



ΑΕΚ: Ήταν πισωγύρισμα αλλά...





 



ΑΕΛ: Καλό κλίμα, έξτρα θέματα

 







ΑΝΟΡΘΩΣΗ: 
Ο «πονοκέφαλος»

του Λέβι

 














 
 






Ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Βελγίου,
γνωρίζοντας πως είναι πλέον το αουτσάιντερ.
Όμως, θα διεκδικήσει και την τελευταία πιθανότητα
για την ανατροπή. Προπόνηση απόψε στο γήπεδο
της Άντερλεχτ, σοβαρές οι απουσίες και μάλλον
δεδομένες οι επιλογές Κρίστιανσεν. 
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ΑΠΟΛΛΩΝ: Έρχεται «τελικός»
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ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Από τις δηλώσεις και μόνο, παικτών
και προπονητή, μπορεί κάποιος να δια-
πιστώσει ότι οι «κιτρινοπράσινοι» έμειναν
έξι βαθμούς πίσω από την κορυφή,
όμως πιστεύουν ακόμη ότι η ομάδα
τους μπορεί να καταφέρει να κόψει πρώ-
τη το νήμα του πρωταθλήματος. Η ομάδα
της Λάρνακας έχει την πίστη και, όταν
το λένε οι πρωταγωνιστές, τότε πρέπει
να τους δοθεί κι άλλη πίστωση. Μόνο
που τα παιχνίδια περνάνε και οι ευκαιρίες
που θα δοθούν δεν θα είναι πολλές.
Έμειναν εννέα τελικοί και η ομάδα της
Λάρνακας θα πρέπει να είναι σχεδόν
αλάνθαστη για να ξεπεράσει τον ΑΠΟΕΛ.
Από τη στιγμή που το πιστεύουν και το
νιώθουν, τότε ο κόσμος θα πρέπει να
κάνει κι άλλη υπομονή και να πιστέψει
κι αυτός, όχι μόνο στις δηλώσεις παικτών
και προπονητή, αλλά και στις ικανότητες
της ομάδας τους. «Είμαστε απογοητευ-
μένοι από το αποτέλεσμα. Παρ’ όλα αυτά
η ομάδα δείχνει ότι είναι ζωντανή και
παίζει καλό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν
ακόμη αρκετοί αγώνες στα πλέι οφ»,
δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα με την
Ομόνοια ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ. Λίγο πιο
πριν και ο Ζιουάν Τομάς εξέφραζε την
πίστη του αλλά τονίζοντας παράλληλα
και πόσο δύσκολο είναι πλέον το έργο
τους. «Είναι λυπηρό, κάναμε ένα καλό
πρώτο ημίχρονο, παίξαμε απίστευτο
παιχνίδι, όμως πετύχαμε μόνο ένα γκολ.
Η Ομόνοια είναι πολύ καλή ομάδα και
στο δεύτερο ημίχρονο, βρήκε ευκαιρίες
και μας έκανε τη ζημιά.  Πρέπει να
δούμε το επόμενο παιχνίδι και να συ-
νεχίσουμε τη μάχη για τον τίτλο. Το
ΑΠΟΕΛ είναι μια μεγάλη ομάδα, όμως,
είναι δύσκολο, αλλά έχουμε δύο παι-
χνίδια μεταξύ μας». Από τις δηλώσεις
και των δύο καταλαβαίνει κανείς ότι η
ΑΕΚ δεν ήταν σταθερή στον αγώνα με
την Ομόνοια. Είχε δύο πρόσωπα σε
κάθε ημίχρονο και στο τέλος πλήρωσε

την αστάθειά της, αλλά και την αναπο-
τελεσματικότητά της. Δεν τέλειωσε τον
αγώνα με δεύτερο γκολ, όταν βρήκε τις
ευκαιρίες και το χειρότερο είναι ότι δεν
μπόρεσε να διαχειριστεί το προβάδισμά
της ακόμη κι όταν έπαιζε με ποδοσφαι-
ριστή περισσότερο. Στη συνέχεια θα
χρειαστεί ποδοσφαιριστές όπως ο Τομάς

που επέστρεψε, ο Τρισκόφσκι που έχασε
δεύτερο πέναλτι φέτος και όλοι οι υπό-
λοιποι που έχουν τις εμπειρίες να υπερ-
βάλουν εαυτόν και να κάνουν την υπέρ-
βαση στα τελευταία εννέα παιχνίδια.

Όλοι μέσα με Απόλλωνα
Επόμενος σταθμός της ΑΕΚ το Τσίρειο

Στάδιο και ο Απόλλωνας. Πολύ δύσκολο
παιχνίδι, με τη νίκη να είναι το μοναδικό
ζητούμενο. Οποιοδήποτε άλλο αποτέ-
λεσμα θα μειώσει κατά πολύ τις πιθανό-
τητες για κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Πάντως ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ θα έχει για
πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό
όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, κα-

