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ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ
ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Ο ΑΠΟΕΛ έχασε από την
Άντερλεχτ με 1-0 μέσα
στο ΓΣΠ, το μονοπάτι
της πρόκρισης στένεψε,
αλλά οι πιθανότητες για
άλλη μια μεγάλη υπέρ-
βαση μέσα στο Βέλγιο
είναι υπαρκτές. Πολύ
καλή εμφάνιση στο 2ο
μέρος, έχασε ευκαιρίες
η κυπριακή ομάδα, μπο-
ρούσε τουλάχιστον για
την ισοπαλία. Πλήγμα η
απουσία Μοράις λόγω
2ης κίτρινης κάρτας,
αγωνία για Εφραίμ, που
έφυγε τραυματίας. 

ΣΕΛΙΔΕΣ 38-39  
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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

TΖΟΚΕΡ

3, 5, 8, 24, 40 και 17
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Η

2η κερδίζει από €20.852,33. Η 3η κερδίζει

από €2.500, η 4η και η 5η από €50, η 6η και η

7η  από €2 και η 8η από €1,5.

ΠΡΟΤΟ

7766092
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε 

ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Η 2η κατηγορία κερδίζει €25.000, 

η 3η από €2.500, η 4η από €250, η 5η από €25

και η 6η από €2.

EXTRA 5

7314η κλήρωση:  4, 6, 20, 21, 26
7315η κλήρωση:  1, 8, 18, 31, 32

SUPER 3

30187η: 986 30188η: 424 30189η: 343
30190η: 938 30191η: 308 30192η: 467
30193η: 078 30194η: 311 30195η: 757
30196η: 226

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

Νίκες για
γηπεδούχους

ΦΟΥΤΣΑΛ

Με δύο αγώνες άρχισε χθες η 19η αγω-
νιστική του πρωταθλήματος φούτσαλ,
με την Ομόνοια/ARARAT και την Ελπίδα
Αστρομερίτη να κερδίζουν ΑΕΚ Σωτήρας
και ΑΜΕΚ Καψάλου αντίστοιχα. Στο
ντέρμπι της αγωνιστικής, που θα γίνει
σήμερα, η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει τον
ΑΠΟΕΛ.
Τα αποτελέσματα:

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ-ΑΜΕΚ ΚΑΨΑΛΟΥ 5-2

ΟΜΟΝΟΙΑ/ARARAT-ΑΕΚ ΣΩΤΗΡΑΣ 7-5

ΣΗΜΕΡΑ

ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ 20:00 

ΑΕΚ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 20:00

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΧΡ.-Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 20:15

Σήμερα η κλήρωση 

ΜΠΑΣΚΕΤ

Το Final Four του Κυπέλλου ΟΠΑΠ
Ανδρών Α’ Κατηγορίας θα διεξαχθεί
φέτος στο «Κίτιον Αθλητικό Κέντρο»,
στις 24 και 26 Μαρτίου, και σε αυτό θα
συμμετέχουν οι Κεραυνός, Πετρολίνα
ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ και Ένωση Νέων Παρα-
λιμνίου. Τα δύο ζευγάρια για την Ημι-
τελική Φάση του Final Four θα καθορι-
στούν στην κλήρωση που θα πραγμα-
τοποιηθεί σήμερα, στις 12:30, στο «Ολυμ-
πιακό Μέγαρο». Οι δύο αγώνες για τους
ημιτελικούς θα πραγματοποιηθούν την
Παρασκευή, 24 Μαρτίου, ενώ ο τελικός
θα γίνει την Κυριακή, 26 Μαρτίου.

Ο κρίσιμος αγώνας Ομόνοιας - Καπά-
τσος Νέα Σαλαμίνα θα διεξαχθεί στο
στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος-Ελευ-
θερία» απόψε στις 20:00 για την ημιτε-
λική φάση των πλέι-οφς (θέσεις 1-4).
Στις νίκες προηγείται η Ομόνοια με 3-
1 και εάν κερδίσει θα περάσει στον τε-
λικό, όπου από τη Δευτέρα αναμένει ο
Green Air Παφιακός. Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση θα υπάρξει παράταση στην
αγωνία για πρόκριση στους τελικούς.

Η Ομόνοια με όπλο την καλή της
κατάσταση αλλά και την έδρα θα επι-

χειρήσει την τρίτη της νίκη στα πλέι-
οφς και την τέταρτη συνολικά επί των
«ερυθρολεύκων» με σκοπό την πρό-
κριση. Ο Σάββας Σάββα ολοκλήρωσε
χθες την προετοιμασία της ομάδας του
και θέλει να δει τους πετοσφαιριστές
του να ανταποκρίνονται στον μεγαλύτερο
βαθμό.

Η Καπάτσος Νέα Σαλαμίνα πάει για
δεύτερη φορά στη Λευκωσία μέσα σε
μια εβδομάδα και θα επιδιώξει το διπλό,
ώστε να μειώσει σε 2-3 τις νίκες και να
μπει στο παιχνίδι της πρόκρισης. Ο

κόουτς Αντώνης Κωνσταντίνου δούλεψε
και στο κομμάτι ψυχολογίας, αφού στους
δυο αγώνες των πλέι-οφς η ομάδα του
έχασε, ενώ παρουσίασε καλό πρόσωπο
μόνο στο πρώτο σετ του αγώνα στη Λε-
μεσό τη Δευτέρα.

Εξάλλου, με απόφαση της ΚΟΠΕ ο
δεύτερος αγώνας για τις θέσεις 5-8 με-
ταξύ Pokka ΑΕ Καραβά - Αναγέννηση
Δερύνειας μετακινήθηκε εκ νέου και
θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 13 Μαρτίου
2017 στο «Σπύρος Κυπριανού» στις
20:00.

Άφησαν
ανοικτούς
λογαριασμούς
Aνοικτούς λογαριασμούς ενόψει του
επαναληπτικού άφησαν Ολυμπιάδα
Νεαπόλεως και Πανεπιστήμιο στον
πρώτο αγώνα που έδωσαν για την
προκριματική φάση του Κυπέλλου
ΟΠΑΠ Ανδρών Β’ Κατηγορίας στο
Γυμνάσιο Ακροπόλεως - Νεάπολη
Επιστροφή. Η ομάδα της Ολυμπιάδας
Ν. κέρδισε στον πρώτο αγώνα και απέ-
κτησε προβάδισμα. Η Ολυμπιάδα μετά
από συναρπαστικό αγώνα κέρδισε
με 3-2, ανατρέποντας το εις βάρος
της 0-2. Η ομάδα της Νεάπολης έβαλε
βάσεις πρόκρισης απέναντι σε μια
ομάδα που έκανε φοβερή εμφάνιση
και θα κυνηγήσει την πρόκριση στην
έδρα της. Τα σετ: 25-27, 20-25, 25-
13, 25-21, 21-19. Στα αξιοσημείωτα
του αγώνα η συμμετοχή των γερόλυ-
κων Μ. Πάρπα για την Ολυμπιάδα
που διανύει το 53ο έτος της ηλικίας
του και του Χρ. Λαμπασκή για το Πα-
νεπιστήμιο που έκλεισε τα 46 του
χρόνια. Στον άλλο αγώνα της προ-
κριματικής φάσης η Ολυμπιάς Φρε-
νάρου κέρδισε τον Φοίνικα Πύλας
με 3-0, σετ (25-16, 25-18, 25-22). Οι
δυο επαναληπτικοί θα διεξαχθούν
την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017.

Πρωταθλητής 
το Κ.Ν. Αγίου
Νικολάου
Το Κέντρο Νεότητας Αγίου Νικολάου
κατέκτησε το πρωτάθλημα για την
αγωνιστική περίοδο 2016-17 για το
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών Β2
Κατηγορίας, όπου επικράτησε και
στον δεύτερο τελικό της Ένωσης
Νέων Αγίου Αθανασίου με 58-55.
Στον πρώτο τελικό το Κ.Ν. Αγίου Νι-
κολάου είχε επικρατήσει στην έδρα
του με 78-42.

Οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλα μέχρι
τέλους στον δεύτερο τελικό που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Λύκειο Λινόπετρας.
Οι γηπεδούχοι μάλιστα είχαν για το
μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα το
προβάδισμα. Με το τέλος της Α’ πε-
ριόδου ήταν μπροστά με 13-9, ενώ το
σκορ στο ημίχρονο ήταν στο 33-27.

