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ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΕΛ
Η επόμενη ημέρα από το κλασικό ντέρμπι της Λεμεσού φέρνει τον Απόλλωνα να
είναι στο -7 από την κορυφή της βαθμολογίας και την ΑΕΛ να μένει ικανοποιημένη
από την εμφάνιση και την εικόνα που έδειξε.

ΣΕΛΙΔΑ 37-38

Η επιβράβευση 
του Νικόλα Ιωάννου
Καλύτερη επιβράβευση για έναν
ποδοσφαιριστή, από το να του
προταθεί νέο συμβόλαιο με
βελτιωμένες απολαβές, δεν υπάρχει.
Αυτό συνέβη με τον Νικόλα Ιωάννου
εξαργυρώνοντας τις εντυπωσιακές
του εμφανίσεις σε Κύπρο και
Ευρώπη. Ο νεαρός αμυντικός
υπέγραψε χθες συμβόλαιο με το
ΑΠΟΕΛ, το οποίο θα ολοκληρωθεί το
καλοκαίρι του 2021! 
Στο αγωνιστικό μέρος, οι
«γαλαζοκίτρινοι» ταξιδεύουν σήμερα
το πρωί (10:00) για τις Βρυξέλλες,
ενόψει τους επαναληπτικού ματς της
Πέμπτης με την Άντερλεχτ.

ΣΕΛΙΔΑ 35
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EXTRA 5

7322η κλήρωση:  3, 8, 12, 15, 18
7323η κλήρωση:  5, 14, 15, 27, 30

SUPER 3

30227η: 286 30228η: 474 30229η: 291
30230ή: 389 30231η: 878 30232η: 387
30233η: 337 30234η: 870 30235η: 081
30236η: 496

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

TV

CYTAVISIONSPORTS 1

21:45 JUVENTUS - PORTO

CYTAVISIONSPORTS 2

21:45 LEICESTER CITY - SEVILLA

PRIMETEL 

21:45 OSASUNA - EIBAR

NOVASPORTS1HD

19:00 ΣΤΟ ΦΙΛΕ

21:00 ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

FOX SPORTSHD 

12:00 WORLD BASEBALL CLASSIC 2017
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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

Πέφτει η αυλαία 
της Β’ Φάσης

ΜΠΑΣΚΕΤ

Την ερχόμενη Παρασκευή (17/3) ολο-
κληρώνεται η Β’ Φάση του πρωταθλή-
ματος καλαθόσφαιρας Ανδρών Α’ Κα-
τηγορίας, με τη διεξαγωγή της 10ης
αγωνιστικής. Ακολούθως θα αρχίσει η
διαδικασία των πλέι-οφ, όπου θα λάβουν
μέρος οι ομάδες που θα τερματίσουν
στις τέσσερεις πρώτες θέσεις του βαθ-
μολογικού πίνακα. Ήδη έχει ξεκαθαρίσει
το σκηνικό, αφού δεν ανατρέπεται η κα-
τάταξη στην τελευταία αγωνιστική. Ο Κε-
ραυνός θα αντιμετωπίσει την Ένωση και
η ΑΕΚ τον ΑΠΟΕΛ με τις δύο πρώτες
να έχουν το πλεονέκτημα έδρας. ΕΘΑ
και Απόλλων την ερχόμενη Παρασκευή
ολοκληρώνουν τις αγωνιστικές τους υπο-
χρεώσεις. 

Το πρόγραμμα:

Παρασκευή (17/3)

ΕΝΩΣΗ-ΑΠΟΕΛ 19:00

ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΕΚ 19:00

ΕΘΑ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ 19:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Κεραυνός 36

2.Πετρολίνα ΑΕΚ 34

3.ΑΠΟΕΛ 29

4.Ε. Ν. Παραλιμνίου 27

5.Ε.Θ.Α. Έγκωμης 23

6.Απόλλων 22

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΙΔΗΣ 

Στο Σπλιτ της Κροατίας βρίσκεται από
την περασμένη Τρίτη (07/3) ο Κύπριος
Ολυμπιονίκης Παύλος Κοντίδης, όπου
θα προετοιμαστεί έως και τις 25 Μαρτίου
ενόψει των αγωνιστικών του υποχρεώ-
σεων για το 2017. 

«Συμμετέχω σε προπονητικό καμπ
με άλλους πέντε ιστιοπλόους - δύο
Κροάτες, δύο Ούγγρους και έναν Ιρ-
λανδό», λέει ο Κοντίδης, ο οποίος επι-
στρέφει στην Κύπρο στις 26 Μαρτίου,
για τις ανάγκες γυρισμάτων του Olym-
pic Channel. Το επίσημο κανάλι της
ΔΟΕ ετοιμάζει ένα αφιέρωμα με τίτλο
«ΟΝΕ», για τις 23 χώρες που έχουν
μόνο έναν Ολυμπιονίκη στην ιστορία
τους. Τα γυρίσματα θα διαρκέσουν 7-
9 ημέρες.

Ακολούθως, ο 27χρονος ιστιοπλόος
θα γυρίσει στο Σπλιτ μέχρι το δεύτερο
Παγκόσμιο Κύπελλο της χρονιάς, στην
πόλη Hyeres της Γαλλίας, που θα διε-

ξαχθεί 25-30 Απριλίου. Ο Παύλος ήταν
δεύτερος στο πρώτο φετινό Παγκόσμιο
Κύπελλο στο Μαϊάμι τον περασμένο Ια-

νουάριο. Ο τελικός των παγκοσμίων κυ-
πέλλων θα γίνει στο Santander της Ισπα-
νίας, τον Ιούνιο.

Να σημειωθεί πως πρόσφατα, μετά
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο,
άλλαξε και το πανί, όσον αφορά στο
σχήμα, το ράψιμο και το κόψιμο, κάτι
που ο ιστιοπλόος του Ναυτικού Ομίλου
Λεμεσού θεωρεί πως τον βολεύει κα-
λύτερα.

Πέρα από την τριλογία των Παγ-
κοσμίων Κυπέλλων, τα σημαντικά
ραντεβού για τον Κοντίδη εντός του
2017 είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλη-
μα των Laser στο Σπλιτ τον Σεπτέμβριο
και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
στη Βαρκελώνη. Επίσης θα λάβει μέ-
ρος αρχές Αυγούστου στο test event
ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλή-
ματος που θα γίνει στο Aarhus στη
Δανία το 2018 (αγώνας πρόκρισης
για την Ολυμπιάδα του Τόκιο). 

Για μια ακόμα χρονιά πλάι στον Κον-
τίδη βρίσκονται οι χορηγοί του, ΟΠΑΠ
Κύπρου και το Ίδρυμα Λεβέντη, όπως
επίσης και οι υποστηρικτές του, AJK
Wealth Management, η κατασκευαστική
VITA και το Stelios Foundation.

Στην Κροατία για προετοιμασία 

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

H πρώτη πράξη των ημιτελικών του
Κυπέλλου ΟΠΑΠ Γυναικών Α’ Κα-
τηγορίας θα παιχθεί σήμερα στις
20:00, στο Αθλητικό Κέντρο της Ανορ-
θώσεως στο ΑΤΙ. Η «μεγάλη κυρία»
υποδέχεται την «τυχερή» λόγω κλή-
ρωσης του Κυπέλλου ομάδα του ΘΟΙ
Αυγόρου (σ.σ. πέρασε χωρίς αγώνα)
στα ημιτελικά. 

Λόγω έδρας η Ανόρθωσις είναι το
μεγάλο φαβορί για να κάνει το πρώτο
βήμα πρόκρισης και να πάει με προ-
βάδισμα στον επαναληπτικό της 21ης
Μαρτίου στο Αυγόρου. Όπως διεξά-
γεται το Κύπελλο, η πρόκριση θα κριθεί
σε δυο αγώνες.

Για άλλο έναν αγώνα ο κ. Μπόσκο-
βιτς θα στερηθεί των υπηρεσιών της
πασαδόρου Κάλιας Βασιλείου, που θα
επανέλθει τη νέα χρονιά, αλλά όλες οι
υπόλοιπες είναι στη διάθεση του Σέρ-
βου κόουτς. 

Το ΘΟΙ πάει στη Λευκωσία για να
παλέψει ακόμα και για το διπλό. Ο Βουλ-
γαροκύπριος κόουτς Λούης Νοβάκοφ
μελέτησε την ομάδα της Ανόρθωσης και
θα επιδιώξει να χτυπήσει στα αδύνατά
της σημεία. Το ευχάριστο για τις Αυγο-
ρίτισσες είναι ότι θα παραταχθούν πλήρεις
με σκοπό το σκορ πρόκρισης. 

