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ΑΠΟΕΛ
Δύο 24ωρα πριν από το ιστορικό παιχνίδι
με την Άντερλεχτ, η αδρεναλίνη κτυπά
κόκκινο στον Αρχάγγελο. Υπάρχουν
απουσίες για το πλάνο του Κρίστιανσεν.

ΣΕΛΙΔΑ 37

ΑΕΚ
Η εξάρα επί της Αναγέννησης έφερε άμεσα
και έμμεσα κέρδη σε μία κομβική στιγμή
της χρονιάς. Το μυαλό στο Κύπελλο, όπου
θα τα δώσουν όλα για την ανατροπή. 

ΣΕΛΙΔΑ 38 

ΑΠΟΛΛΩΝ
Πείσμωσαν στη Λεμεσό για τα όσα έγιναν
την Κυριακή. Ο χαρακτήρας, το νεύρο και
η ποιότητα της ομάδας, εχέγγυα για τον
μαραθώνιο της 2ης φάσης της χρονιάς.

ΣΕΛΙΔΑ 36 

ΟΜΟΝΟΙΑ
Οι αδυναμίες είναι δεδομένες και το
αγωνιστικό ντεζαβαντάζ θα μειωθεί μόνο
με υπέρβαση από όλους, ώστε η ομάδα
να τερματίσει τουλάχιστον στην 4η θέση. 

ΣΕΛΙΔΑ 38   

ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Αγώνας χρονιάς για να υπάρξει και ο
επόμενος. Αυτή είναι η προσέγγιση στην
Ανόρθωση για τον επαναληπτικό με την
ΑΕΚ παρά το ηχηρό προβάδισμα του 3-1. 

ΣΕΛΙΔΑ 37
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EXTRA 5

7308η κλήρωση:  3, 9, 15, 21, 32
7309η κλήρωση:  1, 7, 11, 12, 35

SUPER 3

30157η: 184 30158η: 958 30159η: 343
30160ή: 705 30161η: 593 30162η: 664
30163η: 952 30164η: 814 30165η: 059
30166η: 255

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

TV

Cytavision Sports1

21:00 ΕΚΠΟΜΠΗ CHAMPIONS LEAGUE

21:45 NAPOLI - REAL MADRID 

Cytavision Sports2 

21:45 ARSENAL - BAYERN MUNCHEN 

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ

Η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας
ανακοινώνει ότι η επόμενη ιπποδρο-
μιακή συνάντηση θα διεξαχθεί αύριο
Τετάρτη.   Ώρα έναρξης 3.00 μ.μ. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 9 ιπ-
ποδρομίες και τα παιχνίδια Jackpot 9,
Pick 6 και Pick 4 θα λειτουργήσουν
ως ακολούθως: 1η ιπποδρομία: Jackpot
9, 4η ιπποδρομία:  Pick 6, 6η ιππο-
δρομία: Pick 4.  Κατά την ιπποδρομιακή
συνάντηση της Τετάρτης, 8 Μαρτίου,
μεταφέρονται τα ακόλουθα ποσά στα
πιο κάτω παιχνίδια: Double Forecast
€996,24, Pick 6 (η Λέσχη εγγυάται
ελάχιστο διανεμητέο ποσό €9.300,06),
Jackpot 9 (η Λέσχη εγγυάται ελάχιστο
διανεμητέο ποσό €324.030,51)

Τα πιο πάνω παιχνίδια αναμένεται
να μοιράσουν συνολικό ποσό €360.000.

Ιπποπαραγωγή
Η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας
ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της στο-
χευμένης πολιτικής της για έμπρακτη
ενίσχυση της ιπποπαραγωγής, και κατ’
επέκτασιν της ιδιοκτησίας, αποφάσισε
να συνεχίσει να παραχωρεί και το
2018 όπως και το 2015, 2016 και
2017 επίδομα γέννας αλόγων ύψους
€800.  Η συνολική ετήσια δαπάνη για
το επίδομα αυτό υπολογίζεται για το
2018 περί τις €300.000.
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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

Ανακοίνωση Λέσχης
Ιπποδρομιών

Σαρού και Μπελομόινα κέρδισαν στη Αμαθούντα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Με τον Τζόρνταν Σαρού να κερδίζει τον
αγώνα των ανδρών και τη Γιάνα Μπελο-
μόινα τον αντίστοιχο των γυναικών, ολο-
κληρώθηκε την Κυριακή (05/3) το δεύτερο
και τελευταίο σκέλος του Cyprus Sunshine
Cup. Η νίκη του Σαρού στην αρχαία Αμα-
θούντα, σε συνδυασμό με τη δεύτερη
θέση στα «Αυξέντεια», του έδωσαν την
πρωτιά στο Cyprus Sunshine Cup. Ο
Γάλλος είχε ευκολότερο έργο στο δεύτερο
σκέλος της διοργάνωσης, καθώς ο νικητής
των «Αυξεντείων» αναχώρησε από την
Κύπρο την Παρασκευή και δεν αγωνίστηκε
στη μήκους 4.72χλμ κυκλική διαδρομή
(Cross Country), εντός του αρχαιολογικού
χώρου της Αμαθούντας. Σημαντική επι-
τυχία για τον Αντρέα Μιλτιάδη η 11η
θέση γενικής στον αγώνα της Κυριακής.
Οι άνδρες έκαναν πέντε γύρους στην

Ολυμπιακού τύπου διαδρομή,  οι γυναίκες
τέσσερεις και οι υπόλοιποι λιγότερους.

Τη δύναμή της στο Cross Country έδειξε
για δεύτερη συνεχή εβδομάδα η Yana Be-
lomoina από την Ουκρανία. Στο Cross Co-
untry στη Μάντρα του Καμπιού -τελευταία
μέρα των «Αυξεντείων» ήταν δεύτερη, ενώ
στην αρχαία Αμαθούντα κέρδισε. Πρώτη
πάντως στην κατάταξη του Cyprus Sunshine
Cup παρέμεινε η Githa Michiels καθώς
μπορεί να τερμάτισε τέταρτη στην αρχαία
Αμαθούντα, όμως οι πόντοι που μάζεψε, σε
συνδυασμό με τους 100 από τη νίκη στα
«Αυξέντεια», την κράτησαν πρώτη. 

Ο αγώνας ήταν ο τέταρτος στο Κύπελλο
Κύπρου Mountain Bike της ΚΟΠΟ, έτσι
πέραν από τους περίπου 70 ξένους που
έμειναν στην Κύπρο για δεύτερη εβδο-
μάδα, έλαβαν μέρος και πέραν των 50
Κυπρίων. Τις απονομές έκανε ο κ. Πάμπος
Ιωάννου, Κοινοτάρχης του Αγίου Τύχωνα
που φιλοξένησε τον αγώνα.

Ολοκληρώθηκε  το δεύτερο  και τελευταίο σκέλος του Cyprus Sunshine Cup

Μέγιστο ενδιαφέρον στο «Κίτιον» 

Μεγάλο ντέρμπι αναμένεται στο «Κίτιον»
ανάμεσα στην Τεχνοοικία ΑΕΚ και την
BetOnAlfa ΑΕΛ. Τα αποτελέσματα της
16ης αγωνιστικής προσέδωσαν νέο
ενδιαφέρον στον αγώνα και οι δυο ομά-
δες έχουν πλέον απόσταση μιας νίκης
στη βαθμολογία.

Η Τεχνοοικία ΑΕΚ μετά το πέρασμα
από το Αθλητικό Κέντρο της Ανόρθωσης
στο ΑΤΙ θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα
και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο πρω-
τάθλημα, ακόμα και για τον τίτλο. Οι «κι-
τρινοπράσινες» ανέβηκαν πολύ στο δεύ-
τερο μισό του πρωταθλήματος και δεί-
χνουν ότι έχουν πολλές δυνατότητες. Η
BetOnAlfa ΑΕΛ πάει στη Λάρνακα μόνο
για το τρίποντο, αφού τυχόν άλλο αποτέ-
λεσμα ενδέχεται να τη ρίξει από την 1η
θέση. Η ομάδα του Ιρανοφινλανδού Σ.
Ράμντου προέρχεται από την ήττα από
τον Sabbianco Απόλλωνα και θέλει να
επιστρέψει στις επιτυχίες. Οι «γαλαζοκί-
τρινες» είναι ενισχυμένες μετά την επι-
στροφή της Δέσποινας Κωνσταντίνου
και την ενσωμάτωση της Πολωνής Σκίμ-
πα, ενώ ο νέος κόουτς καθημερινά περνά

νέα στοιχεία στην ομάδα του. Ένα διπλό
στη Λάρνακα θα έχει τεράστια σημασία
για πολλούς λόγους. 

