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Τα ντέρμπι σε ΓΣΠ και «Αντώνης Παπαδόπουλος» τραβούν σαν μαγνήτης την προσοχή όλων και κλέβουν την
παράσταση από τα παιχνίδια της 26ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος CYTA. 
Το ντέρμπι «αιωνίων» δεν θα θυμίζει σε τίποτα τα προηγούμενα, αφού εγκρίθηκε το αίτημα της Ομόνοιας να μη διαθέσει
προς πώληση εισιτήρια. Έτσι, στο ΓΣΠ θα υπάρχουν μόνο οπαδοί του ΑΠΟΕΛ. Οι δύο ομάδες στοχεύουν μόνο στη νίκη,
για ευνόητους λόγους. Σε μια άλλη εξέλιξη ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τους Μιλάνοφ,
Μερκή και Αλωνεύτη.
Το «Αντώνης Παπαδόπουλος» αναμένεται να ζήσει μεγάλες στιγμές, αφού θα φιλοξενήσει δύο από τις πλέον
φορμαρισμένες ομάδες του πρωταθλήματος, με τους φιλοξενούμενους, ωστόσο, να έχουν περισσότερους λόγους για
τους τρεις βαθμούς.

ΣΕΛΙΔΕΣ 36, 38
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TV

CYTAVISIONSPORTS 1

21:30 AUGSBURG - LEIPZIG

NOVASPORTS 1

18:00 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΟΥΝΙΞ ΚΑΖΑΝ-
ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ

NOVASPORTS 2

18:00 ΒΟΛΕΪ: ΠΑΟΚ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ

NOVASPORTS ETRA 

19:15 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ-ΠΑΟ

NOVASPORTS 4

21:45 ΜΠΟΡΝΤΟ-ΛΙΟΝ 

NOVASPORTS 3

22:00 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΜΠΑΡΣΕΛΟΝΑ-ΤΣΣΚΑ

PRIMETEL

21:45 REAL BETIS - REAL SOCIEDAD
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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

TΖΟΚΕΡ

2, 5, 31, 41, 45 και 11
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε 
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Η 2η κερδίζει από €53.182,89. Η
3η κερδίζει από €2.500, η 4η και η 5η από
€50, η 6η και η 7η  από €2 και η 8η από €1,5.

ΠΡΟΤΟ

7284411
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε 
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Η 2η κατηγορία κερδίζει €25.000, 
η 3η από €2.500, η 4η από €250, η 5η από
€25 και η 6η από €2.

EXTRA 5

7300η κλήρωση:  1, 4, 11, 17, 28

7301η κλήρωση:  5, 7, 14, 17, 22

SUPER 3

30117η: 253 30118η: 855 30119η: 663

30120η: 354 30121η: 585 30122η: 989

30123η: 052 30124η: 134 30125η: 454

30126η: 037

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

Νίκες για Ανόρθωση, 

ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ

ΦΟΥΤΣΑΛ 

Με τις αναμετρήσεις της 18ης αγωνι-
στικής συνεχίστηκε χθες η δράση του
Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας Φού-
τσαλ. Η Ανόρθωση επιβλήθηκε με 6-
0 της Ελπίδας Αστρομερίτη. Η ΑΕΛ
πέτυχε ευρεία νίκη επί του Δημητράκη
Χριστοδούλου Δερύνειας με 11-1. Ο
ΑΠΟΕΛ επικράτησε της ΑΕΚ Λάρνα-
κας  με 3-2. Η Ομόνοια - Αραράτ και
ΑΜΕΚ Καψάλου έμειναν στην ισοπαλία
2-2 

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σή-
μερα με την αναμέτρηση Η Απελευ-
θέρωση- ΑΕΚ Σωτήρας στις 21:15. 

Συνάντηση Προέδρων ΚΟΑ-ΚΟΕ
Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού
Αθλητισμού, Κλεάνθης Γεωργιάδης, συναν-
τήθηκε την Τετάρτη 1η Μαρτίου, στα Γραφεία
του ΚΟΑ, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής Ντίνο Μιχαηλίδη,
στην παρουσία του Αντιπροέδρου του ορ-
γανισμού Δημήτρη Λεοντή. Σκοπός ήταν η
ενημέρωση για τη συνάντηση ΚΟΕ-Αθλη-
τικών Ομοσπονδιών που πραγματοποιήθηκε
πρόσφατα, με αποκλειστικό αντικείμενο το
οικονομικό και τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει σήμερα ο κυπριακός αγωνιστικός
αθλητισμός και σχετίζονται με αυτόν.

Ο κ. Ντίνος Μιχαηλίδης ενημέρωσε
για τις δύο κατευθύνσεις που είχε η συ-
νάντηση με τις Ομοσπονδίες, και αφο-
ρούσαν στην καταγραφή των προβλη-
μάτων και τις εισηγήσεις, τα συμπερά-
σματα και τις αποφάσεις που λήφθηκαν. 

Κοινός τόπος των εισηγήσεων υπήρξε
η ανάγκη για αύξηση της κρατικής δα-
πάνης που διοχετεύεται προς τον αγωνι-
στικό αθλητισμό, χωρίς κατ’ ανάγκην αυτό
να επηρεάζει τον προϋπολογισμό για τον

αθλητισμό ευρύτερα, την παροχή κινήτρων
για εξεύρεση χορηγών, όπως επίσης και
θέματα διαχείρισης και χρήσης των αθλη-
τικών χώρων και του αθλητικού υλικού. 

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
χαιρετίζει και στηρίζει την όποια προ-
σπάθεια γίνει προς την κατεύθυνση επί-
λυσης των προβλημάτων αυτών από τον
ΚΟΑ, και εισηγήθηκε τη διενέργεια με-
λέτης για αναπροσαρμογή και επικαι-
ροποίηση των κριτηρίων επιχορήγησης
των Αθλητικών Ομοσπονδιών και αξιο-
λόγηση της όλης δραστηριότητάς τους.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο των άριστων σχέσεων, της συ-
ναντίληψης που διέπει τους δύο οργανι-
σμούς, και της απόφασης που ελήφθη για
αλληλοενημέρωση, διαπιστώθηκε σύγ-
κλιση για τα κοινά προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι Αθλητικές Ομοσπονδίες.

Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ ευχαρίστησε
τον Πρόεδρο του ΚΟΑ για τη συνάντηση
και το εποικοδομητικό κλίμα που υπήρ-
ξε σε αυτήν.

Αρκετό ενδιαφέρον

ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ 

Αρχίζει σήμερα η ημιτελική φάση του πρωτα-
θλήματος πετόσφαιρας Ανδρών Α’ Κατηγορίας,
με τους πρώτους αγώνες να έχουν αρκετό εν-
διαφέρουν. 
Το πρόγραμμα:

ΘΕΣΕΙΣ 1-4

Παφιακός - ΑΠΟΕΛ (2-0 νίκες) 20:00
Ομόνοια - Νέα Σαλαμίνα (1-1 νίκες) 20:00
ΘΕΣΕΙΣ 5-8

Ανόρθωσις - Ε.Ν.Παραλιμνίου (2-0 νίκες) 20:00
Αναγέννηση - ΑΕ Καραβά (2-0 νίκες) 20:00

Η πρώτη μεγάλη πρόκληση
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

Το πρώτο μεγάλο ραντεβού, το πρώτο
μεγάλο τεστ, το πρώτο σοβαρό δείγμα
ως προς τα επόμενα βήματα των αθλη-
τών για τη χρονιά που ήδη διανύουμε
είναι εδώ! Το 3ο εαρινό μίτινγκ, με τη
συμμετοχή πέραν των 310 αθλητών
και από τους έντεκα ναυτικούς ομίλους,
αρχίζει σήμερα στο Ολυμπιακό Κο-
λυμβητήριο Λεμεσού και θα διαρκέσει
μέχρι την Κυριακή. 

Η πρώτη μεγάλη εσωτερική διορ-
γάνωση της σεζόν, η οποία είναι αξιο-
λογήσιμη για όλες τις διεθνείς διοργα-
νώσεις, από την οποία θα γίνει και η
τελική επιλογή των αθλητών που θα
μας εκπροσωπήσουν στους πολυεθνι-
κούς αγώνες που θα γίνουν στην Πράγα
και την Αθήνα. Παράλληλα, το 3ο
εαρινό μίτινγκ αποτελεί κριτήριο πρό-
κρισης για τα παγκύπρια πρωταθλή-

ματα του καλοκαιριού, ενώ οι αθλητές
θα κυνηγήσουν τις ατομικές τους επι-
δόσεις, τις παγκύπριες επιδόσεις, καθώς
επίσης και τον τίτλο του καλύτερου
αθλητή και αθλήτριας της διοργάνωσης.
Παρά την απουσία κάποιων από τους
πρωτοκλασάτους μας αθλητές, οι οποίοι
θα απουσιάζουν λόγω σπουδών στο

εξωτερικό, το επίπεδο και ο συναγω-
νισμός αναμένεται να είναι πολύ με-
γάλος το επόμενο τριήμερο στο Κο-
λυμβητήριο της Λεμεσού. 