Τον αγώνα θα διαιτητεύσουν οι Μ.
Γρηγορίου και Σ. Παυλίδης. Επόπτες
ορίστηκαν οι Κ. Λαζάρου και Π. Κυ-
πριανού. Παρατηρητής διαιτησίας θα
είναι ο Ν. Ευγενίου.

Ψάχνει το καθαρό σκορ
Στο Γήπεδο του Απόλλωνα (21:00) θα
διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός του

Κυπέλλου ΟΠΑΠ Γυναικών Α Κατη-
γορίας μεταξύ Sabbianco Απόλλων -
Ολυμπιάδας Ν. Η Λεμεσιανή ομάδα
θεωρείται το φαβορί, αλλά σε δυο αγώ-
νες ημιτελικών τα πάντα θα κριθούν
σε δυο αγώνες.

Οι Λεμεσιανές που απέκλεισαν
στα προημιτελικά την BetOnAlfa ΑΕΛ
με δυο νίκες 3-0 και 2-3 θα επιδιώ-

ξουν ένα καθαρό σκορ, με στόχο να
αποκτήσουν το πάνω χέρι για την
πρόκριση στον τελικό. Ο κόουτς Γιάν-
νης Γιαπάνης δεν αντιμετωπίζει κα-
νένα πρόβλημα και όπως δήλωσε
στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ θέλει να
δει από τις παίκτρές του να αποδίδουν
στο μάξιμουμ για να προβεί και στο
απαραίτητο ροτέισον.

Η Ολυμπιάδα Ν. θα πάει στη Λεμεσό
για το καλύτερο δυνατό και γιατί όχι να
κάνει αισθητή την παρουσία της. Η ομάδα
της Έφης Πέτρου έφθασε στα ημιτελικά,
αποκλείοντας με δυο νίκες την Αναγέν-
νηση Δερύνειας με 3-0 και 0-3. Η προ-
πονήτρια-παίκτρια της Ολυμπιάδας ανέ-
φερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ ότι «φα-
βορί είναι ο Sabbianco Απόλλων, εμείς
θα πάμε στη Λεμεσό για να παλέψουμε.
Είμαστε μια νέα ομάδα με πολλές αλλαγές
από την αρχή της σεζόν που κτίζεται,
ενώ η ομάδα της Λεμεσού είναι έμπειρη
με πρωτοκλασάτες παίκτριες».

Τον αγώνα θα διαιτητεύσουν οι Α.
Κολοκοτρώνης - Β. Γεωργίου. Επόπτες
ορίστηκαν οι Ν. Τζιακούρης - Φ. Φου-
καρίδης.

Ο επαναληπτικός θα γίνει την επόμενη
εβδομάδα στη Λευκωσία.

Το πρόγραμμα:

Απόλλων-ΘΟΙ Αυγόρου 20:00

Ανόρθωση-Ολυμπιάδα Ν. 21:00

Ημιτελικοί με ξεκάθαρα φαβορί 
Sabbianco Απόλλων και Ανόρθωσις έχουν τον πρώτο
λόγο απέναντι σε Ολυμπιάδα και ΘΟΙ Αυγόρου αντίστοιχα

ΦΟΥΤΣΑΛ

Η πρωτοπόρος ΑΕΛ νίκησε ψες εκτός
έδρας τον Εθνικό Λατσιών και έφτασε
στους 51 βαθμούς.

Συνοπτικά τα χθεσινά αποτελέσματα της 20ής

αγωνιστικής:

ΑΠΟΕΛ - ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 11-3

ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. - ΑΕΛ 5-9

ΑΕΚ Σ. - ΕΛΠΙΔΑ Α. 7-4

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΡΑΡΑΤ 1-8

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΕΚ 20:30

«Zωντανή» η Pokka Α.Ε. Καραβά 
Το απόλυτο ντέρμπι εξελίσσεται το ζευ-
γάρι Αναγέννηση Δερύνειας - Pokka
Α.Ε. Καραβά στον όμιλο 5-8 για το Παγ-
κύπριο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών
Α Κατηγορίας. Μετά τη νίκη με 3-2 προ
δεκαημέρου για τους Δερυνειώτες, χθες
βράδυ η ομάδα του Καραβά απάντησε
στο «Σπύρος Κυπριανού» κερδίζοντας
με 3-1 μετά από αμφίρροπο αγώνα, δί-
νοντας νέο ενδιαφέρον στη σειρά.

Αυτήν τη στιγμή το σκορ στις νίκες
είναι στο 3-1 για την Αναγέννηση και το
επόμενο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Γήπεδο
Δερύνειας. Ο αγώνας στη Λεμεσό πα-
ρουσίασε ωραίο θέαμα με τα δυο πρώτα
σετ να κρίνονται στις λεπτομέρειες και
να τα μοιράζονται οι δυο ομάδες. Στο
πρώτο σετ οι «πράσινοι με τον ανατέλ-
λοντα ήλιο» προηγήθηκαν με 0-1 κερ-
δίζοντας με 22-25. Άμεση ήταν η αντί-

δραση της Pokka ΑΕ Καραβά, που κέρ-
δισε με 25-21 και ισοφάρισε σε 1-1.

Στα επόμενα δυο σετ οι «κιτρινό-
μαυροι» έπαιξαν καλύτερα και κέρδι-
σαν με 25-17 και 25-18, πήραν τη
νίκη με 3-1 σετ και μείωσαν στις νίκες,
μένοντας ζωντανοί στο κυνήγι σωτηρίας
και πεντάδας.

Pokka Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ (NΤ. ΛΕΤΣΙΕΦ):

Χατζηδαμιανού, Γερούγκτινεν, Αντω-
νιάδης, Χαριδήμου, Ράμμα, Σάντζεθ -
Λίμπερο: Zορπής.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ (Γ.

ΜΕΛΚΑΣ): Θεοδούλου, Αχιλλέως, Πάν-
τιτς, Μεντούριτς, Ττόφιας, Ελευθερίου -
Λίμπερο: Πέτρου.
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Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Η κάθοδος του Πορτογάλου προπονητή
Αντόνιο Κονσεϊσάο στην Κύπρο σημα-
τοδοτεί μια νέα αρχή για τη Ν. Σαλαμίνα.
Στόχος είναι να δοθεί ένα τέλος στην κα-
τηφόρα του τελευταίου καιρού που έφερε
την ομάδα αλλά και γενικότερα τον Σύλ-
λογο σε δύσκολη θέση, αφού οι φωνές
διαμαρτυρίας εντάθηκαν, μετά τη νέα
ήττα από τον Άρη. Ο προβληματισμός
είναι μεγάλος στις τάξεις της διοίκησης
και ως πρώτο μέτρο προχώρησε σε συμ-
φωνία με νέο προπονητή, ώστε η ομάδα
να επανέλθει άμεσα στον σωστό δρόμο
και κυρίως στα θετικά αποτελέσματα,
αρχής γενομένης από το επόμενο παιχνίδι
με τον Εθνικό Άχνας

Προπονητής με εμπειρίες
Ο 55χρονος Πορτογάλος προπονητής
Αντόνιο Κονσεϊσάο έρχεται στη Ν. Σα-
λαμίνα, κουβαλώντας αρκετές εμπειρίες
από το πορτογαλικό, κυρίως, και το ρου-
μάνικο πρωτάθλημα και είναι σε θέση
να «ξυπνήσει» τους «ερυθρόλευκους»
ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Άλλωστε,
πάνω σ’ αυτή τη λογική βασίστηκε η
απόφαση της διοίκησης και του τεχνικού
διευθυντή της ομάδας Μάκη Παπαϊ-
ωάννου, για να αναθέσουν τα ηνία της
τεχνικής ηγεσίας στον Αντόνιο Κονσεϊσάο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός αναμένεται να
πιάσει άμεσα δουλειά και να βρίσκεται,
μάλιστα, στον πάγκο στο δύσκολο εκτός
έδρας παιχνίδι με τον Εθνικό την ερχό-
μενη Κυριακή. Βασικό ζητούμενο για
τον νέο προπονητή της Ν. Σαλαμίνας
είναι να βελτιώσει την ψυχολογία των
παικτών της ομάδας και να τους τονώσει
την αυτοπεποίθηση. Όπως δήλωσε χθες
στο «Ράδιο Πρώτο» ο εκπρόσωπος Τύ-
που των «ερυθρολεύκων» Γιώργος Κα-
ζαμίας, υπάρχει συμφωνία με τον Αντόνιο
Κονσεϊσάο μέχρι το τέλος της περιόδου.

