



ΑΠΟΕΛ: ΘΕΛΟΥΝ
ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
Η εμφάνιση του Σαββάτου
προβλημάτισε περισσότερο από την
ήττα. Οι «γαλαζοκίτρινοι» θέλουν
τώρα να αντιδράσουν εις διπλούν,
πρώτα με την ΑΕΛ στο Κύπελλο και
αμέσως μετά στο ντέρμπι της
Λευκωσίας. Νίκες και πειστικές
παρουσίες το ζητούμενο, σε μια
προσπάθεια ολικής επαναφοράς.


ΑΠΟΕΛ: ΘΕΛΟΥΝ
ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
Η εμφάνιση του Σαββάτου
προβλημάτισε περισσότερο από την
ήττα. Οι «γαλαζοκίτρινοι» θέλουν
τώρα να αντιδράσουν εις διπλούν,
πρώτα με την ΑΕΛ στο Κύπελλο και
αμέσως μετά στο ντέρμπι της
Λευκωσίας. Νίκες και πειστικές
παρουσίες το ζητούμενο, σε μια
προσπάθεια ολικής επαναφοράς.


ΑΕΚ
ΑΝΟΙΞΕ Η ΟΡΕΞΗ
Στα πάνω τους οι Λαρνακείς. Μεγάλης
αξίας η νίκη επί του ΑΠΟΕΛ, θα γίνει
ακόμη μεγαλύτερη, αν συνδυαστεί με
διπλό στη Λεμεσό.



ΑΕΛ
ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΟ ΗΘΙΚΟ
Η νίκη μετά από δύο μήνες έφερε ηρεμία
και αυτοπεποίθηση. Ιδανικό το κλίμα
λίγες ώρες πριν από τον  μεγάλο αγώνα
Κυπέλλου με τον ΑΠΟΕΛ. 
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Ήρθε την κατάλληλη στιγμή
Σε καθοριστικό σημείο του πρωταθλήματος η ΑΕΛ επέστρεψε στις νίκες, βλέποντας με αισιοδοξία τη συνέχεια 

ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης�

Ε
πιτέλους νίκη για την ΑΕΛ.

Δυο μήνες μετά, η λεμεσιανή
ομάδα επέστρεψε στις νίκες,
σε ένα καθοριστικό σημείο
της σεζόν, μέσα σε μια δύ-

σκολη έδρα (μόλις η 3η νίκη της ιστορίας
της) και πλέον μπορεί να δει με διαφο-
ρετικό μάτι τη συνέχεια. Μια συνέχεια
που είναι πολύ δύσκολη, αφού αύριο
θα αντιμετωπίσει τον ΑΠΟΕΛ στη Λευ-
κωσία για τον προημιτελικό γύρο του
κυπέλλου και την Κυριακή θα υποδεχθεί
στο κεκλεισμένων των θυρών Τσίρειο
την ΑΕΚ. Μια νίκη που συνδυάστηκε
με το ντεμπούτο του Μπρούνο Μπαλ-
ταζάρ στον πάγκο της και, πέραν από τη
βελτίωση της ψυχολογίας, την επανάφερε
στην 4η θέση και στη διεκδίκηση ευ-
ρωπαϊκού εισιτηρίου μέσου του πρω-
ταθλήματος. 

Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κά-
ποιος, ήδη στην ΑΕΛ έχουν στρέψει
την προσοχή τους στον αυριανό αγώνα
κυπέλλου, όπου στόχο έχουν να πα-
ρουσιάσουν μια πολύ πιο βελτιωμένη
εικόνα από τις τρεις πρόσφατες πα-
ρουσίες τους στο ΓΣΠ, ώστε να διεκ-
δικήσουν ένα καλό αποτέλεσμα που
θα τους επιτρέψει στον επαναληπτικό
να έχουν ελπίδες για την πρόκρισή
τους στα ημιτελικά που είναι και ο
στόχος τους. Το κακό για τον Πορτο-
γάλο τεχνικό είναι πως ο χρόνος που
είχε στη διάθεσή του για να προετοι-
μάσει την ομάδα του ήταν μηδαμινός,
αφού χθες έγινε προπόνηση μαζί με
αποθεραπεία και μόνο σήμερα θα έχει
να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές
του στο πλάνο που θα ετοιμάσει για
την αυριανή αναμέτρηση. 

Οριστικά χωρίς τον Τζούνιορ θα τα-
ξιδέψει αύριο η ΑΕΛ στο ΓΣΠ κόντρα
στον ΑΠΟΕΛ. Ο διεθνής αμυντικός γι’
ακόμη μια φορά δεν μπόρεσε να προ-

πονηθεί χθες και έτσι θα κάνει αγώνα
δρόμου για να αγωνιστεί στα επόμενα
παιχνίδια. Παράλληλα πρόβλημα τραυ-
ματισμού αντιμετωπίζει και ο Μάριος
Νικολάου, ο οποίος είναι αμφίβολος για
την αναμέτρηση του κυπέλλου. Το θετικό
για τον κ. Μπαλταζάρ είναι ότι δύο πο-
δοσφαιριστές του βασικού κορμού, οι
Σοάρες και Λαφράνς, δεν αγωνίσθηκαν
σε όλο το παιχνίδι στη Λάρνακα, με απο-
τέλεσμα να μην είναι κουρασμένοι. 