Η ομάδα του Αγίου Αθανασίου
διατήρησε το προβάδισμά της και με
το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, όπου
παρέμεινε μπροστά στο σκορ με 48-
43. Στη Δ’ περίοδο οι φιλοξενούμενοι
ανέβασαν τον ρυθμό τους, καταφέρ-
νοντας να πετύχουν την ανατροπή και
στο τέλος πήραν τη νίκη με 58-55, κα-
τακτώντας έτσι το πρωτάθλημα και
κερδίζοντας την άνοδό τους στη Β1
Κατηγορία για την ερχόμενη αγωνι-
στική περίοδο. Κορυφαίος του αγώνα
ήταν ο Αλεξάνδρου με 16 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-9, 33-27,
48-43, 55-58

Ένωση Νέων Αγίου Αθανασίου

(Γιώργος Παπαρές): Αχιλλίδης 2,
Π. Κωνσταντίνου 2, Χριστοδουλίδης
2, Καρή 3, Αντωνίου 8, Νικολάου 3
(1), Α. Κωνσταντίνου 17 (3), Θεοφά-
νους 12, Κολτσίδας 4, Γεωργίου, Πο-
λυκάρπου 2.

Κέντρο Νεότητας Αγίου Νικο-

λάου (Γιώργος Κωνσταντίνου):

Αλεξάνδρου 16, Αγγόνας 9, Σιλβέ-
στρος, Ξυστούρης, Στύλλας 12 (2),
Χριστοφή 3 (1), Δαμιανού 9, Χρι-
στοδούλου, Δαμιανού 9.

Με ένα παιχνίδι το οποίο θα πραγμα-
τοποιηθεί απόψε και δύο που θα διε-
ξαχθούν αύριο Σάββατο θα συνεχιστεί
το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών Α’
Κατηγορίας για τη 19η αγωνιστική.
Οι ομάδες της πρώτης τετράδας ετοι-
μάζονται σιγά-σιγά για τη συμμετοχή
τους στα play offs, αλλά και για το
Final Four του Κυπέλλου.

Κεραυνός - Απόλλων 
(Απόψε  18:45)
Εύκολο έργο αναμένεται να έχει ο
πρωτοπόρος του βαθμολογικού πί-
νακα Κεραυνός, που θα φιλοξενήσει
τον ουραγό Απόλλωνα στο «Κώστας
Παπαέλληνας». Η ομάδα του Στρο-
βόλου έχει «κλειδώσει» την 1η θέση
στη βαθμολογία και το πλεονέκτημα
έδρας στην επόμενη φάση, ενώ ο

Απόλλωνας παραμένει στην τελευταία
θέση της βαθμολογίας. Χωρίς ξένο
στη σύνθεσή του θα αγωνιστεί ο
Απόλλωνας, ενώ ο Χριστόφορος Λει-
βαδιώτης αναμένεται δώσει χρόνο
συμμετοχής σε όλους τους καλαθο-
σφαιριστές του.

Πετρολίνα ΑΕΚ - Ε.Ν.
Παραλιμνίου (Αύριο 17:00)
Στη Λάρνακα η Πετρολίνα ΑΕΚ υπο-
δέχεται την Ένωση Νέων Παραλιμνίου,
με τους «κιτρινοπράσινους» να έχουν
εξασφαλίσει μαθηματικά τη 2η θέση
στον βαθμολογικό πίνακα. Από την
άλλη, η Ένωση που βρίσκεται στην
4η θέση, έναν βαθμό πίσω από τον
ΑΠΟΕΛ τον οποίο θα αντιμετωπίσει
στην 20ή αγωνιστική στο Αυγόρου,
θέλει τη νίκη κόντρα στους Λαρνακείς,

ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει την
3η θέση μέχρι την ολοκλήρωση της
Β’ φάσης του πρωταθλήματος.  

ΕΘΑ - ΑΠΟΕΛ (Αύριο 17:00)
Η ΕΘΑ θα φιλοξενήσει στο «Τάσσος
Παπαδόπουλος Ελευθερία» τον ΑΠΟ-
ΕΛ, σε ένα παιχνίδι όπου οι «γαλαζοκί-
τρινοι» αποτελούν το φαβορί για τη
νίκη. Η ομάδα του Δημήτρη Κουστένη
ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στα
play offs και θέλει το νικηφόρο αποτέ-
λεσμα, αφού η ΕΝΠ είναι μόλις έναν
βαθμό πιο κάτω και θα επιδιώξει να
ρίξει τον ΑΠΟΕΛ από την 3η θέση.
Από την άλλη η ΕΘΑ είναι στην 5η
θέση της βαθμολογίας, με τον Χρίστο
Γιάγκου να αναμένεται να μοιράσει τον
χρόνο συμμετοχής σε όλους τους κα-
λαθοσφαιριστές των «κιτρινόμαυρων».

Στους ρυθμούς της 19ης αγωνιστικής
Απόψε αναμετρώνται Κεραυνός-Απόλλων 
και αύριο Πετρολίνα ΑΕΚ-ΕΝΠ και ΕΘΑ-ΑΠΟΕΛ

Απόψε τα σπουδαία 
Η Ομόνοια θέλει νίκη - πρόκριση και 
η Καπάτσος Νέα Σαλαμίνα να μείνει ζωντανή
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Έξι χρόνια είχε να πανηγυρίσει η Ανόρ-
θωση πρόκριση στην ημιτελική φάση
του κυπέλλου. Τελευταία της συμμετοχή
ήταν την περίοδο 2010-2011, όταν είχε
αποκλείσει και πάλι την ΑΕΚ, με τις συμ-
πτώσεις να συνεχίζονται, καθώς κατέ-
κτησε τη νίκη εκτός έδρας και με την
ισοπαλία στο Αντ. Παπαδόπουλος πήρε
το εισιτήριο.

Το ίδιο πέτυχε και την Τετάρτη το
βράδυ, σκορπώντας ικανοποίηση και
μεγάλο ενθουσιασμό στον  κόσμο της
ομάδας. Σε αυτό, όμως, που πρέπει να
σταθεί κάποιος δεν είναι μόνο η πρό-
κριση. Το κυριότερο θέμα συζήτησης
είναι πως από ένα σύνολο ποδοσφαιρι-
στών που δεν ταίριαζε ο ένας με τον
άλλον, δεν έβγαζαν σωστή εικόνα και
δεν είχαν αποτελεσματικότητα μετατρά-
πηκαν σε ένα ισχυρό σύνολο, μια ομάδα
με πολύ καλή τακτική, ένα σύνολο με
φοβερό πάθος και φυσική κατάσταση.
Όπως τόνισε και ο Ρόνι Λέβι μετά το
τέλος του αγώνα, αν κάποιος έλεγε ότι
θα υπήρχε τέτοια εξέλιξη στην ομάδα
δεν θα το πίστευαν. Η σκληρή δουλειά,
η ενίσχυση και η δημιουργία κλίματος
έφεραν την αναγέννηση της Ανόρθωσης.
Δεν είναι καθόλου υπερβολή το γεγονός
ότι η Ανόρθωση από την απαξίωση που
τύγχανε, απολαμβάνει πλέον την απόλυτη
αποθέωση. 

Πλέον βρίσκεται στα ημιτελικά και ο
στόχος είναι η κατάκτηση του τροπαίου.
Η «Κυρία» απουσίαζε αρκετά χρόνια
από τίτλους και επιβάλλεται να επιστρέψει. 

«Η δίψα είναι μεγάλη, όπως και η πί-
στη που έχει ο φίλαθλος κόσμος της
ομάδας. Όμως δεν μπορούμε να μιλάμε
για κάτι περισσότερο από τη στιγμή που
υπάρχουν ακόμη δυο παιχνίδια στην
ημιτελική φάση. Σαφώς ο στόχος μας
είναι η κατάκτηση του κυπέλλου», ανέ-
φερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρ-
θωσης Σάββας Πηλακούτας στο Ράδιο

Πρώτο. «Βρισκόμαστε πανάξια στην επό-
μενη φάση. Όποια προσπάθεια γίνεται
για απόδειξη του αντιθέτου θεωρώ πως
είναι άστοχη και άκομψη. Δεν μπορεί
κανένας να αμφισβητήσει ότι δεν ήταν
δίκαιη η πρόκριση», κατέληξε ο Σάββας
Πηλακούτας.

