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Ένα το
ζητούμενο
Οι «κυανόλευκοι» δεν συμβιβάζονται με
τίποτα άλλο πέραν της νίκης στο Τσίρειο
απέναντι στην ΑΕΚ.

ΑΠΟΛΛΩΝ » 35 

Αγωνία
για Σοάρες
Ο Διονύσης Διονυσίου μαθαίνει εάν θα
έχει στη διάθεσή του τον διεθνή μέσο στο
ντέρμπι της Δευτέρας.

ΑΕΛ » 35 

Μονόδρομος
η νίκη
Οι «πράσινοι» θέλουν πάση θυσία να
επιστρέψουν στις επιτυχίες κόντρα στη
φορμαρισμένη Ανόρθωση.

ΟΜΟΝΟΙΑ » 36

Στροφή στον
προγραμματισμό
Πώς και πού θα κινηθούν στην «Κυρία»
για το κτίσιμο της ομάδας ενόψει της νέας
περιόδου.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ » 36 

Ψάχνει το
μεγάλο βήμα 
Οι «κιτρινοπράσινοι» δηλώνουν
πανέτοιμοι για να τα δώσουν όλα με
μοναδικό στόχο το διπλό στο Τσίρειο.

ΑΕΚ » 37 
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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

4, 14, 20, 27, 35 και 10
Στην 1η και στην 2η κατηγορία σημειώθηκε

ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. 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

3334554
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

7328η κλήρωση:  3, 7, 15, 18, 22
7329η κλήρωση:  4, 8, 14, 18, 35

SUPER 3

30257η: 377 30258η: 629 30259η: 451
30260η: 519 30261η: 030 30262η: 340
30263η: 236 30264η: 387 30265η: 153
30266η: 271

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

Ποσό-μαμούθ
στον Ιππόδρομο
ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

Μετά από διαδοχικά jackpot στο παιχνίδι
JACKPOT 9, η Λέσχη Ιπποδρομιών
Λευκωσίας αναμένεται να μοιράσει την
Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017, ποσό ύψους
€550.000 περίπου, που είναι το μεγα-
λύτερο ποσό που έχει μοιράσει ποτέ ο
Κυπριακός Ιππόδρομος.  Το κοινό μπορεί
να συμμετάσχει στο παιχνίδι JACKPOT
9, τόσο στα πρακτορεία της Λέσχης Ιπ-
ποδρομιών Λευκωσίας όσο και στον Ιπ-
πόδρομο, από τις 10.00 π.μ. της Κυριακής
19 Μαρτίου 2017.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Δόθηκε χθες το πρωί, από τα γραφεία
του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού,
η εκκίνηση της 16ης Διαδρομή Αγάπης,
που διοργανώνεται από τον Παγκύπριο
Σύνδεσμο για παιδιά με καρκίνο «Ένα
Όνειρο μια Ευχή», η οποία διαρκέσει
τέσσερεις μέρες (μέχρι την Κυριακή 19
Μαρτίου). Η εκκίνηση δόθηκε στην πα-
ρουσία του Προέδρου του ΚΟΑ κ. Κλε-
άνθη Γεωργιάδη, ο οποίος χαιρέτισε την
εκδήλωση, ενώ επαίνεσε και τους μοτο-
συκλετιστές που συμμετέχουν στη δια-
δρομή. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ.
Γιώργος Πενηνταέξ στον χαιρετισμό του
ευχαρίστησε τον ΚΟΑ για τη διαχρονική
στήριξή του, τονίζοντας την ανθρωπιστική
σημασία της Διαδρομής, ενώ εξήρε και
το ανθρωπιστικό έργο που επιτελούν οι

μοτοσυκλετιστές με αυτήν τους τη συμ-
μετοχή. Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος
του ΚΟΑ ανέφερε: «Ο Κυπριακός Αθλη-
τισμός, σαν ένα μεγάλο και σημαντικό
κομμάτι της ευρύτερης κυπριακής κοι-
νωνίας, δηλώνει παρών στη 17η Δια-
δρομή Αγάπης 2017, ανταποκρινόμενος

στην πρόσκληση του αγαπητού Γιώργου
στην προσπάθεια που κάνει ο Παγκύ-
πριος Σύνδεσμος «Ένα Όνειρο μια Ευχή»
για τη στήριξη των παιδιών. Είναι τιμή
για τον ΚΟΑ αυτή η τετραήμερη Δια-
δρομή Αγάπης να εκκινά από τα γραφεία
του Οργανισμού, με τους μοτοσυκλετιστές

να δίνουν το ανθρωπιστικό σύνθημα με
τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Τα συγ-
χαρητήρια του ΚΟΑ στους μοτοσυκλε-
τιστές, των οποίων η συμβολή και η
συμμετοχή είναι αξιοθαύμαστη. Τα θερμά
μας συγχαρητήρια στον Πρόεδρο κ.
Γιώργο Πενηνταέξ και γενικά στον Παγ-
κύπριο Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο μια Ευχή»
για το αξιόλογο και αξιέπαινο έργο που
επιτελούν. Η συνεργασία μας είναι στα-
θερή και διαχρονική, που σκοπό έχει
την όσο το δυνατόν καλύτερη βοήθεια
και στήριξη των παιδιών. Δίνουμε σήμερα
την εκκίνηση από τον ΚΟΑ, καλώντας
τον κόσμο να συνεισφέρει, διότι η δική
μας συνεισφορά, με τον τερματισμό της
Διαδρομής, θα αγγίξει τις καρδιές των
πασχόντων συνανθρώπων μας». Ο Πρό-
εδρος του ΚΟΑ επέδωσε στον Πρόεδρο
του Συνδέσμου την εισφορά του Οργα-
νισμού για τη Διαδρομή.

Σε εξέλιξη η 16η διαδρομή αγάπης
Στηρίζει ο ΚΟΑ, παρών στην εκκίνηση ο Κλεάνθης Γεωργιάδης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Φτάσαμε αισίως στην 20ή αγωνιστική
του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών
Α’ Κατηγορίας, η οποία θα είναι και η
τελευταία της κανονικής περιόδου, με
τις ομάδες να ετοιμάζονται για τα play
offs. Η κανονική διάρκεια του φετινού
πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε σε
τέσσερεις γύρους, με τις έξι ομάδες που
συμμετέχουν σε αυτό να δίνουν συνολικά
από είκοσι αγώνες. Και τα τρία παιχνίδια
θα διεξαχθούν απόψε. Στις 19:00 ο
Απόλλωνας θα υποδεχτεί στη Λεμεσό
την Πετρολίνα ΑΕΚ, στις 19:30 η ΕΘΑ
θα φιλοξενήσει στο «Τάσσος Παπαδό-
πουλος Ελευθερία» τον Κεραυνό και
στις 20:00 η Ένωση Νέων Παραλιμνίου
θα υποδεχτεί στο Αυγόρου τον ΑΠΟΕΛ,
με το τελευταίο παιχνίδι να μεταδίδεται

ζωντανά μέσω live streaming από την
ιστοσελίδα της ΚΟΚ στο www.basket-

ball.org.cy. Αγώνες που δεν έχουν μεν
βαθμολογική σημασία, αλλά όλοι θα

θέλουν να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνος.   
Οι πρώτες τέσσερεις ομάδες θα

συμμετάσχουν στα play offs, όπου θα
έχουμε τα ζευγάρια Κεραυνός-Ε.Ν. Πα-
ραλιμνίου και Πετρολίνα ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ.
Οι πρώτες δύο ομάδες που θα πετύχουν
τρεις νίκες, ξεκινώντας από μηδενική
βάση, θα προκριθούν στους τελικούς.
Πλεονέκτημα έδρας θα έχουν οι Κε-
ραυνός και Πετρολίνα ΑΕΚ που κατέ-
λαβαν την 1η και 2η θέση αντίστοιχα
στο πρωτάθλημα, με την ολοκλήρωση
της Β’ φάσης. 

