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Επτά παιχνίδια δίχως
αύριο
Μόνο αν συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο, το
ίδιο πάθος και την ίδια
αποφασιστικότητα, οι «κιτρινοπράσινοι»
θα παραμείνουν ζωντανοί στη
διεκδίκηση του φετινού τίτλου.  

ΑΕΚ » 35

Είναι και θέμα
εγωισμού  
Οι «πράσινοι» καλούνται στο αυριανό
ντέρμπι να βγάλουν εγωισμό και να
πάρουν τους τρεις βαθμούς, ώστε να
παραμείνουν ζωντανοί στη διεκδίκηση
ευρωπαϊκού εισιτηρίου.  

ΟΜΟΝΟΙΑ » 36 

Η νέα μέτρια εμφάνιση των «γαλαζοκιτρίνων» στο προχθεσινό παιχνίδι κυπέλλου με την ΑΕΛ σκόρπισε τον προβληματισμό στις τάξεις του ΑΠΟΕΛ, αφού

άπαντες βλέπουν την ομάδα σε μια κρίσιμη καμπή, να διανύει περίοδο κάμψης. Τον κώδωνα του κινδύνου ήχησε ο Τόμας Κρίστιανσεν -που ούτε κι αυτός

είναι άμοιρος ευθυνών- στους ποδοσφαιριστές του ενόψει της δύσκολης συνέχειας με τα απανωτά ντέρμπι με Ομόνοια και Απόλλωνα. ΣΕΛΙΔΑ » 37

Με την ίδια
συνταγή 
Οι «κυανόλευκοι»
ολοκληρώνουν σήμερα
την προετοιμασία τους
ενόψει του αυριανού
ντέρμπι στο «Αντώνης
Παπαδόπουλος». Η
ομάδα του Σωφρόνη
Αυγουστή, που διανύει
περίοδο εκπληκτικής
αγωνιστικής κατάστασης,
θέλει να περάσει
νικηφόρα μέσα από μία
δύσκολη έδρα, ώστε να
μειώσει τη  διαφορά από
την πρώτη θέση και να
βάλει ταυτόχρονα
περισσότερη πίεση
στους
«γαλαζοκίτρινους».  

ΑΠΟΛΛΩΝ » 38
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«ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ ΜΑΣ»

Την ερχόμενη Κυριακή, το σωματείο
δρομέων Κύπρου «Περικλής Δημητρί-
ου» πραγματοποιεί τη Φιλανθρωπική
Σκυταλοδρομία Πορείας Χριστοδούλας.
Στην πορεία  συμμετέχει το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Sprint Project και εκτός
από την Κύπρο συμμετέχουν η Ελλάδα,
Ιταλία, Πολωνία και Ουγγαρία.

Με την εθελοντική βοήθεια της Αστυ-
νομίας Κύπρου, της Τράπεζας Κύπρου

και του Υπουργείου Υγείας (Ιατρικές
Υπηρεσίες). Θεσμικοί Χορηγοί ΚΟΑ -
ΟΠΑΠ Κύπρου και POKKA COFFEE.

Το πρόγραμμα του Μαραθωνίου
42km έχει ως ακολούθως: 
10:00 Τελετουργικό - Εκκλησία Παναγίας
Ευαγγελίστριας
10:30 Δήμος Ιδαλίου - εκκίνηση - Εκ-
κλησία
Κοινότητα Ποταμιάς και Λυμπιών Δήμος
Ιδαλίου - Εκκλησία
11:00 Κοινότητα Πέρα Χωρίου Νήσου

11:15 Συγκέντρωση στον Κυκλικό Κόμβο
Μοσφιλωτής των κοινοτήτων Μοσφι-
λωτής - Ψευδάς - Πυργών
11:30 Κοινότητα Αλάμπρας
12:00 Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας
12:30 Κοινότητα Μαθιάτη
13:00 Κοινότητα Λυθροδόντα
13:30 Δήμος Τσερίου
14:00 Δήμος Λατσιών
14:30 Δήμος Γερίου
15:00 Τερματισμός στο Πολιτιστικό Κέν-
τρο της Τράπεζας Κύπρου στη Φανε-
ρωμένη

Φιλανθρωπική πορεία Χριστοδούλας

ΜΠΑΣΚΕΤ

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων
αγώνων της σειράς για την Ημιτελική
Φάση του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Αν-
δρών Α’ Κατηγορίας, οι τέσσερεις ομάδες
ετοιμάζονται για τα επόμενά τους παι-
χνίδια. Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνός
μετράνε από μία νίκη μέχρι στιγμής,
ενώ θυμίζουμε πως την πρόκρισή τους

στην τελική φάση θα εξασφαλίσουν οι
ομάδες που θα φτάσουν στις τρεις νίκες.

Σήμερα, θα πραγματοποιηθεί το
ντέρμπι ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την
ΑΕΚ (19:00), η οποία ξεκίνησε με το
δεξί τις υποχρεώσεις της για την Ημιτε-
λική Φάση του Πρωταθλήματος. Είναι
αυτονόητο ότι οι γαλαζοκίτρινοι του Τόνι
Κωνσταντινίδη θέλουν να εκμεταλλευ-
θούν τον παράγοντα έδρα, το Λευκόθεο,
για να ισοφαρίσουν στις νίκες. Από την

άλλη, οι Λαρνακείς θα ταξιδέψουν στη
Λευκωσία με μοναδικό σκοπό τη δεύτερή
τους νίκη κόντρα στον ΑΠΟΕΛ που θα
τους φέρει πιο κοντά στον τελικό. Η ανα-
μέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από
τη Cytavision.
Το πρόγραμμα του διημέρου: 

ΣΗΜΕΡΑ

ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ 19:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΕΝΩΣΗ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ 19:30

Η προσοχή στο Λευκόθεο
Ο ΑΠΟΕΛ θέλει να φέρει τη σειρά των αγώνων στα ίσα απέναντι στην ΑΕΚ

ΤΕΝΙΣ

Από σήμερα, μέχρι την Κυριακή, η προ-
σοχή θα είναι στραμμένη στους αγώνες
της Εθνικής ομάδας στο τένις με αντίπαλο
την Τυνησία στο πλαίσιο του Παγκοσμίου
Κυπέλλου Davis Cup Όμιλος ΙΙ της Ευ-
ρωαφρικανικής ζώνης. Σύμφωνα με την
κλήρωση που πραγματοποιήθηκε χθες
από τον επιδιαιτητή των συναντήσεων
Φιλ Έβανς (Αγγλία), το πλήρες πρόγραμμα
των πέντε συναντήσεων έχει ως εξής : 

Σήμερα, 11.45 π.μ. (Δύο Μονοί Αγώνες)

Μενέλαος Ευσταθίου (Cyp) Vs Μάλεκ
Τζαζίρι (Tun) 
Μάρκος Παγδατής (Cyp) Vs Moέζ Εχαργ-
κουί (Tun) 
Σάββατο, 12.00μ. (Διπλό)

Μάρκος Παγδατής / Πέτρος Χρυσοχός
(Cyp) Vs Μάλεκ Τζαζίρι / Σκάντερ Μαν-
σούρι (Tun)
Κυριακή, 11.00π.μ. (Δύο Μονοί Αγώνες)

Μάρκος Παγδατής (Cyp) Vs Μάλεκ Τζα-
ζίρι (Tun)
Μενέλαος Ευσταθίου (Cyp) Vs Moέζ
Εχαργκουί (Tun)

Την κυπριακή ομάδα αποτελούν οι
Μάρκος Παγδατής (32 ετών / Νο56
ATP Ranking), Πέτρος Χρυσοχός (21
ετών / Νο1351 ATP Ranking), Μενέλαος
Ευσταθίου (18ετών / Νο 1451  ATP
Ranking), Ελευθέριος Νέος (18ετών),
και κάπτεν της ομάδας είναι ο προπονητής
Δημήτρης Ηροδότου.

Την αντίστοιχη ομάδα της Τυνησίας

οι Μάλεκ Τζαζίρι (33 ετών /Νο52 ATP
Ranking), Moέζ Εχαργκουί (24 ετών,
Ranking: 797),  Αζίζ Ντουγκάζ (20 ετών,
Ranking: 816) και Σκάντερ Μανσούρι
(22 ετών, Ranking: 1357). Αρχηγός της
ομάδας (Captain) είναι ο Αντέλ Μπραχίμ
(Abdel Brahim). 

Φίλιος Χριστοδούλου: «Καλώ
τους φίλους του τένις να
στηρίξουν την ομάδα»
Σχολιάζοντας την κλήρωση και τους αγώνες
γενικότερα, ο Πρόεδρος της ΟΑΚ Φίλιος
Χριστοδούλου σημείωσε: «Είναι πολύ ση-
μαντικό ότι σε αυτούς τους τόσο κρίσιμους
αγώνες, της ομάδας θα ηγηθεί ο Μάρκος
Παγδατής. Ο κορυφαίος μας αντισφαιριστής
παρά την αποχή του εδώ και 2 ½ μήνες
επέλεξε να επανέλθει, συμμετέχοντας με
την Εθνική ομάδα. Καλώ όλους τους φίλους
του Τένις να είναι μαζί μας στο Εθνικό
Κέντρο και να στηρίξουν την ομάδα. Είμαι
βέβαιος ότι οι αντισφαιριστές μας θα δώσουν
ότι καλύτερο μπορούν».