Απίστευτος ο κόσμος
Τέτοια ατμόσφαιρα, στήριξη και στο

τέλος πανηγυρισμούς είχαν καιρό να
ζήσουν οι φίλοι της Ανόρθωσης. Σαφώς
σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς εκφρά-
ζουν με κάθε τρόπο τη στήριξή τους,
αλλά την Τετάρτη ήρθε το ξέσπασμα.
Μετά το τέλος του αγώνα και απόλυτα
δικαιολογημένα, ο κόσμος παρέμεινε
στις θέσεις του, τραγούδησε, απωθέωσε
τους ποδοσφαιριστές και με τη σειρά
του αποθεώθηκε. 

Η προσοχή πλέον στρέφεται στον
πρώτο αγώνα για τα πλέι οφ με αντίπαλο
τον ΑΠΟΕΛ στο Αντ. Παπαδόπουλος.
Οι ποδοσφαιριστές του Ρόνι Λέβι σε
κάθε παιχνίδι τονίζουν ότι θα καταθέ-
τουν τον καλύτερό τους εαυτό με στόχο
πάντα τη νίκη. Αυτό θα πράξουν και
απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Άλλωστε αυτό
αρμόζει στην ιστορία αυτού του μεγάλου
σωματείου.

Αγωνιστικά η προετοιμασία ξεκίνησε
χθες. Οι ποδοσφαιριστές που αγωνί-
στηκαν την Τετάρτη στο κύπελλο ακο-
λούθησαν αποθεραπεία. Σε ό,τι αφορά
τον Καρλίτος, ο οποίος έμεινε εκτός
αποστολής, συνεχίζει να ταλαιπωρείται
από το πρόβλημα τραυματισμού του.
Η σημερινή και αυριανή προπόνηση
θα ξεκαθαρίσει αν μπορεί να τεθεί στη
διάθεση του Ρόνι Λέβι.

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Οι πιθανότητες για πρόκριση στα ημιτε-
λικά του κυπέλλου δεν ήταν με το μέρος
της ΑΕΚ, αλλά οι παίκτες του Ιμανόλ
Ιδιάκεθ τα έδωσαν όλα μέχρι το τελευταίο
λεπτό για να ανατρέψουν τα εις βάρος
τους δεδομένα. Όσοι αγωνίστηκαν είχαν
πολύ καλή απόδοση, ειδικά στο δεύτερο
ημίχρονο, εκεί όπου ο Βάσκος τεχνικός
ρίσκαρε αναγκαστικά περισσότερο. Προ-
χώρησε σε κάποιες αλλαγές στο αρχικό
του σχήμα. Κάποιες του βγήκαν, κάποιες
δεν του βγήκαν. Οι διορθωτικές κινήσεις
και η είσοδος των Μυτίδη, Τομάς και
Μαλόκου έκαναν την ομάδα της Λάρ-
νακας ακόμη πιο απαιτητική στο τέλος
και έβλεπες μια ΑΕΚ ικανή για να έκανε
ακόμη και την ανατροπή. Αυτό δίνει με-
γάλη αυτοπεποίθηση και δυναμική για
τη συνέχεια στο πρωτάθλημα, παρά τον
αποκλεισμό από το Κύπελλο. Απογοή-
τευση επικρατεί σίγουρα, όμως, τώρα
όλοι επικεντρώνονται στον μοναδικό
στόχο που έχει απομείνει και ίσως αυτό
να αποδειχθεί στο τέλος και ευνοϊκό για
τους «κιτρινοπράσινους». Μπορεί η ομά-
δα της Λάρνακας να αποκλείστηκε από
τον θεσμό του Κυπέλλου, όμως, οι θετικές
ειδήσεις από τον επαναληπτικό με την
Ανόρθωση ήταν αρκετές και σημαντικές.
Η δεύτερη συμμετοχή του Τομάς για
ένα μισάωρο και η εξαιρετική του από-

δοση. Η απόδοση του Μυτίδη, το γκολ,
το δοκάρι και το ακυρωθέν γκολ, αλλά
γενικά η ανεβασμένη του διάθεση. Η
γενική εικόνα της ομάδας, η πίστη για
ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και η
διάρκεια των πολλών τρεξιμάτων προς

το τέλος του αγώνα. Βελτίωση σε αρκε-
τούς τομείς, αλλά κυρίως στο πάθος που
έβγαλαν οι παίκτες του Ιμανόλ Ιδιάκεθ.
Έχουν απομείνει τώρα δέκα τελικοί στο
πρωτάθλημα. Δέκα πολύ μεγάλα παι-
χνίδια. Το επόμενο είναι με την Ομόνοια

στην «ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ» και οι «κιτρινο-
πράσινοι» καλούνται να συνέλθουν άμε-
σα ψυχολογικά κυρίως και αγωνιστικά
να συνεχίσουν απ’ εκεί που έμειναν στο
δεύτερο ημίχρονο με την Ανόρθωση.
Η ΑΕΚ θα πρέπει να κάνει μια αλάνθαστη

πορεία, για να καλύψει και το χαμένο
έδαφος, το οποίο έχασε με μικρομεσαίες
ομάδες στην πρώτη φάση του πρωτα-
θλήματος. Πρέπει να βγάλει τον χαρα-
κτήρα νικητή στα ντέρμπι και στα δύ-
σκολα, εκεί όπου έχει καλά αποτελέσματα
στη βαθμολογία μεταξύ των ομάδων
της πρώτης εξάδας.

Όλοι μέσα με Ομόνοια
Στον αγώνα με την Ομόνοια την ερχόμενη
Δευτέρα ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ θα έχει ετοι-
μοπόλεμους όλους τους παίκτες του.
Αμφίβολη παραμένει μόνο η συμμετοχή
του Τέτε, ο οποίος ανεβάζει και αυτός
σιγά - σιγά ρυθμούς. Επιστρέφει από τι-
μωρία ο Λαμπάν. Ακόμη πιο έτοιμος ο
Τομάς. Ανεβασμένος αγωνιστικά και ψυ-
χολογικά ο Μυτίδης. Ξεκούραστοι οι
Καταλά και Μόισοφ που δεν αγωνίστη-
καν στον επαναληπτικό με την Ανόρθωση.
Όλα αυτά είναι στα υπέρ για τους «κιτρι-
νοπράσινους», οι οποίοι έχουν και τον
αέρα του προηγούμενου ντέρμπι με την
Ομόνοια και τη νίκη με 4-2. Αυτό δεν
εφησυχάζει κανέναν. Το αντίθετο, με
πολλή σοβαρότητα και συγκέντρωση
θα αντιμετωπίσουν τον αγώνα. Είναι ο
πρώτος στα πλέι οφ, είναι στην έδρα
τους και θέλουν να μπουν με το δεξί.
Εξάλλου δεν υπάρχουν περιθώρια απω-
λειών, ειδικά στα πρώτα 4-5 παιχνίδια,
για να παραμείνουν μέχρι τέλους στη
διεκδίκηση του μοναδικού στόχου που
τους έχει απομείνει.

Δέκα τελικοί σε ένα ταμπλό
Οι «κιτρινοπράσινοι» αποκλείστηκαν από το Κύπελλο και τώρα βλέπουν μόνο Ομόνοια

Από την απαξίωση στην… αποθέωση 
Η Ανόρθωση από ασχημόπαπο έχει μετατραπεί σε κύκνο και πλέον στοχεύει στην κατάκτηση του Κυπέλλου
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ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής�Σταυρινίδης

Με πολύ καλή ψυχολογία και με την
αυτοπεποίθηση στο φουλ, ο Απόλλωνας
ολοκληρώνει την προετοιμασία του για
το μεγάλο λεμεσιανό ντέρμπι αύριο. Η
νίκη είναι το ζητούμενο σε ένα ακόμα
παιγνίδι για να ξεκινήσει τη β’ φάση με
τις καλύτερες προοπτικές. Ο Σωφρόνης
Αυγουστή δούλεψε με τους παίκτες του
όλη την εβδομάδα τόσο στο αγωνιστικό
πλάνο όσο και στον τομέα της ψυχολογίας,
αφού σε παιγνίδια σαν το αυριανό είναι
πολύ σημαντικό να έχουν καθαρό μυαλό
για να φέρουν σε πέρας την αποστολή
τους. Ο Σωφρόνης Αυγουστή καθημερινά
στο Κολόσσι «πωρώνει» τους παίκτες
του για τα παιγνίδια της β’ φάσης. Τους
τονίζει ότι μπορούν και πρέπει να διεκ-
δικήσουν το πρωτάθλημα. «Πάμε για
τον τίτλο», είναι η ατάκα του και οι παίκτες
του δείχνουν να το έχουν εμπεδώσει. 