Το «παρών» του στους αγώνες θα
δώσει και ο σύμβουλος της Ομοσπον-
δίας Γκρεγκ Χάντερ. Με τον Άγγλο τε-
χνοκράτη η ΚΟΕΚ έχει συνάψει συ-
νεργασία ενός χρόνου και έχει αναλάβει
να βοηθήσει στην αναδιοργάνωση της
κολύμβησης και στους σχεδιασμούς
που θα γίνουν. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σήμερα (15.30): 50μ. πρόσθιο, 200μ.
ελεύθερο, 50μ. ύπτιο, 200μ. πεταλού-
δα, 800μ. ελεύθερο.  
Αύριο (11.00): 50μ. ελεύθερο, 100μ.
πρόσθιο, 100μ. πεταλούδα, 100μ.
ύπτιο, 400μ. ελεύθερο, 200μ. μικτή.  
Κυριακή (11.00): 50μ. πεταλούδα,
200μ. ύπτιο, 400μ. μικτή, 100μ. ελεύθε-
ρο, 200μ. πρόσθιο, 1500μ. ελεύθερο.

«Μέρα της Γυναίκας» στα σκοπευτήρια…
Με στόχο την προσέλκυση γυναικών στο άθλημα της σκοποβολής

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Με σύνθημα «Στις 8 Μαρτίου, οι γυναίκες
πάμε σκοπευτήριο…», η Σκοπευτική
Ομοσπονδία Κύπρου καθιερώνει την
8η Μαρτίου, ως «Μέρα της Γυναίκας
στα σκοπευτήρια», με στόχο να προσελ-
κύσει το γυναικείο φύλο στα διάφορα
ολυμπιακά αγωνίσματα της σκοποβολής,
ένα άθλημα που για πολλούς ακόμα θε-
ωρείται «ανδροκρατούμενο», παρά τις
μεγάλες επιτυχίες αθλητριών μας στη
γυναικεία σκόπευση. 

Η ΣΚΟΚ υιοθετώντας την οδηγία της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής που
θέλει ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυ-
ναικών στον αθλητισμό, αρχής γενομένης
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020
στο Τόκιο, και με αφορμή τη φετινή
«Μέρα της Γυναίκας», καλεί όλες τις εν-
διαφερόμενες γυναίκες στα σκοπευτήρια
της επαρχίας τους την Τετάρτη 8 Μαρτίου,
για να δοκιμάσουν δωρεάν τις ικανότητές
τους στη σκόπευση. Προς τον σκοπό
αυτό σ’ όλα τα σκοπευτήρια θα υπάρχουν
διαθέσιμα όπλα (πυροβόλα και αεροβόλα),
φυσίγγια, σφαιρίδια, δίσκοι και στόχοι,
καθώς και εκπαιδευτές, για να μπορέσουν
οι ενδιαφερόμενες να δοκιμάσουν τα
διάφορα αγωνίσματα της σκοποβολής.
Πέρα από τους εκπαιδευτές, σε κάθε
σκοπευτήριο θα βρίσκονται και διεθνείς

σκοπεύτριες μας, με τις οποίες οι επι-
σκέπτριες θα μπορέσουν να έχουν προ-
σωπικές συζητήσεις και να λύσουν απο-
ρίες τους που αφορούν το αγώνισμα, με
το οποίο ασχολούνται οι αθλήτριες. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι εν-

διαφερόμενες μπορούν να αποτείνονται
στα σκοπευτήρια των επαρχιών τους στα
ακόλουθα τηλέφωνα: Ολυμπιακό Σκο-
πευτήριο Λευκωσίας: τηλ. 22482660,
99424069, 99657881. Ολυμπιακό Σκο-
πευτήριο Λάρνακας: τηλ. 99376309

Διεθνές Σκοπευτήριο Λεμεσού: τηλ.
99407047

Επαρχιακό Σκοπευτήριο Πάφου: τηλ.
99489658, 99935584

Επαρχιακό Σκοπευτήριο Παραλιμνί-
ου: 99628410
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Την ήττα με 1-0 γνώρισε σε φιλικό
αγώνα η Εθνική μας ομάδα των Παίδων
U-17 από τη Φινλανδία. Ο αγώνας έγινε
στα Κούκλια και εντάσσεται στο πλαίσιο
της προετοιμασίας της για τους αγώνες
του Elite Round της UEFA από τις 15
μέχρι τις 20 Μαρτίου.

Πολύ καλή παρουσία από την Εθνική
μας στο πρώτο ημίχρονο, χρονικό διά-
στημα στο οποίο μπορούσε σε αρκετές
περιπτώσεις να ανοίξει το σκορ. Λουκά,
Γερολέμου και Γ. Ανδρέου είχαν προ-
ϋποθέσεις για να σκοράρουν, ενώ λιγο

πριν από το τέλος του ημιχρόνου, σε αν-
τεπίθεση των Φινλανδών, ο Χ. Σωκράτους
έδιωξε στη γραμμή πλασέ αντίπαλου
επιθετικού. Μοιρασμένος ο αγώνας στο
δεύτερο ημίχρονο με τους Φινλανδούς
τελικά να σκοράρουν στο 55' με τον
Jantti και να παίρνουν τη νίκη με 1-0. 

Κύπρος (Γ. Οκκάς): Ρ. Πιττάτζιης, Χ.
Σωκράτους (Ι. Πικής), Α. Μιχαήλ, Δ.
Τουμάζου (50' Ν. Ραουνάς), Μ. Ιωάννου
(50' Ι. Κωστή), Π. Λουκά (65' Α. Λεμο-
νάρης), Γ. Γερολέμου (65' Μ. Χριστο-
δούλου), Ι. Παναγή (60' Κ. Ηλία), Χρ.

Σιέλης, Μ. Γενεθλίου, Γ. Ανδρέου (60'
Α. Κατσαντώνης).

Με το φιλικό αυτό ολοκληρώθηκε η
προετοιμασία της Εθνικής μας για τους
επίσημους αγώνες του Elite Round,
μέσω του οποίου θα διεκδικήσει την
πρόκρισή της στην τελική φάση του Ευ-
ρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει
τον Μάιο στην Κροατία. 

Στις 15 Μαρτίου η Κύπρος θα παίξει
με τη Σλοβακία, στις 17 με τα Φαρόε και
στις 20 με την Ιρλανδία. Όλοι οι αγώνες
θα γίνουν στην Πάφο.

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα Παγκύπρια
Πρωταθλήματα Παίδων που διοργα-
νώνει η ΚΟΠ στις Κατηγορίες U-13, U-
14, U-15 και U-16. Η δράση των Πρω-
ταθλημάτων βρίσκεται στην 26η αγω-
νιστική και μέσα από το σημερινό ρε-
πορτάζ θα δούμε τους πρώτους σκόρερ. 

Σημειώνεται ότι αναλυτικά ο πίνακας
των σκόρερ δημοσιεύεται ξεχωριστά
σε κάθε Κατηγορία Πρωταθλήματος.

*Στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παί-
δων U-13 πρώτος στην κατάταξη βρί-
σκεται ο Άδωνης Νικολεττίδης της
πρωτοπόρου ΑΕΛ με 86 τέρματα και
ακολουθεί ο συμπαίκτης του Ανδρέας
Γεωργίου με 36 τέρματα. Στην τρίτη
θέση με 31 τέρματα βρίσκεται ο Ευθύ-
μιος Αναστασιάδης (Καρμιώτισσα) με
31 τέρματα.

*Στην κούρσα του Πρωταθλήματος
Παίδων U-14 επικεφαλής στην κατά-

ταξη των σκόρερ βρίσκεται ο Νικόλας
Νεοκλέους (Εθνικός Άχνας) με 40 τέρ-
ματα. Ακολουθούν οι Άγγελος Ζευκή
(Ομόνοια) με 34 τέρματα και ο Κυ-
πριανός Ηρακλέους (Διγενής Μόρφου)
με 24 τέρματα.

*Στο Πρωτάθλημα Παίδων U-15
προηγείται ο Πάπλο Αλεξαντράκης
Αζάκρα (Καρμιώτισσα) με 39 τέρματα
και ακολουθεί ο Γιώργος Ζουβάνης
(ΕΝ Παραλιμνίου) με 28 τέρματα. Πολύ
κοντά του ο Κωνσταντίνος Γεωργαλλί-
δης (Ανόρθωση) με 27 τέρματα.