Ο αγώνας Απόλλωνα-Ανόρθωσης
έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον

αφού: Ο Sabbianco Απόλλων θέλει τη
νίκη με στόχο «να αρπάξει» την κορυφή
ή να μείνει δίπλα από την BetOnAlfa
ΑΕΛ, ενώ η Ανόρθωσις θα επιδιώξει το
διπλό για να βελτιώσει τα δεδομένα της

στο πρωτάθλημα. Οι Λεμεσιανές του
Γιάννη Γιαπάνη είναι σε άριστη αγωνι-
στική κατάσταση και οι τρεις συνεχείς
νίκες επί της BetOnAlfa ΑΕΛ ανέβασαν
πολύ την ψυχολογία τους. Γνωρίζουν ότι
πρέπει να εκμεταλλευτούν την έδρα και
με νίκη ίσως βρεθούν στην κορυφή, ενώ
θα απομένουν άλλοι τρεις αγώνες για το
τέλος. Η Ανόρθωσις του Αλεξάντερ Μπό-
σκοβιτς με βάση το μεγάλο ταλέντο των
παικτριών της θα τα δώσει όλα για μια
πολύ καλή παρουσία και το τρίποντο,
ώστε να μειώσει τις αποστάσεις από τις
πιο πάνω θέσεις. 

Όμιλος 5-8
Ο αγώνας Αναγέννησης-Ολυμπιάδας
έχει το δικό του ενδιαφέρον και οι δυο
ομάδες θα παλέψουν για το τρίποντο. Θα
γίνει ανοικτό παιχνίδι και είναι σίγουρο
ότι οι δυο προπονήτριες Ελ. Φραγκέσκου
και Έφη Πέτρου θα δουν πολύ βαθιά
στον πάγκο τους. Η Αναγέννηση θέλει
το τρίποντο για το γόητρο, ενώ η Ολυμ-
πιάδα διεκδικεί με αξιώσεις την 5η θέση
και θέλει με τη σειρά της το τρίποντο.

Ο αγώνας Τεχνοοικία ΑΕΚ - BetOnAlfa ΑΕΛ ξεχωρίζει τη 17η αγωνιστική

Προκρίθηκε στον μεγάλο  τελικό ο Παφιακός 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

Την πρόκριση στον μεγάλο τελικό των
πλέι-οφς πανηγυρίζει από το βράδυ της
Δευτέρας ο Green Αir Παφιακός, αφού
κέρδισε μέσα στο «Λευκόθεο» το ΑΠΟΕΛ
με 1-3 σετ, ενώ έχανε με 0-1. Η παφιακή
ομάδα αναμένει πλέον τον αντίπαλό της
από τον νικητή του ζευγαριού Ομόνοια -
Καπάτσος Νέα Σαλαμίνα (3-1 στις νίκες
οι «πράσινοι»). Το ΑΠΟΕΛ που μετά
από χρόνια μπήκε στην τετράδα θα πε-
ριοριστεί στη διεκδίκηση της 3ης θέσης
με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον ητ-
τημένο του ζευγαριού.
ΣΕΤ: 25-23, 19-25, 19-25,23- 25

Νίκη με ανατροπή για Ομόνοια
Νίκη με ανατροπή που της δίνει το δι-
καίωμα να βρίσκεται μια ανάσα από τον
τελικό πέτυχε η Ομόνοια, κερδίζοντας
την Καπάτσος Νέα Σαλαμίνα στο «Σπύρος
Κυπριανού» με 1-3 σετ. Οι «πράσινοι»
βρίσκονται μια νίκη από την πρόκριση
στον τελικό των πλέι - οφς, ενώ η Καπάτσος
Νέα Σαλαμίνα θα πάει για το διπλό στη
Λευκωσία την Παρασκευή για να φέρει
εκ νέου τη σειρά στη Λεμεσό.

ΣΕΤ: 25-17, 17-25, 22-25, 14-25

Στον «τελικό»
της 5ης θέσης η Ανόρθωση
Την τέταρτη νίκη που τη στέλνει στον

«τελικό» της 5ης θέσης πέτυχε στο Γή-
πεδο της Δερύνειας η Ανόρθωσις, κερ-
δίζοντας για άλλο ένα αγώνα την τυπικά
γηπεδούχο  Ε.Ν.Παραλιμνίου με 0-3
σετ. Η Ανόρθωση θα αγωνιστεί με τον

νικητή του ζευγαριού Αναγέννηση Δ. -
Pokka ΑΕ Καραβά για τις θέσεις 5-6
και η Ένωση με τον ηττημένο του ζευ-
γαριού για τις θέσεις 7-8.
ΣΕΤ: 21-25, 17-25, 20-25
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ΑΡΗΣ 

Κωστής�Σταυρινίδης

Έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο ο Άρης
την πρώτη φάση του πρωταθλήματος,
κερδίζοντας τον Εθνικό, και ήδη η σκέψη
έχει στραφεί στον αγώνα του Σαββάτου
με τη Σαλαμίνα στη Λάρνακα. Για τη λε-
μεσιανή ομάδα έχουν μείνει δέκα τελικοί,
στους οποίους στόχο έχει να πάρει το
μάξιμουμ των βαθμών, ώστε να παρα-
μείνει στην κατηγορία. 

Αν μάλιστα καταφέρει να μπει στη β’
φάση με το δεξί η ομάδα του Νικόλα
Μαρτίδη, θα βάλει στο κόλπο της παρα-
μονής και τους «ερυθρόλευκους»,  αφού

θα μειώσει την απόσταση από αυτούς
στους τέσσερεις βαθμούς.

Το σημαντικό όμως για τη λεμεσιανή
ομάδα είναι αυτή να μπορέσει να έχει
μια σταθερή απόδοση σε αυτό το δίμηνο,
ώστε να καταφέρει να πάρει τους βαθ-
μούς που έχει ανάγκη. Είναι ευχάριστο
ότι το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ
καλό, αγωνιστικά δείχνει να έχει βρει
τον ρυθμό της και στους «πράσινους»
πιστεύουν ότι από τα δικά τους αποτε-
λέσματα θα εξαρτηθούν τα αποτελέ-
σματα των αγώνων τους. 

Όσον αφορά το παιγνίδι του Σαββάτου,
ο τεχνικός της λεμεσιανής ομάδας θα έχει
ξανά στη διάθεσή του τους Αουρέλιο και
Ράντου, που εξέτισαν την τιμωρία τους. 

Ακόμη δέκα τελικοί 

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Παρελθόν αποτελεί για τη Νέα Σαλαμίνα
ο Στάικος Βεργέτης. Αν και υπήρχε επι-
θυμία από πλευράς «ερυθρολεύκων»
για τη συνέχιση της συνεργασίας, ο ίδιος
ήθελε να αποχωρήσει. Ο Ελλαδίτης πα-
ρουσιάστηκε προβληματισμένος, χωρίς
ν’ αναφερθεί σε λεπτομέρειες, πρόσωπα
και καταστάσεις, σύμφωνα με το sigma-
live. Aυτό που έχει σημασία απ’ εδώ και
πέρα είναι ότι οι «ερυθρόλευκοι» ήδη
μπήκαν στη διαδικασία για να βρουν
τον αντικαταστάτη του. Σύμφωνα με την
ανακοίνωση, πιθανό σήμερα η διοίκηση
να πάρει αποφάσεις (στη συνεδρία)  για
τον αντικαταστάτη του. Ήδη κάποια ονό-
ματα βγήκαν στην επιφάνεια, όπως του
Απόστολου Μακρίδη και του Σοφόκλη
Σοφοκλέους. Σίγουρα θα υπάρχουν και
άλλα ονόματα που θα προτάθηκαν. 

Ανακοίνωση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου ανακοινώ-
νει ότι αντιπροσωπία του, με επικεφαλής
τον Πρόεδρο κ. Πάρη Ανδρέου, συναν-
τήθηκε με αντιπροσωπία ποδοσφαιρι-
στών και συζητήθηκε η κακή αγωνιστική
εικόνα των τελευταίων βδομάδων. Έγινε
μια ειλικρινής συζήτηση,  όπου οι πο-

δοσφαιριστές ανέλαβαν τις ευθύνες τους
για την πορεία της ομάδας το τελευταίο
δίμηνο. Υποσχέθηκαν σκληρή δουλειά
για να αντιστραφεί η σημερινή αγωνιστική
κατάσταση της ομάδας  και κάνουν ανοι-
κτό κάλεσμα στον κόσμο να σταθεί γι’
ακόμα μια φορά δίπλα τους και αυτοί
θα τους αποζημιώσουν με την αγωνιστική
τους συμπεριφορά. Έθεσαν επίσης κά-
ποιους προβληματισμούς προς το Δ.Σ.
για θέματα που τους απασχολούν. Στόχος
και σκοπός του Δ.Σ. είναι να επιλύσει
άμεσα συγκεκριμένα ζητήματα που απα-
σχολούν την ομάδα και το σωματείο γε-
νικότερα, και στην αυριανή συνεδρία

θα καθορίσει τους τρόπους με τους οποί-
ους θα προχωρήσει για να λύσει προ-
βληματικές καταστάσεις που  ταλαιπω-
ρούν την ομάδα. Όσον αφορά τον αρχικό
προσανατολισμό του Δ.Σ. για το θέμα
του προπονητή, ήταν να στηρίξει τον κ.
Βεργέτη ώστε να δουλέψει απερίσπαστος
με στόχο την άμεση αγωνιστική ανά-
καμψη της ομάδας. Ο ίδιος παρέμεινε
ανένδοτος ότι θέλει να αποχωρήσει, μη
αφήνοντας περιθώριο στο Δ.Σ. να μην
κάνει αποδεκτό το αίτημά του για απο-
χώρηση. Το Δ.Σ. θα πάρει αποφάσεις
για τον αντικαταστάτη του στην αυριανή
(σημερινή)  του τακτική συνεδρία.

