
sigmalive.com/sports

09/03/2017

ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ

ΝΕΟ ΕΠΟΣ 
Ο ΑΠΟΕΛ έγραψε ιστορία με την παρουσία του στη φάση των «16» του Γιουρόπα Λιγκ, αλλά τα όνειρα
των φίλων της ομάδας και των ποδοσφαιριστών του Τόμας Κρίστιανσεν δεν περιορίζονται. Άπαντες
θέλουν να δουν την ομάδα να συνεχίσει να γράφει ιστορία και απόψε (20:00) κόντρα στην Άντερλεχτ,
στο καμίνι του ΓΣΠ, θα προσπαθήσουν να κάνουν το πρώτο βήμα και να αποκτήσουν προβάδισμα
πρόκρισης. Οι σκέψεις του Κρίστιανσεν για την επιλογή της ενδεκάδας και τα όσα ειπώθηκαν στις
χθεσινές συνεντεύξεις Τύπου των δύο προπονητών.
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ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ

ΝΕΟ ΕΠΟΣ 
Ο ΑΠΟΕΛ έγραψε ιστορία με την παρουσία του στη φάση των «16» του Γιουρόπα Λιγκ, αλλά τα όνειρα
των φίλων της ομάδας και των ποδοσφαιριστών του Τόμας Κρίστιανσεν δεν περιορίζονται. Άπαντες
θέλουν να δουν την ομάδα να συνεχίσει να γράφει ιστορία και απόψε (20:00) κόντρα στην Άντερλεχτ,
στο καμίνι του ΓΣΠ, θα προσπαθήσουν να κάνουν το πρώτο βήμα και να αποκτήσουν προβάδισμα
πρόκρισης. Οι σκέψεις του Κρίστιανσεν για την επιλογή της ενδεκάδας και τα όσα ειπώθηκαν στις
χθεσινές συνεντεύξεις Τύπου των δύο προπονητών.
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ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ

ΝΕΟ ΕΠΟΣ 
Ο ΑΠΟΕΛ έγραψε ιστορία με την παρουσία του στη φάση των «16» του Γιουρόπα Λιγκ, αλλά τα όνειρα
των φίλων της ομάδας και των ποδοσφαιριστών του Τόμας Κρίστιανσεν δεν περιορίζονται. Άπαντες
θέλουν να δουν την ομάδα να συνεχίσει να γράφει ιστορία και απόψε (20:00) κόντρα στην Άντερλεχτ,
στο καμίνι του ΓΣΠ, θα προσπαθήσουν να κάνουν το πρώτο βήμα και να αποκτήσουν προβάδισμα
πρόκρισης. Οι σκέψεις του Κρίστιανσεν για την επιλογή της ενδεκάδας και τα όσα ειπώθηκαν στις
χθεσινές συνεντεύξεις Τύπου των δύο προπονητών.
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Στο Κύπελλο
είναι... κυρία
Συνεπείς φάνηκαν στο
ραντεβού τους οι
ποδοσφαιριστές της
Ανόρθωσης, εξασφαλίζοντας
την πρόκριση στα ημιτελικά
του Κυπέλλου, επί της ΑΕΚ.
Το τελικό 2-2, σε συνδυασμό
με το 3-1 του πρώτου αγώνα,
φέρνει την “Κυρία” στην
τετράδα του Κυπέλλου.
Έντονοι πανηγυρισμοί των
παικτών και του κόσμου,
μετά το τέλος του αγώνα.
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Τα χρειάστηκε 
η Δόξα 

Στην ημίωρη
παράταση

εξασφάλισε την
πρόκριση στα

ημιτελικά η Δόξα,
κερδίζοντας
δύσκολα τον

Ολυμπιακό με 2-1.
Μέτριο σε γενικές

γραμμές το παιχνίδι.
Σε ρυθμούς

πρωταθλήματος από
σήμερα οι δύο

ομάδες.
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TV

ΡΙΚ 2

20:00 ΑΠΟΕΛ-ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 

CYTAVISIONSPORTS 1

20:00 ROSTOV - MANCHESTER UTD

22:05 OLYMPIACOS - BESIKTAS

CYTAVISIONSPORTS 2

20:00 KOBENHAVN - AJAX

22:05 LYON - ROMA

CYTAVISIONSPORTS 3

22:05 SCHALKE 04 - BORUSSIA M’GLADBACH

CYTAVISIONSPORTS 5

22:05 CELTA VIGO - KRASNODAR

CYTAVISIONSPORTS 7

22:05 GENT - GENK

NOVASPORTS 2

19:00 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΤΣΣΚΑ-ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 

NOVASPORTS 3

19:45 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 

NOVASPORTS 1

22:00 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΟΥΝΙΞ ΚΑΖΑΝ 

NOVASPORTS EXRA

20:00 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΖΑΛΓΚΡΙΣ-ΠΑΟ
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TΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διευθυντής Σύνταξης |

Θεόδωρος Καυκαρίδης

Υπεύθυνοι σύνταξης |

Πολύβιος Αλεξάνδρου,

Φρίξος Κυριάκου

Συντάκτες | 

Άκης Κυριάκου, 

Γιάννης Παπαϊωάννου,

Σοφοκλής Σοφοκλέους,

Βασίλης Τσιρόπουλος,

Ανδρέας Παρασκευά,

Κωνσταντίνος Κλαρκ,

Κατερίνα Φραντζή, 

Κώστας Αθανασίου, 

Κωστής Σταυρινίδης,

Γρηγόρης Γεωργίου, 

Στέλιος Δημοσθένους 

Συνεργάτες | Δημήτρης

Φώκκης, Τάκης Πάλμας,

Παναγιώτης Χριστοδούλου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 20ΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  ΛΑ ΠΕΡΕΓΚΡΙΝΑ(8), 2ος
ΕΣΤΕΛ(2), 3ος ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΡΗΣ(4),
4ος ΣΗΝΕΥΣ(9), Γκανιάν (8) €2.40,
Πλασέ (8) €2.00, Πλασέ (2) €1.70,
Φόρκαστ (8Χ2) €9.80, Δίδυμο (2Χ8)
€4.60, Τρίο (8Χ2Χ4) €27.50, Τέτρα-
καστ (8Χ2Χ4Χ9) €377.00, Omni
(2Χ8) €2.10, Omni (4Χ8) €10.40,
Omni (2Χ4) €12.80.

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος NTAHAMONT KAΠΑΤΑΗΣ(7), 2ος
ΚΑΝΤΑΦΗΣ ΡΗΒΕΗΝΤΖΕΡ(8), 3ος
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(3), 4ος ΠΕΤΡΑΛΛΙ-
ΝΑ(2), Γκανιάν (7) €6.70, Πλασέ (7)
€4.70, Πλασέ (8) €3.40, Φόρκαστ
(7X8) €127.40, Δίδυμο (7X8)
€107.60, Τρίο (7X8X3) €945.10C/O ,
Τέτρακαστ (7X8X3X2) €1,014.65C/O,

Σύνθετο (8Χ7) €35.50, Omni (7X8)
€18.60, Omni (3X7) €4.90, Omni
(3X8) €18.40, DF 8Χ2 - 7X8
€2,596.08C/O.

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΓΚΛΟΡΥ(1), 2ος ΝΙ-
ΚΟΛΑΤΖΙΗΣ ΒΡΑΚΑΣ(2), 3ος ΒΕΡ-
ΣΟΥΣ(6), 4ος ΚΚΑΙΛΗΣ(5), Γκανιάν (1)
€1.40, Πλασέ (1) €1.20, Πλασέ (2)
€4.10, Φόρκαστ (1Χ2) €14.90, Δίδυ-
μο (1Χ2) €7.20, Τρίο (1Χ2Χ6) €30.30,
Τέτρακαστ (1Χ2Χ6Χ5) €229.10, Σύν-
θετο (7X1) €14.10, Omni (1Χ2)
€3.80, Omni (1Χ6) €1.60, Omni (2Χ6)
€8.00, DF  7X8 - 1Χ2 €2,879.04C/Ο.

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος MΠΕΡΤΥΣ(3), 2ος ΜΑΗ ΒΙΚΤΟ-
ΡΥ(5), 3ος ΚΟΥΗΝ ΚΑΣΑΡΤΟΥ(2), 4ος

ΓΚΡΕΗ ΓΟΥΙΖ(6), Γκανιάν (3) €2.70,
Πλασέ (3) €1.70, Πλασέ (5) €4.30,
Φόρκαστ (3X5) €12.50, Δίδυμο (3X5)
€9.80, Τρίο (3X5X2) €72.10, Τέτρα-
καστ (3X5X2X6) €672.30, Σύνθετο
(1Χ3) €5.10, Omni (3X5) €5.40, Omni
(2X3) €5.20, Omni (2X5) €8.30, DF
1Χ2 - 3X5 €181.00.

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  NEMEΣΙΣ(2), 2ος ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΣΑΝΤΗ(1), 3ος ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ(8), 4ος ΝΤΟΥΣΙΠΑΛ(4), Γκανιάν
(2) €3.10, Πλασέ (2) €2.00, Πλασέ (1)
€2.30, Φόρκαστ (2X1) €16.80, Δίδυ-
μο (1X2) €10.60, Τρίο (2X1X8)
€144.20, Τέτρακαστ (2X1X8X4)
€1,565.20C/Ο , Σύνθετο (3X2) €9.00,
Omni (1X2) €3.30, Omni (2X8) €4.90,
Omni (1X8) €12.90, DF  3X5 - 2X1
€750.00C/O.

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος MΗΛΙΩΤΗΣ ΜΑΙΡΥΛΙΝ(8), 2ος
ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ(7), 3ος ΙΒΕΡΣΟΦΜ-
ΠΑΠΥΛΟΝ(2), 4ος ΝΤΟΜΝΟΥΛ ΝΙ-
ΚΟΛΑΣ(9), Γκανιάν (8) €12.60,
Πλασέ (8) €4.30, Πλασέ (7)
€10.90, Φόρκαστ (8Χ7) €206.10,
Δίδυμο (7Χ8) €129.80, Τρίο
(8Χ7Χ2) €696.50, Τέτρακαστ
(8Χ7Χ2Χ9) €6,098.95C/O, Σύνθε-
το (2X5) €3.00, Σύνθετο (2X8)
€66.40, Omni (7Χ8) €23.90, Omni
(2Χ8) €3.70, Omni (2Χ7) €6.70,
DF  2X1 - 5Χ[ ] €39.80, DF  2X1 -
8Χ7 €717.44C/O.