Κόντρα στην Ανόρθωση η ΑΕΛ δεν
έπιασε την απόδοση που έπρεπε, όμως
κατάφερε το πιο σημαντικό, να πάρει
τη νίκη που την επανέφερε στην 4η
θέση και έβαλε ένα τέλος στο σερί
χωρίς νίκη. Αδιαμφισβήτητα ο μεγάλος
πρωταγωνιστής της ΑΕΛ στον προχ-
θεσινό αγώνα ήταν ο Ράφο Ρόμο. Ο
Βενεζουελάνος κίπερ έκανε αρκετές
σημαντικές αποκρούσεις, με τις οποίες
κράτησε το μηδέν για την εστία του.

Κορυφαίες του ήταν στο πρώτο ημί-
χρονο αυτές στα τετ-α-τετ των Ράγιος
και Ολιβέιρα και στο β μέρος  στην κε-
φαλιά του Βίκτορ. Ο Ρόμο δείχνει να
είναι σε πολύ καλή κατάσταση και αυτό
είναι πολύ θετικό για τη συνέχεια. 

Πέραν του Ρόμο, πρωταγωνιστής
της ΑΕΛ ήταν και ο νεαρός αμυντικός
Αντρέας Κυριάκου, που σημείωσε το
γκολ της νίκης. Το έχει η μοίρα της
ΑΕΛ όταν κερδίζει στο «ΠΑΠ» την

Ανόρθωση, τα γκολ να τα βάζουν οι
αμυντικοί της, αφού και το 2012 κέρδισε
με γκολ του Τζούνιορ. Εξαίρεση απο-
τελεί μόνο η νίκη του 2014, όταν τα
γκολ πέτυχαν οι Σακκέτι, Καλουντζέ-
ροβιτς και Εντμάρ. Ο Κυριάκου διατη-
ρήθηκε στο κέντρο της άμυνας και από
τον νέο τεχνικό της ομάδας και πέτυχε
το δεύτερο του γκολ με τη φανέλα της
ομάδας, αφού είχε προηγηθεί πέρσι
αυτό απέναντι στον Ερμή. 

Ναι μεν αλλά, η «Κυρία»
Η Ανόρθωση, μετά από τρεις αγωνιστικές στα play off, δεν έχει κατακτήσει ούτε έναν βαθμό 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα που
επικρατούν στην Ανόρθωση την επομένη
του αγώνα με την ΑΕΛ και την ήττα της
«Κυρίας» με 1-0. Απογοήτευση από το
αποτέλεσμα αλλά ικανοποίηση από την
εμφάνιση και την προσπάθεια των ποδο-
σφαιριστών. Όμως αυτό που έχει σημασία
είναι το ποια ομάδα κατέκτησε τους τρεις
βαθμούς και είναι αυτό που μένει. Κανείς
δεν θα θυμάται ότι η Ανόρθωση ήταν κα-
λύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αν
και αγωνιζόταν με δέκα ποδοσφαιριστές.
Το γεγονός ότι δεν έχει στόχους στη β’
φάση των ομίλων δεν σημαίνει ότι είναι
αδιάφορη στους αγώνες της. Τρανό πα-
ράδειγμα η αναμέτρηση της Κυριακής.
Πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Τα αρνητικά της
Απέναντι στην ΑΕΛ έβγαλε αρκετά θετικά
χαρακτηριστικά, όπως πείσμα, θέληση
και πάθος αλλά και κάποια αρνητικά. Το
σημαντικότερο, η αναποτελεσματικότητά
της. Δημιουργεί ευκαιρίες η ομάδα του
Ρόνι Λέβι, αλλά δεν μπορεί να στείλει
την μπάλα στα αντίπαλα δίκτυα. Η δυ-
στοκία δεν οφείλεται μόνο στον Αντρέ
Άλβες, ο οποίος στους τελευταίους αγώνες
έχει σιγήσει. Είναι συνολικό το πρόβλημα
καθώς για να επιτευχθεί ένα τέρμα γίνεται
μέσο συνολικής προσπάθειας. Το κακό
θα ήταν η «Κυρία» να μην μπορούσε να

δημιουργήσει ευκαιρίες. 
Πάντως η ομάδα της Αμμόχωστου

συνεχίζει να καταγράφει ένα πολύ αρ-
νητικό σερί αποτελεσμάτων με τις ομάδες
που βρίσκονται στον α’ όμιλο. Στοιχείο

που καταδεικνύει γιατί η Ανόρθωση
έχει αυτήν την πορεία στο φετινό πρω-
τάθλημα. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο; Σε
13 αγώνες με τις ομάδες αυτές δεν έχει
νικήσει ούτε έναν, μετρώντας επτά ήττες

και έξι ισοπαλίες. Επίσης η «Κυρία»
είναι η μοναδική ομάδα του πρώτου
ομίλου που στις πρώτες αγωνιστικές της
β` φάσης δεν έχει πάρει βαθμό. Ευθύνες
για όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία σαφώς

δεν καταλογίζονται στον νυν προπονητή
και την τωρινή διοίκηση. Τα λάθη έγιναν
το καλοκαίρι και στον προγραμματισμό
της ομάδας. 

Γίνονται σκέψεις
Των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν
μαγειρεύουν, λέει μια παροιμία. Αυτό
πράττουν και στην Ανόρθωση σε ό,τι αφο-
ρά τον προγραμματισμό της νέας χρονιάς.
Υπάρχει εδώ και καιρό συζήτηση μεταξύ
του προπονητή και της διοίκησης για την
επόμενη χρονιά. Το πρώτο που πρέπει
να ξεκαθαρίσει είναι ποιοι ποδοσφαιριστές
από το υπάρχον έμψυχο υλικό θα παρα-
μείνουν. Κάποιοι δεν έχουν προσφέρει
τα αναμενόμενα, όπως για παράδειγμα ο
Κολούνγκα, ο οποίος έχει γι’  ακόμη έναν
χρόνο συμβόλαιο. Θα γίνουν συζητήσεις
με όλους και μετά θα αποφασιστεί ποιοι
θα μείνουν. Στη συνέχεια θα αρχίσουν οι
επαφές με τους ποδοσφαιριστές εκείνους
που θα ενισχύσουν την Ανόρθωση τη
νέα ποδοσφαιρική χρονιά. 