Η βαθμολογία
1. Κεραυνός 17-2 3 6
2. Πετρολίνα ΑΕΚ 15-4 3 4
3. ΑΠΟΕΛ 10-9 2 9
4. Ε. Ν. Παραλιμνίου 8-11 2 7
5. Ε.Θ.Α. 4-15 2 3
6. Απόλλων 3-16 2 2

Πέφτει η αυλαία της κανονικής περιόδου
Τρεις αγώνες απόψε για το πρωτάθλημα μπάσκετ ΟΠΑΠ Ανδρών

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

Η βραδιά του μεγάλου τελικού. Στις
20:00, στο «Κίτιον» Αθλητικό Κέντρο
στη Λάρνακα, ο Green Αir Παφιακός
και η Ομόνοια συγκρούονται σε ένα
παιχνίδι με τεράστιο ενδιαφέρον. Αντί-
παλες οι δύο καλύτερες ομάδες της
χρονιάς, οι οποίες μάλιστα θα κονταρο-
χτυπηθούν και για τον τίτλο του πρω-
ταθλητή. Ο Παφιακός κυνηγά το τέταρτο
Κύπελλο στην ιστορία του και η Ομόνοια
το πέμπτο. Στους δυο αγώνες όπου συ-
ναντήθηκαν οι δυο φιναλίστ για την κα-
νονική διάρκεια του πρωταθλήματος
ΟΠΑΠ Ανδρών Α’ Κατηγορίας μοιρά-
στηκαν τις νίκες. Στον Α Γύρο, που έγινε
την 5η αγωνιστική, ο Green Αir Πα-
φιακός κέρδισε μετά από συγκλονιστικό
αγώνα στο «Αφροδίτη» με 3-2 (22-25,
25-22, 20-25, 25-19, 15-11). Στον αγώνα
του Β’ Γύρου, που έγινε την 12η αγωνι-
στική, στις 03 Φεβρουαρίου 2017, στο
«Ελευθερία», η Ομόνοια κέρδισε με 3-
1 (23-25, 28-26, 25-09, 27-25). 

Οι δυο ομάδες θα τα ξαναπούν και
στους τελικούς των πλέι-οφς, που είναι
ορισμένοι να αρχίσουν την επόμενη
Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017, στις
20:00, από την κλειστή αίθουσα
«Αφροδίτη». Ο τελικός θα είναι μια

επανάληψη αυτού που έγινε το 1997,
με νικητή τον Παφιακό με 3-1, ο οποίος
τότε κατέκτησε και το πρώτο Κύπελλο
στην ιστορία του. 

Οι δυο ομάδες βρίσκονται σε άριστη
αγωνιστική κατάσταση και θα επιδιώ-
ξουν με μανία να σηκώσουν το τρό-
παιο.

Ο Green Αir Παφιακός ολοκληρώνει

την προετοιμασία του χωρίς απρόοπτα.
Ο κόουτς Μίλαν Γκρέσιτς θα έχει στη
διάθεσή τους ακόλουθους πετοσφαι-
ριστές: 2. Xρ. Σωκράτους (1.84 - Πα-
σαδόρος), 4. Κ. Ευσταθίου (1.98 - Κεν-
τρικός), 5. Γ. Χρυσοστόμου (2.00 - Κεν-
τρικός), 6. Βερίσιμο (1.93 - Ακραίος -
Βραζιλία), 7. Β. Μίλεφ (Διαγώνιος -
Σκόπια), 8. Β. Ανδρέου(1.92  - Κεντρικός),

9. Σ. Ανθής (1.84 - Ακραίος), 11. Ν.
Κωνσταντινίδης (1.89 - Ακραίος/Δια-
γώνιος), 13. Ανθ. Οικονομίδης (Αρχηγός
- 1.85 - Πασαδόρος), 14. Αντ. Αντωνίου
(1.73 Λίμπερο), 15. Αντ. Τσαγγαρίδης,
(1.86 Πασαδόρος) 18. Α. Ασπιώτης
(2.02 - Κεντρικός- Ελλάδα). Η ομάδα
της Πάφου κατέκτησε τρία Κύπελλα
ως εξής: Το 1997 κέρδισε την Ομόνοια
με 3-1, το 2004 την Ανόρθωση 3-2
και το 2008 τον Διόνυσο 3-0.

Η κάτοχος του τίτλου Ομόνοια θα
συμμετάσχει για δεύτερη σερί σεζόν
στον τελικό, αφού τη σεζόν 2015 -16
κέρδισε πάλι στη Λάρνακα σε ένα σπου-
δαίο τελικό τη Νέα Σαλαμίνα με 3-2.  Οι
«πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοι-
μασία τους με προπόνηση την Τετάρτη
στο «Κίτιον» και θα επιδιώξουν το repeat.
Ο κόουτς Σάββας Σάββα θα έχει στην
αποστολή τούς: 1. Ax. Πετρακκίδη (Δια-
γώνιος), 2. Κ. Καπνίση (Πασαδόρος) 3.
Σωτ. Πετρακκίδη (Ακραίος - Αρχηγός),
8. Κ. Παφίτης (Κεντρικός), 9. Αντρ. Λαμπ
(Πασαδόρος - Βραζιλία), 10. Κ. Αδάμου
(Ακραίος), 11. Ροντρίγκο (Ακραίος - Βρα-
ζιλία), 12. Αγγ. Αλεξίου (Κεντρικός), 15.
Μ. Παπαχριστοδούλου (Λίμπερο), 16.
Λουγκάνετς  (Ακραίος - Βραζιλία).

Οι «τριφυλλοφόροι» κατέκτησαν τέσ-
σερα Κύπελλα το 1999, 2006,  2009
και 2016.

Σούπερ τελικός με Παφιακό - Ομόνοια
Οι δύο ομάδες διεκδικούν απόψε τον τίτλο της κυπελλούχου αντρών

Σπουδαία 
νίκη για ΠΑΟ

ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μεγάλη εντός
έδρας νίκη, επικρατώντας της Ρεάλ Μα-
δρίτης με 88-82. Το «τριφύλλι» έχει
πλέον ρεκόρ 15-11 και παραμένει σε
τροχιά πλέι οφ. Πρώτος σκόρερ για τους
«πράσινους» ήταν ο Σίνγκλετον με 21
πόντους, ενώ από τη Ρεάλ ξεχώρισε ο
Ράντολφ με 13.
Τα δεκάλεπτα: 21-19, 43-41, 58-58,
88-82.
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ΑΕΛ
Κωστής�Σταυρινίδης�

Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα
η προετοιμασία της ΑΕΛ για το ντέρμπι
της Δευτέρας με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ.
Ο Διονύσης Διονυσίου σήμερα ή το
αργότερο αύριο θα μάθει αν θα μπορεί
να υπολογίζει στον Σοάρες, ο οποίος
υπέστη κάκωση γονάτου στο λεμεσιανό
ντέρμπι. Αν ο αρχηγός του Πράσινου
Ακρωτηρίου δεν μπορέσει να αγωνιστεί
θα είναι μεγάλη απώλεια για την ΑΕΛ.
Με τα σημερινά δεδομένα, οι πιθανό-
τητες δεν είναι υπέρ του για να προλάβει
τον αγώνα της Δευτέρας, όμως, από τη
στιγμή που υπάρχουν ακόμα τρεις
μέρες, δεν είναι κάτι το οριστικό. 

Αν δεν μπορέσει να αγωνιστεί ο Σο-
άρες, τότε, ο κ. Διονυσίου θα χρησιμο-
ποιήσει ξανά στη μεσαία γραμμή τους
Νικολάου και Λαφράνς, ενώ την άλλη
θέση θα διεκδικήσουν οι Πίτι και Σαβανέ.
Με δεδομένο αυτό, ο Αντρέας Κυριάκου
αναμένεται να διατηρήσει τη θέση του
στο κέντρο της άμυνας δίπλα από τον
Μιτρέα. Μια και ο λόγος για τον Κυ-
ριάκου, έγινε ο 28ος ποδοσφαιριστής
της ΑΕΛ που αγωνίσθηκε στο φετινό
πρωτάθλημα. Με εξαίρεση τον 3ο τερ-
ματοφύλακα, πλέον όλοι όσοι είναι στο
ρόστερ της πρώτης ομάδας έχουν αγω-
νισθεί στο πρωτάθλημα. Φυσικά, επειδή
υπάρχουν ακόμα τρεις προπονήσεις
μέχρι τον αγώνα, τίποτα δεν μπορεί να
λεχθεί με βεβαιότητα. 