Το αντίτιμο του εισιτηρίου ορίστηκε
στα €5 για κάθε μέρα ξεχωριστά. Η εί-
σοδος για μαθητές κάτω των 18 χρόνων
είναι δωρεάν. Εισιτήρια θα διατίθενται
online μέσω της ιστοσελίδας της ΟΑΚ
www.tennis.com.cy, και στο Εθνικό Κέν-
τρο Τένις κατά τις μέρες διεξαγωγής των
αγώνων. Αριθμός εισιτηρίων θα διατε-
θούν και μέσω των Ομίλων/Ακαδημιών,
μελών της ΟΑΚ. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες το κοινό καλείται να επικοι-
νωνήσει με τα γραφεία της Ομοσπονδίας
στα τηλέφωνα 22-449860/61.

ΒΟΛΕΪ

Τ
έλος ή παράταση; Αυτό το

ερώτημα απασχολεί όλους
τους φίλους της πετόσφαιρας,
σχολιάζοντας τους δυο σημε-
ρινούς αγώνες, στον τελικό

του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Α’
Κατηγορίας, Green Air Παφιακός - Ομό-
νοια (ΡΙΚ2), και στον μικρό τελικό Κα-
πάτσος Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΟΕΛ. Οι δυο
αγώνες σε «Αφροδίτη» και «Σπύρος Κυ-
πριανού» αρχίζουν στις 20:00.

«ΑΦΡΟΔΙΤΗ»: Green Αir ΠΑΦΙΑΚΟΣ

- ΟΜΟΝΟΙΑ

Ο τρίτος τελικός τίτλου ίσως κρίνει τα
πάντα. Πιθανή νίκη της Ομόνοιας και
δεύτερη συνεχόμενη στην Πάφο θα
δώσει άλλο ένα πρωτάθλημα στο «τρι-
φύλλι», αφού η ομάδα του Σάββα Σάββα
θα κάνει το 4-1 στις νίκες.

Ο Green Air Παφιακός που πληγώ-
θηκε αφάνταστα στα πλέι-οφς και έχασε
πολλή από τη δυναμική που είχε μετά
τον τραυματισμό του Ελλαδίτη κεντρικού
Ασπιώτη θα προσπαθήσει να πάρει τη
νίκη για δυο λόγους. Πρώτον: Για να ξα-
ναμπεί στο κόλπο του τίτλου. Δεύτερον:
Να ανεβεί ψυχολογικά και να διεκδικήσει
την ισοφάριση τη Δευτέρα στη Λευκωσία.

Ο κόουτς Μίλαν Γκρέσιτς θα βασιστεί
στα ίδια όπλα, δηλαδή τους ξένους Βε-
ρίσιμο και Μίλεφ, ευελπιστώντας ότι οι

επιλογές στον κεντρικό άξονα (Ανδρέου,
Κωνασταντινίδης) θα αποδώσουν.

Η Ομόνοια πάει στην Πάφο, για να

τελειώσει την υπόθεση τίτλος. Ο κόουτς
Σάββας Σάββα δούλεψε και στον ψυχο-
λογικό τομέα, ώστε οι παίκτες του να μη

σκέφτονται τις σαμπάνιες που θα βρί-
σκονται στα αποδυτήρια. Οι «τριφυλλο-
φόροι» για να περάσουν εκ νέου από
την Πάφο, πρέπει να αποδώσουν το μά-
ξιμουμ των δυνατοτήτων τους. Ο κ. Σάββα
δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα
τραυματισμού.

«ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ»: ΚΑΠΑΤΣΟΣ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΠΟΕΛ

Αμφίρροπος προβλέπεται ο αγώνας στο
«Σπύρος Κυπριανού» μεταξύ Καπάτσος
Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΟΕΛ για τον μικρό
τελικό. Στην ουσία πρόκειται για τον κα-
θοριστικότερο της σειράς, αφού με πιθανή
νίκη των «ερυθρολεύκων» κατακτούν
την 3η θέση, συμπληρώνοντας 4 νίκες.

Η ομάδα του Αντώνη Κωνσταντίνου
έδειξε ότι σε αυτήν τη σειρά βρίσκεται σε
πολύ καλή κατάσταση, στηριζόμενη σε όλο
το υλικό της. Ενεργό ρόλο έχουν και νεαροί
παίκτες, όπως οι Σαπάνης, Καλαφάτης.

Οι «γαλαζοκίτρινοι» του Γιούρι Φι-
λίποφ δεν έχουν τίποτα να χάσουν και
παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για την
3η θέση. Θα προσπαθήσουν για το διπλό,
ώστε την Τρίτη να δώσουν τη μάχη για
την ισοφάριση. Ο Ουκρανός κόουτς ανα-
μένει από τα «αστέρια» του Γοδόι, Γε-
ωργίου, Κνέζεβιτς, Κολά και Στρεμπάκοφ
να τραβήξουν και τους υπόλοιπους για
το σημαντικό διπλό.

Με ηγέτη τον Παγδατή
Αρχίζουν σήμερα οι αγώνες Παγκοσμίου
Κύπελλου Davis Cup, με αντίπαλο την Τυνησία 

Στέψη ή παράταση στην αγωνία; 
Η Ομόνοια πάει στην Πάφο για να τελειώσει την υπόθεση τίτλος και ο Παφιακός για να αναπτερώσει τις ελπίδες του 
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ 

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Η μέχρι τώρα πορεία της Ανόρθωσης
στους αγώνες των play off είναι άκρως
απογοητευτική. Χωρίς βαθμολογική
συγκομιδή και χωρίς να πετύχει έστω
και ένα τέρμα. Καλές εμφανίσεις πραγ-
ματοποιούν οι ποδοσφαιριστές του
Ρόνι Λέβι, όμως μένουν χωρίς ουσία,
κερδίζοντας απλώς τις περισσότερες
φορές τις εντυπώσεις. Το μεγάλο στοί-
χημα για την «κυρία» είναι πλέον τις
εντυπώσεις να τις μετατρέψει σε βαθ-
μολογικό όφελος, αρχής γενομένης
από τον εντός έδρας αγώνα με τον
Απόλλωνα. Μια πολύ δύσκολη ανα-
μέτρηση, καθώς θα αντιμετωπίσει εν-
δεχομένως την ομάδα που βρίσκεται
τη δεδομένη χρονική στιγμή στην κα-
λύτερη αγωνιστικής της κατάσταση.

Στην προσπάθεια για την πρώτη νίκη
στη β’ φάση του πρωταθλήματος δεν
λείπουν τα προβλήματα για τον Ισραηλινό
προπονητή. Συγκεκριμένα θα απουσιάσει
ο Κόπριβετς, λόγω της κόκκινης κάρτας
που δέχθηκε στον αγώνα με την ΑΕΛ, ο
Μίτροβιτς καθώς συμπλήρωσε κάρτες,
ο Αγκιλάρ ο οποίος και χθες ακολούθησε
ατομικό πρόγραμμα και ο Κολούνγκα,
καθώς σήμερα έκανε αποθεραπεία.
Απουσίες αρκετά σημαντικές, με το έργο
του Ρόνι Λέβι να γίνεται ακόμα δυσκο-

λότερο, όταν οι λύσεις που έχει ενώπιόν
του είναι περιορισμένες.

Παρ’ όλ’ αυτά, κανείς δεν τα βάζει
κάτω. Όλοι πεισμώνουν με μονα-
δικό στόχο την κατάκτηση των τριών

βαθμών.
Επίσης, οι ποδοσφαιριστές της Ανόρ-

θωσης έχουν ένα επιπλέον κίνητρο με
αντίπαλο τον Απόλλωνα. Ήδη μετρούν
τέσσερεις συνεχόμενους αγώνες χωρίς

να πετύχουν τέρμα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο
και στον επόμενο αγώνα, τότε θα ισοφα-
ρίσουν τον χειρότερο απολογισμό των
τελευταίων χρόνων σε ό,τι αφορά την
επίτευξη τερμάτων. 

Η ομάδα της Αμμοχώστου, προς το
τέλος της περιόδου 2012-13, έμεινε για
πέντε παιχνίδια άσφαιρη και κατέγραψε
ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγα-
λύτερο, αρνητικό σερί στην ιστορία της.

