανότητες
του Ελλαδίτη τεχνικού. Η απόφαση θα
εξαρτηθεί από τους στόχους της ομάδας
κατά τη νέα αγωνιστική περίοδο και φυ-
σικά από τον προϋπολογισμό που θα
γίνει. Παράλληλα, θα γίνει αυτοκριτική
για το τι έφταιξε στη φετινή σεζόν και για
το τι πρέπει να διορθωθεί ενόψει της
νέας αγωνιστικής σεζόν. Σίγουρα ση-
μαντικό ρόλο θα παίξει και το οικονομικό.
Αφού ξεκαθαρίσει το θέμα τεχνικής ηγε-
σίας, αναμένεται ότι στη συνέχεια θα ξε-
καθαρίσουν αρκετά και για το ρόστερ
της ομάδας. Όλα τα ενδεχόμενα είναι
ανοιχτά. Όμως είναι ένα θέμα που δεν
θα μακρηγορήσει μετά την παρουσία
της ομάδας στο Β’ γκρούπ. 

Για τη νίκη γοήτρου 
Όσον αφορά τις αγωνιστικές υποχρεώ-
σεις της ομάδας, η προσοχή είναι επι-
κεντρωμένη στον αγώνα του Σαββάτου
με την Καρμιώτισσα στο Αντώνης Πα-
παδόπουλος. Η Νέα Σαλαμίνα θα επι-
διώξει τη νίκη γοήτρου, για να ικανο-

ποιήσει και τον κόσμο της. Ο Στάικος
Βεργέτης αναμένεται να δώσει την ευ-
καιρία και σε ποδοσφαιριστές που δεν
είχαν μέχρι τώρα τον απαιτούμενο χρόνο

συμμετοχής. Κάτι άλλωστε που θα γίνει
και στους αγώνες της β’ φάσης του πρω-
ταθλήματος, από τη στιγμή που δεν
υπάρχει το βαθμολογικό κίνητρο. 

ΔΟΞΑ
Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Να κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα
στην προσπάθειά της για την παραμονή
στην κατηγορία θέλει η Δόξα. Να φτάσει
στην τρίτη της σερί νίκη (Σαλαμίνα,
Άρη) και να στείλει το ξεκάθαρο μήνυμα
ότι θα παλέψει μέχρι το τέλος, για να
υλοποιήσει τον μεγάλο της στόχο. Στην
προσφυγική ομάδα επικρατεί αισιο-
δοξία ότι θα τριτώσουν το καλό στον
αγώνα του Σαββάτου, με την ΑΕΖ στο
Παφιακό. Ναι μεν η ομάδα του Ζακα-
κίου υποβιβάσθηκε στη Β’ κατηγορία,
όμως, στη Δόξα θεωρούν ότι ο αγώνας
θα είναι ακόμη πιο επικίνδυνος. Πα-
ράλληλα, στη Δόξα έχουν συνειδητο-

ποιήσει ότι θα πρέπει να δίνουν το
100% σε κάθε αγώνα, για να παίρνουν
τα αποτελέσματα που θα της επιτρέψουν
να παλέψει μέχρι το τέλος για την πα-
ραμονή της στην κατηγορία. 

Ανέβηκε το ηθικό 
Οι τελευταίες εμφανίσεις της ομάδας
και οι δυο απανωτές νίκες ανέβασαν
το ηθικό στον μέγιστο βαθμό. Ο Σάββας
Πουρσαϊτίδης αναμένει ακόμη περισ-
σότερα από τους ποδοσφαιριστές του,
σε αυτήν την καθοριστική καμπή του
πρωταθλήματος, όπου θα κριθούν τα
πάντα. Έτσι στην αναμέτρηση με την
ΑΕΖ, ο Ελλαδίτης τεχνικός θα αναμένει
ακόμη μια κατάθεση ψυχής από τους
ποδοσφαιριστές του, όπως έπραξαν
και στα δύο τελευταία παιχνίδια. 