Όπως έγινε γνωστό, ο Ντόσα Τζού-
νιορ θα μείνει ακόμα δύο τουλάχιστον
εβδομάδες εκτός αγωνιστικών χώρων.
Ο διεθνής αμυντικός, μέσω του λογα-
ριασμού του στο Facebook, απάντησε
στα όσα ακούγονται γύρω από το όνομά
του. «Πέρασε ένας μήνας από το τε-
λευταίο μου παιχνίδι εξαιτίας ενός τραυ-
ματισμού μια μέρα πριν από το παιχνίδι
με την ΑΕΚ, ένα παιχνίδι στο οποίο
δεν έπρεπε να παίξω αλλά επέμενα να
το κάνω για την ομάδα μου, για τους

συμπαίκτες μου, σε ένα τόσο σημαντικό
παιχνίδι και καμπή της σεζόν. Δεν σκέ-
φτηκα και πολύ τον εαυτό μου και προ-
σπάθησα να τα δώσω όλα για τους αν-
θρώπους που μου ζήτησαν να παίξω
στο συγκεκριμένο παιχνίδι, οι οποίοι
τώρα δεν είναι στην ομάδα, και, απ’ ό,τι
φαίνεται, τώρα το πληρώνω αυτό, με
μερικές βδομάδες εκτός δράσης. Πολλές
φήμες τελευταία, κάποιες πολύ απο-

γοητευτικές, που αμφισβητούν τη δέ-
σμευσή μου στην ομάδα μου και την
αγάπη μου γι’ αυτό το άθλημα που με
έκανε αυτό που είμαι σήμερα. Δόξα
τω Θεώ, έχω τα σωστά άτομα στο πλευρό
μου, που πάντα με πιστεύουν και με
στηρίζουν και με κάνουν να νιώθω σί-
γουρος για το μέλλον και τον τραυμα-
τισμό μου. Αυτή η εξήγηση δεν πάει
σε αυτούς που με αμφισβητούν, πάει

σε αυτούς που με αγαπούν και αξίζουν
τον σεβασμό μου και τα λόγια μου! Θα
σας δω σύντομα.. Συνεχίζω να δου-
λεύω!»

Όσο δύσκολο και να είναι το παιγνίδι
της Δευτέρας, στην ΑΕΛ σκέφτονται
μόνο το βαθμολογικό κέρδος για να
διατηρηθούν στο κόλπο της Ευρώπης.
Υπάρχει και το κύπελλο, όμως σε καμιά
περίπτωση δεν θέλουν στην ΑΕΛ να

επικεντρωθούν σε αυτό, αφού τους πε-
ριμένουν δύο πολύ δύσκολα παιγνίδια
με τον ΑΠΟΕΛ. Γι’ αυτό και έχουν σαν
στόχο να επιστρέψουν το συντομότερο
δυνατό στις νίκες και να μειώσουν την
απόσταση από τις ομάδες που είναι πιο
μπροστά τους στη βαθμολογία. Άλλωστε,
μέχρι τον πρώτο προημιτελικό, η λεμε-
σιανή ομάδα θα δώσει δύο παιγνίδια
στο πρωτάθλημα. 

ΑΠΟΛΛΩΝ
Κωστής�Σταυρινίδης

Με την ψυχολογία σε πολύ καλά επίπεδα
και με την αυτοπεποίθηση ανεπηρέαστη
από τις δύο σερί ισοπαλίες, ο Απόλλωνας
ολοκληρώνει την προετοιμασία του για
το πολύ σημαντικό παιγνίδι αύριο με
την ΑΕΚ στο κεκλεισμένων των θυρών
«Τσίρειο».  Η νίκη είναι το ζητούμενο
για να επιστρέψει στη 2η θέση και για
να δει τη συνέχεια της β’ φάσης με κα-
λύτερες προοπτικές. Ο Σωφρόνης Αυ-
γουστή 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. 

Στο αγωνιστικό κομμάτι υπάρχουν
κάποια ερωτηματικά. Η μεγαλύτερη απο-
ρία είναι ποιος θα αγωνιστεί στην κορυφή
της επίθεσης. Ο Γκίε έχει ένα προβάδισμα
από τον  Πίεχ ο οποίος είχε ξεκινήσει
στα τελευταία δύο παιγνίδι. Η «κόμπρα»
στο λεμεσιανό ντέρμπι έδειξε να έχει
αφήσει πίσω της τους τραυματισμούς
και να είναι σε καλή αγωνιστική κατά-
σταση, όμως και η υποψηφιότητα του
Πολωνού είναι ισχυρή αφού έχει κατα-
φέρει να ματώσει τα αντίπαλα δίκτυα
όταν χρειάστηκε να αγωνιστεί και είχε
πάρει φανέλα βασικού στα προηγούμενα
παιγνίδια. Το ποιος θα επιλεγεί αύριο

θα αποφασιστεί στη σημερινή προπόνηση. 
Απ’ εκεί και πέρα, ένα άλλο ερώτημα

για αύριο είναι αν θα προτιμηθεί ο
Σέρτζιο έναντι του Σαρδινέρο. Αν αγω-
νισθεί ο Πορτογάλος μπακ τότε ο Ισπανός
θα μείνει στον πάγκο, αφού Πέδρο και

Παπουλής έχουν τον πρώτο λόγο να ξε-
κινήσουν στα φτερά. Αν πάλι ο Σωφρόνης
επιλέξει να διατηρήσει στην άμυνα τον
Πέδρο, τότε ο Σαρδινέρο θα ξεκινήσει
κανονικά. Ο τεχνικός του Απόλλωνας
έχει δουλέψει με τους παίκτες του στις

προπονήσεις και θα χρησιμοποιήσει
εκείνους που θεωρεί ότι ταιριάζουν κα-
λύτερα στο πλάνο του. 

Ο Σωφρόνης Αυγουστή έχει ζητήσει
από τους παίκτες του να ξεχάσουν την
«παρέλαση» που έκαναν στην «Αρένα»

πριν από δύο μήνες, τονίζοντάς τους ότι
ο αυριανός αγώνας είναι πολύ πιο δύ-
σκολος από εκείνον. Και αυτό γιατί τώρα
και οι δύο ομάδες παίζουν με την πλάτη
στον τοίχο και δεν έχουν περιθώρια για
βαθμολογικές απώλειες. Ο τεχνικός του
Απόλλωνα αυτό που έχει κατ’ επανάληψη
πει στους ποδοσφαιριστές του είναι πως,
αν αυτοί παρουσιαστούν με το καλό
τους αγωνιστικό πρόσωπο και ακολου-
θήσουν τις οδηγίες του τεχνικού επιτε-
λείου, τότε, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν
και πως το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρ-
τηθεί από αυτούς. 

Σε ό,τι αφορά τις απουσίες, ο Σεμέδο
τιμωρήθηκε με επιπλέον δύο αγωνι-
στικές, κάτι που σημαίνει ότι εκτός από
το αυριανό παιγνίδι θα χάσει και τα επό-
μενα δύο με Ανόρθωση και Ομόνοια.
Εξακολουθούν να είναι τραυματίες και
να μην υπολογίζονται οι Μάγκλιτσα,
Αγγελή και Μακρίδης. Πιθανότατα θα
είναι ξανά εκτός ο Καρώ, ενώ έχει πολλές
πιθανότητες να προλάβει ο Γκόμες. Με
δεδομένο ότι την επόμενη εβδομάδα
δεν θα υπάρχει πρωτάθλημα λόγω της
Εθνικής, ο Μάγκλιτσα ίσως προλάβει
τον αγώνα με την Ανόρθωση που ακο-
λουθεί. Ο Κροάτης έχει μπει στην τελική
ευθεία των θεραπειών του και δεν είναι
μακριά η μέρα που θα τεθεί ξανά στη
διάθεση του προπονητή του. Κατά την
απουσία του ο Απόλλωνας έφερε δύο
ισοπαλίες και όλοι εύχονται αύριο να
μην τριτώσει το κακό. 

Η νίκη είναι το ζητούμενο
Με αυτήν τη σκέψη ολοκληρώνει ο Απόλλωνας την προετοιμασία του για τον αγώνα με την ΑΕΚ

Αναμένει νεότερα για τον Σοάρες
Ο προπονητής της ΑΕΛ δεν γνωρίζει ακόμη αν μπορεί να τον υπολογίζει στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ
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ΟΜΟΝΟΙΑ
Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Εν μέσω των έντονων διεργασιών που
γίνονται σε διοικητικό επίπεδο για τις τε-
λικές αποφάσεις που αφορούν στο μοντέλο
λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος
και στους εκλεκτούς για τη θέση του προ-
πονητή και του τεχνικού διευθυντή, η
Ομόνοια έχει να δώσει και παιχνίδι αύριο
και μάλιστα πολύ σημαντικό. Υποδέχεται
την Ανόρθωση στο κεκλεισμένων των
θυρών ΓΣΠ και θα επιδιώξει πάση θυσία
να επιστρέψει στις επιτυχίες, καθώς οποι-
οδήποτε άλλο αποτέλεσμα, πέραν της νί-
κης, θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο
την προσπάθειά της για εξασφάλιση ευ-
ρωπαϊκού εισιτηρίου. Πρώτιστος στόχος
της Ομόνοιας είναι να καπαρώσει την τέ-
ταρτη θέση, η οποία υπό προϋποθέσεις
οδηγεί στο Γιουρόπα Λιγκ και κατόπιν
να κοιτάξει και πιο πάνω. Συνεπώς, αύριο
δεν υπάρχει άλλη επιλογή εκτός από τη
νίκη, ώστε να προσπεράσει την ΑΕΛ,
αναμένοντας απώλειες της λεμεσιανής
ομάδας κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. 