Η τελευταία φορά που η Ανόρθωση
έμεινε «άσφαιρη» σε πέντε σερί αγώνες
ήταν την περίοδο 2012-2013. Τη χρονιά
εκείνη ηττήθηκε από τον ΑΠΟΕΛ με 2-
0, στη συνέχεια από την ΑΕΚ με 3-0.
Ακολούθησαν δυο ισοπαλίες με ΑΠΟΕΛ
και Ομόνοια, και τέλος έχασε από την
Ομόνοια με 4-0. Επίσης θέλουν τη νίκη
ώστε να πανηγυρίσουν μαζί με τον
κόσμο τους μια επιτυχία μετά τις 19
Φεβρουαρίου, όταν είχαν επικρατήσει
του Εθνικού Άχνας με 4-2. Από τότε και
στους τρεις επόμενους αγώνες εντός
έδρας δεν πήρε ούτε βαθμό. 

Στο επίκεντρο ο Λαΐφης
Πολύ πιθανόν είναι η Ανόρθωση να
βάλει χρήμα στο ταμείο της λόγω του
Κωνσταντίνου Λαΐφη. Αυτό γιατί, σύμ-
φωνα με δημοσιεύματα στην Ελλάδα, η
Σταντάρ Λιέγης δείχνει διατεθειμένη να
προχωρήσει στην αγορά του ποδοσφαι-
ριστή από τον Ολυμπιακό Πειραιώς.
Μάλιστα στα δημοσιεύματα αναφέρεται
πως η ρήτρα αγοράς του ποδοσφαιριστή
φτάνει τα 2.000.000 ευρώ. Αν τελικά οι
Βέλγοι αποκτήσουν τον Κύπριο διεθνή
αμυντικό, τότε η Ανόρθωση δικαιούται
το 10% της μεταπώλησής του. 

Υπάρχουν αρκετά κίνητρα για τη νίκη
Με αρκετά αγωνιστικά προβλήματα προετοιμάζει την Ανόρθωση ο Ρόνι Λέβι ενόψει Απόλλωνα 

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Ε
πτά αγώνες δίχως... αύριο, επτά

τελικοί και ανάλογοι τίτλοι για
τα μεγάλα παιχνίδια που απέ-
μειναν μέχρι το τέλος του πρω-
ταθλήματος. Για να συνεχίσουμε

να γράφουμε και από εβδομάδας για έξι τε-
λικούς, θα πρέπει η ΑΕΚ να κερδίζει το
κάθε επόμενο ντέρμπι. Αυτό πρέπει να κάνει
η ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ, να βλέπει κάθε
παιχνίδι ξεχωριστά. Μόνο έτσι θα παραμείνει
ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου. Σε διαφορετική
περίπτωση, θα χάσει και τ’ αβγά και τα κα-
λάθια. Η προσπάθεια για να διεκδικήσει το
πρωτάθλημα μέχρι τέλους η ομάδα της
Λάρνακας, σίγουρα θα εξασφαλίσει και ει-
σιτήριο για την Ευρώπη. Έμειναν 21 βαθμοί
μέχρι το τέλος και η ΑΕΚ είναι έξι βαθμούς
πίσω από την κορυφή. Είναι και δύο βαθμούς
πίσω από τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, οι
απώλειες δεν επιτρέπονται. Το έργο των
«κιτρινοπρασίνων» είναι πολύ δύσκολο,
αλλά αυτή η ομάδα έχει πολύ μεγάλη δυ-
ναμική στα δύσκολα παιχνίδια. Στα θετικά
για τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ και τους παίκτες του
είναι το γεγονός ότι θα παίξουν με μια ΑΕΛ
η οποία στα τελευταία δύο παιχνίδια της με
τον Μπαλταζάρ στον πάγκο είναι βελτιωμένη.
Και αυτό είναι στα πλεονεκτήματα, αφού
όλοι θα πάνε πιο υποψιασμένοι στο «Τσίρειο».
Η ΑΕΚ κέρδισε πολύ δύσκολα την ΑΕΛ
στην «ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ», με ανατροπή στα τε-
λευταία λεπτά, αλλά εξήλθε ισόπαλη 1-1 με
την ομάδα της Λεμεσού στο «Τσίρειο», αφού
ισοφαρίστηκε στα τελευταία λεπτά από τον
Αρουαμπαρένα. Τα δεδομένα τώρα είναι
πολύ διαφορετικά, όπως και οι συνθήκες.
Ο αγώνας θα είναι κεκλεισμένων των θυρών.
Ακόμη και αυτό θα παίξει τον δικό του ρόλο.
Είναι αγώνας δίχως αύριο για την ΑΕΚ,
αλλά και για την ΑΕΛ. Οι δύο ομάδες έχουν
ισχυρά κίνητρα και ο βαθμός δυσκολίας θα
είναι εξαιρετικά μεγάλος και για τις δύο
ομάδες. Η ΑΕΚ θέλει να δώσει συνέχεια
στις καλές εμφανίσεις και στις νίκες με τον
ίδιο ζήλο, τον ίδιο χαρακτήρα και πάθος για

να μπορέσει να πετύχει τον στόχο της. Μόνο
έτσι θα πετύχει κάτι καλύτερο από τις δύο
προηγούμενες χρονιές, στις οποίες τερμάτισε
δεύτερη.

Νέο πρόβλημα με Λαμπάν
Πρόβλημα με τον Λαμπάν προέκυψε

στη χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ, με
τον ποδοσφαιριστή να αποχωρεί με σο-
βαρό τραυματισμό στον δικέφαλο. Σί-
γουρα θα χάσει το παιχνίδι στο «Τσίρειο»
και αυτό που απομένει είναι τα αποτε-
λέσματα των εξετάσεων, τα οποία θα
βγουν σήμερα, για να διαπιστωθεί η

περίοδος αποθεραπείας. Ο Χαραλαμ-
πίδης προπονήθηκε κανονικά και όπως
όλα δείχνουν θα προλάβει και θα βρί-
σκεται στην αποστολή για το «Τσίρειο».
Οι λύσεις υπάρχουν και οι αγώνες κρί-
νονται από αυτούς που είναι διαθέσιμοι.
Όπως και στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ,

που απουσίαζαν οι Τρισκόφσκι και Χα-
ραλαμπίδης, στο οποίο ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ
βρήκε τις κατάλληλες λύσεις για την εν-
δεκάδα, αλλά προχώρησε και σε σωστές
αλλαγές κατά τη διάρκεια του αγώνα,
και βοήθησε την ομάδα του να κάνει τη
μεγάλη ανατροπή. 

Αγώνες δίχως… αύριο
Μόνο αν συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο, οι «κιτρινοπράσινοι» θα έχουν ελπίδες για κάτι καλύτερο φέτος
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Θα παίξει τεράστια σημασία η στρατηγική
Τελικές ετοιμασίες ενόψει ντέρμπι στο «Ηλίας Πούλλος» - Όλοι δηλώνουν παρόντες

Πράσινο πέρασμα στους «4»

ΦΟΥΤΣΑΛ

Η Ομόνοια - Αραράτ νίκησε με 6-0 την
ΑΕΚ Λάρνακας και πέρασε στα ημιτελικά
του πρωταθλήματος φούτσαλ. Εκεί θα
αντιμετωπίσει την ΑΕΛ, με τον πρώτο
αγώνα να είναι στη Λεμεσό. Τα τέρματα
των νικητών πέτυχαν οι Ιάκωβος Πα-
παδόπουλος (2), Γιάννης Ιωάννου, Κων-

σταντίνος Ιακώβου, Παναγιώτης Σκαρ-
πάρης και Περέιρα Σέζαρ. Με το 6-0 η
Ομόνοια - Αραράτ έφτασε πρώτη στις
δύο νίκες και συνεχίζει στη διοργάνωση.
Η ΑΕΚ είχε νικήσει εκτός έδρας με 3-0
στον πρώτο αγώνα και η Ομόνοια - Αρα-
ράτ νίκησε στη Λάρνακα με 3-2 στο δεύ-
τερο μεταξύ τους παιχνίδι. Το άλλο ζευ-
γάρι της ημιτελικής φάσης αποτελούν η
Ανόρθωση και ο ΑΠΟΕΛ. 

Μπαίνουν στην τελική ευθεία

GRASSROOTS

Τα Πρωταθλήματα Grassroots ΠΟΑ μπαί-
νουν στην τελική ευθεία μετά το Πάσχα,
με τη διεξαγωγή των τελευταίων αγωνι-
στικών. Για καλύτερο προγραμματισμό
τόσο των Ακαδημιών, όσο και των χιλιάδων
παιδιών που αγωνίζονται αλλά και των
γονιών τους, η ΚΟΠ ανακοινώνει σημαν-
τικές ημερομηνίες σε σχέση με τις διορ-
γανώσεις των Πρωταθλημάτων Grassroots.
Το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Μαΐου
2017 θα ολοκληρωθούν όλα τα επαρχιακά
Πρωταθλήματα Eagles και Lions. Το Σάβ-

βατο, 3 Ιουνίου 2017, θα διεξαχθούν όλοι
οι Παγκύπριοι προημιτελικοί αγώνες των
Παιδικών Πρωταθλημάτων για τις τρεις
ηλικίες στις οποίες υπάρχουν βαθμολογίες
(2003 U-13 , 2004 U-12 και 2005 U-11)
Eagles σε επαρχία και γήπεδα που θα
ανακοινωθούν αργότερα. Το Final Four,
δηλαδή οι παγκύπριοι ημιτελικοί και τε-
λικοί αγώνες  των τριών πιο πάνω Πρω-
ταθλημάτων, θα διεξαχθεί το τριήμερο
16-18 Ιουνίου 2017 σε επαρχία και στάδιο
που θα ανακοινωθούν το προσεχές διά-
στημα. Περισσότερες λεπτομέρειες για το
Final Four θα ανακοινωθούν σε μεταγε-
νέστερο στάδιο.

