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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

ΛΟΤΤΟ

7, 14, 22, 33, 41, 44 και 27
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-
ΠΟΤ. H 2η κερδίζει €50.000,00 Η 3η
κερδίζει €1.500, η 4η €30 και η 5η

€1,50.

TΖΟΚΕΡ

4, 21, 30, 37, 38 και 8
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.
Η 2η κερδίζει από €20.278,93. Η 3η κερδί-
ζει από €2.500, η 4η και η 5η από €50, η 6η
και η 7η  από €2 και η 8η από €1,5.

ΠΡΟΤΟ

5936553
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

7348η κλήρωση:  12, 20, 27, 28, 30

7349η κλήρωση:  6, 22, 23, 24, 25

SUPER 3

30357η: 206 30358η: 529 30359η: 861

30360ή: 349 30361η: 050 30362η: 953

30363η: 914 30364η: 667 30365η: 503

30366η: 678

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

Θρίαμβος του Φέτελ στη Μελβούρνη
Αφησε πίσω του τους δύο «πιλότους» της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον και Βάλτερι Μπότας

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής
Σεμπάστιαν Φέτελ, με Ferrari, ήταν ο
θριαμβευτής του εναρκτήριου αγώνα
του παγκοσμίου πρωταθλήματος της
Formula 1 στην πίστα «Αλμπερτ Παρκ»
της Μελβούρνης. Αν και εκκίνησε από
τη 2η θέση, ο Γερμανός κατάφερε να
πανηγυρίσει την 43η νίκη του, αφή-
νοντας πίσω του τους δύο «πιλότους»
της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον (ξεκί-
νησε από την pole position) και Βάλτερι
Μπότας.

Η χθεσινή νίκη ήταν η 4η του Φέτελ
με τη Ferrari και πρώτη μετά το γκραν
πρι της Σινγκαπούρης τον Σεπτέμβριο
του 2015. «Ο δρόμος είναι ακόμη πολύ
μακρύς, αλλά για την ώρα είμαστε στο
φεγγάρι. Ήταν πραγματικά σπουδαίος
αγώνας και τον απόλαυσα», τόνισε λίγο
μετά τη μεγάλη του νίκη ο Φέτελ. Ο ομό-
σταβλος του Γερμανού στη «σκουντερία»
Κίμι Ραϊκόνεν πήρε την 4η θέση, με τον
Μαξ Φερστάπεν να τερματίζει μία πιο
πίσω από τον Φινλανδό.

Έξι μονοθέσια απέτυχαν να ολοκλη-
ρώσουν τον αγώνα, συμπεριλαμβανο-

μένου και του δις παγκόσμιου πρωτα-
θλητή, Φερνάντο Αλόνσο (McLaren).

Η πρώτη εξάδα:

1. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμ.) Ferrari 1:24:11.670

2. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρ.) Mercedes +00:09.975

3. Βάλτερι Μπότας (Φινλ.) Mercedes 00:11.250

4. Κίμι Ραϊκόνεν (Φινλ.) Ferrari 00:22.393

5. Μαξ Φερστάπεν (Ολλ.) Red Bull 00:28.827

6. Φελίπε Μάσα (Βρ.) Williams-Mercedes 01:23.386

Η βαθμολογία των οδηγών

Σεμπάστιαν Φέτελ 25

Λιούις Χάμιλτον 18

Βάλτερι Μπότας 15

Κίμι Ραϊκόνεν 12

Μαξ Φερστάπεν 10

Φελίπε Μάσα 8

Η βαθμολογία των κατασκευαστών

Ferrari 37

Mercedes 33

Red Bull-TAG Heuer 10

Williams-Mercedes 8

Force India-Mercedes 7

Toro Rosso-Renault 6

Νίκες για Ευρωπαϊκό

και Ε.Ν. Αγ. Αθανασίου
Την αλάνθαστη πορεία του προς τον τίτλο
συνέχισε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το
οποίο επικράτησε άνετα με 41-14 του
Παρνασσού σε παιχνίδι που άνοιξε την
αυλαία της 15ης Αγωνιστικής του πρωτα-
θλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας. Ο πρω-
τοπόρος του πίνακα συνέχισε την εντυ-
πωσιακή του πορεία στον θεσμό, κατα-
κτώντας χωρίς να αντιμετωπίσει προβλή-
ματα τη 15η νίκη, έχοντας ως κορυφαίο
τον Νικόλα Καρκαλάτο που πέτυχε 9 τέρ-
ματα. Μεγάλο παιχνίδι έγινε στο κλειστό
του Cyprus College στο ντέρμπι ουραγών,
με την Ε.Ν. Αγίου Αθανασίου να κατακτά
τη νίκη με 27-23 επί του Κ.Ν. Αγίων Τρι-
μιθιάς και να αποκτά το προβάδισμα όσον
αφορά την υπόθεση παραμονή. Ο αγώνας
ήταν συγκλονιστικός και κράτησε αμείωτο
το ενδιαφέρον των 150 περίπου παρευρι-
σκομένων, με την ομάδα της Λεμεσού πιο
πειθαρχημένη αγωνιστικά να παίρνει στο
τέλος το ροζ φύλλο αγώνα.  Ο Στέφανος
Στεφάνου με 11 τέρματα ήταν από τους
κορυφαίους του αγώνα για τους νικητές, ο
Γιώργος Μιχάλη ο οποίος από πίβοτ έπαιξε
playmaker και o  Αντρέας Παπαηλίας. 

Από την ομάδα των Αγίων Τριμιθιάς
συγκλονιστικό παιχνίδι έκαναν οι Άγγελος
Λεωνίδου και Γιάννης Ιωαννίδης, που πέ-
τυχαν από 7 και 6 τέρματα αντίστοιχα. Με
τη νίκη τους αυτή η Ε.Ν. Αγίου Αθανασίου
προηγείται με 2-1 στις νίκες, με τα παιχνίδια
των πλέι-οφ να αποκτούν πλέον ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Θυμίζουμε πως η ομάδα που
θα φτάσει πρώτη στις 4 νίκες θα εξασφαλίσει
την παραμονή της στην κατηγορία. 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα 

(15ης Αγωνιστικής):

Ευρωπαϊκό Παν. - Παρνασσός Στροβό-

λου 41-14

Ε.Ν. Αγίου Αθανασίου - Κ.Ν. Αγίων Τριμι-

θιάς 27-23

Τετάρτη 29 Μαρτίου

Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ - Προοδευτικός Πάφου

Κυπελλούχος Κύπρου η Πετρολίνα ΑΕΚ 
Επικράτησε στον μεγάλο τελικό του Κεραυνού 62-58 

Η Πετρολίνα ΑΕΚ είναι η νέα κυπελ-
λούχος Κύπρου, μετά την επικράτησή
της στον μεγάλο τελικό κόντρα στον
Κεραυνό με 62-58, μετά από ένα συ-
ναρπαστικό παιχνίδι που πραγματο-
ποιήθηκε στο “Κίτιον Αθλητικό Κέντρο”,
στην παρουσία 2000 φίλων των δύο
ομάδων και της κυπριακής καλαθό-
σφαιρας. Και οι δύο ομάδες τα έδωσαν
όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και
είχαν τα δικά τους καλά διαστήματα
στο παιχνίδι, κυνηγώντας τη νίκη μέχρι
το τέλος, με την Πετρολίνα ΑΕΚ να
είναι αυτή που πανηγύρισε την κατά-
κτηση του τροπαίου. Κορυφαίος του
αγώνα ήταν ο Πρίμοζ Μπρέζετς που
σημείωσε 19 πόντους (1 τρίποντο, 5
ριμπάουντ, 2 ασσίστ).

Με δίποντο του Αμπουκάρ ξεκίνησε
το παιχνίδι ο Κεραυνός, με την Πετρολίνα
ΑΕΚ να απαντάει με οκτώ πόντους (έξι ο
Ντάσιτς, δύο ο Μπρέζετς) κάνοντας το
8-2 στο 4’. Ο Κεραυνός μείωσε σε 8-4,
ξανά με τον Αμπουκάρ, με τους Λαρνα-

κείς να σημειώνουν άλλους έξι πόντους
(από τρεις Τομάς και Ντάσιτς) φέρνοντας
τη διαφορά στους δέκα (14-4). Η διαφορά
στο σκορ παρέμεινε σε αυτά τα επίπεδα
μέχρι και την ολοκλήρωση του δεκαλέ-
πτου, όπου η ΑΕΚ ήταν μπροστά στο
σκορ με 20-10.

Ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι που
είδαμε στην Β’ περίοδο, με το σκορ να
οδηγείται στο 22-13 στο 11’, ενώ δύο
περίπου λεπτά αργότερα η ΑΕΚ έφερε
τη διαφορά στους δεκατρείς (28-15).
Έπειτα ο Κεραυνός ανέβασε στροφές και
σημείωσε δεκατρείς σερί πόντους (έξι ο
Παρκς, πέντε ο Ρος, δύο ο Μιχαήλ) και
ισοφάρισε σε 28-28 στο 27:30. Το συγ-
κρότημα του Χριστόφορου Λειδαδιώτη
πέτυχε άλλους τέσσερεις πόντους, ενώ
δέχθηκε έναν μέχρι το φινάλε του ημι-
χρόνου και πήρε προβάδισμα με 32-29.

Με δίποντο του Άντερσον ξεκίνησε
τη δεύτερη περίοδο η ΑΕΚ, μειώνοντας
σε 32-31, με τον Κεραυνό να απαντάει
με πέντε πόντους (τρίποντο ο Μπάρκερ,

δύο ο Παρκς) φέρνοντας τη διαφορά
στους έξι (37-31). Στη συνέχεια ο Πέ-
τροβιτς σημείωσε τρίποντο για την ΑΕΚ
(37-34), με τον Κεραυνό να πετυχαίνει
άλλους πέντε πόντους μέχρι το 25’ και
να φέρνει το σκορ στο 42-34. Από δύο
ακόμα πόντους πέτυχαν οι δύο ομάδες
μέχρι το 27’, με το σκορ να οδηγείται στο
44-36. Οι Λαρνακείς στη συνέχεια ανέ-
βασαν στροφές και μέχρι την ολοκλή-
ρωση της τρίτης περιόδου σημείωσαν
οκτώ πόντους, ενώ δέχθηκαν ένα, μει-
ώνοντας στον πόντο τη διαφορά (45-44).

Το πρώτο καλάθι στην Δ’ περίοδο
σημειώθηκε στο 32:30, με τον Μπρέζετς
να δίνει ξανά προβάδισμα στην ΑΕΚ με
46-45. Ο Κεραυνός απάντησε ενάμισι
λεπτό αργότερα με τρεις πόντους από
τον Μπάρκερ, ο οποίος έκανε το 48-46
υπέρ της ομάδας του. Μέχρι το 36’ η
ΑΕΚ σημείωσε δύο τρίποντα με τους
Παντελή και Πέτροβις και ο Κεραυνός
πέντε ακόμα πόντους (τρίποντο ο Ρος,
δύο ο Μπάρκερ) με το σκορ να οδηγείται

στο 53-52 υπέρ των “ερυθροκίτρινων”.
Στη συνέχεια και μέχρι το 37:30 η ΑΕΚ
σημείωσε έξι πόντους (τρίποντο ο Παν-
τελή, δύο ο Μπρέζετς, ένα ο Ρομάς) δη-
μιουργώντας διαφορά πέντε πόντων (58-
53). Έπειτα ο Ρος με τρίποντο μείωσε σε
58-56, για να απαντήσει ο Πέτροβιτς με
κάρφωμα και να επαναφέρει τη διαφορά
στους τέσσερεις (60-56) ενάμισι λεπτό
πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Μισό
λεπτό αργότερα ο Ρος ήταν εύστοχος σε
δύο ελεύθερες βολές κάνοντας το 60-
58. Πριν το τέλος του αγώνα ο Τόμας
σημείωσε δύο ακόμα ελεύθερες βολές,
φέρνοντας το σκορ στο τελικό 62-58.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 

20-10, 29-32, 44-45, 62-58

Πετρολίνα ΑΕΚ (Λίνος Γαβριήλ): Μπρέζετς 19 (1),

Ντάσιτς 11 (1), Τόμας 6, Άντερσον 6, Πέτροβιτς 8 (2), Πα-

λάλας, Μπιγκς 5 (1), Τρισόκκας, Σιζόπουλος, Παντελή 7 (2).

Κεραυνός (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Ρος 16

(3), Μπάρκερ 10 (1), Παρκς 12, Νεοφύτου 1, Αμπουκάρ

13, Στυλιανού, Μιχαήλ 4, Ο’Μπράιεν 2.
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1ST CYPRUS SCOUTING CAMP BY

SOCCERPROMO 18-20 APRIL 2017

Η SoccerPromo LTD INTERNATIONAL COMPANY
VAT203720553 FIFA AGENT, εξειδικεύεται στην ανεύρεση πο-
δοσφαιριστών, στην προετοιμασία τους και στην εκπροσώπησή τους.
Στο πλαίσιο αναζήτησης ταλαντούχων νεαρών ποδοσφαιριστών
διοργανώνει το πρώτο Scouting Camp στη Λευκωσία, στα γήπεδα
του Αγίου Δομετίου από τις 18 μέχρι 20 Απριλίου 2017, από τις
10.00 το πρωί μέχρι τη 13.30 το μεσημέρι. Το camp απευθύνεται
σε ποδοσφαιριστές γεννημένους τις χρονιές 1998-1999-2000-2001-
2002-2003-2004-2005. Σκοπός του camp είναι η αξιολόγηση των
ποδοσφαιριστών και η αξιοποιήση δυνατοτήτων τους με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο. Οι ποδοσφαιριστές που θα διακριθούν θα τους
δοθεί η δυνατότηα να δοκιμαστούν σε επαγγελματικούς συλλόγους
μέσω της SoccerPromo. Επίσης, οι ποδοσφαιριστές που πιθανόν να
ενδιαφέρουν τη SoccerPromo θα τους προταθεί περαιτέρω συνερ-
γασία νόμιμης εκπροσώπησης. Τέλος, οι ποδοσφαιριστές και οι συ-
νοδοί τους, γονείς-προπονητές, θα έχουν τη δυνατότητα να συνο-
μιλήσουν με ανθρώπους της SoccerPromo για την περαιτέρω εξέλιξη
των ποδοσφαιριστών. To κόστος της συμμετοχής είναι 100€.  
(Alpha Bank: CY79009002020002021001188960)

Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο 99919168 ή στο 99121699
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

μας: http://www.soccerpromo-management.com/socerpromo/

Τεχνικός Διευθυντής: Σπύρος Μαραθωνίτης
Υπεύθυνος Εκπρόσωπος SoccerPromo Κύπρου: 

Γιώργος Γιασεμής

Προσηλωμένοι στον αγώνα με τον Εθνικό 
Θέλουν νίκη που θα τους φέρει μιαν ανάσα από την παραμονή 

ΑΡΗΣ 
Κωστής Σταυρινίδης

Στις προπονήσεις επιστρέφουν
σήμερα οι ποδοσφαιριστές του
Άρη ανανεωμένοι, αφού ο προ-
πονητής της ομάδας Νικόλας
Μαρτίδης τους παραχώρησε ρε-
πό το Σαββατοκύριακο, για να
γεμίσουν τις μπαταρίες τους και
να ξεκινήσουν από σήμερα την
προετοιμασία τους για τον αγώνα
του Σαββάτου με τον Εθνικό στο
Τσίρειο. Ένα παιγνίδι σημαντικό,
αφού ένα ακόμα τρίποντο θα φέ-
ρει τον Άρη αγκαλιά με τον στόχο
της παραμονής, αφού πέραν της
διαφοράς που έχει με την Δόξα
θα αφήσει πίσω του και την ομάδα
της Άχνας. 

Το θετικό για τον προπονητή
του Άρη είναι πως η προετοιμασία
για τον αγώνα του Σαββάτου θα
γίνει χωρίς απουσίες (πλην του
τραυματία Σκούρτη) και με πολύ
καλή ψυχολογία λόγω των συνε-
χόμενων νικών που έχει πετύχει
η ομάδα. Ο Κύπριος προπονητής
έχει τονίσει στους παίκτες του ότι
ακόμα τίποτα δεν έχουν καταφέρει
γι’ αυτό θα πρέπει να συνεχίσουν
στον ίδιο ρυθμό, με την ίδια απο-
φασιστικότητα και με την ίδια
προσήλωση μέχρι να πετύχουν
και μαθηματικά την παραμονή
τους. Από σήμερα θα ξεκινήσει
ο τεχνικός της ομάδας να δουλεύει
στο πλάνο για το Σάββατο, όμως
δεν αναμένονται αλλαγές αφού
είναι ευχαριστημένος από την
παρουσία των παικτών του. 

Άντρια Χήρα 

Έγινε χθες η καταμέτρηση όλων των εκ-
θεμάτων στο Μουσείο Πλατινί στη Μο-
σφιλωτή, που έκανε μεγάλη προσπάθεια
για να εισέλθει στο Guinness World Re-
cord. Το Μουσείο Πλατινί έχει 41.630

εκθέματα προς τιμήν του μεγάλου πο-
δοσφαιριστή και πρώην προέδρου της
ΟΥΕΦΑ Μισέλ Πλατινί, 18 χιλιάδες πε-
ρίπου περισσότερα απ’ όσα έχει ο κάτοχος
του ρεκόρ José Renato Sátiro Santiago
Junior από τη Βραζιλία, με 23.135. Στα
41.630 εκθέματα χωρίζονται σε δύο κα-
τηγορίες αθλητικά και ποδοσφαιρικά, η

πιστοποίηση των οποίων έγινε από τους
βουλευτές που ήταν σήμερα εκεί. 