Γκίε ή Πίεχ
Στο αγωνιστικό κομμάτι δεν υπάρχουν
ιδιαίτερα ερωτηματικά. Η μεγαλύτερη
απορία είναι ποιος θα αντικαταστήσει
στην κορυφή της επίθεσης τον Μάγκλι-
τσα. Γκίε και Πίεχ είναι οι υποψήφιοι με
τον Πολωνό να έχει το προβάδισμα αφού
ήταν ο παίκτης που ξεκίνησε την περα-
σμένη εβδομάδα, ενώ ο Γκίε αντιμετώπισε
και ένα επιπόλαιο πρόβλημα τραυματι-
σμού. Το ποιος θα επιλεγεί αύριο θα
αποφασιστεί στη σημερινή προπόνηση.
Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν ιδιαί-
τερες απορίες. Ο Παπουλής θα ξεκινήσει
στο φτερό, πιθανότατα μαζί με τον Σαρ-
δινέρο. Υπάρχει και το σενάριο να μείνει
στον πάγκο ο Ισπανός και να παίξει ο
Πέδρο, διατηρώντας στην άμυνα τον
Σέρτζιο που τα πήγε καλά στα παιγνίδια
που αγωνίσθηκε. 

Δεδομένες είναι οι απουσίες των τι-
μωρημένων Κυριάκου και Σεμέδο και
των τραυματιών Μάγκλιτσα, Αγγελή και
Μακρίδη. Πρόβλημα έχει και ο Καρώ ο
οποίος θα μείνει εκτός δράσης για μια
εβδομάδα λόγω ενός προβλήματος στον
προσαγωγό και έτσι θα χάσει και αυτός
την αναμέτρηση με την ΑΕΛ. 

Περί τιμωριών
Ο Απόλλωνας τιμωρήθηκε πολύ αυ-
στηρά από τον Αθλητικό Δικαστή για τη

συμπεριφορά των οπαδών του στο ντέρμ-
πι με τον ΑΠΟΕΛ. Ο αγώνας με την
ΑΕΚ θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των
θυρών, ενώ θα δώσει ακόμα ένα παιγνίδι
με κλειστό ολόκληρο το κάτω διάζωμα
της Δυτικής. Γι’ αυτό και η διοίκηση της
λεμεσιανής ομάδας εξέδωσε ανακοίνωση
με την οποία απολογείται στον κόσμο
και τονίζει ότι οι τιμωρίες αυτές στερούν
δυναμική από τον Απόλλωνα, ενώ πα-
ράλληλα προκύπτει και τεράστια οικο-
νομική ζημιά. «Είναι πραγματικά άδικο

για το προπονητικό επιτελείο αλλά και
τους ποδοσφαιριστές μας να εξανεμιστούν
οι κόποι και οι υπερβάσεις που έγιναν
συλλογικά τους τελευταίους μήνες για
να επαναφέρουν την Ομάδα μας σε
πρωταγωνιστική πορεία. Δεν υπάρχει
λογική και είναι ανώφελο και κυρίως
αυτοκαταστροφικό να προσπαθούμε
από μόνοι μας να θέσουμε την Ομάδα
μας εκτός στόχων», αναφέρει η ανακοί-
νωση, που καλεί τους πάντες να είναι
προσεκτικοί στη συνέχεια. 

Μια και ο λόγος για τον κόσμο στον
Απόλλωνα, περιμένουν ότι αύριο θα
έχουν στο πλευρό τους μεγάλο αριθμό
φίλων τους για να τους βοηθήσουν στην
προσπάθεια που θα κάνουν για να πά-
ρουν το τρίποντο και να ξεκινήσουν με
το δεξί τη Β’ φάση του πρωταθλήματος.
Σήμερα, το Apollon Official Store θα
είναι ανοικτό από τις 09:00 μέχρι τις
19:00 για να εξυπηρετεί τους φίλους
της ομάδας που θα θελήσουν να προ-
μηθευτούν το εισιτήριό τους. 

ΟΜΟΝΟΙΑ

Σε δύο άξονες κινείται το ενδιαφέρον
στην Ομόνοια τη δεδομένη περίοδο.
Πρώτο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην
πρεμιέρα των πλέι-οφ και στην προ-
σπάθεια που θα κάνει η ομάδα για έξοδο
στην Ευρώπη και δεύτερο στην εξεύρεση
προπονητή και τεχνικού διευθυντή. 

Με δεδομένη την πρόθεση της διοί-
κησης ότι οι συναντήσεις με υποψήφιους
προπονητές θα αρχίσουν μετά το ντέρμπι
με την ΑΕΚ, η προσοχή είναι λογικό να
στρέφεται εξολοκλήρου στον αγώνα της
Δευτέρας στην ΑΕΚ «ARENA». Εκεί
που οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν
μια νέα αρχή, να μπουν με το δεξί στα
πλέι-οφ και ν’ αρχίσουν την αντεπίθεσή
τους για την εξασφάλιση ενός εισιτηρίου
που οδηγεί στην Ευρώπη. Ουσιαστικά,
οι «πράσινοι» θα πάνε στην «ΑΕΚ ARE-
NA» με μείον οκτώ βαθμούς από την
αντίπαλό τους, που είναι στην προνομι-
ούχο δεύτερη θέση και γίνεται άμεσα
αντιληπτό πως οποιοδήποτε άλλο απο-
τέλεσμα, πέραν της νίκης, δεν βολεύει
την Ομόνοια. Ο Άκης Ιωακείμ για το
παιχνίδι με την ΑΕΚ δεν υπολογίζει τους
τραυματίες Κατελάρη και Άρνασον, ενώ
επιστρέφει από τιμωρία ο Φιλιώτης.

Μετά το ντέρμπι
Μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ θ’ αρχίσουν
οι συναντήσεις με υποψήφιους προπο-
νητές. Πάντως δεν έχει ξεκαθαρίσει
ακόμα εάν η διοίκηση θα κινηθεί πρώτα

για προπονητή ή για τεχνικό διευθυντή. 
Από την Ομόνοια διέψευσαν χθες ότι

υπάρχει προγραμματισμένη για σήμερα
συνάντηση με τον Πάμπο Χριστοδούλου.
Οι συναντήσεις με τους υποψήφιους
προπονητές θ’ αρχίσουν μετά το ντέρμπι
με την ΑΕΚ και θα πάνε μέχρι τέλους
της επόμενης εβδομάδας, λέχθηκε από
επίσημα χείλη. Οι υποψήφιοι στη λίστα

της Ομόνοιας είναι 4-5, με τον Πάμπο,
όμως, να παραμένει πρώτο όνομα. Το
ιδανικό για τους “πράσινους” είναι να
έχουν προπονητή μέσα στη διακοπή,
ώστε να μπορέσει να δουλέψει χωρίς
μεγάλη πίεση.  

Πέραν της περίπτωσης του Πάμπου
Χριστοδούλου, θα αξιολογηθούν και άλ-
λες περιπτώσεις προπονητών που έχουν

προταθεί και θα καταρτιστεί μια μικρή
λίστα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η από-
φαση για τον διάδοχο του Κάρβερ (και
τώρα του Ιωακείμ) στον πάγκο της Ομό-
νοιας θα παρθεί μέχρι τη διακοπή του
πρωταθλήματος. Η Ομόνοια έχει αγώνα
18 Μαρτίου (εντός με Ανόρθωση) και
μετά ξανά στις 2 Απριλίου (εντός με
Απόλλωνα).

Δημητρίου: 
«Αναμενόμενη η ποινή»
Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομόνοιας,
Ανδρέας Δημητρίου, μιλώντας χθες για
την ποινή από τον Αθλητικό Δικαστή,
ανέφερε: «Η ποινή ήταν αναμενόμενη
μετά τα γεγονότα του Τσιρείου και είναι
σίγουρα δυσάρεστη για εμάς. Το Δ.Σ.
στοχεύει να λειτουργήσει ως πόλος ενό-
τητας με τους φιλάθλους και τα οργανω-
μένα σύνολα. Μέσα από τον διάλογο να
επιλυθούν τα ζητήματα που προκύπτουν.
Η Θύρα 9 και κάθε οργανωμένο σύνολο
είναι κομμάτι της Ομόνοιας. Αυτό που
θέλουμε να αποφεύγουμε είναι απειλές
και τελεσίγραφα γιατί δεν βοηθάνε να
παρθούν οι σωστές αποφάσεις. Τις αντί-
θετες απόψεις και τα αιτήματα θέλουμε
να καθόμαστε να τα συζητάμε και να
βρίσκουμε τις καλύτερες λύσεις ενδοοι-
κογενειακά για το συμφέρον της Ομό-
νοιας. Αυτό θα προσπαθήσουμε να πε-
τύχουμε στο επόμενο διάστημα».