Ψάχνουν τον αντικαταστάτη του 
Η διοίκηση ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον
Στάικο Βεργέτη  και σήμερα πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις 

ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης

Α
κόμα μεγαλύτερες φουρ-

τούνες έφερε για το καράβι
της ΑΕΛ η 3η σερί ήττα,
αυτήν τη φορά από τον Ερ-
μή στο Τσίρειο. Όλα δεί-

χνουν ότι ο Πάμπος Χριστοδούλου θα
αποτελέσει παρελθόν, αφού φαίνεται ότι
έχει πάρει την απόφαση να υποβάλει
την παραίτησή του, ενώ είναι πιθανόν
να προκύψουν και εξελίξεις στα διοικη-
τικά, με τον Αντρέα Σοφοκλέους να σκέ-
φτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να απο-
χωρήσει μετά από εννέα χρόνια στην
προεδρία μετά την επίθεση που του
έκανε ο σύνδεσμος φιλάθλων της ομάδας
με ανακοίνωσή του. 

Έτσι, ενός κακού μύρια έπονται για τη
λεμεσιανή ομάδα, και οι επόμενες ώρες
θα δρομολογήσουν τις εξελίξεις. Ο κ. Χρι-
στοδούλου ουσιαστικά είχε προαναγγείλει
την απόφασή του στη συνέντευξη Τύπου
μετά τον αγώνα της Κυριακής, αφού αυτά
που είπε, έδειχναν ότι πήρε την απόφαση
να αποχωρήσει από την ΑΕΛ. Μάλιστα
οι χθεσινές πληροφορίες έλεγαν ότι αυτή
η απόφαση είναι οριστική και, μόλις επι-
τρέψει στην Κύπρο ο κ. Σοφοκλέους (είναι
στο Ντουμπάι από το βράδυ της Κυριακής
χωρίς να γίνει γνωστό πότε θα επιστρέψει
στην Κύπρο), θα έχει συνάντηση μαζί του
για να του την γνωστοποιήσει. Ο τεχνικός
της ΑΕΛ βλέπει ότι δεν μπορεί ν’ αλλάξει
το κλίμα στην ομάδα και να επανέλθει η
ΑΕΛ στις νίκες.

Στην πόρτα της εξόδου
και ο Σοφοκλέους
Εκτός από τον κ. Χριστοδούλου, φαίνεται
ότι και ο πρόεδρος, μόλις πληροφορή-
θηκε την ανακοίνωση των οργανωμένων,
πήρε την απόφαση να δρομολογήσει
τις εξελίξεις για τη διάδοχο κατάσταση.
Θα γίνει προσπάθεια να βρεθεί άμεσα
νέος πρόεδρος, ώστε η αλλαγή να γίνει
με ομαλότητα. Σε σχέση με προηγούμενες

προθέσεις του για αποχώρηση στο πα-
ρελθόν, τώρα δείχνει -σύμφωνα με πλη-
ροφορίες- να το έχει αποφασίσει οριστικά. 

Και όλα αυτά μετά τη νέα -αναπάντεχη
είναι η αλήθεια- ήττα από τον Ερμή, κάτι
που εξόργισε τον κόσμο και το έδειξε με
τις αντιδράσεις του στο Τσίρειο το βράδυ
της Κυριακής, αποδοκιμάζοντας τους
πάντες από την ώρα που το σκορ έγινε
0-2. Ακόμα και όταν μείωσε η ΑΕΛ, οι
αποδοκιμασίες δεν κόπασαν και έγιναν

πιο έντονες στο τέλος του αγώνα. Ο κό-
σμος, που παρά την πίκρα του πήγε στο
γήπεδο (σχεδόν γέμισε το πάνω διάζωμα
της ανατολικής), προσπάθησε για άλλη
μια φορά να στηρίξει την ομάδα του,
όμως δεν άντεξε από τη νέα ήττα. 

Προβληματισμός 
Γι’ ακόμα ένα παιχνίδι η ΑΕΛ, με εξαίρεση
κάποια διαστήματα, δεν κατάφερε να
παίξει καλό ποδόσφαιρο, ενώ η άμυνά

της συνεχίζει τις τραγικές εμφανίσεις.
Δυο ευκαιρίες έκανε ο Ερμής και οι δύο
κατέληξαν σε γκολ. Οι αμυντικές επιδό-
σεις της είναι τραγικές από βδομάδα σε
βδομάδα. Η φοβερή παρουσία του πρώ-
του γύρου ανήκει στο παρελθόν, καθώς
η ομάδα του Πάμπου Χριστοδούλου
μόλις σε τέσσερα παιχνίδια κράτησε το
μηδέν στην άμυνα. Πλέον τα τελευταία
μαζεμένα γκολ που δέχθηκαν οι «κίτρι-
νοι» έχουν ρίξει την ομάδα στην 4η κα-

λύτερη άμυνα του πρωταθλήματος με
22 γκολ παθητικό. Δέχθηκαν 12 γκολ
στα πρώτα 22 παιγνίδια και 10 γκολ
στα τελευταία 4. 

Αγωνιστικά η ΑΕΛ θα πρέπει να ανα-
συνταχθεί άμεσα, αφού το Σάββατο αρ-
χίζει η β’ φάση του πρωταθλήματος με
το λεμεσιανό ντέρμπι, και τα βαθμολογικά
περιθώρια να έχουν στενέψει πολύ για
νέες απώλειες όσον αφορά την έξοδο
της ομάδας στην Ευρώπη. 

Μένει ν’ ανακοινωθεί το διαζύγιο με τον Πάμπο 
Σκέφτεται πλέον σοβαρά την αποχώρησή του και ο πρόεδρος της ΑΕΛ Ανδρέας Σοφοκλέους 
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ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής�Σταυρινίδης�

Α
κόμα πιο πεισμωμένοι θα

μπουν στη Β’ Φάση του
πρωταθλήματος οι ποδο-
σφαιριστές του Απόλλωνα,
για να ανατρέψουν τα δε-

δομένα και να κατακτήσουν το πρωτά-
θλημα. Σαφέστατα το έργο τους έγινε
πιο δύσκολο μετά την ισοπαλία στη Λάρ-
νακα, όμως για άλλο ένα παιχνίδι απέ-
δειξαν τις μεγάλες δυνατότητες που έχουν. 

Λαβωμένοι από τις πολλές απουσίες,
παίζοντας με δέκα μόλις από το 16’ και
ουσιαστικά με 9 από το 65’ αφού ο Γκίε
ένιωθε ενοχλήσεις, οι «κυανόλευκοι» τα
έδωσαν όλα στο «Αντώνης Παπαδόπου-
λος», έμειναν αήττητοι χωρίς να απειλη-
θούν ιδιαίτερα στην επανάληψη, ενώ
είχαν μια - δύο προϋποθέσεις για το
γκολ που θα τους έδινε τη νίκη. Οι
παίκτες του Απόλλωνα έβγαλαν τον χα-
ρακτήρα μεγάλης ομάδας που τους δια-
κρίνει, έδειξαν αποφασισμένοι να μη
χάσουν και στο τέλος μπορεί να μην πή-
ραν το αποτέλεσμα που ήθελαν, όμως
υπό τις περιστάσεις η ισοπαλία δεν ήταν
άσχημο σκορ. Να σημειώσουμε ότι ο
Απόλλωνα έμεινε για 19ο σερί παιχνίδι
πρωταθλήματος αήττητος, με απολογισμό
14 νίκες και 5 ισοπαλίες. 