Νέα αρχή με Κονσεϊσάο

Ένας μήνας αγωνιστικής δράσης με τα
χρώματα της Ανόρθωσης μετά τη με-
τεγγραφή του από την ΑΕΚ στην ομάδα
της Αμμοχώστου, ήταν υπεραρκετός για
τον Αντρέ Άλβες να επιβεβαιώσει με
τον πλέον πανηγυρικό τρόπο την ποδο-
σφαιρική του αξία, επιστέγασμα της οποί-
ας ήταν η ανάδειξή του από τους  αθλη-
τικούς συντάκτες ως ο «Καλύτερος Πο-
δοσφαιριστής» του Επάθλου Ήθους, Τέ-
χνης και Αρετής Carlsberg, για τον μήνα
Φεβρουάριο 2017. 

Για την επιτυχία του αυτή ο Βραζι-
λιάνος ποδοσφαιριστής της «μεγάλης
κυρίας» τιμήθηκε με την Ανώτατη Τι-
μητική Διάκριση της φίλαθλης εταιρείας
Carlsberg, ενώ ο ίδιος σε συνεννόηση
με το σωματείο του επέλεξε το Φιλαν-
θρωπικό Ίδρυμα «Θεοτόκος», στη Λε-
μεσό, στο οποίο η Carlsberg συνεισέφερε
το ποσό των 1000 ευρώ, σύμφωνα με
τους όρους και κανονισμούς που διέπουν
τη διεξαγωγή του δημοφιλούς θεσμού
της Carlsberg. 

ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ 

Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα
η προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας
των Νέων U-19, ενόψει της συμμετοχής
της στον Elite Round του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος την ερχόμενη εβδομάδα
στη Γερμανία. Η αποστολή της Εθνικής
μας θα αναχωρήσει για τη Γερμανία την
Τρίτη 21 Μαρτίου και πριν από την ανα-
χώρηση θα γίνουν τέσσερεις προπονήσεις
από σήμερα Τρίτη μέχρι την Πέμπτη,
καθώς και τη Δευτέρα 20 Μαρτίου. 

Οι προπονήσεις θα γίνουν στο Κοινοτικό

Στάδιο Πυργών. Συγκέντρωση προπονη-
τικής ομάδας και ποδοσφαιριστών η ώρα
10:30 και προπόνηση 11:00 - 12:30. Στον

Elite Round η Κύπρος θα αντιμετωπίσει
τη Γερμανία, τη Σλοβακία και τη Σερβία.
Στην τελική φάση θα προκριθεί η ομάδα
που θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο.

Το πρόγραμμα των αγώνων της Εθνι-
κής μας:
Πέμπτη, 23 Μαρτίου 12:00 ώρα Κύ-

πρου: Γερμανία - Κύπρος (Stadium Αm
Sommerdamm)
Σάββατο, 25 Μαρτίου 17:00 ώρα Κύ-

πρου: Σλοβακία - Κύπρος (Sportpark
Kelsterbach)
Τρίτη, 28 Μαρτίου 18:00 ώρα Κύπρου:

Κύπρος - Σερβρία (Stadium Αm Som-
merdamm)

Η Carlsberg βράβευσε τον Άλβες

Στην τελική ευθεία η προετοιμασία

ΑΠΟΕΛ

Πολύβιος�Αλεξάνδρου�

Τ
ο ζητούμενο για τον ΑΠΟΕΛ

ήταν η νίκη μέσα στο «Αντώ-
νης Παπαδόπουλος», ώστε
να διατηρήσει τη διαφορά του
από τις ομάδες που ακολου-

θούν. Αυτή ήρθε χάρις στο γρήγορο
γκολ που σημείωσε ο Πιέρος Σωτηρίου,
με την ομάδα του Τόμας Κρίστιανσεν να
περνά από μια δύσκολή έδρα απέναντι
σε μια από τις πλέον φορμαρισμένες
ομάδες του πρωταθλήματος. Η αλήθεια
πάντως είναι ότι οι «γαλαζοκίτρινοι» δεν
συνάντησαν ισιαίτερες δυσκολίες, αλλά
ούτε και οι ίδιοι δημιούργησαν τις μεγάλες
ευκαιρίες. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι χωρίς
πολλές φάσεις, όμως το γκολ του Κύπριου
διεθνούς φορ ήταν αρκετό για να απο-
δράσει η ομάδα του από το «Παπ» με
τους τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς. Ο
ΑΠΟΕΛ έφτασε στους 65 βαθμούς και
βλέπει τη συνέχεια με μεγαλύτερη αυ-
τοπεποίθηση.

Στον Αρχάγγελο έχουν γυρίσει από
χθες σελίδα και σκέφτονται ευρωπαϊκά.
Η αποστολή αναχωρεί σήμερα (10:00)
για το Βέλγιο, όπου την Πέμπτη θα αντι-
μετωπίσει στον επαναληπτικό την Άν-
τερλεχτ. Η βαθμός δυσκολίας είναι ιδι-
αίτερα αυξημένος, αφού οι «γαλαζοκί-
τρινοι» καλούνται να ανατρέψουν το σκορ
της ήττας με 1-0 που δέχτηκαν από τους
Βέλγους στον πρώτο αγώνα στο ΓΣΠ.
Πάντως, στον ΑΠΟΕΛ υπάρχει η αισιο-
δοξία ότι μπορούν να τα καταφέρουν
και να πετύχουν άλλη μια υπέρβαση,
που θα τους φέρει στους «8» του Γιου-
ρόπα Λιγκ. Άλλωστε, τώρα, γνωρίζουν
πολύ καλά την Άντερλεχτ, η οποία όπως
έδειξε και στον πρώτο αγώνα σε κανένα
σημείο δεν αποτελεί φόβητρο για την
ομάδα του Τόμας Κρίστιανσεν. Φτάνει
και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές του Δανού
τεχνικού να το πιστέψουν. 

Ανακατεύει
αναγκαστικά την τράπουλα
Ο ΑΠΟΕΛ πάει στο Βέλγιο με αρκετές

και σημαντικές απουσίες, αφού εκτός
αποστολής έμειναν πέντε ποδοσφαιριστές.
Οι τραυματίες Βινίσιους, Αστίθ και
Εφραίμ, ο τιμωρημένος Μοράις, καθώς
επίσης και ο Κάνιας που δεν έχει δι-
καίωμα συμμετοχής. Με αυτά τα δεδο-
μένα, ο κ. Κρίστιανσεν θα πρέπει να ανα-
κατέψει την τράπουλα, αφού το μεγάλο
πρόβλημα εντοπίζεται στον χώρο του
κέντρου. Στην απουσία των Βινίσιους,
Μοράις και Κάνιας δεν μένουν αρκετές
επιλογές, αφού θέση στο αρχικό σχήμα,
λογικά, θα πάρουν οι Εμπεσίλιο, Αρτυ-
ματάς και Μπερτόλιο, με τους Βάντερ,

Αλωνεύτη και Γιαννιώτα να διεκδικούν
τις δύο θέσεις στα άκρα της επίθεσης.
Στην άμυνα, η τετράδα κατά πάσα πιθα-
νότητα θα αποτελείται από τους Μιλάνοφ
και Λάγο στα δύο άκρα και τους Μερκή,
Ιωάννου ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο.
Κάτω από τα δοκάρια θα διατηρηθεί ο
Βάτερμαν.    

Πετεβίνος: «Υπάρχει
πίστη στην ομάδα»
Ο Νεκτάριος Πετεβίνος, μιλώντας χθες
στο «Ράδιο Πρώτο», αναφέρθηκε στον
αγώνα της Πέμπτης με την Άντερλεχτ,

αλλά και για τη νίκη του ΑΠΟΕΛ στον
αγώνα της Κυριακής.

Για τον επαναληπτικό με την Άντερ-
λεχτ ανέφερε: «Ο ΑΠΟΕΛ μεταφέρει
την πίστη και θέληση να παλέψει μέχρι
το τελευταίο λεπτό. Θα πάμε με τους πο-
δοσφαιριστές που έχουμε στη διάθεσή
μας. Για να είναι στην ομάδα σημαίνει
έχουν την ποιότητα και είμαστε βέβαιοι
ότι όλοι θα προσπαθήσουν μέχρι το τε-
λευταίο λεπτό».