*Στο Πρωτάθλημα Παίδων U-16 η
πρωτιά βρίσκεται στα 52 τέρματα και
την κατέχει ο ποδοσφαιριστής του Δι-
γενή Ακρίτα Μόρφου Ανδρέας Νεο-
φύτου. Ακολουθεί με 33 τέρματα ο
Ανδρόνικος Κακουλλής (Ομόνοια) και
αμέσως πιο κάτω ο Μαρτίνος Ζήνωνος
(Άρης) με 24 τέρματα.

Έχασε από τη Φινλανδία η Εθνική Παίδων 
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τους αγώνες του Elite Round της UEFA

Οι σκόρερ των
Πρωταθλημάτων Παίδων

ΑΕΛ

Κωστής Σταυρινίδης

Με τα μούτρα στη δουλειά έχουν πέσει
στην ΑΕΛ, έτσι ώστε να αλλάξει άμεσα η
εικόνα της ομάδας και να επιστρέψει
στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις, αρ-
χίζοντας από το παιγνίδι της Κυριακής
με τον Ερμή στο «Τσίρειο». Ο Πάμπος
Χριστοδούλου κάνει διάφορες δοκιμές
στις προπονήσεις έτσι ώστε να καταλήξει
στο σχήμα που θα παρατάξει, με μοναδικό
στόχο τη νίκη. Είναι δεδομένο ότι θα
υπάρξουν αλλαγές, αφού η εικόνα της
ομάδας δεν ήταν καλή. 

Ο Ρομό αναμένεται να επιστρέψει
κάτω από τα δοκάρια, αφού χθες ακο-
λούθησε μέρος του προγράμματος και
ανεβάζει ρυθμούς. Μέχρι την Κυριακή
θα είναι πανέτοιμος. Λογικά θα επιστρέψει
στο βασικό σχήμα ο Πίτι, ο οποίος έμεινε
στον πάγκο το περασμένο Σάββατο. Ο
Ισπανός άσος είναι εξαιρετικός ποδο-
σφαιριστής, όμως είναι λογικό να έχει
σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του.
Είναι επίσης δεδομένο ότι θα απουσιάσει
ο Τζούνιορ, ο οποίος χθες υποβλήθηκε
σε φυσικοθεραπεία και ακολούθως έκανε
πρόγραμμα ενδυνάμωσης στο γήπεδο.
Ακόμα δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί
σε φουλ ρυθμούς. Το ποιος θα τον αντι-
καταστήσει ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει.
Αν είναι ο Μιτρέα, τότε ίσως μείνει στον
πάγκο ο Σαβανέ που είναι εντελώς καλά.
Αν ο κ. Χριστοδούλου προτιμήσει τον
Σοάρες, τότε ο Αφρικανός μέσος θα πάρει
θέση στη μεσαία γραμμή δίπλα στον
Νικολάου. Σύμφωνα με την επίσημη
ενημέρωση, χθες, ο Γιώργος Γεωργιάδης
έκανε προληπτικά ατομικό πρόγραμμα
λόγω ενός προβλήματος στη μέση. Για
την ώρα η συμμετοχή του στον αγώνα
με τον Ερμή παραμένει αμφίβολη. 

Με πολλές αλλαγές 
Με αυτά τα δεδομένα, οι αλλαγές στην

ΑΕΛ μπορεί να φθάσουν και τις πέντε σε
σχέση με τον προηγούμενο αγώνα. Ρομό
αντί Κίττου, Κυριάκου αντί του τιμωρη-
μένου Αϊρόσα, Πίτι στη θέση του Αρουαμ-
παρένα με την ταυτόχρονη μετακίνηση
του Σάσι στην κορυφή της επίθεσης,
Μπλάνκο αντί Γεωργιάδη αν δεν μπορέσει
να αγωνιστεί και Σαβανέ είτε στη θέση
του Μιτρέα είτε του Νικολάου. Ένα γερό
λίφτινγκ του αρχικού σχήματος, έτσι ώστε
η ΑΕΛ να αφήσει πίσω της μια και καλή

τις άσχημες εμφανίσεις και τα κακά απο-
τελέσματα και να πορευτεί ξανά προς τις
επιτυχίες. Στη σημερινή προπόνηση της
ΑΕΛ θα δώσει το «παρών» του και ο Πρό-
εδρος της ομάδας Αντρέας Σοφοκλέους
για να μιλήσει με τους ποδοσφαιριστές
σε μια προσπάθεια να αφυπνιστεί η ομάδα
και να επιστρέψει στις νίκες. Ήταν κάτι
που ανακοίνωσε η ΑΕΛ την Τρίτη μετά
το πέρας της συνάντησης που είχε ο κ.
Σοφοκλέους με τον κ. Χριστοδούλου. 

Τα λέει ο Πάμπος 
Σε μιαν άλλη εξέλιξη, η ΑΕΛ θα πραγ-
ματοποιήσει σήμερα στις 12 στο ξενο-
δοχείο MIRAMARE δημοσιογραφική
διάσκεψη ενόψει του αγώνα με τον
Ερμή. Έχει ενδιαφέρον η σημερινή διά-
σκεψη, αφού θα έχει την ευκαιρία ο τε-
χνικός της ομάδας Πάμπος Χριστο-
δούλου να μιλήσει για τις δύο ήττες
στη Λευκωσία, για τη συνάντηση που
είχε με τον Πρόεδρο και για την προ-

σπάθεια που θα γίνει για να υλοποιήσει
η ΑΕΛ τον στόχο της, που είναι η έξοδος
στην Ευρώπη. 

Ξεκινά σήμερα η προπώληση των
1.200 εισιτηρίων του αγώνα της Κυρια-
κής στο AEL Official Shop. Ο συγκε-
κριμένος αριθμός προκύπτει λόγω της
τιμωρίας που επιβλήθηκε στην ΑΕΛ
από τη Δικαστική και θα παραμείνει
κλειστό ολόκληρο το κάτω διάζωμα της
Ανατολικής κερκίδας. 

Δεν έχουν άλλη επιλογή!
Μόνο τη νίκη θέλουν οι «γαλαζοκίτρινοι» την Κυριακή στον αγώνα με τον Ερμή 
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ΟΜΟΝΟΙΑ

Σοφοκλής�Σοφοκλέους�

Δεν την έφταναν οι απουσίες βασικών
παιχτών, η Ομόνοια θα πάει στο μεγάλο
ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ και χωρίς τον…
κόσμο της. Η απόφαση του ΔΣ να μη δια-
θέσει εισιτήρια στους οπαδούς της ομάδας,
εξαιτίας της απειλής από τους οργανωμέ-
νους για διακοπή του αγώνα, υποχρεώνει
τους «πράσινους» να ριχθούν στη μάχη
του «αιώνιου» χωρίς τη στήριξη του
κόσμου τους, έστω και αν θα αποτελούσε
μειοψηφία, αφού η Ομόνοια αύριο θα
είναι τυπικά φιλοξενούμενη. Με ή χωρίς
τους οπαδούς της, όμως, δεν αλλάζει κάτι
για τους παίχτες του Άκη Ιωακείμ. Ο
στόχος είναι ένας και μοναδικός. Να πα-
ρουσιαστούν το ίδιο καλοί και παθιασμένοι,
αλλά και με καθαρό μυαλό, όπως στο τε-
λευταίο ντέρμπι με την ΑΕΛ, και να χτυ-
πήσουν στα ίσα τη νίκη, απέναντι στον
επίσης διψασμένο για τους τρεις βαθμούς
αντίπαλό τους, που προέρχεται από ήττα
και θέλει να κρατηθεί στην κορυφή.   