Να κάνει ακόμη ένα βήμα 

ΑΕΚ
Γρηγόρης�Γεωργίου

Με την απαιτούμενη σοβαρότητα και
συγκέντρωση θα πρέπει να αντιμετωπί-
σουν την Αναγέννηση οι παίκτες του Ιμα-
νόλ Ιδιάκεθ, αλλά και ο ίδιος. Ο αγώνας
προσφέρεται για δοκιμές, ξεκούραση κά-
ποιων παικτών, αλλά και για τον Τομάς
και κάποιους άλλους που επανέρχονται.
Κανένας δεν βάζει στο στόμα του τις λέξεις,
έκπληξη ή στραβοπάτημα. Τα δεδομένα
τώρα είναι πολύ διαφορετικά από τότε
που η ομάδα της Δερύνειας έκοψε βαθ-
μούς από την ΑΕΚ. Τώρα είναι ήδη στη
δεύτερη κατηγορία, αλλά ακόμη και έτσι
οι «κιτρινοπράσινοι» το βλέπουν πολύ
σοβαρά. Όποιοι και ν’ αγωνιστούν θα
πρέπει να κερδίσουν και να μπουν στη
δεύτερη φάση των πλέι οφ με τις καλύτερες
προϋποθέσεις. Δηλαδή να εκμεταλλευτούν
τις όποιες απώλειες από τα δύο μεγάλα
παιχνίδια, ΑΠΟΕΛ-Ομόνοιας και Ανόρ-
θωσης-Απόλλωνα. Ό,τι και να γίνει στην
ΑΕΚ μας έχουν συνηθίσει να βλέπουν
και να ασχολούνται μόνο με το δικό τους
παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς θα είναι και ο τε-
λευταίος αγώνας χρονικά της αγωνιστικής
και της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος
CYTA. Επίσης, τα τελευταία τρία χρόνια
οι «κιτρινοπράσινοι» μας συνήθισαν να
διορθώνουν άμεσα κάποια λάθη τους
και να μην τα επαναλαμβάνουν. Έγιναν
και λάθη στο προηγούμενο παιχνίδι με
τον Ερμή και σίγουρα το τεχνικό τιμ τα
είδε, τα σημείωσε και θα πρέπει να τα
διορθώσει, ειδικά ενόψει των ντέρμπι της
δεύτερης φάσης. Φυσικά λάθη έγιναν
και από την αρχή στον προγραμματισμό,
αλλά και στη συνέχεια με τη διαχείριση
του ρόστερ και τους συχνούς τραυματι-
σμούς. Όλοι κάνουν λάθη. Κανένας δεν
διεκδικεί έναν μεγάλο στόχο αλάνθαστος.
Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ κατάφερε να
ανακάμψει, να ενισχυθεί και να είναι εκεί.
Η βαθμολογική της θέση και η συγκομιδή
είναι τέτοια που της επιτρέπει να έχει τις

δικές της ελπίδες για να κάνει το κάτι πα-
ραπάνω από τα δύο προηγούμενα χρόνια.
Φετινός στόχος είναι η κατάκτηση κάποιου
τίτλου και από τη στιγμή που οι ελπίδες
για πρόκριση στα ημιτελικά μειώθηκαν
κατά πολύ, μετά την ήττα με 3-1 στην
έδρα της από την Ανόρθωση, αυτό που
μένει είναι να επικεντρωθεί αποκλειστικά
στο πρωτάθλημα.

Εκτός Τέτε και Ιωάννου
Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ αναμένεται να προ-
χωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο αρχικό
του σχήμα, δίνοντας την ευκαιρία σε
κάποιους παίκτες του να επανέλθουν
και σε κάποιους άλλους να πάρουν κά-
ποιες ανάσες ξεκούρασης ενόψει και
των ντέρμπι που θα ακολουθήσουν στα
πλέι οφ. Οι μοναδικοί απόντες θα είναι

οι Τέτε και Θωμάς Ιωάννου. Ο Μιντίκ-
κης που ήταν στην αποστολή από το
προηγούμενο παιχνίδι ίσως πάρει και
φανέλα βασικού. Ο Μόισοφ αγωνίστηκε
ως αλλαγή με τον Ερμή, ενώ ο Χέφελ
έκανε το ντεμπούτο του. Αν δεν πάρει
φανέλα βασικού, σίγουρα και ο Τομάς
αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής
μετά από περίπου τέσσερεις μήνες. Το

ρόστερ μεγάλωσε και ποσοτικά και ποι-
οτικά και μέχρι την άλλη εβδομάδα και
την έναρξη της δεύτερης φάσης ο Ιμανόλ
Ιδιάκεθ θα ήθελε να έχει διαθέσιμο όλο
του το ρόστερ. Μοναδικός απόντας και
με την Αναγέννηση και στο πρώτο παι-
χνίδι των πλέι οφ θα είναι ο Λαμπάν
που αποβλήθηκε στο προηγούμενο
παιχνίδι με τον ΕΡΜΗ.