Άνοδος 18 θέσων για Εθνική
Στην 96η θέση της παγκόσμιας κατάταξης

ΕΘΝΙΚΗ�ΟΜΑΔΑ

Σημαντική άνοδο είχε η Κύπρος στη
παγκόσμια κατάταξη Εθνικών ομά-
δων για τον μήνα Απρίλιο. Η Εθνική
μας ομάδα κατετάγη στην 96η θέση,
πραγματοποιώντας άλμα 18 θέσεων.
Η νίκη επί του Καζακστάν, το οποίο
πριν από τον μεταξύ μας αγώνα ήταν
πιο πάνω από την Κύπρο στην κα-
τάταξη και η ισοπαλία με την Εσθονία
ήταν τα αποτελέσματα που προσμέ-
τρησαν στην άνοδο της κατάταξης
της Κύπρου. 

Για πρώτη φορά μετά από επτά
χρόνια, στην πρώτη θέση της παγ-
κόσμιας κατάταξης πέρασε η Εθνική
Βραζιλίας αφήνοντας πίσω της την
Αργεντινή, που πέρασε 2η. Την πρώ-
τη δεκάδα συμπληρώνουν η Γερ-
μανία, η Χιλή, η Κολομβία, η Γαλλία,
το Βέλγιο, η Πορτογαλία, η Ελβετία
και η Ισπανία. 

Πέραν του Βελγίου, που είναι
στην 7η θέση, οι άλλες ομάδες που
συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο με την

Κύπρο στα προκριματικά του Μουν-
τιάλ 2018 κατέχουν τις ακόλουθες
θέσεις στην κατάταξη: Βοσνία Ερ-
ζεγοβίνη: 29 (όπως και στον προ-

ηγούμενο μήνα), Ελλάδα: 39 (ανέ-
βηκε 7 θέσεις), Εσθονία: 101 (ανέ-
βηκε 18 θέσεις), Γιβραλτάρ: 206
(έχασε μια θέση).

Φιλική ήττα από Βουλγαρία
ΕΘΝΙΚΗ�ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Την ήττα με 1-0 γνώρισε η Εθνική μας ομάδα των Γυναικών
σε φιλικό αγώνα που έγινε στο γήπεδο του ΘΟΪ στη Λα-
κατάμεια.  Παρά τη μεγάλη τους προσπάθεια, κυρίως στο
δεύτερο ημίχρονο, οι ποδοσφαιρίστριες της ομάδας μας
δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα, αποτέλεσμα που
δεν αντιπροσωπεύει την εικόνα του αγώνα. Μοιρασμένο
το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς πολλές φάσεις.

Πολύ πιο επικίνδυνη η Κύπρος στο δεύτερο ημίχρονο,
είχε δοκάρι με την Άντρια Μιχαήλ στο 49’ ενώ έχασε κλα-
σικές ευκαιρίες για να σκοράρει με την Άντρη Βιολάρη
στο 75’ και στο 77’. Τελικά, οι Βουλγάρες σε μιαν αντεπίθεση
σκόραραν στο 83’ με την Alelesandreva και κατάφεραν να
πάρουν τη νίκη. Στο 90’ η Χριστιάνα Σολωμού με απευθείας
φάουλ ανάγκασε την τερματοφύλακα της Βουλγαρίας σε
δύσκολη απόκρουση. Κύπρος και Βουλγαρία θα αγωνιστούν
και σε δεύτερο φιλικό αύριο στο Σάββατο, επίσης στη Λα-
κατάμεια, στις 15:30.

ΟΜΟΝΟΙΑ

Σοφοκλής Σοφοκλέους

Ένα ντέρμπι κόντρα στον «αιώνιο» έχει
πάντα σημασία και φέρνει στο προσκήνιο
κίνητρα. Η Ομόνοια αγνοεί τη νίκη εδώ
και τέσσερα χρόνια και έχει πλέον μία
πολύ δυσμενή παράδοση. Αυτό είναι
παράπλευρο κίνητρο (το πρεστίζ) που
έχει πληγεί πάρα πολύ. Για την Ομόνοια,
όμως, έχει πρώτιστη σημασία να τερμα-
τίσει 4η. Πιθανό κέρδος στο ντέρμπι θα
είναι φυσικά ένα πολύ βοηθητικό στοι-
χείο. Για το «τριφύλλι» τα πράγματα είναι
δεδομένα την Κυριακή. Η ομάδα υστερεί
σε ποιότητα, έχει αδυναμίες, αλλά πάντα
και ειδικά στα ντέρμπι υπάρχει ο τρόπος
να καλύπτονται τέτοια ντεζαβαντάζ. Αν
υπάρξει φυσικά δίπλα στον ρεαλισμό
και η σωστή προσέγγιση.

Η στρατηγική είναι ένα σημείο ανα-
φοράς. Το πώς θα στηθεί, το πώς θα
εξουδετερώσει τα όπλα του αντιπάλου,
το πώς θα αξιοποιήσει τα δικά της θετικά
στοιχεία. Σίγουρα η Ομόνοια θα πρέπει
να αμυνθεί σωστά, από τον Ντάρμπισαϊαρ
μέχρι τον Παναγή. Δεν σημαίνει, όμως,
πως θα αρκεστεί σε παθητικό ρόλο, πρέ-
πει να δείχνει, με την προσέγγισή της,
επικίνδυνη. Η διάθεση, το πάθος και η
ενέργεια είναι επίσης απαραίτητα στοι-
χεία. Το 3ο και σημαντικό είναι η αυτο-
συγκέντρωση, Τα χοντρά λάθη στοίχησαν
πολλές φορές στην άμυνα. Όμως δεν
είναι μόνο εκεί το θέμα. Καθαρό μυαλό
θα χρειαστεί στην κάθε ενέργεια, είτε
έχει να κάνει με μία απλή αλλά σημαντική
πάσα στο κέντρο είτε με την αξιοποίηση
μίας επιθετικής προοπτικής. 

Αποφασίζει
Ο Άκης Ιωακείμ έχει όλους τους παί-

κτες στη διάθεσή του. Η επιστροφή του
Μαργκάσα (ήταν τιμωρημένος) πιθανό-

τατα σημαίνει και επιστροφή του στην
11άδα. Ο βραχύσωμος μέσος έχει καλή
παράδοση εμφανίσεων στα ντέρμπι και
η αλήθεια είναι ότι απέναντι στον Απόλ-

λωνα φάνηκε η απουσία του, αφού έχει
τρεξίματα και εμπλοκή στο επιθετικό
κομμάτι. Τώρα αν θα εκτοπίσει τον Κα-
τελάρη ή τον Μπρέβελντ, αυτό μένει να

φανεί. Ο νεαρός Κύπριος προσφέρει
γερά πνευμόνια, δύναμη και ύψος, ο
Ολλανδός είναι σαφώς πιο έμπειρος.
Γενικά, σε άμυνα και κέντρο, η τεχνική
ηγεσία έχει πολλές επιλογές. Στα μετό-
πισθεν φυσικά, μπροστά από τον Παναγή,
στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Άρνα-
σον, Βύντρα και αριστερά ο Σοϊλέδης,
ενώ μένει να δούμε αν ο Ιωακείμ θα
επιμείνει στον Δημητρίου ή θα κοιτάξει
τις επιλογές των Παναγιώτου και Κων-
σταντινίδη. Στην επίθεση, Χριστοφή και
Ντάρμπισαϊαρ είναι βέβαιοι. Αριστερά
είναι το θέμα. Ο Αζίζ είναι ο μόνος κα-
θαρόαιμος ακραίος, αλλά είναι «άγουρος»
για τέτοιο ματς. Κύπρου και Ρουσιάς
είναι οι δύο άλλοι υποψήφιοι. 

Στο προηγούμενο ντέρμπι της Λευ-
κωσίας η Ομόνοια πήγε χωρίς κόσμο.
Την Κυριακή θα έχει και τους οργανω-
μένους της έπειτα από καιρό. Είναι ένα
συν, γιατί σε τέτοιο ματς η βοήθεια των
φιλάθλων είναι σημαντική. 