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  INΓΚΟΤ(6), 2ος ΖΕΑΣ
ΓΚΕΡΛ(2), 3ος ΦΕΙΔΙΠΠΟΣ(4), 4ος
ΦΑΡΡΙΕΡ(10), Γκανιάν (6) €5.50,

Πλασέ (6) €3.00, Πλασέ (2) €2.30,
Φόρκαστ (6Χ2) €21.70, Δίδυμο
(2Χ6) €9.60, Τρίο (6Χ2Χ4)
€241.60, Τέτρακαστ (6Χ2Χ4Χ10)
€968.40, Σύνθετο (8Χ6) €120.40,
Omni (2Χ6) €5.10, Omni (4Χ6)
€7.10, Omni (2Χ4) €10.90, DF
8Χ7 - 6Χ2 €847.04C/O. 

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  ΠΟΥΡΟΥΚΟΥΝΤΗΣ ΤΖΟΗ(5),
2ος ΜΕΝΙΠΠΟΣ(8), 3ος ΡΙΦΙΦΙ(6),
4ος ΛΑΟΝΑ(7), Γκανιάν (5) €3.20,
Πλασέ (5) €1.90, Πλασέ (8) €3.10,
Φόρκαστ (5Χ8) €26.90, Δίδυμο
(5Χ8) €12.40, Τρίο (5Χ8Χ6)
€1,028.30C/Ο, Τέτρακαστ
(5Χ8Χ6Χ7) €1,508.70, Σύνθετο
(6Χ5) €26.60, Omni (5Χ8) €4.30,
Omni (5Χ6) €12.00, Omni (6Χ8)
€8.40, DF  6Χ2 - 5Χ8 €947.84C/O.

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  ZΩΗ(10), 2ος ΚΡΙΣ ΜΑΙ ΣΑΝ(1),
3ος ΚΙΓΚ ΚΩΣΤΗΣ(8), 4ος ΑΠΟΥ ΝΤΙ-
ΝΟΣ(4), Γκανιάν (10) €4.60, Πλασέ
(10) €2.80, Πλασέ (1) €3.30, Φόρ-
καστ (10X1) €66.60, Δίδυμο (1X10)
€49.20, Τρίο (10X1X8) €409.10, Τέ-
τρακαστ (10X1X8X4) €2,064.40C/O,
Σύνθετο (5Χ10) €15.60, Omni (1X10)
€13.90, Omni (8X10) €5.80, Omni
(1X8) €9.40, DF  5X8 - 10X1
€1,204.16C/O.
ΠΙΚ 6 3X2X8X6X5X10 MEΤΑΦΕΡΟ-
ΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €7,632.64C/O     
ΠΙΚ 6 ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
€12,632.64 ΠΙΚ 4 8X6X5X10
€677.90 ΤΖΑΚΠΟΤ 9
8X7X1X3X2X8X6X5X10   MEΤΑΦΕ-
ΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €334,087.38C/O
ΤΖΑΚΠΟΤ 9 ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
€354,087.38

ΛΟΤΤΟ

3, 9, 17, 34, 35, 41 και 7
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-

ΠΟΤ. H 2η κερδίζει €50.000,00 Η 3η

κερδίζει €1.500, η 4η €30 και η 5η

€1,50.

EXTRA 5

7312η κλήρωση:  9, 10, 23, 29, 33

7313η κλήρωση:  12, 19, 27, 28, 31

SUPER 3

301777η: 307 30178η: 450 30179η: 214

30180ή: 973 30181η: 115 30182η: 234

30183η: 332 30184η: 641 30185η: 587

30186η: 573

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

PROFESSIONAL FITNESS
SYSTEMS CONVENTION

Για πέμπτη συνεχή χρονιά διεξάγεται 24-
26 Μαρτίου το Professional Fitness Systems
Convention, το μοναδικό Συνέδριο φυσικής
κατάστασης στην Κύπρο που απευθύνεται
σε επιχειρηματίες, επαγγελματίες αλλά και
φοιτητές του τομέα του Fitness. Κεντρικό
πρόσωπο το φετινού Συνεδρίου είναι ο
Ολυμπιονίκης και Παγκόσμιος Πρωταθλη-
τής του Άλματος εις Ύψος, Κυριάκος Ιωάννου.
Ειδικά για το Professional Fitness Systems
Convention φτάνουν στο νησί μας εννιά ει-
σηγητές από ΗΠΑ, Καναδά, Μεγάλη Βρε-
τανία και Ελλάδα, τρεις εκ των οποίων πε-
ριλαμβάνονται στη λίστα με τους Top 100
experts του Fitness, όπως τους παρουσίασε
το έγκυρο scienceforsport.com. Περιλαμ-
βάνει 40 workshops σε ελληνική και αγγλική
γλώσσα, συνολικής διάρκειας 80 ωρών. To
Συνέδριο χωρίζεται σε τέσσερεις αίθουσες
που «τρέχουν» παράλληλα, απευθυνόμενες
σε διαφορετικό κοινό κάθε μία.  Για παρά-
δειγμα, την Παρασκευή (24/3) η μια αίθουσα
αφορά παρουσιάσεις από τους χορηγούς
της εκδήλωσης, η δεύτερη το Personal Trai-
ning, η τρίτη το Pilates και η τέταρτη την
Αξιολόγηση για την αύξηση της αθλητικής
απόδοσης. Το Σάββατο (25/3) οι ενότητες
είναι Προπόνηση Υψηλών Εντάσεων, Σω-
ματική Διάπλαση, Pilates και Ασκήσεις κι-
νητικότητας για την αύξηση της αθλητικής
απόδοσης, ενώ για την Κυριακή (26/3)
υπάρχουν Ολιγομελή Τμήματα Ομαδικής
Προπόνησης (small group training), Μείωση
Σωματικού Λίπους, Αποκατάσταση και
Προπόνηση Δύναμης και υπερτροφίας για

την αύξηση της αθλητικής απόδοσης. Κάθε
ενότητα περιλαμβάνει 3 ή 4 workshops.
Το μάξιμουμ των workshops που μπορεί
να παρακολουθήσει ένας σύνεδρος είναι
δέκα (10) και επιλέγοντάς έως 17 Μαρτίου
θα μπορεί να πάρει έκπτωση 40% και εν-
δεικτικά θα πληρώσει από 210€ και πάνω
ανάλογα με τις επιλογές του. «Θεωρούμε
πως πρόκειται για μια value for money
επιλογή, για όσους θέλουν να διευρύνουν
τον ορίζοντα των γνώσεών τους γύρω από
το Fitness και την αύξηση της αθλητικής
απόδοσης. Η τεχνολογία, ο εξοπλισμός και
οι μέθοδοι προπόνησης αλλάζουν καθη-
μερινά και η επιμόρφωση πιστεύω πως
είναι μονόδρομος για κάποιον που θέλει
να παραμένει ανταγωνιστικός», εξηγεί ο κ.
Αναστάσης Χαραλάμπους της εταιρείας
Provision For Sports, η οποία διοργανώνει
το Συνέδριο. Ο κ. Χαραλάμπους προσθέτει
πως «πέρσι είχαμε περίπου 250 Σύνεδρους,
νούμερο που ευελπιστούμε ότι φέτος θα
ξεπεραστεί καθώς και το συνέδριο είναι
αισθητά αναβαθμισμένο αλλά και ο Κύπριος
ενδιαφέρεται πλέον όλο και πιο πολύ για
την επιμόρφωσή του».

To Professional Fitness Systems Con-
vention παρουσιάζει το κατάστημα ESh-
opForSports. Μεγάλος χορηγός είναι τα
μηχανήματα γυμναστικής Matrix, ενώ χο-
ρηγοί είναι το Πανεπιστήμιο Frederick, η
Powersoft, τα καταστήματα Holland & Bar-
rett, τα Famous Sports, τα OJO Sunglasses,
η Science Technologies και το Dorians
Challenge. To Συνέδριο τελεί υπό την
αιγίδα του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιο-
κτητών Γυμναστηρίων και του Παγκύπριου
Συνδέσμου Πτυχιούχων Επιστήμης Φυ-
σικής Αγωγής & Αθλητισμού. 

Ευρωπαϊκό
Κύπελλο Ρίψεων
Διεξάγεται το Σάββατο 11 και την Κυ-
ριακή 12 Μαρτίου στα Κανάρια Νησιά,
το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων. Η
Κύπρος στους αγώνες θα εκπροσω-
πηθεί με την πρωταθλήτρια της Δι-
σκοβολίας και κάτοχο της Παγκύπριας
Επίδοσης Γυναικών Ανδρονίκη Λαδά.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της διορ-
γάνωσης, η Λαδά θ’ αγωνισθεί το με-
σημέρι της Κυριακής 12 Μαρτίου
και θα είναι η πρώτη της φετινή πα-
ρουσία σε αγώνες. Το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα διαμένει και προετοι-
μάζεται συστηματικά στο Βουκουρέστι
της Ρουμανίας κάτω από τις οδηγίες
της προπονήτριας Anca Heltne.

Το ενδιαφέρον στα ύψη
ΦΟΥΤΣΑΛ

Με τρεις αγώνες αρχίζει σήμερα η 19η
αγωνιστική του πρωταθλήματος Α’ Κα-
τηγορίας φούτσαλ, ενώ αύριο, Παρασκευή,
θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο ντέρμπι
ανάμεσα στην ΑΕΛ και στον ΑΠΟΕΛ,
στην αίθουσα «Σπύρος Κυπριανού», το
οποίο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη
Cytavision. Όπως είναι φυσιολογικό, η
κούρσα του πρωταθλήματος μπαίνει στην
τελική ευθεία και ενόψει της δεύτερης
φάσης ο αγώνας συγκεντρώνει μεγάλο
ενδιαφέρον. Στο παιχνίδι του πρώτου γύ-
ρου νίκησε η ΑΕΛ με 8-4.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 19ης
αγωνιστικής:
ΣΗΜΕΡΑ

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ-ΑΜΕΚ ΚΑΨΑΛΟΥ...20:00

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ.................20:30

ΟΜΟΝΟΙΑ/ARARAT-ΑΕΚ ΣΩΤΗΡΑΣ....................20:30

ΑΥΡΙΟ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ...................20:00 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΧΡ.-Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ..........20:15