Μαεστρικό κοουτσάρισμα 
Μπορεί να μην έχει την εμπειρία άλλων
συναδέλφων του, όμως ο Σωφρόνης Αυ-
γουστή κοούτσαρε μαεστρικά την ομάδα
του όταν έμεινε με δέκα παίκτες στο 16ο
λεπτό, λόγω της αποβολής του Σεμέδο.
Μόλις είδε ότι δεν πατούσαν καλά επη-
ρεασμένοι από την αποβολή οι παίκτες
του, έβγαλε Παπουλή, έβαλε Πελαγία
στην άμυνα και πήρε στο κέντρο τον Χάμ-
πο. Ο Απόλλωνας κοντρόλαρε το παιχνίδι
και ήταν η ομάδα που απείλησε στο τέλος
του πρώτου ημιχρόνου. Με την έναρξη
της επανάληψης έβαλε Γκίε αντί Πίεχ,
γιατί ήθελε γρήγορο επιθετικό για τις αν-

τεπιθέσεις. Και όταν διαπίστωσε κόπωση
στο κέντρο έριξε και τον Ρέινολντς αντί
του Μπεντόγια. Αν και με δέκα ο Απόλ-
λωνας στο δεύτερο ημίχρονο δεν κινδύ-
νεψε σχεδόν καθόλου. Μπορεί να ήθελε
τη νίκη, όμως κατάφερε να κλειδώσει
την ισοπαλία ο προπονητής του Απόλλωνα
με τις κινήσεις του, σε ένα παιχνίδι που
έδειξε να στραβώνει από νωρίς.

Οι «κυανόλευκοι» έχουν σφοδρά πα-
ράπονα από τη διαιτησία του Νικολαΐδη,
αφού θεωρούν ότι δεν αντιμετώπισε και
τις δύο ομάδες με τον ίδιο τρόπο στον
πειθαρχικό τομέα. Τον Σεμέδο τον απέ-
βαλε με ευκολία, ενώ δεν έκανε το ίδιο

και με παίκτες της Ανόρθωσης σε φάσεις
όπου θα μπορούσε να κάνει τη χρήση
της κόκκινης κάρτας. Χθες το απόγευμα
η διοίκηση θα έβλεπε το θέμα αυτό,
όμως η γενική αίσθηση που υπάρχει
είναι πως και να τον καταγγείλουν, δεν
θα γίνει κάτι το ουσιαστικό. Αυτό που
βγαίνει είναι πως ο συγκεκριμένος δι-
αιτητής είναι ανεπιθύμητος για τη λεμε-
σιανή ομάδα. 

Να μπει με το δεξί
Το παιχνίδι της Κυριακής ανήκει στο
παρελθόν, αφού το Σάββατο υπάρχει το
μεγάλο λεμεσιανό ντέρμπι και ο Απόλ-

λωνας θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τις
υποχρεώσεις του στη β’ φάση. Ο Γκίε
δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και
θα είναι κανονικά στη διάθεση του προ-
πονητή του, ενώ επιστρέφουν οι Σακκέτι,
Σαρδινέρο και Ρομπέρζ, που εξέτισαν
την ποινή τους και πιθανότατα ο Γκόμες,
ο οποίος νιώθει καλύτερα και είναι θέμα
χρόνου να είναι ξανά διαθέσιμος. Αντίθετα
είναι τιμωρημένοι και θα απουσιάσουν
από τον αγώνα του Σαββάτου, οι Κυριά-
κου (συμπλήρωσε κάρτες) και Σεμέδο,
ενώ εκτός πλάνων θα είναι γι’ ακόμα
ένα παιχνίδι οι τραυματίες Μάγκλιτσα,
Αγγελή και Μακρίδης. 

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Μετά τον Ονήσιλο Σωτήρας, τρεις αγω-
νιστικές πριν από το φινάλε, εισιτήριο
ανόδου εξασφάλισε και η ΑΠΕΑ Ακρω-
τηρίου και σε εκκρεμότητα πλέον βρί-
σκεται μόνο ένα εισιτήριο, που οδηγεί
στο Πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας. 

Η κούρσα του Πρωταθλήματος Επί-
λεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ μπήκε στην
τελική ευθεία και ο τρίτος της κατάταξης
Φοίνικας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς
ανέβασε τη διαφορά στους πέντε βαθμούς
από την Αμαθούς Αγίου Τύχωνα.

Στην κάτω ζώνη Σπάρτακος Κιτίου
και Λένας Λεμεσού διαβαθμίστηκαν
ήδη και υπάρχουν εκκρεμότητες για τις
άλλες δύο θέσεις που οδηγούν στο αγρο-

τικό. Ο πρωτοπόρος Ονήσιλος διαθέτει
την καλύτερη επιθετική γραμμή με 48
τέρματα αλλά και την καλύτερη αμυντική
γραμμή με παθητικό 17 τέρματα.

Ο ουραγός Σπάρτακος Κιτίου παρα-
μένει ακόμη χωρίς νίκη, ενώ τις περισ-
σότερες νίκες (16) πανηγύρισε ο Ονή-
σιλος Σωτήρας.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Στην τελική ευθεία μπήκε η κούρσα του
Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας και το
ενδιαφέρον είναι μεγάλο σε όλα τα επί-
πεδα. Η Ξυλοτύμπου, ανεξάρτητα από
την ήττα που δέχτηκε από τον Διγενή
Ορόκλινης στο ντέρμπι της αγωνιστικής,
διατηρείται στην κορυφή με σημαντική
διαφορά από τις ομάδες που ακολουθούν.
Για τις άλλες δύο θέσεις που οδηγούν
στο Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας ο συ-
ναγωνισμός είναι έντονος και μαθημα-
τικές ελπίδες έχουν αρκετές ομάδες, επτά
αγωνιστικές πριν από το φινάλε. 

Στη δεύτερη θέση είναι ο Διγενής

Ορόκλινης με 43 βαθμούς και στην
τρίτη ο Χαλκάνορας με 42 βαθμούς.

Στην κάτω ζώνη τίποτε ακόμη δεν
έχει ξεκαθαρίσει και όλες οι ομάδες που
βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη δι-
καιούνται να ελπίζουν.

Ενδιαφέρον σε όλα τα επίπεδα

Εκκρεμεί το 3ο εισιτήριο της ανόδου

CARLSBERG

Για την 1η αγωνιστική Μαρτίου 2017,
του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Α’ Κα-

τηγορίας, που περιελάμβανε τους αγώνες
του Σαββατοκύριακου, 4&5/3/2017, ψή-
φο διάκρισης στο Έπαθλο Ήθους, Τέχνης
και Αρετής CARLSBERG πήραν οι πο-
δοσφαιριστές: 

Δημήτρης Στυλιανού (Ερμής), Νταβίδ
Μπαράλ, Πιέρος Σωτήριου, Γιώργος
Μερκής, Νικόλας Ιωάννου (ΑΠΟΕΛ),
Ροτζιέριο Μάρτινς (Άρης), Μπρούνο
Βάλε (Απόλλων). 

Σημαντικό επίτευγμα για τον τερματο-
φύλακα της Ανόρθωσης Γιαν Κόπριβετς
και τον αμυντικό της Νέας Σαλαμίνας
Σάββα Τσαμπούρη. Πρόκειται για τους
δύο ποδοσφαιριστές που κατάφεραν να
ολοκληρώσουν την Α’ φάση του Πρω-
ταθλήματος Cyta χωρίς να χάσουν λεπτό!
Οι δυο τους αγωνίστηκαν συνολικά

2.340 λεπτά, δηλαδή, 26 ενενηντάλεπτα,
ξεκινώντας από την 1η αγωνιστική τον
περασμένο Αύγουστο και φτάνοντας μέ-
χρι την 26η αγωνιστική που έγινε το
προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Ο Κόπριβετς στο περσινό Πρωτά-
θλημα είχε συμπληρώσει 34 συνεχό-
μενους αγώνες χωρίς να χάσει λεπτό.

Δεν είχε αγωνιστεί μόνο στους δύο τε-
λευταίους αγώνες της Β’ φάσης.

Για τον Σάββα Τσαμπούρη είναι η
πρώτη χρονιά στο Πρωτάθλημα Α’ Κα-
τηγορίας Cyta. Και οι δύο έχουν την προ-
οπτική να διευρύνουν ακόμη περισσότερο
το σερί των συνεχόμενων συμμετοχών,
στους αγώνες που ακολουθούν.

Έπαθλο Ήθους, Τέχνης & Αρετής 

Δεν έχασαν ούτε ένα λεπτό! 