Νέα στροφή
Από σήμερα η Ανόρθωση γυρίζει σελίδα
και επικεντρώνονται στην αναμέτρηση
με τον Απόλλωνα. Ο βαθμός δυσκολίας
πολύ υψηλός από τη στιγμή που η ομάδα
της Λεμεσού στοχεύει στην κατάκτηση
του πρωταθλήματος.

Ο Ρόνι Λέβι  δεν θα έχει στη διάθεσή
του τον τιμωρημένο Κόπριβετς, ενώ τις
επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει αν θα
προλάβει ο Αγκιλάρ.
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Μόνο τυχαίο δεν είναι το 26άρι
Ο χαρακτήρας του Απόλλωνα, η ποιότητα της ομάδας και η σφραγίδα
του Σωφρόνη Αυγουστή από τον πάγκο φέρνουν  συνεχώς αποτελέσματα  

ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής�Σταυρινίδης

Σ
υνεχίζοντας το εντυπωσιακό

αήττητο σερί του, ο Απόλλωνας
πέρασε ξανά από το ΓΣΠ κερ-
δίζοντας την Ομόνοια και πλη-
σίασε στους 4 βαθμούς από

την κορυφή. Η αρμάδα του Σωφρόνη
Αυγουστή συνεχίζει να συνδυάζει νίκες
με καλό ποδόσφαιρο και έτσι το όνειρο
του τίτλου παραμένει ζωντανό και πάνω
απ’ όλα υλοποιήσιμο. Ο Απόλλωνας
έφθασε τα 26 σερί παιγνίδια χωρίς ήττα
σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Ένα εντυ-
πωσιακό επίτευγμα για τη λεμεσιανή
ομάδα, που οφείλεται στο πνεύμα του
νικητή που έκτισε και τελειοποιεί. Σε
αυτό το διάστημα ο Απόλλωνας πέτυχε
19 νίκες και έφερε 7 ισοπαλίες. Τα πρώτα
7 παιχνίδια ήταν με τον κ. Εμάνουελ
στον πάγκο και τα υπόλοιπα 19 με τον
Σωφρόνη Αυγουστή. Το σερί αυτό ξεκί-
νησε στις 22 Οκτωβρίου με την Ανα-
γέννηση στο Τσίρειο, στο πλαίσιο της
8ης αγωνιστικής. Οι «κυανόλευκοι» ση-
μείωσαν 4 σερί νίκες (Αναγέννηση 4-0,
Δόξα 1-0, Εθνικό 3-2, Καρμιώτισσα 6-
0) και στη συνέχεια ακολούθησαν τρία
σερί 1-1 με ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση και
Σαλαμίνα. Μετά την τελευταία ισοπαλία
ανέλαβε τις τύχες της ομάδας ο Σωφρόνης
Αυγουστή, που έτρεξε ένα σερί 8 νικών
στο πρωτάθλημα (Άρης 4-1, ΑΕΖ 2-1,
ΑΕΚ 3-1, ΑΕΛ 2-0, Ομόνοια 2-1, Ερμής
3-0, Αναγέννηση 1-0, Δόξα 3-1). Ακο-
λούθησε η ισοπαλία 2-2 με τον Εθνικό
και οι νίκες επί της Καρμιώτισσας με 3-
0 και ΑΠΟΕΛ με 2-0. Οι «κυανόλευκοι»
δεν κέρδισαν τα δύο επόμενα παιχνίδια
τους στο πρωτάθλημα (0-0 με  Ανόρθωση

και 1-1 με ΑΕΛ), για να επιστρέψουν
στις νίκες με την ΑΕΚ (3-2) και την Ομό-
νοια (2-0). Ενδιάμεσα έδωσαν και 4 αγώ-
νες στο κύπελλο με απολογισμό 3 νίκες
(2-0 ΑΕΖ, 2-0 ΑΕΖ, 3-1 Ομόνοια) και 1
ισοπαλία (2-2 με Ομόνοια). 

Υπέρβαση εμποδίων
Παρά τις απουσίες, παρά τον κακό αγω-
νιστικό χώρο, παρά το βαθμολογικό κί-
νητρο του αντιπάλου, ο Απόλλωνας ήξερε
τι έπρεπε να κάνει και πώς να το κάνει
για να πανηγυρίσει την 9η φετινή του

εκτός έδρας νίκη. Ο Ζοάο Πέδρο ερχό-
μενος από τον πάγκο ήταν ο άνθρωπος
που έδωσε τις δύο ασίστ, ο Σαρδινέρο
ξανακτύπησε στο ΓΣΠ όπως έκανε και
τον Ιανουάριο, ενώ ο Πίεχ απέδειξε για
άλλη μια φορά πόσο δεινός σκόρερ είναι,
αφού σε λίγα λεπτά συμμετοχής πρόλαβε
να σκοράρει. Ο Σώφρονης Αυγουστή
είχε και πάλι καθοριστική συμμετοχή
στη νίκη της ομάδας του, αφού στο 60
και με το σκορ στο 0-0 έβγαλε τον Ντα
Σίλβα που λόγω του γηπέδου δεν μπο-
ρούσε να προσφέρει και πέρασε τον

Ζοάο Πέδρο, μια αλλαγή καταλυτική για
την εξέλιξη του αγώνα, μιας και ο Πορ-
τογάλος ήταν αυτός που σέρβιρε τα γκολ
στους συμπαίκτες του. 