Ο Ανδρέας Δημητρίου αναφέρθηκε
και στο παράπονο που έχει η Ομόνοια
από την ΚΟΠ: «Μας έχει προκαλέσει αρ-
νητική εντύπωση ο ορισμός του αγώνα
με την ΑΕΚ τη Δευτέρα. Όταν εμείς παίξαμε
παιχνίδι Κυπέλλου την Τετάρτη, με τον
Απόλλωνα, αγωνιστήκαμε Σάββατο. Εφαρ-
μόζεται πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθ-
μών από την Ομοσπονδία. Αυτό συμβάλλει
στο να αυξάνεται η προκατάληψη και η
καχυποψία. Η τοποθέτησή μας αυτή δεν
στρέφεται εναντίον της ΑΕΚ, με την οποία
διατηρούμε άριστες σχέσεις. Η ενόχλησή
μας έχει να κάνει με την ομοσπονδία».

Μετά το ντέρμπι οι εξελίξεις για προπονητή 
Οι συναντήσεις με τους υποψήφιους προπονητές θ’ αρχίσουν μετά 
το παιχνίδι με την ΑΕΚ και θα πάνε μέχρι τέλους της επόμενης εβδομάδας

Πείσμα και αυτοπεποίθηση στο ζενίθ
«Ντόπες» από τον Σωφρόνη Αυγουστή προς τους παίκτες για το κυνήγι του τίτλου
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ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Από Δευτέρας αναμένεται να υπάρξουν
εξελίξεις στη Νέα Σαλαμίνα, για τον νέο
τεχνικό της ομάδας. Επί του παρόντος
δεν προκύπτει κάποια εξέλιξη, μετά την
αρνητική απάντηση που έδωσε ο Σο-
φόκλης Σοφοκλέους. Υπάρχουν επαφές
με 2-3 προπονητές και εντός των επό-
μενων ημερών θα ξεκαθαρίσει το σκη-
νικό. Το σίγουρο είναι ότι αυτός που θα
έρθει θα έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος
της αγωνιστικής χρονιάς. Εάν σε αυτό
το διάστημα πείσει ότι μπορεί να επεν-
δύσει το σωματείο σε αυτόν, τότε θα
ανανεωθεί η συνεργασία. Επί του πα-
ρόντος η Νέα Σαλαμίνα θα πορευτεί με
υπηρεσιακό τεχνικό τον Κωνσταντίνο
Μηνά, που θα μπορεί να προσφέρει τις
υπηρεσίες του μόνο για τους επομένους
τέσσερεις αγώνες. 

Φυσικά ο στόχος είναι να τελειώσει
όσο το δυνατόν πιο σύντομα το θέμα
αυτό. Γίνεται η αξιολόγηση, θα γίνουν
προτάσεις και, αναλόγως των απαντή-
σεων που θα έχουν, θα αποφασίσουν.
Μέχρι τώρα βγήκαν αρκετά ονόματα
στην επιφάνεια, όμως, από την πλευρά
της Νέας Σαλαμίνας, αυτό που επιβε-
βαιώνουν είναι ότι μόνο στον Σοφόκλη
Σοφοκλέους έκαναν επίσημη πρόταση. 

Επιστροφή στις νίκες
Στον αγωνιστικό τομέα, η Νέα Σαλαμίνα
θέλει επιτακτικά τη νίκη στον εντός έδρας
αγώνα του Σαββάτου με τον Άρη. Διότι
εάν έχει νέες απώλειες τότε θα αρχίσουν
να προβληματίζονται, αν και επί του πα-
ρόντος υπάρχει μια διαφορά ασφαλείας
11 βαθμών από τη 12η στη βαθμολογία

Δόξα. Οι «ερυθρόλευκοι» ευελπιστούν
ότι οι ποδοσφαιριστές θα ανεβάσουν
στροφές και θα πάρουν τους τρεις βαθ-
μούς, που είναι το μοναδικό ζητούμενο.
Για τον αγώνα με τον Άρη δεν υπολογί-
ζεται ο τιμωρημένος Μπεμπέ, ο Φούσκο
που αντιμετωπίζει οικογενειακό πρό-
βλημα και ο Βεσελόφσκι. 

ΔΟΞΑ

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στη
Δόξα μετά την πρόκρισή της στα ημι-
τελικά του Κυπέλλου. Μια εξέλιξη που
αποτελεί πρόκληση για την προσφυγική
ομάδα. Πλέον δεν έχει προτίμηση για
τον επόμενο αντίπαλο, αφού θα είναι
σίγουρα μεγάλη ομάδα (Ανόρθωση,
Απόλλωνας, ΑΠΟΕΛ ή ΑΕΛ). Όμως
θα έχει την ευκαιρία να παλέψει για τη
μεγάλη έκπληξη, ώστε να βρεθεί στον
μεγάλο τελικό. Αν δεν τα καταφέρει,
μόνο και μόνο η παρουσία στα ημιτε-
λικά είναι πολύ θετική εξέλιξη. Το σί-
γουρο είναι ότι θα δώσει ανάσα στο οι-
κονομικό, αφού με όποια ομάδα και

εάν κληρωθεί, θα φέρει αρκετό κόσμο
στο Μακάρειο. 

Βλέπει Ερμή 
Το κύπελλο, όμως, μπορεί να περιμένει.
Η προσοχή είναι αποκλειστικά στραμμένη
στον πρώτο αγώνα της Β’ φάσης του
πρωταθλήματος με τον Ερμή στο Μα-
κάρειο στάδιο. Οι «πράσινοι» της Κατω-
κοπιάς θέλουν μόνο νίκη, ώστε να φτά-
σουν στην 4η σερί επιτυχία και να κάνουν
ακόμη ένα βήμα στην προσπάθειά τους
για την παραμονή στην κατηγορία. Το
σίγουρο είναι ότι οι ποδοσφαιριστές του
Σάββα Πουρσαϊτίδη παρουσιάζονται πα-
θιασμένοι και αποφασισμένοι για να τα
δώσουν όλα για όλα, ώστε να φτάσουν
στο ζητούμενο απέναντι ίσως στην πιο
δυνατή ομάδα του β’ γκρουπ. 

Mόνο νίκη με τον Ερμή
Η προσφυγική ομάδα θέλει 
να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες 

Εντείνονται οι προσπάθειες 
για τον νέο τεχνικό 
Υπάρχουν επαφές με 2-3 υποψήφιους και αναμένονται εξελίξεις 

ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης

Απαντήσεις σε όλα τα θέματα των τε-
λευταίων ημερών έδωσε ο πρόεδρος
της ΑΕΛ Αντρέας Σοφοκλέους σε συ-
νέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες.
Ο ισχυρός άνδρας της λεμεσιανής ομάδας
έδωσε προθεσμία 15 ημερών σε όποιον
θέλει να αναλάβει και έχει πλάνο και
χρήματα να τον βρει για να του παρα-
χωρήσει την ομάδα. Τόνισε, όμως, ότι
σε περίπτωση που δεν βγει κάποιος
μπροστά «να κλείσουν όλοι το στόμα
τους». Αναφέρθηκε στο κεφάλαιο Πάμπος
Χριστοδούλου, τονίζοντας ότι ήταν από-
φαση του προπονητή να αποχωρήσει
από την ΑΕΛ και ο ίδιος την έκανε σε-
βαστή. «Έκανε τον κύκλο του ξανά στην
ΑΕΛ, έκρινε ότι δεν μπορούσε να προ-
σφέρει. Δεν τον σταμάτησε η διοίκηση,
ο ίδιος ζήτησε να λήξει η θητεία του. Το
αποδεχτήκαμε για να τον προστατεύ-
σουμε. Δεν θέλαμε να τον αφήσουμε
στον πάγκο να δέχεται φωνές και γιου-
χαΐσματα», είπε χαρακτηριστικά. 

Χθες έγινε γνωστό ότι ο Λούκας Σόουζα
τερμάτισε μονομερώς το συμβόλαιό του
με τη λεμεσιανή ομάδα και ο κ. Σοφοκλέ-
ους είπε ότι η ΑΕΛ θα κινηθεί δικαστικά
για αποζημίωση ύψους 500.000 ευρώ.
Επίσης, είπε ότι η ζημιά που προκλήθηκε
στην ΑΕΛ ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια
από την κροτίδα του 2014 μέχρι σήμερα,
ποσό το όποιο, όπως είπε χαρακτηριστικά,
βγάζει πρόεδρο της δημοκρατίας. 