Σημαντικές απουσίες
(παικτών-κόσμου) 
Η Ομόνοια ολοκληρώνει σήμερα την
προετοιμασία της έχοντας σημαντικές
απουσίες παικτών, αλλά και την εξίσου
σημαντική απουσία του κόσμου της,
λόγω τιμωρίας της έδρας της από τη Δι-
καστική. Ο Άκης Ιωακείμ έχει προετοι-
μάσει κατάλληλα τους ποδοσφαιριστές
του για τις ιδιαίτερες συνθήκες του αυ-
ριανού αγώνα, δεδομένου ότι δεν θα
έχουν τη στήριξη των οπαδών τους και
ότι απέναντί τους θα έχουν μια ομάδα
που θα αγωνιστεί ελεύθερα, χωρίς την
πίεση του αποτελέσματος, κάτι που την
καθιστά επικίνδυνη. Εκείνο για το οποίο,
όμως, «πονοκεφαλιάζει» περισσότερο ο
προπονητής της Ομόνοιας είναι η στε-
λέχωση της αμυντικής γραμμής της ομά-
δας. Οι απουσίες του τιμωρημένου Φλο-
ρέσκου και των τραυματιών Άρνασον,
Κατελάρη και Κωνσταντινίδη δυσχεραί-
νουν το έργο του, καθώς οι επιλογές, κυ-
ρίως για το κέντρο της άμυνας, είναι πε-
ριορισμένες. Φαβορί για μια θέση πλάι
στον Βύντρα παρουσιάζεται ο Καρλίτος
αντί του Νασιμέντο. Επιπλέον, όμως, έχει
προκύψει πρόβλημα και με τον Αζίζ, η

συμμετοχή του οποίου θα ξεκαθαρίσει
στη σημερινή τελευταία προπόνηση, με
τους Ρουσιά και Κύπρου να διεκδικούν
φανέλα βασικού. Θέση στο αρχικό σχήμα
του αυριανού αγώνα διεκδικεί και ο
Μπρέβελντ αντί του Τουρέ. 

Να υπερισχύσουν τα κίνητρα 
Η Ομόνοια όμως, πέραν των σημαντικών
απουσιών, έχει και ισχυρά κίνητρα στο
αυριανό παιχνίδι, ικανά μάλιστα να τις
υπερκαλύψουν, ώστε να φτάσει στη νίκη.
Οι «πράσινοι» έχουν πολύ μεγάλη ανάγ-

κη τους τρεις βαθμούς και αυτό τους
παθιάζει, αφού θέλουν να ισχυροποι-
ήσουν τη θέση τους στη μάχη της Ευ-
ρώπης. Τα διαδοχικά αρνητικά αποτε-
λέσματα με ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ έχουν πει-
σμώσει τους παίχτες της Ομόνοιας, που

δηλώνουν αποφασισμένοι για επάνοδο
στις επιτυχίες. Γνωρίζουν ότι πιθανές
νέες απώλειες θα βαρύνουν το κλίμα
στην ομάδα, την ίδια ώρα που θα ενταθούν
οι προσπάθειες της διοίκησης για εξεύ-
ρεση προπονητή και τεχνικού διευθυντή. 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Βασίλης�Τσιρόπουλος

«Θα κρατήσουμε στην ομάδα όσους θέ-
λουμε», αυτή είναι η σκέψη της διοίκησης
της Ανόρθωσης αναφορικά με τον προ-
γραμματισμό της νέας χρονιάς. Σκέψη
που φυσικά βρίσκει σύμφωνο και τον
Ισραηλινό προπονητή Ρόνι Λέβι. Το κε-
φάλαιο προγραμματισμός ήδη άρχισε
να συζητείται μεταξύ της διοίκησης και
του προπονητή, συζήτηση που περιέχει
αρκετά κεφάλαια. Τα δυο βασικά κεφά-
λαια είναι το πού θα βρει την ομάδα το
τέλος της ποδοσφαιρικής χρονιάς και
φυσικά το οικονομικό. Διαφορετικός
προγραμματισμός θα ακολουθηθεί σε
περίπτωση που η Ανόρθωση κατακτήσει
το Κύπελλο, αγωνιζόμενη στα προκρι-
ματικά του Γιουρόπα Λιγκ. Αυτό συν-
δυάζεται και με το οικονομικό, καθώς
σε τέτοια περίπτωση θα έχει αυξημένα
έσοδα. Το οικονομικό είναι βασικό γρα-
νάζι για τον προγραμματισμό. Δεν θα
υπερβαίνει τον φετινό και φυσικά απα-
γορεύονται τα ανοίγματα. 

Ένα άλλο κεφάλαιο που κρίνεται ως
πολύ σημαντικό είναι και τα συμβόλαια
ποδοσφαιριστών που ολοκληρώνονται
με τη λήξη της τρέχουσας ποδοσφαιρικής
χρονιάς. Συγκεκριμένα πέντε συμβόλαια
ποδοσφαιριστών ολοκληρώνονται. Αυτά
είναι των Κόπριβετς, Γκάμπριελ, Αγκιλάρ,
Ζοάο Βίκτορ και Καμπρέρα. Με τα μέχρι

τώρα δεδομένα οι πλείστοι εκ των πέντε
ποδοσφαιριστών θα παραμείνουν όμως
τα πάντα εξαρτώνται από τις οικονομικές
απαιτήσεις τους.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους πο-
δοσφαιριστές, ο Σάντος έχει συμβόλαιο
για ακόμη έναν χρόνο. Του Ερέρο υπάρ-
χει όρος να ανανεωθεί αυτόματα βάσει

συμμετοχών. Του Καλδερόν υπάρχει
δικαίωμα ανανεώσης. Ο Σιβού έχει για
ακόμη έναν χρόνο, το ίδιο και οι Ράγιος
και Κολούνγκα. Ο Καρλίτος έχει για ακό-
μη δυο χρόνια, ο Άλβες για ακόμη έναν
χρόνο. Λήγουν και τα συμβόλαια των
Μίτροβιτς και Ολιβέιρα, για τους οποίους
θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι τα

δυο βασικά κλειδιά στην υπόθεση προ-
γραμματισμός. Στόχος είναι να παρα-
μείνουν. 

Το ίδιο ισχύει και για τον Ρόνι Λέβι.
Η προσφορά του είναι πολύ μεγάλη.
Έχει αναγεννήσει την Ανόρθωση αγω-
νιστικά. Βελτίωσε στο μέγιστο την εικόνα
της και σαφώς δεν αποτελεί κριτήριο αν

αποτύχει να κατακτήσει το κύπελλο.

Γεμάτο ρόστερ και Κύπριοι
Ένα από τα αρνητικά στοιχεία της φετινής
Ανόρθωσης είναι το βάθος. Η έλλειψη
αρκετών ποδοσφαιριστών που μπορούν
να αποτελούν λύσεις για τον προπονητή.
Στόχος είναι να δημιουργηθεί τη νέα
χρονιά ένα ρόστερ των 20 ποδοσφαιρι-
στών ικανό να προσφέρει όποτε το χρει-
αστεί ο προπονητής του.

Ένας άλλος στόχος είναι και η από-
κτηση Κύπριων ποδοσφαιριστών. Αυτό
για δύο λόγους. Πρώτον, δεν μπορεί να
απουσιάζει από την ομάδα της Ανόρ-
θωσης ο Κύπριος ποδοσφαιριστής και
δεύτερον είναι και το οικονομικό. Μέχρι
το τέλος της χρονιάς, η «Κυρία» από τη
μη χρησιμοποίηση δύο Κύπριων πο-
δοσφαιριστών στην 11άδα της, θα της
επιβληθεί συνολικό πρόστιμο που θα
φτάσει τις 60.000 ευρώ. Χρηματικό ποσό
που αντιστοιχεί σε ένα συμβόλαιο Κύ-
πριου ποδοσφαιριστή.