Με τις καλύτερες προϋποθέσεις
Οι «κιτρινοπράσινοι» έχουν ακόμη μια ευκαιρία να μπουν για τα καλά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος

Άρχισαν οι επαφές με τον Στάικο Βεργέτη
Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά 
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Άνετη πρόκριση για την ΑΕΚ στα ημιτελικά
Κέρδισε με 3-0 τον Πλατανιά στον επαναληπτικό. Με δεύτερη 
νίκη πέρασε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα βγαίνουν τα άλλα δύο εισιτήρια

Η υπεράσπιση του «στέμματος» συνε-
χίζεται για την ΑΕΚ, καθώς το εύκολο 3-
0 επί του Πλατανιά την έστειλε στους
«4» του Κυπέλλου Ελλάδος! Το πέναλτι
που αμφισβητήθηκε από τους Κρητικούς
και η λανθασμένη αποβολή του Μπανανά
άνοιξαν από νωρίς τον δρόμο της πρό-
κρισης για τον «Δικέφαλο»!  

Το 0-0 του πρώτου ματς στα Χανιά
άφηνε θεωρητικά ανοιχτή την υπόθεση
πρόκριση στους «4». Πρακτικά, η ΑΕΚ
χρειάστηκε ένα μισάωρο για να καθαρίσει,
παίζοντας με παίκτη περισσότερο από
το 13’. Η απόφαση του Σιδηρόπουλου
να αποβάλει τον Μπανανά στο πέναλτι
που έκανε στον Μάνταλο δυσκόλεψε τα
πράγματα για τον Πλατανιά, ο οποίος
δεν έγινε απειλητικός σε κανένα σημείο
της αναμέτρησης. Νέος τραυματισμός
για τον Τσιγκρίνσκι, επέστρεψε στα γκολ
ο Αραούχο, το ματς με τον Πανιώνιο
σκέφτονται πλέον οι «Κιτρινόμαυροι».

Το ματς άρχισε στραβά για την ΑΕΚ,
αφού ο Τσιγκρίνσκι τραυματίστηκε
στο χέρι και αποχώρησε μόλις στο 5’,
αφήνοντας τη θέση του στον Λαμπρό-
πουλο. Το πρώτο 10λεπτο πέρασε χω-
ρίς κάποια αξιόλογη φάση αλλά στο
12’ έγινε αυτή που ουσιαστικά έκρινε
τον αγώνα. Οι Αραούχο-Αϊντάρεβιτς-
Μάνταλος άλλαζαν πασούλες αντί να
τελειώσουν τη φάση και τελικά ο τε-
λευταίος ανατράπηκε από τον Μπανανά
και πήρε πέναλτι. Η απόφαση του Σι-
δηρόπουλου να δείξει κόκκινη κάρτα
στον Μπανανά ήταν υπερβολική πάν-
τως και, από τη στιγμή που έγινε το 1-
0 από την εκτέλεση του Χριστοδουλό-
πουλου, η ΑΕΚ ήταν σχεδόν σίγουρη
για την πρόκριση.

Οι «Κιτρινόμαυροι» δεν έπαιζαν όσο
γρήγορα ήθελε και ζητούσε από τον
πάγκο ο Μανόλο Χιμένεθ αλλά γρήγορα
-και συγκεκριμένα στο 28’- έκαναν το
2-0 από το ωραίο πλασέ του Αραούχο
μετά την κάθετη του Μάνταλου, βάζοντας
τέλος σε οποιαδήποτε ελπίδα του Πλα-