Για την νίκη επί της Ανόρθωσης: «Το
ζητούμενο αυτή τη χρονική περίοδο
είναι η ουσία. Περάσαμε από μια δύ-

σκολη έδρα απέναντι σε έναν φορμαρι-
σμένο αντίπαλο και το αποδείξαμε χθες
(σ.σ προχθές). Το παιχνίδι είχε λιγοστές
και μοιρασμένες τελικές προσπάθειες,
εμείς ευτυχήσαμε να σκοράρουμε νωρίς
και να διαχειριστούμε το αποτέλεσμα». 

Για τις διαφορές από Απόλλωνα και
ΑΕΚ: «Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί
βαθμοί. Όλες οι ομάδες έχουν αγωνιστικά
κίνητρα και πιστεύω θα έχουν μέχρι την
τελευταία αγωνιστική. Μια σωστή αξιο-
λόγηση των δεδομένων θα μπορεί να
γίνει με το πέρας του πρώτου γύρου
των πλέι οφ».

Πήρε το ζητούμενο και πετά για Βέλγιο
Με αρκετές απουσίες αλλά με πίστη και αισιοδοξία, οι «γαλαζοκίτρινοι»
μετρούν αντίστροφα για τον επαναληπτικό της Πέμπτης με την Άντερλεχτ
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Απογοητευμένος από το τελικό αποτέ-
λεσμα εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύ-
που ο προπονητής της ΑΕΚ, Ιμανόλ
Ιδιάκεθ. «Κάναμε ένα καλό πρώτο ημί-
χρονο σκοράροντας ένα γκολ και έχοντας
αρκετές ευκαιρίες. Στο ημίχρονο είδαμε
ότι το προβάδισμα δεν ήταν αρκετό,
ωστόσο στα πρώτα λεπτά της επανάληψης
ήταν καλύτερος ο αντίπαλος και μας
έκανε να υποφέρουμε. Μετά το γκολ
που δεχθήκαμε χάσαμε ένα πέναλτι,
τρεις-τέσσερεις κλασσικές ευκαιρίες και
αυτό μας απογοητεύει. Πιστεύω ότι η
ομάδα παίζει καλό ποδόσφαιρο, είναι
ενεργή και συνεχίζουμε στη δεύτερη

θέση της βαθμολογίας. Υπάρχουν πολλά
να γίνουν στα εννιά τελευταία παιχνίδια.
Πιστεύω ότι δικαιούμασταν κάτι περισ-
σότερο από τον αγώνα».

Ιωακείμ: «Αυτή θέλω να βλέπω»
Από την πλευρά του ο προπονητής
της Ομόνοιας Άκης Ιωακείμ τόνισε ότι
την εμφάνιση του β’ ημιχρόνου θέλει
να βλέπει από την ομάδα του. «Είδαμε
ένα πολύ καλό παιχνίδι και από τις
δύο ομάδες. Ξεκινώντας τον αγώνα
υπήρχε υπεροχή από πλευράς ΑΕΚ,
ωστόσο και εμείς είχαμε τις δικές μας
ευκαιρίες. Στην επανάληψη η ομάδα
ήταν αυτή που θέλω να βλέπω εγώ
και όλος ο κόσμος της. Είχαμε την κα-
τοχή μέχρι το σημείο της αποβολής,
είχαμε προσπάθεια και είχαμε πάθος.
Πιστεύω ότι πετύχαμε ένα καθαρό

γκολ όπως έχω πληροφορηθεί. Αν μέ-
ναμε με έντεκα ποδοσφαιριστές, πι-
στεύω ότι το παιχνίδι θα γύριζε στην
πλευρά μας».

ΒαΘμολογια

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1. ΑΠΟΕΛ 27 63-16 65

2. ΑΕΚ 27 55-20 59

3.ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 27 57-20 58

4. ΑΕΛ 27 40-23 52

5.ΟΜΟΝΟΙΑ 27 57-38 51

6.ΑΝΟΡΘΩΣΗ 27 39-28 39

ΣυνΕΧΕια

2η Αγωνιστική

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

16:00 ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΕΚ

19:00 ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

19:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ 

Ιδιάκεθ: «Δικαιούμασταν κάτι περισσότερο»

ΑΕΚ 1
8’ Καταλά

ΟΜΟΝΟΙΑ 1
67’ Βύντρα

Σ’
ένα ντέρμπι που τα είχε

όλα, δεν αναδείχθηκε νι-
κητής. ΑΕΚ και Ομόνοια
έδωσαν όλες τους τις δυ-
νάμεις για τη νίκη, ωστόσο

έμειναν στο 1-1, αποτέλεσμα που βρίσκει
πιο ικανοποιημένη την ομάδα του Ιωα-
κείμ. Η ΑΕΚ κατάφερε να προηγηθεί
στο σκορ με τον Καταλά, αλλά η Ομόνοια
ισοφάρισε με τον Βύντρα. Έχασε πέναλτι
ο Τρισκόφσκι, αποβλήθηκε με δεύτερη
κίτρινη κάρτα ο Φλορέσκου.

Πλέον η ΑΕΚ είναι στη 2η θέση αλλά
στο -6 από τον ΑΠΟΕΛ, ενώ η Ομόνοια
διατηρήθηκε στην 5η θέση, ένα βαθμό
πίσω από την ΑΕΛ. Από ένα ημίχρονο
είχαν οι δύο ομάδες. 

Ο Καταλά άλλαξε τις ισορροπίες 
Μονόλογος της ΑΕΚ ήταν το πρώτο ημί-
χρονο του ντέρμπι. Οι «κιτρινοπράσινοι»
είχαν διαρκώς την μπάλα στην κατοχή
τους, επέβαλαν από νωρίς πλήρως τον
ρυθμό τους και είτε με πλαγιοκοπήσεις
είτε με κάθετες μεταβιβάσεις έμπαιναν
με σχετική άνεση στην περιοχή της Ομό-
νοιας. Οι «πράσινοι», από τη μεριά τους,
αν εξαιρέσουμε τον Ντάρμπισαϊαρ που
προσπάθησε και είχε τρεις καλές ευ-
καιρίες, υστέρησαν τόσο σε ατομικό όσο
και σε ομαδικό επίπεδο. Η ομάδα δεν
είχε αρχή και τέλος και την περισσότερη
ώρα παρακολουθούσε την αντίπαλο να
κάνει παιχνίδι. 

Η ΑΕΚ ευτύχησε να σκοράρει σχετικά
νωρίς με σέντρα ακριβείας του Λαρένα
και κεφαλιά του Καταλά μόλις στο 8ο
λεπτό. Ήταν μια φάση όπου ο Ισπανός
αμυντικός βρέθηκε αμαρκάριστος στο
κέντρο της άμυνας της Ομόνοιας και
χωρίς δυσκολία σκόραρε! Από εκείνο

το σημείο μέχρι το 45’ οι «κιτρινοπράσι-
νοι» έψαξαν και το δεύτερο γκολ, που θα
απλοποιούσε τα πράγματα, έχασαν σω-
ρεία ευκαιριών, είχαν οριζόντιο δοκάρι
στο 42’ αλλά το 1-0 παρέμεινε. Η Ομόνοια
άγγιξε το γκολ στο τελευταίο λεπτό του
ημιχρόνου, αλλά ο Γιωργαλλίδης ήταν
σε ετοιμότητα. 

Άλλη Ομόνοια στο δεύτερο μέρος 
Εντελώς διαφορετική ήταν η εικόνα του
δεύτερου ημιχρόνου. Η εικόνα της Ομό-
νοιας μεταλλάχθηκε προς το καλύτερο
και ανάγκασε την ΑΕΚ σε παθητικό
ρόλο για πολύ μεγάλο διάστημα. Οι
«πράσινοι» επιβλήθηκαν στον αγωνι-
στικό χώρο, μετέφεραν το σκηνικό στο
μισό γήπεδο της αντιπάλου και πίεσαν
για την ισοφάριση. Η ομάδα του Ιωακείμ
δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, ο
Ντάρμπισαϊαρ αστόχησε από κοντά χω-
ρίς τερματοφύλακα, σκόραρε αλλά ακυ-
ρώθηκε σωστά ως φάουλ, αλλά στο 67’

ο Βύντρα έκανε το 1-1 με κοντινή κεφα-
λιά. Κάπου εκεί προσπάθησε να αντι-
δράσει η ΑΕΚ, η οποία τέσσερα λεπτά
αργότερα κέρδισε πέναλτι, αλλά ο Τρι-
σκόφσκι τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.
Στο 74’ οι αριθμητικές ισορροπίες άλ-
λαξαν καθώς ο Φλορέσκου αποβλήθηκε
με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Το πλάνο της
Ομόνοιας διαφοροποιήθηκε, η ΑΕΚ
πίεσε για το γκολ, έφτιαξε ευκαιρίες,
αλλά δεν σκόραρε και απώλεσε δύο
σημαντικούς βαθμούς. 

