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Οι «γαλαζοκίτρινοι» σκόραραν σε καθοριστικά σημεία, με
τους Σωτηρίου (45+) και Κάνιας (48’), και χωρίς να
συναντήσουν ιδιαίτερες δυσκολίες έφτασαν στην 21η
φετινή τους νίκη, ανοίγοντας την ψαλίδα από τη δεύτερη
θέση στο +7. Η ΑΕΛ που σε κανένα σημείο του αγώνα δεν
δικαιολόγησε την παρουσία της στο ΓΣΠ, έμεινε στους 52
βαθμούς και στο -7 από την 3η προνομιούχα θέση.
ΣΕΛΙΔΑ 35
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Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1.ΑΠΟΕΛ 65-16 68

2.ΑΠΟΛΛΩΝ 60-22 61

3.ΑΕΚ 57-23 59

4.ΟΜΟΝΟΙΑ 59-38 54

5.ΑΕΛ 41-25 52

6.ΑΝΟΡΘΩΣΗ 39-31 39

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ

1.ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ 21

2.Π. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 18

3.ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ 14
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EXTRA 5

7336η κλήρωση:  10, 12, 16, 17, 34
7337η κλήρωση:  13, 19, 24, 27, 31

SUPER 3

30297η: 686 30298η: 933 30299η: 145
30300ή: 532 30301η: 514 30302η: 947
30303η: 295 30304η: 843 30305η: 251
30306η: 467
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ
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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

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τα πρώτο εισιτήριο του μεγάλου τελικού
του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Γυναικών Α’ Κα-
τηγορίας βγαίνει απόψε. Στις 20:00 η
Ανόρθωσις ταξιδεύει στο Αυγόρου για
να αντιμετωπίσει το τοπικό ΘΟΪ. Το 3-0
της περασμένης Τρίτης στη Λευκωσία
δίνει το πάνω χέρι στην Ανόρθωση, η
οποία όμως πρέπει να είναι προσεκτική
αφού το ΘΟΪ διαθέτει καλές μονάδες. Η
«Μεγάλη Κυρία» προκρίνεται και με
ήττα 2-3, ενώ το ΘΟΪ θα διεκδικήσει
την πρόκριση στο χρυσό σετ, εάν κερδίσει
3-0 ή 3-1. Η γηπεδούχος στηρίζεται στις
έμπειρες Παπαδοπούλου και Μιχαήλ
και στον ενθουσιασμό των νεαρών παι-
κτριών της. Η «Μεγάλη Κυρία» έμαθε
να ζει με την απουσία της εγκυμονούσας
Κάλιας Βασιλείου και την Τρίτη έδειξε
πολλές αρετές στον πρώτο ημιτελικό. Η
νεαρή Ελένη Κακουρή ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις του Μπόσκοβιτς και θα
έχει νέα ευκαιρία στο Αυγόρου. Ο Σέρβος
κόουτς εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες
θα δοκιμάσει και νεανίδες. Στις 21:15
στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος
Ελευθερία» η Ολυμπιάδα Ν. φιλοξενεί
τον Sabbianco Απόλλων.

Εξάλλου, για την ημιτελική φάση (μο-
νός αγώνας) του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Αν-
δρών Β’ Κατηγορίας θα γίνει απόψε στις
19:30 στην Αίθουσα Νεάπολη-Επιστρο-
φή το ντέρμπι Ολυμπιάδα Ν. - Εθνικός
Λατσιών με διαιτητές τους Χ. Μαϊφόσιη
και Α. Κολοκοτρώνη.

Βγαίνει το
πρώτο εισιτήριο

ΚΟΕ

Διοργανώνεται αύριο, από την Επιτροπή
«Γυναίκα και Αθλητισμός» της ΚΟΕ, η
Ετήσια «Ημερίδα για τη Γυναίκα». Η εκ-
δήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμ-
πιακό Μέγαρο από τις 6.00μ.μ μέχρι τις
7.30μ.μ. και θα έχει ως θέμα «Η Γυναίκα
στον Αθλητισμό: Καταλύτης στην επίλυση
κοινωνικών προβλημάτων».

Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της
Ημερίδας, η Πρόεδρος της Επιτροπής
«Γυναίκα και Αθλητισμός» Κάλλη Χα-
τζηιωσήφ ανέφερε και τα εξής: «Ξέρουμε
όλοι πολύ καλά ότι σε ακραίες συνθήκες
επιβίωσης είναι αυξημένες οι ευθύνες
της γυναίκας και πολλαπλός ο ρόλος
της. Ξέρουμε επίσης πολύ καλά ότι ο
αθλητισμός μέσα από τους αιώνες δια-
τήρησε τις αρχές και αξίες του που ενώ-
νουν τους ανθρώπους, που ενισχύουν
την ομαλή συμβίωση μέσα από την απο-
δοχή της διαφορετικότητας».

Κύρια ομιλήτρια στην Ημερίδα θα
είναι η Δρ Γκέλη Αρώνη, υπεύθυνη για
τη Διαχείριση, Συντονισμό και Παρα-
κολούθηση της Εκπαίδευσης των Προ-
σφύγων στο Υπουργείο Παιδείας Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.
Παρέμβαση στην Ημερίδα θα γίνει από
τη Δρα Τέγκλα Λορούπε, Αρχηγό Απο-

στολής Ομάδας Προσφύγων της ΔΟΕ
στους Ολυμπιακούς Αγώνες ΡΙΟ 2016.
H κυρία Λορούπε θα παραμείνει μέχρι
την Πέμπτη στην Κύπρο, λαμβάνοντας
μέρος σε αρκετές εκδηλώσεις, μία εκ
των οποίων είναι η «Ημερίδα για τη Γυ-
ναίκα». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
αυτών θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη
των δύο ομιλητριών και της Επιτροπής
«Γυναίκα και Αθλητισμός» στο Κέντρο
Υποδοχής Προσφύγων στην Κοφίνου
την Πέμπτη, 23 Μαρτίου, από τις 2 μέχρι
τις 4 το απόγευμα, η οποία θα επικεν-

τρωθεί στην οργάνωση βιωματικών πα-
ρεμβάσεων με αθλητικά παιγνίδια που
στοχεύουν στη χαρά και στην ισορροπία
που μπορεί να προσφέρει ο αθλητισμός
σε δυσπραγούντες συνανθρώπους μας.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας θα τιμηθεί
η κ. Λένια Αντωνιάδου, τέως Μέλος του
Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ και
επί σειρά ετών αθλητική παράγοντας
στον χώρο της Κολύμβησης.

Τιμή στον Ουράνιο
Την Τρίτη 4 Απριλίου θα τιμηθεί από

την ΚΟΕ ο τέως Πρόεδρός της, Επιτ.
Καθ. Ουράνιος Μ. Ιωαννίδης, για τη συ-
νολική του προσφορά. Την εκδήλωση
θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πρό-
εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης και θα παραβρεθούν επί-
σης η πολιτική, πολιτειακή και αθλητική
ηγεσία του τόπου. Στο πλαίσιο της εκ-
δήλωσης, θα παρουσιαστεί η διαδρομή
του Ουράνιου Ιωαννίδη στην πολιτική
και η προσφορά του στην κοινωνία, το
συγγραφικό του έργο και η αθλητική
του δράση και παρουσία από τα νεανικά
του χρόνια μέχρι και την παρουσία του
στην Προεδρία του ΚΟΑ και της ΚΟΕ.

Συνέδριο «Pierre de Coubertin»
Πραγματοποιείται την Πέμπτη, 6 Απρι-
λίου, το 6ο Μαθητικό Συνέδριο «Pierre
de Coubertin». Το Συνέδριο θα έχει ως
θέμα «Η συμβολή της Ολυμπιακής Ιδε-
ολογίας στη διαμόρφωση υγιούς κοι-
νωνίας», με τη συμμετοχή Λυκείων από
όλη την Κύπρο. Σε αυτό θα λάβουν μέρος
120 περίπου μαθητές από έξι Λύκεια
όλης της Κύπρου και συγκεκριμένα από
τα Λύκεια Αραδίππου (Λάρνακα), Λι-
νόπετρας (Λεμεσός), «Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ’» (Πάφος), Αρχαγγέλου
«Απόστολος Μάρκος» (Λευκωσία), Κοκ-
κινοχωρίων (Αμμόχωστος) και Ιδαλίου
(Λευκωσία).

Αύριο η ημερίδα για τη Γυναίκα

Ο
διεθνής σκοπευτής της

Σκοπευτικής Οργάνωσης
Ελεύθερης Περιοχής Αμ-
μοχώστου Ανδρέας Μα-
κρής ήταν ο μεγάλος νικη-

τής στον αγώνα τραπ για το «Κύπελλο
Πάφου», ύστερα από έναν πολύ καλό
τελικό, στον οποίο πήρε κεφάλι από τους
πρώτους 25 δίσκους και άντεξε στην
πίεση των αντιπάλων του μέχρι και την
50ή «μονοντουφεκιά»! Ο αγώνας ήταν
ο δεύτερος του φετινού Παγκυπρίου
Πρωταθλήματος Σκοποβολής ΟΠΑΠ
κι έγινε στις εγκαταστάσεις τραπ του
Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου Λευκωσίας
το περασμένο Σαββατοκύριακο, 18 και
19 Μαρτίου, με αθλοθέτη την «ταβέρνα
Φετάς» στην Πάφο. Πέραν από την εμ-
φάνιση και τη νίκη του Μακρή, στον
αγώνα ξεχώρισε επίσης η εμφάνιση του
έφηβου Ευτύχιου Σωτηρίου του Σκο-
πευτικού Ομίλου Λάρνακας, ο οποίος
με 112/125 πήρε την πρώτη θέση στο
τραπ εφήβων, την πρώτη θέση στην κα-
τάταξη της Β’ κατηγορίας και πέρασε
και στον τελικό της γενικής κατάταξης,
τερματίζοντας στην πέμπτη θέση. 