τανιά. Οι Κρητικοί προσπαθούσαν να
φανούν επιθετικά αλλά κάτι τέτοιο μόνο
εύκολο δεν ήταν με 10 παίκτες, με την
Ένωση να διαχειρίζεται εύκολα την κα-
τάσταση και να περιμένει, ουσιαστικά,
να περάσει η ώρα για να λήξει το πρώτο
45λεπτο. Στην επανάληψη ο ρυθμός
ήταν πολύ χαμηλός στο πρώτο 10λεπτο,
με την ΑΕΚ να ανεβάζει κάπως στροφές
κάπου εκεί. Και, αφού ανέβασε στροφές,
ανέβασε και το σκορ στο 59’, όταν ο
Αϊντάρεβιτς έβγαλε τετ-α-τετ τον Γιό-

χανσον και αυτός έκανε το 3-0. Τρία
λεπτά μετά ο Χριστοδουλόπουλος, από
νέα ωραία κίνηση του Αϊντάρεβιτς, είχε
ευκαιρία για τέταρτο γκολ αλλά ο Κο-
καλλάς απέκρουσε και στο 66’ ο Γιό-
χανσον σημάδεψε το κάθετο δοκάρι με
πολύ κοντινή κεφαλιά. Δευτερόλεπτα
μετά, ήταν η σειρά του Αλμέιδα να κάνει
κεφαλιά αλλά ο Κοκκαλάς απέκρουσε,
με την Ένωση να κάνει εύκολα φάσεις
όταν το ήθελε.

«Νταμπλ» ο Παναθηναϊκός
Με δεύτερη νίκη πάνω στον Αστέρα
Τρίπολης πέρασε στα ημιτελικά ο Πα-
ναθηναϊκός, που επικράτησε και εκτός
έδρας με 1-0.  Το ματς έμοιαζε περισσό-
τερο με αγγαρεία,  καθώς το σκορ του
πρώτου αγώνα (4-0 υπέρ των «πρασί-
νων») δεν άφηνε την παραμικρή υπόνοια
για το ποια ομάδα θα συνέχιζε στη διορ-
γάνωση. Το γκολ που έκρινε το ματς πέ-
τυχε ο Μαρινάκης στο δεύτερο λεπτό
των καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός

είχε πάντως κάποια καλά διαστήματα
και ευκαιρίες πριν φτάσει στο γκολ.

Συμπληρώνεται το καρέ
Η τετράδα των ημιτελικών θα «κλειδώσει»
σήμερα με δύο αναμετρήσεις. Ο Ολυμ-
πιακός θα δοκιμαστεί (19.30) στην έδρα
του Ατρόμητου, με το 0-0 να δίνει πιθα-
νότητες και στις δύο ομάδες. Φαβορί για
την πρόκριση είναι ο ΠΑΟΚ που στις
17.15 θα υποδεχτεί την Ξάνθη, την οποία
είχε κερδίσει εκτός έδρας με 2-1.

Πήγε για 150 εκ.
και πήρε «μηδέν»
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

Χάλασε η συμφωνία των Μαδριλένων
με γνωστή αθλητική εταιρεία ένδυσης
και έτσι αναζητούν εκ νέου αθλητικό
κολοσσό για να συνεργαστούν, ώστε
να βρουν τα πάρα πολλά εκ. που αξιώ-
νουν. Η είδηση κυκλοφόρησε πριν
από λίγο καιρό και, σύμφωνα με αυτήν,
η Ρεάλ θα έκανε το μεγαλύτερο κόλπο
στην ιστορία της αθλητικής ένδυσης
σε συλλογικό επίπεδο. Θεωρητικά
είχε συμφωνήσει με την «Under Ar-
mour», ώστε εκείνη να πλήρωνε ετη-
σίως 150 εκ. ευρώ, για να αναλάβει
όλα τα αθλητικά ντυσίματα της ομάδας.
Ωστόσο η εταιρεία έκανε πίσω, θεω-
ρώντας τελικά υπερβολικό το ποσό
και άφησε τους Μαδριλένους να ψά-
χνονται ξανά. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ
θεωρεί πολύ λίγα τα 40 εκ. ευρώ που
θα εισπράξει από την «Adidas» από
το 2012 έως και το 2020 και αναζητά
καλύτερο «deal». Ειδικά από τη στιγμή
που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει
συμφωνήσει για 95 εκ. και η Μπαρ-
τσελόνα για 85. 