Ένας μέσα, ένας έξω
Στο αγωνιστικό μέρος, η προετοιμασία
του ΑΠΟΕΛ για τον εκτός έδρας αγώνα
του Σαββάτου με την Ομόνοια συνεχί-
στηκε χθες. Ο Ρόνι Λέβι είδε με ικανο-
ποίηση τον Ερέρο να ακολουθεί το κα-
νονικό πρόγραμμα της προπόνησης.
Από την άλλη, ο Καρλίτος πάλι σήμερα
δεν μπόρεσε να προπονηθεί με την υπό-
λοιπη ομάδα. 

Τα πέντε συμβόλαια και ο προγραμματισμός
Πώς και πού θα κινηθεί η Ανόρθωση για το χτίσιμο της ομάδας ενόψει της νέας χρονιάς 

«Καρφωμένοι» στη νίκη
Πάση θυσία θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες 
η Ομόνοια το Σάββατο με την «Κυρία»
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ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Πριν από μερικές αγωνιστικές η Νέα
Σαλαμίνα κοίταζε ουσιαστικά προς τα
πάνω, διεκδικώντας την 6η θέση. Σ’
εκείνο το σημείο, ο πήχης ήταν ψηλά
και οι αποστάσεις από τις χαμηλότερες
θέσεις της βαθμολογίας, τεράστιες. Ήταν
αδιανόητο και παραμένει, κάποιος να
σκεφτεί, έστω και φευγαλέα, για μπελά-
δες. Όμως η κατρακύλα της ομάδας
πρέπει να σταματήσει, για να μην προ-
κύψουν προβλήματα. Μπορεί να υπάρ-
χει η ασφάλεια των 8 βαθμών από τη
12η θέση και άλλες τρεις ομάδες που
είναι πιο πίσω στη βαθμολογία, όμως
απομένουν εννέα αγώνες και είναι ώρα
να υπάρξει ανάκαμψη και συγκομιδή.
Αυτό που κυρίως στιγματίστηκε είναι η
εικόνα και το πρεστίζ της ομάδας, που
για 20 τόσους αγώνες κέρδιζε  πολλές
εντυπώσεις και είχε φέρει τον κόσμο
κοντά της. Τα πράγματα άλλαξαν, αλλά
πρέπει άμεσα να υπάρξει επαναστροφή.
Αρχής γενομένης από τον αγώνα με
τον Εθνικό. Μία ομάδα που είναι πάνω
κάτω στην ίδια κατάσταση, έχει ακριβώς
τον ίδιο στόχο και έτσι ο βαθμός δυσκο-
λίας της αναμέτρησης είναι μεγάλος. Η
αλλαγή προπονητή δεν μπορεί από
μόνη της ν’ αλλάξει πράγματα. Ο Κον-
σεϊσάο ξεκίνησε χθες και μέχρι τη Κυ-
ριακή θα κάνει τρεις προπονήσεις. Θα

προσπαθήσει να επιφέρει διορθώσεις
στο μέτρο του δυνατού. Μία αλλαγή
κάνει συνήθως καλό, ταρακουνά τα
πράγματα. Όμως το κύριο βάρος θα
πέσει στους ποδοσφαιριστές που οφεί-
λουν να βελτιώσουν την απόδοσή τους,
να βγάλουν πράγματα που αποδεδειγ-
μένα μπορούν. Είναι σημαντικό να έχει
κέρδος η Σαλαμίνα στο Δασάκι. Θα
μπορέσει να ηρεμήσει, την ίδια ώρα
που ο Κονσεϊσάο θα μπορεί ειδικά με

τη διακοπή να δει τα πράγματα πιο εμ-
περιστατωμένα,  και να προχωρήσει.
Έχει κίνητρο ο Πορτογάλος, αφού σε
μικρό χρονικό διάστημα και υπό δύ-
σκολες (αυτήν τη στιγμή) συνθήκες πρέ-
πει να κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων,
για να συνεχίσει και στην επόμενη χρο-
νιά. Ο Λουτσιάνο Μπεμπέ είναι το μο-
ναδικό πρόβλημα ενόψει Εθνικού και
σήμερα θα ξεκαθαρίσει απόλυτα αν θα
είναι παρών στο Δασάκι. 

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ U17

«Τίποτε δεν έχει τελειώσει, αρχίζουμε
δουλειά για τη συνέχεια με στόχο τις
δύο νίκες στα παιχνίδια που απομέ-
νουν». Ο Γιάννος Οκκάς έστειλε το μή-
νυμα μετά την ήττα από τη Σλοβακία
και η Εθνική Παίδων καλείται σήμερα
να κάνει πράξη το πρώτο μέρος του
στόχου της. Στις 15:15 στο Κοινοτικό
Στάδιο Κουκλιών θα αντιμετωπίσει τα
Νησιά Φαρόε στον elite round του Ευ-
ρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Οι διεθνείς
μας πεισμωμένοι από το αποτέλεσμα
τής πρεμιέρας περιμένουν με ανυπο-
μονησία τη συνέχεια και ο Γιάννης Γε-
ρολέμου δηλώνει χαρακτηριστικά: «Χά-
σαμε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε

να μας δώσει τουλάχιστον τον βαθμό
της ισοπαλίας. Τώρα βλέπουμε μόνο
το παιχνίδιμε τα Νησιά Φαρόε και πι-
στεύουμε ότι θα πάρουμε το αποτέλεσμα
που θέλουμε, για να παίξουμε όλες τις
ελπίδες σε τελικό με τους Ιρλανδούς».
Η τεχνική ηγεσία από την πλευρά της
παράλληλα με την αγωνιστική προ-
ετοιμασία έχει επικεντρωθεί και στον
τομέα της ψυχολογίας και, όπως χαρα-
κτηριστικά δήλωσε και χθες ο Γιάννος
Οκκάς, τίποτε δεν έχει χαθεί ως προς
τον στόχο της πρόκρισης. Τα Νησιά
Φαρόε στη χθεσινή πρεμιέρα ηττήθηκαν
με 4-0 από την Ιρλανδία σε έναν αγώνα
που κυριάρχησαν πλήρως οι Ιρλανδοί.
Σήμερα παράλληλα με τον αγώνα της
Εθνικής μας, στο Παφιακό θα διεξαχθεί
ο αγώνας Σλοβακία - Ιρλανδία.

Αποφασιμένοι για τη νίκη

Η ώρα της επαναστροφής
Η Νέα Σαλαμίνα πρέπει να βάλει φρένο στην κατηφόρα

ΑΕΚ
Γρηγόρης�Γεωργίου

Ως μια νέα πρόκληση βλέπουν το αυ-
ριανό παιχνίδι οι «κιτρινοπράσινοι».
Μεγάλη, μάλιστα, αφού παίζουν με την
ομάδα που είναι από κάτω τους στη
βαθμολογία με έναν βαθμό. Τα κίνητρα
είναι πολλά και σημαντικά. Εκτός από
βαθμολογικά, είναι κι άλλα πολλά. Η
ΑΕΚ έχει την ομάδα και τις δυνατότητες
να πετύχει τον στόχο της και οι ευκαιρίες,
όσο οι αγωνιστικές περνάνε, θα λιγο-
στεύουν. Μετά τις απώλειες και το ισό-
παλο 1-1 με την Ομόνοια, περιθώρια
για νέες απώλειες δεν υπάρχουν. Θα
είναι δύσκολο το παιχνίδι και αυτό τό-
νισε και στις χθεσινές του δηλώσεις
στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας
ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ, αλλά τώρα η ομάδα
του είναι ακόμη πιο έτοιμη σε σχέση
με τον Ιανουάριο και μπορεί για τη
νίκη. «Είναι μία νέα πρόκληση, μία με-
γάλη πρόκληση το παιχνίδι. Γνωρίζουμε
ότι έχουμε απόσταση ενός βαθμού από
τον Απόλλωνα στη βαθμολογία και επί-
σης ο Απόλλωνας είναι μία ομάδα που
δεδομένα θα παλέψει για τον τίτλο μέχρι
το τέλος. Παίζουμε εκτός έδρας, γνω-
ρίζουμε την ποιότητα του Απόλλωνα
γιατί υποφέραμε όταν τους αντιμετω-
πίσαμε στη Λάρνακα τον Ιανουάριο
και είναι μία πρόκληση για μας. Σίγουρα
θα είναι δύσκολο παιχνίδι αλλά η ομάδα
είναι έτοιμη, νιώθουμε ότι είμαστε σε
καλή κατάσταση, ότι μπορούμε να πάμε
εκεί και να παλέψουμε για τους τρεις
βαθμούς, γιατί εάν καταφέρουμε να
πάρουμε τη νίκη θα είναι πολύ ση-
μαντικό βήμα στη μετέπειτα πορεία
μας. Σίγουρα η απουσία φιλάθλων δεν
είναι καλό νέο για κανέναν, γιατί σε
όλους αρέσει να αγωνίζονται μπροστά
σε κόσμο, ειδικά τώρα στα παιχνίδια
των πλέι-οφ που η ατμόσφαιρα είναι
εξαιρετική. Αυτή όμως είναι η κατά-
σταση και εμείς θα πάμε εκεί έχοντας
και στο μυαλό μας ότι την προηγούμενη
φορά που παίξαμε κάτω από αυτές τις