Ακόμα πιο πεισμωμένοι και αποφασισμένοι
Μπορεί το έργο τους
να έγινε ακόμα πιο
δύσκολο μετά το «Χ»
απέναντι στην
«Κυρία», όμως
απέδειξαν τις μεγάλες
δυνατότητες που
έχουν
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Για την Ανόρθωση, ο αυριανός αγώνας
με την ΑΕΚ στο «Αντώνης Παπαδό-
πουλος» είναι ο αγώνας της χρονιάς.
Θέλει να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο
τρόπο τη νίκη που πέτυχε στο «ΑΕΚ
ARENA» (3-1) και να πάρει την πολυ-
πόθητη πρόκριση στα ημιτελικά. Για
την ομάδα της Αμμοχώστου, ο μοναδικός
τρόπος να κατακτήσει τίτλο μετά από
πολλά χρόνια και να εξασφαλίσει την
έξοδή της στην Ευρώπη, είναι μόνο
μέσω κυπέλλου. Στο πρωτάθλημα θα
έχει την ευκαιρία να παίζει για το γόητρο
και την ιστορία της. Στην Ανόρθωση
δεν θέλουν να σκέφτονται το ενδεχόμενο
του αποκλεισμού. Το σκορ του πρώτου
αγώνα δίνει αρκετές ελπίδες για την
πρόκριση. Όμως σε καμία περίπτωση
δεν υπάρχει θέμα εφησυχασμού, διότι
αυτό θα είναι καταστροφικό. Η ΑΕΚ
είναι λογικό ότι θα έρθει με απαιτήσεις
στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», για να
κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Η Ανόρθωση
όμως αυτό που έχει να κάνει είναι να
τα δώσει όλα για όλα, ώστε να φτάσει
στο ζητούμενο, που είναι η δεύτερη
νίκη και η πρόκριση 

Συγκέντρωση και πάθος 
Ο Ρόνι Λέβι είναι απόλυτα φυσιολογικό

ότι θα ζητήσει από τους ποδοσφαιριστές
να ανεβάσουν στροφές, σε σύγκριση με
τον αγώνα με τον Απόλλωνα. Πρέπει να
έχουν συγκέντρωση και πάθος από το
πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Πα-

ράλληλα σημαντική παράμετρος θα είναι
η αποτελεσματικότητα. Ένα γκολ για την
Ανόρθωση πιθανό να είναι καθοριστικό
στην υπόθεση πρόκριση. Η Ανόρθωση
θα δώσει βαρύτητα στην καλή μεσοα-

μυντική λειτουργία και παράλληλα να
βγαίνει μπροστά με απαιτήσεις για να
βρει διαδρόμους στην αντίπαλη εστία.
Παίκτες-«κλειδιά| θα πρέπει να είναι το
Α και το Ω στον αυριανό αγώνα. Η προ-

σπάθεια σίγουρα θα πρέπει να γίνει απ’
όλους τους ποδοσφαιριστές, όμως έχουμε
την εντύπωση ότι αν βρεθούν στη μέρα
τους οι Ράγιος και Άλβες, η Ανόρθωση
θα έχει πολύ καλές πιθανότητες να
πετύχει τον στόχο της. 

Με τον 12ο παίκτη της 
Μεγάλο και καθοριστικό ρόλο στη μεγάλη
προσπάθεια, που θα γίνει από τους πο-
δοσφαιριστές, θα παίξει ο κόσμος της
Ανόρθωσης. Η επιστροφή των Ανορ-
θωσιατών είναι φανερή. Στον αγώνα με
τον Απόλλωνα, αν και η ομάδα βαθμο-
λογικά ήταν αδιάφορη, έδωσαν έντονα
το παρών τους και στήριξαν με πάθος
τους ποδοσφαιριστές. Στον αυριανό αγώ-
να αναμένεται ότι το «Αντώνης Παπα-
δόπουλος» θα είναι κατάμεστο. Οι Ανορ-
θωσιάτες, που διψούν για τίτλους και
διακρίσεις, αναμένεται ότι θα κάνουν το
παν για να δουν την ομάδα τους στα
ημιτελικά. Μια πρόκριση θα ανεβάσει
στο ζενίθ τον ενθουσιασμό και θα δώσει
μεγάλη ώθηση για να παλέψει η ομάδα
την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό.
Παράλληλα θέλουν από τους ποδοσφαι-
ριστές και στους αγώνες ντέρμπι που θα
ακολουθήσουν στο πρωτάθλημα να δί-
νουν τον καλύτερό τους εαυτό. Αυτός ο
ενθουσιασμός και το πάθος από τον κό-
σμο αναμένεται να είναι και το πιο μεγάλο
όπλο για την Ανόρθωση, για να φτάσει
στη μεγάλη πρόκριση. 

Ο αγώνας της χρονιάς, μέχρι τον επόμενο
Η «Μεγάλη Κυρία» θέλει ν’ ανεβάσει στροφές και να πάρει το ζητούμενο, που είναι η πρόκριση στα ημιτελικά 

ΑΠΟΕΛ

Πολύβιος�Αλεξάνδρου�

Σ
τον Αρχάγγελο έχουν αρχίσει

πλέον να μετρούν αντίστρο-
φα για τον ιστορικό αγώνα
της Πέμπτης με την Άντερ-
λεχτ. Είναι τόσο μεγάλη η

«δίψα» όλων, για μια νέα υπέρβαση, που
οτιδήποτε άλλο περνά σε δεύτερη μοίρα.
Οι «γαλαζοκίτρινοι» πραγματικά ζουν και
αναπνέουν για τον αγώνα με τους Βέλγους,
αφού θέλουν να βάλουν γερές βάσεις
ενόψει του επαναληπτικού. Και δικαίως
το συγκεκριμένο παιχνίδι χαρακτηρίζεται
ως ιστορικό, αφού στην περίπτωση που
ξεπεραστεί το εμπόδιο της Άντερλεχτ, τότε
για πρώτη φορά κυπριακή ομάδα θα
βρεθεί σε προημιτελική φάση ευρωπαϊκής
διοργάνωσης. Εύκολα λοιπόν αντιλαμβά-
νεται κανείς το πώς αντιμετωπίζουν στον
Αρχάγγελο την προσεχή αναμέτρηση-
πρόκληση για την ομάδα τους. 

Καλύτερες προϋποθέσεις, υπό τις πε-
ριστάσεις, δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν
στον ΑΠΟΕΛ ενόψει Άντερλεχτ. Διότι η
ομάδα προέρχεται από άλλη μια νίκη
στο ντέρμπι «αιωνίων», ενώ με την ολο-
κλήρωση της 26ης αγωνιστικής, είδαν
την ψαλίδα από την δεύτερη θέση να
ανοίγει στους τέσσερις βαθμούς. Με αυτά
τα δεδομένα οι ποδοσφαιριστές του Τόμας
Κρίστιανσεν θα παραταχθούν στο ΓΣΠ
με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. 

Μιας και αναφερθήκαμε στο ΓΣΠ,
όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο ότι το
στάδιο της πρωτεύουσας θα ζήσει το
βράδυ της Πέμπτης μεγάλες στιγμές.
Όπως εξελίσσεται η προπώληση των
εισιτηρίων, δεν αποκλείεται να ανακοι-
νωθεί ολοκληρωτικό sold out, κάτι που
μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί σε Ανα-
τολική, Δυτική και Νότια κερκίδα. Έχουν
απομείνει εισιτήρια μόνο στη Βόρεια
κερκίδα, τα οποία μέχρι την ημέρα διε-
ξαγωγής του αγώνα αναμένεται να γίνουν
και αυτά «καπνός». Το σίγουρο, πάντως,
είναι ότι την Πέμπτη θα υπάρξει νέο φε-
τινό ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων σε

ευρωπαϊκό παιχνίδι στο ΓΣΠ.

Ετοιμάζει αλλαγές
Στον Αρχάγγελο ο Τόμας Κρίστιανσεν
έχει αρχίσει να προετοιμάζει τους πο-
δοσφαιριστές του για το τι θα συναντήσουν
το βράδυ της Πέμπτης. Για να φτάσει
μέχρι τους «16» η Άντερλεχτ, σημαίνει
ότι είναι μια υπολογίσιμη ομάδα, που
χρήζει σεβασμού. Αυτό όμως δεν ση-
μαίνει ότι αποτελεί φόβητρο για τους
«γαλαζοκίτρινους» και το σίγουρο είναι
ότι δεν είναι Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ο Δανός
τεχνικός έχει δει τους Βέλγους, έχει εν-
τοπίσει τα δυνατά και αδύνατά τους ση-
μεία, τα οποία έχει μεταφέρει με κάθε
λεπτομέρεια στους παίκτες του. Δεν υπο-

λογίζονται οι τραυματίες Μπερτόλιο και
Βινίσιους, ο τιμωρημένος Πιέρος Σωτη-
ρίου, καθώς επίσης και ο Κάνιας, που
δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Με αυτά τα δεδομένα, έχει ενδιαφέρον
να δούμε ποιους θα εμπιστευθεί ο τεχνικός
του ΑΠΟΕΛ, κόντρα στην Άντερλεχτ. Ο
Γιαμπερέ προβληματίζει με τα συχνά λάθη
στα οποία υποπίπτει, με αποκορύφωμα
το τελευταίο στο ντέρμπι με την Ομόνοια,
το οποίο δεν αποκλείεται να του στερήσει
τη θέση  στο αρχικό σχήμα, με τον Αστίθ
να παίρνει τη θέση δίπλα στον Μερκή στο
κέντρο της άμυνας. Από τη στιγμή που ο
Βινίσιους είναι εκτός, ο Κάνιας δεν έχει δι-
καίωμα συμμετοχής και ο Εμπεσίλιο είναι
ακόμα πίσω από πλευράς φυσικής κατά-

στασης, αυτόματα αυξάνονται οι πιθανότητες
να δούμε τον Αρτυματά ως παρτενέρ του
Μοράις στο κέντρο. Στα άκρα της επίθεσης
Γιαννιώτας και Εφραίμ έχουν τον πρώτο
λόγο, ενώ στην κορυφή λογικά θα βρί-
σκονται οι Ντε Καμάργκο και Μπαράλ.
Στις υπόλοιπες θέσεις δεν αναμένονται
διαφοροποιήσεις, αφού ο Βάτερμαν θα
είναι κάτω από τα δοκάρια και οι Μιλάνοφ
και Ιωάννου στα άκρα της άμυνας.