Τώρα Ανόρθωση
Τώρα οι «κυανόλευκοι» έχουν μπροστά
τους ένα νέο δύσκολο εμπόδιο, την Ανόρ-
θωση στη Λάρνακα. Η ομάδα της Αμ-
μοχώστου είναι η μοναδική την οποία ο
Απόλλωνας δεν κατάφερε να κερδίσει
φέτος έστω σε ένα παιγνίδι (δυο ισοπαλίες
1-1, 0-0) και αυτό αποτελεί ένα επιπλέον

κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές του
Σωφρόνη Αυγουστή. Η νίκη είναι ο μο-
ναδικός στόχος, ώστε στο ντέρμπι με τον
ΑΠΟΕΛ τη Μεγάλη Πέμπτη, ο Απόλ-
λωνας να πάει στη χειρότερη περίπτωση
με το -4.  Αγωνιστικά, αυξήθηκαν οι
απόντες αφού πέραν των τιμωρημένων
Σεμέδο, Ρομπέρζ, θα απουσιάσει και ο
Σακκέτι, που συμπλήρωσε κάρτες. Εκτός
θα είναι και οι Αγγελή, Μακρίδης, ενώ
ο Γκίε, που έμεινε τελευταία στιγμή εκτός
αποστολής με την Ομόνοια, θα είναι λο-
γικά στη διάθεση του προπονητή του. 

Σημαντική στο ρόστερ, ριζική στην αγωνιστική φιλοσοφία 
Είναι απόλυτα αποδεδειγμένο ότι η Ομόνοια της επόμενης χρονιάς χρειάζεται τεράστια αλλαγή

ΟΜΟΝΟΙΑ

Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Οι αδυναμίες της Ομόνοιας είναι πολλές
και έτσι είναι λογικό να εμφανίζονται
συχνά. Όχι απαραίτητα οι ίδιες. Τη μια
εβδομάδα βελτιώνεται το ένα και χαλάει
το άλλο, την επόμενη ανάποδα και πάει
λέγοντας. Από όποια πλευρά και αν το
δεις, η σούμα βγάζει αρνητικό πρόσημο.
Έστω και αν στη μία πλευρά της ζυγαριάς
βάλεις κάποιες πολύ καλές προσθήκες,
τον αναγεννημένο Χριστοφή και το κέρ-
δος από τη χρησιμοποίηση Κυπρίων.
Οι άσχημες επιλογές στον προγραμμα-
τισμό, τα κακά αποτελέσματα και οι κακές
εμφανίσεις υπερτερούν. Η χρονιά κρίνεται
αποτυχημένη είτε πάει Ευρώπη είτε όχι,
άλλωστε το ευρωπαϊκό εισιτήριο θα είναι
ένα βάλσαμο από οικονομικής και αγω-
νιστικής άποψης, τίποτα παραπάνω. Τα
πράγματα είναι ξεκάθαρα και είναι κοινή
διαπίστωση που ξεκινάει από τη Διοί-
κηση, που το αντιλήφθηκε και πίεσε για
να κλείσει συμφωνία με τον Πάμπο Χρι-
στοδούλου. Όσο λοιπόν και αν ποντάρει
στο φετινό έμψυχο υλικό, ό,τι καλό και
αν κουβαλήσει από την τρέχουσα χρονιά,
η Ομόνοια της επόμενης περιόδου πρέ-
πει να είναι “άλλη” ομάδα. Σε γενική
στελέχωση και σε φιλοσοφία. Χωρίς πει-
ράματα (γιατί έγιναν επί Νταμπίζα και
Κάρβερ και στοιχίζουν), αλλά με πραγ-
ματιστική στάση από έναν αποδεδειγμένα
πραγματιστή προπονητή. Σίγουρα ο
Πάμπος Χριστοδούλου είχε σχηματίσει
εικόνα για την κατάσταση, μένει φυσικά
σε κάποιες περιπτώσεις να ολοκληρώσει
την άποψή του. Και σίγουρα δεν θα πε-

ριμένει μέχρι το τέλος τη χρονιάς. Κανένας
δεν μπορεί να ξέρει (πέραν του Προ-
έδρου) τι έχει στο μυαλό του ο Κύπριος
τεχνικός.  Όμως, ο καθένας ο οποίος
έχει μελετήσει την πορεία και το αγωνι-
στικό προφίλ των ομάδων του Πάμπου
Χριστοδούλου, εύκολα θα διέκρινε στοι-
χεία όπως το ακατάπαυστο πρέσινγκ, τη
δύναμη, την υπεροχή στον αέρα, την
επιθετική τάση σε κάθε ενέργεια και την

ταχύτητα. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να
μπουν και να συνδυαστούν με το DNA
της Ομόνοιας, με τη «χημική» εξίσωση
να φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα.  

Τεστ για ορισμένους
Μένουν εφτά αγώνες, οι επόμενοι δύο,
το αιώνιο ντέρμπι και η αναμέτρηση
με την ΑΕΛ είναι κομβικοί στην υπό-
θεση 4η θέση και στον τομέα της ψυ-

χολογίας. Οι περισσότεροι από τους
παίκτες έχουν πράγματα να αποδείξουν.
Άλλοι για το αν έχουν θέση στο ρόστερ
της νέας χρονιάς και άλλοι για το αν θα
είναι πρώτα βιολιά στη θέση τους ή θα
αποτελούν 2η επιλογή. Συμπερασμα-
τικά, υπάρχει ένα περιθώριο, χρονικό
για τους ποδοσφαιριστές να δείξουν
τη πραγματική τους εικόνα, ανεξάρτητα
από τα αποτελέσματα. 