«Κλειδί» η διαχείριση του αγώνα
Η Ομόνοια γνωρίζει τι θα συναντήσει
απέναντί της αύριο και προετοιμάζεται
ανάλογα, με σκοπό να αιφνιδιάσει τον
αντίπαλό της. Ο ΑΠΟΕΛ λογικά θα επι-
διώξει να εκμεταλλευτεί τις απουσίες
που έχει το «τριφύλλι» στην άμυνα και
να επιτεθεί με στόχο το γρήγορο γκολ,
έχοντας και το πλεονέκτημα της έδρας.
Συνεπώς, η Ομόνοια θα πρέπει μπει
από την αρχή με περισσότερη αποφα-
σιστικότητα και, αν είναι δυνατόν, να
επιβάλει αυτή τον ρυθμό της ή τουλά-

χιστον να ελέγξει την ορμή του αντιπάλου
της, που λογικό είναι πως, όσο θα περ-
νάει ο χρόνος και δεν βρίσκει ρυθμό
και φάσεις, θα τον κυριεύσει η πίεση
και το άγχος. Ο Άκης Ιωακείμ δίνει
πολύ μεγάλη βαρύτητα στη σωστή δια-

χείριση του αγώνα που θα πρέπει να
κάνουν οι παίχτες του, οποιαδήποτε
τροπή κι αν πάρει το ματς. Η τακτική
που θα ακολουθήσει η Ομόνοια θα κα-
θορίσει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη
του αγώνα -ως αντίβαρο της αποχώ-

ρησης Σέρινταν και των αμυντικών
απουσιών- και είναι γι’ αυτόν τον λόγο
που στις προπονήσεις των τελευταίων
ημερών έγινε αρκετή δουλειά και πάνω
σ’ αυτό το κομμάτι. Στόχος των «πρασί-
νων» θα είναι να πιέσουν ψηλά και να

περιορίσουν τον χώρο δράσης κυρίως
των ακραίων επιθετικών του ΑΠΟΕΛ
και, παράλληλα, να επιδιώξουν μπροστά
να εκμεταλλευτούν την ταχύτητα του
Χριστοφή και την οξυδέρκεια και ποι-
ότητα των Κλέιτον και Ντάρμπισαϊαρ. 

«Έσχατη λύση»
Ασφαλώς η απόφαση του ΔΣ του Συλλό-
γου, να μη διαθέσει εισιτήρια για το αυριανό
ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, αποτελεί πλήγμα
γενικότερα για την οικογένεια της Ομόνοιας.
Δεν είναι μόνο το ειδικό γεγονός, ότι η
ομάδα θα πάει χωρίς τον κόσμο της σε
ένα μεγάλο ντέρμπι, αλλά και το γενικότερο
γεγονός, το οποίο πηγάζει μέσα από την
από καιρού εις καιρόν διαμάχη των ορ-
γανωμένων με τη διοίκηση, εν μέσω οι-
κονομικών προβλημάτων, που έχει αρ-
νητικό αντίκτυπο στην ομάδα και στον
υπόλοιπο κόσμο της. Όπως τονίζεται σε
ανακοίνωση του ΔΣ: «Καταβλήθηκε ειλι-
κρινής προσπάθεια, ώστε να διασφαλιστεί
η ενότητα και η σύμπνοια στις τάξεις του
Συλλόγου. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματο-
ποιήθηκε, κατόπιν πρωτοβουλίας του Δι-
οικητικού Συμβουλίου, συνάντηση ανά-
μεσα σε αντιπροσωπία του ΔΣ -με επικε-
φαλής τον Πρόεδρο- και τη «Θύρα 9».
Δυστυχώς, η επιμονή της «Θύρας 9» σε
τελεσίγραφα και εκβιασμούς, μέθοδοι
παντελώς ξένοι με τα πιστεύω και τις αξίες
της Ομόνοιας, καθώς και η εκπεφρασμένη
πρόθεσή της να διακόψει τον αγώνα, δεν
αφήνει άλλα περιθώρια… Ζητούμε την
κατανόηση των φιλάθλων της Ομόνοιας
για την εξέλιξη αυτή. Δυστυχώς, η απόφαση
να μη διατεθούν εισιτήρια ήταν η έσχατη
λύση αλλά, υπό τις περιστάσεις, κρίθηκε
ως επιβεβλημένη…».

Χωρίς κόσμο, αλλά με πάθος και μυαλό
Μοναδικό ζητούμενο η νίκη σε βάρος του «αιωνίου»

ΑΠΟΕΛ

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Ο
ι Αποελίστες περιμένουν

με ανυπομονησία το αυ-
ριανό μεγάλο ντέρμπι με
την Ομόνοια, όμως, όπως
φαίνεται η διοίκηση του

ΑΠΟΕΛ δεν εφησυχάζει και παράλληλα
τρέχει τον προγραμματισμό και για τη
νέα αγωνιστική περίοδο. Το μυαλό δεν
είναι μόνο στην Ομόνοια! Αυτό φάνηκε
ξεκάθαρα χθες αργά το απόγευμα, αφού
η ομάδα προχώρησε στην ανανέωση
και ανακοίνωση της συνεργασίας με
τους Γιώργο Μερκή, Ζίβκο Μιλάνοφ
και Στάθη Αλωνεύτη. Οι δύο πρώτοι θα
είναι κάτοικοι Αρχαγγέλου μέχρι τον
Μάιο του 2019 και ο Αλωνεύτης μέχρι
τον Μάιο του 2018. Το αξιοσημείωτο
στην περίπτωση του Στάθη Αλωνεύτη
είναι ότι με την ανανέωση της συνεργα-
σίας, θα κλείσει έξι χρόνια παρουσίας
στον Αρχάγγελο. Μια κίνηση που απο-
δεικνύει ότι τόσο η τεχνική ηγεσία, αλλά
και η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ έμειναν
απόλυτα ικανοποιημένοι από την προ-
σφορά του στην ομάδα. Παράλληλα, με
την ανανέωση της συνεργασίας δίνει
και το κίνητρο στους ποδοσφαιριστές
να παρουσιαστούν ακόμη πιο παθια-
σμένοι στη συνέχεια, για να βοηθήσουν
την ομάδα τους να υλοποιήσει τους στό-
χους της σε Κύπρο και Ευρώπη. 

Με πάθος για τη νίκη και το πλάνο 
Οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ είναι
αποφασισμένοι να επανέλθουν στις επι-
τυχίες στο μεγάλο ντέρμπι με την Ομόνοια.
Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι πέραν
από τους βαθμούς, παίζει σημαντικό
ρόλο και το γόητρο. Θέλουν να δώσουν
συνέχεια στη θετική παράδοση και αυτό

θα γίνει μόνο με πάθος και αποφασιστι-
κότητα. Να βγάλουν την ποιότητα και
την ανωτερότητά τους στο γήπεδο. 

Τα αγωνιστικά δεδομένα στον ΑΠΟΕΛ
ενόψει του ντέρμπι με την Ομόνοια είναι
γνωστά. Δεν υπολογίζονται οι Βινίσιους,
Γιαννιώτας και Μπερτόλιο, ενώ η σημε-
ρινή μέρα αναμένεται να δείξει αν ο
Αστίθ θα προλάβει ή όχι το ντέρμπι. Με
αυτά τα δεδομένα, ο Τόμας Κρίστιανσεν
προσανατολίζεται να παρατάξει τον ΑΠΟ-
ΕΛ με τους Βάτερμαν κάτω από τα δοκά-
ρια. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο τους Μερ-
κή και Γιαμπερέ. Στα άκρα της άμυνας
οι Ιωάννου και Μιλάνοφ. Ανασταλτικοί
χαφ οι Μοράις και Κάνιας, ενώ θέση
διεκδικεί και ο Αρτυματάς. Στα άκρα της
επίθεσης σίγουρος ο Εφραίμ, ενώ την
άλλη θέση διεκδικούν οι Αλωνεύτης και
Βάντερ. Δεν αποκλείεται προωθημένος
πίσω από τον Πιέρο να ξεκινήσει ο Εμ-

πεσίλιο. Αν επιλέξει να αγωνιστεί με 4-
4-2 τότε ένας εκ των Ντε Καρμάργκο ή
Μπαράλ θα είναι στο αρχικό σχήμα.

Βροντερό παρών! 
Βροντερό παρών αναμένεται να δώσει ο
κόσμος του ΑΠΟΕΛ στο μεγάλο ντέρμπι
με την Ομόνοια. Οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ,
όπως πάντα πριν από ένα αιώνιο ντέρμπι,
ετοιμάζονται, για να δημιουργήσουν φαν-
ταστική ατμόσφαιρα και να σπρώξουν
την ομάδα τους στη νίκη. Μέχρι χθες το
απόγευμα η προπώληση ξεπέρασε τις
10.500 χιλιάδες. Υπάρχει η πεποίθηση
ότι το Σάββατο οι Αποελίστες θα ξεπερά-
σουν τις 13 χιλιάδες. Το γεγονός ότι η
Ομόνοια δεν θα έχει τη στήριξη του κόσμου
της, αυτό συνεπάγεται ότι για πρώτη φορά
στα χρονικά σε αιώνιο ντέρμπι, δεν θα
υπάρχουν φίλαθλοι και από τις δύο ομάδες.
Αυτή η εξέλιξη σίγουρα θα δώσει ακόμη

περισσότερη δυναμική στους παίκτες του
ΑΠΟΕΛ, για να φτάσουν στη νίκη. 