Με προβλήματα οι Βέλγοι
Οι Βέλγοι θα έρθουν στο ΓΣΠ έχοντας
κάποια προβλήματα. Δεν υπολογίζεται
ο 27χρονος Σενεγαλέζος Κάρα Μπόντζι,
ο οποίος είναι τραυματίας, ενώ αμφίβολη
είναι και η συμμετοχή του αριστερού

αμυντικού  Ιβάν Ομπράντοβιτς, ο οποίος
αποχώρησε στο τελευταίο παιχνίδι με
τη Μέχελεν, με πρόβλημα στον αστρά-
γαλο. Πάντως, τα ρεπορτάζ αναφέρουν
πως είναι πολύ δύσκολο να προλάβει
τον αγώνα του ΓΣΠ.  Σε δηλώσεις του σε
τοπική ιστοσελίδα, ο Αλγερινός μέσος
της Άντερλεχτ, Σοφιάν Χάνι, τόνισε πως
η ομάδα του  θα πρέπει να είναι προ-
ετοιμασμένη για τον αγώνα στο ΓΣΠ. 

«Στο Γιουρόπα Λιγκ παίζουμε κόντρα
σε πολύ δυνατές ομάδες και τώρα έχουμε
τον ΑΠΟΕΛ. Θα πρέπει να ξεχάσουμε
τον αγώνα με τη Μέχελεν και να σιγου-
ρευτούμε πως θα είμαστε πανέτοιμοι
ενόψει του αγώνα της Πέμπτης, για να
πετύχουμε τον στόχο μας». 

Αυτή η «δίψα» είναι πολύ μεγάλη!
Στον Αρχάγγελο ζουν και αναπνέουν για τον ιστορικό αγώνα της Πέμπτης με την Άντερλεχτ
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ΟΜΟΝΟΙΑ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ�ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Η Ομόνοια μπαίνει στην τελική ευθεία
του πρωταθλήματος όχι και υπό τις κα-
λύτερες συνθήκες, αλλά τουλάχιστον
«ζωντανή» στη μάχη της Ευρώπης. Βε-
βαίως, όπως έχουν διαμορφωθεί τα βαθ-
μολογικά δεδομένα, η εξασφάλιση απευ-
θείας ευρωπαϊκού εισιτηρίου φαντάζει
πολύ δύσκολη για τους «πράσινους»,
αφού βρίσκονται εφτά βαθμούς πίσω
από την τρίτη θέση. Πιο προσιτός στόχος
για το «τριφύλλι» παρουσιάζεται η κατά-
κτηση της τέταρτης θέσης, η οποία, υπό
προϋποθέσεις, οδηγεί στην Ευρώπη.
Ακόμη, όμως, και για την εκπλήρωση
αυτού του στόχου, αλλά και γενικότερα
στη μάχη που δίνει για έξοδο στην Ευ-
ρώπη, η Ομόνοια θα χρειαστεί να απο-
κτήσει ξανά δυναμική και αυτοπεποίθηση.
Υπάρχουν αδυναμίες που σε αυτό το
σημείο δεν μπορούν να καλυφθούν στον
επιθυμητό βαθμό, από πλευράς υλικού
και επιλογών. Συνεπώς, η ομάδα θα πρέ-
πει να κλείσει το ντεζαβαντάζ και ν’ αντα-
ποκριθεί στις απαιτήσεις, δίνοντας το
άπαν των δυνάμεών της. Με περισσότερο
νεύρο, ενέργεια και αυοσυγκέντρωση.
Παίζοντας καλή άμυνα και προσπαθώντας
να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που θα βρίσκει. 

Σωστή διαχείριση 
Έγιναν πάρα πολλά το τελευταίο χρονικό
διάστημα στην Ομόνοια και, εκ των πραγ-
μάτων, διαφαίνεται ότι η ομάδα αδυνατεί
να διαχειριστεί όπως πρέπει την κατά-

σταση. Ασφαλώς και αντέδρασε στη με-
γάλη νίκη επί της ΑΕΛ, αλλά από την
άλλη δεν μπορεί το συγκεκριμένο παιχνίδι
να αποτελέσει σοβαρό δείγμα προσέγ-
γισης, ένεκα και των προβλημάτων της

λεμεσιανής ομάδας. Η αποχώρηση Κάρ-
βερ, σε συνδυασμό με την «κόντρα» δι-
οίκησης και οργανωμένων, δημιούργησε
αρνητικές παρενέργειες στην ομάδα, η
οποία ούτως ή άλλως αποδυναμώθηκε

από τη μετεγγραφή του Σέρινταν στη
Γιαγκελόνια. Επιπλέον, προέκυψαν και
οι απανωτοί τραυματισμοί βασικών παι-
κτών που δυσκόλεψαν ακόμη περισσό-
τερο την κατάσταση. Καλό το πείσμα και

το πάθος του Ιωακείμ και η διάθεση των
παικτών, αλλά φτάνουν για να σπρώξουν
την ομάδα; Σίγουρα είναι βασικά συστα-
τικά για την αντεπίθεση, αλλά η Ομόνοια
θα χρειαστεί και άλλα πράγματα. Πρώτα
και κύρια ηρεμία και οικογενειακό κλίμα.
Αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για να
αποκτήσει ξανά δυναμική η ομάδα ενόψει
της έναρξης των πλέι οφ. Επιπλέον, θα
πρέπει να εξευρεθεί τρόπος να σουλου-
πωθεί όσο μπορεί και γίνεται, η ανα-
σταλτική λειτουργία της ομάδας. Μπροστά
υπάρχει η ποιότητα για να έρθουν τα
γκολ, αλλά όσο δεν βελτιώνεται η κατά-
σταση πίσω, δύσκολα θα αλλάξει τη μοίρα
της η Ομόνοια.  

Νοκ-άουτ και ο Κατελάρης
Σαν κακόγουστο αστείο έχει καταντήσει
το θέμα με τους απανωτούς τραυματι-
σμούς των κεντρικών αμυντικών της
Ομόνοιας. Τελευταίο θύμα ο Φάνος Κα-
τελάρης, που τραυματίστηκε στο ντέρμπι
με τον ΑΠΟΕΛ και οι ιατρικές εξετάσεις
κατέδειξαν διάστρεμμα β’ βαθμού, το
οποίο θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής
δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.
Πλέον η Ομόνοια θα πορευτεί μέσα
στον Μάρτιο μόνο με το Βύντρα διαθέσιμο
στόπερ, αν υπολογίσουμε ότι ο Νασιμέντο
δεν τυγχάνει της εμπιστοσύνης της τε-
χνικής ηγεσίας. Ενόψει της πρεμιέρας
των πλέι οφ με αντίπαλο την ΑΕΚ, πλάι
στον Βύντρα ενδέχεται να αγωνιστεί ο
Φλορέσκου, ενώ προβληματισμός υπάρ-
χει και για το κενό που άφησε ο Σέρινταν,
αφού ο μοναδικός, πέραν του Χριστοφή,
ακραίος είναι ο άπειρος Αζίζ. 