Η απόφαση για το αν το Μουσείο
Πλατινί θα εισέλθει στο ρεκόρ Γκίνες,
θα παρθεί μέσα σε διάστημα ενάμιση
με δύο μηνών, με τον Φίλιππο Σταύρου
να είναι αρκετά περήφανος και αισιόδοξος
για το επίτευγμά του. 

Με 41.630 εκθέματα έγινε 
η καταγραφή για το Γκίνες! 
Ο Φίλιππος Σταύρου είναι περήφανος για το επίτευγμά του 

Δεν αποπροσανατολίζονται! 
Πρώτιστος στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος και ο προγραμματισμός στην ώρα του 

ΑΠΟΕΛ
Γιάννης Παπαϊωάννου 

Δεν αποπροσανατολίζονται στον ΑΠΟΕΛ.
Η προσοχή είναι 100% στην κατάκτηση
του πρωταθλήματος και στον αγώνα του
ερχομένου Σαββάτου με την ΑΕΚ στην
ΑΕΚ Αρένα. Τα υπόλοιπα όσον αφορά τα
θέματα προγραμματισμού θα έρθουν όλα
στην ώρα τους. Σίγουρα γίνονται κάποιες
σκέψεις και προεργασία ενόψει της νέας
σεζόν, όμως αποφάσεις δεν μπορούν να
παρθούν αυτή τη στιγμή. Σίγουρα υπάρχουν
ανοιχτά μέτωπα. Όπως το θέμα του Τόμας
Κρίστιανσεν που υπάρχει επιθυμία για να
παραμείνει στον Αρχάγγελο, αν και άρχισαν
τα δημοσιεύματα (Λας Πάλμας) ότι υπάρχει
ενδιαφέρον και από άλλους συλλόγους, η
περίπτωση του Πιέρου Σωτηρίου που όλα
συνηγορούν ότι το καλοκαίρι θα αποχαι-
ρετήσει τον Αρχάγγελο και για τον αντικα-
ταστάτη του, όπως για παίκτες που θα απο-
χωρήσουν, θα ανανεώσουν και θα απο-
κτηθούν. Όμως όλα αυτά δεν μπορούν να
μπουν άμεσα σε εφαρμογή, από τη στιγμή
που θα πρέπει να υλοποιηθεί ο μεγάλος
στόχος που είναι η κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος. Το σίγουρο είναι ότι κορεσμός
δεν υπάρχει. Στον ΑΠΟΕΛ θέλουν να φτά-
σουν στην κατάκτηση του 5ου σερί πρω-
ταθλήματος και να πανηγυρίσουν γι’ ακόμη
μια χρονιά με τον κόσμο τους. 

Όταν υλοποιηθεί αυτός ο στόχος,
τότε θα «τρέξουν» τις εξελίξεις αφού η
επιδίωξη είναι ο ΑΠΟΕΛ να είναι πα-
νέτοιμος και πιο ισχυρός στην ώρα του.
Κάθε χρόνο ο πήχης ανεβαίνει, αφού η
συνταγή των επιτυχιών του ΑΠΟΕΛ
είναι ότι δεν εφησυχάζουν. Ενώ το πιο
σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει κορε-
σμός. Ο ΑΠΟΕΛ θέλει να είναι μόνιμος
πρωταθλητής και να είναι συνεπής στο

ραντεβού του με τους ομίλους. Έτσι ο
ΑΠΟΕΛ θέλει να υλοποιήσει τον στόχο
του που είναι το Νταμπλ και άμεσα να
τεθεί ο νέος και πιο ισχυρός στόχος,
που θα είναι η παρουσία της ομάδας
στους ομίλους της κορυφαίας διασυλ-
λογικής διοργάνωσης. 

Να την αφήσει οριστικά εκτός!
Στον ΑΠΟΕΛ λοιπόν επικεντρώνουν

την προσοχή στον αγώνα με την ΑΕΚ.
Θέλουν να φτάσουν στην πρώτη τους
νίκη απέναντι στην ομάδα της Λάρνακας
και να την αφήσουν οριστικά εκτός από
την κατάκτηση του τίτλου. Αφού εάν κά-
νουν το διπλό στο ΑΕΚ Αρένα θα αυξή-
σουν τη διαφορά στο +12. Αναγνωρίζουν
τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν
στον ΑΠΟΕΛ, όμως υπάρχει αισιοδοξία
ότι οι ποδοσφαιριστές θα δείξουν χαρα-

κτήρα και θα πάρουν το ζητούμενο. Άλ-
λωστε κάθε νίκη από εδώ και πέρα είναι
και βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.
Ο στόχος είναι η αύξηση της διαφοράς
και όχι οι απώλειες.  Ο Τόμας Κρίστιανσεν
από την Τρίτη θα έχει όλους τους ποδο-
σφαιριστές στη διάθεσή του μετά το
πέρας των υποχρεώσεών τους με τις
Εθνικές ομάδες. Από σήμερα όμως επι-
στρέφουν οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ

στις προπονήσεις, μετά το τριήμερο ρεπό
που πήραν, αυτοί φυσικά που δεν είχαν
αγωνιστικές υποχρεώσεις. 

Στον αγωνιστικό τομέα, όπως είναι
γνωστό, ο Αστίθ ξεπέρασε το πρόβλημα
που αντιμετώπιζε, ενώ οι Ιωάννου, Εφραίμ
και Βινίσιους συνεχίζουν τη φυσικοθε-
ραπεία τους και ασκήσεις στο γυμναστήριο,
και είναι δεδομένη η απουσία τους από
το μεγάλο ντέρμπι του Σαββάτου. 
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Συγκομιδή και στατιστικά για θαυμασμό!
Οι 61 βαθμοί είναι οι περισσότεροι που πήρε τα τελευταία χρόνια στην αντίστοιχη αγωνιστική

ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής Σταυρινίδης

Είναι δεδομένο ότι ο Απόλλωνας πραγ-
ματοποιεί μια εντυπωσιακή πορεία από
την 8η αγωνιστική και μετά. Από τον
αγώνα με την Αναγέννηση μέχρι το παι-
γνίδι με την ΑΕΚ, η λεμεσιανή ομάδα
έχει τρέξει ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί
στο πρωτάθλημα 21 αγώνων, στους οποί-
ους κέρδισε τους 15, ενώ στους άλλους
έξι έμεινε στην ισοπαλία. Τα νούμερα
είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά, με τον
Σωφρόνη Αυγουστή στον πάγκο. Να θυ-
μίσουμε ότι ο Κύπριος τεχνικός ανέλαβε
τον Απόλλωνα στα μέσα Δεκεμβρίου
μετά την ισοπαλία 1-1 με τη Σαλαμίνα.
Ο απολογισμός του Απόλλωνα επί ημε-
ρών του Σωφρόνη πιάνει σχεδόν το
άριστο, καθώς σε σύνολο 14 αγώνων
κατέγραψε 11 νίκες, 3 ισοπαλίες και
μηδέν ήττες. Ο αριθμός γίνεται ακόμα
πιο εντυπωσιακός, αν προστεθούν και
οι 4 αγώνες του κυπέλλου στους οποίους
ο Απόλλωνας μετρά 3 νίκες και 1 ισοπαλία. 

Ένα ακόμα εντυπωσιακό στοιχείο
είναι πως ο Σωφρόνης Αυγουστή οδή-
γησε την ομάδα του σε νίκη απέναντι σε
όλες τις ομάδες της πρώτης πεντάδας.
Πιο συγκεκριμένα κέρδισε 2-0 τον ΑΠΟ-
ΕΛ, 3-1 και 3-2 την ΑΕΚ, 2-1 την Ομόνοια
και 2-0 την ΑΕΛ. Κόντρα στην ΑΕΛ έχει
και μια ισοπαλία 1-1, ενώ με την Ανόρ-
θωση ισοπαλία 0-0. Η Ανόρθωση πα-
ραμένει και η μοναδική ομάδα φέτος
την οποία ο Απόλλωνας δεν κατάφερε
να κερδίσει έστω μια φορά. Όλες τις
υπόλοιπες τις έχει κερδίσει. 