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ

1. ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 17 15 0 2 106-30 45

2. ΑΕΛ 15 14 0 1 120-36 42

3. ΑΠΟΕΛ 16 12 1 3 99-38 37

4. ΟΜΟΝΟΙΑ/ARARAT 17 11 1 5 85-39 34

5. ΑΕΚ 16 9 0 7 55-44 27

6. ΑΜΕΚ ΚΑΨΑΛΟΥ 17 6 2 9 45-68 20

7. ΑΕΚ ΣΩΤΗΡΑΣ 17 6 2 9 73-108 20

8. ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ 16 3 1 12 37-76 10

9. Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 15 3 0 12 36-117 9

10. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 16 2 3 11 41-95 9

11. ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 16 3 0 13 45-91 9

Κεντρικό πρόσωπο ο Κυριάκος Ιωάννου  
Θα διεξαχθεί 24-26 Μαρτίου και απευθύνεται σε όσους 
ασχολούνται με τον τομέα της φυσικής κατάστασης 
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ΟΜΟΝΟΙΑ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ�ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Ξανά από την αρχή στην Ομόνοια. Εκεί
που ο Σύλλογος έκανε τη μεγάλη στροφή
και επένδυση στο πρόσωπο ενός τεχνικού
διευθυντή και δη του Νίκου Νταμπίζα,
είναι υποχρεωμένος μετά από σχεδόν
ένα χρόνο να σχεδιάσει νέο πλάνο πο-
ρείας, αφού οι δρόμοι του με τον Ελλαδίτη
έχουν χωρίσει οριστικά… Και  πλέον το
μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα πορευτεί
η Ομόνοια από εδώ και μπρος και ενώ
ανοιχτό παραμένει και το θέμα προπο-
νητή, αφού πριν από τον Νταμπίζα είχε
αποχωρήσει και ο Κάρβερ. Το σίγουρο
είναι ότι ο Σύλλογος θα συνεχίσει με τον
θεσμό του τεχνικού διευθυντή και σε
καμία περίπτωση δεν θα επιστρέψει στην
εφορία ποδοσφαίρου. Αυτό είναι ξεκά-
θαρο και υπογραμμίστηκε και από επί-
σημα χείλη. 

Άλλο στάτους
Εκείνο που θα αλλάξει στον θεσμό του
τεχνικού διευθυντή στην Ομόνοια είναι
οι αρμοδιότητες που θα έχει ο διάδοχος
του Νταμπίζα. Πιο σοφή πλέον η διοίκηση
γύρω από το συγκεκριμένο πόστο και
από τις εμπειρίες που αποκόμισε από
τη συνεργασία της με τον Νταμπίζα, θα
δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο λειτουρ-
γίας του νέου τεχνικού διευθυντή. Είναι
γεγονός ότι ο Ελλαδίτης είχε το πάνω
χέρι σε πολλά πράγματα μέσα στην
ομάδα και δεν περιοριζόταν μόνο στην
οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος
και στη στελέχωση της. «Κάποια πράγ-
ματα δεν βγήκαν, δεν δούλεψαν όπως
έπρεπε, ενώ και η στελέχωση της ομάδας
δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Ο νέος τε-
χνικός διευθυντής θα δουλέψει μέσα σε
ένα καινούργιο πλαίσιο», δήλωσε χα-
ρακτηριστικά χθες στο «Ράδιο Πρώτο»
ο εκπρόσωπος τύπου της Ομόνοιας Αν-
δρέας Δημητρίου. Ήδη το δ.σ. του Συλ-
λόγου άρχισε να αξιολογεί κάποια ονό-
ματα και χωρίς την πίεση του χρόνου,

θα προσπαθήσει να πάρει την τελική
του απόφαση μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα. 

Ο Πάμπος και οι υπόλοιποι
Παράλληλα θα γίνεται και το ψάξιμο
για τον νέο προπονητή της ομάδας. Άλ-
λωστε, πρόκειται για αλληλένδετα θέ-
ματα, καθώς το οργανόγραμμα του πλά-
νου του Συλλόγου υποδηλώνει συνύ-
παρξη και στενή συνεργασία του προ-
πονητή με τον τεχνικό διευθυντή της
ομάδας. Για την ώρα και όπως λέχθηκε
και επισήμως από την Ομόνοια δεν

έγινε ακόμη καμία επαφή με προπο-
νητές και δη με τον Πάμπο Χριστοδού-
λου, το όνομα του οποίου απασχολεί
έντονα το ρεπορτάζ της ομάδας. Θεω-
ρείται σχεδόν βέβαιο, όμως, ότι ο πρώην
προπονητής της ΑΕΛ, θα απασχολήσει
έντονα τη διοίκηση της Ομόνοιας, καθώς
ανάμεσα σε αρκετά μέλη υπάρχει εκτί-
μηση για τη δουλειά και το έργο του,
στον ίδιο μεγάλο βαθμό που χαίρει
εκτίμησης και από τον κόσμο του «τρι-
φυλλιού». Μαζί με τον Πάμπο θα αξιο-
λογηθούν και άλλες περιπτώσεις προ-
πονητών που έχουν προταθεί και θα

καταρτιστεί μια μικρή λίστα. Το μόνο
σίγουρο είναι ότι η απόφαση για τον
διάδοχο του Κάρβερ (και τώρα του Ιωα-
κείμ) στον πάγκο της Ομόνοιας θα παρ-
θεί μέχρι τη διακοπή του πρωταθλή-
ματος. Η Ομόνοια έχει αγώνα 18 Μαρ-
τίου (εντός με Ανόρθωση) και μετά ξανά
στις 2 Απριλίου (εντός με Απόλλωνα). 

Υπάρχει και η ΑΕΚ
Μέσα σ’ όλα αυτά η Ομόνοια έχει να
δώσει και παιχνίδι και μάλιστα εξαιρετικά
δύσκολο και κρίσιμο. Αντιμετωπίζει την
ΑΕΚ εκτός έδρας την ερχόμενη Δευτέρα

και ουσιαστικά από την πρεμιέρα των
πλέι οφ θα παίξει ένα από τα τελευταία
της χαρτιά για εξασφάλιση απευθείας
ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Οι «πράσινοι»
θα πάνε στην «ΑΕΚ Αρένα» με μείον
οκτώ βαθμούς από την αντίπαλό τους,
που είναι στην προνομιούχο δεύτερη
θέση και γίνεται άμεσα αντιληπτό, πως
οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα πέρα
της νίκης, δεν βολεύει την Ομόνοια. Ο
Άκης Ιωακείμ για το παιχνίδι με την
ΑΕΚ δεν υπολογίζει στους τραυματίες
Κατελάρη και Άρνασον, ενώ επιστρέφει
από τιμωρία ο Φιλιώτης. 

ΔΟΞΑ 2
15΄Κορομινάς, 105’ Μπραούλιο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
28΄Χριστοδούλου 

Η πρόκριση στον χθεσινό αγώνα στο
Μακάρειο ανάμεσα στη Δόξα και τον
Ολυμπιακό κρίθηκε στην ημίωρη πα-
ράταση. Στην κανονική διάρκεια του
αγώνα οι δύο ομάδες συμβιβάστηκαν
στο 1-1 (σκορ πρώτου αγώνα). 
Οι «πράσινοι» του Σάββα Πουρσαϊτίδη
κατάφεραν με έναν «κεραυνό» του
Μπραούλιο να βρουν τον δρόμο προς
την εστία του Παναγιώτου για δεύτερη
φορά στο χθεσινό παιχνίδι, το οποίο
ήταν αρκετό για να χαρίσει την πρόκριση
στην ομάδα του. Ο Ολυμπιακός στάθηκε
αρκετά καλά, είχε και αυτός με τη σειρά
του ορισμένες ευκαιρίες, όμως στο τέλος
δεν άντεξε. 

Η Δόξα ανέλαβε την κατοχή και τον
έλεγχο του αγώνα από την αρχή με στόχο
το γρήγορο γκολ. Ωστόσο η πρώτη καλή
προϋπόθεση στο παιχνίδι ήταν για τον
Ολυμπιακό (8’), όταν ο Ασσιωτης έκανε
τη σέντρα, όμως κανείς δεν βρέθηκε
στην πορεία της μπάλας για να την σπρώ-
ξει στα αντίπαλα δίκτυα. Καλή ευκαιρία
για τους γηπεδούχους στο 12’, όταν μετά
την κεφαλιά του Τόρες η μπάλα έφυγε
δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Η πίεση
της Δόξας έφερε καρπούς στο 15’. Μετά
από εκτέλεση πλαγίου ο Γκουλόν πήρε
την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα έφτασε

στον Κορομινάς, και αυτός με σουτ έστειλε
την μπάλα στα δίκτυα του Παναγιώτου,
ανοίγοντας το σκορ. 

Το γκολ αφύπνισε τους ποδοσφαιριστές
του Ολυμπιακού, που κράτησαν μπάλα
και βγήκαν μπροστά, μη έχοντας κάτι να
χάσουν. Και 13 λεπτά αργότερα κατάφεραν
να φέρουν το σκορ στα ίσα, εκμεταλλευό-
μενοι το λανθασμένο γύρισμα από τον
Ενινφούλ. Ο Τόρες πήρε την μπάλα, γύρισε
στον Χριστοδούλου και αυτός με ψύχραιμο
πλασέ σκόραρε για το 1-1.

Μέχρι το τέλος του ημιχρόνου οι δύο

ομάδες είχαν από μία καλή ευκαιρία. Στο
40’ ο Γκουλόν έπιασε την κεφαλιά με την
μπάλα να φεύγει λίγο έξω, ενώ στην εκ-
πνοή ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πε-
τύχει δεύτερο γκολ, όταν μετά την εκτέλεση
φάουλ από τον Σεραφείμ, οι Σωτηρίου
και Τόρες δεν μπόρεσαν να σπρώξουν
την μπάλα στα αντίπαλα δίκτυα.

Στην επανάληψη δεν είχαμε κάποιαν
αξιόλογη φάση, με τις δύο ομάδες να
αρκούνται κυρίως με μακρινά σουτ. Ό,τι
καλό βγήκε από την ομάδα της Δόξας
ήταν από τον Ρούντι, ωστόσο τα σουτ

που επιχείρησε στο 53’, 63’, 70’ και 81’
δεν βρήκαν στόχο. Στο 83ο λεπτό ο
Ολυμπιακός έφτασε μιαν  ανάσα από
του να κλέψει την πρόκριση, αλλά την
κεφαλιά του Τεξέιρα μάζεψε με διπλή
προσπάθεια ο Χατζηφραγκίσκου, δια-
τηρώντας το 1-1, με το παιχνίδι να οδη-
γείται στην ημίωρη παράταση.