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Έ
καναν υπομονή, δεν πανικο-

βλήθηκαν, διορθώθηκαν και
την κατάλληλη στιγμή δηλώ-
νουν παρόντες στη διεκδίκη-
ση του πρωταθλήματος. Οι

«κιτρινοπράσινοι» δείχνουν πιο αποφα-
σισμένοι από ποτέ για να πετύχουν ό,τι
δεν κατάφεραν τα τελευταία δύο χρόνια.
Αν και ένα παιχνίδι με μια ομάδα που
ήδη ήταν υποβιβασμένη στη δεύτερη
κατηγορία δεν αποτελεί και το πιο αντι-
κειμενικό κριτήριο, τα καλά νέα που
βγήκαν ήταν πολλά και σημαντικά. Υπάρ-
χουν τα έμμεσα κέρδη που αφορούν τα
στατιστικά. Η ΑΕΚ γενικά απέκτησε και
πάλι ηρεμία και υπομονή στο παιχνίδι
της, όχι μόνο στο τελευταίο, αλλά στα
τρία τελευταία που μετρά ισάριθμες νίκες.
Η ψυχολογία είναι στα πιο ψηλά της επί-
πεδα. Η διαφορά από την κορυφή πα-
ρέμεινε στους τέσσερεις βαθμούς, με τη
διαφορά ότι τώρα η ομάδα της Λάρνακας
ανέβηκε μια θέση και είναι στη δεύτερη
θέση της βαθμολογίας. Σκόραραν για
πρώτη φορά απέναντι στην Αναγέννηση
άλλοι τρεις ποδοσφαιριστές, ο Καταλά
και ο Μυτίδης από δύο, και ένα ο Χαρα-
λάμπους. Σκόραρε για δεύτερο κατά
σειρά παιχνίδι ο Χέφελ και όλοι δείχνουν
να είναι στα καλύτερά  τους. Συνολικά
έχουν σκοράρει 16 ποδοσφαιριστές και
αυτός ο πλουραλισμός στο σκοράρισμα
έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μπορεί να
μη  σκόραρε ο πρώτος σκόρερ, αλλά ο
Τρισκόφσκι είχε ασιστ και συμμετοχή
σε αρκετούς καλούς συνδυασμούς. Επί-
σης στα καλά νέα ήταν φυσικά και η
επιστροφή του Χουάν Τομάς στα γήπεδα.
Μια σημαντική μονάδα που έλειψε πάρα
πολύ στον Ιμανόλ Ιδιάκεθ. Μόνο με την
παρουσία του και την εμπειρία του
μπορεί να παρασύρει και τους υπόλοι-

πους προς το καλύτερο. Δεν είναι απόλυτα
έτοιμος, χρειάζεται χρόνο για να έχει με-
γαλύτερη αυτοπεποίθηση, αλλά θα απο-
τελέσει μια πολύ καλή λύση στα δύσκολα
ντέρμπι στα πλέι οφ. Επόμενος αγώνας
για τους «κιτρινοπράσινους», ο επανα-
ληπτικός του κυπέλλου με την Ανόρθωση,
αύριο στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».
Το εμπόδιο μεγάλο. Το σκορ του πρώτου
αγώνα αφήνει τις περισσότερες πιθανό-
τητες για πρόκριση στην ημιτελική φάση

στην ομάδα της Αμμοχώστου, αλλά οι
παίκτες της ΑΕΚ θα το παλέψουν. Αν
αποκλειστεί η ομάδα της Λάρνακας,
αυτό θα την απογοητεύσει, αλλά από
την άλλη ίσως στο τέλος να της βγει και
σε καλό στο πρωτάθλημα. ΑΠΟΕΛ και
Απόλλων θα έχουν περισσότερα παι-
χνίδια και δύο στόχους, με τους πρωτα-
θλητές να έχουν και δύο έξτρα παιχνίδια
με Άντερλεχτ για το Γιουρόπα Λιγκ. Εδώ
είναι που θα μετρήσει πολύ η αντοχή

στην πίεση των παιχνιδιών με υψηλές
εντάσεις. Οι απουσίες και οι τραυματισμοί,
κάτι που ταλαιπώρησε πάρα πολύ την
ΑΕΚ και στο φετινό πρωτάθλημα.

Ενδεκάδα με αλλαγές
Σίγουρα ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ θα προχωρήσει
σε αλλαγές στην ενδεκάδα του στο αυ-
ριανό παιχνίδι με την Ανόρθωση. Η ήττα
με 3-1 στον πρώτο αγώνα δεν αφήνει
πολλές πιθανότητες για πρόκριση, όμως

για τον Βάσκο τεχνικό αποτελεί ένα στοί-
χημα και μια πρόκληση ο τρόπος ειδικά
με τον οποίο θ’ αντιμετωπίσει τον αγώνα.
Σίγουρα θα χρειαστεί υπομονή και σωστή
στρατηγική. Ό,τι και να γίνει, το ζητούμενο
για την ΑΕΚ είναι να έχει και πάλι καλή
απόδοση και να πάρει τη νίκη. Αυτό θα
της δώσει πολύ καλή αυτοπεποίθηση
και ψυχολογία ενόψει του πρώτου αγώνα
στα πλέι οφ με την Ομόνοια στην «ΑΕΚ
ΑΡΕΝΑ» την άλλη Δευτέρα.

Η εξάρα είχε και παράλληλα κέρδη
Το βαθμολογικό όφελος, ο πλουραλισμός και η διάθεση καταγράφονται σε ένα κομβικό σημείο

Με το άπαν των δυνάμεών τους
Η 4η θέση για την Ομόνοια είναι εφικτή, χρειάζεται όμως μεγάλη προσπάθεια
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ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 

Τ
α προγνωστικά είναι απλά:

Σήμερα το βράδυ, Ρεάλ και
Μπάγερν ετοιμάζονται να
«κλειδώσουν» θέση στα προ-
ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η μεν Ρεάλ βρίσκεται στην Ιταλία, όπου
έχει να υπερασπίσει το 3-1 του πρώτου
αγώνα με αντίπαλο τη Νάπολι. Η δε
Μπάγερν θα αντιμετωπίσει στο Λονδίνο
την Άρσεναλ, με ασπίδα το 5-1 στο
Αλιάντς Αρένα. Και πρέπει να παραδε-
χτούμε ότι, αν στο Σαν Πάολο υπάρχουν
αρκετά ερωτηματικά - κατά πόσον, δη-
λαδή, η Ρεάλ θα αντέξει στην πίεση των
Ιταλών - στο Emirates η κατάσταση είναι
πολύ πιο ξεκάθαρη.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, η
αυλαία των επαναληπτικών στη φάση
των 16 του Τσάμπιονς Λιγκ ανοίγει σή-
μερα στις 21.45 με δύο πολύ ενδιαφέ-
ροντες αγώνες. Και στο τέλος της βραδιάς
θα μάθουμε αν η Ρεάλ θα προκριθεί για
έβδομη κατά σειρά χρονιά στα προημι-
τελικά και αν η Άρσεναλ θα γίνει κάτοχος
ενός ανεπιθύμητου ρεκόρ: Να καταστεί,
δηλαδή, η πρώτη ομάδα στο Τσάμπιονς
Λιγκ που θα αποκλειστεί για επτά συ-
ναπτά χρόνια στη φάση των 16! Για την
ώρα, το «ρεκόρ» αυτό κατέχουν οι Άγγλοι
παρέα με τη Ρεάλ της περιόδου 2005-
2010. Κι όλα δείχνουν ότι η ομάδα του
Αρσέν Βεγκέρ θα αγωνιστεί, όντως, για
τελευταία φορά φέτος στη διοργάνωση.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με
τη σειρά. Στην Ιταλία, η Νάπολι θα πρέπει
να παίξει το «τέλειο» παιχνίδι, για να
μπορέσει να ανατρέψει τα προγνωστικά
και να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία της στα προημιτελικά της διοργά-
νωσης. Κι όταν λέμε «τέλειο» παιχνίδι,
εννοούμε τόσο στην επίθεση όσο και
στην άμυνα. Πρώτη επίθεση στο ιταλικό
πρωτάθλημα, οι Ναπολιτάνοι θα πρέπει
να χρησιμοποιήσουν όλα τα «όπλα»
τους (Μέρτενς, Καγιεχόν, Ινσίνιε) για να
πετύχουν τουλάχιστον δύο τέρματα. Από
την άλλη (που είναι το πιο σημαντικό)
πρέπει να κρατήσουν τους Μαδριλένους
όσο γίνεται πιο μακριά από την εστία
του Ρέινα. Πράγμα πολύ δύσκολο, καθώς
οι μερένχες διατηρούν ένα σχεδόν απί-
στευτο ρεκόρ: Πέτυχαν γκολ στα 46 τε-
λευταία επίσημα παιχνίδια τους, κάτι

που αποτελεί ρεκόρ Ισπανίας όλων των
εποχών. Πράγματι, η τελευταία άμυνα
που δεν δέχθηκε γκολ από τη Ρεάλ ήταν
αυτή της Μάντσεστερ Σίτι, πέρυσι τον
Απρίλη! Αν, λοιπόν, παρουσιαστεί και
σήμερα πιστή στο ραντεβού της η Ρεάλ
και σκοράρει, πολύ δύσκολα θα βλέπαμε
τη Νάπολι να ανατρέπει το 1-3 του Σαν-
τιάγο Μπερναμπέου. Τον λόγο, πλέον,
έχουν οι Μπενζεμά, Ρονάλντο, Μπέιλ
και (ενδεχόμενα) ο Μοράτα.