Γεμάτη
Ο Μαργκάσα εξέτισε τη ποινή του, άλλα
προβλήματα (κάρτες ή τραυματισμοί)
δεν προέκυψαν, οπότε καλώς εχόντων
των πραγμάτων, η Ομόνοια θα πάει πλή-
ρης (ίσως για 1η φορά φέτος) στο ντέρμπι
με τον ΑΠΟΕΛ. Η πληρότητα επιτρέπει
στη τεχνική ηγεσία να διαμορφώσει πλά-
νο που να μπορεί να ανταποκριθεί στις
συνθήκες ενός τέτοιου αγώνα.   
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ΔΟΞΑ

Η αποστολή της Δόξας ήταν και παρα-
μένει δύσκολη, όμως εμφανίσεις όπως
αυτή απέναντι στην Καρμιώτισσα, το πε-
ρασμένο Σάββατο, κάνουν την ομάδα
της Κατωκοπιάς να αισιοδοξεί για την
παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία. 

Στον πιο κρίσιμο αγώνα (μέχρι τον
επόμενο) η ομάδα του Σάββα Πουρσαϊ-
τίδη έδειξε αποφασισμένη από το ξεκί-
νημα, είχε τον πλήρη έλεγχο και δεν
άφησε το περιθώριο στην Καρμιώτισσα
να διεκδικήσει βαθμολογικό κέρδος. 

Το γκολ του Φοφανά μόλις στο 2ο
λεπτό έβαλε «φτερά» στα πόδια των παι-
κτών του Ελλαδίτη τεχνικού, που από το
σημείο εκείνο και έπειτα δεν ήταν διατε-
θειμένοι να αφήσουν το παιχνίδι να χαθεί. 

Να έχει συνέχεια
Με την ίδια συνταγή καλείται να πορευτεί
η Δόξα και στους εναπομείναντες αγώνες
για να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες
παραμονής στην κατηγορία. Η διαφορά
των τεσσάρων βαθμών από τον Άρη και
την Καρμιώτισσα που προπορεύονται
στη βαθμολογία δεν είναι απαγορευτική,
κυρίως ένεκα των πολλών παιχνιδιών
που υπολείπονται μέχρι το τέλος του
μαραθωνίου.  Η προσοχή της ομάδας
στράφηκε ήδη στον αγώνα που ακο-
λουθεί, το ερχόμενο Σάββατο, με τον
Εθνικό Άχνας στο Μακάρειο Στάδιο. Ο
Γκουλόν, που δεν αγωνίστηκε κόντρα
στην Καρμιώτισσα, κυρίως για προλη-
πτικούς λόγους, θα βρίσκεται στη διάθεση
του Σάββα Πουρσαϊτίδη, ο οποίος θα
στερηθεί σε ακόμη ένα παιχνίδι τον Νέγ-
κρι λόγω τιμωρίας.   

Έδειξε αντίδραση και ελπίζει… 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ�ΚΛΑΡΚ�

Την πρώτη του νίκη στη Β’ Φ’άση του
πρωταθλήματος πέτυχε το Σάββατο ο
Εθνικός Άχνας. Επικράτησε έστω και
με δυσκολία του Άρη με 1-0 μέσα στο
Τσίρειο και έκανε βαθμολογικό άλμα
προς την παραμονή. Απέκτησε προβά-
δισμα τριών βαθμών έναντι του Άρη
και της Καρμιώτισσας και πλέον ο αγώ-
νας με την Δόξα αποτελεί πρόκληση
για την προσφυγική ομάδα. Η διαφορά
είναι στους επτά βαθμούς, αφού και η
Δόξα κέρδισε την Καρμιώτισσα και με
νίκη θα ξεγνοιάσει μια και καλή όσον
αφορά το θέμα υποβιβασμού. Η ομάδα
του Ιβανάουσκας θέλει να καθαρίσει
την υπόθεση παραμονής και έχει μια
πρώτη ευκαιρία για να το πράξει. Κερ-
δίζοντας την ομάδα της Δόξας, η βαθ-
μολογική διαφορά θα εκτοξευτεί στους
10 βαθμούς και ουσιαστικά ο Εθνικός
θα απολαύσει για τα καλά την παραμονή
του στην Α‘ κατηγορία. Άλλο αποτέλεσμα
δεν θα είναι καταστροφή, αλλά στον
Εθνικό δεν θέλουν να σκέφτονται αυτό
το σενάριο. Θέλουν -αφού τους δίνεται
η ευκαιρία- να παλέψουν, να πάρουν τη
νίκη και να αφήσουν τους άλλους να
παλέψουν για τη σωτηρία τους. Η πρώτη
νίκη μέσα στη Β’ Φάση του πρωταθλή-
ματος, ήρθε μετά από δυο μήνες. Η

ανάγκη για την επιτυχία αυτή ήταν τε-
ράστια και ο Λιθουανός τεχνικός ελπίζει
πως αυτή θα φέρει άλλον αέρα στην
ομάδα. Ένα αέρα ο οποίος θα απελευ-
θερώσει τους ποδοσφαιριστές από το
άγχος και θα τους αφήσει να αποδώσουν
με τις πραγματικές τους δυνατότητες.
Ας μην ξεχνάμε πως τον Γενάρη όλοι

στον Εθνικό μιλούσαν για ελπίδες για
είσοδο της ομάδας στην πρώτη εξάδα,
ωστόσο, τα αποτελέσματα Φεβρουαρίου
και Μαρτίου έφεραν την ομάδα σε δύ-
σκολη θέση. Τώρα με μια νίκη και συν-
δυασμό αποτελεσμάτων, αυτό άλλαξε
και η ομάδα της Άχνας αναπνέει τον
αέρα της παραμονής. 