Με την ολοκλήρωση του κανονικού
αγώνα των 125 δίσκων, επικεφαλής στον
τελικό πέρασε ο Αχμέτ Ρατίπ της Σκο-
πευτικής Οργάνωσης Αμμοχώστου με

117 επιτυχίες και ακολούθησαν με
115/125 ο μετέπειτα νικητής Ανδρέας
Μακρής και ο Άδωνης Μυλωνάς της
ΣΚΟΛΕΥ. Οι Φειδίας Σαββίδης (ΣΚΟ-
ΛΕΜ) και Νιχάτ Ακτερζί (ΣΚΟΑΜ) πέ-
ρασαν με 114/125 και την εξάδα συμ-
πλήρωσε ο έφηβος Ευτύχιος Σωτηρίου
με 112/125. Από τον πρώτο γύρο των 25
«μονοντουφεκιών» απεχώρησε ο Άδωνης
Μυλωνάς με 15/25 και ακολούθησαν οι
Ευτύχιος Σωτηρίου με 21/30 και Φειδίας
Σαββίδης με 23/35. Ο Νιχάτ Ακτερζί με

28/40 περιορίστηκε στο χάλκινο μετάλλιο,
ενώ οι Ανδρέας Μακρής και Αχμέτ Ρατίπ
έδωσαν τη «μάχη» του χρυσού μεταλλίου,
το οποίο εξασφάλισε ο Μακρής με 41/50
έναντι 39/50 του Ρατίπ. 

Στο τραπ γυναικών, η πρωταθλήτριά
μας Γεωργία Κωνσταντινίδου της ΣΚΟ-
ΛΕΥ πέτυχε 64/75 και 107/125 και η
Άντη Ιερείδου της ΣΚΟΛΕΜ 43/75.
Στους βετεράνους πρώτευσε ο Κεμάλ
Γκιουρσέλ της ΣΚΟΛΕΥ με 96/125, ενώ
ο έφηβος σκοπευτής του ΣΚΟΛΑΡ Πέ-

τρος Αναστασίου που αγωνίζεται στην
Α’ κατηγορία πέτυχε 108/125.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα του αγώ-
να τραπ για το «Κύπελλο Πάφου» σε
κάθε κατηγορία ήταν τα ακόλουθα:

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. Ανδρέας Μακρής ΣΚΟΕΠΑ (115/125) 41/50

2. Αχμέτ Ρατίπ ΣΚΟΑΜ (117/125) 39/50

3. Νιχάτ Αχτερζί ΣΚΟΑΜ (114/125) 28/40

4. Φειδίας Σαββίδης ΣΚΟΛΕΜ (114/125) 23/35

5. Ευτύχιος Σωτηρίου ΣΚΟΛΑΡ (112/125) 21/30

6. Άδωνης Μυλωνάς ΣΚΟΛΕΥ (115/125) 17/25

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Ευτύχιος Σωτηρίου ΣΚΟΛΑΡ 112/125

2. Βλαντισλάβ Καζαντάεβ ΣΚΟΛΑΡ 110/125

3. Τζιοβάνης Σαββίδης ΣΚΟΛΑΡ 109/125

4. Αντώνης Φεττάς ΣΚΟΠΑΦ 108/125

5. Χασάν Εβλεντζελί ΣΚΟΛΕΥ 107/125

6. Λεόντιος Λεοντίου ΣΚΟΛΑΡ 104/125

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ

1. Γκιουρσέλ Κεμάλ ΣΚΟΛΕΥ 96/125

2. Θεόδωρος Παναγή ΣΚΟΑΜ 88/125

3. Εκρέμ Γκιουνμπέη ΣΚΟΑΜ 60/125

ΕΦΗΒΟΙ

1. Ευτύχιος Σωτηρίου ΣΚΟΛΑΡ 112/125

2. Πέτρος Αναστασίου ΣΚΟΛΑΡ 108/125

3. Αλέξανδρος Τσαγγαρίδης ΣΚΟΛΕΥ 82/125

Ο Ανδρέας Μακρής κέρδισε το «Κύπελλο Πάφου»
Δεύτερος αγώνας τραπ του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Σκοποβολής ΟΠΑΠ 2017

Πιο κοντά στη σωτηρία η Pokka ΑΕ Καραβά
ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ

Πολύ κοντά στο sweep και τη σωτηρία
βρίσκεται η Pokka ΑΕ Καραβά η οποία
χθες κέρδισε στο «Σπύρος Κυπριανού»
την Ε.Ν.Παραλιμνίου με 3-0 σετ και
έφθασε στην τρίτη και καθοριστική νίκη
που της δίνει το δικαίωμα με ακόμα μια
να κερδίσει την 7η θέση και ταυτόχρονα
την παραμονή στην Α Κατηγορία. Με το
σκορ νικών 0-3 σε βάρος της η Ε.Ν.Πα-
ραλιμνίου έχει ένα «βουνό» να ανέβει
και πλέον η παραμονή γίνεται δύσκολη
υπόθεση. Το επόμενο ραντεβού των δυο
ομάδων είναι ορισμένο την Παρασκευή
στις 20:00.

Προβάδισμα η Δερύνεια 
Προβάδισμα για την κατάκτηση της

5ης θέσης κατέκτησε χθες η Αναγέννηση
Δερύνειας μετά το πέρασμά της από το
«Θεμιστόκλειο», κερδίζοντας την Ανόρ-
θωση με 0-3 σετ. Οι «πράσινοι με τον
«ανατέλλοντα ήλιο» έκαναν το 1-2 στις
νίκες και χρειάζονται άλλες δυο για να
τελειώσουν τη δουλειά. Η «Μεγάλη Κυ-
ρία»  αγωνίστηκε με αρκετές αλλαγές
και πάει την Παρασκευή στη Δερύνεια
για την ισοφάριση.

Τα αποτελέσματα:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 0-3

(23-25, 20-25, 20-25)

POKKA AE ΚΑΡΑΒΑ - Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 3-0

(25-16, 25-20, 25-16)
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ΑΠΟΕΛ 2
45+ Σωτηρίου (π.), 48’ Κάνιας 

ΑΕΛ 0

Πολύβιος Αλεξάνδρου 

Ο
ΑΠΟΕΛ έκανε χθες τα απο-

λύτως απαραίτητα και έφτα-
σε δίκαια σε άλλη μια νίκη,
την 21η φετινή. Οι γαλα-
ζοκίτρινοι επέβαλαν τον

ρυθμό τους από την αρχή του αγώνα,
ψάχνοντας μανιωδώς το γκολ, το οποίο
ήρθε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερή-
σεων από τα 11 βήματα με δράστη τον
Πιέρο Σωτηρίου που έφτασε στα 18
γκολ. Το γρήγορο γκολ στην επανάληψη,
με το παρθενικό τέρμα του Κάνιας, βοή-
θησε τους ποδοσφαιριστές του Τόμας
Κρίστιανσεν που ακολούθως έκαναν
συντήρηση δυνάμεων, αφού ας μην ξε-
χνάμε ότι προέρχονταν από τον αγώνα
με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο την προ-
ηγούμενη Πέμπτη. Η ΑΕΛ απογοήτευσε,
αφού σε καμία περίπτωση δεν μπόρεσε
να δικαιολογήσει την παρουσία της στο
ΓΣΠ. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ολό-
κληρο το 90λεπτο, η ομάδα του κ. Διο-
νυσίου δεν δημιούργησε ούτε μια αξιό-

λογη φάση, μπροστά στην εστία του Βά-
τερμαν. 

Οι «γαλαζοκίτρινοι» έφτασαν στους
68 βαθμούς και άνοιξαν την ψαλίδα από
τη δεύτερη θέση στους επτά βαθμούς,
ενώ οι «κίτρινοι» έμειναν στους 52 και
στο -7 από την τρίτη προνομιούχα θέση.

Έψαξε περισσότερο το γκολ
Από την αρχή του αγώνα ο ΑΠΟΕΛ
ανέλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων
και έψαξε τους διαδρόμους προς την
εστία του Ρομό. Από την άλλη, η ΑΕΛ
έκλεισε τους διαδρόμους προς την εστία
της και προσπαθούσε να απειλήσει με
αντεπιθέσεις. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία
ήταν για τους γηπεδούχους στο 13’ με
τον Μερκή να σημαδεύει το δοκάρι της
εστίας του Ρομό. 