συνθήκες κερδίσαμε και ελπίζουμε το
αποτέλεσμα να είναι το ίδιο», είπε
μεταξύ άλλων ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ. Η
απουσία κόσμου είναι ένα στοιχείο
που επηρεάζει και δεν είναι καλό νέο
για κανέναν. Όπως επεσήμανε ο Φλο-
ριάν Τολμές, είναι η πρώτη φορά που
θ’ αγωνιστεί χωρίς παρουσία φιλάθλων.
«Νομίζω είναι ένα δύσκολο παιχνίδι

με αντίπαλο μία πάρα πολύ καλή ομάδα
όπως είναι ο Απόλλωνας. Πρέπει να
πάμε στη Λεμεσό για να κερδίσουμε
αυτό το παιχνίδι και να παραμείνουμε
στην 2η θέση της βαθμολογίας. Είναι
η πρώτη φορά στην καριέρα μου που
θα αγωνιστώ σε ένα παιχνίδι χωρίς
την παρουσία φιλάθλων. Είναι ένα πλε-
ονέκτημα για τη φιλοξενούμενη ομάδα

το γεγονός ότι δεν θα έχει κόσμο στο
γήπεδο», είπε ο Γάλλος επιθετικός.

Πάνοπλοι και με αλλαγές
Από τη στιγμή που ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ έχει
όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και
από τη στιγμή που η ομάδα του δεν είχε
σταθερότητα στην απόδοσή της στο προ-
ηγούμενο παιχνίδι με την Ομόνοια, τότε

θα πρέπει να περιμένουμε κάποιες αλλαγές
και λίγο περισσότερο ρίσκο από τον Βάσκο
τεχνικό. Θα χρειαστεί μεγάλη υπομονή,
αλλά από την άλλη η ΑΕΚ αν δεν κερδίσει
θα χάσει πολλές από τις πιθανότητές της
για να διεκδικήσει και φέτος μέχρι τέλους
τον τίτλο. Ο Τέτε, που επιστρέφει στη
δράση, αλλά και ο πιο έτοιμος Τομάς διεκ-
δικούν θέση στο αρχικό σχήμα.

Η πρόκληση για ένα πολύ μεγάλο βήμα
Οι «κιτρινοπράσινοι» δηλώνουν πανέτοιμοι και θα παλέψουν για το «διπλό» στο Τσίρειο
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ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1
65’ Ατσιαμπόνγκ

ΑΠΟΕΛ 0

Πολύβιος Αλεξάνδρου 

Η
εξαιρετική πορεία του

ΑΠΟΕΛ στο φετινό Γιου-
ρόπα Λιγκ έφτασε χθες στο
τέλος της. Οι «γαλαζοκίτρι-
νοι» έχασαν από την Άν-

τερλεχτ μέσα στο «Constant Vanden
Stock» με 1-0 και με δύο ήττες με το ίδιο
σκορ, από τους Βέλγους, αποχαιρέτησαν
τη φετινή τους ευρωπαϊκή πορεία με
ψηλά το κεφάλι. Η Άντερλεχτ ήταν κα-
λύτερη ομάδα και δίκαια πήρε το εισι-
τήριο για την προημιτελική φάση του
θεσμού. Οι «γαλαζοκίτρινοι» σε γενικές
γραμμές στάθηκαν καλά, όμως, επηρε-
άστηκαν από τις πολλές και σημαντικές
απουσίες που είχαν να αντιμετωπίσουν.
Οι γηπεδούχοι σκόραραν σε ένα σημείο
που οι ποδοσφαιριστές του Τόμας Κρί-
στιανσεν είχαν ξεθαρρέψει και είχαν αρ-
χίσει να δημιουργούν προβλήματα μπρο-
στά από την εστία του Ρούμπεν. Ο Ατσιαμ-
πόνγκ στην πρώτη του επαφή με την
μπάλα την έστειλε στα δίκτυα του κορυ-
φαίου χθες για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ,
Βάτερμαν, στη μοναδική φορά που νι-
κήθηκε χθες. 

Δαιμονιώδης ρυθμός 
Πολύ επιθετικά μπήκε στο παιχνίδι η
Άντερλεχτ, η οποία από το πρώτο λεπτό
εξάσκησε ασφυκτική πίεση στους «γα-
λαζοκιτρίνους». Οι γηπεδούχοι επιτίθεντο
είτε από πλάγια είτε με κάθετες πάσες
και το πιο σημαντικό για τους ποδοσφαι-
ριστές του Ρενέ Βάιλερ, είναι ότι κατά-
φερναν να ανανεώνουν τις επιθετικές
τους ενέργειες. Σε αντίθεση με τους πο-
δοσφαιριστές του Τόμας Κρίστιανσεν
που δεν μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα
και να βγουν μπροστά, δίνοντας το δι-
καίωμα στους γηπεδούχους να βρίσκονται
συνεχώς στην περιοχή τους. Είναι ενδει-
κτικό το γεγονός ότι με τη συμπλήρωση
του πρώτου 15λεπτου οι Βέλγοι είχαν
καταγράψει έξι τελικές προσπάθειες έναντι
καμιάς του ΑΠΟΕΛ. Από αυτές οι δύο
ήταν κλασικές με δράστες τους Τεόντορ-
τσικ και Στάντσιου και τον Βάτερμαν, σε
ισάριθμες περιπτώσεις να δηλώνει «πα-
ρών» και να διώχνει μπάλα και κίνδυνο.

Με την πάροδο του χρόνου, ο δαιμο-
νιώδης ρυθμός που έδωσε η Άντερλεχτ
έπεσε, με τους «γαλαζοκιτρίνους» να κρα-
τούν περισσότερο μπάλα, να την κυκλο-
φορούν πιο εύκολα και να βγαίνουν δει-
λά-δειλά μπροστά. Παρ’ όλα αυτά, οι Βέλγοι
συνέχισαν να έχουν την κατοχή και τον

έλεγχο του αγώνα και να ψάχνουν τους
διαδρόμους προς την εστία του Βάτερμαν,
χωρίς όμως να μπορούν να φανούν ιδι-
αίτερα απειλητικοί, πέραν της φάση στις
καθυστερήσεις του ημιχρόνου, όταν στο
σουτ του Νάχαρ, ο Βάτερμαν έπεσε στη
γωνιά και έδιωξε με υπερένταση.

Ο Ατσιαμπόνγκ
είχε αντίθετη άποψη
Ο ΑΠΟΕΛ άρχισε καλύτερα στο β’ ημί-
χρονο και προσπάθησε να αιφνιδιάσει
τους αντιπάλους. Κράτησε περισσότερο
μπάλα και με αντεπιθέσεις δημιούργησε
προβλήματα στην εστία του Ρούμπεν.

Είχε δύο καλές φάσεις με Σωτηρίου και
Εμπεσίλιο, τα σουτ των οποίων δεν βρή-
καν στόχο, ενώ την ίδια ώρα οι Βέλγοι
έδειχναν να τα έχουν χαμένα. Με την
πάροδο του χρόνου, όμως, ισορρόπησαν
τον αγώνα και άρχισαν να επισκέπτονται
την εστία του Βάτερμαν. Στο 63’ ο Ατσιαμ-
πόνγκ πέρασε στη θέση του Στάντσιου
και δύο λεπτά αργότερα άνοιξε το σκορ.
Όλα ξεκίνησαν από το κλέψιμο της μπά-
λας στον χώρο του κέντρου από τον Αρ-
τυματά, οι Βέλγοι έφυγαν στην αντεπίθεση,
ο Βάτερμαν έδιωξε αρχικά και ο Ατσιαμ-
πόνγκ σε κενή εστία πλάσαρε και άνοιξε
το σκορ (1-0).