Πολυβόλο η Μπαρσελόνα, σκόρπισε τη Χιχόν
Οι Καταλανοί κέρδισαν με 6-1 και θα μπορούσαν για παραπάνω γκολ

Τα έκανε όλα τέλεια και χωρίς καν να
ιδρώσει. Βοήθησε βέβαια και ο αντί-
παλος. Η Σπόρτινγκ Χιχόν είναι κάκιστη
και έτσι η Μπαρσελόνα δεν δυσκο-
λεύτηκε να στήσει φιέστα απέναντί της.
Μέσι, Νεϊμάρ, Λουίς Σουάρες είχαν
κεφάκια και φρόντισαν με το... καλημέρα
να εξασφαλίσουν όχι μόνο το τρίποντο,
αλλά να απογειώσουν το υπέρ τους
σκορ στο ισοπεδωτικό 6-1. Η γιορτή
ξεκίνησε από το 8’. Ο Μασεράνο έβγαλε
30άρα μπαλιά, ο Μέσι πετάχτηκε στην
πλάτη της άμυνας και με κεφαλίτσα-
λόμπα κρέμασε τον Κουέγιαρ, που άρ-
γησε να βγει. Ήταν το 21ο τέρμα του
για φέτος, το 22ο της καριέρας του με
το κεφάλι και αυτά στο 500ό ματς που
ξεκίνησε βασικός με τους «Μπλαουγ-
κράνα». Τρία λεπτά αργότερα ήρθε
και το δεύτερο, όταν ο Λουίς Σουάρες
πέρασε και τον αντίπαλο πορτιέρο,
αλλά η μπάλα στα δίχτυα μπήκε από
τον Ροδρίγκεθ και χρεώθηκε ως αυ-
τογκόλ. Ωστόσο, στο 21’ η άμυνα της
Μπάρτσα κοιμήθηκε, ο Αλβαρεθ ση-
μάδεψε με πλασέ το αριστερό δοκάρι
και στην επαναφορά ο Κάρλος Κάστρο
το έβαλε ολομόναχος. Η χαρά της Χιχόν
κράτησε για έξι λεπτά. Τότε ο Σουάρες
τράβηξε ξερό βολέ με το σώμα προς
τα πίσω και έστειλε την μπάλα στο δεξί
δοκάρι και μέσα. Στο 42’ ο Τερ Στέγκεν
έβγαλε δύσκολα την εξαιρετική προ-
σπάθεια του Μπούργκι και στην αμέ-
σως επόμενη στιγμή ο Κουέγιαρ νίκησε
σε τετ-α-τετ τον Νεϊμάρ. Με το ξεκίνημα
του β’ μέρους σκόραρε και ο Αλκάθερ

(50’), που πήρε την ασίστ από τον Μέσι
για το δεύτερο τέρμα του στο πρωτά-
θλημα. Ο Μέσι πήγε να βάλει φαου-
λάρα με τρελά φάλτσα (59’), όμως η
μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και στα-
μάτησε στη συμβολή. Τελικά το φάουλ
το έβαλε ο Νεϊμάρ (66’) και ήταν εξίσου
εντυπωσιακό, καθώς πέρασε από δεξιά

του τείχους την μπάλα στην κλειστή
γωνία, για να πανηγυρίσει προσωπικά
μόλις το πρώτο φετινό του εντός έδρας.
Στο 81’ είχε δοκάρι ο Ζόρντι Άλμπα
και στο 87’ το... μπουμπούνισε από την
κλειστή γωνία ο Ράκιτιτς για το 6-1. 

Η Βιγιαρεάλ το παλεύει για να
μπει στη 4άδα και να βγει στο Τσάμ-

πιονς Λιγκ. Κάνοντας μεγάλη εμφά-
νιση, πέρασε από την Παμπλόνα και
την έδρα της Οσασούνα κερδίζοντας
με 4-1. Ο Σοριάνο το ξεκίνησε με
δύο γκολ (2’, 27’) και ο Μπόρε το
έκλεισε με άλλα δύο (74’-78’). Ενδιά-
μεσα, η Οσασούνα σκόραρε με τον
Τόρες στο 64’ .
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