θώς και ο Τέτε θα είναι απόλυτα έτοιμος
και δεν αποκλείεται να τον δούμε και
στη βασική ενδεκάδα. Δεν αποκλείεται,
επίσης, να δούμε και κάποιες ακόμη
αλλαγές στο αρχικό σχήμα από τον Βάσκο
τεχνικό σε μια προσπάθεια να βελτιώσει
ακόμη περισσότερο την ομάδα του, για
να φτάσει στο πολυπόθητο «διπλό». 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Η πρώτη αγωνιστική των πλέι-οφ ανήκει
στο παρελθόν. Η Ανόρθωση δεν μπόρεσε
να έχει βαθμολογικό κέρδος με τα δε-
δομένα να παραμένουν τα ίδια για τη
συνέχεια του πρωταθλήματος. Η διαφορά
από την 4η θέση που οδηγεί υπό προ-
ϋποθέσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
βρίσκεται στους 12 βαθμούς. Αριθμητικά
μπορεί να ανατραπούν τα δεδομένα.
Αγωνιστικά εξαιρετικά δύσκολο. Υπάρ-
χουν αρκετοί λόγοι, για τους οποίους ο
Ρόνι Λέβι θα πρέπει να διαχειριστεί τους
αγώνες της β’ φάσης του πρωταθλήματος
με ιδιαίτερο τρόπο.

Αυτό γιατί ο μοναδικός στόχος, το
μεγάλο κίνητρο που υπάρχει στη φετινή
ποδοσφαιρική χρονιά είναι η κατάκτηση
του κυπέλλου. Για να το πετύχει αυτό η
«Κυρία», θα πρέπει να αγωνιστεί σε τρεις
αγώνες κυπέλλου, δυο για τα ημιτελικά
και ένας ο τελικός. Για να μπορέσει να
φτάσει στην κατάκτηση του κυπέλλου
θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές της να βρί-
σκονται στην καλύτερη δυνατή κατά-
σταση. Και εδώ είναι που μπαίνει το
ερώτημα για το πώς πρέπει να διαχειρι-
στεί τους αγώνες της β’ φάσης ο Ισραη-
λινός προπονητής. Από τη μια, το ρόστερ
του δεν είναι μεγάλο σε αριθμό, με αρ-
κετούς ποδοσφαιριστές να μετρούν πολ-
λούς αγώνες. Από την άλλη, όμως, αν

αποφασίσει στους αγώνες του πρωτα-
θλήματος να δίνει την ευκαιρία σε πο-
δοσφαιριστές να αγωνιστούν, τότε υπάρχει
ο κίνδυνος, όταν θα χρειαστεί τους πο-
δοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν

τη διαφορά, να μην είναι σε καλή αγω-
νιστική κατάσταση. Επίσης, δημόσια η
Ανόρθωση έχει τοποθετηθεί ότι σε κάθε
αγώνα θα παρουσιάζει τον καλύτερό της
εαυτό για τον κόσμο και την ιστορία της. 

Ασπίδα προστασίας
Η διοίκηση της Ανόρθωσης εξέτασε
τη διαιτησία του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ.
Όπως πράττει πάντα, στέκεται ασπίδα
προστασίας, διαφυλάσσοντας τα συμ-

φέροντα της ομάδας. Όπως αναφέρει
σε ανακοίνωσή της, έχει πλήρη επί-
γνωση της κατάστασης, ωστόσο, δεν
ξεκαθαρίζει αν θα προχωρήσει σε κα-
ταγγελία του διαιτητή Γιάννη Αναστα-
σίου. 

Πλέον, η «Κυρία» έχει στο μυαλό
της τον εκτός έδρας αγώνα με την Ομό-
νοια το Σάββατο. Αναμέτρηση με ιδιαι-
τερότητα, καθώς θα είναι κεκλεισμένων
των θυρών. Μοναδικός στόχος είναι η
κατάκτηση των τριών βαθμών. Αγωνι-
στικά, παραμένουν αμφίβολοι οι Καρ-
λίτος και Ερέρο με τις περιπτώσεις τους
να ξεκαθαρίζουν τις επόμενες ημέρες.

Στο μεταξύ για τον αγώνα αυτό η δι-
οίκηση με ανακοίνωσή της ενημέρωσε
χθες τον κόσμο της: 

«Η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο σε
συνταξιούχους πέραν των 65 ετών και
παιδιά μέχρι 12 ετών, εφόσον συνο-
δεύονται από τις μητέρες τους. Επι-
πρόσθετα, θα επιτρέπεται η είσοδος
σε άτομα που χρησιμοποιούν αναπη-
ρικό τροχοκάθισμα, όπου και θα φι-
λοξενηθούν στον κατάλληλο χώρο. Τό-
σο οι συνταξιούχοι, όσο και τα παιδιά
με τις μητέρες τους πρέπει να αγορά-
ζουν εισιτήριο. Πρέπει, επίσης, στην
είσοδο του σταδίου να επιδεικνύουν
την πολιτική τους ταυτότητα. Σημει-
ώνεται πως δεν θα υπάρξει προπώ-
ληση, ωστόσο, θα ανοίξει το ταμείο στη
Νότια κερκίδα 1 ώρα πριν από την
έναρξη του παιχνιδιού».

Πρέπει να διατηρηθεί ανταγωνιστική
Με μεγάλο κίνητρο το Κύπελλο, η Ανόρθωση πρέπει να παρουσιάζεται πολύ καλή και στο πρωτάθλημα

Έχασε έδαφος, όχι την πίστη της
Οι «κιτρινοπράσινοι» παραμένουν ζωντανοί και πιστεύουν σε ανατροπή των βαθμολογικών δεδομένων
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