Να γίνει πιο εύκολο το έργο του 

ΑΕΚ

Πολύβιος�Αλεξάνδρου�

Α
π’ την κόλαση στον πα-

ράδεισο. Αυτήν τη δια-
δρομή έκανε η ΑΕΚ στο
ντέρμπι του Σαββάτου με
τον ΑΠΟΕΛ. Οι «κιτρινο-

πράσινοι» γνώριζαν ότι έπαιζαν με
την πλάτη στον τοίχο, αφού τυχόν άλλο
αποτέλεσμα πέραν της νίκης, ουσια-
στικά θα τους έθετε νοκ άουτ από τη
διεκδίκηση του τίτλου. Αυτό το γεγονός,
δίνει ακόμα περισσότερη αξία στη
νίκη, αφού μόλις στο 81’ κατάφεραν
να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Με πά-
θος που ξεχείλιζε οι ποδοσφαιριστές
του Ιμανόλ Ιδιάκεθ κατάφεραν να πε-
τύχουν στις καθυστερήσεις το «χρυσό»,
όπως αποδεικνύεται, γκολ και να πα-
ραμένουν ζωντανοί  στο όνειρο και
στο -6 από το ρετιρέ. 

Μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία είχε
και ο κόσμος, αφού στα σημεία όπου η
μπάλα «έκαιγε», αυτός έσπρωξε την ομά-
δα. Και αποδείχθηκε ότι ο κόσμος της
ΑΕΚ μέσα στην «ARENA» μπορεί να
παίξει καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια
του πρωταθλήματος. 

Πλέον οι «κιτρινοπράσινοι» με την
ψυχολογία σαφώς να είναι με το μέρος
τους, έχουν στρέψει την προσοχή τους
στο ντέρμπι του Τσιρείου την ερχόμενη
Κυριακή, κόντρα στην ΑΕΛ. Σε ένα παι-
χνίδι όπου ο στόχος είναι ένας και μο-
ναδικός και στην ΑΕΚ δεν θέλουν να
σκέφτονται ούτε το παραμικρό στρα-
βοπάτημα. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι
για να έχει αξία η επιτυχία επί του
ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να φύγουν από τη
Λεμεσό με τους τρεις βαθμούς. Ενδε-
χόμενη επιτυχία θα βάλει «φτερά» στα
πόδια των παικτών του κ. Ιδιάκεθ και
με έξι αγωνιστικές να υπολείπονται, θα
τα παίξουν όλα για όλα. 

Σήμερα, οι «κιτρινοπράσινοι» θα απο-
λαύσουν το ρεπό τους και από αύριο θα
επιστρέψουν στις προπονήσεις, αρχίζον-
τας να μετρούν αντίστροφα για το ντέρμπι
της Κυριακής. 

Κυριάκος Δημητρίου:
«Το πιστέψαμε, το πετύχαμε»
Ο Κυριάκος Δημητρίου, μιλώντας χθες
στο Ράδιο Πρώτο, αναφέρθηκε στον αγώνα
του Σαββάτου, για τη διαιτησία και για το
ντέρμπι που ακολουθεί με την ΑΕΛ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΚ χα-
ρακτήρισε τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ, νίκη
εξιλέωσης. «Η ομάδα το πίστεψε, το διεκ-
δίκησε μέχρι το φινάλε και ανταμείφθηκε
με αυτό στην τελευταία φάση του παι-

χνιδιού. Πήραμε το ζητούμενο, μετά τις
απώλειες που προηγήθηκαν, μειώσαμε
την απόσταση από την κορυφή στους 6
βαθμούς. Δεν έχουμε εκπληρώσει τον
οποιοδήποτε στόχο, πρέπει να υπάρξει
ανάλογη συνέχεια για να μην πάει στράφι
η ανατροπή που πετύχαμε το βράδυ του
Σαββάτου, σε ένα παιχνίδι που χαρα-
κτηρίστηκε must win. Δεν ήταν τα πράγ-
ματα με το μέρος μας και καταφέραμε
να φέρουμε τα πάνω κάτω. Δεν μπορείς

να κάνεις ανατροπή αν δεν το πιστεύεις.
Βοήθησε πολύ και η συμπαράσταση
του κόσμου, στο κατάλληλο σημείο. Οφεί-
λουμε να τους βγάλουμε το καπέλο, όσοι
ήταν δίπλα μας, το πίστεψαν και το μετέ-
φεραν αυτό στους παίκτες». 
Για τη διαιτησία, ο Κυριάκος Δημητρίου

είπε: «Εξηγήσαμε στην ανακοίνωση, πε-
ριμένουμε από τους αρμοδίους να επι-
ληφθούν του θέματος. Θα αποφασίσει
το Διοικητικό Συμβούλιο αν θα προχω-

ρήσουμε σε καταγγελία».  
Για το ντέρμπι που ακολουθεί με την

ΑΕΛ, ανέφερε: «Η επιλογή είναι μία,
όλα τα παιχνίδια είναι κρίσιμα και ση-
μαντικά. Είναι όλα ντέρμπι. Υπάρχει μια
διαφορά, πρέπει να παρουσιαζόμαστε
όπως πρέπει, πρώτα εμείς και μετά να
κοιτάζουμε τα άλλα αποτελέσματα. Είναι
δύσκολη η αποστολή μας στο Τσίρειο.
Από την αρχή της σεζόν όμως έχουμε
δείξει ότι δουλεύουμε στις αδυναμίες μας». 