Με «κεραυνό» του Μπραούλιο 
Η Δόξα κράτησε περισσότερο μπάλα
και στις καθυστερήσεις του πρώτου 15λε-
πτου της παράτασης κατάφερε να πάρει
εκ νέου το προβάδισμα με έναν «κεραυνό»
από τον Μπραούλιο έξω από την περιοχή.
Μάλιστα, οι γηπεδούχοι είχαν την ευ-
καιρία να «κλειδώσουν» την πρόκριση
στο 105’, όταν ο Φοφανά δεν μπόρεσε
να στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Πα-
ναγιώτου από πλεονεκτική θέση, χάνοντας
τεράστια ευκαιρία για τη Δόξα.

ΔΟΞΑ: Χατζηφραγκίσκου, Παουλίνιο, Σεράν, Ρούντι, Ρε-

δόνδο, Κάστρο (80’ Φοφανά), Εντμάρ (66’ Σάντσες),

Γκουλόν, Ενινφούλ, Ανδρέου (52’ Μπραούλιο), Κορομι-

νάς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Παναγιώτου, Τσιακλής, Σωτηρίου, Που-

γιούκκας, Σεραφείμ, Κάστρο (73’ Μιγκελίτο), Αυλωνίτης,

Ασσιώτης (100’ Χριστοφίδης), Γερολέμου, Τόρες, Χριστο-

δούλου (59’ Πεχλιβάνης).

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / Σεραφείμ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ιωάννης Αναστασίου

ΒΟΗΘΟΙ: Αριστείδης Χρίστου, Χρίστος Ε. Χρίστου, Χρί-

στος Νικολαΐδης (4ος)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Μιχάλης Παπαβαρνάβας

Στα ημιτελικά μέσω παράτασης
Η Δόξα χρειάστηκε τον «κεραυνό» του Μπραούλιο στο 105’ για να εξασφαλίσει το «χρυσό» εισιτήριο

Μένει το μοντέλο, διαφοροποιημένες αρμοδιότητες
Η Ομόνοια μπήκε και επίσημα στη μετά-Νταμπίζα εποχή, αποφάσεις σύντομα και για προπονητή

«Καμπάνες»
από τον δικαστή

Σημαντικές ποινές επέβαλε χθες ο
αθλητικός δικαστής. Συγκεκριμένα,
η Ομόνοια τιμωρήθηκε για τη συμ-
περιφορά των οπαδών της στον δια-
κοπέντα αγώνα κυπέλλου με τον
Απόλλωνα στο Τσίρειο με δύο αγω-
νιστικές κεκλεισμένων των θυρών,
ενώ κατακυρώθηκε η πρόκριση για
την ομάδα της Λεμεσού με νίκη 3-0.
Ο Απόλλωνας τιμωρήθηκε με ένα
παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών
και για άλλο ένα θα είναι κλειστό το
άνω διάζωμα της δυτικής εξέδρας,
για τα όσα συνέβησαν στο ντέρμπι
με τον ΑΠΟΕΛ.  

Ο ΑΠΟΕΛ τιμωρηθήκε με κλεί-
σιμο της νότιας για ένα παιχνίδι.
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ΑΠΟΛΛΩΝ 
Κωστής�Σταυρινίδης�

Στην τελική ευθεία μπαίνει σήμερα η
προετοιμασία του Απόλλωνα για το με-
γάλο λεμεσιανό ντέρμπι του Σαββάτου.
Ο Σωφρόνης Αυγουστή θα δοκιμάσει
τα πλάνα του στη σημερινή προπόνηση,
ώστε να παρουσιάσει τη ομάδα του πα-
νέτοιμη για να επιστρέψει στις νίκες.
Υπάρχουν προβλήματα αφού είναι πι-
θανό να μην έχει στη διάθεσή του έξι
ποδοσφαιριστές, όμως ο Απόλλωνας
έχει μάθει να ζει με αυτά, ενώ έχει και
σημαντικές επιστροφές που θα επιτρέ-
ψουν στον Κύπριο τεχνικό να ετοιμάσει
μια δυνατή 11άδα που θα έχει σαν στόχο
τη νίκη. 

Ο τεχνικός της λεμεσιανής ομάδα
υπολογίζει στον Γκόμες, αφού προπο-
νήθηκε κανονικά χθες και είναι έτοιμος.
Δεδομένες είναι οι απουσίες των τιμω-
ρημένων Κυριάκου και Σεμέδο και των
τραυματιών Μάγκλιτσα, Αγγελή και Μα-
κρίδη. Πρόβλημα έχει και ο Καρώ, ο
οποίος θα περάσει από εξετάσεις και
μάλλον δεν υπολογίζεται για το ντέρμπι. 

Ο Κύπριος τεχνικός, πέρα από τον
αγωνιστικό, προετοιμάζει τους παίκτες
του και στον τομέα της ψυχολογίας. Δεν
υπάρχει πρόβλημα φυσικά στον τομέα
αυτό, όμως κάθε μέρα τούς τονίζει ότι
δεν πρέπει να παρασυρθούν από τα όσα
πέρασε τις τελευταίες ημέρες η συμπο-
λίτιδα ομάδα. Θέλει οι ποδοσφαιριστές
του να είναι έτοιμοι για κάθε εμπόδιο
που θα βρουν στον δρόμο τους, ώστε να
φθάσουν στη νίκη. 

Υπάρχουν παίκτες-κλειδιά, από τους
οποίους ο τεχνικός του Απόλλωνα πε-
ριμένει να πάρουν την ομάδα στους
ώμους τους. Αυτοί είναι οι Ντα Σίλβα,
Παπουλής και Πίεχ. Ο πρώτος και στον
αγώνα με την Ανόρθωση ήταν συγκινη-
τικός, είναι σε όλα σχεδόν τα παιχνίδια ο
καλύτερος παίκτης του Απόλλωνα, και
περιμένει ο προπονητής ότι θα κάνει τη
διαφορά το Σάββατο. Ο αρχηγός δεν

έπαιξε πολύ στη Λάρνακα, αφού ήταν ο
παίκτης που θυσιάστηκε μετά την απο-
βολή του Σεμέδο, ενώ έχει να σκοράρει
εδώ και δύο μήνες. Μάλιστα το τελευταίο
του γκολ ήταν στο λεμεσιανό ντέρμπι,
με το οποίο ο Απόλλωνας σφράγισε τη
νίκη. Είναι αποφασισμένος να βάλει
τέλος στην άγονη περίοδό του και τώρα
που το πρωτάθλημα μπήκε στην τελική
ευθεία να βοηθήσει ουσιαστικά. Όσον
αφορά τον Πολωνό, ήταν ο κορυφαίος

στον αγώνα με την ΑΕΛ στον δεύτερο
γύρο, πιθανότατα θα αγωνιστεί βασικός
και από αυτόν ο προπονητής του περι-
μένει να είναι ο άνθρωπος που θα απει-
λήσει την αντίπαλη άμυνα. 

Σε μιαν άλλη εξέλιξη, ο Απόλλωνας
με ανακοίνωσή του υπενθυμίζει τους
κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας ότι για
τον αγώνα του Σαββάτου δεν θα ισχύουν
οι κάρτες διαρκείας τους, αφού είναι
εκτός έδρας. Όπως αναφέρει η ανακοί-

νωση, «οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρ-
κείας της κατηγορίας Elite θα μπορούν
να παραλάβουν το εισιτήριό τους όπως
προκύπτει μέσα από τα προνομία της
κάρτας τους από το Apollon Official
Store μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου
(11/03) (απαραίτητη προϋπόθεση η
επίδειξη της κάρτας διαρκείας). Οι κά-
τοχοι των εισιτηρίων διαρκείας κατη-
γορίας Elite, Platinum, Gold, και Gold
Teens ,Gold Junior θα μπορούν να πα-

ρακολουθήσουν την αναμέτρηση από
τις προκαθορισμένες θέσεις τους (απα-
ραίτητη προϋπόθεση η επίδειξη της
κάρτας διαρκείας). Οι κάτοχοι των Εισι-
τηρίων Διαρκείας κατηγορίας ELITE
και PLATINUM θα εισέλθουν κανονικά
από την είσοδο VIP Lounge.  Οι κάτοχοι
των Εισιτηρίων Διαρκείας κατηγορίας
Gold θα μπορούν να εισέλθουν στη δυ-
τική εξέδρα απο την είσοδο δίπλα από
τα γραφεία του ΓΣΟ». 

ΑΕΛ
Κωστής�Σταυρινίδης�

Στην ΑΕΛ μετά τις εξελίξεις των τελευ-
ταίων ημερών προσπαθούν να ανασυν-
ταχθούν, έτσι ώστε να παρουσιαστούν
πανέτοιμοι στο μεγάλο λεμεσιανό ντέρμπι
του Σαββάτου, για να διεκδικήσουν την
επιστροφή τους στις νίκες. Ο Διονύσης
Διονυσίου, που ήδη προπόνησε δύο
φορές τους ποδοσφαιριστές του, έχει
δώσει έμφαση στο πώς θα τους ανεβάσει
την ψυχολογία και πώς θα μπορέσει να
παρουσιάσει την ομάδα του μετά από
τις ήττες με το καλό της αγωνιστικό πρό-
σωπο. Ο υπηρεσιακός τεχνικός της ΑΕΛ
είναι χρόνια στην ομάδα, ξέρει πρόσωπα
και καταστάσεις και μοιάζει ο ιδανικός
αυτήν την περίοδο να ηγηθεί της ΑΕΛ
στην προσπάθειά της να ανακάμψει. 

Η προσπάθειά του γίνεται ακόμα πιο
δύσκολη, αφού υπάρχουν ποδοσφαιρι-
στές που αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Οι Σοάρες και Αρουαμπαρένα δεν έχουν
κάτι ιδιαίτερο και αναμένεται ότι θα δώ-
σουν κανονικά το παρών τους στον
αγώνα του Σαββάτου. Αντίθετα, είναι αμ-
φίβολοι οι Τζούνιορ, Μπλάνκο, Πίτι και
Σαβανέ. Ο Τζούνιορ ακόμα να μπει στον
κανονικό ρυθμό προπονήσεων εξαιτίας
του γνωστού προβλήματος που τον τα-
λαιπωρεί και μάλλον θα απουσιάσει
από το ντέρμπι. Ο Σαβανέ που αντιμε-
τωπίζει πρόβλημα από κτυπήματα στον

αστράγαλο είναι μάλλον στο να προλάβει,
ο Μπλάνκο που έχει πρόβλημα στον
μηρό είναι για την ώρα αμφίβολος, ενώ
ο Πίτι έχει αιμάτωμα και πρήξιμο στο
γόνατο, και επίσης είναι αμφίβολος. 