Κρίστιανσεν: «Πολύ
σημαντικό να κερδίσουμε»
Να επιστρέψει ο ΑΠΟΕΛ στις νίκες και
να μπει θετικά στα πλέι-οφ, είναι το πιο
σημαντικό για τον Τόμας Κρίστιανσεν,
ενόψει του αυριανού αγώνα με την Ομό-
νοια. Ο Δανός τεχνικός στη χθεσινή συ-
νέντευξη Τύπου ανέφερε: «Όλα τα ντέρμ-
πι με την Ομόνοια είναι σημαντικά.
Έπαιξα μόνο ένα ως προπονητής του
ΑΠΟΕΛ, νικήσαμε με 4-1. Είναι πάντα
δύσκολο, θυμάμαι πέρσι την ισοπαλία
2-2. Είναι σημαντικό να πάρουμε τη
νίκη, για να μπούμε θετικά στα πλέι-οφ.
Παρακολούθησα το παιχνίδι που κέρ-
δισαν 4-1 την ΑΕΛ και μου έκανε καλή
εντύπωση. Έχουν νέο προπονητή και οι
παίκτες τους νιώθουν πως πρέπει να

παίξουν καλύτερα. Αν κάνουμε αυτά
που πρέπει, θα κερδίσουμε. Ο Χριστοφή
και ο Ματ Ντάρμπισαϊαρ είναι πολύ
επικίνδυνοι, ειδικά ο Χριστοφή στα τε-
λευταία παιχνίδια όπου ανέβηκε. Άλλοι
παίκτες που πρέπει να προσέξουμε είναι
στο κέντρο ο Μαργκάσα και ο Τουρέ. Ο
Μαργκάσα είναι χρόνια στην Κύπρο
και βοηθάει στο πάθος της ομάδας».

Τήρησε σιγή ιχθύος
Για το συμβόλαιό του με τον ΑΠΟΕΛ
τήρησε σιγή ιχθύος. Χαρακτηριστικά τό-
νισε : «Δεν μιλάω για μένα. θα μιλήσουμε
ξανά πιο μετά, στο τέλος της σεζόν. Όμως
για τους παίκτες είναι λογικό μετά από
αυτά που πέτυχαν να προσελκύσουν
την προσοχή άλλων συλλόγων. Έχουν
συμβόλαιο, είναι προσηλωμένοι και
γνωρίζουν πως δεν θα φύγουν πριν από
το καλοκαίρι».

Το μυαλό δεν είναι μόνο στην Ομόνοια!
Οι «γαλαζοκίτρινοι» ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας με τους Αλωνεύτη, Μερκή και Μιλάνοφ
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ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
Πολύβιος�Αλεξάνδρου�

Όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, στη
Νέα Σαλαμίνα η προσοχή στρέφεται στον
προγραμματισμό ενόψει της νέας περιόδου.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο Μάκης Πα-
παϊωάννου βρίσκεται από χθες στην Πορ-
τογαλία, για να παρακολουθήσει ποδο-
σφαιριστές. Ο τεχνικός διευθυντής των
«ερυθρολεύκων» θα παραμείνει εκεί για
τις επόμενες δέκα ημέρες, παίρνοντας αρ-
κετές σημειώσεις, ώστε όταν θα αρχίσει
και επίσημα ο προγραμματισμός, να είναι
πανέτοιμος να… ριχθεί στο μετεγγραφικό
παζάρι. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει
πρώτα να καθοριστεί ο προϋπολογισμός
της νέας περιόδου, κάτι που αναμένεται
να γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Ήδη
έγινε μια πρώτη συνάντηση με τον πρόεδρο
Πάρη Ανδρέου, στην οποία κατατέθηκαν
στο τραπέζι οι πρώτες απόψεις, ωστόσο
οριστικές αποφάσεις, όπως προαναφέραμε
για τον προγραμματισμό της νέας περιόδου,
αναμένονται προς το τέλος του μήνα.  

Μέχρι τότε, οι αγωνιστικές υποχρε-
ώσεις της ομάδας «τρέχουν» και παρά
το γεγονός ότι η Νέα Σαλαμίνα θα αγω-
νιστεί στο β’ γκρουπ, όπως εξήγησε χθες
στο Ράδιο Πρώτο ο εκπρόσωπος Τύπου
Γιώργος Καζαμίας, θα πρέπει να ξεκα-
θαρίσει το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα.
Εάν δηλαδή θα παραταχθεί μέχρι τέλους
με τους βασικούς ποδοσφαιριστές, ώστε
να διεκδικήσει την έβδομη θέση, εάν θα
δοθεί χρόνος σε παίκτες που δεν είχαν
αρκετές συμμετοχές μέχρι σήμερα, ή

εάν θα αποφασιστεί να πάρουν χρόνο οι
νεαροί ποδοσφαιριστές. Όλα αυτά, όπως
δήλωσε ο Γιώργος Καζαμίας, θα πρέπει
να αποφασιστούν πριν από την έναρξη
των πλέι-οφ, για να γνωρίζει και ο κόσμος
πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα στη β’
φάση του πρωταθλήματος.

Πέραν των πιο πάνω, άπαντες βρί-
σκονται στην αναμονή σχετικά με την
ανανέωση ή όχι του συμβολαίου του

Στάικου Βεργέτη. Είναι γνωστή η πρόθεση
των δύο πλευρών για να συνεχίσουν
μαζί και τη νέα περίοδο, όμως, πρώτα
πρέπει να γνωρίζει ο Ελλαδίτης τεχνικός
το μπάτζετ που θα έχει. Γιατί εάν δεν
μείνει ικανοποιημένος, τότε η ανανέωση
της συνεργασίας των δύο πλευρών, είναι
λογικό ότι δεν θα προχωρήσει. 

Στο μεταξύ, οι «ερυθρόλευκοι» ολο-
κληρώνουν σήμερα την προετοιμασία

τους ενόψει του αυριανού αγώνα με την
Καρμιώτισσα στο «Αμμόχωστος». Στόχος
η ομάδα να ολοκληρώσει την κανονική
διάρκεια του πρωταθλήματος με νίκη,
ώστε να μπει με τις καλύτερες προϋπο-
θέσεις στα πλέι-οφ. Δεδομένου ότι θα
μεσολαβήσουν ακόμα δέκα αγωνιστικές,
στη Νέα Σαλαμίνα θέλουν να εξαλείψουν
τον όποιο κίνδυνο πιθανόν να εμφανιστεί
στη συνέχεια. 

Zητούμενο
μόνο η νίκη

ΔΟΞΑ
Γιάννης�Παπαϊωάννου

Για τη Δόξα δεν υπάρχει άλλη επιλογή
για τον αυριανό αγώνα με την ήδη υπο-
βιβασμένη ΑΕ Ζακακίου στο Παφιακό.
Ο στόχος είναι μόνο η νίκη, ώστε να
κάνει ακόμη ένα βήμα για την παραμονή
της στην Α’ κατηγορία. Οι δυο τελευταίες
νίκες απέναντι στη Σαλαμίνα και τον
Άρη έδωσαν «οξυγόνο» στην προσφυ-
γική ομάδα. Η επιδίωξη είναι να τριτώσει
το καλό και αν την ευνοήσουν τα αποτε-
λέσματα να μειώσει και άλλο τη διαφορά.
Στη Δόξα το έχουν εμπεδώσει ότι μόνο
με νίκες θα μπορέσουν να κρατηθούν
στην κατηγορία. Έτσι θα πάνε στο Πα-
φιακό αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα
για όλα και να πανηγυρίσουν μια σπου-
δαία επιτυχία. 