Το φιλμ Του αγώνα 

4’ Γύρισμα του Ακοράν στην περιοχή,

από θέση βολής ο Φλοριάν δεν βρήκε

όπως ήθελε την μπάλα και χάθηκε η

ευκαιρία για την ΑΕΚ.

6’ Κλασική ευκαιρία για την Ομόνοια.

Ο Χριστοφή έκανε το χαμηλό γύρισμα

στην περιοχή, αλλά από την προβολή

του Ντάρμπισαϊαρ η μπάλα έφυγε

εκτός εστίας. 

6’ Αντεπίθεση για την ΑΕΚ, σουτ από

τον Φλοριάν, η μπάλα κόντραρε σε

αμυντικό και έφυγε κόρνερ. 

8’ 1-0 Από σέντρα ακριβείας του

Λαρένα, ο αμαρκάριστος Καταλά έκανε

την καρφωτή κεφαλιά και έδωσε προ-

βάδισμα στην ΑΕΚ.

10’ Απευθείας εκτέλεση φάουλ του

Τρισκόφσκι, η μπάλα έφυγε δίπλα από

το αριστερό κάθετο δοκάρι.

17’ Ευκαιρία για την Ομόνοια. Ωραίο

σουτ από τον Ντάρμπισαϊαρ, ο Γιωρ-

γαλλίδης έκανε δύσκολη επέμβαση. 

21’ Σουτ του Τρισκόφσκι εντός περιο-

χής, η μπάλα κόντραρε στον Βύντρα

και έφυγε κόρνερ. 

29’ Ο Ακοράν βρήκε χώρο έξω από

την περιοχή, έκανε το σουτ, όμως δεν

μπόρεσε να απειλήσει την εστία του

Παναγή.   

42’ Οριζόντιο δοκάρι για την ΑΕΚ

ύστερα από δύσκολο, αλλά πολύ

ωραίο σουτ του Φλοριάν.

45’ Διπλή ευκαιρία για την Ομόνοια.

Αρχικά ο Γιωργαλλίδης έκανε ασταθή

επέμβαση σε σουτ του Ντάρμπισαϊαρ

και ακολούθως στην επαναφορά ο Χρι-

στοφή δεν μπόρεσε να σκοράρει. 

60’ Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο

Ακοράν απέναντι από τον Παναγή, νι-

κήθηκε από τον πορτιέρο της Ομόνοι-

ας. 

61’ Απίστευτη ευκαιρία για την Ομό-

νοια. Ο Κύπρου έδωσε πάσα πάρε-βάλε

στον Ντάρμπισαϊαρ, αλλά ο Άγγλος

έστειλε την μπάλα εκτός, με εξουδετε-

ρωμένο τον Γιωργαλλίδη. 

65’ Από εκτέλεση κόρνερ ο Ντάρμπι-

σαϊαρ σκόραρε, αλλά δόθηκε φάουλ

καθώς παρεμπόδισε τον αντίπαλο πορ-

τιέρο. 

67’ 1-1 Εκτέλεση κόρνερ, ο Βύντρα

από το δεύτερο δοκάρι αμαρκάριστος

έκανε κεφαλιά και έστειλε την μπάλα

στα δίχτυα. 

71’ Πέναλτι για την ΑΕΚ, σε ανατροπή

του Τρισκόφσκι από τον Μαργκάσα. Ο

Τρισκόφσκι ανέλαβε την εκτέλεση. Με

δύναμη έκανε το σουτ και έστειλε την

μπάλα στην οριζόντια δοκό.  

90’ Εκτέλεση κόρνερ του Λαμπάν, κε-

φαλιά του Μοΐσοφ, πάνω στη γραμμή

τέρματος έδιωξε ο Βύντρα. 

Η μπίλια στο… κέντρο
Σαν ρουλέτα έμοιαζε το χθεσινό ντέρμπι, σ’ ένα… τρελό παιχνίδι, όπου δεν αναδείχθηκε νικητής 

Διαιτητής: Λούκας Σωτηρίου

Κίτρινες: / Κλέιτον

Κόκκινες: Φλορέσκου (2η κίτρινη)

ΑΕΚ: Γιωργαλλίδης, Μοΐσοφ, Καταλά, Λαρένα (80’ Μυτί-

δης), Ακοράν, Τρισκόφσκι, Μπόλιεβιτς (65’ Τομάς), Ορτίθ,

Γκαρίδο (83’ Μαλόκου), Λαμπάν και Φλοριάν.  

Ομόνοια: Παναγή, Δημητρίου, Βύντρα, Φλορέσκου,

Σοϊλέδης, Μαργκάσα, Τουρέ (46’ Μπρέβελντ), Κλέιτον,

Χριστοφή, Κύπρου (63’ Αζίζ, 82’ Καρλίτος), Νταρμπι-

σάιαρ.  
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Έδειξε χαρακτήρα και θέληση η «κυρία»
Στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολος αντίπαλος στα play off

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης Τσιρόπουλος

Ικανοποίηση από την εμφάνιση, όχι
όμως από το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το
συμπέρασμα που εξάγουν στην Ανόρ-
θωση την επόμενη ημέρα του αγώνα με
τον ΑΠΟΕΛ. Η «κυρία» κάθε άλλο παρά
αδιάφορη παρουσιάστηκε στο παιχνίδι.
Είχε πάθος, δύναμη, θέληση, έγινε μεγάλη
προσπάθεια, όμως παρουσίασε πρό-
βλημα στη δημιουργία φάσεων. Το στοι-
χείο αυτό έλειπε από την Ανόρθωση και
δεν ήταν καθόλου απειλητική ή στον
βαθμό που θέλει να είναι ο Ρόνι Λέβι.

Η «κυρία» απέναντι σε μια πολύ ποι-
οτική ομάδα μέτρησε δυνάμεις. Έδειξε
χαρακτήρα, στέλνοντας σαφέστατα μη-
νύματα ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολος
αντίπαλος για όλες τις ομάδες στις ανα-
μετρήσεις των play off. Τέτοιου είδους
αγώνες, με καλή αγωνιστική παρουσία
όπως αυτή που είχε η Ανόρθωση, κρα-
τούν σε εγρήγορση μια ομάδα ειδικά
όταν έχει ενώπιόν της έναν μεγάλο στόχο,
την κατάκτηση του κυπέλλου. 

Έκτη αρνητική πρεμιέρα
Η Ανόρθωση συνέχισε ένα αρνητικό

σερί σε πρεμιέρα των αγώνων των play
off. Έχει να γευτεί τη χαρά της νίκης από
την περίοδο 2009-2010, όταν είχε επι-
κρατήσει του Απόλλωνα με 2-0. Από
τότε, μετρά πέντε ήττες (τέσσερεις συνεχείς)
και μια ισοπαλία. 

Διαμαρτύρονται για Αναστασίου
Η Ανόρθωση έφυγε από το ντέρμπι

με τον ΑΠΟΕΛ έχοντας αρκετά παράπονα
για τη διαιτησία του Γιάννη Αναστασίου.
Παράπονα που εστιάζονται στη φάση
επίτευξης του τέρματος του ΑΠΟΕΛ για
φάουλ του Ιωάννου, για αρκετές λανθα-
σμένες αποφάσεις του, αλλά και για λάθη

στον πειθαρχικό τομέα. Η διοίκηση της
Ανόρθωσης αναμενόταν χθες να εξετάσει
το θέμα διαιτησίας και να αποφάσιζε αν
θα προχωρούσε στην καταγγελία της. 

Λήξαν το θέμα
Κατά τη διάρκεια του αγώνα της

Κυριακής, υπήρχε ένταση μεταξύ
δυο ποδοσφαιριστών της Ανόρθωσης,
του Ζοάο Βίκτορ και του Ρούμπεν

Ράγιος. Αντάλλαξαν κάποια «γαλλι-
κά», με τους ψυχραιμότερος να ηρε-
μούν τα πνεύματα. Το θέμα αυτό θε-
ωρείται λήξαν στην Ανόρθωση, κα-
θώς ο πρόεδρός της αμέσως μετά το
τέλος του αγώνα συζήτησε με τους
δυο ποδοσφαιριστές, τελειώνοντας
ουσιαστικά το θέμα. 