Πάντως το βράδυ της Τρίτης, οι ποδο-
σφαιριστές της ΑΕΛ δείπνησαν μαζί, σε

μια προσπάθεια να στείλουν προς πάσα
κατεύθυνση το μήνυμα της συσπείρωσης
και της αποφασιστικότητας ότι είναι έτοιμοι
να ανατρέψουν την κατάσταση και να διεκ-
δικήσουν στη β φάση του πρωταθλήματος
το εισιτήριο για την Ευρώπη. 

Ο Μάρκο Αϊρόσα με μήνυμά του

στα social media έδωσε το σύνθημα για
τη συνέχεια «Κάποιες φορές νομίζουμε
ότι τα δίνουμε όλα, όμως η ζωή είναι γε-
μάτη εμπόδια, είμαστε φτιαγμένοι όμως
να τα ξεπερνούμε. Οι απογοητεύσεις
είναι μέσα στο παιχνίδι, τα προβλήματα
το ίδιο όπως και τα βάσανα. Είναι απα-

ραίτητο να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά.
Να είμαστε δυνατοί και να αντιμετωπί-
σουμε τα προβλήματά μας».

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο πρώην τεχνικός
της ΑΕΛ Πάμπος Χριστοδούλου έδωσε
το παρών του στη χθεσινή προπόνηση
της ομάδας και αποχαιρέτησε τους πο-
δοσφαιριστές. Μαζί με τους συνεργάτες
του πήγαν και τους μίλησαν, εκφράζοντας
τη σιγουριά ότι μπορούν να υλοποιήσουν
τους στόχους που τέθηκαν το καλοκαίρι.
Ταυτόχρονα ο Κύπριος τεχνικός ευχή-
θηκε στον συνεργάτη του Διονύση Διο-
νυσίου που ανέλαβε τις τύχες της ομάδας
καλή επιτυχία στο έργο του.

Οι τρεις σερί ήττες για την ΑΕΛ, είναι
κάτι που είχε να συμβεί εδώ και πολύ
καιρό. Η λεμεσιανή ομάδα είχε ξανά
αυτό το αρνητικό σερί πριν από 16 μήνες.
Συγκεκριμένα αυτό έγινε πέρσι από την
6η μέχρι την 8η αγωνιστική, όταν η ΑΕΛ
ηττήθηκε από ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ και Άρη. 

Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει
σήμερα ή αύριο (το πιθανότερο) ο πρό-
εδρος της ΑΕΛ Αντρέας Σοφοκλέους, ο
οποίος επέστρεψε χθες το πρωί στην
Κύπρο από το εξωτερικό. Ο ισχυρός άν-
δρας της λεμεσιανής ομάδας θα ανα-
φερθεί στα τελευταία γεγονότα, τις πλη-
ροφορίες που κυκλοφόρησαν για τον
ίδιο αλλά και για την συνέχεια. Πάντα
όταν μιλά στα ΜΜΕ ο κ. Σοφοκλέους
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, πόσω μάλ-
λον αυτήν την περίοδο, που άλλαξαν
αρκετά στην ΑΕΛ. 

Ανασύνταξη και επιστροφή στις νίκες
Αυτοί είναι οι δύο κυρίαρχοι στόχοι της ΑΕΛ μετά τη δημιουργία νέων δεδομένων στην ομάδα 

Δοκιμάζει πλάνο ο Αυγουστή
Έτσι ώστε ο Απόλλωνας να επιστρέψει στις νίκες - Έξι ποδοσφαιριστές πιθανόν εκτός πλάνου
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ 2
64΄ Σεβού, 72΄ αυτ. Τρισκόφσκι

ΑΕΚ 2
69’ Μυτίδης, 88΄ Τολμές

Συνολικό σκορ (5-3)

Το 3-1 του πρώτου αγώνα είχε δώσει
μεγάλο αβαντάζ στην Ανόρθωση και
αυτό φάνηκε καθαρά στον χθεσινό επα-
ναληπτικό με την ΑΕΚ. Μάλιστα η «Κυ-
ρία» πάει στα ημιτελικά μετρώντας μία
νίκη και μία ισοπαλία σε βάρος της ομά-
δας της Λάρνακας. Για τρία μόνο ουσια-
στικά  λεπτά, υπήρχε υποψία για ανα-
τροπή των δεδομένων. Ήταν όταν η ΑΕΚ
ισοφάριζε σε 1-1, αλλά η Ανόρθωση
είχε άμεση απάντηση. Ανέβηκε κάπως
και στην εκπνοή η αδρεναλίνη, όταν
μετά τη 2η ισοφάριση της ΑΕΚ, ήρθε
άλλο ένα γκολ (που κακώς δεν μέτρησε).
Πολύ καλό το παιχνίδι, φαίνεται από τη
ροή των φάσεων, μόνο στο 2ο ημίχρονο.
Εκεί μπήκαν και τα τέσσερα γκολ, εκεί
είδαμε και τις περισσότερες ευκαιρίες.
Δις προηγήθηκε η Ανόρθωση, δις απάν-
τησε η ΑΕΚ. Με βάση και τους δύο αγώ-

νες η Ανόρθωση πέρασε δίκαια, πρέπει
πάντως να προβληματιστεί λίγο, για τη
διαχείρισή της στα τελευταία λεπτά. Μπαί-
νει στους τέσσερεις μετά από 6 χρόνια
και τη χρονιά 2010-11. Η ΑΕΚ, αν και
ήταν σχεδόν συνέχεια με το ενάμισι πόδι
εκτός Κυπέλλου, επέμενε μέχρι τέλους
για να πάρει τουλάχιστον αποτέλεσμα.
Με βάση την εικόνα της, μπορούμε να
πούμε ότι έπρεπε να ρισκάρει πολύ πιο
νωρίς. 

Λίγα πράγματα στο πρώτο μέρος με
συγκεκριμένη και αναμενόμενη εικόνα.
Η ΑΕΚ είχε να καλύψει μεγάλο χάντικαπ
στο σκορ (ήθελε τουλάχιστον δύο γκολ),
η Ανόρθωση είχε πλεονέκτημα (ακόμη
και με ήττα με 2-0 περνούσε).  Υπήρχε
δύναμη και γερές μονομαχίες από τα
πρώτα στάδια. Οι Λαρνακείς προσπά-
θησαν φυσικά να αναλάβουν πρωτο-
βουλία και να πιέσουν, η «Κυρία» έκανε
παιχνίδι αναμονής, δίνοντας χώρο και
κάνοντας γενικά διαχείριση. Η κατοχή
για την ΑΕΚ άγγιξε και το 70% σε κάποιο
σημείο, αλλά χωρίς ιδιαίτερη ουσία. Είχε
κάποιες προϋποθέσεις να απειλήσει,
αλλά έκανε την 1η μεγάλη φάση μόλις

στο 38’, όταν για 1η φορά κατάφερε να
βγει από τα πλάγια και να προκαλέσει
πραγματικό ρήγμα στην αντίπαλη άμυνα.
Η Ανόρθωση είχε και τη δική της στιγμή
αμέσως μετά, σε ένα ημίχρονο που κύ-
λησε γρήγορα και με φυσιολογική κα-
τάληξη το 0-0. Νέο δεδομένο λοιπόν
μετά από 45 λεπτά, ότι η Ανόρθωση
από πολύ κοντά στην πρόκριση, βρέθηκε
αγκαλιά μ’ αυτήν.  

Παραλίγο τα πράγματα να ξεκαθα-
ρίσουν οριστικά στις αρχές της επανά-
ληψης, με την Ανόρθωση να μπαίνει
δυνατά και να βάζει δύσκολα στην άμυνα
της ΑΕΚ και να αγγίζει το γκολ. Η ΑΕΚ
επανήλθε σταδιακά  με τον Ιδιάκεθ να
βάζει τον Τομάς αντί του Τρουγιόλς και
να κάνει πιο επιθετικό το σχήμα του. Με
τον χρόνο πάντως να περνά και την
ομάδα της Λάρνακας να βλέπει την ανη-
φόρα να γίνεται όλο και μεγαλύτερη σε
ό,τι αφορά την  πρόκριση, προσπάθησε
τουλάχιστον να πάρει τη νίκη παρηγοριάς.
Φυσικά η Ανόρθωση είχε αντίθετη άπο-
ψη. Πέρα από την πρόκριση υπήρχε και
το θέμα του πρεστίζ. Με τον καλύτερο
της παίκτη, τον Σιβού, στο 64’ άνοιξε το

σκορ και αυτό ήταν το έναυσμα για έναν
εντελώς διαφορετικό αγώνα. Η ΑΕΚ με
άλλες δύο αλλαγές έπαιξε φουλ επίθεση,
όλα για όλα. Έχασε τριπλή ευκαιρία και
αμέσως μετά ισοφάρισε με τον Μυτίδη.
Με 20+ λεπτά να απομένουν το ενδια-
φέρον ανέβηκε, αλλά για ελάχιστο διά-
στημα, αφού η Ανόρθωση πήρε άμεσα
προβάδισμα και έβαλε φρένο στις βλέψεις
της ΑΕΚ για ολική ανατροπή. Παρόλα
αυτά η ΑΕΚ δεν το έβαλε κάτω, ήθελε να
αποφύγει την ήττα και πάλεψε. Είχε δο-
κάρι με τον Μυτίδη, πίεσε για 2ο γκολ.
Η Ανόρθωση βρήκε φυσικά χώρους
και είχε και αυτή ευκαιρία (Γκάμπριελ).
Η επιμονή της ΑΕΚ για αποφυγή της
ήττας έπιασε τόπο με το γκολ του Τολμές
λίγο πριν από το τέλος. Η επιθετικότητά
της έφερε άλλο ένα γκολ, που κακώς
ακυρώθηκε σαν οφ-σάιντ. 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κόπριβετς, Γκάμπριελ, Αγκιλάρ, Ερέρο, Γκι-

γιέρμε, Βίκτορ, Σιβού, Μίτροβιτς (77΄ Καλντερόν), Ολι-

βέιρα, Ράγιος (70΄ Κολούνγκα), Άλβες (75΄ Καμπρέρα)

ΑΕΚ: Πάμπλο, Ορτίθ, Γκαρίδο, Μουρίγιο, Τρουγιόλς (57΄

Τομάς), Μπόλιεβιτς, Λαρένα (66΄ Μαλόκου), Ακοράν, Χα-

ραλαμπίδης (66΄ Μυτίδης), Τρισκόφσκι, Τολμές.