Με το βλέμμα στον προγραμματισμό
Ο Μάκης Παπαϊωάννου βρίσκεται ήδη στην Πορτογαλία, τσεκάροντας ποδοσφαιριστές 

ΑΕΚ
Γρηγόρης�Γεωργίου

Α
υτό που έχει σημασία τώρα

για μια ομάδα που κάνει
πρωταθλητισμό είναι να
παίρνει την ουσία και να
προσθέτει βαθμούς. Μετά

τις τέσσερεις κατά σειρά ισοπαλίες, η
ΑΕΚ κατάφερε να ανακάμψει και να μπει
και πάλι στον σωστό δρόμο. Είχε πολύ
καλές εμφανίσεις στα δύο εκτός έδρας
ντέρμπι με  ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ και μετά
ακολούθησαν οι νίκες με Ομόνοια και
Ερμή. Την Κυριακή έχει την ευκαιρία
να φτάσει σε τρίτη κατά σειρά νίκη, κάτι
που είχε αρκετό καιρό να κάνει. Θυμί-
ζουμε ότι οι «κιτρινοπράσινοι» είχαν φτά-
σει τις οκτώ διαδοχικές νίκες με την
έναρξη του πρωταθλήματος. Αν παρα-
μείνουν σταθεροί σε αυτά τα επίπεδα
απόδοσης και συνεχίσουν να είναι συ-
νεπείς στα δύσκολα, τότε θα παραμείνουν
εκεί στα ψηλά μέχρι το τέλος. Αυτό θα
κάνει και τον κόσμο να πιστέψει ακόμη
περισσότερο στις δυνατότητες της ομάδας
και αυτό θα βοηθήσει αφάνταστα και
στον τομέα της αυτοπεποίθησης τους
παίκτες του Ιμανόλ Ιδιάκεθ. Ο ίδιος, πάν-
τως, πιστεύει περισσότερο απ’ όλους στην
ομάδα του και δεν είναι λίγες οι φορές
που το λέει και το εννοεί, ότι μπορούν να
παλέψουν μέχρι τέλους και να πετύχουν
τον στόχο τους. Κάποιοι βιάστηκαν να
ξεγράψουν την ομάδα του μετά τα συνε-
χόμενα αρνητικά αποτελέσματα και ειδικά
μετά την ισοπαλία με την ΑΕΖ στην «ΑΕΚ
ΑΡΕΝΑ», ήταν αυτός που τόνιζε ότι δεν
είναι νεκροί. Τώρα ζωντάνεψε ξανά η
πίστη ότι η ΑΕΚ μπορεί φέτος να πετύχει
κάτι περισσότερο από τα τελευταία δύο
χρόνια. Σταθερότητα και συνέπεια. Ειδικά
στα ντέρμπι, εκεί όπου οι «κιτρινοπρά-
σινοι» απέδειξαν ότι μπορούν να κερδί-
σουν οποιονδήποτε αντίπαλο σε οποι-

αδήποτε έδρα. Στα πόδια τους είναι λοιπόν
ν’ αποδείξουν ότι είναι ικανοί να αντέξουν
την πίεση των μεγάλων αγώνων και να
κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Αν είναι
συνεπείς στα κρίσιμα και καθοριστικά
ραντεβού τους, τότε θα αυξήσουν τις πι-
θανότητές τους. 

Δεδομένες οι αλλαγές
Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ θα προχωρήσει σε αρ-
κετές αλλαγές στην ενδεκάδα που θα επι-
λέξει απέναντι στην Αναγέννηση, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι την υποτιμά. Πρέπει
να δώσει ανάσες σε κάποιους παίκτες οι
οποίοι έχουν τραβήξει αρκετό κουπί από

την έναρξη του πρωταθλήματος. Ακο-
λουθεί την Τετάρτη ο επαναληπτικός με
την Ανόρθωση για το κύπελλο, εκεί όπου
η ΑΕΚ θα κληθεί να κάνει μια πολύ
μεγάλη υπέρβαση για να ανατρέψει το
εις βάρος της 3-1 του πρώτου αγώνα.
Πάντως θα παλέψει τον αγώνα και θα

εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες που έχει
για να περάσει αυτή στην ημιτελική φάση.
Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Εκτός
αποστολής θα είναι για ακόμη μια φορά
οι Τέτε και Ιωάννου, ενώ χρόνο συμμε-
τοχής έπειτα από περίπου τέσσερεις μήνες
αναμένεται να πάρει ο Τομάς.

Σταθερότητα και συνέπεια
Χωρίς προβλήματα οι «κιτρινοπράσινοι» συνέχισαν την προετοιμασία τους για τη 17η νίκη στο πρωτάθλημα
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Για την Ανόρθωση δεν έχει καμία σημασία
για τη συνέχεια του πρωταθλήματος το
γεγονός ότι έχει εξασφαλίσει μια θέση
στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος.
Ο στόχος της παραμένει ο ίδιος. Σε κάθε
παιχνίδι να παρουσιάζει το πολύ καλό
αγωνιστικό πρόσωπο των τελευταίων
δέκα αγωνιστικών. Να εμφανίζει ένα αν-
ταγωνιστικό σύνολο, διεκδικητικό σε
κάθε αναμέτρηση, ανεξαρτήτως αντιπά-
λου, εντός και εκτός έδρας. Το γεγονός
ότι το άγχος έχει φύγει από τα πόδια των
ποδοσφαιριστών της Ανόρθωσης είναι
θετικό. Διαφορετικό είναι να αγωνίζεται
ένα σύνολο υπό πίεση και διαφορετικό
χωρίς αυτήν. Αυτό είναι ουσιαστικά το
καθημερινό «μάθημα» του Ρόνι Λέβι
προς τους ποδοσφαιριστές του. Δεν επι-
θυμεί με τίποτα να χαλαρώσουν, χαλώντας
την καλή εικόνα των τελευταίων αγωνι-
στικών. Επομένως, ο στόχος στον κυρια-
κάτικο αγώνα με τον Απόλλωνα στο «Αντ.
Παπαδόπουλος» είναι μόνο ένας, η κα-
τάκτηση των τριών βαθμών. Η Ανόρθωση
λειτουργεί και αγωνίζεται για τη δική της
ομάδα και τη δική της ιστορία και για
καμία άλλη ομάδα. 

Με αυτό το σκεπτικό, συνεχίζεται η
προετοιμασία της Ανόρθωσης. Ο Ισραη-
λινός προπονητής εκτός από τον Φύτο

Κυριάκου έχει όλους τους ποδοσφαιρι-
στές στη διάθεσή του. Ο νεαρός ποδο-
σφαιριστής εξακολουθεί να ταλαιπωρείται
από τραυματισμό. Ο Ρόνι Λέβι είναι
άγνωστο αν θα προχωρήσει σε αλλαγές
στο παιχνίδι της Κυριακής, έτσι ώστε να

ξεκουράσει κάποιους ποδοσφαιριστές
ενόψει του επαναληπτικού αγώνα με
την ΑΕΚ για τον θεσμό του κυπέλλου. 

Σαφώς και έχει έναν σοβαρό πονο-
κέφαλο για το ποιοι θα αποτελέσουν το
αρχικό σχήμα και αυτό για δύο λόγους.

Πρώτον, γιατί οι ποδοσφαιριστές βρί-
σκονται σε πολύ καλό αγωνιστικό επίπεδο
και, δεύτερον, επειδή ο ανταγωνισμός
είναι πολύ μεγάλος. Άλλωστε, αυτά τα
στοιχεία είναι που έχουν ανεβάσει την
Ανόρθωση βαθμολογικά και αγωνιστικά. 

Υπερτερεί
Σε ό,τι αφορά την προϊστορία της ανα-
μέτρησης, η Ανόρθωση υπερτερεί στην
κατάκτηση των τριών βαθμών. Συγκε-
κριμένα, από την ποδοσφαιρική περίοδο
2006-07 ώς πέρσι -σε 15 αναμετρή-
σεις- η «Κυρία» μετρά οκτώ νίκες και
πέντε ισοπαλίες, ενώ έχει δεχθεί δυο
ήττες. Στις τελευταίες αναμετρήσεις στο
«Αντ. Παπαδόπουλος» μετρά δυο νίκες
και μια ισοπαλία. Συνολικά, σε αυτές τις
15 αναμετρήσεις έχει πετύχει 25 τέρματα
ενώ έχει δεχθεί 16.

Κανένα ενδιαφέρον
Τις τελευταίες ημέρες υπήρξε, βάσει δη-
μοσιεύματος στο Καζακστάν, ενδιαφέρον
της ΦΚ Καϊράτ Αλμάτι για τον Ζοάο Βί-
κτορ. Ωστόσο, κανείς στην Ανόρθωση
δεν γνωρίζει κάτι γι’ αυτό, αλλά ούτε και
ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής είναι ενή-
μερος για κάτι τέτοιο.

Λήξαν το θέμα
Στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος
με την Καρμιώτισσα ο Γκιγιέρμε Σάντος
έγινε αλλαγή, δίνοντας τη θέση του στον
Γιαννούλη. Η απόφαση αυτή δεν άρεσε
στον Βραζιλιάνο αμυντικό, με αποτέλεσμα
να μη δώσει το χέρι του στον προπονητή
του Ρόνι Λέβι. Ωστόσο το θέμα θεωρείται
λήξαν, καθώς ο ποδοσφαιριστής απο-
λογήθηκε στον προπονητή του και στους
συμπαίκτες του. 