Δοκιμάστηκε το αήττητο
Το αήττητο σερί του Απόλλωνα δοκι-

μάστηκε μόνο σε τρεις αγώνες. Με τον
Εθνικό στο Τσίρειο, όταν η λεμεσιανή
ομάδα έχανε μέχρι το 89’ με 2-1, με την

ΑΕΛ όταν έχανε με 1-0 μέχρι το 95’ και
με την ΑΕΚ, από την οποία επίσης έχανε
με 2-1 μέχρι και το 90’. Στους δύο αγώνες
που η ισοφάριση ήρθε πριν από το τε-
λευταίο λεπτό, ο Απόλλωνας κατάφερε
να πάρει το τρίποντο με τα γκολ σε «νεκρό»
χρόνο των Ντα Σίλβα και Γκίε. Στο άλλο
που η ισοφάριση ήρθε δευτερόλεπτα
πριν από το φινάλε έμεινε στην ισοπαλία. 

Εντυπωσιακός στον Β’ γύρο
Ένα άλλο στατιστικό που έχει τη

σημασία του είναι ότι ο Απόλλωνας
έχει μαζέψει τους περισσότερους βαθ-
μούς στον β’ γύρο του πρωταθλήματος.
Πέτυχε 10 νίκες και έφερε 3 ισοπαλίες.
Δηλαδή πήρε 33 από τους 39 διαθέ-
σιμους βαθμούς. Ο ΑΠΟΕΛ στον β’
γύρο πήρε 32, αφού έφερε δύο ισο-
παλίες και έχασε από τον Απόλλωνα.
Οι 61 βαθμοί που έχει αυτή τη στιγμή
ο Απόλλωνας είναι οι περισσότεροι
που έχει μαζέψει τα τελευταία χρόνια
στην αντίστοιχη αγωνιστική. Πιο συγ-

κεκριμένα, τη σεζόν 2013-14 είχε 60
βαθμούς, τη σεζόν 2014-15 είχε 59
βαθμούς και πέρυσι είχε μαζέψει 53
βαθμούς.

Ερωτηματικό ο Μάγκλιτσα
Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι «κυανό-

λευκοι» επιστρέφουν σήμερα στις προ-
πονήσεις από το τριήμερο ρεπό που
τους έδωσε ο προπονητής τους, για να
ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για
το ντέρμπι με την Ομόνοια την Κυριακή,

όπου μοναδικός στόχος είναι η νίκη και
οι τρεις βαθμοί. Το μεγάλο ερώτημα
είναι αν θα προλάβει ή όχι ο Άντον Μάγ-
κλιτσα. Ο Κροάτης επιθετικός της λεμε-
σιανής ομάδας θέλει πολύ να επιστρέψει
στη δράση και αυτό να γίνει την Κυριακή
στο ΓΣΠ. Γι’ αυτό και τα δίνει όλα, έτσι
ώστε να πάρει το πράσινο φως και να
επιστρέψει στις επιλογές του προπονητή
του. Δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι
Ρομπέρζ, Σεμέδο και οι τραυματίες Αγ-
γελή και Μακρίδης. 

Θέλει… Ευρώπη με τον έναν ή τον άλλον τρόπο
Θα ρίξει βάρος στο κύπελλο, αλλά δεν θα αδιαφορήσει στο πρωτάθλημα

ΑΕΛ

Κωστής Σταυρινίδης

Ο μεγάλος φετινός στόχος της ΑΕΛ
ήταν από το ξεκίνημα η έξοδος στην
Ευρώπη. Και λέμε ο μεγάλος, γιατί
υπήρχε και ένας μικρότερος, η είσοδός
της στην πρώτη 6άδα. Και αν για ομάδα
όπως η ΑΕΛ αυτός θα έπρεπε να είναι
αυτονόητος στόχος, το γεγονός ότι τις
προηγούμενες δύο χρονιές έμεινε
εκτός, ανάγκασε τους ανθρώπους της
ομάδας να τον θέσουν ως πρώτο στόχο.
Τώρα για τον μεγάλο στόχο, ο δρόμος
είναι βασικά μέσω της κατάκτησης του
κυπέλλου. 

Φυσικά υπάρχει και το πρωτάθλη-
μα με την 4η θέση υπό προϋποθέσεις
να δίνει το ευρωπαϊκό εισιτήριο, όμως
αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι
το κύπελλο, αφού με τα σημερινά δε-
δομένα είναι πιο ρεαλιστικό, δεδομένου
ότι αν αποκλειστεί από το κύπελλο,
θα πρέπει να κατακτήσει το κύπελλο
ένας εκ των ΑΠΟΕΛ ή Απόλλωνα.
Δεν είναι αδύνατο να συμβεί αυτό,
όμως θα πρέπει να ξεπεραστεί στη
βαθμολογία η Ομόνοια, η οποία μόνο
μέσω κυπέλλου μπορεί να εξασφαλίσει
παρουσία στην Ευρώπη τη νέα πε-
ρίοδο. 

Με δεδομένα αυτά, η λεμεσιανή
ομάδα είναι υποχρεωμένη στο παρόν
στάδιο να κυνηγά και τους δύο στό-
χους. Να μην αδιαφορήσει στο πρω-
τάθλημα και να τα δώσει όλα στο
κύπελλο. Εννοείται ότι αν καταφέρει
να περάσει το εμπόδιο του ΑΠΟΕΛ

στον προημιτελικό, η προσοχή θα
στραφεί περισσότερο στην κατάκτηση
του κυπέλλου, αφού θα είναι λιγότερα
τα παιγνίδια για να φθάσει στον στόχο
της. 

Για νίκη ελπίδας και ψυχολογίας
Ο Μπρούνο Μπαλταζάρ δεν κάνει

υπολογισμούς και σενάρια. Ξέρει ότι
για να μπορέσει η ομάδα του να υλο-
ποιήσει τον στόχο της, θα πρέπει να

υπάρξουν επιτυχίες και στο πρωτάθλημα
για να επανέλθει η ψυχολογία σε καλά
επίπεδα και να αποκτήσουν αυτοπε-
ποίθηση οι ποδοσφαιριστές για τους
αγώνες με τον ΑΠΟΕΛ. Γι’ αυτό και ο

αγώνας με την Ανόρθωση την ερχόμενη
Κυριακή στη Λάρνακα πρέπει να κερ-
δηθεί. Αν συμβεί αυτό, εκτός του ότι η
λεμεσιανή ομάδα μπορεί να επιστρέψει
στην 4η θέση (αν δεν κερδίσει η Ομόνοια)
θα πάρει την απαραίτητη ένεση ψυχο-
λογίας για τον πρώτο προημιτελικό του
κυπέλλου με τον ΑΠΟΕΛ στη Λευκωσία
που ακολουθεί. 

Και μια ομάδα που έχει δύο μήνες
(σχεδόν) να κερδίσει και για έξι σερί
αγώνες αγνοεί το τρίποντο, μια νίκη μέσα
στο «Παπαδόπουλος» θα της ανεβάσει
την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση,
και θα της επιτρέψει να πάει με άλλον
αέρα στο ΓΣΠ για να αντιμετωπίσει τον
ΑΠΟΕΛ. Γι’ αυτό και η νίκη την Κυριακή
είναι απαραίτητη για την ΑΕΛ. 

Η απουσία Τζούνιορ στοίχισε
Περιμένοντας να δει και την κατάσταση

των διεθνών ποδοσφαιριστών, ο κ. Μπαλ-
ταζάρ ουσιαστικά για τον αγώνα της Κυ-
ριακής δεν υπολογίζει μόνο τον Τζούνιορ.
Και αυτός, όμως, έχει κάποιες ελπίδες
να προλάβει να είναι στην αποστολή, αν
και ο στόχος του ιατρικού επιτελείου των
«κιτρίνων» είναι να είναι έτοιμος 100%
στον αγώνα κυπέλλου σε 9 ημέρες. Και
μια και ο λόγος για τον διεθνή κεντρικό
αμυντικό, οι αριθμοί δείχνουν πόσο πολύ
έχουν πληγώσει την ΑΕΛ η απουσία
του. Ο Τζούνιορ αγωνίσθηκε σε 19 παι-
γνίδια πρωταθλήματος, στα οποία η ΑΕΛ
δέχθηκε συνολικά 10 γκολ. Στα άλλα 9
παιγνίδια που δεν αγωνίσθηκε η ΑΕΛ
δέχθηκε 15 τέρματα. Μάλιστα στα τε-
λευταία πέντε, που είναι εκτός, η λεμεσιανή
ομάδα δέχθηκε 12 γκολ. 