Τρώγοντας έρχεται η όρεξη  
Για να έχει αξία η νίκη επί του ΑΠΟΕΛ, θα πρέπει την Κυριακή να φύγει από το Τσίρειο με τους τρεις βαθμούς



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | SPORTS | 39
sporttime  TΡΙΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΜΠΑΡΣΕΛΟΝΑ

Ένα νέο «αστέρι» της Βραζιλίας έχουν
βάλει στο στόχαστρο τους ομάδες της
Ευρώπης. Ο λόγος για τον 16χρονο πο-
δοσφαιριστή της Φλαμένγκο, Βινίσιους
Τζούνιορ. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός έχει
εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του και
ήδη έχει χαρακτηριστεί από τους συμ-
πατριώτες του ως ο νέος Νεϊμάρ, ενδει-
κτικό είναι πως έχει σημειώσει 17 τέρ-
ματα σε 19 συμμετοχές με την εθνική
ομάδα της Βραζιλίας Under-17. 

Η Μπαρσελόνα και η Μάντσεστερ

Γιουνάιτεντ είναι οι δύο ομάδες που
έχουν εκφράσει και επίσημα το ενδια-
φέρον τους για το ποδοσφαιριστή, ωστό-
σο οι Μπλαουγκράνα φαίνεται να έχουν
ένα ηχηρό προβάδισμα λόγω...Νεϊμάρ,
καθώς ο νεαρός Βραζιλιάνος θέλει να
αγωνιστεί πλάι στον συμπατριώτη του. 

Σύμφωνα με τους κανόνες της FIFA,
όμως, ο ποδοσφαιριστής θα έχει τη
δυνατότητα να αγωνιστεί σε ομάδα της
Ευρώπης μόνο όταν φτάσει τα 18 του
χρόνια, ωστόσο οι Καταλανοί θέλουν
να υπογράψουν όσο πιο σύντομα με
τον Βινίσιους καθώς πιστεύουν πολύ
στο ταλέντο του.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

Στη Μάντσεστερ Σίτι δείχνουν να… συμ-
βιβάζονται με τη συμμετοχή στο Ch-
ampions League της ερχόμενης αγω-
νιστικής περιόδου και καταστρώνουν
ήδη τα πλάνα τους για τη σεζόν 2017/18.
Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έχει στο στόχαστρο
τρεις Άγγλους ποδοσφαιριστές της Τό-
τεναμ και αναμένεται να κινηθεί γι’

αυτούς κατά τη μετεγγραφική περίοδο
του καλοκαιριού. Πρόκειται για τους
Ντέλε Άλι, Ντάνι Ρόουζ και Κάιλ Γουόκερ,
με τον τελευταίο να θεωρείται η πιο εύ-
κολη -θεωρητικά- υπόθεση. Η Τότεναμ
σαφέστατα δεν δείχνει πρόθυμη να αφή-
σει μερικούς απ’ τους πιο ποιοτικούς
της ποδοσφαιριστές, όμως ο πακτωλός
χρημάτων που ενδέχεται να προσφέρει
η Σίτι μοιάζει ικανός να «ιντριγκάρει»
τον Ντάνιελ Λεβί.

Ο «νέος Νεϊμάρ» 

Θέλει τη μισή Τότεναμ!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε χθες την
προετοιμασία του για το αυριανό εκτός
έδρας ματς πρωταθλήματος με την
Κέρκυρα. Το κλίμα στου Ρέντη ήταν
καλό, μετά τη νίκη (με ανατροπή) επί
του Πλατανιά, μια νίκη που φέρνει
τους Πειραιώτες πιο κοντά στην κατά-
κτηση και του φετινού πρωταθλήματος. 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι
“ερυθρόλευκοι” στοχεύουν μόνο σε
νίκη στο παιχνίδι απέναντι στην Κέρ-
κυρα και ο Τάκης Λεμονής κάνει σκέ-
ψεις γι’ αρκετές αλλαγές στο βασικό
σχήμα της ομάδας του. Μια εξ αυτών
αφορά την κορυφή της επίθεσης του
Ολυμπιακού, καθώς οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι ο 57χρονος τεχνικός
των “ερυθρόλευκων” εξετάζει τη χρη-
σιμοποίηση του Καρντόσο στο αρχικό

σχήμα, αντί του Ανσαριφάρντ. 
Ο Λεμονής θέλει να δώσει θέση

βασικού στον Παραγουανό φορ και
θεωρεί πως το παιχνίδι με την Κέρκυρα
προσφέρεται για να το πράξει. Βέβαια
προς το παρόν έχουμε να κάνουμε με
σκέψη του Λεμονή κι όχι με απόφαση,
αλλά πολλά θα φανούν στην προπό-
νηση της Τρίτης, όταν και ο προπονητής
του Ολυμπιακού θα “ανοίξει τα χαρτιά
του” για την εντεκάδα με την οποία
σκοπεύει να παρατάξει την ομάδα του. 

Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Μάρ-
κο Μάριν θα παραμείνει στο βασικό
σχήμα των πρωταθλητών Ελλάδος,
μετά το καλό δεύτερο ημίχρονο που
έκανε στο ματς με τον Πλατανιά, ενώ
σε ό,τι αφορά τον Ανδρούτσο (που έδω-
σε πολλά τρεξίματα στην ομάδα του
την περασμένη Κυριακή), ο Λεμονής
θ’ αποφασίσει μετά τη σημερινή προ-
πόνηση.