Όσο περνούσε η ώρα, η πίεση των
γαλαζοκιτρίνων γινόταν όλο και πιο
έντονη, ενώ η ΑΕΛ δεν μπορούσε να
κρατήσει μπάλα, ώστε να γίνει απειλητική,
αφού περιοριζόταν με μακρινές μπαλιές,
οι οποίες αναχαιτίζονταν σχετικά εύκολα
από τους αμυντικούς του ΑΠΟΕΛ. Ο
Ρομό στο 32’ και 38’ είπε «όχι» στους
Σωτηρίου και Μοράις, αντίστοιχα, ενώ
στο 41’ ο κ. Σωτηρίου λανθασμένα δεν
υπέδειξε πέναλτι για τον ΑΠΟΕΛ σε ανα-
τροπή του Αλωνεύτη απο τον Σάσι. Στο
πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων οι γα-

λαζοκίτρινοι σημάδεψαν για δεύτερη
φορά το δοκάρι του Ρομό με τον Αλωνεύτη
αυτήν τη φορά. Η υπέροχή του ΑΠΟΕΛ
απέφερε καρπούς στο τέταρτο λεπτό των
καθυστερήσεων, όταν ο κ. Σωτηρίου υπέ-
δειξε την εσχάτη των ποινών σε χέρι του
Κυριάκου. Ο Σωτηρίου που ανέλαβε την
εκτέλεσή του ήταν εύστοχος, δίνοντας το
προβάδισμα στην ομάδα του. 

«Κλείδωσε» νωρίς το τρίποντο 
Νωρίς-νωρίς στην επανάληψη, οι γαλα-
ζοκίτρινοι κατάφεραν να πάρουν προβά-
δισμα δύο τερμάτων με τον Ρότζερ Κάνιας
να πετυχαίνει το παρθενικό του γκολ με
τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, με σουτ μέσα από
την περιοχή. Το έργο των γαλαζοκιτρίνων,
όπως ήταν φυσιολογικό, έγινε ακόμα πιο
εύκολο, αφού απέκτησαν περισσότερη
ηρεμία με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν
με περισσότερη άνεση την μπάλα. Την
ίδια ώρα, η ΑΕΛ έδειχνε ανήμπορη να
αντιδράσει, αφού συνέχισε να αδυνατεί
να κρατήσει μπάλα και να φτάσει με αξιώ-
σεις στην περιοχή του Βάτερμαν, ο οποίος
ήταν απλός θεατής στον αγώνα.

Το πλάνο των προπονητών 
Με τέσσερεις αλλαγές παρέταξε την ομά-
δα του ο Τόμας Κρίστιανσεν σε σχέση
με το παιχνίδι κόντρα στην Άντερλεχτ. Ο
Βάτερμαν κάτω από τα δοκάρια, Λάγο

και Μιλάνοφ στα άκρα της άμυνας και
οι Ιωάννου, Μερκής κεντρικό αμυντικό
δίδυμο. Ο Μοράις και Κάνιας ως ανα-
σταλτικοί μέσοι, στα «φτερά» οι Γιαννιώτας
και Αλωνεύτης, στην κορυφή ο Σωτηρίου
και πίσω του σε πιο ελεύθερο ρόλο ο
Μπερτόλιο. 

Από την άλλη, ο Διονύσης Διονυσίου
παρέταξε ακριβώς την ίδια εντεκάδα με
τον προηγούμενο αγώνα απέναντι στον
Απόλλωνα, αφού ο Σοάρες ξεπέρασε
ένα μικροπρόβλημα που τον ταλαιπώ-
ρησε μέσα στην εβδομάδα και πήρε φα-
νέλα βασικού. Ο Ρομό κάτω από τα δο-
κάρια, Μιτρέα και Κυριάκου στο κέντρο
της άμυνας και στα άκρα οι Αϊρόσα και
Φορτούνα. Στο κέντρο οι Νικολάου, Σο-
άρες, Λαφράνς, στις πτέρυγες οι Σάσι
και Μέσκα και ο Αρουαμπαρένα στην
κορυφή της επίθεσης. 

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

10’ Κεφαλιά του Σωτηρίου, ο Ρομό

έδιωξε σε κόρνερ.

13’ Ο Αλωνεύτης εκτέλεσε το κόρνερ,

ο Σωτηρίου έκανε την κεφαλιά, η μπά-

λα έφτασε στον Μερκή, ο οποίος από

πολύ κοντά σημάδεψε το δοκάρι.

23’ Συνδυάστηκαν Λάγο και Σωτηρίου, ο

Ισπανός έκανε το σουτ στην κίνηση με την

μπάλα να περνά ψηλά έξω.

28’ Έκανε την καλή σέντρα ο Ιωάννου,

αλλά ο Σωτηρίου δεν μπόρεσε από

κοντά.

32’ Παράλληλη μπαλιά του Αλωνεύτη

στον Σωτηρίου, που έκανε το πλασέ

από διαγώνια θέση, με τον Ρομό να

αποκρούει με τα πόδια.

34’ Αδύναμο σουτ του Σάσι, έξω.

38’ Νέα δύσκολη επέμβαση από τον

Ρομό στο σουτ του Μοράις, διώχνοντας

την μπάλα με υπερένταση.

41’ Λανθασμένα ο κ. Σωτηρίου δεν

υπέδειξε πέναλτι σε ανατροπή του Αλω-

νεύτη από τον Σάσι μέσα στην περιοχή.

45+1’ Δεύτερο δοκάρι για τον ΑΠΟ-

ΕΛ. Από κοντά ο Αλωνεύτης έκανε το

σουτ, αλλά σημάδεψε το κάθετο δοκά-

ρι της ΑΕΛ.

45+3’ Πέναλτι υποδεικνύει ο κ. Σωτηρί-

ου σε χέρι του Κυριάκου εντός περιοχής. 

45+4’ ΓΚΟΛ 1-0: Εύστοχος ο Πιέρος

Σωτηρίου από τα 11 βήματα νικά τον

Ρομό και δίνει το προβάδισμα στην

ομάδα του.

48’ ΓΚΟΛ 2-0: Με σουτ μέσα από την

περιοχή της ΑΕΛ, μετά από σέντρα του

Μιλάνοφ, ο Κάνιας  έστειλε την μπάλα

στα δίκτυα του Ρόμο.

53’ Σουτ από τον Αλωνεύτη, ο Ρόμο

διώχνει με υπερένταση. 

69’ Ο Μέσκα έφυγε πίσω από την

άμυνα του ΑΠΟΕΛ, έκανε το μακρινό

σουτ με την μπάλα να περνά πάνω από

το οριζόντιο δοκάρι.

87’ Πλασέ του Σωτηρίου πάνω από

τον Ρόμο, η μπάλα έφυγε έξω.

Έτσι απλά στο +7
Οι «γαλαζοκίτρινοι» δεν συνάντησαν δυσκολίες και με γκολ
από τους Σωτηρίου και Κάνιας κέρδισαν την ΑΕΛ με 2-0 

Ο Τόμας Κρίστιανσεν στις δηλώσεις του
στάθηκε στο προβάδισμα που έχει η
ομάδα του στη μάχη του τίτλου. Δήλωσε
πολύ ικανοποιημένος από τους ποδο-
σφαιριστές του, τονίζοντας ότι η διακοπή
θα βοηθήσει. Από την άλλη ο Διονύσης
Διονυσίου στάθηκε στη διαφορά ποι-
ότητας των δύο ομάδων, τονίζοντας ότι ο
ΑΠΟΕΛ δίκαια κέρδισε.
Κρίστιανσεν: «Ήταν σημαντικό μετά την

Ευρώπη να επανέλθουμε στο πρωτάθλημα
με νίκη. Δεν ήταν εύκολο γιατί είχαμε
απέναντι μας μια καλή ομάδα που πήρε
ισοπαλία απέναντι στον Απόλλωνα αλλά
έπρεπε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.
Ήταν σημαντικό για το πρωτάθλημα να
αυξήσουμε τη διαφορά. Η συμπεριφορά
των ποδοσφαιριστών μου ήταν πολύ καλή,
μέχρι το 30λεπτο είχαμε κάποια προβλή-
ματα αλλά από εκεί και έπειτα κυριαρχή-

σαμε. Πρέπει να κοιτάξουμε την αποθε-
ραπεία μας τώρα, είναι σημαντικό στις
επόμενες μέρες οι ποδοσφαιριστές να ξε-
κουραστούν σωματικά και ψυχολογικά,
αυτό μας το προσφέρει η διακοπή και
αυτός ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός για
εμάς. Ευχαριστώ τον κόσμο που μας στήριξε
σήμερα και καλή συνέχεια στην ΑΕΛ».
Διονυσίου: «Ήρθαμε στη Λευκωσία, ξέ-
ραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε την πρώτη

ομάδα του πρωταθλήματος, το πρώτο
ημίχρονο ήταν όπως τα σχεδιάσαμε. Το
καθοριστικό ήταν στο 45’ όταν δεχθήκαμε
το πρώτο γκολ και αυτό έπρεπε να μας
αλλάξει τα πλάνα. Με το που μπήκαμε
στο β’ ημίχρονο και αλλάξαμε τα πράγματα
δεχθήκαμε και το δεύτερο γκολ. Τα παιδιά
προσπάθησαν σε κάποια στιγμή είχαμε
και την κατοχή. Συγχαρητήρια στα παιδία,
έχουμε οκτώ τελικούς».