Δεν αλλάζει συνταγή και φιλοσοφία
Διεκδικητική σε κάθε παιχνίδι θέλει την Ανόρθωση ο προπονητής της Ρόνι Λέβι

ΑΠΟΛΛΩΝ 

Κωστής�Σταυρινίδης�

Σ
την τελική ευθεία μπαίνει σή-

μερα η προετοιμασία του
Απόλλωνα για το «Παπαδό-
πουλος». Ο Σωφρόνης Αυ-
γουστη μαζί με τους συνερ-

γάτες του προετοιμάζουν την ομάδα τους
με στόχο να παρουσιαστεί πανέτοιμη
στο νέο μεγάλο ραντεβού της, να κλείσει
την πρώτη φάση με νίκη και, με την ψυ-
χολογία στα ύψη, να προσπαθήσει στα
τελευταία δέκα παιγνίδια για να υλο-
ποιήσει τον μεγάλο φετινό στόχο, που
είναι η κατάκτηση του τίτλου. 

Τα πολλά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει ο Κύπριος τεχνικός, αλλά και
ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται η
Ανόρθωση, τον έχουν οδηγήσει σε διά-
φορες σκέψεις. Στόχος του προπονητή
του Απόλλωνα είναι, με τα δικά του
πλεονεκτήματα, να επικρατήσει σε ένα
ακόμα ντέρμπι. Λύσεις υπάρχουν. Και
στον Απόλλωνα το έχουν αποδείξει
αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής
χρονιάς. Παίκτες βασικοί έχουν παρο-
πλιστεί (Μακρίδης, Ντουντού για όλη
τη σεζόν, ο Αγγελή το ίδιο αφού είχε
ελάχιστη συμμετοχή, ο Γκίε έμεινε
εκτός για τρεις μήνες, ο Μάγκλιτσα για
άλλους δύο, ο Βασιλείου επίσης για
περίπου τρεις μήνες) και όμως οι «κυα-
νόλευκοι» έβρισκαν και βρίσκουν τις
λύσεις, όχι μόνο να αναπληρώνουν τα
κενά αλλά και να παρουσιάζονται στο
γήπεδο δυνατοί, αποφασιστικοί και
αποτελεσματικοί. 

Έτσι και τώρα, ο Σωφρόνης Αυγουστή
καλείται να βρει τις λύσεις για τις απου-
σίες των τιμωρημένων Ρομπερζ, Σαρ-
δινέρο και Σακκέτι και του τραυματία
Μάγκλιτσα. Στην άμυνα επιστρέφει -
σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις- ο Πε-
λαγίας. Αν ο Κύπριος αμυντικός είναι
καλά, τότε ίσως μεταφερθεί στη μεσαία
γραμμή ο Χάμπος. Αυτό δεν είναι πάν-
τως σίγουρο. Υπάρχει το σοβαρό ενδε-
χόμενο να παραμείνει στην άμυνα ο

Κύπριος άσος και να βρεθεί στο αρχικό
σχήμα ο Σεμέδο. Ποδοσφαιριστής εν-
τελώς διαφορετικών χαρακτηριστικών
από τον Σακκέτι, που όμως αποκτήθηκε
για να τον αναπληρώνει. Το κενό του
Σαρδινέρο θα το καλύψει ο Παπουλής,
ο οποίος και επέστρεψε και μεγάλη διά-
θεση έχει για να προσφέρει στην ομάδα
του. Για τον αντι-Μάγκλιτσα τα είπαμε
και χθες. Ο τεχνικός του Απόλλωνα έχει
Πίεχ και Γκίε στη διάθεσή του και θα

επιλέξει εκείνον που ταιριάζει περισ-
σότερο στο πλάνο του και στα χαρακτη-
ριστικά του τρόπου παιγνιδιού που θα
έχει στη Λάρνακα ο Απόλλωνας. 

Ίσως ο Κύπριος τεχνικός να μη θε-
λήσει να πειράξει την αμυντική γραμμή
που αγωνίσθηκε τη Δευτέρα, παρά το
γεγονός ότι μόνο ο Βινίσιους είναι βασικός.
Ο Σέρτζιο τα πήγε πολύ καλά, κάτι που
επιτρέπει στον προπονητή του να σκεφτεί
για ακόμα ένα παιγνίδι την χρησιμο-

ποίηση του Πέδρο στο φτερό, ενώ ο Βα-
σιλείου ήταν πολύ καλός στα αμυντικά
του καθήκοντα και η προδιαγραφόμενη
επιστροφή του Γκόμες βάζει σε δίλημμα
τον τεχνικό του Απόλλωνα για το αριστερό
άκρο της άμυνας. Για τον παρτενέρ του
Βινίσιους τα είπαμε πιο πάνω πώς έχουν
τα δεδομένα με τον Χάμπο Κυριάκου
και σε ποια θέση θα αγωνιστεί. 

Το γεγονός ότι τα 923 εισιτήρια που
είχε στη διάθεσή του ο Απόλλωνας για

τον αγώνα της Κυριακής δεν φθάνουν
ώστε να καλύψουν την υψηλή ζήτηση
που υπάρχει ήταν δεδομένο και αναμε-
νόμενο. Έτσι, καμιά έκπληξη δεν αποτέ-
λεσε το γεγονός ότι, χθες το απόγευμα, η
λεμεσιανή ομάδα ανακοίνωσε πως εξαντ-
λήθηκαν τα κανονικά εισιτήρια για τη
Λάρνακα «Τα κανονικά εισιτήρια για
τον αγώνα με την Ανόρθωση έχουν
εξαντληθεί και έχουν απομείνει μερικές
δεκάδες μαθητικά». 

Να ολοκληρώσει θετικά την α’ φάση
Αυτό θέλει ο Απόλλωνας απ’ το παιχνίδι του με την Ανόρθωση
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Η Ξάνθη τη νίκη, ο ΠΑΟΚ την πρόκριση
Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στην ημιτελική φάση
του Κυπέλλου Ελλάδας. Μια πρόκριση,
ωστόσο, που ήρθε με πολλά χτυποκάρδια
για τον «Δικέφαλο», ο οποίος ηττήθηκε
στη ρεβάνς της Τούμπας από την Ξάνθη
0-1, με γκολ του Γιουνές στο 64’, αλλά πέ-
ρασε στους «τέσσερεις» χάρις στη νίκη με
2-1 στα Πηγάδια. Στις καθυστερήσεις απο-
βλήθηκε ο Σολτάνι και η Ξάνθη ολοκλή-
ρωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες.Το δραμα-
τικό παιχνίδι τελείωσε με τους γηπεδούχους
να εκφράζουν σοβαρά παράπονα κατά του
Ηρακλειώτη διαιτητή Φουκάκη που έκανε
ένα παιχνίδι με πλήθος λαθών. Tελικά η

Ξάνθη πήρε τη νίκη γοήτρου, χωρίς όμως
αντίκρισμα και ο ΠΑΟΚ την πρόκριση με
τη διαφορά των εκτός έδρας τερμάτων που
πέτυχαν οι δυο ομάδες.
ΠΑΟΚ (Βλάνταν Ίβιτς): Γλύκος, Κίτσιου
(70’ Μάτος), Βαρέλα, Κρέσπο, Λέοβατς,
Τσίμιροτ, Σάχοφ, Πέλκας (62’ Μπίσεσβαρ),
Τζάλμα, Μυστακίδης, Κουλούρης (85’ Πρί-
γιοβιτς).
ΞΑΝΘΗ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Ζίβκοβιτς,
Σιλά, Καρασαλίδης, Λισγάρας, Μπαξεβα-
νίδης, Λουσέρο, Μεχία (71’ Ντε Λούκας),
Λάζιτς (61’ Τριάδης), Πιτσέλι (61’ Βασιλα-
κάκης), Σολτάνι, Γιουνές.

Καταδικαστική η διάγνωση 
για την καριέρα του Γκέτσε
Ο Μάριο Γκέτσε πάσχει από μυοπάθεια,
όπως αποκαλύπτουν γερμανικά ΜΜΕ,
με συνέπεια η καριέρα του στο ποδό-
σφαιρο, εκτός απροόπτου, να σταματήσει
μόλις στα 24 του.

Ο Μάριο Γκέτσε δύσκολα θα επιστρέψει
στην ενεργό δράση, τουλάχιστον στο ανώ-
τερο επίπεδο, όπως προκύπτει από τη διά-
γνωση που πραγματοποιήθηκε σχετικά
με τις μεταβολικές διαταραχές που τον τα-
λαιπωρούν το τελευταίο διάστημα.

Τη Δευτέρα ανακοινώθηκε από την
Ντόρτμουντ ότι ο σκόρερ του τελικού του
Μουντιάλ 2014, που έδωσε το τρόπαιο
στην εθνική Γερμανίας, αντιμετωπίζει
προβλήματα υγείας, με συνέπεια να μείνει
εκτός δράσης για αδιευκρίνιστο χρονικό
διάστημα, ωστόσο οι εξετάσεις συνεχί-
στηκαν.