Σκέψεις για Καρντόσο

ΑΕΚ

Ασορτί με την… ανάμεικτη εμφάνιση της
ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
ήταν και η ομιλία του τεχνικού της «Ένω-
σης», Μανόλο Χιμένεθ, στους παίκτες
του, στη χθεσινή προπόνηση. 

«Δεν ξέρω αν πρέπει να είμαι σκλη-
ρός ή ψύχραιμος μαζί σας σήμερα. Να
είμαι χαρούμενος ή να εξοργιστώ; Σί-

γουρα αυτό που καταφέρατε στο δεύτερο
ημίχρονο δεν ήταν καθόλου εύκολο
και μόνο μεγάλες ομάδες παγκόσμιας
κλάσης μπορούν να κάνουν τέτοιες
ανατροπές, κόντρα σε εξίσου μεγάλες
ομάδες», είπε, αρχικά, ο Ισπανός κόουτς
στους παίκτες του. 

Και πρόσθεσε: «Παρότι είχαμε τρα-
γική εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, γυρί-
σαμε τον αγώνα. Στο πρώτο ημίχρονο
ήμασταν τραγικοί και δεν μπορώ να κα-

ταλάβω τι έγινε. Πέρασα μιαν άσχημη
νύχτα, προσπαθούσα να σκεφτώ τι έφταιξε
στο πρώτο ημίχρονο. Μπαίναμε πολύ
άσχημα σε όλες τις φάσεις, λες και φο-
βόμασταν. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πα-
ναθηναϊκός μάς έκανε μόνο μια φάση
και πέτυχε γκολ. Και φυσικά και αυτό
πρέπει να το δούμε. Τώρα, πρέπει να
ηρεμήσουμε και να προετοιμαστούμε
για τον αγώνα με τον Πλατανιά, που θα
είναι ακόμα ένας τελικός για εμάς».

ΠΑΟ

Ι
διαίτερα σημαντική ήταν η προχ-

θεσινή μέρα για τον Μάρκους
Μπεργκ, ο οποίος έφτασε τα 20
γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα,
επίδοση που είχε πετύχει μόνο ο

Τζιμπρίλ Σισέ. 
Ο Σουηδός επιθετικός, όμως, κατά-

φερε να αποτελέσει μέρος μίας παρά-
δοσης που έσπασε προχθές ο Παναθη-
ναϊκός. Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι»
μπόρεσαν να κερδίσουν τον Ολυμπιακό
και την ΑΕΚ την ίδια σεζόν, κάτι που
είχε να συμβεί από τη σεζόν 2010/11
με τον Γάλλο επιθετικό. Τότε το «τριφύλλι»
είχε νικήσει τους Πειραιώτες εντός έδρας
και την «Ένωση» στην κανονική διάρκεια

του πρωταθλήματος, στο Κύπελλο αλλά
και στα πλέι οφ. 

Μάλιστα, ο Σισέ ήταν ο τελευταίος
ποδοσφαιριστής που είχε σκοράρει δύο
φορές σε εκτός έδρας παιχνίδι με την
ΑΕΚ. Από την πλευρά του, τώρα, ο
Μπεργκ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής
που καταφέρνει να σκοράρει σε δύο δια-
δοχικές χρονιές κόντρα στον Ολυμπιακό
και την ΑΕΚ, κάτι που είχε να γίνει εδώ
και 13 χρόνια. Ο τελευταίος ήταν ο Μπα-
σικάς τις σεζόν 2002/3 και 2003/04.

Πρώτα ξέσπασε,
μετά τους τα έχωσε
Ο Μαρίνος Ουζουνίδης πανηγύρισε με
την ψυχή του το γκολ του Μπεργκ στο
90’, αλλά στην συνέχεια τα έχωσε για τα
καλά στους παίκτες του για την εικόνα

που παρουσίασαν στο δεύτερο ημίχρονο. 
Μετά το τέλος του ματς, ο Έλληνας

τεχνικός έκανε αυστηρές παρατηρήσεις
στους παίκτες για την απόδοσή τους στο
δεύτερο ημίχρονο. 

Αυτό που τους είπε ο Ουζουνίδης,
είναι ότι αυτό που έδειξαν στο δεύτερο
ημίχρονο δεν ήταν εικόνα σοβαρής ομάδας,
ενώ τους ξεκαθάρισε ότι για να πετύχουν
τους στόχους τους θα πρέπει να έχουν
διάρκεια στο παιχνίδι τους.  Όπως ανέφερε,
οι παίκτες του στο δεύτερο ημίχρονο
δεν ήταν καθόλου συγκεντρωμένοι, έχα-
σαν τον ρυθμό και το πνεύμα τους και
έδωσαν στην ομάδα του Χιμένεθ, δι-
καίωμα να διεκδικήσει τη νίκη.

Πάντως, μετά την κατσάδα, ο Ουζου-
νίδης συνεχάρη τους παίκτες του για το
τελικό αποτέλεσμα και τη νίκη.

«Να εξοργιστώ ή να είμαι χαρούμενος;»
«Χώσιμο» για το πρώτο ημίχρονο και συγχαρητήρια για την εικόνα
στο δεύτερο, περιελάμβανε η ομιλία του Χιμένεθ στους παίκτες του

Μετά τον Σισέ, ο Μπεργκ!
Έξι χρόνια χρειάστηκε να περάσουν για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός
να κερδίσει την ίδια σεζόν τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα
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