Οι δηλώσεις των προπονητών

ΑΠΟΕΛ: Βάτερμαν, Μιλάνοφ, Μερκής, Ιωάννου, Λάγο,

Μοράις, Κάνιας, Γιαννιώτας (75’ Βάντερ), Αλωνεύτης (85’

Εμπεσίλιο), Μπερτόλιο (66’ Μπαράλ), Σωτηρίου 

ΑΕΛ: Ρομό, Αϊρόσα, Μιτρέα, Α. Κυριάκου (51’ Πίτι), Φορ-

τούνα, Σοάρες (75’ Ηλία), Λαφράνς, Νικολάου, Σάσι, Μέ-

σκα, Αρουαμπαρένα (66’ Γεωργιάδης)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μιλάνοφ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σωτηρίου Λούκας

ΒΟΗΘΟΙ: Ιωάννου Αθηνόδωρος, Εγγλέζου Νίκος, Νικο-

λάου Γιώργος (4ος)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Ξάνθου Ανδρέας
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ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ

Οι διεθνείς (πλην των τεσσάρων του
ΑΠΟΕΛ και του Κυριάκου της ΑΕΛ που
ενσωματώνονται σήμερα), μπήκαν από
χθες σε ρυθμούς Εθνικής. Το μενού της
εβοδμάδας περιλαμβάνει δύο υποχρε-
ώσεις. Το φιλικό με το Καζακστάν αύριο
Τετάρτη και τον αγώνα με την Εσθονία
για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2018
το Σάββατο (ΓΣΠ 19.00). Η πρώτη προ-
πόνηση έγινε στο “Αντώνης Παπαδό-
πουλος” (εκεί θα γίνει και ο αγώνας με
το Καζακστάν). Τρία τα νέα πρόσωπα
στην 1η προπόνηση, Μαργκάσα, Κατε-
λάρης και Παναγιώτου. Πριν από την
έναρξη της προπόνησης, ο Ομοσπον-
διακός προπονητής Χριστάκης Χριστο-
φόρου καλωσόρισε τους νέους ποδο-
σφαιριστές λέγοντας πως «αποτελεί τιμή
για τον οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή
να καλείται στην Εθνική του ομάδα», το-
νίζοντας πως και στους δύο αγώνες χρει-
άζεται μεγάλη προσπάθεια για να πετύ-
χουμε νικηφόρα αποτελέσματα. Στην
προπόνηση οι ποδοσφαιριστές χωρί-
στηκαν σε δύο γκρουπ, ανάλογα με τον
χρόνο συμμετοχής που πήραν με τις
ομάδες τους το Σαββατοκύριακο. Όλοι
προπονήθηκαν κανονικά χωρίς οποι-
οδήποτε πρόβλημα. Πέντε ποδοσφαι-
ριστές που αγωνίζονται στο εξωτερικό
είναι στην αποστολή. Οι Μακρής, Λαΐφης,
Αβραάμ, Σιέλης και Κάστανος. Σήμερα
στις 15:00, ο Χριστάκης Χριστοφόρου

θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου για
τον αγώνα της Τετάρτης. Αγώνα που
δίνει την ευκαιρία για δοκιμές και συμ-
περάσματα, αναλόγως και με τις επιλογές
της τεχνικής ηγεσίας. Για τον φιλικό
αγώνα με το Καζακστάν, όπως έχει ήδη
ανακοινωθεί η τιμή των εισιτηρίων έχει
καθοριστεί στο 1 ευρώ. Η είσοδος για τα
παιδιά κάτω των 12 ετών θα είναι ελεύ-
θερη, όμως για να εισέλθουν στο Στάδιο
θα πρέπει να πάρουν εισιτήριο για σκο-
πούς καταμέτρησης και ασφάλειας.

Οι Ελπίδες 
Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπήκε από
χθες και η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων.
Την Πέμπτη στις 15:00 θα παίξει σε
φιλικό αγώνα με το Ισραήλ στο “ΑΕΚ
Αρένα” με την είσοδο για το κοινό να
είναι ελεύθερη. Οι διεθνείς προπονήθη-
καν χθες στο γήπεδο του ΘΟΪ στη Λακα-
τάμια, ενώ να σημειωθεί ότι οι προπο-
νήσεις θα συνεχίσουν και μετά τον φιλικό
αγώνα. Ο προπονητής των Ελπίδων
Νίκος Ανδρονίκου κάλεσε 23 παίκτες. 

EΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ U17

Με ήττα 2-0 από την Ιρλανδία ολο-
κλήρωσε τις υποχρεώσεις της η Εθνική
Παίδων στον elite round του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος U-17, τερματίζοντας τε-
λευταία στον όμιλο. Μια άδικη, πολύ
άδικη κατάληξη, λαμβάνοντας υπόψη τί
έδωσαν οι νεαροί διεθνείς μας και τι πή-
ραν στους τρεις αγώνες που έδωσαν σε
αυτήν τη φάση. Η Εθνική μας πραγμα-
τοποίησε την καλύτερή της εμφάνιση,
δημιούργησε καταπληκτικές ευκαιρίες,
για να ανοίξει το σκορ απέναντι στην Ιρ-
λανδία, όμως, δέχτηκε το γκολ στο τε-
λευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου
από τον Κόνολι. Εξέλιξη που δημιούργησε
περισσότερες δυσκολίες στην προσπά-
θεια των νεαρών διεθνών μας για την
ανατροπή των δεδομένων.Στο δεύτερο
ημίχρονο η ομάδα μας συνέχισε σε επι-

θετικούς τόνους, έγινε ακόμη πιο επιθε-
τική με την αλλαγή σχεδιασμού από τον
πάγκο και τις εξωτερικές αλλαγές, όμως
δυστυχώς η ισοφάριση δεν ήρθε και
στο τελευταίο λεπτό δεχτήκαμε και δεύ-
τερο γκολ από τον Κόνολι.

Η Εθνική μας σε έναν όμιλο που στα
τρία παιχνίδια που έδωσε ήταν καλύτερη
από τους αντιπάλους της δυστυχώς πήρε
μόνο έναν βαθμό και έμεινε τελευταία
στη βαθμολογία. Η Ιρλανδία τερμάτισε
πρώτη με 9 βαθμούς. Η Κύπρος αγωνί-
στηκε με τους Πιττάτζιη, Σεργίου, Καρα-
γιάννη, Ελ. Ανδρέου (66’ Λουκά), Σιέλλη,
Τουμάζου (49’ Γ. Ανδρέου), Μ. Ιωάννου
(59’ Ραουνάς), Γερολέμου, Κατσαντώνης,
Γενεθλίου, Κωστή. Στο άλλο παιχνίδι του
ομίλου τα Νησιά Φαρόε νίκησαν στο
Παφιακό με 2-1 τη Σλοβακία και τερ-
μάτισαν στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς.
Τρίτη η Σλοβακία με 3 βαθμούς και τε-
λευταία η Κύπρος με 1 βαθμό.

Άμα δεν θέλει να μπει

Έπιασαν δουλειά οι διεθνείς

ΟΜΟΝΟΙΑ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ�ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Τ
ι και αν έχασαν τον τρίτο της

παρέας, τον Κίλιαν Σέρινταν,
στην επιθετική γραμμή της
Ομόνοιας; Ματ Ντάρμπισαϊαρ
και Δημήτρης Χριστοφή δεν

πτοήθηκαν και συνεχίζουν στο αυξημένο
τέμπο, συνθέτοντας ουσιαστικά ένα δί-
δυμο που «σκοτώνει» τις αντίπαλες άμυ-
νες. Φάνηκε και στο τελευταίο παιχνίδι
με την Ανόρθωση ότι, όταν βρεθούν στη
μέρα τους, μπορούν να πάρουν στους
ώμους τους την ομάδα και να τη σπρώ-
ξουν στη νίκη. Φτάνει μια ματιά στη στα-
τιστική πλευρά των επιδόσεων του Άγ-
γλου φορ και του Κύπριου διεθνούς
επιθετικού διά του λόγου το ασφαλές. Ο
μεν Ντάρμπισαϊαρ σε σύνολο 26 αγώνων
που αγωνίστηκε σκόραρε 21 γκολ και
έδωσε 3 ασιστ, ο δε Χριστοφή σε 23
συμμετοχές σκόραρε 7 γκολ και μοίρασε
10 ασίστ! Ο Άγγλος επιθετικός είναι
«καυτός» από την αρχή της χρονιάς, ο
διεθνής Κύπριος ακραίος έχει πάρει
φόρα εδώ και τρεις μήνες και εντυπω-
σιάζει. 