Τα αρχικά πλάνα
και οι αλλαγές
Πιο συντηρητικό σε σχέση με τρεις ημέρες
πριν το πλάνο της Ανόρθωσης.  Ο Λέβι
τράβηξε τον Ράγιο στα άκρα (άφησε έξω
τον Καλό, που είχε ένα μικροπρόβλημα
τραυματισμού και ήταν εκτός αποστολής)
και έπαιξε με τρία χαφ που έχουν καλή
ανασταλτική ικανότητα. Δίπλα στους Βί-
κτορ, Μίτροβιτς ανέβηκε από την άμυνα
ο Σιβού και θέση στα στόπερ πήρε ο Αγ-
κιλάρ. Ο Λέβι έκανε τρις απανωτές αλλαγές
στο διάστημα 70’-77’.  Απέσυρε τους
Ράγιο, Άλβες, Μίτροβιτς και έριξε μέσα
τους Κολούνγκα, Καμπρέρα, Καλντερόν. 

Αρκετές αλλαγές από τον προπονητή
της ΑΕΚ σε σχέση με τον αγώνα με τη
Δερύνεια. Έμειναν εκτός ενδεκάδας οι
Γιωργαλλίδης, Καταλά, Χαραλάμπους,
Χέφελ και Μυτίδης και ξεκίνησαν στη
θέση τους οι Πάμπλο, Τρουγιόλς, Γκαρίδο,
Χαραλαμπίδης και Τολμές. Ο Ισπανός
παρέταξε την ομάδα του με επιθετικό
μηχανισμό, έχοντας τον Τρισκόφσκι να
κινείται σαν 2ο φορ.  Στο 57’ πέρασε τον
Τομάς αντί του Τρουγιόλς και αμέσως
μετά το 1-0, έκανε διπλή αλλαγή βάζοντας
τους Μαλόκου, Μυτίδη και βγάζοντας
τους Χαραλαμπίδη, Λαρένα. 

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

7’ Σέντρα του Χαραλαμπίδη, η

μπάλα πέρασε πάνω από τα κε-

φάλια των Τρισκόφσκι και Φλο-

ριάν, που ήταν σε καλή θέση, και

πέρασε έξω.

9’ Κεφαλιά πάσα του Τρισκόφσκι

προς τον Τολμές, δεν μπορεί ο

Γάλλος να προλάβει την μπάλα

και να απειλήσει.

21’ Σε καλή θέση ο Χαραλαμπί-

δης, άσχημο σουτ, η μπάλα έξω.

38’ Ο Ορτίθ έφυγε από τα άκρα,

έβγαλε σέντρα, ο Ακοράν πήρε

την κεφαλιά, η μπάλα έφυγε λίγο

έξω.

40΄ Ωραία κίνηση των Ολιβέιρα,

Ράγιο, σουτ του Ισπανού, ωραία

επέμβαση από τον Χουάν Πάμ-

πλο. 

44΄ Κοντινή κεφαλιά του Τρι-

σκόφσκι, στην αγκαλιά του Κό-

πριβετς.

49’ Μεγάλη ευκαιρία για την

Ανόρθωση, με εξουδετερωμένο

τον Χουάν Πάμπλο, ο Σιβού έδω-

σε στο ύψος του πέναλτι, αλλά

δεν ακολούθησε κανείς.

57’ Κεφαλιά από τον Τολμές,

δεν δυσκόλεψε τον Κόπριβετς.

64΄ Ο Άλβες έδωσε στον Σιβού

και με αριστερό πλασέ  έκανε το

1-0  για την ΑΕΚ.

67’ Τριπλή ευκαιρία για την

ΑΕΚ. Πλασέ του Μυτίδη απο-

κρούει ο Κόπριβετς, βολέ του Τρι-

σκόφσκι στο δοκάρι, νέο σουτ

του Μαλόκου μόλις έξω.

69’ Ο Τομάς δίνει στον Μυτίδη

που πλασάρει και κάνει το 1-1.

72΄ Κεφαλιά από τον Άλβες, ο

Τρισκόφσκι προσπαθεί να απο-

κρούσει, αλλά με το κεφάλι επι-

τυγχάνει αυτογκόλ (2-1).

79’ Διπλή ευκαιρία για την ΑΕΚ.

Πλασέ του Μυτίδη, αποκρούει ο

Κόπριβετς, βολίδα του Κύπριου

διεθνούς στο δοκάρι.

83΄ Μόνος ο Γκάμπριελ, απο-

κρούει σε κόρνερ με τα ακροδά-

χτυλα ο Πάμπλο. 

88΄ Μόνος ο Τολμές, με πλασέ

έστειλε την μπάλα στα δίκτυα για

το 2-2.

90΄ Λανθασμένα δεν μετρά το

γκολ του Μυτίδη για οφ-σάιντ. Ο

παίκτης ήταν καλυμμένος όταν

πήρε την μπάλα. 

Στους «4» 
η Ανόρθωση
μετά από μια
εξαετία
Ισοπαλία 2-2 στον επαναληπτικό 
με την ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε 
τυπικής διαδικασίας στο 1ο μέρος και 
πήρε φρενήρη ρυθμό μετά το 60ό λεπτό
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ΑΠΟΕΛ

Φρίξος�Κυριάκου�

Α
κόμη μια τεράστια ευρω-

παϊκή πρόκληση βρίσκεται
ενώπιον των ποδοσφαιρι-
στών του ΑΠΟΕΛ. Και
ακούει στο όνομα Άντερ-

λεχτ. Οι πρωταθλητές μας θα υποδεχθούν
απόψε (20:00) τη βελγική ομάδα στο
πρώτο εκ των δύο μεταξύ τους παιχνιδιών
και στοχεύουν σε αποτέλεσμα που θα
τους φέρει σε πλεονεκτικότερη θέση
ενόψει της ρεβάνς που θα γίνει στις Βρυ-
ξέλλες. Πρόκειται για μια ιστορική βραδιά,
και ο ΑΠΟΕΛ θα επιδιώξει να αυξήσει
τις πιθανότητες πρόκρισης στα προημι-
τελικά της διοργάνωσης, ενόψει και του
επαναληπτικού αγώνα που θα γίνει στις
Βρυξέλλες. Αυτό εξυπακούει νίκη με
μηδέν παθητικό. Όλοι γνωρίζουμε τη
σημασία που έχει το εκτός έδρας γκολ

και ο Τόμας Κρίστιανσεν έκανε ειδική
αναφορά στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου.
Αυτό δεν σημαίνει πως ο ΑΠΟΕΛ θα
παραταχθεί με αμυντικογενή τακτική.
Αυτό που ζητά από τους παίκτες του ο
Δανός τεχνικός είναι να κάνουν ό,τι και
στα προηγούμενα ευρωπαϊκά παιγνίδια.
Απόλυτη στοχοπροσήλωση για αποφυγή
λαθών, σωστές τοποθετήσεις και αλλη-
λοκαλύψεις σε πιθανές φάσεις που θα
χαλάσουν οι ισορροπίες. Σ’ αυτό το επί-
πεδο η αποτελεσματικότητα θα παίξει
τον δικό της ρόλο και ειδικά από τη
στιγμή που το πρώτο κανόνι της ομάδας
δεν υπολογίζεται, καλούνται οι υπόλοιποι
ποδοσφαιριστές να βρουν τον τρόπο να
στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. 

Οι απουσίες των Σωτηρίου και Βινί-
σιους σαφέστατα προβλημάτισαν τον
Τόμας Κρίστιανσεν, αλλά, όπως δήλωσε
χθες, εμπιστεύεται όλους τους ποδο-
σφαιριστές, προσδοκώντας ότι θα απο-
δώσουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του

αγώνα όσοι κληθούν να αγωνιστούν.
Εκτός πλάνων βρίσκεται και ο Μπερτόλιο,
αλλά ειδικά οι άλλες δύο απουσίες προ-
καλούν ερωτηματικά για το αν θα επη-
ρεάσουν ή όχι την εικόνα της ομάδας. 

Όλα δείχνουν ότι ο Αρτυματάς θα
καλύψει το κενό του Βραζιλιάνου μέσου
και πιθανότατα θέση στην ενδεκάδα θα
πάρει και ο Εμπεσίλιο, ώστε μαζί με τον
Νούνο Μοράις να γεμίσει ο κεντρικός
άξονας και να μην επιτραπεί στην Άν-
τερλεχτ να κάνει το παιχνίδι της. Αυτό
σημαίνει πως στην κορυφή της επίθεσης
θα αγωνιστεί ο Ντε Καμάργκο με τους
Εφραίμ και Γιαννιώτα να παίρνουν θέσεις
στις πτέρυγες. Στην αμυντική τετράδα
θα αγωνιστούν οι Μιλάνοφ, Αστίθ, Μερ-
κής και Ιωάννου. Κάτω από τα δοκάρια
θα διατηρηθεί ο Βάτερμαν. 

Κάστρο το ΓΣΠ 
Οι οιωνοί για να γράψει ακόμα μια χρυσή
σελίδα στην ιστορία του ο ΑΠΟΕΛ είναι

θετικοί. Ειδικά εντός έδρας παρουσιάζει
τρομερή δύναμη και αυτό κάλλιστα μπο-
ρεί να το διαπιστώσει κανείς από τα
φετινά αποτελέσματα σε όλες τις διορ-
γανώσεις όπου παραμένει αήττητος στο
ΓΣΠ. Στην Ευρώπη, ο ΑΠΟΕΛ μετρά
δύο νίκες και μια ισοπαλία στη φάση
των προκριματικών, τρεις νίκες στη φάση
των ομίλων και τη νίκη που έφερε την
πρόκριση σε βάρος της Μπιλμπάο. Δη-
λαδή έξι νίκες με απολογισμό τερμάτων
14 υπέρ και μόλις δύο κατά. Δέχτηκε
γκολ μόνο στην ισοπαλία με την Κοπεγ-
χάγη, αλλά και στη νίκη (2-1) σε βάρος
της Αστάνα. Στα υπόλοιπα ματς κράτησε
το μηδέν, ενώ σκόραρε σε όλα του τα
παιγνίδια. Πρόκειται για αξιοζήλευτους
αριθμούς που δείχνουν ότι στο ΓΣΠ
κουμάντο κάνει ο ΑΠΟΕΛ. Σήμερα ανα-
μένεται να προκύψει ρεκόρ προσέλευσης
σε φετινό αγώνα καθώς πέραν των 20
χιλιάδων φιλάθλων θα βρεθούν στις εξέ-
δρες του ΓΣΠ.
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Δύσκολο αντίπαλο χαρακτήρισε τον
ΑΠΟΕΛ ο προπονητής της Άντερλεχτ,
μιλώντας στη χθεσινή συνέντευξη
Τύπου. Ο Ρενέ Βίλερ τόνισε πως στό-
χος της ομάδας του είναι το θετικό
σκορ, ενώ αναφέρθηκε και στην ατμό-
σφαιρα που θα έχει το ΓΣΠ. 