Η εφημερίδα «Suddeutsche Zeitung»
αναφέρει σε ρεπορτάζ της ότι ο 24χρονος
μεσοεπιθετικός πάσχει από μυοπάθεια,

μία μυϊκή πάθηση που σχετίζεται με ανα-
στάτωση στον μεταβολισμό ενός ατόμου.
Συνήθως τα συμπτώματα ορισμένων ειδών
μυοπάθειας δεν γίνονται αντιληπτά και δεν
είναι επιβλαβή (πχ. αδυναμία στην άσκηση
ή μυικές κράμπες). 

Με Θέλτα η Μπαρσελόνα, 
με Εϊμπάρ η Ρεάλ Μαδρίτης 

Αποστολές που κρύβουν κινδύνους 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Αποστολές που μπορεί να κρύβουν... κινδύνους περιμένουν την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ
Μαδρίτης στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής, με την οποία συνεχίζεται το προσεχές τετραήμερο
το ισπανικό πρωτάθλημα. Οι -πρωταθλητές και πρωτοπόροι της κατάταξης- «μπλαουγκράνα»
υποδέχονται το Σάββατο τη Θέλτα στο «Καμπ Νου» και θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν
επικεφαλής, αλλά και να πάρουν... εκδίκηση για την ήττα τους στον πρώτο γύρο στο Βίγκο με
4-3. Από την πλευρά της, η «βασίλισσα», η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο, αναμετράται την
ίδια ημέρα στο «Ιπουρούα» απέναντι στην -εξαιρετική φέτος- Εϊμπάρ και θα «κυνηγήσει»
τους τρεις βαθμούς, προκειμένου να διατηρήσει την πίεση στην Μπαρσελόνα. Στο μεταξύ, η
Σεβίλη αντιμετωπίζει τη Δευτέρα στη χώρα των Βάσκων την Αλαβές, στην αναμέτρηση με την
οποία ολοκληρώνεται η 26η ημέρα, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Κυριακή τη
Βαλένθια. Η Βιγιαρεάλ φιλοξενεί το Σάββατο την Εσπανιόλ, ενώ η «αυλαία» της αγωνιστικής
ανοίγει αύριο με τη συνάντηση Μπέτις-Σοσιεδάδ.

Τέλος η σεζόν για
τον Τσιγκρίνσκι 

ΑΕΚ

Ολοκληρώθηκε η τρίωρης διάρκειας
επέμβαση στο χέρι του Ντμίτρο Τσιγ-
κρίνσκι. Ο αμυντικός της ΑΕΚ χει-
ρουργήθηκε στο ιατρικό κέντρο από
τον Παντελή Νικολάου μαζί με τον
Άλκη Καλλιακμάνη. Σήμερα θα πάρει
εξιτήριο, σε δέκα ημέρες κόβει τα ράμ-
ματα και σε έξι εβδομάδες θα ελεγχθεί
πόσο καλά έχει γίνει η πόρωση του
κατάγματος. Η επιστροφή του υπολο-
γίζεται στους δυο μήνες, κάτι το οποίο
σημαίνει ότι η κανονική σεζόν τελειώνει
εδώ για τον Ουκρανό που ίσως προ-
λάβει να επανέλθει σε κάποια ματς
των πλέι οφ. Ο ίδιος παραμένει αισιό-
δοξος, όμως, όπως κι αν εξελιχθούν τα
πράγματα, θα ολοκληρώσει την πρώτη
χρονιά του στην ΑΕΚ με ελάχιστες (λι-
γότερες από 15) συμμετοχές σε όλες
τις διοργανώσεις.

Ο ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε
σε εσωτερική οστεοσύνθεση κατάγ-
ματος της αριστερής κερκίδας μετά
το συντριπτικό κάταγμα, το οποίο υπέ-
στη στον αγώνα κυπέλλου με τον
Πλατανιά.

Ο Ιμπραΐμοβιτς θέλει 

νέο διετές συμβόλαιο
Λήγει στο τέλος της σεζόν

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν έχει κρύψει, από
τον Νοέμβριο κιόλας, ότι πρόκειται να
ασκήσει πίεση στη Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ, προκειμένου να επεκτείνει για
ένα ακόμα χρόνο το συμβόλαιο του
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, που λήγει στο
τέλος της τρέχουσας σεζόν. Ο 35χρονος
Σουηδός επιθετικός έχει κάνει τους
επικριτές του να σωπάσουν, με τον
ρυθμό και την ένταση του παιχνιδιού
του, σημειώνοντας 26 γκολ, από τότε
που μετακόμισε στο «Ολντ Τράφορντ»
από την Παρί Σεν Ζερμέν με ελεύθερη

μετεγγραφή τον περασμένο Ιούλιο.
Ο ίδιος, πάντως, ο Σουηδός σούπερ

σταρ αναμένεται να ζητήσει νέα συμ-
φωνία με τη Γιουνάιτεντ για ανανέωση
του συμβολαίου του για δύο ακόμη
χρόνια. Σύμφωνα με τη βρετανική
εφημερίδα, «Mirror», ο «Ίμπρα» έχει
διαμηνύσει στη διοίκηση του συλλό-
γου πως θέλει νέο διετές συμβόλαιο.
Στην τρέχουσα συμφωνία έχει τη δυ-
νατότητα να ανανεώσει για ακόμη
έναν χρόνο, κερδίζοντας 300.000
λίρες την εβδομάδα.

Νίκη-πρόκριση με την
υπογραφή του Φορτούνη

Ν
ίκη-πρόκριση με την υπο-

γραφή του Κώστα Φορ-
τούνη ήταν αυτή για τον
Ολυμπιακό μέσα στο Πε-
ριστέρι, στον δεύτερο αγώ-

να της προημιτελικής φάσης του Κυπέλ-
λου. Το πρώτο ματς στο γήπεδο Καραϊ-
σκάκη είχε λήξει 0-0 και οι «ερυθρόλευ-
κοι» βρέθηκαν να χάνουν από τον Ατρό-
μητο με γκολ του Ντάουντα στο 46’. Όμως
όταν μπήκε ο διεθνής μεσοεπιθετικός
γύρισε το ματς με ασίστ στον Ρομαό (63’)
και με γκολ δικό του (71’) κι έτσι με το 2-
1 ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στα ημιτε-
λικά του Κυπέλλου. Στο 83’ αποβλήθηκε
με 2η κίτρινη ο Ντα Κόστα.

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο
α’ ημίχρονο και κυνήγησε το γκολ, αλλά

χωρίς επιτυχία. Στο 8’ το σουτ του Ελι-
ουνούσι εξουδετερώθηκε από τον
Γκορμπούνοφ και στο 24’ ο Ανσαριφάρντ
ελίχθηκε μέσα στην περιοχή και σούταρε,
αλλά πάλι ο τερματοφύλακας του Ατρο-
μήτου ήταν σε ετοιμότητα. Σε όλο αυτό
το διάστημα οι γηπεδούχοι διατήρησαν
έναν παθητικό ρόλο, δίνοντας προσοχή
στην άμυνα και δεν ήταν απειλητικοί,
όμως με την έναρξη του β’ ημιχρόνου
(46’), έφτασαν στο γκολ. Ο Κιβρακίδης
έφυγε από δεξιά (σε θέση οφ-σάιντ), γύ-
ρισε προς την περιοχή και ο επερχόμενος
Ντάουντα από κοντά έκανε το 1-0.

Ο Μπέντο αναγκάστηκε να περάσει
στο παιχνίδι τον Φορτούνη κι αυτός με
μια ασίστ κι ένα γκολ γύρισε το ματς.
Στο 63’ εκτέλεσε φάουλ και ο Ρομαό με

κεφαλιά έκανε το 1-1, ενώ στο 71’ και
σε σέντρα του Ντε Λα Μπέγια, με κε-
φαλιά έκανε το 1-2. Στο 83’ ο Ντα Κόστα
αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα και
θα χάσει το κυριακάτικο ντέρμπι με τον
ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ρικάρντο Σα Πίντο):

Γκορμπούνοφ, Κιβρακίδης, Ζησόπου-
λος, Φυτανίδης, Κατράνης, Μανιάτης,
Ούμπιδες (89’ Λαζαρίδης), Λημνιός
(81’ Ντιγκινί), Τόνσο, Πλατέλλας, Ντά-
ουντα (55’ Λε Ταλέκ).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πάουλο Μπέντο):

Λεάλι, Φιγκέιρας, Ντε Λα Μπέγια,
Μποτία, Ντα Κόστα, Ρομαό, Ανδρούτσος
(80’ Ρέτσος), Μανθάτης (85’ Νικολάου),
Ελιουνούσι (55’ Φορτούνης), Σεμπά,
Ανσαριφάρντ.

Επικράτησε με 1-2  του Ατρόμητου 
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