Έκανε αναφορά για το προπονητικό
κέντρο της ομάδας στο Τσίρειο, για τις
πληρωμές των ποδοσφαιριστών που
σύντομα θα πληρωθούν τον μισθό του
Γενάρη, ενώ ξεκαθάρισε ότι όσο είναι
αυτός πρόεδρος το μπάτζετ της ομάδας
θα μειώνεται, έτσι ώστε να είναι σε επίπεδα
που να μη δημιουργεί πρόβλημα στην
ομαλή λειτουργία της. «Θέλω να φέρω
το μπάτζετ σε τέτοιο σημείο που να θέλουν
να έρθουν κάποιοι κοντά. Κανένας δεν

θέλει να έρθει και να του βάζουν πίεση
να βάλει περισσότερα. Υπάρχουν τρεις
άξονες. Σταθερή διοίκηση, αν πω ότι
φεύγω η ΑΕΛ δεν θα έχει τηλεοπτικό
συμβόλαιο. Ο κόσμος πρέπει να μείνει
ενωμένος. Πρέπει να κρατήσουμε την
ομάδα ζωντανή. Τρίτο, σωστός προϋπο-
λογισμός σε σωστά πλαίσια και θα έρθουν
νεαροί να βοηθήσουν».

Για το γήπεδο τόνισε ότι θα πραγμα-
τοποιηθεί συνάντηση στις 21 του μήνα

με τον Πρόεδρο, αφού φαίνεται δύσκολο
να δώσει άδεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
για να γίνει χρηματοδότηση στα σωματεία
από το κράτος και η πιο πιθανή λύση
είναι να το χτίσει ο ΚΟΑ για τα σωματεία
της Λεμεσού. 

Ολοκληρώνει 
την προετοιμασία της 
Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΛ ολο-
κληρώνει σήμερα την προετοιμασία της

για το αυριανό μεγάλο λεμεσιανό ντέρμπι.
Ο Διονύσης Διονυσίου δεν υπολογίζει
στον τραυματία Τζούνιορ, ενώ αμφίβολη
είναι η συμμετοχή των Πίτι, Μπλάνκο
και Σαβανέ. Και για τους τρεις η σημερινή
προπόνηση θα δείξει αν θα τεθούν ή όχι
στη διάθεση του προπονητή τους. Ο τε-
χνικός της λεμεσιανής ομάδας ίσως προ-
χωρήσει σε κάποιες αλλαγές αύριο, με
την ελπίδα ότι θα καταφέρει να αλλάξει
την εικόνα της ομάδας του προς το κα-

λύτερο, έτσι ώστε να διεκδικήσει τη νίκη.
Η ΑΕΛ μπαίνει στη Β’ φάση με στόχο το
εισιτήριο για την Ευρώπη και είναι απο-
φασισμένη να εξαντλήσει κάθε περιθώριο
για να το πάρει. 

Συνεχίζεται η προπώληση των εισι-
τηρίων στην μπουτίκ της ΑΕΛ. Παρά
την απογοήτευση που υπάρχει στους
κίτρινους, υπάρχει η αισιοδοξία ότι οι
ποδοσφαιριστές αύριο θα έχουν στο
πλευρό τους τον κόσμο. 

Απάντησε σε όλα ο Ανδρέας Σοφοκλέους 
Έδωσε προθεσμία 15 ημερών σε όποιον θέλει να αναλάβει τα ηνία 
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ΑΠΟΕΛ
0 

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1
29' Στάνσιου

Πολύβιος Αλεξάνδρου 

Σε καμία περίπτωση η Άντερλεχτ δεν
αποτελεί φόβητρο για τον ΑΠΟΕΛ. Οι
Βέλγοι μπορεί να έφυγαν από το ΓΣΠ
με τη νίκη (1-0) και να έχουν αποκτήσει
σαφές πλεονέκτημα ενόψει του επανα-
ληπτικού της Πέμπτης στο «Constant
Vanden Stock», όμως οι «γαλαζοκίτρινοι»
έδειξαν ότι μπορούν να πάνε και να κτυ-
πήσουν στα ίσα το παιχνίδι και την πρό-
κριση. Και αυτό βάσει  της εμφάνισής
τους στην επανάληψη του χθεσινού αγώ-
να, όπου κράτησαν μπάλα, έβαλαν αρκετή
πίεση στον αντίπαλο και γενικότερα έβα-
λαν δύσκολα στην Άντερλεχτ. Ουσιαστικά,
οι ποδοσφαιριστές του Τόμας Κρίστιανσεν
στο χθεσινό παιχνίδι σπατάλησαν ένα
ολόκληρο ημίχρονο, αφού φάνηκε ότι
σεβάστηκαν πολύ περισσότερο απ' ό,τι
έπρεπε τους αντιπάλους. 

Χωρίς τη μεγάλη φάση στα πρώτα
λεπτά, με τις δύο ομάδες να δίνουν
μεγάλη έμφαση στην αμυντική τους λει-
τουργία. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθη-
σαν από την αρχή να πάρουν τον έλεγχο
του αγώνα και να βγουν μπροστά, χωρίς
όμως να μπορούν να φανούν απειλητικοί.
Από την άλλη, ο ΑΠΟΕΛ δεν μπορούσε
να κρατήσει μπάλα, με αποτέλεσμα οι
Βέλγοι να ανανεώνουν τις επιθέσεις τους.
Μετά το πρώτο 15λεπτο οι «γαλαζοκί-
τρινοι»  ισορρόπησαν το παιχνίδι, κρά-
τησαν περισσότερο μπάλα και προσπά-
θησαν να βγουν μπροστά. Στο 20' ο
ΑΠΟΕΛ είχε πολύ καλή ευκαιρία με
τον Ντε Καμάργκο να κάνει το σουτ εντός
περιοχής και τον Νούιτνικ να ανακόπτει.
Εκεί που ο ρυθμός έδειχνε ότι οι «γαλα-
ζοκίτρινοι» κέρδιζαν μέτρα, η Άντερλεχτ,
στην πρώτη της ευκαιρία στο παιχνίδι,
έφυγε στην αντεπίθεση και ο Στάνσιου
με πλασέ (29') έστειλε την μπάλα στα δί-
κτυα του Βάτερμαν. 

Ο ΑΠΟΕΛ δεν μπόρεσε να αντιδράσει,
αφού δεν φάνηκε απειλητικός μπροστά
στην εστία του Ρούμπεν. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι η μοναδική αξιοσημείωτη
φάση μέχρι το ημίχρονο  σημειώθηκε
στο 32', όταν ο Μοράις με κεφαλιά βρήκε
το δοκάρι, όμως ο διαιτητής είχε υποδείξει
προηγουμένως επιθετικό φάουλ.

Πίεσε, είχε δοκάρι, αλλά...
Στην επανάληψη ο ΑΠΟΕΛ μπήκε

πιο δυνατά, κράτησε περισσότερο μπάλα
και γενικότερα ήταν πιο διεκδικητικός.
Πίεσε περισσότερο και προσπάθησε να
μεταφέρει την μπάλα στο μισό γήπεδο
της Άντερλεχτ, ώστε να πετύχει το γκολ
και να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Στο 54'
είχε καλή ευκαιρία, όμως το σουτ του Ντε

Καμάργκο, από πλεονεκτική θέση, χτύπησε
σε σώματα αμυντικών και απομακρύνθηκε.
Όσο περνούσε η ώρα η πίεση του ΑΠΟΕΛ
γινόταν εντονότερη, όμως οι ποδοσφαι-
ριστές του Τόμας Κρίστιανσεν δυσκο-
λεύονταν να βρουν τους διαδρόμους προς
την εστία του Ρούμπεν.