Η επόμενη ημέρα, φέρνει την προ-
σοχή όλων στο εκτός έδρας ντέρμπι

με την Ομόνοια το Σάββατο στις 19:00
στο ΓΣΠ. Ο στόχος παραμένει ο ίδιος
όπως σε κάθε παιχνίδι, η κατάκτηση
των τριών βαθμών. Αυτό θέλει να πρά-
ξει το Σάββατο απέναντι στους «πρά-
σινους». Ένα θετικό αποτέλεσμα θα
επαναφέρει το κλίμα εκεί που το επι-
θυμεί ο προπονητής της, ενώ θα ανε-
βάσει και την ψυχολογία. Από το ντέρμ-
πι με τον ΑΠΟΕΛ έχει προκύψει πρό-

βλημα τραυματισμού με τον Ερέρο, ο
οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή. Οι
επόμενες 1-2 ημέρες θα ξεκαθαρίσουν
αν μπορεί να αγωνιστεί και να τεθεί
στη διάθεση του Ισραηλινού προπο-
νητή. Σε ό,τι αφορά τον Καρλίτος, δεν
έχει καταφέρει να προπονηθεί σε κα-
νονικούς ρυθμούς, όμως οι πιθανότητες
να προλάβει τον αγώνα του Σαββάτου
είναι υπέρ του.

Δεν σηκώνουν λευκή σημαία 
Στον Απόλλωνα θα τα δώσουν όλα για να κατακτήσουν τους περισσότερους βαθμούς 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

Κωστής Σταυρινίδης 

Μπορεί να έχασε πολύτιμο έδαφος με
τις δύο σερί ισοπαλίες που τον έφεραν
ξανά στο -7 από την κορυφή, όμως στον
Απόλλωνα δεν υψώνουν λευκή σημαία
και δεν εγκαταλείπουν τη μάχη. Υπάρ-
χουν ακόμα εννέα αγώνες, 27 διαθέσιμοι
βαθμοί και θα προσπαθήσουν να πάρουν
το μάξιμουμ των βαθμών για να υλο-
ποιήσουν τον φετινό τους στόχο. 

Άλλωστε οι τελευταίες απώλειες δεν
ήρθαν λόγω κακών εμφανίσεων αλλά
κυρίως λόγω συγκυριών. Με την Ανόρ-
θωση έμεινε ο Απόλλωνας από νωρίς
με δέκα ποδοσφαιριστές, ενώ με την
ΑΕΛ, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του
δευτέρου ημιχρόνου, δεν κατάφερε να
σημειώσει περισσότερα από ένα γκολ
που θα του έδιναν τη νίκη. Και είναι
λόγω των πολύ καλών εμφανίσεων που
δεν έχει χαθεί η πίστη και η αισιοδοξία
για τη συνέχεια. 

Όμως επιβάλλεται άμεσα να επιστρέ-
ψει στις νίκες η ομάδα αρχής γενομένης
από τον αγώνα του Σαββάτου, με την
ΑΕΚ, στο Τσίρειο. Για να καλυφθεί η
απόσταση των 7 βαθμών θα πρέπει ο
Απόλλωνας να ξεκινήσει να κτίζει ένα
σερί νικών που θα επαναφέρει την αυ-
τοπεποίθηση και την αισιοδοξία σε όλους.
Ήδη ο Σωφρόνης Αυγουστή ζήτησε από
τους παίκτες του να σηκώσουν το κεφάλι,
να συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά και
θα ανταμειφθούν για τους κόπους τους
μέσα στο γήπεδο με νίκες και βαθμούς. 

Η επιστροφή στη δράση του Ρομπέρζ

ήταν κάτι που περίμενε πώς και πώς ο
τεχνικός του Απόλλωνα, αφού ο Γάλλος
αμυντικός το τελευταίο τρίμηνο είναι σε

εξαιρετική κατάσταση. Ο Ρομπέρζ και
στο λεμεσιανό ντέρμπι ήταν πολύ καλός.
Ταυτόχρονα η επιστροφή του Γάλλου

θα επαναφέρει στη  μεσαία γραμμή τον
Χάμπο, ο οποίος εξέτισε την τιμωρία του
και θα είναι στη διάθεση του προπονητή

του το Σάββατο. Ο Κύπριος άσος έλειψε
αφάνταστα από τον Απόλλωνα το Σάββατο,
αφού επίσης είναι ένας ποδοσφαιριστής
που είναι σε πολύ καλή κατάσταση. 

Ένα θετικό που βγήκε στο λεμεσιανό
ντέρμπι είναι η πολύ καλή εμφάνιση
του Γκίε. Ο Αφρικανός επιθετικός αγω-
νίσθηκε για τρίτο σερί παιχνίδι για 45λε-
πτά και έδειξε να βρίσκει τα πατήματά
του και να έχει αφήσει πίσω του εντελώς
τον τραυματισμό του. Πλέον η «κόμπρα»
θέτει πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για
να πάρει φανέλα βασικού στον αγώνα
του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Ένας Γκίε σε
πολύ καλή κατάσταση αποτελεί ένα συν
για τον Απόλλωνα, αφού είναι επιθετικός
εντελώς διαφορετικού στυλ από τους
άλλους δύο (Μάγκλιτσα, Πίεχ) και μπορεί
να δώσει στη γραμμή κρούση της ομάδας
το αναπάντεχο και το απροσδόκητο. 

Στον Απόλλωνα περιμένουν και την
επιστροφή στα γκολ από τον Φώτη Πα-
πουλή. Ο αρχηγός της ομάδας, που είναι
και πρώτος της σκόρερ με 12 τέρματα,
έχει να πετύχει γκολ από τις 7 Ιανουαρίου.
Είναι άσφαιρος λίγο περισσότερο από
δύο μήνες και ο προπονητής του περι-
μένει πως μόλις βρει ξανά τον δρόμο
προς τα δίκτυα θα λυθεί και θα προσφέρει
ακόμα περισσότερα. Πρέπει να σημει-
ώσουμε ότι ο Παπουλής έχασε και
κάποια παιχνίδια λόγω τραυματισμού,
ενώ στα τελευταία παιχνίδια ήταν και
λίγο άτυχος. Είχε δοκάρι στον αγώνα
του περασμένου Σαββάτου και τεράστια
ευκαιρία με τον ΑΠΟΕΛ. Είναι καθαρά
θέμα ψυχολογίας, αφού ο αρχηγός των
«κυανόλευκων» είναι μέσα στις φάσεις
και σύντομα θα σκοράρει ξανά. 
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ΑΡΗΣ 

Κωστής�Σταυρινίδης

Ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο ο Άρης
τη β’ φάση του πρωταθλήματος με πολύ
καλή εμφάνιση και επιβλητική νίκη στη
Λάρνακα. Με το καλημέρα η ομάδα της
Λεμεσού έστειλε το μήνυμα ότι είναι απο-
φασισμένη να τελειώσει το συντομότερο
δυνατό την υπόθεση παραμονή. Ο Άρης
επιβεβαίωσε ότι είναι σε πολύ καλή αγω-
νιστική κατάσταση, γεγονός που έχει ικα-
νοποιήσει τους πάντες μέσα και γύρω
από την ομάδα. Τώρα η σκέψη έχει στραφεί
στον αγώνα της Κυριακής με τη Δόξα
στο Τσίρειο, ένα πολύ καθοριστικό παιγνίδι.
Με νίκη ο Άρης θα ανοίξει απόσταση 7
βαθμών από την ομάδα της Κατωκοπιάς
και ουσιαστικά θα κάνει το σημαντικότερο
βήμα για τη σωτηρία του. Μοναδικός
απών θα είναι ο τραυματίας Σκούρτης. 

Μπορεί η χρονιά να μην έχει τελει-
ώσει ακόμα, όμως στον Άρη έχουν ξεκι-
νήσει να σκέφτονται την επόμενη. Γι’
αυτό και συμφώνησαν με τον αρχηγό
της ΑΕΖ Αντρέα Μαμμίδη. Τον ποδο-
σφαιριστή ξέρει πολύ καλά ο Νικόλας

Μαρτίδης από την κοινή τους συνύπαρξη
στην ομάδα του Ζακακίου. 