Αρχικά είπε: «Θέλουμε να περά-
σουμε στην επόμενη φάση. Περάσαμε
τη Ζενίτ, τώρα έχουμε το ΑΠΟΕΛ,
μια πολύ δύσκολη ομάδα. Θέλουμε
να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα
στη Λευκωσία και να πάρουμε την
πρόκριση στο Βέλγιο».

Για την ατμόσφαιρα και τα ατού
του ΑΠΟΕΛ: «Γνωρίζω πολύ καλά
το ΑΠΟΕΛ. Έχω παίξει ενάντια σε
κυπριακή ομάδα, την Ομόνοια. Θα
προσπαθήσουμε να κάνουμε το κα-
λύτερο. Δεν πιστεύω ότι η ατμόσφαιρα
θα μας επηρεάσει τόσο πολύ. Είναι
μια πολύ καλή ομάδα το ΑΠΟΕΛ.
Έχει παίκτες με μεγάλη εμπειρία.
Εμείς θα προσπαθήσουμε να προ-
χωρήσουμε και στο πρωτάθλημα και
στο Europa League. Νομίζω ότι θα
τα καταφέρουμε».

Από την πλευρά του ο Βέλγος μέ-
σος, Dendoncker Leander τόνισε ότι:
«Υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην ομά-
δα μας και αυτό θα μας βοηθήσει
κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Θέλουμε να
προχωρήσουμε στη διοργάνωση».

Για το γεγονός ότι το ΑΠΟΕΛ
έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση:
«Ναι είναι μια δυνατή ομάδα στο
γήπεδο, πολύ δυνατή. Πρέπει να
προσέξουμε στο πρώτο 15’. Θα τα
δώσουμε, όμως, όλα για να περά-
σουμε στην επόμενη φάση».

«Σημαντικό να κρατήσουμε το μηδέν» 

«Δεν θα επηρεάσει
η ατμόσφαιρα» 

Πολύ σημαντικό θεωρεί το μηδέν πα-
θητικό ο Τόμας Κρίστιανσεν, σύμφωνα
με τα όσα δήλωσε στη χθεσινή συνέν-
τευξη Τύπου. Ο Δανός τεχνικός ανα-
φέρθηκε και στις απουσίες των Βινίσιους
και Πιέρου, αλλά και για τις φετινές επι-
δόσεις της ομάδας του στην Ευρώπη
στο ΓΣΠ. 

Ερωτηθείς για το τι πρέπει να προσέξει
ο ΑΠΟΕΛ, δεδομένου ότι η Άντερλεχτ
είναι επιθετική ομάδα, ανέφερε πως:
«Πρώτα απ’ όλα δεν πρέπει να τους δώ-
σουμε ευκαιρίες για να γίνουν επικίν-
δυνοι και να σκοράρουν. Σε όλα τα παι-
χνίδια πρέπει να κρατάς το μηδέν πα-
θητικό, αλλά ειδικά στο πρώτο αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό είναι που πρέ-
πει να προσέξουμε και παράλληλα να
προσπαθήσουμε να σκοράρουμε».

Για τον κόσμο της ομάδας αλλά και
για τις σημαντικές επιδόσεις του ΑΠΟΕΛ
στο ΓΣΠ όπου είναι αήττητος στη φετινή
χρονιά είπε πως: «Νομίζω είναι πολύ
σημαντική η υποστήριξη των φιλάθλων,
είναι πολύ καλό για εμάς. Στο γήπεδο εί-
μαστε 11 εναντίον 11 και είναι πάρα
πολλά τα στοιχεία που πρέπει να δείξουμε,
ενεργητικότητα, ένταση, προκειμένου να
πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».

Για τις απουσίες των Βινίσιους και

Σωτηρίου: «Είναι και οι δύο σημαντικοί
παίκτες σε δύο διαφορετικές θέσεις. Ο
ένας αγωνίζεται στο κέντρο και ο άλλος
στην επίθεση, όμως, ο Ντε Καμάργκο
είναι μια λύση που μπορεί να βοηθήσει.
Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τους
ποδοσφαιριστές που έχω. Δύο άλλοι

ποδοσφαιριστές θα πάρουν τις θέσεις
τους και είμαι σίγουρος ότι θα ανταπο-
κριθούν και θα βοηθήσουν την ομάδα».

«50-50 οι πιθανότητες» 
Από πλευράς ποδοσφαιριστών μίλησε
ο Ίγκορ Ντε Καμάργκο, τονίζοντας πως
οι πιθανότητες πρόκρισης είναι ακριβώς

μοιρασμένες: «Προσωπικά πιστεύω είναι
50-50 οι πιθανότητες. Το έχουμε δείξει,
παίζουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο και
θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε
ακόμα περισσότερο στη διοργάνωση».
Για το πώς περιμένει το σημερινό παιγνίδι

είπε πως: «Νομίζω θα γίνει ένα δύσκολο
παιχνίδι γιατί αντιμετωπίζουμε μια ομάδα
αρκετά καλή, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε
είναι ένα καλό αποτέλεσμα για το Βέλγιο».
Για το αν το αντιμετωπίζουν ως το

παιχνίδι της σεζόν: «Προσπαθούμε και
στο πρωτάθλημα για να έχουμε μια θέση
στο Champions League. Είναι η πρώτη
φορά που ο ΑΠΟΕΛ φτάνει σε αυτό το
επίπεδο στο Europa League. Εμείς θα
προσπαθήσουμε να δώσουμε στον κόσμο
αυτό που περιμένουν».
Για το πώς θα περιέγραφε την Άντερ-

λεχτ μιας και τη γνωρίζει πολύ καλά:

«Η Άντερλεχτ έχει μεγάλη δυναμική,
μεγάλο ταλέντο. Δεν ξέρω ποιος είναι ο
στόχος τους, αλλά ξέρω ότι έχουν πολύ
ταλέντο. Αρέσκεται στο να έχει την κατοχή
της μπάλας και μπορεί να δημιουργήσει
προβλήματα. Θα προσπαθήσει να μη
δεχτεί γκολ, για να πάει να παίξει ένα
παιχνίδι στο Βέλγιο πιο άνετα και να
κτυπήσει την πρόκριση».
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Το όνειρο του Τσάβι
Μετά την ανακοίνωση του Λουίς Ενρίκε πως
δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της Μπαρτσελόνα
την επόμενη σεζόν, άρχισε η φημολογία για τον
αντικαταστάτη του. 

Ανάμεσα
στα ονόματα
που είδαν το
φως της δη-
μοσιότητας
ήταν και αυ-
τό του άλλοτε
ποδοσφαιρι-
στή των «μπλαουγκράνα», Τσάβι Ερνάντεθ, με
τον 37χρονο να δηλώνει πως είναι όνειρό του
να γίνει προπονητής της Μπαρτσελόνα στο
μέλλον, τονίζοντας, ωστόσο, ότι δεν είναι έτοιμος
ακόμα για να αναλάβει τέτοια ευθύνη. 

«Το να γίνω προπονητής της Μπαρτσελόνα
είναι όνειρό μου. Εγώ παλεύω για να γίνω προ-
πονητής, ωστόσο, έχω πολλά ακόμα να μάθω.
Το να αντικαταστήσω τον Λουίς Ενρίκε την επό-
μενη σεζόν είναι απίθανο, θέλω δουλειά ακόμη.
Σκέφτομαι ακόμα σαν ποδοσφαιριστής και όχι
σαν προπονητής», είπε.

Μπλεγμένη ξανά 
η Γιουβέντους
Σάλος στην Ιταλία με πρωταγωνίστρια ξανά τη
Γιουβέντους -οι οπαδοί της οποίας δεν λένε να…
αγιάσουν! Δέκα χρόνια μετά το περίφημο Cal-
ciopoli, οι «μπιανκονέρι» φέρεται να είναι μπλεγ-
μένοι σε -ακόμη- ένα σκάνδαλο, που βρίσκεται
στα… σπάργανα. Σύμφωνα, λοιπόν, με εισαγγελική
έρευνα, ο πρόεδρος του συλλόγου, Αντρέα Ανιέλι,
είχε επαφές με τη Μαφία και συγκεκριμένα, με
το αφεντικό της Ντραγκέτα της Καλαβρίας, Ρόκο
Ντομινέλο, προκειμένου «να τακτοποιήσουν θέ-
ματα για ει-
σιτήρια και
ε ι σ ι τ ή ρ ι α
διαρκείας»,
όπως τόνισε
εισαγγελέας
της ιταλικής
επιτροπής
ποδοσφαίρου, την Τρίτη (07/03). 

Ο ίδιος εισαγγελέας, μάλιστα, ονόματι Τζουζέπε
Πεκοράρο, σημείωσε πως ο γενικός διευθυντής
της «Γιούβε», Μπέπε Μαρότα, «διατηρούσε πε-
ριστασιακές σχέσεις με κύκλους των Ultras, που
είχαν σχέσεις με τα αφεντικά της Ντραγκέτα»! 

Ο κ. Πεκοράρο, δε, είπε πως έχει στην κατοχή
του πάνω από 5.000 σελίδες αποδεικτικών στοι-
χείων από τον εισαγγελέα του Τορίνο, Αρμάντο
Σπάταρο, κατόπιν έρευνας για τη φερόμενη εμ-
πλοκή της Ντραγκέτα! 

Άμεσα, η Γιουβέντους αρνήθηκε οποιαδή-
ποτε σύνδεση, με τον Ανιέλι να διαψεύδει κα-
τηγορηματικά πως είχε συνάντηση με τα αφεντικά
της Μαφίας για τα εισιτήρια -ή για κάποιον
άλλο λόγο. 

«Με κάθε σεβασμό στις Αρχές που διεξάγουν
τις έρευνες, θέλω να δηλώσω ότι ποτέ δεν συ-
ναντήθηκα με αφεντικά της Μαφίας», έγραψε
στο twitter του ο ισχυρός άνδρας της Γιουβέντους,
συμπληρώνοντας: «Ό,τι διάβασα είναι ψευδές». 