Οι «γαλαζοκίτρινοι» δεν τα έβαλαν
κάτω, αντίθετα προσπάθησαν να πετύ-
χουν κάποιο γκολ και στο 79’ έχασαν
καλή ευκαιρία με τον Αρτυματά να κάνει
το σουτ, αναγκάζοντας τον Ρούμπεν να
διώξει με υπερένταση.

Με επιθετικό σχήμα 
Δεδομένων των πολλών απουσιών αλλά
και του σκορ του αγώνα στο ΓΣΠ, ο
Τόμας Κρίστιανσεν επεφύλαξε εκπλήξεις
στο αρχικό σχήμα, παρατάσσοντας την
ομάδα του με επιθετικούς προσανατο-
λισμούς. Ο Δανός τεχνικός συμπεριέλαβε
στο αρχικό σχήμα και τους τρεις επιθε-
τικούς που είχε στη διάθεσή του, με τον
Μπαράλ να παίρνει θέση στο άκρο της
επίθεσης. Ο Βάτερμαν ήταν κάτω από
τα δοκάρια, οι Ιωάννου και Μερκής στο
κέντρο της άμυνας και οι Λάγο και Μι-
λάνοφ στα άκρα. Στο κέντρο, οι Εμπεσίλιο
και Αρτυματάς, στα «φτερά» οι Μπαράλ
και Γιαννιώτας και στην επίθεση οι Σω-
τηρίου και Ντε Καμάρκο.

Αρχηγός ο Σωτηρίου
Ο Πιέρος Σωτηρίου, λόγω της απουσίας
των υπολοίπων αρχηγών, φόρεσε για
πρώτη φορά το περιβραχιόνιο. Σημει-
ώνεται ότι ο φορ των γαλαζοκιτρίνων
ένιωσε ενοχλήσεις στο πόδι κατά τη
διάρκεια της προθέρμανσης κι αυτό τρό-
μαξε τον προπονητή της ομάδας. Τελικά,
έσφιξε τα δόντια και αγωνίστηκε.

Είπε «αντίο» με το κεφάλι ψηλά 
Η φετινή εξαιρετική ευρωπαϊκή πορεία των «γαλαζοκιτρίνων» σταμάτησε στο «Constant Vanden Stock»

ΤΟ ΦΙΛΜ  ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

4’ Μεγάλη ευκαιρία για την Άντερ-

λεχτ, με τον Βάτερμαν να βγαίνει νι-

κητής στο τετ-α-τετ με τον Τεόντορ-

τσικ.

15’ Εξαιρετική ενέργεια από τον

Ναχάρ που έδωσε στον Ανί και αυ-

τός με τη σειρά του στον Στάντσιου,

ο οποίος από το ύψος του πέναλτι

έκανε το πλασέ με τον Βάτερμαν να

πέφτει να διώχνει την μπάλα.

22’ Εξαιρετική άμυνα από τον

Ιωάννου. Ο Τιλμάνς μπήκε στη πε-

ριοχή όμως ο Ιωάννου τον πρόλαβε.

28’ Πρώτη φάση για τον ΑΠΟΕΛ.

Αρχικά ο Πιέρος δεν μπόρεσε για το

κεφάλι και στη συνέχεια το σουτ

του Γιαννιώτα κόντραρε σε αμυντι-

κό.

36’ Απειλεί η Άντερλεχτ με τον Τε-

όντορτζικ η κεφαλιά του όμως δεν

ανησύχησε τον Βάτερμαν.

45+1’ Σουτ του Νάχαρ, ο Βάτερ-

μαν πάλι έδιωξε σε κόρνερ.

48’ Δυνατό σουτ από τον Πιέρο

Σωτηρίου, έξω η μπάλα.

53’ Αντεπίθεση για τον ΑΠΟΕΛ, ο

Γιαννιώτας έδωσε στον Εμπεσίλιο,

το σουτ του όμως έφυγε ψηλά πά-

νω από τα δοκάρια. 

61’ Σουτ του Ανί, δύσκολη από-

κρουση του Βάτερμαν σε κόρνερ.

65’ ΓΚΟΛ 1-0: Πρώτη επαφή με

την μπάλα για τον Ατσιαμπόνγκ που

στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του

Βάτερμαν. 

79’ Ευκαιρία με τον Αρτυματά, το

δυνατό σουτ που επιχείρησε μπλό-

καρε δύσκολα ο Ρούμπεν. 

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ: Ρούμπεν, Σπάχιτς, Νάχαρ, Τσίπσιου

(89‘ Μπρούνο), Απιά, Τίλεμανς, Ντεντόνκερ, Στάν-

τσιου (63‘ Ατσιαμπόνγκ), Τεόντορτζουκ (75‘ Τελίν),

Άνι, Κάρα.

ΑΠΟΕΛ: Βάτερμαν, Μερκής, Ιωάννου, Μιλάνοφ,

Λάγο, Αρτυματάς, Εμπεσίλιο (57’ Γιαμπερέ), Γιαννιώ-

τας, Μπαράλ (78’ Βάντερ), Ντε Καμάργκο (73’

Μπερτόλιο), Πιέρος.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Νάχαρ, Κάρα / Εμπεσίλιο, Μπαράλ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αλεξέι Κουλμπάκοφ

ΒΟΗΘΟΙ: Ντζιμίτρι Ζχουκ, Άλεχ Μασλιάγκα  
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Τα λάθη του Λεάλι κόστισαν πολύ ακριβά
Ο Ολυμπιακός δέχθηκε χθες δύο γκολ τζάμπα και έχασε 
από την Μπεσίκτας (1-4), αποχαιρετώντας το Γιουρόπα Λιγκ

Στο ποδόσφαιρο μετρούν τα γκολ αλλά
μετρούν και τα λάθη. Κι ο Ολυμπιακός
έχει μόνο τα μάτια του για να κλαίει.
Είχε χθες στην Κωνσταντινούπολη την
ευκαιρία να «κλείσει» το σπίτι της Μπε-
σίκτας, αλλά με μοιραίο τον τερματο-
φύλακά του, Λεάλι (από δικά του λάθη
ο Μπάμπελ πέτυχε δύο γκολ), έχασε
με 1-4 και σε συνδυασμό με το 1-1 του
Πειραιά πριν από οκτώ βράδια, απο-
χαιρέτισε το Γιουρόπα Λιγκ. Κρίμα,
γιατί όταν το σκορ ήταν 2-1 και η Μπε-
σίκτας έπαιζε με δέκα παίκτες (αποβολή
του Αμπουμπακάρ στο 39΄), ο Ολυμ-
πιακός ήταν κυρίαρχος και έφτιαξε τις
προϋποθέσεις για να ισοφαρίσει.

Πάντως, το πρώτο ημίχρονο άρχισε
μάλλον εφιαλτικά για την ελληνική
ομάδα. Έδωσε πολύ χώρο στην Μπε-
σίκτας και όπως ήταν επόμενο, οι Τούρ-
κοι δεν είπαν «όχι» στην πρόσκληση
αυτή. Έτσι, στο 9΄ ο Αμπουμπακάρ με
κεφαλιά άνοιξε το σκορ, ενώ 13 λεπτά
αργότερα, το σουτ του Μπάμπελ πέρασε
κάτω από το κορμί του Λεάλι και η
Μπεσίκτας βρέθηκε να προηγείται 2-
0. Εκεί, όλα άλλαξαν, με τον Ολυμπιακό
να αποφασίζει να παίξει ποδόσφαιρο

και τη Μπεσίκτας να υποχωρεί. Στο
31΄ ο Ελιονούσι με ωραίο γυριστό
σουτ πέτυχε το γκολ της ελπίδας, που
μεγάλωσε ακόμη περισσότερο όταν
στο 39΄ ο Αμπουμπακάρ έδωσε… κου-

τουλιά στον Ρέτσο στο κέντρο του γη-
πέδου και αποβλήθηκε δικαίως .Ο
Ολυμπιακός για κάμποσο διάστημα
στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε την εντύ-
πωση ότι ήταν θέμα χρόνου να ισοφα-
ρίσει. Και πράγματι, έφτασε κοντά στο
γκολ, με τους Φάμπρι Ελιονούσι (49΄)
και Φορτούνη (58΄). Κι εκεί που βρι-
σκόταν διαρκώς στην επίθεση και οι
Τούρκοι ήταν «αόρατοι» επιθετικά,
ήρθε το δεύτερο (και μοιραίο) λάθος
του Λεάλι. Ο Μπάμπελ έκανε διαγώνιο
σουτ και η μπάλα πέρασε για δεύτερη
φορά στη βραδιά, κάτω από το σώμα
του τερματοφύλακα της ελληνικής ομά-
δας (75΄). Σοκ για τον Ολυμπιακό, που
μέσα στη σύγχυσή του δέχθηκε και τέ-
ταρτο γκολ από τον Τοσούν (84΄).