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Άρης γνωστο-
ποίησε με ανακοίνωσή του ότι την ερ-
χόμενη Κυριακή στις 10:30 θα πραγ-

ματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση
στο σωματείο, με κύριο θέμα τη συζήτηση
και επίλυση προβλημάτων επείγουσας
φύσεως τα οποία χρήζουν την έγκριση
της Γενικής Συνέλευσης. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 

«Για μας φαίνεται ότι τώρα αρχίζει το
πρωτάθλημα. Κάθε παιχνίδι πλέον είναι
σημαντικό και ελπίζω οι ποδοσφαιριστές
μου να το έχουν αντιληφθεί». Με αυτά τα
λόγια άρχισε τις δηλώσεις του ο Βάλντας
Ιβανάουσκας, μετά την ήττα του Εθνικού
από την Καρμιώτισσα. Ο Λιθουανός τε-
χνικός έμεινε απογοητευμένος από την
εικόνα των παικτών του στο δεύτερο ημί-
χρονο και προσπάθησε να στείλει το μή-
νυμα πως με ανάλογες εμφανίσεις η
ομάδα θα κινδυνέψει ακόμα και για υπο-
βιβασμό. Από χθες η Καρμιώτισσα συγ-

κατοικεί με την προσφυγική ομάδα στη
βαθμολογία με 30 βαθμούς. Για την ώρα,
η διαφορά των επτά βαθμών από την τε-
λευταία θέση θεωρείται ασφαλείας, ώστε
να τη διαχειριστούν οι ποδοσφαιριστές.
Αλλά να τη διαχειριστούν. Διότι ακολουθεί
το παιγνίδι με τον Άρη που έχει 27 βαθμούς
και όπως γίνεται αντιληπτό απαγορεύεται
ήττα, καθώς σε αυτό ενδεχόμενο η ομάδα
της Λεμεσού θα πιάσει τον Εθνικό στον
βαθμολογικό πίνακα. Και ανάλογα με τα
αποτελέσματα των άλλων δύο αγώνων,
πιθανόν να μειώσει τις αποστάσεις και η
ουραγός Δόξα. Άπαντες στο Δασάκι γνω-
ρίζουν πως με πιθανό βαθμολογικό κέρδος
στο Τσίρειο, η ομάδα δεν θα κινδυνέψει. 

Νίκη με ξεκάθαρα μηνύματα 

Καμπανάκι από Ιβανάουσκας

ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης

Τ
α χαμόγελα επέστρεψαν στην

ΑΕΛ. Και οι λόγοι είναι πολλοί.
Είναι η παθιασμένη εμφάνιση
στο λεμεσιανό ντέρμπι, κάτι
που είχε καιρό να συμβεί,

είναι η εμφάνιση κάποιων ποδοσφαιρι-
στών που χαροποίησε τον κόσμο, είναι
ότι μπήκε τέλος στο σερί των ηττών και
φυσικά ότι εξακολουθεί η ΑΕΛ να είναι
μέσα στον στόχο της, που δεν είναι άλλος
από την έξοδο στην Ευρώπη.

Αγωνιστικά ήταν πολύ βελτιωμένη
η ΑΕΛ το περασμένο Σάββατο. Το πλάνο
του προπονητή της δούλεψε (τουλάχιστον
για ένα ημίχρονο) σε μεγάλο βαθμό. Ο
Διονύσης Διονυσίου στο ντεμπούτο του
προσπάθησε να διορθώσει κάποια πράγ-
ματα και είχε επιτυχία. Το κυριότερο
όμως ήταν ότι κατάφερε να κάνει τους
ποδοσφαιριστές να παίξουν με πάθος,
διάθεση και θέληση, όπως ακριβώς θέ-
λουν να τους βλέπουν οι οπαδοί της
ομάδας. 

Και ατομικά, όμως, υπήρξαν κάποιοι
ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν. Πρώτος
και καλύτερος ο Ραφαέλ Ρόμο. Ο Βενε-
ζουελάνος κίπερ ήταν εξαιρετικός και στο
δεύτερο ημίχρονο σε κάποιες στιγμές φαι-
νόταν να παίζει μόνος του τους αντιπάλους
του. Έκανε σωρεία πολύ καλών επεμβά-
σεων με αποκορύφωμα την απόκρουση
στο 79’ στην προσπάθεια του Γκίε. Εκεί
έδειξε τρομερά αντανακλαστικά και απο-
σόβησε ένα σχεδόν σίγουρο τέρμα. Επίσης
η απόκρουση που έκανε λίγο μετά σε
σου του Παπουλή ήταν μεγάλης κλάσης. 

Πέρα από τον Ρόμο, ήταν και το αμυν-
τικό δίδυμο Μιτρέα, Κυριάκου. Ο Ρου-
μάνος παιχνίδι με παιχνίδι δείχνει να
βρίσκει τα πατήματά του και αποτελεί
μιαν αξιόπιστη λύση στα μετόπισθεν. Η
αρχή του μπορεί να μην ήταν η ιδανική
όμως σιγά - σιγά δικαιώνει τις προσδοκίες.
Άλλωστε αποκτήθηκε για να καλύψει το
κενό που άφησε η αποχώρηση του
Σιέλη. Ο Κυριάκου στο πρώτο του παι-
γνίδι ως βασικός, τα πήγε αρκετά καλά
και άφησε υποσχέσεις για το μέλλον. Ο
πρώην αρχηγός της Εθνικής Νέων έχει
μεγαλώσει (είναι πλέον 23) και είναι πο-
δοσφαιριστής της πρώτης ομάδας από
το 2012. Η αλήθεια είναι πως δεν πήρε
πραγματικές ευκαιρίες για να δείξει τι
μπορεί να προσφέρει. 

Φορτούνα-Σοάρες
Στα θετικά του ντέρμπι ήταν και η επι-
στροφή στις καλές εμφανίσεις των Φορ-
τούνα και Σοάρες. Οι δύο ποδοσφαιρι-
στές ήταν από τους βασικούς πρωτα-
γωνιστές της λεμεσιανής ομάδας στον
πρώτο γύρο, όμως η αλήθεια είναι πως
το τελευταίο διάστημα η απόδοσή τους
είχε κυμανθεί σε μέτρια επίπεδα. Στον

αγώνα του Σαββάτου ήταν και οι δύο
αρκετά καλοί. Ο νεαρός ακραίος μπακ
ήταν ο δημιουργός του τέρματος της
ομάδας του, ενώ ο αρχηγός του Πρά-
σινου Ακρωτηρίου, παίζοντας λίγο πιο
μπροστά απ’ ότι συνήθως, ήταν ο δη-
μιουργός των περισσότερων φάσεων
για την ομάδα του. Ο κ. Διονυσίου
πολύ θα ήθελε να βλέπει τους δύο πο-

δοσφαιριστές στα ψηλά στάνταρ της
απόδοσής τους και στη συνέχεια του
πρωταθλήματος. 

Σε μιαν άλλη εξέλιξη, ο Αλέξης Γαρ-
πόζης μετά από χρόνια επέστρεψε στην
ΑΕΛ. Ο νεαρός τεχνικός είχε συνάντηση
χθες με τον προπονητή της ομάδας Διο-
νύση Διονυσίου και συμφώνησαν όπως
αναλάβει τη θέση του βοηθού προπονητή

της λεμεσιανής ομάδας, κάτι που ανα-
κοίνωσαν το μεσημέρι οι «κίτρινοι» της
Λεμεσού. 

Σε ό,τι αφορά τον αγώνα της Δευτέρας
με τον ΑΠΟΕΛ, είναι πιθανόν η τεχνική
ηγεσία της ΑΕΛ να έχει όλους τους πο-
δοσφαιριστές ετοιμοπόλεμους ακόμα
και τον Τζούνιορ, που αναμένεται μέσα
στην εβδομάδα να ανεβάσει στροφές. 

Η βελτίωση και το πάθος έφεραν χαμόγελα
Απαιτείται όμως ανάλογη συνέχεια σε πρωτάθλημα-κύπελλο 



ΑΕΚ

Ο Μανόλο Χιμένεθ κερδίζει το στοίχημα
που έβαλε η ΑΕΚ με την πρόσληψή του.
Οι επιφυλάξεις που υπήρχαν για το αν
ο Ισπανός προπονητής μπορούσε να
βελτιώσει την προβληματική μέχρι τότε
εικόνα της ομάδας έχουν αρχίσει να αί-
ρονται, καθώς είναι διαρκής η αγωνιστική
πρόοδος και τουλάχιστον εντός έδρας η
«Ένωση» παρουσιάζεται εντυπωσιακή,
μετρώντας επτά νίκες σε ισάριθμα ματς
με γκολ 24-0. 

Η ατάκα του Δημήτρη Μελισσανίδη
στον Χιμένεθ («αυτή την ΑΕΚ θέλουμε
να βλέπουμε») στα αποδυτήρια μετά το
3-0 επί του ΠΑΟΚ δείχνει και την ικα-
νοποίηση της διοίκησης για την εικόνα
της ομάδας. 