Φαίνεται, όμως, πως το κουβάρι αυτής της
ιστορίας μόλις τώρα άρχισε να ξετυλίγεται και
μένει να δούμε πού θα καταλήξει…

Σουάρες: «Μου 
ήταν δύσκολο»
Ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα, Λουίς Σουάρες,
πέρασε εκπληκτικές χρονιές στο «Άνφιλντ» με
τη φανέλα της Λίβερπουλ και είχε την τιμή να
είναι αρχηγός των «reds» σε αρκετά παιχνίδια.
Ωστόσο, όπως δήλωσε ο Ουρουγουανός σταρ,
δεν είναι του «στυλ» του να είναι αρχηγός, καθώς
δεν του αρέ-
σει να παίρ-
νει τις κρίσι-
μες αποφά-
σεις, ενώ χα-
ρακτήρισε
αρκετά ντρο-
παλό τον
εαυτό του! «Συνηθίζω να κρατάω χαμηλό προφίλ.
Μου αρέσει που στην Μπαρτσελόνα, βρίσκομαι
στη σκιά άλλων παικτών. Είμαι εδώ για να
βοηθάω τους συμπαίκτες μου, αλλά, πιστέψτε
με, το να παίρνω τις κρίσιμες αποφάσεις, δεν
είναι στον χαρακτήρα μου. Στη Λίβερπουλ είχα
την ευκαιρία να είμαι αρχηγός, αλλά δεν μου
ήταν καθόλου εύκολο. Ακόμα και αν δεν φαίνεται,
είμαι αρκετά ντροπαλός», είπε.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται,
αυτή τη στιγμή, στην έκτη θέση του
αγγλικού πρωταθλήματος, κάτι που
ανησυχεί ως ένα βαθμό τόσο τον Ζοσέ
Μουρίνιο όσο και τη διοίκηση της
ομάδας, καθώς η συμμετοχή στο Ch-
ampions League της επόμενης σεζόν
είναι βασική προτεραιότητα. 

Ο Πορτογάλος τεχνικός δήλωσε
εν όψει του αγώνα με τη Ροστόφ: «Το
Europa League είναι δύσκολη διορ-
γάνωση, όμως είναι στόχος για εμάς.
Αν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε το
εμπόδιο της Ροστόφ, τότε θα πρέπει
να σκεφτούμε σοβαρά το ενδεχόμενο
της κατάκτησης του τροπαίου. Τώρα
είμαστε ακόμα στου «16», όταν φτά-
σουμε στους «8» θα μπορούμε να
“μυρίσουμε” τον τελικό και τότε θα

είναι αλλιώς». 
Ακόμη, για τη συνέχεια του πρω-

ταθλήματος παραδέχθηκε πως η κα-
τάκτηση του τίτλου δεν είναι πλέον
εφικτή και πως: «Η κατάκτηση της
δεύτερης θέσης, όμως, δεν είναι το
ίδιο απίθανη. Βέβαια είναι πολύ δύ-
σκολο να φθάσουμε εκεί, όμως, είμαστε
ικανοί και έτοιμοι να παλέψουμε για
τον σκοπό μας».  Πάντως, ο Μουρίνιο
δεν θέλει να σκέφτεται ότι μπορεί να
μείνει εκτός Champions League, πόσω
μάλλον όταν βρίσκεται στον πάγκο
μίας παραδοσιακής δύναμης της διορ-
γάνωσης. Αν και αρχικά η Νο2 διορ-
γάνωση της UEFA δεν ήταν στόχος
του Μουρίνιο, η πορεία στο πρωτά-
θλημα άλλαξε τα πλάνα του Πορτο-
γάλου που πλέον εστιάζει σε αυτήν,
προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμ-
μετοχή στην κορυφαία διασυλλογική
διοργάνωση της επόμενης χρονιάς.

«Πρέπει να κερδίσουμε το Europa League»

Δ
εν υπάρχουν λέξεις για

να περιγράψει κανείς τι
συνέβη ψες στο «Καμπ
Νόου». Όσοι παρακο-
λούθησαν το παιγνίδι

της Μπαρτσελόνα με την Παρί έγιναν
μάρτυρες της μεγαλύτερης ποδοσφα-
ρικής ανατροπής στο σύγχρονο πο-
δόσφαιρο.

Όλοι είχαν ξεγραμμένοι την Μπαρ-
τσελόνα μετά την ήττα 4-0 στο Παρίσι,
αλλά ο Μέσι και η παρέα του δεν
είχαν την τελευταία τους λέξη. Με απί-
στευτη εμφάνιση οι «μπλαουγκράνα»
κέρδισαν με 6-1 και άφησαν... τέζα
τους Παριζιάνους. 

Η Μπάρτσα βρέθηκε να προηγείται
3-0. Όλοι πίστεψαν στην ανατροπή. Ο
Καβάνι στο 62’ έβαλε το γκολ για την
Παρί, αντίστρεψε την ψυχολογία αλλά
με τρία γκολ στα τελευταία έξι λεπτά
του αγώνα, η Μπαρτσελόνα ολοκλή-
ρωσε τον άθλο, εξασφαλίζοντας επική
πρόκριση που θα μείνει για πάντα
στην ιστορία. 

Ο Σουάρες ήταν αυτός που έδειξε
τον δρόμο για την ανατροπή στο 3ο
λεπτό και ο Λαβίν με αυτογκόλ στο

40’ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων
πριν από το ημίχρονο. Ο Μέσι έκανε

το 3-0 στο 50’, ενώ ο Νεϊμάρ πέτυχε
δύο γκολ στο 88’ και στο 90’. Το γκολ
του Σέρτζι Ρομπέρτο στο 95’ έστειλε
στα ουράνια εκατομμύρια φίλους της
Μπάρτσα που παρακολούθησαν την
επική ανατροπή.  

Άνετα η Ντόρτμουντ
Η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι

καλύτερη ομάδα από την Μπενφίκα
και το απέδειξε εμφατικά απόψε στο
«Ιντούνα Παρκ», νικώντας τους Πορ-
τογάλους με 4-0 και παίρνοντας μια
άνετη πρόκριση για τα προημιτελικά
του Τσάμπιονς Λιγκ, αφού υπερκά-
λυψε το 0-1 της Λισαβόνας.

Η Ντόρτμουντ έφτασε σε σκορ
πρόκρισης στο 59’ με το γκολ του
Κρίστιαν Πούλισιτς, για να αναλάβει
στη συνέχεια δράση ο Γκαμπονέζος
άσος της: ο Ομπαμεγιάνγκ έφτασε στο
χατ-τρικ νικώντας τον Έντερσον στο
61’ και το 85’, για να δώσει απολύτως
θριαμβευτικό τόνο στην πρόκριση της
ομάδας του, με τον Μπάρτρα να έχει
«σημαδέψει» το δοκάρι στο 84’.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΕΠΟΣ Η ΜΠΑΡΤΣΑ
Τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική ανατροπή έκανε ψες ο Μέσι και η παρέα του 

Για το πρώτο βήμα ο Ολυμπιακός Π.
Με τον Βασίλη Βούζα στον πάγκο του στοχεύει μόνο στη νίκη 

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Μετά την Οσμανλισπόρ, άλλη μια
τουρκική ομάδα βρέθηκε στον δρόμο
του Ολυμπιακού, καθώς η Μπεσίκτας
θα είναι η αντίπαλός του στη φάση
των «16» του Europa League. Ο πρώ-
τος αγώνας θα διεξαχθεί απόψε (22:05)
στο γήπεδο «Καραϊσκάκη» και η ομά-
δα του Πειραιά, χωρίς τον Πάουλο
Μπέντο στον πάγκο της, θέλει τη νίκη
για να ανοίξει τον δρόμο της πρόκρισης,
ενόψει και της ρεβάνς στην Τουρκία.

Από την πρώτη κιόλας μέρα φά-
νηκαν οι διαθέσεις του Βασίλη Βούζα
να επαναφέρει σιγά-σιγά τους ποδο-
σφαιριστές που βρέθηκαν στο περι-
θώριο από τον Πάουλο Μπέντο.

Σύμφωνα με όσα έδειξε ο υπηρε-
σιακός τεχνικός, ο Εστέμπαν Καμπιάσο
αναμένεται να ξεκινήσει ως βασικός
απέναντι στους «μαυραετούς», δίπλα
στον Αντρέ Μαρτίνς, στον άξονα της
μεσαίας γραμμής. Όσον αφορά την
τετράδα στην άμυνα, μπροστά από
τον Λεάλι θα παίξουν - από δεξιά προς
αριστερά - οι Φιγκέιρας, Μποτία, Ντα
Κόστα και Ντε Λα Μπέγια. 

Στα άκρα της επίθεσης θα αγωνι-

στούν ο Ελιουνούσι και θα επιστρέψει
ο Μάριν, ο οποίος επί Μπέντο δεν
έπαιξε σε πολλά παιχνίδια και είχε
γίνει γνωστό πως δεν είναι στα επιθυ-
μητά επίπεδα φυσικής κατάστασης.
Οργανωτικό ρόλο θα αναλάβει ο Φορ-
τούνης και στην κορυφή της επίθεσης
θα είναι ο Ανσαριφάρντ. 

Ο Καμπιάσο και ο Μάριν φαίνεται
πως είναι οι πρώτες «επιστροφές»
στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού, όμως
ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με

τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκη είναι
στο δρόμο… της επιστροφής και ο
Τσόρι, ο οποίος αγνοείτο για μεγάλο
διάστημα.

Από εκεί και πέρα το υπόλοιπο
πρόγραμμα περιλαμβάνει σπουδαία
παιχνίδια με τον ΑΠΟΕΛ να υποδέ-
χεται την Άντερλεχτ, ενώ η Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ θα παίξει στη Ρωσία και
στην έδρα της Ροστόφ. Μεγάλο παιχνίδι
θα γίνει και στη Γαλλία, όπου η Λιόν
θα υποδεχθεί στο «Ζερλάν» τη Ρόμα.

Το σημερινό πρόγραμμα:

ΠΕΜΠΤΗ

20:00 ΑΠΟΕΛ-Άντερλεχτ ..........................20:00

20:00 Ροστόφ-Μάντσεστερ Γ. ................20:00

20:00 Κοπεγχάγη-Αγιαξ ............................20:00 

22:05 Θέλτα-Κράσνονταρ ........................22:05

22:05 Σάλκε-Γκλάντμπαχ ..........................22:05

22:05 Λιόν-Ρόμα............................................22:05

22:05 Ολυμπιακός Π.-Μπεσίκτας..........22:05

22:05 Γάνδη-Γκενκ........................................22:05

*Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 16/3.
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