Στο 68' οι «γαλαζοκίτρινοι» έχασαν
μεγάλη ευκαιρία για να φέρουν το παιχνίδι
στα ίσα. Ο Ρούμπερν έδιωξε την μπάλα
μετά την μπαλιά του Λάγο και ο Μπαράλ
από ευνοϊκή θέση την έστειλε έξω. Οι
«γαλαζοκίτρινοι», που περιόρισαν την

Άντερλεχτ στο μισό γήπεδο, έχασαν νέα
μεγάλη ευκαιρία στο 77', όταν ο Μπαράλ
έκανε το σουτ από πλάγια και ο Ρούμπεν
έδιωξε με το ένα χέρι σε κόρνερ.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, με
την ομάδα του Τόμας Κρίστιανσεν να
πιέζει, και τον Βάντερ στο 86' να βρίσκει
το οριζόντιο δοκάρι μετά από εκτέλεση
φάουλ από μακριά. Ο Βραζιλιάνος είδε
τον Ρούμπεν εκτός εστίας, πήγε να τον
«κρεμάσει», αλλά δεν τα κατάφερε. Στην
αντεπίθεση οι Βέλγοι έχασαν κλασική
ευκαιρία, με τον Βάτερμαν να κερδίζει

στο τετ-α-τετ τον  Ατσεαμπόνγκ. 
ΑΠΟΕΛ: Βάτερμαν, Μιλάνοφ, Αστίθ (40'
Λάγο), Μερκής, Ιωάννου, Μοράις, Εμ-
πεσίλιο (72' Αρτυματάς), Εφραίμ (55'
Βάντερ), Γιαννιώτας, Ντε Καμάργκο,
Μπαράλ

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ:Ρούμπεν, Σπάγιτς, Νάχαρ,
Τσίπσιου (88' Μπρούνο), Άπια, Νούιτνικ,
Ντεντόνκερ, Στάντσιου (80' Ατσεαμπόνγκ),
Χάννι, Τίλεμανς, Τεόντορτσικ (60' Τέλιν)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μοράις, Μιλάνοφ / Άπια,

Έχασε αλλά δεν είναι χαμένος 
Οι «γαλαζοκίτρινοι» έδειξαν ότι μπορούν να πάνε στο «Constant Vanden Stock»
και να κτυπήσουν στα ίσα το παιχνίδι και την πρόκριση

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

20' Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟ-

ΕΛ, με τον Ντε Καμάργκο να σουτά-

ρει εντός της περιοχής και τον

Νούιτνικ να ανακόπτει.

29' ΓΚΟΛ 0-1: Η Άντερλεχτ έφυγε

στην αντεπίθεση μετά από λάθος

του Μερκή, ο Χάνι έδωσε στον

Τσίπσιου και αυτός στον Στάντσιου,

ο οποίος με πλασέ έστειλε την μπά-

λα στα δίκτυα του Βάτερμαν.

32' Δοκάρι για τον ΑΠΟΕΛ μετά

από κεφαλιά του Μοράις. Ο διαιτη-

τής υπέδειξε επιθετικό φάουλ στην

αρχή της φάσης.

41' Αναγκαστική αλλαγή για τον

ΑΠΟΕΛ. Μέσα ο Λάγο, έξω ο Αστίθ.

42’ Μπαλιά του Λάγο, ο Ντε Κα-

μάργκο δεν μπορεί να πιάσει την κε-

φαλιά.

54' Ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ, όμως

το σουτ του Ντε Καμάργκο χτύπησε

σε σώματα αμυντικών.

68' Ο Μπαράλ από ευνοϊκή θέση

έστειλε την μπάλα έξω.

77' Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον

ΑΠΟΕΛ, με τον Μπαράλ να κάνει το

σουτ από πλάγια και τον Ρούμπεν

να διώχνει με το ένα χέρι σε κόρνερ.

87’ Απευθείας εκτέλεση φάουλ του

Βάντερ, στο δοκάρι. Στην αντεπίθε-

ση ο Ατσαμπόνγκ βγαίνει μόνος αλ-

λά τον σταματάει ο Βάτερμαν.

Με επιθετικό σχήμα 
Με αρκετά επιθετικό σχήμα παρέταξε
την ομάδα του ο Τόμας Κρίστιανσεν,
που συγκριτικά με το παιχνίδι με την
Ομόνοια προχώρησε σε τέσσερεις
αλλαγές. Κάτω από τα δοκάρια ήταν
ο Βάτερμαν, στο κέντρο της άμυνας οι
Μερκής και Αστίθ και στα άκρα οι
Μιλάνοφ και Ιωάννου. Στο κέντρο
Μοράις και Εμπεσίλιο, στα «φτερά»
Εφραίμ και Γιαννιώτας και στην επί-
θεση οι Ντε Καμάργκο και Μπαράλ.  

«Παρών» και ο Ιβάν
Ο προπονητής των μεγάλων επιτυ-
χιών του ΑΠΟΕΛ, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς,
ήταν χθες στο ΓΣΠ και παρακολού-
θησε τον αγώνα μαζί με τον πρόεδρο
της εταιρείας Πρόδρομο Πετρίδη.
Ήταν η πρώτη φορά, από την ημέρα
που αποχώρησε από τον ΑΠΟΕΛ,
που ο Σέρβος τεχνικός βρέθηκε στο
ΓΣΠ και παρακολούθησε παιχνίδι
των «γαλαζοκιτρίνων».
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Το μήνυμα πως ο ΑΠΟΕΛ πάει στο
Βέλγιο και στον επαναληπτικό με την
Άντερλεχτ για να σκοράρει και να παλέψει
για την πρόκριση έστειλε ο τεχνικός του
ΑΠΟΕΛ, Τόμας Κρίστιανσεν. Οι παίκτες
έδειξαν επίσης να πιστεύουν πως ο
ΑΠΟΕΛ μπορεί να περάσει: 

«Είχαμε ένα δύσκολο παιχνίδι απέ-
ναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω
αυτό φαινόταν με τον τρόπο που αγωνι-
ζόταν η Άντερλεχτ. Πρέπει να σκορά-
ρουμε. Σαφώς είναι δύσκολο αλλά θα
πάμε να το προσπαθήσουμε. Θα πάμε
για να σκοράρουμε. Όλα τα παιχνίδια
είναι δύσκολα. Θα αγωνιστούμε με αυ-
τούς που έχουμε», τόνισε ο Τόμας Κρί-
στιανσεν μετά τον αγώνα και πρόσθεσε
στη συνέντευξη Τύπου: «Είμαστε απο-
γοητευμένοι από το αποτέλεσμα, αλλά
δεν έχω κανένα παράπονο απ' τους παί-
κτες. Παίξαμε με μια ομάδα με πολλή
εμπειρία και ποιότητα. Προσπαθήσαμε
να κλείσουμε τους χώρους στο πρώτο
μέρος. Στο δεύτερο ήταν καλύτερα, είχαμε
ευκαιρίες και η ομάδα πίστεψε στο απο-
τέλεσμα. Προσπαθήσαμε να σκοράρουμε
αλλά δεν τα καταφέραμε. Συνήθως όταν
απουσιάζουν κάποιοι παίκτες και έρχεται
μια ήττα, κάποιοι λένε πως οι παίκτες
που έλειπαν είναι οι καλύτεροι. Όμως
δεν έχω κανένα παράπονο από τους πο-
δοσφαιριστές μου, έκαναν ό,τι μπορούσαν.
Θα πάμε εκεί πιστεύοντας ότι μπορούμε
να το ανατρέψουμε. Το δείξαμε ξανά ότι
μπορούμε να το κάνουμε, όπως και με
τον Ολυμπιακό. Έχουμε έναν αντίπαλο
με μεγάλη ιστορία στην Ευρώπη και με
ποιότητα, όμως εμείς πιστεύουμε και
ποτέ δεν τα παρατάμε».

Οι παίκτες
«Θέλαμε πολύ να μη δεχθούμε γκολ. Δυ-
στυχώς, δεν τα καταφέραμε. Στο δεύτερο
ημίχρονο ήμασταν βελτιωμένοι. Δεν μας
απείλησε ιδιαίτερα η ομάδα της Άντερλεχτ
και θα μπορούσαμε να σκοράρουμε. Δυ-
στυχώς, δεν τα καταφέραμε. Η πρόκριση
είναι ανοικτή και θα πάμε στο Βέλγιο βελ-
τιωμένοι για να πάρουμε την πρόκριση.
Είμαστε ο ΑΠΟΕΛ και θα δούμε στα μάτια
την Άντερλεχτ. Δεν είναι ομάδα φόβητρο,
αλλά δεν παύει να είναι μια ομάδα με
πολύ καλούς παίχτες. Θα δώσουμε τη
δική μας μάχη για την ιστορία του ΑΠΟΕΛ»,
τόνισε ο Γιώργος Μερκής, ενώ ο Νούνο
Μοράις τόνισε: «Δεν μπήκαμε καλά στον
αγώνα. Βάλαμε περισσότερη ένταση στο
β’  μέρος αλλά δεν ήρθε το γκολ. Το 0-1
όμως είναι ένα καλό αποτέλεσμα, που μας
δίνει ελπίδες για να παλέψουμε στον επα-
ναληπτικό. Δείξαμε πως έχουμε ποιότητα.
Θα πρέπει να μελετήσουμε τον αγώνα, να
διορθώσουμε τα λάθη και να κυνηγήσουμε
το αποτέλεσμα. Άξιζε περισσότερα ο ΑΠΟ-
ΕΛ. Δώσαμε μεγάλη μάχη. Μένει το παι-
χνίδι στο Βέλγιο και μπορούμε να το ανα-
τρέψουμε. Το πιστεύουμε. Με αυτό το σκε-
πτικό πάμε εκεί για να ανατρέψουμε το
σκορ και να πάρουμε την πρόκριση», είπε
ο Κωστάκης Αρτυματάς. 