Ταχύτητα, εκτέλεση,
προσωπικότητα
Πρόκειται για δύο παίκτες απ’ αυτούς
που λέγεται ότι συνεργάζονται με «κλει-
στά τα μάτια». Και ας το γνωρίζουν οι
αντίπαλοί τους και ας τους κλείνουν
καλά με ειδική άμυνα. Ματ Ντάρμπι-
σαϊαρ και Δημήτρης Χριστοφή έχουν
τον τρόπο να ξεκλειδώνουν τις αντίπαλες
άμυνες. Αμφότεροι παίκτες με μεγάλη
προσωπικότητα και αυτοπεποίθηση,
στοιχεία που τους δίνουν μεγάλη δυνα-
μική στο παιχνίδι τους και τους επιτρέ-
πουν να αγωνίζονται με ορμή και απο-
φασιστικότητα για την επίτευξη του στό-
χου της νίκης και μόνο αυτής. Ειδικότερα,
η ταχύτητα και η διεισδυτικότητα του
Χριστοφή, σε συνδυασμό με τον τσαμ-
πουκά και την ηγετική του φυσιογνωμία,
δένουν με άψογη αρμονικότητα με την
εμπειρία και την εκτελεστική δεινότητα

του Ντάρμπισαϊαρ. Και απ’ το μυαλό
όλων περνά η σκέψη, αν ο Χριστοφή
ήταν υγιής και άρχιζε καλύτερα τη φετινή
σεζόν, πώς θα ήταν τα πράγματα σήμερα.
Βεβαίως, η ουσία δεν είναι τι πιθανό να
γινόταν, αλλά τι θα γίνει απ’ εδώ και
μπρος. Με τους δυο να συνεχίζουν τις
υψηλές πτήσεις, θα αυξήσει και τις πι-
θανότητές της η Ομόνοια για έξοδο στην
Ευρώπη και, παράλληλα, θα μπουν οι
βάσεις για μια πιο ισχυρή ομάδα την
ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, αφού
πρόκειται για ένα δίδυμο που αξίζει την
κάθε επένδυση.

Πίστη για Ευρώπη
Το φορμάρισμα των Ματ Ντάρμπισαϊαρ
και Δημήτρη Χριστοφή έρχεται την κα-
τάλληλη στιγμή για την Ομόνοια, αφού
εκτός απροόπτου, μετά τη διακοπή του
πρωταθλήματος, θα «γεμίσει» με ση-
μαντικές επιστροφές παικτών και θα
κτυπήσει ρέστα για έξοδο στην Ευρώπη.
Δυο υπερπολύτιμες μονάδες στην άμυνα,
οι Άρνασον και Κωνσταντινίδης, ανα-
μένεται να είναι έτοιμοι με την επανέ-
ναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.
Επιστρέφει και ο Κατελάρης που ήδη
προπονείται με την Εθνική, ενώ θα επα-

νέλθει και ο Φλορέσκου από τιμωρία.
Θα απουσιάσει ο Μαργκάσα που συμ-
πλήρωσε δύο κίτρινες. Γίνεται όμως αν-
τιληπτό ότι η Ομόνοια θα είναι ακόμη
πιο ανταγωνιστική και απαιτητική στη
συνέχεια. Το κλίμα στην ομάδα είναι
εξαιρετικό, αφού υπάρχει πίστη στη
δουλειά του Άκη Ιωακείμ και άπαντες
ευελπιστούν ότι η Ομόνοια θα παλέψει
μέχρι τέλους για εξασφάλιση ενός ευ-
ρωπαϊκού εισιτήριου. Οι ποδοσφαιριστές
πήραν τριήμερο ρεπό και επιστρέφουν
σήμερα στις προπονήσεις. Όμως, πρέπει
να σημειώσουμε ότι παρόντες θα είναι

σχεδόν οι μισοί, καθώς υποχρεώσεις
με Εθνικές έχουν 11 παίκτες. 

Ο Δημητρίου
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το τελευ-
ταίο διάστημα η παρουσία του Μάριου
Δημητρίου που βγήκε απότομα από τη...
ναφθαλίνη και πραγματοποιεί μεστές
εμφανίσεις σε θέση δεξιού μπακ. Έχει,
έτσι και αλλιώς, την ικανότητα να επιτίθεται
(η φυσική του θέση είναι ακραίος μέσος),
αλλά βελτιώνει σταθερά και την αμυντική
του απόδοση. Τόσο από πλευράς επεμ-
βάσεων όσο και τοποθετήσεων. 

Αυτό το δίδυμο «σκοτώνει»
Ντάρμπισαϊαρ και Χριστοφή έχουν συνέχεια γεμάτα τα πιστόλια τους 
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ΑΡΗΣ 

Κωστής�Σταυρινίδης

Αποστολή εξετελέσθη για τον Άρη. Η λε-
μεσιανή ομάδα με τη νίκη της σε βάρος
της Δόξας πέτυχε δύο πράγματα. Το πρώτο
να ανοίξει την απόσταση από την αντίπαλό
της στους 7 βαθμούς, δηλαδή να αποκτήσει
ένα καλό μαξιλαράκι ασφαλείας -φθά-
νοντας στη βαθμολογία Καρμιώτισσα και
Εθνικό- και το δεύτερο ότι έχει την ισο-
βαθμία με τη Δόξα, αφού για να την απο-

λέσει θα πρέπει να γνωρίσει συντριβή
στο «Μακάρειο» (5-0). Δηλαδή ο Άρης,
με το εντυπωσιακό 4-1, κατάφερε να απο-
κτήσει ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα
σε βάρος της ομάδας της Κατωκοπιάς. 

Η ομάδα του Νικόλα Μαρτίδη, αν
και είχε προβλήματα στο ξεκίνημα, όταν
πήρε προβάδισμα στο σκορ επιβεβαίωσε
ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.
Άλλωστε, η προχθεσινή ήταν η 5η νίκη
στα τελευταία 6 παιγνίδια, στα οποία ση-
μείωσε 17 τέρματα, δηλαδή έχει μ.ο. σκο-
ραρίσματος 2,5 τέρματα ανά αγώνα. Η

έλευση του κ. Μαρτίδη στην ομάδα έχει
αλλάξει εντελώς τον Άρη αγωνιστικά.

Η προσοχή στον Εθνικό 
Τώρα η προσοχή θα στραφεί στον αγώνα
με τον Εθνικό και πάλι στο «Τσίρειο».
Οι «πράσινοι» θα δουλέψουν κατά την
περίοδο της διακοπής για να παρου-
σιαστούν ακόμα πιο έτοιμοι στην τελική
ευθεία του πρωταθλήματος. Αν μάλιστα
κερδίσουν και το επόμενο παιγνίδι, τότε
θα αγκαλιάσουν την παραμονή τους
στην κατηγορία. 

Αποστολή εξετελέσθη
Με νίκη στον επόμενο αγώνα θα αγκαλιάσουν την παραμονή τους 

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Η επιστροφή στις επιτυχίες έφερε νέο
αέρα αισιοδοξίας στη Νέα Σαλαμίνα. Το
ντεμπούτο του Αντόνιο Κονσεϊσάο συν-
δυάστηκε με επιτυχία επί του Εθνικού.
Οι ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν μετά
από αρκετό καιρό με πάθος και αποφα-
σιστικότητα. Ήταν στοιχεία που έδωσαν
το κάτι περισσότερο, για να φτάσουν στην
επιτυχία. Ήταν μια νίκη γοήτρου που

ανεβάζει το ηθικό. Υπάρχει τώρα η δια-
κοπή του πρωταθλήματος και θα δοθεί
η ευκαιρία στον τεχνικό της Νέας Σαλα-
μίνας να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές,
ώστε να παρουσιαστούν ακόμη καλύτεροι
στην επόμενη αναμέτρηση με τον Ερμή
στις 3 Απριλίου. Μέχρι τότε υπάρχουν
αρκετές μέρες και η πεποίθηση είναι ότι
η ομάδα θα αρχίσει να ανεβάζει στροφές,
ώστε να παίρνει τα επιθυμητά αποτελέ-
σματα και να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη
πορεία. Άλλωστε, η Νέα Σαλαμίνα δεν
έχει άλλο στόχο μέχρι το τέλος. Το ζη-

τούμενο είναι να αγωνίζονται οι ποδο-
σφαιριστές με θέληση και πάθος σε κάθε
αγώνα. Η αδιαφορία και η «αγγαρεία»
είναι στοιχεία που δεν θέλουν να πα-
ρουσιάζονται. Άλλωστε πιθανόν από την
παρουσία κάποιων ποδοσφαιριστών να
κριθεί και το μέλλον τους, στην ομάδα.
Είναι λογικό ότι ο νεοφερμένος τεχνικός
θα προσπαθήσει να παρουσιάσει την
ομάδα με πολύ καλύτερο αγωνιστικό
πρόσωπο και αυτό είναι κίνητρο για
όλους τους ποδοσφαιριστές για να κερ-
δίσουν την εμπιστοσύνη του. 

Νέος αέρας και αισιοδοξία
Ελπίζουν σε καλύτερες μέρες οι «ερυθρόλευκοι» 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

Κωστής�Σταυρινίδης

Τ
ο μεγαλύτερο κέρδος από τη

σπουδαία νίκη του Σαββάτου
είναι σίγουρα οι τρεις βαθμοί
για τον Απόλλωνα. Αυτό είναι
ο στόχος σε κάθε παιγνίδι,

άρα είναι και το κέρδος. Όμως οι «κυα-
νόλευκοι» κέρδισαν και άλλα πράγματα.
Με την ψυχή και το πάθος που κατέθεσαν
στον αγωνιστικό χώρο, έκαναν τους φί-
λους τους να τους πιστέψουν ακόμα πε-
ρισσότερο. Τα μικρά παιδάκια που ήταν
στο γήπεδο απέκτησαν νέους ήρωες στα
πρόσωπα των «κυανολεύκων», που για
ένα ακόμα παιγνίδι δεν συμβιβάστηκαν
με την ιδέα της ήττας και της απώλειας
βαθμών και μέχρι το τελευταίο δευτε-
ρόλεπτο πάλεψαν για να την αποφύγουν. 