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ: Φάμπρι - Γκιονούλ,
Μίτροβιτς, Τόσιτς, Αντριάνο - Χάτσισον,
Οζιακούπ (60΄ Γιουζάλ) - Κουαρέσμα
(82΄ Τοσούν), Ταλίσκα (90’+1 Ινλέρ),
Μπάμπελ - Αμπουμπακάρ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Λεάλι - Φιγουέρα,
Ρέτσος, Ντα Κόστα, Σισοκό - Καμπιάσο
(67΄ Μαρίν), Ρομαό (76΄ Μάρτινς) -
Ελιονούσι, Φορτούνης, Μανιάτης (65΄
Σεμπά) - Ανσαριφάρντ.

Για πρΩτη φορα

στουσ «8» απο το 2003

Από τη σεζόν 2002-03 είχε να προ-

κριθεί στα προημιτελικά η Μπεσί-

κτας. Η τουρκική ομάδα θα κάνει

λοιπόν την επανεμφάνισή της σε

προχωρημένο στάδιο, για πρώτη

φορά μετά από 14 χρόνια και για

τρίτη στην ιστορία της, αφού είχε

προηγηθεί η συμμετοχή στα προημι-

τελικά του Κυπέλλου Πρωταθλη-

τριών (1987) και ΟΥΕΦΑ (2003).

Όσο για την Ελλάδα, έμεινε χωρίς

εκπρόσωπο σε προημιτελική φάση

για 14η συνεχόμενη χρονιά. Η τε-

λευταία ελληνική ομάδα που είχε

λάβει μέρος στους «8» ήταν ο Πα-

ναθηναϊκός, στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ. 

«Βγαίνουν» τα ζευγάρια 
των προημιτελικών
Σήμερα το μεσημέρι στη Νιόν η κλήρωση 
των Κυπέλλων Ευρώπης

Λιγότερες από 24 ώρες μετά την πρόκρισή τους
στα προημιτελικά, οι οκτώ ομάδες του Γιουρόπα
Λιγκ θα μάθουν τον επόμενό τους αντίπαλο. Σή-
μερα, γύρω στις 14:00 (ώρα Κύπρου) θα πραγ-
ματοποιηθεί στην έδρα της ΟΥΕΦΑ, Νιόν, η κλή-
ρωση των προημιτελικών, αλλά μία ώρα νωρίτερα
θα μάθουμε τα τέσσερα ζευγάρια της φάσης των
8 στο Τσάμπιονς Λιγκ. Κι αν ρίξετε μια ματιά στη
λίστα των ομάδων που συνεχίζουν την πορεία
τους, εύκολα θα συμπεράνετε ότι αναμένεται να
έχουμε μεγάλες κόντρες τον ερχόμενο μήνα. Ρεάλ
- Μπαρσελόνα ή Μπαρσελόνα - Μπάγερν ή

Ρεάλ - Μπάγερν; Τίποτα δεν αποκλείεται.
Οι ομάδες που θα μπουν σήμερα στην κληρω-

τίδα:
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ: Λέστερ (Αγγλία), Μονακό

(Γαλλία), Μπάγερν, Ντόρτμουντ (Γερμανία), Ατ-

λέτικο, Μπαρσελόνα, Ρεάλ (Ισπανία), Γιουβέν-

τους (Ιταλία).

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

(Αγγλία), Άντερλεχτ, Γκενκ (Βέλγιο), Λιόν

(Γαλλία), Σάλκε (Γερμανία), Θέλτα Βίγο

(Ισπανία), Άγιαξ (Ολλανδία), Μπεσίκτας

(Τουρκία).

Η Λιόν άντεξε στο Ολύμπικο
Η γαλλική ομάδα έχασε από τη Ρόμα (1-2), αλλά πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης

Συμπληρώθηκε, λοιπόν, χθες η οκτάδα
και στο Γιουρόπα Λιγκ. Μεγάλη έκπληξη
δεν είχαμε κι έτσι, στη σημερινή κλήρωση
στη Νιόν θα δούμε τα ονόματα που, λίγο
πολύ, περιμέναμε. Με πρώτο και καλύ-
τερο, αυτό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,
που προβάλλει πλέον ως το μεγάλο φα-
βορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Η
ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο κέρδισε δύ-
σκολα χθες στο Ολντ Τράφορντ τη Ροστόφ
(1-0) με γκολ του Μάτα (71΄) και με
ασπίδα το 1-1 στη Ρωσία, βρίσκεται ακό-
μη στο κυνήγι του μοναδικού τροπαίου
που δεν κέρδισε ποτέ, δηλαδή του Γιου-
ρόπα Λιγκ.

Από την πλευρά της, η Λιόν έδωσε
πραγματική μάχη στο Ολίμπικο απέναντι
στη Ρόμα. Έχοντας επικρατήσει στο πρώτο
παιχνίδι (4-2), προηγήθηκε χθες με
τέρμα του Ντιακαμπί (16΄) και έθεσε
γερές βάσεις. Οι Ιταλοί, όμως, αντέδρασαν
και με δύο τέρματα των Στρούτμαν (18΄)
και Τουσάρ (αυτ., 60΄) άγγιξαν την ανα-
τροπή και την πρόκριση. Το τρίτο τέρμα
δεν ήρθε κι έτσι, οι Γάλλοι πήραν τον
δρόμο για τα προημιτελικά.

Σπουδαίο παιχνίδι έγινε και στον
γερμανικό «εμφύλιο» μεταξύ Γκλάν-
τμπαχ - Σάλκε. Οι γηπεδούχοι, που
απέσπασαν ισοπαλία πριν από μία βδο-

μάδα, προηγήθηκαν χθες 2-0 αλλά η
Σάλκε βρήκε τρόπο να ισοφαρίσει και
να προκριθεί με τον κανόνα του εκτός
έδρας τέρματος.

Στην Ολλανδία, εξάλλου, ο Άγιαξ ανέ-
τρεψε το 1-2 της Κοπεγχάγης και προ-
κρίθηκε σε πρημιτελικά Κυπέλλου Ευ-
ρώπης για πρώτη φορά από το 2003.

Από την πλευρά της, η Θέλτα Βίγο εντυ-
πωσίασε και χθες, αυτή τη φορά στη
Ρωσία. Όπως στον προηγούμενο γύρο
με τη Σαχτάρ, έτσι και χθες κέρδισε εκτός

έδρας, αυτήν τη φορά την Κράσνονταρ
(2-0) και σε συνδυασμό με το 2-1 στο
Μπαλαΐδος, προκρίθηκε στα προημιτε-
λικά για πρώτη φορά από το 2001. Μαζί
της, πέρασε στους 8 και η Γκενκ, η οποία
παραχώρησε μεν ισοπαλία στη Γάνδη
(1-1), αλλά είχε ως ασπίδα το εκτός έδρας
5-2 του πρώτου αγώνα.
Τα αποτελέσματα:

Άντερλεχτ - ΑΠΟΕΛ 1-0 (1-0)

(Ασεαμπόγκ 65΄)

Μπεσίκτας - Ολυμπιακός 4-1 (1-1) 

(Αμπουμπακάρ 10΄, Μπάμπελ 22΄ , 75΄,

Τοσούν 84΄ / Ελιονούσι 31΄)

Μάντσεστερ Γιουν. - Ροστόφ 1-0 (1-1)

(Μάτα 71΄)

Ρόμα - Λιόν 2-1 (2-4)

(Στρούτμαν 18΄, Τουσάρ (αυτ.) 60΄ / Ντια-

καμπί 16΄)

Κράσνονταρ - Θέλτα Βίγο 0-2 (1-2) 

(Μάγιο 52,  Άσπας 80΄)

Γκλάντμπαχ - Σάλκε 2-2 (1-1)

(Κρίστνεσεν 27΄, Νταχού 45΄+2 / Γκορέ-

τσκα 55΄, Μπενταλέμπ 68΄)

Γκενκ - Γάνδη 1-1 (5-2) 

(Καστάν 20΄ / Βερστράετε 84΄)

Άγιαξ - Κοπεγχάγη 2-0 (1-2)

(Τραορέ 23΄, Ντόλμπεργκ 45΄+2)

Σε παρένθεση το αποτέλεσμα του πρώτου

αγώνα.
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