Απώλεια ο Νούνο
Δεύτερη κίτρινη και εκτός επαναληπτικού
ο Νούνο Μοράις, που θα δει και το εκ-
πληκτικό του σερί στην Ευρώπη να σπάζει.
Μεγάλη απώλεια η απουσία του αρχηγού.
Σήμερα θα φανεί αν είναι και πόσο σο-
βαρός ο τραυματισμός του Εφραίμ. Αναγ-
καστική και η αλλαγή του Αστίθ. 

Το πιστεύουν Κρίστιανσεν και ποδοσφαιριστές
Δεν απογοητεύτηκαν στον ΑΠΟΕΛ, κάνουν λόγο για πιθανότητες ανατροπής 

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Μεγάλο παιχνίδι έγινε στη Λιόν, με
τους Γάλλους να σκοράρουν στις αρχές
των δύο ημιχρόνων και τη Ρόμα να
απαντά ενδιάμεσα με δύο γκολ. Τελικά
η Λιόν κατάφερε με τον Φεκίρ να σκο-
ράρει για 3η φορά και στο 90’ να κάνει
το 4-2 με τον Λακαζέτ. 

Η Γιουνάιτεντ, αν και προηγήθηκε
με τον Μχιταριάν, δεν έφυγε νικήτρια
από τη Ρωσία και έφερε 1-1 με τη Ρο-
στόφ. Έχει φυσικά τον πρώτο λόγο για
να περάσει. Μικρό προβάδισμα πήρε
η Κοπεγχάγη έναντι του Άγιαξ μετά τη
νίκη της με 2-1. 

Στους "εμφύλιους" η Γκενκ πέρασε
σαν σίφουνας από την έδρα της Γάνδης,
κέρδισε με 5-2 και ουσιαστικά πέρασε,
ενώ το 1-1 ανάμεσα σε Σάλκε και
Γκλάντμπαχ δίνει μικρό προβάδισμα
στη 2η. Η Θέλτα κέρδισε 2-1 την Κρασ-

νοντάρ και είναι ένα βηματάκι μπροστά
στην υπόθεση πρόκριση. 

Τα αποτελέσματα:

Ροστόφ-Μάντσεστερ Γ. 1-1 

53’ Μπουκάροφ - 35’ Μχιταριάν

Κοπεγχάγη-Άγιαξ 2-1

1’ Φαλκ, 60’ Κορνέλιους - 32’ Ντόλμπεργκ

Θέλτα-Κρασνοντάρ 2-1

50' Βας, 90' Μπουβέ - 56' Κλάεσον

Σάλκε-Γκλάντμπαχ 1-1

25’ Μπουργκστάλερ - 15' Χόφμαν 

Λιόν-Ρόμα 4-2 

8’ Ντιακαμπί, 47' Τολισό, 74’ Φεκίρ, 90' Λα-

καζέτ - 20' Σαλάχ, 33’ Φάτζιο 

Γάνδη-Γκενκ 2-5

27' Καλού, 61’ Κουλιμπαλί - 21' Μαλινόφσκι,

33’ Κολέι, 41’, 72’ Σαματά, 45' Ούρονεν

*Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 16/3.

Με τον Βασίλη Βούζα υπηρεσιακό προ-
πονητή, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με
τον Καμπιάσο στο 36' απέναντι στην
Μπεσίκτας, αλλά δεν κατάφερε να κρα-
τήσει τη νίκη. Στο 53' ο Αμπουμπακάρ
ισοφάρισε και με το τελικό 1-1 στο
γήπεδο Καραϊσκάκη για τη φάση των
«16» του Europa League, η τουρκική
ομάδα απέκτησε προβάδισμα ενόψει της
ρεβάνς στην Κωνσταντινούπολη. 

Με τον «κομμένο» από τον Μπέντο,
Εστέμπαν Καμπιάσο, στο κέντρο του γη-
πέδου, ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά και
παθιασμένα στο παιχνίδι. Παρ' όλο που
το ματς στο α' ημίχρονο έδειχνε να είναι
ισορροπημένο, στην ουσία οι «ερυθρό-
λευκοι» κατάφεραν να κρατήσουν τους
κινδύνους μακριά από την περιοχή τους.
Είναι ενδεικτικό πως η τουρκική ομάδα
δεν είχε ούτε μια φάση στο ενεργητικό
της. Και παράλληλα, υπήρξαν δύο φορές
που οι «ερυθρόλευκοι» έγιναν απειλη-
τικοί, αλλά με τον Ελιουνούσι να μην

μπορεί να τελειώσει αυτό που ξεκινούσε,
όπως στο 19', όταν ελίχθηκε και ξέφυγε
μπροστά, αλλά το σουτ που επιχείρησε
ήταν αδύναμο.  Στο 36' ο Ανσαριφάρντ
βρέθηκε δεξιά και ο Καμπιάσο όρμησε
προς την περιοχή. Ο Ιρανός του έβγαλε
τη σέντρα και ο Καμπιάσο, όπως ήρθε
από πίσω, με κεφαλιά έκανε το 1-0. 

Ωστόσο στο β' ημίχρονο άλλαξε το
σκηνικό. Η Μπεσίκτας προειδοποίησε
στο 49', όταν ο Ταλίσκα έπιασε την κε-
φαλιά από κοντά και ο Λεάλι ίσα που
κατάφερε να διώξει την μπάλα κόρνερ.
Στο 52' ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία
να κάνει το 2-0, με την κεφαλιά του
Μποτία να φεύγει δίπλα από το δοκάρι
και στο 53' ήρθε η ισοφάριση, με τον
Λεάλι -αντί να διώξει- να στέλνει την
μπάλα στον Αμπουμπακάρ κι αυτός με
σουτ να τη στέλνει στα δίχτυα. Δύο λεπτά
αργότερα ο Κουαρέσμα βρέθηκε απέναντι
από τον Ιταλό τερματοφύλακα, αυτός
απέκρουσε αρχικά, ο Μπάμπελ πλάσαρε

και ο Ρέτσος έδιωξε πριν η μπάλα περάσει
τη γραμμή. 

Στο 64' ο Μποτία αναγκάστηκε να
αποχωρήσει λόγω τραυματισμού και
στο 70' έφυγε και ο κορυφαίος μέχρι
εκείνη τη στιγμή Καμπιάσο. Μοιραία
έπεσε ο ρυθμός της ελληνικής ομάδας,
που δεν κατάφερε στη συνέχεια κάτι πε-
ρισσότερο από το να κρατήσει το 1-1.
Αυτό το εκτός έδρας γκολ που πέτυχε η
Μπεσίκτας τής δίνει το αβαντάζ για την
πρόκριση στα προημιτελικά της διορ-
γάνωσης.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Βασίλης Βούζας): Λε-
άλι, Φιγκέιρας, Σισοκό, Μποτία (64' Ντα
Κόστα), Ρέτσος, Καμπιάσο (70' Μάρτινς),
Ρομαό, Μανθάτης, Ελιουνούσι, Φορτού-
νης (73' Μάριν), Ανσαριφάρντ.
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Σενιόλ Γιουνές): Φάμπρι,
Μαρτσέλο, Γκιονούλ, Τόσιτς, Αντριάνο,
Χάτσινσον, Αρσλάν (46' Οζιακούπ), Τα-
λίσκα (92' Ίνλερ), Μπάμπελ, Κουαρέσμα,
Αμπουμπακάρ (82' Τοσούν).

Μεγάλη νίκη για τη Λιόν

Με ντεζαβαντάζ στην Κωνσταντινούπολη
Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, αλλά έφερε 1-1 με την Μπεσίκτας
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