Την ίδια ώρα ο Πάμπος Χριστοδού-
λου ετοιμάζεται για τις πρώτες του απο-
στολές, ώστε ν’ αρχίσει να βρίσκει τους
πιθανούς παίκτες που θα αποκτήσει η
ομάδα το Καλοκαίρι. Αν και έχει μία
αρκετά γεμάτη εικόνα για την ομάδα
και σίγουρα θα προχωρήσει αρκετά
στον προγραμματισμό, οι τελικές απο-
φάσεις θα ληφθούν τον Μάιο και σί-
γουρα θ’ ανακοινωθούν μετά τη λήξη
της χρονιάς. Έτσι και αλλιώς, υπάρχει
αριθμός παικτών που θα κριθούν στις
επόμενες αγωνιστικές. Δεδομένο είναι
ότι θα έρθουν αρκετά νέα πρόσωπα
στην Ομόνοια, αλλά από την άλλη θα
παραμείνει και σημαντικός αριθμός
από το υπάρχον ρόστερ. 
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ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης

Τα σημάδια βελτίωσης που έδειξε η ΑΕΛ
στον αγώνα της με την Ανόρθωση είχαν
και συνέχεια προχθές στο κύπελλο. Και
αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με το αποτέ-
λεσμα (αφού η ισοπαλία, έστω και 0-0,
στο ΓΣΠ θεωρείται καλή) όσο με τη συνο-
λική της παρουσία. Μια ΑΕΛ διεκδικητική
στο πρώτο ημίχρονο και μια ΑΕΛ σωστά
στημένη αμυντικά στην επανάληψη. Είναι
χαρακτηριστικό ότι η λεμεσιανή ομάδα
στο α' μέρος δημιούργησε και έχασε πε-
ρισσότερες ευκαιρίες απ' ό,τι στις προ-
ηγούμενες δυο επισκέψεις της στο στάδιο
της πρωτεύουσας με τον ίδιο αντίπαλο.

Και αυτό είναι που «χάλασε» λίγο τον
Μπρούνο Μπαλταζάρ. Ότι δηλαδή η
ομάδα του δεν κατάφερε να αξιοποιήσει
έστω μία από τις φάσεις που έφτιαξε, κάτι
που θα της έδινε προβάδισμα ενόψει του
επαναληπτικού στη Λεμεσό σε 12 ημέρες.
Γιατί ναι μεν η ισοπαλία είναι καλό απο-
τέλεσμα, όμως η ΑΕΛ, για να προκριθεί,
θα πρέπει να κερδίσει στην έδρα της (αν
μείνει 0-0 ο αγώνας θα πάει σε παράταση,
αλλά κι εκεί θέλει νίκη). Γι' αυτό και ο
Πορτογάλος τεχνικός της λεμεσιανής ομά-

δας δεν ήταν ευχαριστημένος απόλυτα
από τον προχθεσινό αγώνα. 

Ο τεχνικός της ΑΕΛ στην παρουσίασή
του είχε τονίσει ότι θέλει η ομάδα του να
παίζει επιθετικά, κι αυτό το έδειξε στο
πρώτο ημίχρονο στο ΓΣΠ. Πήρε την
απόφαση (για άλλους ρίσκο) να ρίξει ως
επιθετική αιχμή τον Γιάννη Μαύρου, ο
οποίος δικαίωσε πλήρως τον προπονητή
του για την επιλογή του. Μπορεί να μη
σκόραρε, όμως ήταν μέσα σε πολλές
φάσεις και έδειξε ότι δικαιούται περισ-
σότερες ευκαιρίες. Είχε διάθεση, ήταν
κινητικός και είναι εντελώς διαφορετικός
φορ από τον Αρουαμπαρένα. 

Δικαιώθηκε 
Επίσης, ο κ. Μπαλταζάρ δικαιώθηκε και
για την επιλογή του στο κέντρο της
άμυνας με το δίδυμο Μιτρέα - Λαφράνς.
Ο πρώτος πραγματοποίησε την καλύτερή
του εμφάνιση με τη φανέλα της ΑΕΛ,
ενώ ο Αϊτινός ήταν σχεδόν απροσπέλα-
στος. Και οι δύο τα πήγαν αρκετά καλά
και δεν επέτρεψαν στους επιθετικούς
του ΑΠΟΕΛ να φανούν απειλητικοί για
την εστία του Ρόμο. 

Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι την
πολύ καλή παρουσία της ΑΕΛ στο ΓΣΠ
την πιστώνεται 100% ο προπονητής της

Μπρούνο Μπαλταζάρ. Αν και είναι μόνο
δύο εβδομάδες στην ομάδα της Λεμεσού,
άρχισε να φαίνεται η δουλειά που κάνει.
Πολύ καλό το ξεκίνημα του Πορτογάλου
τεχνικού στον πάγκο της ΑΕΛ, με νίκη στο
«Παπαδόπουλος» και ισοπαλία στο ΓΣΠ.

Δύσκολα ο Τζούνιορ
Απ' ό,τι φαίνεται, δύσκολα θα μπορέσει
να παίξει ξανά φέτος ο Ντόσσα Τζούνιορ.
Και αυτό γιατί η ΑΕΛ ενημέρωσε ότι ο
διεθνής κεντρικός αμυντικός θα μεταβεί,
μέσα στις επόμενες ημέρες, σε εξειδι-
κευμένο Κέντρο Αποκατάστασης στην
Πορτογαλία για να συνεχίσει τις θεραπείες
στο γόνατό του. Ο Τζούνιορ θα παραμείνει
στην Πορτογαλία για είκοσι περίπου
ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι στην Κύπρο
θα επιστρέψει περί τα τέλη Απριλίου ή
ακόμη αρχές Μαΐου. Είναι εκτός δράσης
από τις 12 Φεβρουαρίου, άρα θα συμ-
πληρώσει τρεις μήνες απουσίας. Αν ξε-
περάσει πλήρως τον τραυματισμό του
και η ΑΕΛ περάσει στο κύπελλο, ίσως
να μπορέσει να αγωνιστεί σε κάποιο παι-
γνίδι. Απ' ό,τι δείχνουν τα πράγματα, η
απόφαση να αγωνιστεί στο παιγνίδι με
την ΑΕΚ την επόμενη του τραυματισμού
του ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, το οποίο
τώρα πληρώνει και ο ίδιος και η ΑΕΛ. 

Ανεβάζει στροφές με Μπαλταζάρ 
Άρχισε να βάζει τη σφραγίδα και τη δική του φιλοσοφία στην ομάδα 

ΑΠΟΕΛ

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Άλλαξε άρδην το κλίμα στον ΑΠΟΕΛ.
Αυτό είναι φανερό. Από τον ενθουσιασμό
και την ψυχολογία στο ζενίθ, στο ναδίρ,
καθώς όλα άλλαξαν μετά τις προβλημα-
τικές εμφανίσεις, με ΑΕΚ στο πρωτά-
θλημα, που έφερε την ήττα, και τη «λευκή»
ισοπαλία με την ΑΕΛ στον θεσμό του
Κυπέλλου. Εκεί που ο ΑΠΟΕΛ φάνταζε
ως αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κα-
τάκτηση του τίτλου λόγω και της δυνα-
μικής που είχε σε όλους τους τομείς,
τώρα η κατάσταση διαφοροποιήθηκε.
Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μεγάλος
προβληματισμός. Ήδη από πλευράς της
διοίκησης στάλθηκαν μηνύματα, τόσο
προς τους ποδοσφαιριστές όσο και προς
την τεχνική ηγεσία. Ζητούμενο είναι η
άμεση αγωνιστική ανάκαμψη και η επι-
στροφή στις επιτυχίες. 

Τις τελευταίες ώρες, αρκετές είναι οι
πληροφορίες που βγαίνουν στην επιφά-
νεια και κάνουν λόγο πως εάν ο ΑΠΟΕΛ
δεν κερδίσει την Ομόνοια στο ντέρμπι
της Κυριακής, τότε, δεν αποκλείεται να
τεθεί ακόμη και θέμα τεχνικής ηγεσίας!
Άλλωστε στον ΑΠΟΕΛ δεν είναι η πρώτη
φορά που φεύγει προπονητής στην τελική
ευθεία του πρωταθλήματος. Τώρα εάν
θα επαναληφθεί το σκηνικό κανείς δεν
ξέρει. Διότι μέσα στην πίεση και την απο-
γοήτευση όλα μπορούν να συμβούν. Η
άποψή μας είναι ότι άλλο είναι να υπάρχει
προβληματισμός και άλλο να παίρνονται
ακραίες αποφάσεις, εάν και εφόσον. Διότι
δεν γίνεται πριν από 2 εβδομάδες το θέμα
συζήτησης να ήταν εάν θα ανανεώσει ο
Τόμας Κρίστιανσεν και τώρα να συζητείται
αν θα υπάρξει  θέμα απομάκρυνσής του,
στο ενδεχόμενο που ο ΑΠΟΕΛ δεν κερ-
δίσει την Ομόνοια ενόψει και του ντέρμπι
που θα ακολουθήσει με τον Απόλλωνα.
Πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Η μέχρι
τώρα δουλειά του Δανού τεχνικού κρίνεται
εξαιρετική, τόσο στην Ευρώπη όσο και
στο πρωτάθλημα. Όμως, είναι γνωστό ότι
ειδικά στον ΑΠΟΕΛ, που η πίεση είναι
τεράστια, δεν βλέπουν πίσω άλλα μπροστά
και στο επόμενο παιχνίδι. Ο ΑΠΟΕΛ στα
τελευταία δυο παιχνίδια ήταν τραγικός.
Ευθύνη έχει ο Τόμας Κρίστιανσεν. Αυτό

είναι δεδομένο. Καλείται τώρα να «ξυ-
πνήσει» τους ποδοσφαιριστές του και να
βγάλουν ξανά την ποιότητα και το πάθος
τους στο γήπεδο. Πρέπει να υπάρξει προ-
βληματισμός, όχι όμως πανικός. 