Κέρδος είναι για τον Απόλλωνα και
το γκολ που πέτυχε ο Γκίε, το πρώτο του
έπειτα από 5 μήνες. Στην τελική ευθεία
του πρωταθλήματος, η λεμεσιανή ομάδα
έχει ανάγκη τα γκολ και τις καλές εμφα-
νίσεις του Ιβοριανού επιθετικού. Και σί-
γουρα το γκολ της νίκης που πέτυχε το
Σάββατο θα του ανεβάσει την ψυχολογία
για τη συνέχεια. 

Κέρδος ήταν και η εμφάνιση του
Βασιλείου. Από την ημέρα που επέ-
στρεψε στην 11άδα ο αρχηγός είναι
κάθε παιγνίδι και καλύτερος. Κόντρα
στην ΑΕΚ πραγματοποίησε ίσως την
καλύτερή του εμφάνιση, την οποία συν-
δύασε και με το παρθενικό του γκολ με
την κυανόλευκη φανέλα. 

Κέρδος και το ότι κέρδισε τον κακό του
δαίμονα. Μόλις δύο νίκες μετρούσε ο
Απόλλωνας στη Λεμεσό επί της ΑΕΚ στα
εννέα τελευταία παιγνίδια, ενώ είχε να την
κερδίσει δύο χρόνια. Όταν καταφέρνεις
και γκρεμίζεις αρνητικές παραδόσεις, η
αυτοπεποίθηση ανεβαίνει στα ύψη. 

Κέρδος είναι και ο Βινίσιους. Αν η
Ρεάλ έχει τον Ράμος, ο Απόλλωνας στο
πρόσωπο του Βραζιλιάνου αμυντικού

έχει βρει τον δικό του λυτρωτή. 3ο γκολ
που βάζει στο τέλος μιας αναμέτρησης,
έχει φθάσει τα πέντε στο πρωτάθλημα
ενώ και αμυντικά, παρά τα όποια λάθη
του, έχει σταθεροποιηθεί σε υψηλά επί-
πεδα απόδοσης. 

Κέρδος είναι και ο Μάριο Σέρτζιο.
Όταν αποκτήθηκε πολλοί απόρησαν με
την επιλογή αυτήν, όμως ο 35χρόνος
Πορτογάλος αποδεικνύεται σε λίρα εκατό.
Σε κάθε παιγνίδι που αγωνίζεται είναι

πολύ καλός, όμως με την ΑΕΚ δημι-
ούργησε τα δύο τελευταία τέρματα της
ομάδας του. Δεν είναι τυχαίο που πλέον
στον Απόλλωνα σκέφτονται σοβαρά να
τον κρατήσουν και στη νέα περίοδο. 

Και φυσικά κέρδος είναι κι ο Σω-
φρόνης Αυγουστή. Ακόμα και στα παι-
γνίδια που στραβώνουν δείχνουν ότι
παλεύει για να τα αλλάξει, έτσι ώστε η
ομάδα του να πάρει τη νίκη. Αυτός ο χα-
ρακτήρας που βγάζει ο Απόλλωνας έχει

τη σφραγίδα του. 

Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης 
Δεν ήταν όλα καλά και άγια στον αγώνα
του Σαββάτου. Για ακόμα ένα παιγνίδι
ο Απόλλωνας βρέθηκε πίσω στο σκορ,
με αποτέλεσμα να κυνηγά και να μην
μπορεί να δείξει το καλό του αγωνιστικό
πρόσωπο. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει
να διορθώσει ο Σωφρόνης στη διακοπή
για να μην ξανασυμβεί, αφού μπορεί

την επόμενη φορά να μη γυρίσει το
παιγνίδι. Επίσης, η αποβολή του Ρομ-
πέρζ στερεί από τον προπονητή του
τον πιο ποιοτικό του αμυντικό στα επό-
μενα δύο -τουλάχιστον- παιγνίδια. Το
θετικό για τον τεχνικό του Απόλλωνα
είναι πως έχει τις επιλογές για να κα-
λύψει ξανά την αναγκαστική απουσία
του Γάλλου αμυντικού. Αν και πολύ
νωρίς, ο Χάμπος έχει το προβάδισμα
για να παίξει στην άμυνα. 

Είναι εφτάψυχος και το δείχνει!  
Απόλυτη ικανοποίηση για το πάθος που κατέθεσαν ξανά στον αγωνιστικό χώρο οι ποδοσφαιριστές 
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ 

Γιάννης�Παπαϊωάννου

Η Ανόρθωση εδώ και τρεις αγωνιστικές
έμεινε μακριά από κάποια επιτυχία.
«Λευκή» ισοπαλία με τον Απόλλωνα και
δυο ισάριθμες ήττες απέναντι σε ΑΠΟΕΛ
και Ομόνοια. Είναι φανερό ότι η «Μεγάλη
Κυρία» βρίσκεται σε αγωνιστική πτώση.
Δεν υπάρχει ο ενθουσιασμός που υπήρχε
στους προηγούμενους αγώνες. Η έλλειψη
κινήτρων στο πρωτάθλημα πιθανόν να
παίζει ρόλο. Όμως, από την άλλη, αυτό
δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το Κύπελλο
μπορεί να περιμένει. Μάλιστα η Ανόρ-
θωση έχει την ευκαιρία, μέσω των αντα-
γωνιστικών αγώνων στο πρωτάθλημα,
να διατηρείται σε καλή αγωνιστική κα-
τάσταση. Μέσω του πρωταθλήματος μπο-
ρεί να κερδίσει αρκετά γιατί, πρώτον, θα
μπορεί να διατηρείται σε καλή αγωνιστική
κατάσταση, δεύτερον, διότι θα διατηρεί
το καλό κλίμα και τον ενθουσιασμό στις
τάξεις της ομάδας, τρίτον, επειδή ο κόσμος
όσο κερδίζει η ομάδα θα συσπειρώνεται
ακόμη περισσότερο, τέταρτον, γιατί έπειτα
από κάθε νίκη σε αγώνα ντέρμπι θα ανε-
βάζει την ψυχολογία και την αυτοπεποί-
θηση των ποδοσφαιριστών και, πέμπτον,
διότι μεγάλος στόχος, που είναι η κατά-
κτηση του κυπέλλου, θα έρθει μέσα από
τη νοοτροπία του νικητή και τη δίψα που
υπάρχει έπειτα από αρκετά χρόνια.  Μπο-
ρούμε να βρούμε κι άλλους τόσους
λόγους γιατί η Ανόρθωση μόνο οφέλη
μπορεί να αποκομίσει, εάν έχει επιτυχίες

και καλές παρουσίες, μέσω πρωταθλή-
ματος. Διότι όσο η ομάδα χάνει αυτό
πολύ πιθανόν να έχει αρνητικό αντίκτυπο
στο Κύπελλο, που είναι η μοναδική διέ-
ξοδος για διάκριση. Η ψυχολογία παίζει
σημαντικό ρόλο. 

Να μη χαλάσει ό,τι έκτισε 
Η Ανόρθωση καλείται να μη χαλάσει
ό,τι έκτισε με την παρουσία του Ανδρέα
Παντελή στα ηνία του Συλλόγου. Ο
στόχος είναι η ομάδα να αρχίσει ν’ αγω-
νίζεται ξανά με τον ίδιο ενθουσιασμό

και αποφασιστικότητα. Ήδη στάλθηκαν
κάποια μηνύματα στους ποδοσφαιριστές
και στην τεχνική ηγεσία. Αναμένουν ότι
η ομάδα θα ανεβάσει στροφές και θα
αγωνίζεται με το ίδιο πάθος και αποφα-
σιστικότητα. Το πιο σημαντικό είναι να

εμπεδώσουν οι ποδοσφαιριστές ότι η
συνέχεια στο πρωτάθλημα δεν πρέπει
να θεωρείται αγγαρεία. Η Ανόρθωση -
με στόχους ή όχι- έχει χρέος πάντα να
διεκδικεί τη νίκη, όπως αρμόζει στην
ιστορία της. 

Η προσοχή στην ΑΕΛ 
Πλέον, στην Ανόρθωση επικεντρώνουν
την προσοχή τους στο επόμενο ντέρμπι
που ακολουθεί με την ΑΕΛ στο «Αν-
τώνης Παπαδόπουλος» με την επανέ-
ναρξη του πρωταθλήματος. Υπάρχουν
αρκετές μέρες ακόμη. Ευελπιστούν ότι
αυτήν τη φορά οι ποδοσφαιριστές θα
είναι αυτοί που πρέπει και θα πάρουν
το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι η
νίκη και μόνο αυτή. Είναι λογικό ότι
στις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν
συζητήσεις με τους ποδοσφαιριστές
ώστε ν’ ανέβει το ηθικό και να παρου-
σιαστούν ξανά με το καλό τους αγωνι-
στικό πρόσωπο. 