Παρότι, λοιπόν, είναι δεδομένο πως
ο 53χρονος προπονητής κερδίζει διαρ-
κώς πόντους και την εμπιστοσύνη όλων
στις τάξεις της ΑΕΚ, από τη διοίκηση
και τους παίκτες μέχρι τους φιλάθλους
και τα ΜΜΕ, οποιαδήποτε συζήτηση
για το μέλλον του είναι πρόωρη. 

Ο Χιμένεθ έχει υπογράψει ώς το
τέλος της περιόδου και δεν πρόκειται
να υπάρξει άμεσα απόφαση για πιθανή
ανανέωση συμβολαίου. Η διοίκηση θα
περιμένει να αξιολογήσει την κατάσταση
μετά τα… δύσκολα που έρχονται. Η ΑΕΚ

ακόμη δεν έχει καν εξασφαλίσει τη συμ-
μετοχή της στα play offs και ο Ισπανός
προπονητής θα κριθεί από το πώς θα
παρουσιαστεί η ομάδα μέχρι το τέλος
της περιόδου και το τι θα καταφέρει σε
πρωτάθλημα, αλλά και στο Κύπελλο.
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ΤΣΕΛΣΙ

Ένα τεράστιο μπάτζετ θα ζητήσει για
μετεγγραφές την επόμενη σεζόν ο Αν-
τόνιο Κόντε, που θέλει να έχει το πάνω
χέρι, όταν θα βγει στη γύρα για... νέα
αποκτήματα. 

Η Τσέλσι έχει το πάνω χέρι στην
Πρέμιερ Λιγκ και δύσκολα θα χάσει
το φετινό πρωτάθλημα. Ωστόσο, για
τον Αντόνιο Κόντε αυτό δεν φτάνει. 

Ο Ιταλός τεχνικός θέλει να δει την
ομάδα του να πρωταγωνιστεί και την
επόμενη σεζόν και θα κάνει ό,τι μπορεί
για να ενισχυθούν και άλλο οι «μπλε»
του Λονδίνου, κατά τη μετεγγραφική
διάρκεια του καλοκαιριού. 

Σύμφωνα με όσα γράφονται στην
Αγγλία, ο Κόντε θα ζητήσει ένα μεγάλο
μπάτζετ για μετεγγραφές, το οποίο δεν

αποκλείεται να ξεπερνάει ακόμα και
τα 200 εκ. λίρες. 

Με το ποσό αυτό, η Τσέλσι θα έχει
την πολυτέλεια να κινηθεί με άνεση
στο μετεγγραφικό παζάρι, δεδομένου
πως θα χρειάζεται ενίσχυση, εξαιτίας
της παρουσίας της και στο Τσάμπιονς
Λιγκ την επόμενη σεζόν.

ΡΟΜΑ

Νέα σύννεφα φαίνεται να δημιουρ-
γούνται στις σχέσεις του προπονητή
της Ρόμα Λουτσιάνο Σπαλέτι με τον
εμβληματικό αρχηγό των «τζιαλορόσι»
Φραντσέσκο Τότι, μετά το περιστατικό
που έλαβε χώρα στην αναμέτρηση
απέναντι στην Παλέρμο στη Σικελία. 

Δεκαπέντε λεπτά πριν από τη συμ-
πλήρωση των ενενήντα, ο Σπαλέτι
καλεί από τον πάγκο τον «capitano»
να ετοιμαστεί, προκειμένου να περάσει
στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή. Το
νούμερο «10» απαντά πως προτιμά
να μείνει στον πάγκο, καθώς ένιωθε
πόνο στη μέση, κάτι το οποίο δεν είχε
αναφέρει νωρίτερα σε κανέναν. 

Ο Ιταλός τεχνικός προσπάθησε να
μη δώσει έκταση στο θέμα, αναφέροντας
στη συνέντευξη Τύπου: «Δεν θα το
αναλύσω διότι στο παρελθόν ό,τι έχω
πει έχει χρησιμοποιηθεί εναντίον μου.
Για εμένα, καθώς έκανε ζέσταμα, ένιωσε
μία ενόχληση στη μέση και προτίμησε
να μην μπει. Αφού μου απάντησε έτσι,

απλά επέλεξα έναν άλλον παίκτη για
αλλαγή». 

Όπως μετέδωσε το ιταλικό Sky, ο
Τότι είχε αναφέρει πως αισθανόταν
ενοχλήσεις στη μέση κατά τη διάρκεια
της πτήσης της επιστροφής της ομάδας
από τη Γαλλία και το ματς με τη Λιόν
για τους«16» του Europa League. Άρα
το συμβάν θεωρείται λήξαν; 

Η αλήθεια πάντως είναι πως τα τέσ-
σερα λεπτά στα αγωνίστηκε ο αρχηγός
στο ντέρμπι δεν του άρεσαν καθόλου,
όπως και η παραμονή στον πάγκο στα
παιχνίδια που ακολούθησαν.

Σύννεφα στις σχέσεις Τότι-Σπαλέτι!

Ζητά ένα τσουβάλι λίρες
για μετεγγραφές ο Κόντε

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Ξ
εκινούν απόψε και ολοκλη-

ρώνονται αύριο οι αγώνες
ρεβάνς της φάσης των «16»
του Champions League, με
σημαντικά παιχνίδια, χωρίς

ασφαλή προγνωστικά. Η Γιουβέντους
μπορεί να σκέφτεται από τώρα τη φάση
των «8» μετά το σκορ του πρώτου αγώνα.
Οι πρωταθλητές Ιταλίας επικράτησαν 2-
0 στην πρώτη αναμέτρηση κόντρα στην
Πόρτο, στο «Ντραγκάο», και λογικά έχουν
σταμπάρει μια θέση στα προημιτελικά
της διοργάνωσης. Στον άλλο σημερινό

αγώνα, η Λέστερ υποδέχεται στην έδρα
της τη Σεβίλη, στη ρεβάνς του 2-1 του
πρώτου αγώνα στην Ισπανία.  Η φάση
των «16», ολοκληρώνεται αύριο με άλλα
δύο παιχνίδια. Η Μονακό θέλει ν’ ανατρέψει
την ήττα με 5-3, στο πρώτο ματς στην
Αγγλία κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ
στην επόμενη φάση θεωρητικά βρίσκεται

και η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία νίκησε
στο πρώτο ματς στην έδρα της Λεβερκούζεν
με 4-2 και φιλοξενεί τη γερμανική ομάδα
στο «Βιθέντε Καλντερόν».

Το πρόγραμμα του διημέρου και τα
αποτελέσματα των πρώτων αγώνων:
ΣΗΜΕΡΑ

Γιουβέντους-Πόρτο (2-0) 21:45   

Λέστερ-Σεβίλη (1-2) 21:45

ΤΕΤΑΡΤΗ

Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβερκούζεν (4-2) 21:45  

Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι (3-5) 21:45  

Έχουν ήδη προκριθεί:
Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου,
Μπαρσελόνα και Μπορούσια Ντόρτμουντ. 

Άλλα δύο εισιτήρια βρίσκουν απόψε κάτοχο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.

Στη διάθεση του Βασίλη Βούζα αναμέ-
νεται να τεθεί ο Αλμπέρτο Μποτία, ενόψει
της ρεβάνς με την Μπεσίκτας στην Τουρ-
κία, στο πλαίσιο της φάσης των «16»
του Europa League. Ο Ισπανός αμυντικός
φαίνεται πως ξεπέρασε τον τραυματισμό
που είχε «κληρονομήσει» στο πρώτο
παιχνίδι με τους Τούρκους, ο οποίος
δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί στο προχ-
θεσινό παιχνίδι με τον Ατρόμητο. 

Απ εκεί και πέρα, ο Έλληνας τεχνικός
δεν υπολογίζει τους τραυματίες Βιάνα,

Σεμπά και Καπίνο, οι οποίοι δεν αναμέ-
νεται να προλάβουν να είναι έτοιμοι για
το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. 

Όσον αφορά τώρα τον Σεμπά, ο Βρα-
ζιλιάνος φαίνεται πως είναι αμφίβολος
για το επόμενο ντέρμπι με τον Παναθη-
ναϊκό, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής
της Σούπερ Λίγκας. 

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέ-
ρουν πως ο παίκτης είναι δύσκολο να
προλάβει, αν και το ιατρικό επιτελείο
είναι απόλυτα ικανοποιημένο με την
αποθεραπεία του και οι πιο αισιόδοξοι
περιμένουν να είναι στην αποστολή και
για την Τουρκία.

Παίζει με Μπεσίκτας ο Μποτία

Θα κριθεί στα δύσκολα 
Κερδίζει διαρκώς πόντους λόγω της βελτίωσης
που παρουσιάζει η ομάδα επί των ημερών του
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