Στα πόδια τους!
Πάντα στις αποτυχίες η πίεση στον ΑΠΟΕΛ
είναι μεγάλη. Όμως είναι στα πόδια των
ποδοσφαιριστών να το αλλάξουν. Αυτό
μπορούν να το πράξουν με νίκη επί της
Ομόνοιας την Κυριακή και την Πέμπτη
επί του Απόλλωνα. Αν το πετύχουν, ο
ΑΠΟΕΛ θα βρεθεί μια ανάσα από τον 5ο

σερί τίτλο και τότε άλλα θα λέγονται και
θα γράφονται. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
Την επιτυχία άλλωστε τη χωρίζει μια
λεπτή γραμμή από την αποτυχία. 

Το ντέρμπι με την Ομόνοια αποτελεί
μεγάλη πρόκληση. Ο ΑΠΟΕΛ θέλει να
δώσει συνέχεια στην καλή παράδοση που
έχει απέναντι στην «αιώνια» αντίπαλό του
και να φτάσει στην τρίτη σερί επιτυχία σε
βάρος της. Ο ΑΠΟΕΛ απλά θα πρέπει να
βγάλει την ποιότητα και το πάθος που χρει-
άζεται σε τέτοια παιχνίδια. Να αρχίσουν
ξανά οι «μηχανές» να βάζουν μπρος. Με
απόλυτο σεβασμό προς την «αιώνια» αντί-

παλό του, που είναι λογικό ότι θα τα δώσει
όλα για να κερδίσει έπειτα από χρόνια στην
προσπάθειά της για έξοδο στην Ευρώπη.

Και πάλι αλλαγές 
Στον αγωνιστικό τομέα, ο Τόμας Κρί-
στιανσεν δεν μπορεί να υπολογίζει στους
Βινίσιους, Εφραίμ και στον τιμωρημένο
Γιαννιώτα. Είναι λογικό ότι, σε σύγκριση
με τον αγώνα με την ΑΕΛ, θα γίνουν και
πάλι αλλαγές. Ο Βάτερμαν θα επανέλθει
κάτω από τα δοκάρια. Στα άκρα της άμυ-
νας οι Μιλάνοφ  και Λάγο. Στο κέντρο
της άμυνας ο Μερκής θα  επιστρέψει

στο αρχικό σχήμα και θα έχει παρτενέρ
τον  Ιωάννου. Ανασταλτικοί χαφ ο Μοράις
και Κάνιας ή Εμπεσίλιο. Στα άκρα είναι
βέβαιος ο Βάντερ, ενώ υπάρχει αμφιβολία
για τον Αλωνεύτη που αντιμετώπισε
χθες ένα πρόβλημα τραυματισμού. Αν
δεν είναι έτοιμος, ο Κρίστιανσεν θα πρέπει
να ζυγίσει τα πράγματα με Μπαράλ.
Επιτελικός μέσος ο Μπερτόλιο και στην
κορυφή της επίθεσης ο Σωτηρίου. Τώρα
εάν αγωνιστεί με δυο επιθετικούς, θα
φανεί ποιος θα είναι ο παρτενέρ του.
Θέση στην ενδεκάδα θα διεκδικήσουν
οι Μπαράλ και Ντε Καμάργκο. 

Άλλαξε μία (το κλίμα), πρέπει να ξαναλλάξει
Οι «γαλαζοκίτρινοι» καλούνται να κερδίσουν την Ομόνοια για να επανέλθει ο ενθουσιασμός 
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ΕΡΜΗΣ

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Το μοναδικό ζητούμενο για τον Ερμή
είναι να επανέλθει άμεσα στις επιτυχίες
στον αγώνα της Κυριακής με τον Άρη,
στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Μετά τη
βαριά ήττα από τη Νέα Σαλαμίνα δεν
υπάρχει άλλη επιλογή. Διότι εάν δεν
κερδίσει, τότε θα είναι ορατό το ενδεχό-
μενο να κινδυνεύσει και να χάσει την
πρωτιά του ομίλου. Το κίνητρο των 50

χιλιάδων ευρώ είναι ισχυρό, για να δώ-
σουν τη μάχη μέχρι τέλος για την υλο-
ποίηση του στόχου. Δεν είναι μόνο αυτό.
Είναι το γόητρο και φυσικά η νοοτροπία
του νικητή που θέλουν να έχουν στην
ομάδα της Αραδίππου. Από εκεί και
πέρα μέσα από αυτά τα παιχνίδια ο τε-
χνικός της ομάδας ο κ. Κορμπεράν θα
βγάλει τα δικά του συμπεράσματα για
το μέλλον κάποιών ποδοσφαιριστών.
Διότι κανείς δεν μπορεί να θεωρεί σί-
γουρη την παρουσία του στην ομάδα,
στη νέα αγωνιστική περίοδο. 

Αρκετές πιθανότητες
Αρκετές είναι οι πιθανότητες, για να πα-
ραμείνει στην ομάδα ο τεχνικός της, ο κ.
Κορμπεράν. Υπάρχει ικανοποίηση για τη
δουλειά που κάνει. Αναμένεται ότι πολύ
σύντομα θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό και
φυσικά την απόφαση θα την πάρει ο πρό-
εδρος Λούκας Φανιέρος. Εκτός συγκλο-
νιστικού απροόπτου θα κλείσει θετικά το
κεφάλαιο αυτό και ουσιαστικά θα αρχίσει
ο προγραμματισμός για τη νέα αγωνιστική
περίοδο. Ήδη έγιναν κάποιες σκέψεις και
σύντομα θα παρθούν αποφάσεις. 

Nα ανεβάσουν στροφές 
Συνεχίζει εκτός απροόπτου ο Κορμπεράν στην τεχνική ηγεσία 

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

Πολύβιος�Αλεξάνδρου

Με την ψυχολογία υπέρ της η Νέα Σα-
λαμίνα στρέφει την προσοχή της στον
αυριανό αγώνα με την Καρμιώτισσα στο
ΓΣΖ. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται
από δύο σερί νίκες επί Εθνικού Άχνας
(2-0) και Ερμή (4-1), κάτι που τους έφερε
στο -1 από την πρώτη θέση του β’ γκρουπ.
Είναι φανερό ότι η παρουσία του Αντόνιο
Κονσεϊσάο στον πάγκο έφερε νέο αέρα
στην ομάδα και πάνω σε αυτό το γεγονός
ο Πορτογάλος θέλει να κτίσει στη συνέ-
χεια. Εάν μπορεί να ψάξει κάποιος για
κίνητρο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, μπο-
ρεί εύκολα να το βρει, αφού η Νέα Σα-
λαμίνα ηττήθηκε δύο φορές από την
Καρμιώτισσα στον Α’ Γύρο. Αμφίβολη
είναι η συμμετοχή του Ρούμπεν Μπρι-
ζίντο, αφού ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός

ταλαιπωρείται από ενόχληση στο πόδι.
Ο πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, Πά-

ρης Ανδρέου, μιλώντας χθες στο Ράδιο
Πρώτο για την αγωνιστική εικόνα της
ομάδας του, είπε: «Η ομάδα έχει δείξει
ανοδική πορεία, υπάρχει περισσότερο
πάθος και συγκέντρωση. Αποδίδει καλό
ποδόσφαιρο, σκοράρουμε και παίρνουμε
αποτελέσματα. Ο προπονητής πέρασε τη
φιλοσοφία του και θέλουμε να συνεχίσουμε
με τέτοιες εμφανίσεις μέχρι το τέλος».
Για την Εκλογική Γενική Συνέλευση

δήλωσε: «Υπολογίζουμε ότι θα γίνει
μέχρι το τέλος Μαΐου, κάτι που θα οριστεί
την ερχόμενη βδομάδα. Θα χρειαστεί
μια περίοδος, για να μιλήσω με τους συ-
νεργάτες μου για το ενδεχόμενο να συ-
νεχίσουμε».
Ο κ. Ανδρέου μίλησε και για τον προ-

γραμματισμό:«Ο Μάκης Παπαϊωάννου
έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο και σκο-
πός μας είναι να συνεχίσει, γιατί θεωρούμε

το έργο του πετυχημένο. Δουλεύει στον
προγραμματισμό και θα δούμε ανάλογα
με τον προϋπολογισμό πως θα κινηθεί».