36•bw_36-36_inn  27/03/2017  8:42 ΜΜ  Page 36



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | SPORTS | 37
sporttime  ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ευκαιρία για διάψευση με τελευταία ζαριά…
Επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις οι περισσότεροι διεθνείς και αρχίζει η προετοιμασία ενόψει ΑΠΟΕΛ

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Για μια τελευταία ζαριά αρχίζει να προ-
ετοιμάζεται από σήμερα η ΑΕΚ. Οι πε-
ρισσότεροι από τους διεθνείς επιστρέ-
φουν σήμερα στις προπονήσεις, με τον
Ιμανόλ Ιδιάκεθ να αρχίζει να καταστρώνει
και το πλάνο του έχοντας και περισσό-
τερους παίκτες στη διάθεσή του. Στην
ουσία, από σήμερα θα έχει την ευκαιρία,
αφού την προηγούμενη εβδομάδα οι
απουσίες ήταν πολλές. Είναι, λοιπόν,
μια τελευταία ζαριά και αυτό είναι πα-
ραδεκτό από όλους. Αν η ΑΕΚ κερδίσει
τον ΑΠΟΕΛ, θα μειώσει στους έξι τη
διαφορά από την κορυφή και θα εδραι-
ώσει τις ελπίδες της να διεκδικήσει το
φετινό πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Σε
διαφορετική περίπτωση, όλα θα είναι
πολύ διαφορετικά και πολύ πιο δύσκολα. 

Οι παίκτες του Ιμανόλ Ιδιάκεθ αλλά
και ο ίδιος έχουν μια ευκαιρία να δια-
ψεύσουν όσους τους θεωρούν ξεγραμ-
μένους. Φυσικά ακόμη και οι ίδιοι σε
κάποιες δηλώσεις τους παραδέχθηκαν
ότι έχουν πολύ δύσκολη αποστολή και
γενικά έχουν δύσκολο έργο όσον αφορά
διεκδίκηση πρωταθλήματος, όμως η
ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και
αυτήν θα κυνηγήσουν οι «κιτρινοπρά-
σινοι». Πρέπει δηλαδή εκτός από το
να διαψεύσουν όσους τους θεωρούν
τελειωμένους, να διαψεύσουν και τους
εαυτούς τους. 

Μεγάλος τελικός με ΑΠΟΕΛ
Το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ είναι ένας

μεγάλος τελικός για την ΑΕΚ. Είναι ένα
παιχνίδι που θα κρίνει πάρα πολλά για

τη μετέπειτα πορεία της ομάδας. Είναι
ένα παιχνίδι που θα σηματοδοτήσει αν-
τεπίθεση ή τέλος στα όποια όνειρα για
διεκδίκηση του πρωταθλήματος μέχρι
τέλους. Τα κίνητρα είναι πολλά και με-
γάλα. Ο αγώνας θα είναι καθοριστικός
και αυτό δεν θα πρέπει να αγχώσει τους
παίκτες της ΑΕΚ και τον κόσμο της.
Είναι ένα παιχνίδι που θα χρειαστεί με-
γάλη υπομονή και πολλή συγκέντρωση
από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό
και η ΑΕΚ επιβάλλεται να το κερδίσει.
Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ καλείται να προετοι-
μάσει κατάλληλα την ομάδα του και
στον τομέα της ψυχολογίας. Θα είναι
ένας σημαντικός παράγοντας, που θα
επηρεάσει κατά μεγάλο βαθμό και το
αποτέλεσμα του αγώνα.

Επιστροφές διεθνών
Ο Τρισκόφσκι θα είναι μια σημαντική

απουσία για τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ. Αυτό
είναι δεδομένο. Και θα τον στερηθεί
και στα επόμενα παιχνίδια. Ο Σκοπιανός
επιθετικός ήταν βασικός στη νίκη της
πατρίδας του επί του Λίχτενσταϊν με 3-
0. Ο Μόισοφ ήταν στον πάγκο και δεν
αγωνίστηκε καθόλου. Ο Μπόλιεβιτς
αγωνιζόταν χθες βράδυ με την Εθνική
Μαυροβουνίου εναντίον της Πολωνίας
και θα είναι ο μοναδικός που θα επι-
στρέψει αύριο στις προπονήσεις. Χα-
ραλάμπους, Λαμπάν και Μυτίδης αγω-
νίστηκαν βασικοί με την Κύπρο στη
λευκή ισοπαλία με την Εσθονία και
είχαν πολύ καλή απόδοση. Ο Γιωρ-
γαλλίδης ήταν στον πάγκο, ενώ σήμερα
αναμένεται να ξεκαθαρίσει το πρόβλημα
τραυματισμού του Κωνσταντίνου Χα-
ραλαμπίδη στην τελευταία προπόνηση
της Εθνικής μας ομάδας.

Η προσοχή είναι σε δύο... ταμπλό
Η πορεία στην τρέχουσα και η ετοιμασία για την επόμενη περίοδο θα τρέξουν παράλληλα τον Απρίλιο και τον Μάιο

ΟΜΟΝΟΙΑ

Η έξοδος στην Ευρώπη είναι πολύ ση-
μαντική. Μπορεί να έχει ένα μειονέ-
κτημα που δεν είναι άλλο από την
έναρξη προπονήσεων 10-12 μέρες
μετά το τέλος της χρονιάς, αλλά έχει
πολύ περισσότερα θετικά. Οικονομικά
οφέλη, κίνητρα για τους παίκτες, πρεστίζ
κτλ. Τα δεδομένα είναι απλά και χειλι-
οειπωμένα. Η Ομόνοια ρεαλιστικά πρέ-
πει να κρατήσει την 4η θέση και να
αναμένει χείρα βοηθείας από την κυ-
πελλούχο. Για να πάει Ευρώπη χωρίς
παράπλευρες βοήθειες πρέπει να βγει
3η. Να καλύψει δηλαδή χάντικαπ 5
βαθμών. Εφικτό μεν, αλλά και ρεαλι-
στικά δύσκολο. Πρέπει η ομάδα να
υπερβάλει εαυτήν. Να κάνει πολλά
πράγματα που δεν έκανε σε ολόκληρη
τη χρονιά. Οπότε κατ’ αρχήν οφείλει
να κερδίσει τον Απόλλωνα. Αποφεύ-
γοντας πρώτ’ απ’ όλα λάθη που την
οδήγησαν σε 3 ήττες και μία ισοπαλία
σε πρωτάθλημα και κύπελλο. 

Προπονητής και
προγραμματισμός

Την ίδια στιγμή η Ομόνοια πρέπει
να κινηθεί με τον καλύτερο τρόπο, αψε-
γάδιαστα στο 2ο ταμπλό. Την απόφαση
για τον νέο προπονητή και τον προ-
γραμματισμό. Σήμερα στη συνεδρία
θα μπουν κάτω τα δεδομένα και οι
υποψηφιότητες. Και με βάση τις απο-
φάσεις θα γίνουν και οι τελικές ενέρ-
γειες. Ο Πάμπος Χριστοδούλου πα-
ραμένει 1η επιλογή, ο Μάριο Μπέιν
είναι ανάμεσα στους πλέον εκλεκτούς.
Κατά πάσα πιθανότητα ο νέος προπο-
νητής θα κάτσει στον πάγκο στην 1η
αγωνιστική υποχρέωση της νέας σεζόν.

Θα έχει δηλαδή κυρίως τον Απρίλιο
και τον Μάιο ως περίοδο μελέτης και
αποφάσεων. Καλός χρόνος, ειδικά αν
προκύψει τεχνικός που δεν γνωρίζει
τα περί Κύπρου. Στο θέμα προπονητή
δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Όπως
και δεν θα υπάρχει για τον επόμενο
τεχνικό, όταν θα στήσει το ρόστερ της
νέας χρονιάς. Η Ομόνοια δεν αντέχει
άλλη χρονιά που να μην είναι αντα-
γωνιστική. Πρέπει λοιπόν να αποφα-
σιστεί σωστά το μοντέλο παιχνιδιού
στο οποίο να ανταποκρίνονται οι νυν
παίκτες (αυτοί που θα μείνουν και τη
νέα χρονιά) και στο οποίο θα προσθέ-
σουν τα επόμενα αποκτήματα. Που
δεν θα είναι πολλά, αλλά θα πρέπει να
είναι τέτοιου προφίλ και επιπέδου που
να κάνουν διαφορά. Με δύο λόγια; Η
πιθανή άνοιξη της Ομόνοιας έχει εναρ-
κτήριο σημείο την... άνοιξη. 

Τέσσερεις συν, ένας μείον
Οι διεθνείς επιστρέφουν στις προ-

πονήσεις και ενόψει Απόλλωνα υπάρ-
χουν τρεις επιστροφές σε σχέση με την
προηγούμενη αγωνιστική. Ο Άρνασον
που μετρά και 90 λεπτά με την Ισλανδία,
ο Κατελάρης που πήρε επίσης χρόνο
στην Εθνική Κύπρου, ο Φλορέσκου
(ήταν τιμωρημένος) και ο Κωνσταντινίδης.
Ο Άρνασον και πιθανότατα ο Κατελάρης
θα είναι βασικοί. Εκτός πλάνου ο Μαργ-
κάσα που έχει δύο κίτρινες.  