Στροφή και στον προγραμματισμό
Είναι λογικό ότι από τη στιγμή που υπάρ-
χει στόχος (η κατάκτηση του κυπέλλου)
εκεί επικεντρώνεται η προσοχή. Όμως,
παράλληλα, στην Ανόρθωση δεν μένουν
με σταυρωμένα χέρια, όσον αφορά τον
προγραμματισμό. Άλλωστε, ο στόχος στη
φετινή σεζόν είναι να γίνει σωστή δουλειά
ώστε η Ανόρθωση να επιστρέψει δυνατή
και ισχυρή, όπως αρμόζει στην Ιστορία
της. Με την ευχή ότι η ομάδα θα υλο-
ποιήσει τον στόχο της και θα επιστρέψει
στην Ευρώπη. 

Μέσω πρωταθλήματος, μπορεί να κερδίσει αρκετά 
Πρέπει να είναι σε εγρήγορση, ενόψει του μεγάλου στόχου του Κυπέλλου 

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Τ
α είπαμε, τα γράψαμε και

τα ξαναγράφουμε. Ό,τι και
να πει κάποιος για τη φετινή
πορεία της ΑΕΚ θα πέσει
έξω. Το πρωτάθλημα έχει

ακόμη οκτώ αγώνες. Δύσκολους και
καθοριστικούς. Πιο συγκεκριμένα, το
επόμενο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στην
«ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ» έπειτα από δύο εβδο-
μάδες θα είναι ίσως αυτό που θα καθο-
ρίσει πολλά. Αλλά θα είναι μεγάλη αδικία
αν κάποιος κρίνει τη φετινή προσπάθεια
της ΑΕΚ και μείνει μόνο στο αγωνιστικό
κομμάτι, που ακόμη και αυτό δεν έχει
τελειώσει για να κριθεί με ασφάλεια.
Πρέπει να υπολογίσει ότι εδώ και τρία
χρόνια η ομάδα της Λάρνακας διεκδικεί
το πρωτάθλημα μέχρι τέλους -ειδικά
στα δύο προηγούμενα- και κάνει ακόμη
έναν πρωταθλητισμό. Στην οικονομική
εξυγίανση. Εκεί, τα τελευταία χρόνια,
επί προεδρίας Άντρου Καραπατάκη δεν
υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν θα πού-
με κάτι περισσότερο για το ιδιόκτητο
γήπεδο σε χρόνο ρεκόρ. Όμως, ο κόσμος
θα προτιμούσε ΓΣΖ και τίτλους παρά
ιδιόκτητο γήπεδο και μια απ’ τα ίδια.
Μπορεί ο κόσμος να είναι απαιτητικός
και βιαστικός, αλλά πρέπει να καταλά-
βουν όλοι ότι μια ομάδα δεν γίνεται με-
γάλη από τη μια στιγμή στην άλλη. Με-
γάλη ομάδα θα γίνει όταν αρχίσει να
βάζει τίτλους στην τροπαιοθήκη της.
Μόνο έτσι. Για την ώρα επικρατεί μεγάλη
απογοήτευση στο αγωνιστικό κομμάτι
και επειδή το μυαλό δεν είναι καθαρό
δεν μπορεί να σκεφτεί σωστά, κρίνει
αυστηρά και αδικεί πολλούς. Αδικεί αυ-
τούς που εδώ και τρία χρόνια υπερέβα-
λαν εαυτούς και συνεχίζουν να το κάνουν
για το καλό της ομάδας. Δεν χρειάζεται
να πανικοβάλλονται και να κάνουν ακό-
μη περισσότερη υπομονή. Ηρεμία. Αυτό

είναι που χρειάζεται για την ώρα. Τα
λόγια είναι περιττά. Δικαιολογίες δεν
υπάρχουν. Όλοι έκαναν λάθη και επα-
ναλαμβάνω. Μαθηματικά η ΑΕΚ είναι
ακόμη μέσα στον στόχο της. Ναι, είναι
δύσκολο, όμως στο επόμενο ντέρμπι με
τον ΑΠΟΕΛ, αν η ΑΕΚ κερδίσει, θα
μπορεί και πάλι να ελπίζει σε κάτι κα-
λύτερο τη φετινή χρονιά ή, τουλάχιστον,

να εξασφαλίσει σίγουρα μια θέση στις
ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτά θα
πρέπει να κάνει η ΑΕΚ για να καταφέρει
να ανασυνταχθεί άμεσα και να βγάλει
τον γνωστό της χαρακτήρα.

Με απουσίες οι προπονήσεις
Από τις προπονήσεις της ΑΕΚ θα απου-
σιάζουν τις επόμενες μέρες οι διεθνείς

Γιωργαλλίδης, Λαμπάν, Χαραλαμπίδης,
Χαραλάμπους και Μυτίδης με την Εθνι-
κή Ανδρών, ο Μιχαήλ με την Εθνική
Νέων, ο Μπόλιεβιτς με την Εθνική Μαυ-
ροβουνίου, οι Μόισοφ και Τρισκόφσκι
με την Εθνική Σκοπίων και ο Μαλόκου
με την Εθνική Ελπίδων της Αλβανίας.
Έντεκα συνολικά ποδοσφαιριστές, με
τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ να δυσκολεύεται να

βγάλει τις προπονήσεις. Στο μυαλό της
τεχνικής ηγεσίας θα είναι να μη χάσει
από τραυματισμό κάποιον από τους διε-
θνείς. Ήδη στο απουσιολόγιο θα είναι ο
τιμωρημένος Τρισκόφσκι. Μέχρι την
Πρωταπριλιά και το ντέρμπι με τον
ΑΠΟΕΛ θα είναι καλύτερα απ’ όλες τις
απόψεις δύο παίκτες βαρόμετρα για την
ΑΕΚ, ο Τομάς και ο Τέτε.

Όχι δικαιολογίες, μόνο δουλειά
Οι επόμενες μέρες της πιο οδυνηρής ήττας στο «κιτρινοπράσινο» στρατόπεδο και η άμεση ανασύνταξη
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Τραγωδία συγκλονίζει το ιρλανδικό πο-
δόσφαιρο. Ο Ράιαν Μακ Μπράιντ, αρχηγός
της Ντέρι Σίτι, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι
του το απόγευμα της Κυριακής. Ακόμα
παραμένουν άγνωστες οι αιτίες θανάτου
του 27χρονου κεντρικού αμυντικού. Ο
Ιρλανδός ποδοσφαιριστής το Σάββατο είχε
αγωνιστεί στη νίκη της ομάδας του επί της
Ντρογκέντα Γιουνάιτεντ με 4-0, που ήταν
η τέταρτη επιτυχία της σε ισάριθμους αγώ-
νες. Πλήθος φιλάθλων συγκεντρώθηκαν
γύρω από το σπίτι του Μακ Μπράιντ,
αναζητώντας κάποια εξήγηση, κάποια
απάντηση, που ακόμα δεν έχει δοθεί. Ο
Μακ Μπράιντ έμενε σε μικρή απόσταση
από το «Brandywell Stadium», έδρα της
Ντέρι. Κατά μία περίεργη σύμπτωση, ακρι-
βώς κόντρα στην Ντρογκέντα, είχε κάνει
το ντεμπούτο του το 2011, φορώντας τη
φανέλα της ομάδας για πρώτη φορά προ-
κειμένου να αγωνιστεί στο επαγγελματικό
ποδόσφαιρο. Ήταν γεννημένος στις 15
Δεκεμβρίου του 1989 και είχε καταγράψει
συνολικά 131 συμμετοχές και εννέα γκολ.

Έστω και σε φιλικό παιχνίδι, προς τιμήν
του Μάικλ Κάρικ, ο Σερ Άλεξ Φέργκιου-
σον θα καθίσει ξανά στη θέση όπου
έγραψε ιστορία! Στον πάγκο της Μάν-
τσεστερ Γιουνάιτεντ, στο «Ολντ Τράφορντ»!
Η ανακοίνωση των «κόκκινων διαβόλων»
ήρθε να σκορπίσει τρομερό ενθουσιασμό
στις τάξεις των οπαδών, που θα ξαναδούν
τον Σκοτσέζο κόουτς και πολυνίκη Βρε-
τανό πρώην προπονητή. Το παιχνίδι στο
οποίο θα τιμηθεί ο Μάικλ Κάρικ για την
προσφορά του στον σύλλογο του Μάν-
τσεστερ έχει προγραμματιστεί για την 4η
Ιουνίου του 2017 και ώρα 18:00 (Ελλά-
δας), με τη Γιουνάιτεντ ν’ απαρτίζεται από
τα μέλη του 2008 που κατέκτησαν το
Τσάμπιονς Λιγκ. Αντίπαλη ομάδα θα
είναι μια μικτή αστέρων, τους οποίους
θα καθοδηγήσει ο Χάρι Ρέντναπ!  

Ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν έγραψε ιστορία
στο χθεσινό παιχνίδι της Γιουβέντους
με τη Σαμπντόρια στη Γένοβα, καθώς
έγινε ο πρώτος παίκτης σε λεπτά συμ-
μετοχής με την «Κυρία» του ιταλικού
ποδοσφαίρου. Ο 39χρονος διεθνής τερ-
ματοφύλακας των «μπιανκονέρι» στο
65ο λεπτό ξεπέρασε τα 39.680 αγωνι-
στικά λεπτά με τη «Γιούβε», προσπέρασε
τον Τζιανπιέρο Μπονιπέρτι και έγινε ο
ποδοσφαιριστής με τον περισσότερο
χρόνο συμμετοχής στη Serie A με τη
φανέλα της ιταλικής ομάδας. Το ντεμ-
πούτο του Μπουφόν με την ομάδα του
Τορίνο έγινε στις 26 Αυγούστου του
2001 εναντίον της Βενέτσια.

Βρέθηκε νεκρός
ο αρχηγός
της Ντέρι Σίτι

Ξανά στον πάγκο
της Γιουνάιτεντ
ο Σερ Άλεξ!

Ο Μπουφόν
ξεπέρασε τον
Μπονιπέρτι Ο Ζοσέ Μουρίνιο είπε ότι θα προτιμούσε

να κερδίσει το Europa League αυτήν τη
σεζόν, παρά να τερματίσει στην πρώτη
τετράδα της Premier League, ακόμη και
αν η ομάδα του, όπως παραδέχθηκε, θα
πρέπει να αγωνίζεται σκληρότερα και
να προσπαθεί και στις δύο διοργανώσεις.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που κέρδισε
το League Cup τον περασμένο μήνα,
ανέβηκε στην πέμπτη θέση στο πρωτά-
θλημα, τέσσερεις βαθμούς πίσω από την
τέταρτη Λίβερπουλ, με μια νίκη (3-1)
απέναντι στην Μίντελσμπρο, κι αντιμε-
τωπίζει την Άντερλεχτ τον επόμενο μήνα
στα προημιτελικά του Europa League.

«Αν μπορώ να επιλέξω, θα επιλέξω
το Europa League, αντί να τελειώσω
στην τέταρτη θέση, γιατί μας δίνει το ίδιο
(εισιτήριο), συμμετοχή στο Champions

League», είπε ο 54χρονος στην ιστοσελίδα
του συλλόγου. «Είναι ένα τρόπαιο, είναι
το γόητρο, είναι η Ευρώπη και αυτό ση-
μαίνει ότι θα παίξουμε επίσης έναν
αγώνα για το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ».

Ο Πορτογάλος προπονητής αναγνώ-
ρισε τη σημασία της συμμετοχής στην
κορυφαία τετράδα, αλλά είπε ότι οι αντί-
παλοι του συλλόγου έχουν ένα σαφές
πλεονέκτημα, επειδή δεν χρειάζεται να
αγωνιστούν και στα δύο, στην Ευρώπη
και στην Αγγλία, στην τελική ευθεία της
σεζόν. «Ξέρω ότι οι Τσέλσι, Τότεναμ, Λί-
βερπουλ, Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι
δεν παίζουν στην Ευρώπη, έχουν μόνο
έναν αγώνα την εβδομάδα», πρόσθεσε.
«Αλλά θέλουμε να αγωνιστούμε όπως
κάναμε απέναντι στην Μίντελσπρο»,
πρόσθεσε ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Το βράδυ της Κυριακής 23 Απριλίου
θα κριθεί ο τίτλος του πρωταθλητή της
Πριμέρα Ντιβιζιόν. Η ισπανική λίγκα
ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 33ης
αγωνιστικής, η οποία περιλαμβάνει το
πιο πολυαναμενόμενο ντέρμπι σε παγ-
κόσμιο επίπεδο: Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρ-
σελόνα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».
Ενώ απομένουν δέκα αγώνες για τέλος,
η Ρεάλ είναι στην κορυφή με δύο βαθ-
μούς περισσότερους αλλά κι ένα ματς
λιγότερο από την «Μπάρτσα». Όλα δεί-
χνουν λοιπόν πως, όποιες απώλειες κι
αν γνωρίσουν μέσα στον επόμενο μήνα

οι δύο διεκδικήτριες, το μεγάλο ντέρμπι
της 23ης Απριλίου (21:45 ώρα Ελλάδας)
θα αποτελέσει τη «μητέρα των μαχών»
και ο νικητής θα «αγκαλιάσει» τον τίτλο.

Ο αγώνας θα γίνει την εβδομάδα που
ολοκληρώνονται οι προημιτελικοί του
Champions League. Την Τρίτη 18/4 θα
διεξαχθεί η ρεβάνς Ρεάλ-Μπάγερν και
μία ημέρα αργότερα (19/4) το Μπαρσε-
λόνα-Γιουβέντους.

Θα είναι το υπ’ αριθμόν 233 clasico,
με την ιστορία να γέρνει οριακά προς
την πλευρά της Ρεάλ, η οποία έχει 93
νίκες έναντι 90 της Μπαρσελόνα.

Στις 23 Απριλίου το clasico 
Ο νικητής θα «αγκαλιάσει» τον τίτλο 

Ε
πτά από τις 16 ομάδες που

αγωνίζονται στην ελληνική
Super League, ανάμεσά
τους και ο ΠΑΟΚ, βρίσκον-
ται μεταξύ των 100 πιο «γε-

ρασμένων» ομάδων της Ευρώπης.
Αυτό αναφέρει η νέα έκθεση του
CIES, του Διεθνούς Κέντρου Μελετών
για τον Αθλητισμό που βρίσκεται
στην Ελβετία, το οποίο δημιουργή-
θηκε το 1995 ως κοινοπραξία μεταξύ
της FIFA και του Πανεπιστημίου του
Νοσατέλ.

Στην έκθεση μελετήθηκαν τα 31 κο-
ρυφαία πρωταθλήματα των ομοσπονδιών
μελών της UEFA κατά τη διάρκεια των
τελευταίων έξι μηνών. Οι χώρες με τη
μεγαλύτερη εκπροσώπηση στην κατά-
ταξη είναι η Αγγλία και η Τουρκία (10
ομάδες η καθεμία) και ακολουθούν οι
Κύπρος και Ρωσία (9 ομάδες). Αξίζει να
σημειωθεί ότι στην πρώτη θέση βρίσκεται
η ιταλική Κιέβο, στις τρεις επόμενες ακο-
λουθούν ισάριθμες ομάδες από την Κύ-
προ (ΑΕΚ Λάρνακας, Νέα Σαλαμίνα και
Απόλλων Λεμεσού), ενώ την πέμπτη
θέση μοιράζεται η Κέρκυρα μαζί με τη
Γουέστ Χαμ.

Εκτός από την ομάδα της Κέρκυρας,
οι άλλες ελληνικές ομάδες που βρί-
σκονται στη σχετική κατάταξη με τις
πιο γερασμένες ομάδες είναι οι Βέροια
(24η), Ατρόμητος (31ος), Λεβαδειακός
(32ος), Ξάνθη (35η), Πλατανιάς (74ος)
και ΠΑΟΚ (97ος).

Επιπλέον, έκθεση του CIES παρου-
σιάζει τις 100 πιο νέες ομάδες από τις
31 ομοσπονδίες μέλη της UEFA. Μία
λίστα στην οποία η χώρα με τη μεγα-
λύτερη εκπροσώπηση είναι η Ολλανδία
(12 ομάδες), ακολουθούμενη από την
Κροατία (8), τη Γερμανία και τη Σλο-
βακία (7 ομάδες η καθεμία), ενώ καμία
ομάδα από την αγγλική Premier League
δεν βρίσκεται στις πρώτες 100 θέσεις.
Νεότερη σε αυτή την κατάταξη είναι
Σένιτσα από τη Σλοβακία, με μέσο όρο
22,2 χρόνια.

Οι δέκα πιο γερασμένες ομάδες της Ευρώπης:

1. Κιέβο Ιταλία 32,09

2.ΑΕΚ Λάρνακας Κύπρος 31,87

3.Νέα Σαλαμίνα Κύπρος 30,38

4.Απόλλων Λεμεσού Κύπρος 30,10

5.Γουέστ Μπρομ Αγγλία 30,03

-Κέρκυρα Ελλάδα 30,03

7.ΑΠΟΕΛ Κύπρος 29,87

8.Σαχτιόρ Λευκορωσία 29,81

9.Καραμπουκσπόρ Τουρκία 29,76

10.Ορεμπούργκ Ρωσία 29,70

............

24.Βέροια Ελλάδα 29,22

31.Ατρόμητος Ελλάδα 29.09

32.Λεβαδειακός Ελλάδα 29,08

35.Ξάνθη Ελλάδα 28,98

74.Πλατανιάς Ελλάδα 28,13

97.ΠΑΟΚ Ελλάδα 27,81

Ξεκάθαρος ο Ζοσέ Μουρίνιο 
«Επιλέγω το Europa League από την τέταρτη θέση στην Premier»

Επτά ομάδες από τις 100
πιο γερασμένες της Ευρώπης! 
Αγωνίζονται στην ελληνική Super League


	33•cmyk_33-33_inn
	34•bw_34-34_inn
	35•bw_35-35_inn
	36•bw_36-36_inn
	37•bw_37-37_inn
	38•bw_38-38_inn
	39•bw_39-39_inn