Επιβάλλεται να βρεθούν λύσεις 
Ο πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας ανα-
φέρθηκε και στη συνάντηση των έξι

προέδρων των ομάδων του β’ γκρουπ,
στην οποία αναλύθηκαν οι προβλημα-
τισμοί γύρω από τους κινδύνους που
εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη κατάσταση γύ-
ρω από το στοίχημα. «Ακούστηκαν διά-
φορες απόψεις. Υπάρχουν προβληματι-
σμοί, κάποιοι νιώθουν ότι αδικούνται
και η δική μας θέση και άποψη, την
οποία τονίσαμε, είναι πως θα πρέπει να
γίνει μια συνάντηση με την Εκτελεστική
επιτροπή και τον πρόεδρο της ΚΟΠ,
ώστε να μπουν κάποια πράγματα κάτω
και να βρεθούν οι λύσεις. Δεν ξέρω εάν
θα βρεθεί η σωστή λύση, αλλά θεωρώ
πως θα προσπαθήσουμε για τη χρυσή
φόρμουλα. Οι ποινές είναι αυστηρές και
εμείς είμαστε από τους ένθερμους υπο-
στηρικτές. Υπάρχει, όμως, προβληματι-
σμός. Νιώθουν κάποια σωματεία ότι
αδικούνται, επειδή δεν εμπλέκονται στα
στημένα. Θα πρέπει να διαφοροποιηθούν
οι κατηγορίες». 

Με όπλο την ψυχολογία για την τρίτη σερί νίκη 
Στόχος των «ερυθρολεύκων» είναι να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις μέχρι τέλους

ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής�Σταυρινίδης

Ο
Απόλλωνας ολοκληρώνει

σήμερα την προετοιμασία
του για την αυριανή ανα-
μέτρηση στο «Αντώνης Πα-
παδόπουλος», με τον Σω-

φρόνη Αυγουστή να είναι ευχαριστη-
μένος από την προσπάθεια και τη διάθεση
των παικτών του στις προπονήσεις. Η
νίκη στη Λευκωσία και συνάμα η μείωση
της απόστασης από την κορυφή έχουν
κάνει ακόμη πιο καλό το κλίμα στο Κο-
λόσσι και όλοι θέλουν να δώσουν συνέ-
χεια στις επιτυχίες στη Λάρνακα. Για
τους «κυανόλευκους» η αυριανή ανα-
μέτρηση είναι σημαντική και μπορεί να
αποδειχθεί το «κλειδί» για τη συνέχεια
αφού, αν καταφέρουν να κερδίσουν και
τον... κακό τους δαίμονα (τέσσερα σερί
παιγνίδια στο «Παπαδόπουλος» χωρίς
νίκη - η Ανόρθωση είναι η μόνη ομάδα
φέτος την οποία δεν κέρδισε η αρμάδα
του Σωφρόνη), τότε θα υποδεχθούν «γκα-
ζωμένοι» στο ντέρμπι τίτλου τον ΑΠΟΕΛ
την ερχόμενη εβδομάδα. 

Ο Κύπριος τεχνικός για άλλο ένα παι-
γνίδι θα βασιστεί στην πετυχημένη συνταγή
των προηγούμενων πολλών παιγνιδιών.
Δηλαδή θέλει να παρατάξει έναν Απόλ-
λωνα αποφασιστικό, παθιασμένο, που να
έχει την κατοχή της μπάλας και να θέλει
να δημιουργήσει και, φυσικά, να αξιο-
ποιήσει τις ευκαιρίες του. Οι «κυανόλευ-
κοι» ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν στη
Λάρνακα, αφού βρέθηκαν στο ίδιο γήπεδο
πριν από έναν μήνα, όμως αυτήν τη φορά

θέλουν να μη δώσουν δικαιώματα και
να τους ξεφύγουν οι βαθμοί της νίκης.

Με καθαρό μυαλό 
Ο Σωφρόνης ζήτησε από τους παίκτες

του να έχουν καθαρό μυαλό, να κάνουν
το παιγνίδι τους και να αναγκάσουν τον
αντίπαλο να πιεστεί. Ξέρει ότι θα λείψει
η καρδιά της ομάδας (Σακκέτι), ο παίκτης
για όλες τις δουλειές, όμως όποιος κληθεί

να τον αντικαταστήσει θα προσπαθήσει
να μη φανεί το κενό του. Στη χθεσινή
προπόνηση δούλεψε με τους παίκτες
του στο πλάνο που θα ακολουθήσει η
ομάδα αύριο, πώς θα πρέπει να δια-

σπάσουν την άμυνα των γηπεδούχων
και τι να προσέξουν από τους αντιπάλους
τους. Το τεχνικό τιμ της ομάδας έχει εν-
τοπίσει τις αδυναμίες της Ανόρθωση και
σαν στόχο έχουν οι παίκτες της ομάδας
να της ασκήσουν πίεση ψηλά, ώστε να
μπορέσει να φθάνει με ευκολία η μπάλα
στους μέσους που είναι επιφορτισμένοι
με την ανάπτυξη του παιγνιδιού της. Γι’
αυτό και ετοίμασε στη χθεσινή προπό-
νηση ένα ειδικό πλάνο για το πώς θα το
καταφέρουν οι παίκτες του αύριο. Το
σημαντικό για τον Σωφρόνη είναι και
πάλι οι «κυανόλευκοι» να παρουσιαστούν
με το ίδιο πάθος, την ίδια διάθεση και
την ίδια αφοσίωση με τα προηγούμενα
ντέρμπι.

Αγωνιστικά, για την αυριανή αναμέ-
τρηση δεν υπολογίζονται ο τραυματίας
Αγγελή, ο ανέτοιμος (αν και κάνει πλέον
κανονικά προπονήσεις) Μακρίδης και
οι τιμωρημένοι Ρομπέρζ, Σακκέτι και
Σεμέδο. Ο πρώτος θα εκτίσει τη δεύτερη
αγωνιστική της τιμωρίας του (4 αγώνες),
ενώ ο Σεμέδο την 4η και τελευταία. Ο
Αργεντινός άσος είναι έξω με κίτρινες
κάρτες. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιρι-
στές είναι πανέτοιμοι και στη διάθεση
του προπονητή τους. 

Οι «κυανόλευκοι» θα έχουν στο πλευ-
ρό τους 923 φίλους τους αύριο, όσα και
τα εισιτήρια που πήραν για το «Παπα-
δόπουλος». Η δίψα και η επιθυμία για
την κατάκτηση του τίτλου είναι μεγάλη,
γι’ αυτό και οι φίλοι της ομάδας θα προ-
σπαθήσουν να μετατρέψουν σε... «Τσί-
ρειο» αύριο το γήπεδο για να σπρώξουν
τους ποδοσφαιριστές τους προς τη νίκη
και τους τρεις βαθμούς. 

Να ξεπεράσει τον… κακό του δαίμονα
Η αυριανή αναμέτρηση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» είναι σημαντική και μπορεί να αποδειχθεί το «κλειδί» για τη συνέχεια
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OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Τον Ραδιομαραθώνιο της UNICEF και
της ΕΡΤ για τα παιδιά στήριξε και φέτος
ο Ολυμπιακός. Στο πλαίσιο αυτό, ο διε-
θνής άσος των «ερυθρολεύκων» Κώστας
Φορτούνης μίλησε στην «ΕΡΑ Σπορ»
και έστειλε το δικό του μήνυμα. «Είναι
τιμή για μένα, ως ποδοσφαιριστής αλλά
και ως νέος άνθρωπος, που βρίσκομαι
σήμερα μαζί σας, ώστε όλοι μαζί να στη-
ρίξουμε τον φετινό Ραδιομαραθώνιο της
UNICEF», είπε αρχικά.

Φυσικά, στον Φορτούνη έγιναν και
ερωτήσεις για το πρωτάθλημα και την
ομάδα του. Έτσι, σε ερώτηση για την
έλευση του Τάκη Λεμονή, απάντησε:
«Από τη στιγμή που έχει έρθει ο κ. Λε-
μονής είμαστε ομάδα. Ξέρουμε τι ζητάμε
μέσα στο γήπεδο. Κάποιοι ποδοσφαιρι-
στές ενεργοποιήθηκαν και έχουν βοη-
θήσει, γιατί, κακά τα ψέματα, πριν δεν
ήμασταν καθόλου καλοί σαν ομάδα,

αλλά αυτήν τη στιγμή μάς έχει δώσει
μία άλλη ψυχολογία. Είναι ένας πάρα
πολύ καλός προπονητής, ο οποίος έχει
ταυτιστεί με αυτή την ομάδα. Την ξέρει
πολύ καλά και πιστεύω ότι ήταν η καλύ-
τερη επιλογή να έρθει αυτήν τη χρονική
στιγμή».