Κεκλεισμένων των θυρών
Θυμίζουμε ότι ο αγώνας με τον

Απόλλωνα είναι κεκλεισμένων των
θυρών, αφού η Ομόνοια κουβαλά τι-
μωρία άλλης μίας αγωνιστικής. Δι-
καίωμα εισόδου έχουν συνταξιούχοι
και παιδιά κάτω των 12. Επίσης γυ-
ναίκες που θα συνοδεύουν παιδιά.
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Απογοήτευση από το αποτυχημένο αποτέλεσμα
Παρά την προσπάθεια των διεθνών, η Εθνική μας δεν μπόρεσε να πετύχει τον στόχο της 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

Βασίλης Τσιρόπουλος

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής Χριστά-
κης Χριστοφόρου, στη συνέντευξη Τύπου
την προηγούμενη ημέρα του αγώνα με
την Εσθονία, χαρακτήρισε την αναμέ-
τρηση τελικό. Την έκρινε ως κομβικής
σημασίας, καθώς ακολουθούν μια σειρά
αγώνων κατά τους οποίους η Εθνική
μας ομάδα μπορεί να έχει βαθμολογικό
όφελος. Σε αυτόν λοιπόν τον τελικό, τον
αγώνα κομβικής σημασίας, δεν κατα-
κτήσαμε τους τρεις βαθμούς, κάτι που
συνιστά αποτυχία. Αυτό γιατί, στις πρώτες
του δηλώσεις ως προπονητής της Εθνικής
Ανδρών, ο Χριστάκης Χριστοφόρου είχε
θέσει ως στόχο τη μεγαλύτερη βαθμο-
λογική συγκομιδή. Μετά από πέντε αγώ-
νες, η Εθνική μας ομάδα μετρά μόνο
τρεις βαθμούς κερδίζοντας μόνο το Γι-
βραλτάρ. Όταν δεν καταφέρνεις να επι-
κρατήσεις στην έδρα σου επί της δεύτερης
πιο ασθενέστερης ομάδας, τότε δεν μπο-
ρείς να στοχεύεις στη μεγαλύτερη βαθ-
μολογική συγκομιδή.

Φοβήθηκε τον αγώνα
Οι αιτίες της μη κατάκτησης της

νίκης, αρκετές, εκ των οποίων κάποιες
είναι ότι δείξαμε μεγαλύτερο ποδοσφαι-
ρικό σεβασμό στον αντίπαλο απ’ ό,τι
έπρεπε. Θα μπορούσε κάποιος να υπο-
στηρίξει, και όχι άδικα, ότι ο Χριστάκης
Χριστοφόρου φοβήθηκε τον αγώνα.
Δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας.
Δημιουργήσαμε και χάσαμε ευκαιρίες
με την μπάλα να μη μας κάνει το χατίρι.
Ο Φινλανδός Βιλ Νεβαλάινεν «έκλεισε»
τα μάτια σε δυο τουλάχιστον περιπτώσεις
πέναλτι. Κάπως άργησαν να γίνουν και
οι κινήσεις από τον πάγκο και ήρθε το

ισόπαλο αποτέλεσμα. Από την άλλη,
όμως, οι διεθνείς μας πάλεψαν, προ-
σπάθησαν και κανείς δεν μπορεί να
τους κατηγορήσει ότι δεν έδωσαν τα
πάντα για τη νίκη. 

Σαφώς η επόμενη ημέρα του ισόπα-
λου αποτελέσματος έχει φέρει προβλη-
ματισμό και απογοήτευση. Όμως δεν
είναι η ώρα για τον απόλυτο μηδενισμό,
γιατί ως λαός το έχουμε αυτό το «προσόν»

μετά από μια αποτυχία. Ναι, όλοι περι-
μέναμε και θέλαμε να νικήσει η Εθνική
μας ομάδα, το ίδιο και ο Χριστάκης Χρι-
στοφόρου, το ίδιο οι ποδοσφαιριστές
αλλά και οι ιθύνοντες της ΚΟΠ. Θα
πρέπει να συνεχιστεί η πολύ καλή δου-
λειά που γίνεται σε όλες τις εθνικές
ομάδες και στο τέλος όλων των διοργα-
νώσεων θα κριθούν οι πάντες. Το να ξε-
κινήσει μια συζήτηση για το αν μπορεί

ή όχι ο Χριστοφόρου ή για το αν θα
έπρεπε να είχε άλλον προπονητή είναι
άσκοπο. Θα πρέπει να αφεθεί να συνε-
χίσει το έργο του και στο τέλος θα γίνει
ταμείο. Όμως χρειάζονται και τα αποτε-
λέσματα. Αυτό και για θέμα ψυχολογίας
των διεθνών ποδοσφαιριστών αλλά και
για τον κόσμο. 

Από την προηγούμενη διοργάνωση
ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την Εθνική

ομάδα. Σε αυτή τη διοργάνωση κανείς
δεν έθεσε τον στόχο της πρόκρισης, όμως
θα πρέπει να παίρνουμε τα αποτελέσματα
ώστε ο κόσμος να μένει ικανοποιημένος
και να αυξηθεί, έτσι ώστε στην επόμενη
διοργάνωση (προκριματικά ευρωπαϊκού
πρωταθλήματος) να θέσουμε τον στόχο
της πρόκρισης. Τα βήματα ανόδου δεν
γίνονται από τη μια ημέρα στην άλλη,
χρειάζεται χρόνος. 

Στόχος, η καλύτερη

παρουσία στο φινάλε

ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ

Ο αγώνας με τη Σλοβακία κατέγραψε
ήττα με βαρύ σκορ και στη βάση της
ανάλυσης για την εμφάνιση του Σαββάτου
η τεχνική ηγεσία πέρασε ασφαλώς τα
δικά της μηνύματα, γιατί η επόμενη
ημέρα δεν είναι μακριά.

Την ερχόμενη Τρίτη η Εθνική Νέων
θα βρεθεί απέναντι στη Σερβία στο φινάλε
των υποχρεώσεών της στον Elite round
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U-
19 και με την ελπίδα πως ο τελικός απο-
λογισμός θα καταγράψει καλύτερη πα-
ρουσία και βαθμολογικό κέρδος.

Ο Νεόφυτος Λάρκου περιμένει από
τους διεθνείς μας να επαναλάβουν την
εξαιρετική παρουσία της πρεμιέρας (χά-
σαμε με 2-1 όμως εντυπωσίασαν με την
εμφάνισή τους) και η καλή παρουσία
σίγουρα θα δημιουργήσει τις προϋπο-
θέσεις και για ανάλογο αποτέλεσμα.

Η Σερβία κέρδισε στην πρεμιέρα με
1-0 τη Σλοβακία και ηττήθηκε με 2-0
από τους Γερμανούς που έφτασαν στους
έξι βαθμούς.

Το χθεσινό πρόγραμμα περιλάμβανε
προπόνηση για τους διεθνείς μας και
πέραν από τις αναλύσεις για θέματα τα-
κτικής θα ακολουθήσει νέα προπόνηση
σήμερα και τότε θα ξεκαθαρίσει και το
πλάνο δράσης ενόψει Σερβίας.

Την Τρίτη εκτός από τον αγώνα της
Εθνικής μας με τη Σερβία θα διεξαχθεί
επίσης για τον δεύτερο όμιλο η καθορι-
στική αναμέτρηση της Σλοβακίας με τη
Γερμανία.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

1. Γερμανία 2-0-0 4-1 6

2. Σερβία 1-0-1 1-2 3

3. Σλοβακία 1-0-1 5-1 3

4.  Κύπρος 0-0-2 1-7 0

Ψάχνει το come back σε γκολ και νίκες
Ξανά στις προπονήσεις ενόψει του αγώνα με ΑΕΛ, όπου κυνηγά επάνοδο στις επιτυχίες

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 

Νίκος Νικολάου

Μακριά από τη νίκη στα τελευταία τρία
παιχνίδια έμεινε η Ανόρθωση, χωρίς
μάλιστα να καταφέρει να σκοράρει. Έτσι,
στον επόμενο αγώνα με την επανέναρξη
του πρωταθλήματος, όπου υποδέχεται
την Κυριακή την ΑΕΛ, ο στόχος είναι
πολλαπλός: Επιστροφή στις νίκες, άρα
και στο σκοράρισμα και παράλληλα επά-
νοδο στην καλή απόδοση, που θα τονώσει
και την ψυχολογία ενόψει της συνέχειας
με τα ημιτελικά του κυπέλλου.

Σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια πρω-
ταθλήματος, με Απόλλωνα και ΑΠΟΕΛ
εντός και με Ομόνοια εκτός έδρας, η
Ανόρθωση έμεινε μακριά από τη νίκη,
ενώ δεν κατάφερε ούτε να σκοράρει.
Μάλιστα έχασε τα δυο απ’ αυτά (με
ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια), ενώ έφερε «λευ-
κή» ισοπαλία με τον Απόλλωνα. Οι εμ-
φανίσεις στα πρώτα δυο παιχνίδια ήταν
μεν ικανοποιητικές, όχι όμως και στο
τελευταίο με την Ομόνοια. Κάπου ο εν-
θουσιασμός του κόσμου, που είχε δη-
μιουργηθεί από τις συνεχόμενες επιτυ-
χίες σε πρωτάθλημα και την πρόκριση
επί της ΑΕΚ στο κύπελλο, άρχισε να
κοπάζει. Τώρα, με την επανέναρξη του
μαραθωνίου, οι «κυανόλευκοι» παίκτες
καλούνται να «ξανακτίσουν» τη δυναμική
που υπήρχε και να επαναφέρουν τον
ενθουσιασμό στις τάξεις της ομάδας. Κι
αυτό επαφίεται αποκλειστικά στους ίδι-
ους με την απόδοσή τους στο γήπεδο.

Εναντίον της ΑΕΛ, προσεχούς αντι-
πάλου, η Ανόρθωση επίσης δεν σκόραρε
στα δυο παιχνίδια πρωταθλήματος, όπου
είχε ισάριθμες ισοπαλίες 0-0. Μόνο

που όταν έγιναν αυτά τα παιχνίδια, η
κατάσταση στην ομάδα ήταν διαφορετική
και η Ανόρθωση διήνυε πολύ άσχημες
μέρες…

Η νίκη λοιπόν είναι απαραίτητη στον
αγώνα με τη λεμεσιανή ομάδα, όχι για
βαθμολογικούς λόγους, αλλά για λόγους
ψυχολογίας και διατήρησης της ομάδας
σε ικανοποιητικά επίπεδα, μέχρι τα κρί-
σιμα ματς του κυπέλλου.

Επιστροφή στις προπονήσεις
Οι παίκτες επιστρέφουν σήμερα στις

προπονήσεις, μετά το τριήμερο ρεπό
που είχαν. Πήραν τις απαραίτητες ανάσες
και επανέρχονται για τη συνέχεια με…
γεμάτες τις μπαταρίες. Θυμίζουμε ότι

δυο είναι τα προβλήματα που υπήρχαν
πριν από τη διακοπή του πρωταθλή-
ματος. Πρόκειται για τον Οικονομίδη
και τον Αγιλάρ, οι οποίοι θα δοκιμάσουν
σήμερα να προπονηθούν. Ο Κύπριος
μέσος αναμένεται να προπονηθεί κα-
νονικά, αφού φαίνεται να ξεπερνά την
ίωση που τον ταλαιπώρησε, ενώ οι αμ-
φιβολίες θα συνεχίσουν να συνοδεύουν
τον Αγιλάρ. Ο τελευταίος κάνει αγώνα
δρόμου για να προλάβει το ματς με την
ΑΕΛ, αλλά τα προγνωστικά δεν είναι
με το μέρος του. Πάντως, ακόμη και να
μην προλάβει, ο Ρόνι Λέβι θα βρει τη
λύση εκ των έσω για να καλύψει μια
θέση στα στόπερ, με τον Σιβού επικρα-
τέστερο.

«Δειλά» βήματα προγραμματισμού
Στο μεταξύ, η διοίκηση Ανδρέα Παν-

τελή, ανεξαρτήτως της κατάληξης της
προσπάθειας στο κύπελλο και εξόδου
στην Ευρώπη, άρχισε να καταστρώνει
πλάνο προγραμματισμού για τη νέα
χρονιά. Ένας από τους πρωταρχικούς
στόχους είναι να αποκτήσει η ομάδα
Κύπριους παίκτες, που να μπορούν να
στηρίξουν την προσπάθεια μιας ομάδας
του βεληνεκούς της Ανόρθωσης. Ακόμη,
υπάρχουν ξένοι στο ρόστερ που δεν
ικανοποιούν και δεν φαίνεται να κερδί-
ζουν θέση και για τη νέα χρονιά. Το
θέμα όμως είναι ότι διατηρούν συμβό-
λαιο και πρέπει να βρεθεί συμβιβαστική
λύση για να αποχωρήσουν.
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Απόλυτο η Γερμανία, νίκη και η Αγγλία
Εξάρα η Τσεχία, η Αρμενία επιβλήθηκε του Καζακστάν 

Ο Ντεφόου σκόραρε μετά από 4 χρόνια
και 4 ημέρες, οδηγώντας την Αγγλία
στη νίκη επί της Λιθουανίας στο Γουέμ-
πλεϊ με 2-0, ενώ η Γερμανία έκανε το “5
στα 5”, επικρατώντας 4-1 στο Αζερμ-
παϊτζάν. Η Τσεχία συνέτριψε το Σαν Μα-
ρίνο εκτός έδρας με 6-0, ενώ στο ντέρμπι
της ανατολικής Ευρώπης η Αρμενία επι-
βλήθηκε του Καζακστάν 2-0.

Νίκη και μηδέν παθητικό 
Η Αγγλία νίκησε 2-0 τη Λιθουανία

στο Γουέμπλεϊ, έτσι ολοκλήρωσε τον
πρώτο γύρο με 4 νίκες και μία ισοπαλία,
χωρίς να έχει δεχτεί γκολ στα προκρι-
ματικά του Μουντιάλ 2018.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης
ήταν ο Τζερμέιν Ντεφόου. Ο 34άχρονος
επιθετικός της Σάντερλαντ έπαιξε με τα
“3 λιοντάρια” για πρώτη φορά μετά τις
15 Νοεμβρίου 2013, δηλαδή πριν από
3,5 χρόνια σε φιλικό με τη Χιλή ήταν η
τελευταία του συμμετοχή.

Ξεκίνησε βασικός για πρώτη φορά
μετά από 4 χρόνια και 4 ημέρες, καθώς
τελευταία φορά ήταν στην 11άδα στις
22 Μαρτίου 2013 στο Σαν Μαρίνο. Τότε
είχε πετύχει και τα τελευταία του γκολ
(είχε σκοράρει δύο φορές).

Ο Ντεφόου, λοιπόν, άνοιξε το σκορ
στο 21ο λεπτό με κοντινό πλασέ από
ασίστ του Ραχίμ Στέρλινγκ, έτσι έφτασε
τα 20 γκολ στην 56η διεθνή συμμε-
τοχή του.

Στο 60ό λεπτό αντικαταστάθηκε από
τον Τζέιμι Βάρντι και έξι λεπτά αργότερα
(66’) ο επιθετικός της Λέστερ έκανε το 2-
0 από ασίστ του Άνταμ Λαλάνα, φτάνοντας
τα 6 διεθνή γκολ (16 συμμετοχές).

Ο Τζερμέιν Ντεφόου μπήκε στον
αγωνιστικό χώρο του «Wembley» με
τον Μπράντλεϊ Λόουερι, τον 5άχρονο
που δίνει «μάχη» με τον καρκίνο...

«5 στα 5» η Γερμανία
Μετά την Ελβετία, η Γερμανία έγινε

η δεύτερη ομάδα που ολοκλήρωσε τον
πρώτο γύρο μόνο με νίκες, με 15 βαθμούς
δηλαδή, έχοντας 5 “τρίποντα” σε 5 αγω-
νιστικές.Τα “πάντσερ” νίκησαν 4-1 το
Αζερμπαϊτζάν στο Μπακού, με σκόρερς
τους Αντρέ Σέρλε (2), Τόμας Μίλερ και
Μάριο Γκόμεθ, ενώ είχε ισοφαρίσει (1-
1) ο Ναζάροβ στο 31’. Αυτό μάλιστα ήταν
το πρώτο γκολ που δέχεται η Γερμανία

στα προκριματικά.

Τα αποτελέσματα 

της 5ης αγωνιστικής:

Παρασκευή

Γεωργία - Σερβία 1-3 

(5’ Κατσαράβα / 45’ πέν. Τάντιτς, 64’ Μί-

τροβιτς. 86’ Γκατσίνοβιτς)

Τουρκία - Φινλανδία 2-0 

(9’ και 13’ Τοσούν)

Αυστρία - Μολδαβία 2-0 

(75’ Ζάμπιτσερ, 90’ Χάρνικ)

Ιρλανδία - Ουαλία 0-0

Ιταλία - Αλβανία 2-0 

(12’ πέν. Ντε Ρόσι, 80’ Ιμόμπιλε)

Λίχτενσταϊν - Σκόπια 0-3 

(43’ Νικόλοβ, 68’ και 73’ Νεστορόβσκι)

Ισπανία - Ισραήλ 4-1 

(13’ Σίλβα, 45’+1 Βιτόλο, 51’ Κόστα, 88’ Ίσκο /

76’ Ρεφαέλοβ)

Κροατία - Ουκρανία 1-0 

(38’ Κάλινιτς)

Κόσοβο - Ισλανδία 1-2 

(52’ Νούχιου / 25’ Σιγκούρνταρσον, 35’ πέν. Γκ.