Όπως είπαμε πιο πάνω, πολύ πιο ξε-
κάθαρα είναι τα πράγματα στο Λονδίνο.

Λίγοι (για να μην πούμε ελάχιστοι μέ-
χρι… κανένας) υπολογίζουν ότι η Άρσεναλ
θα πετύχει το σχεδόν ακατόρθωτο; Δηλαδή,
να γίνει μόλις η τέταρτη ομάδα στην ιστορία
των κυπέλλων Ευρώπης που θα μπορέσει
να ανατρέψει ήττα με τέσσερα τέρματα
διαφορά. Το έχουν πετύχει, στο παρελθόν,
η Λεϊσόες, η Ρεάλ και η Παρτίζαν. Αυτή,
όμως, η Άρσεναλ και απέναντι σε αυτή
την Μπάγερν (16 αγώνες αήττητη!), μάλλον
δεν θα τα καταφέρει. Λογικά, αυτό που θα
επιχειρήσει, είναι να κάνει μία «καλή
έξοδο» στο Τσάμπιονς Λιγκ. Κι όπως ανέ-

φερε χθες ο Βεγκέρ, «το μοναδικό μας
πλεονέκτημα είναι ότι δεν έχουμε επιλογή:
Πρέπει να κερδίσουμε». Είναι φανερό ότι,
ο βασικός προσανατολισμός του Γάλλου
είναι να δει την ομάδα του να παίζει καλά,
να κερδίσει και να ανακάμψει ψυχολογικά,
ενόψει της συνέχειας στο κύπελλο Αγγλίας
και στο πρωτάθλημα. Διότι, κακά τα ψέματα,
το κύπελλο είναι η μοναδική διέξοδος
διάκρισης και διεκδίκησης κάποιου τίτλου
στη φετινή περίοδο. Σε αντίθεση με τη
Μπάγερν, που διεκδικεί «τριπλό» (πρω-
τάθλημα, κύπελλο, Τσάμπιονς Λιγκ)!

Η Ρεάλ «κτυπά»
τον Εντέν Αζάρ

Η Ρεάλ φαίνεται πως θα κινηθεί, το ερχό-
μενο καλοκαίρι, για την απόκτηση του
26χρονου μεσοεπιθετικού της Τσέλσι,
Εντέν Αζάρ, σε περίπτωση αποχώρησης
του Χάμες Ροδρίγκες ή του Ίσκο από τη
Μαδρίτη. Βέβαια αξίζει να σημειωθεί πως
ο Βέλγος έχει συμβόλαιο με τους Λον-
δρέζους μέχρι το 2020, κάτι που σημαίνει
ότι, αν κι εφόσον οι πληροφορίες από την
Ισπανία ευσταθούν, προβλέπεται να γίνει
πολύ μεγάλο παζάρι το καλοκαίρι.

Νέο γήπεδο
για την Τσέλσι

Σπουδαία νέα για την Τσέλσι. Ο δήμαρχος
Λονδίνου, Σαντίκ Καν, ενέκρινε τα σχέδια
των «μπλε» για την κατασκευή ενός νέου
υπερσύγχρονου γηπέδου στη θέση του
Στάμφορντ Μπριτζ. Το νέο γήπεδο θα
έχει συνολικό κόστος κατασκευής 580
εκατ. ευρώ και η χωρητικότητά του θα
είναι 60.000 θεατές, πολύ μεγαλύτερη
δηλαδή από το υπάρχον γήπεδο (41.600).
Ο σχεδιασμός του νέου γηπέδου έχει
γίνει από τους αρχιτέκτονες δύο από τα
πιο όμορφα στάδια του 21ου αιώνα, το
Αλιάντς Αρένα του Μονάχου και τη Φω-
λιά του Πουλιού του Πεκίνου. «Είμαι
πολύ χαρούμενος που σύντομα θα προ-
σθέσουμε το νέο γήπεδο της Τσέλσι στα
σύγχρονα γήπεδα που έχει το Λονδίνο.
Εξετάζοντας τα σχέδια, που αυξάνουν τη
χωρητικότητα του γηπέδου και παρέχουν
όλες τις ανέσεις στους θεατές, είμαι βέ-
βαιος πως το νέο αυτό στάδιο θα είναι
ένα στολίδι που θα έρχονται να απολαμ-
βάνουν φίλαθλοι από όλο τον κόσμο»,
δήλωσε ο Σαντίκ Καν.

Πλήγμα με Μάρκο Ρόις στη Ντόρτμουντ.
Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός τραυματί-
στηκε στον αγώνα του περασμένου Σαβ-
βάτου με τη Λεβερκούζεν και χάνει σί-
γουρα τον επαναληπτικό με την Μπεν-
φίκα την προσεχή εβδομάδα, όπου κα-
λείται να ανατρέψει το εις βάρος της 0-1
από την Πορτογαλία. Όσον αφορά τον
χρόνο απουσίας του, ακόμα δεν έχει ξε-
καθαρίσει, με την ευχή όλων να μην
έχει υποστεί κάτι σοβαρό και να επανέλθει
σύντομα στα γήπεδα.

Πλήγμα με Ρόις

Τίτλοι τέλους
για τον Μπέντο

Ήταν σχεδόν αναμενόμενο. Η προχθεσινή
ήττα του Ολυμπιακού στην Τούμπα από
τον ΠΑΟΚ (0-2) κόστισε τη δουλειά του
Πάουλο Μπέντο. Ο Πορτογάλος, που
είδε την (πρώην πλέον) ομάδα του να
χάνει για τρίτο σερί αγώνα και μάλιστα
χωρίς να σκοράρει, απολύθηκε χθες το
απόγευμα. Όπως ανακοινώθηκε, καθή-
κοντα υπηρεσιακού τεχνικού αναλαμ-
βάνει ο προπονητής της Ακαδημίας και
της ομάδας κάτω των 20, Βασίλης Βούζας,
ο οποίος θα πλαισιωθεί από τους Αριέλ
Ιμπαγάθα, Τάσο Πάντο, Αλέκο Ράντο
και Χρήστο Μουρίκη. 

Να σημειωθεί ότι, μετά και το πατα-
τράκ στην Τούμπα, οι «ερυθρόλευκοι»
ισοφάρισαν ένα από τα χειρότερα αρνη-
τικά ρεκόρ τους στο πρωτάθλημα, με
τρεις σερί ήττες για πρώτη φορά από το
1996 και τρία συνεχόμενα ματς δίχως
να πετύχουν γκολ από το 1985! 

Το δεύτερο μεγάλο ματς της 23ης αγω-
νιστικής της Super League δεν ανέδειξε
νικητή. Πανιώνιος και ΑΕΚ αναδείχθηκαν
ισόπαλοι, 1-1, στη Νέα Σμύρνη, με τα
γκολ των Αραούχο (38’) και Μασούρα
(59’). Μπορεί ο Πανιώνιος να είχε την
πρώτη απώλεια βαθμών μετά από τέσ-
σερεις σερί νίκες και η ΑΕΚ μετά από
δύο, ωστόσο, εάν κάποια ομάδα μπορεί
να χαρακτηριστεί κερδισμένη από το
ισόπαλο 1-1 αυτή είναι της Νέας Σμύρνης.
Διότι με τον βαθμό το συγκρότημα του
Βλάνταν Μιλόγεβιτς πλησίασε στο -6
από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, ενώ η
Ένωση έμεινε δύο βαθμούς πίσω από
την 5η της κατάταξης, Ξάνθη κι έχασε
έδαφος στη μάχη για τα play off.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Βλάνταν Μιλόγεβιτς):

Γιαννιώτης, Βλάχος, Ρισβάνης, Οικονό-
μου, Τασουλής, Κόρμπος, Σιώπης, Μα-
σούρας (80’ Ταπόκο), Μασούντ, Φούντας
(45’λ.τρ. Γεσίλ), Μπεν (90’+1 Γκιοατά)
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Μπάρκας, Κο-
λοβέτσιος, Βράνιες, Λαμπρόπουλος, Ντίν-
τακ, Σιμόες, Γιόχανσον, Αϊντάρεβιτς (84’
Πέκχαρτ), Μάνταλος, Χριστοδουλόπου-
λος (66’ Αλμέιδα), Αραούχο (79’ Μπα-
κασέτας)

Κερδισμένος ο Πανιώνιος (1-1) με την ΑΕΚ 
Πλησίασε στο -6 από τον  Ολυμπιακό

Ρεάλ και Μπάγερν ετοιμάζονται να εξασφαλίσουν θέση στους 8 της διοργάνωσης

«Βίζα» για την προημιτελική φάση
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