Για τη χρονιά του Ολυμπιακού και
του ιδίου: «Εννοείται πως το να αλλάζει
μία ομάδα έναν προπονητή το καλοκαίρι
δεν είναι ό,τι καλύτερο και για τον Σύλ-
λογο. Απλά ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη
χρονιά για όλους μας. Πιστεύω ότι, παρ’
όλ’ αυτά, έχουμε καταφέρει κάποια πράγ-
ματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαν-
τικά. Ήμασταν στην Ευρώπη. Αποκλει-
στήκαμε από μία πάρα πολύ καλή ομάδα
και είμαστε και στους δύο στόχους που
είχαμε θέσει από την αρχή της χρονιάς.
Απλά, όταν η ομάδα δεν είναι καλά, σί-
γουρα κι εγώ θα έχω κάποια σκαμπα-
νεβάσματα. Αυτήν τη στιγμή νιώθω πολύ
καλά και με τον καινούργιο προπονητή
και θέλω να κατακτήσουμε το νταμπλ».

Φορτούνης: «Με τον Λεμονή
γίναμε ξανά ομάδα» 

Οι φίλοι της Αργεντινής έχουν «τρε-
λαθεί» με την πολύ κακή πορεία της
εθνικής τους ομάδας στα προκριματικά
του Μουντιάλ και ο Γκαμπριέλ Μπατι-
στούτα ήρθε να τους... αποτελειώσει!

Αν και έχει τεράστια ονόματα της
παγκόσμιας ποδοσφαιρικής σκηνής στο
ρόστερ της, εδώ και χρόνια η Αργεντινή
δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει κάποιον
μεγάλο τίτλο, προς απογοήτευση των
εκατομμυρίων φίλων της, κι αρκετοί
είναι εκείνοι που ψάχνουν να βρουν την
αιτία του κακού.

Την ίδια στιγμή, πάντως, κάποιες δη-
λώσεις του Γκαμπριέλ Μπατιστούτα σε
τηλεοπτικό σταθμό της πατρίδας του στον
«Tyc Sports» έρχονται να ταρακουνήσουν
ακόμα περισσότερο τους φαν της «αλμ-
πισελέστε», με τον δεύτερο σκόρερ στην
ιστορία της εθνικής ομάδας να αποκαλύ-
πτει ένα σκηνικό που, ίσως, εξηγεί σε κά-
ποιον βαθμό το κλίμα στην ομάδα.

«Πήγα να χαιρετήσω την εθνική ομά-
δα στα αποδυτήρια και η μισή ομάδα με
αγνόησε. Το εξέλαβα ως χάσμα γενεών,
εγώ με αυτά τα παιδιά έχω κάποια
σχέση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο θρυ-
λικός «Μπατιγκόλ» και πρόσθεσε:

«Αυτή η ομάδα δεν είναι πολύ δεμένη
με τον κόσμο, παρά το γεγονός ότι έχει
λάβει μέρος σε τρεις συνεχόμενους τελικούς
(σ.σ. στον τελικό του Μουντιάλ του 2014
και στους τελικούς του Copa America το
2015 και το 2016), που δεν είναι μικρό
γεγονός σε αθλητικό επίπεδο. Στη δική
μας εποχή ήμασταν περισσότερο ταπεινοί
και ο κόσμος το αντιλαμβανόταν αυτό».

H αποκάλυψη του
Μπατιστούτα για την Αργεντινή
Δήλωσε ότι η μισή ομάδα τον αγνόησε 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Έτσι διαμορφώνεται ο βαθμολογικός πίνακας
της Super League μετά το τέλος της 27ης
αγωνιστικής και με τρεις στροφές ν’ απο-
μένουν. Μεγάλη μάχη στην ουρά, προβά-
δισμα ΑΕΚ για την 5η θέση και τα πλέι οφ.

1. Ολυμπιακός 49-15 60

2. ΠΑΟΚ 41-17 52

3. Παναθηναϊκός 42-16 51

4. Πανιώνιος 33-18 51

5. ΑΕΚ 46-22 46

6. Ξάνθη 31-24 44

7. Πλατανιάς 31-30 41

8. ΠΑΣ Γιάννινα 28-29 35

9. Ατρόμητος 25-36 35

10. Κέρκυρα27 20-33 29

11. Παναιτωλικός 27-36 28

12. Αστέρας 29-43 26

13. Λάρισα 22-40 24

14. Λεβαδειακός 23-45 22

15. Ηρακλής 22-35 22

16. Βέροια 17-49 19

* Ο ΠΑΟΚ έχει -3 βαθμούς.

M’
ένα πέναλτι του

Μάρκους Μπεργκ,
ο Παναθηναϊκός
έκαμψε την αντίστα-
ση του αξιόμαχου

Πανιωνίου (1-0) στο γήπεδο της Λεω-
φόρου Αλεξάνδρας και συμπλήρωσε
τρεις συνεχόμενες νίκες σε ντέρμπι. Την
ερχόμενη Κυριακή στην Τούμπα κόντρα
στον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός θα παίξει
τη 2η θέση της κανονικής περιόδου (σε
ισοβαθμία με τον Πανιώνιο υπερτερεί
μετά το 1-1 της Νέας Σμύρνης).

Στα πρώτα λεπτά δεν είχαμε πολλές
φάσεις, ένα σουτ από Βιγιαφάνιες και
Μασούντ, χωρίς ωστόσο Βλαχοδήμος
και Γιαννιώτης να ανησυχήσουν. Στο
17ο λεπτό ο Παναθηναϊκός είχε δοκάρι
με τον Αργεντινό σε ένα περίεργο σουτ,
με την μπάλα να σταματά στην αριστερή
δοκό. Ο Πανιώνιος είχε μία μεγάλη
στιγμή στο 27ο λεπτό, όταν ο Μασούντ
έπιασε στον... ύπνο την άμυνα των «πρα-
σίνων». Εκτέλεσε αμέσως το φάουλ, αλλά
ο Μασούρας σούταρε πάνω στον τερ-
ματοφύλακα. Στο δεύτερο μέρος επι-

κράτησαν τα δυνατά μαρκαρίσματα. Ο
Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία
με τον Μπεργκ στο 62’, στην απόπειρα
του Σουηδού να πλασάρει και τον Γιαν-
νιώτη να δείχνει την κλάση του. Λίγο
μετά είχαμε τη φάση που έκρινε το παι-
χνίδι. Ο Λέτο μπήκε στην περιοχή και
ξέφυγε από τον Τασουλή, που πήγε να
τον μαρκάρει. Ο Αργεντινός έπεσε έξυπνα
στην περιοχή και ο διαιτητής Γκράνας
έδωσε φάουλ-πέναλτι. Μία απόφαση
αρκετά αυστηρή, που έκανε γκολ ο
Μπεργκ στο 74ο λεπτό.  

Σημαντικό διπλό
Μια από τις πιο σημαντικές νίκες της
στη φετινή σεζόν πέτυχε η ΑΕΚ, με 2-0
στην έδρα του Πλατανιά για την 27η
αγωνιστική της Super League. Ανέβηκε
ξανά στην 5η θέση και, με βάση το πρό-
γραμμα των τριών τελευταίων αγωνι-
στικών, η παρουσία της στα play off δεί-
χνει δεδομένη.

Με τον Σέρχιο Αραούχο σε μεγάλα...
κέφια, η ΑΕΚ κυριάρχησε στο ξεκίνημα
της αναμέτρησης. Ο Αργεντινός στο 18΄
είδε την κίνηση κρυφού φορ του Βινίσι-
ους, ο οποίος μάζεψε την μπάλα με το
αριστερό, εκτέλεσε με το δεξί και άνοιξε
το σκορ. Ο Πλατανιάς απάντησε, επιτέ-
θηκε και έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία
στο 41’ με σέντρα του Μενδρινού και
κεφαλιά του Μπανανά, που εξουδετέ-
ρωσε με εξαιρετική επέμβαση ο Μπάρ-
κας. Ο Χιμένεθ έβαλε στο ματς τον Χρήστο
Αραβίδη κι αυτό έπαιξε καθοριστικό
ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Μόλις
150 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του
στον αγώνα, ο διεθνής επιθετικός βρέθηκε
στην περιοχή και από δύσκολη πλάγια
θέση έγραψε το 0-2 στο 67’

Τρίτωσε το καλό για Παναθηναϊκό
Νέα νίκη σε ντέρμπι για το «τριφύλλι», κέρδισε 1-0
τον Πανιώνιο. Σημαντικό διπλό για την ΑΕΚ επί του Πλατανιά

TΖΟΚΕΡ

27, 28, 31, 37, 42 και 1
Στην 1η και στην 2η κατηγορία σημειώθηκε

ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Η 3η κερδίζει από €2.500, η 4η

και η 5η από €50, η 6η και η 7η  από €2 και η

8η από €1,5.

ΠΡΟΤΟ

7871910
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

7370η κλήρωση:  2, 4, 6, 21, 28
7371η κλήρωση:  5, 10, 25, 30, 33

SUPER 3

30467η: 491 30468η: 952 30469η: 000
30470η: 319 30471η: 794 30472η: 799
30473η: 622 30474η: 545 30475η: 136
30476η: 471

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ
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