Σίγκουρντσον)

Σάββατο 

Σουηδία - Λευκορωσία 4-0 

(19’ πέν. και 49’ Φόρσμπεργκ, 57’ Μπεργκ, 78’

Τέλιν)

Ανδόρα - Νήσοι Φερόε 0-0

Ελβετία - Λετονία 1-0 

(66’ Ντρμιτς)

Κύπρος - Εσθονία 0-0

Βοσνία - Γιβραλτάρ 5-0 

(4’ και 43’ Ιμπίσεβιτς, 52’ Βρσάγεβιτς, 56’ Βί-

στσα, 94’ Μπίτσακτσιτς)

Βουλγαρία - Ολλανδία 2-0 

(5’ και 20’ Ντέλεφ)

Λουξεμβούργο - Γαλλία 1-3 

(34’ πέν. Ζοασίμ / 28’ και 77’ Ζιρού, 37’ Γκριεζ-

μάν)

Πορτογαλία - Ουγγαρία 3-0 

(32’ Αντρέ Σίλβα, 36’ και 65’ Κριστιάνο Ρονάλν-

το)

Βέλγιο - Ελλάδα 1-1 

(89’ Λουκακού / 46’ Μήτρογλου)

Κυριακή 

Αζερμπαϊτζάν - Γερμανία 1-4 

(31’ Ναζάροβ / 19’ και 81’ Σέρλε, 36’ Τόμας Μί-

λερ, 45’ Μάριο Γκόμεθ)

Σαν Μαρίνο - Τσεχία 0-6 

(17’ και 24’ Μπάρακ, 19’ και 77’ πέν. Νταρίντα,

26’ Γκέμπρε Σελάσιε, 43’ Κρμέντσικ)

Αρμενία - Καζακστάν 2-0 

(73’ Μχιταριάν, 75’ Εζμπιλίζ)

Αγγλία - Λιθουανία 2-0 

(21’ Ντεφόου, 66’ Βάρντι)

Β.Ιρλανδία - Νορβηγία (ψες)

Μαυροβούνιο - Πολωνία (ψες)

Ρουμανία - Δανία (ψες)

Μάλτα - Σλοβακία (ψες)

Σκοτία - Σλοβενία (ψες)

«Η Ρόμα θα αποφασίσει για το μέλλον μου» 

Ο Κώστας Μανωλάς περιμένει 
την απόφαση της ιταλικής ομάδας

Ο Κώστας Μανωλάς αποτελεί, σύμφωνα
με δημοσιεύματα στην Ιταλία, τον πιο
δύσκολο γρίφο που καλείται να λύσει η
Ρόμα. Η Ίντερ, όπως αποκαλύφθηκε
πρόσφατα, έχει τον κορυφαίο Έλληνα
αμυντικό των «τζιαλορόσι» ως κορυφαία
επιλογή της, αλλά θα πρέπει να αντιμε-
τωπίσει τον ανταγωνισμό των μεγάλων
συλλόγων της Premier League, όπως
επίσης και την απόφαση των «Ρωμαίων»
να τον κρατήσουν κοντά τους.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός έχει
προκαλέσει αίσθηση και αναμένεται να
είναι από τα «καυτά» ονόματα στην κα-
λοκαιρινή μετεγγραφική αγορά. Ο ίδιος
πέταξε το... μπαλάκι της απόφασης στη
διοίκηση της Ρόμα:

«Η απόφαση για το μέλλον μου ανήκει

αποκλειστικά στη Ρόμα. Αν θέλει να με
πουλήσει, δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ»,
τόνισε ο διεθνής αμυντικός, από τους
κορυφαίους στην ισοπαλία της εθνικής
Ελλάδας στις Βρυξέλλες κόντρα στο
Βέλγιο (1-1), και στη συνέχεια μίλησε
για τους της Ρόμα στο υπόλοιπο της φε-
τινής σεζόν:

«Είναι δύσκολο να πούμε ότι κυνη-
γάμε το πρωτάθλημα, γιατί η Γιουβέντους
είναι τρομερά δυνατή και δύσκολα χάνει
βαθμούς. Στόχος μας είναι το Τσάμπιονς
Λιγκ, ενώ έχουμε κι έναν σημαντικό
επαναληπτικό ημιτελικό κυπέλλου απέ-
ναντι στη Λάτσιο. Μπορούμε να γυρί-
σουμε το εις βάρος μας 2-0 από το πρώτο
ματς, αρκεί να είμαστε δυνατοί και να το
αποδείξουμε στο γήπεδο».

«Η Eθνική βρήκε ξανά 
την ταυτότητά της»
Αισιόδοξος δήλωσε ο Κώστας Κατσουράνης 

για το μέλλον της Ελλάδας 

Η Ελλάδα έφυγε με τον πολύτιμο βαθμό
από τις Βρυξέλλες, απέναντι στην ομάδα
που κατέχει την πέμπτη θέση στην παγ-
κόσμια κατάταξη της FIFA. Η Εθνική
Ελλάδας απέσπασε ισοπαλία 1-1 στο
«Κινγκ Μποντουέν» απέναντι στο Βέλγιο,
παρότι τελείωσε τον αγώνα με εννέα
παίκτες, λόγω των αποβολών του Τα-
χτσίδη και του Τζαβέλλα.

Ο Κώστας Κατσουράνης μίλησε
στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΠΟΡ FM
94.6» και επισήμανε τη μεγάλη βελ-
τίωση της Εθνικής, τονίζοντας ότι αξίζουν
συγχαρητήρια στους παίκτες και ας
μην προκριθούν στο Μουντιάλ της Ρω-
σίας. Αναλυτικά:

-Για την αλλαγή της εικόνας της
εθνικής Ελλάδας:

«Νομίζω ότι μετά την καταστροφική
προκριματική φάση του Euro, όταν έχα-
σε την ταυτότητά της, η ομάδα τη βρήκε
και πάλι. Υπάρχει εξήγηση για την ει-
κόνα της σε εκείνη την προκριματική
φάση, υπήρξαν πολλές αλλαγές και δεν
ήταν εύκολο για τα παιδιά να το διαχει-
ριστούν, δεν υπήρχαν οι άνθρωποι για
να βοηθήσουν τα παιδιά. Πολλοί πα-
ράγοντες έπαιξαν ρόλο τότε. Ας μη μεί-
νουμε σε αυτά τώρα.

Τα παιδιά κατάλαβαν τι έπρεπε να
κάνουν και έβαλαν τον εαυτό τους κάτω
από την ομάδα και μέσα στην ομάδα. Ο
προπονητής τους βοήθησε και τους

έδειξε εμπιστοσύνη. Φαίνεται ότι τους
έχει μιλήσει και τους έδωσε να καταλά-
βουν ότι είναι προς το συμφέρον να πα-
λεύει η εθνική πάντα για την πρόκριση
και ας μην έρχεται πάντα αυτή. Διαχει-
ριστήκαμε αυτήν την κρίση και βλέπουμε
διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με τα
προηγούμενα προκριματικά».

-Για το αν ήταν πιο δύσκολο το εκτός
έδρας παιχνίδι με το Βέλγιο ή αυτό με
τη Βοσνία που έχει φανατικό κοινό τον
ερχόμενο Ιούνιο:

«Πρέπει να αναλογιστούμε ότι έχου-
με δύο πολύ δυνατούς αντιπάλους.

Είναι σε υψηλό επίπεδο και η Βοσνία,
είναι ποιοτική ομάδα και αυτή. Φυσικά
είναι και το Βέλγιο που έχει παίκτες
πολύ υψηλού επιπέδου. Στόχος ήταν
να είμαστε ανταγωνιστικοί και να γίνουμε
ομάδα, να είμαστε καλό σύνολο. Είτε
προκριθούμε, είτε όχι, στα παιδιά αξίζουν
συγχαρητήρια, γιατί η Εθνική Ελλάδας
είναι ένα μέγεθος, που πρέπει πάντα
να παλεύει για την πρόκριση στην
τελική φάση των μεγάλων διοργανώ-
σεων. Θεωρώ πως ό,τι και να γίνει πρέ-
πει να τους αποδώσουμε το ότι είμαστε
ανταγωνιστικοί».
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