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Η ευκαιρία
τους…
Οι «γαλαζοκίτρινοι», που
ξέφυγαν στο +7, γύρισαν
ήδη σελίδα και έχουν
επικεντρωθεί στο ντέρμπι
με τον Απόλλωνα. Το
παιχνίδι της Μεγάλης
Πέμπτης το
αντιμετωπίζουν ως μια
μεγάλη πρόκληση αφού,
εάν «δραπετεύσουν» με
διπλό από το «Τσίρειο», θα
κάνουν το πιο
αποφασιστικό βήμα για
κατάκτηση του 4ου σερί
πρωταθλήματος. 

ΑΠΟΕΛ » 37

Το στοίχημα
Η «Κυρία» ποντάρει πολλά
στην κατάκτηση του Κυπέλλου, καθώς
είναι η μοναδική οδός για έξοδο στην
Ευρώπη.
ΣΕΛΙΔΑ 37

Απ' την αρχή 
Είναι πολλές οι αδυναμίες στους
«πράσινους» που, για να υπάρξει
μεταμόρφωση, θα χρειαστούν τελικά
πολλές αλλαγές.
ΣΕΛΙΔΑ » 36

Προβληματισμός
Κατήφεια και απογοήτευση επικρατεί
στην ομάδα για το νέο χαμένο έδαφος
και την αστάθεια που παρουσιάζει.

ΣΕΛΙΔΑ » 38

Πρώτα τετράδα
Διπλό στο ΓΣΠ για να «κλειδώσει»
την 4η θέση και, στη συνέχεια, για να
δώσει τη «μάχη» για την Ευρώπη.

ΣΕΛΙΔΑ » 35

ΟΛΟΙ
ΔΙΠΛΑ
ΣΤΟΝ
ΓΚΙΕ 

Με ανακοινώσεις τους, τα
Σωματεία εκφράζουν τη
συμπαράστασή τους προς τον
Άμπραχαμ Γκίε, ο οποίος
αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα
υγείας. Ο Ιβοριανός επιθετικός
θα μεταβεί μέσα στις επόμενες
ημέρες στην Αθήνα για
εξειδικευμένες εξετάσεις, ώστε
να διαφανεί η σοβαρότητα του
προβλήματός του και να
καθοριστεί το διάστημα που θα
χρειαστεί ώστε να είναι σε θέση
να επιστρέψει. Το σίγουρο ότι
χάνει το υπόλοιπο της σεζόν.
Για το ντέρμπι της Μεγάλης
Πέμπτης με τον ΑΠΟΕΛ στο
«Τσίρειο» δεν υπολογίζεται ούτε
ο Μπεντόγια, με τον Ισπανό μέσο
να υποφέρει από λοιμώδη
μονοπυρήνωση, που θα τον
κρατήσει εκτός 3-4 εβδομάδες. 
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EXTRA 5

7378η κλήρωση:  5, 7, 12, 16, 20

7379η κλήρωση:  13, 28, 31, 33, 35

SUPER 3

30507η: 694 30508η: 074 30509η: 277

30510ή: 357 30511η: 680 30512η: 859

30513η: 190 30514η: 590 30515η: 258

30516η: 892

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

TV

Cytavision Sports1+ HD

21.45: JUVENTUS - BARCELONA

Cytavision Sports 2

21:45 DORTMUND - MONACO

Cytavision Sports 3

19:00 ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ (Μπάσκετ)
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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

Για τη 2η αγωνιστική Απριλίου 2017,
του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Α’
Κατηγορίας, ψήφο διάκρισης στο Έπαθλο
Ήθους, Τέχνης και Αρετής CARLSBERG
πήραν οι ποδοσφαιριστές: Ρούμπεν Ρά-
γιος, Μιγκέλ Αρουαμπαρένα και Λο-
ρέντζο Εμπεσίλιο. Για το Έπαθλο ψηφίζουν
25 Αθλητικοί Συντάκτες της έντυπης και
ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας, μέλη της
Ε.Α.Κ., οι οποίοι αναδεικνύουν τον «Κα-

λύτερο Ποδοσφαιριστή» κάθε μήνα και,
στη συνέχεια, βραβεύεται από τη φίλαθλο
εταιρεία CARLSBERG, με την ανώτατη
τιμητική διάκριση του θεσμού.  Περαι-
τέρω, ο αναδειχθείς ως «Καλύτερος Πο-
δοσφαιριστής» υποδεικνύει ένα, εγκε-
κριμένο από τον Έφορο Σωματείων και
Ιδρυμάτων, «Αγαθοεργό - Φιλανθρωπικό
Ίδρυμα» στο οποίο η CARLSBERG συ-
νεισφέρει το ποσό των €1.000. 

Τρεις για το έπαθλο CARLSBERG
Ο κάτοχος του τροπαίου Ναυτικός
Όμιλος Λευκωσίας και ο Ναυτικός
Όμιλος Πάφου είναι οι ομάδες που
θα διεκδικήσουν το κύπελλο στην
υδατοσφαίριση ανδρών. Ο Ν. Ό.
Λευκωσίας νίκησε σχετικά εύκολα
την Αμμόχωστο στον ημιτελικό με
11-6, ενώ συγκλονιστικό παιγνίδι
έγινε στον άλλο ημιτελικό ανάμεσα
σε Ν. Ό. Πάφου και Ν. Ό. Μέσα

Γειτονιάς. Το εισιτήριο για τον
τελικό κρίθηκε στη διαδικασία των
πέναλτι, αφού η κανονική διάρκεια
του αγώνα βρήκε τις δύο ομάδες
ισόπαλες 7-7. Στα πέναλτι πιο εύ-
στοχη ήταν η Πάφος (6-5), η οποία
πήρε τη νίκη με 13-12 και, ταυτό-
χρονα, έκλεισε θέση για τον τελικό,
ο οποίος θα διεξαχθεί στις 30 Απρι-
λίου. 

Ζευγάρι τελικού στο πόλο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε η εκδή-
λωση απονομής των επάθλων και με-
ταλλίων στην πρωταθλήτρια ομάδα των
Νεανίδων της Ανόρθωσης. Για να χειρο-
κροτήσουν τα κορίτσια μας, που στην
πλειονότητά τους συμμετέχουν και στη
γυναικεία ομάδα και με τις εμφανίσεις
τους έχουν κερδίσει τον θαυμασμό των
φίλων του βόλεϊ σε ολόκληρη την Κύπρο.
Οι περισσότερες παίκτριες είναι διεθνείς
στις Εθνικές και Προεθνικές Κύπρου στο
βόλεϊ και στο μπιτς βόλεϊ. Οι πετοσφαιρί-
στριες ηλικίας 15-17 χρονών προσέφεραν
και προσφέρουν μεγάλες επιτυχίες στον
Σύλλογο. Πριν από τρία χρόνια ήταν
Πρωταθλήτριες Κύπρου στην κατηγορία
Παγκορασίδων (U14), ακολούθως Πρω-
ταθλήτριες Κορασίδων (U16) και φέτος

Πρωταθλήτριες Νεανίδων (U18)! Με
προπονητή τον Μιχάλη Φωτίου, τερμά-
τισαν πρώτες και αήττητες στο Παγκύπριο
Πρωτάθλημα. Έδωσαν 14 αγώνες και
πέτυχαν 14 νίκες, χάνοντας μόνο ένα σετ!

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης, το
Τμήμα Βόλεϊ Γυναικών της Ανόρθωσης
ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους ανθρώπους
που -προσωπικά ή μέσω των εταιρειών
τους- ενισχύουν οικονομικά την όλη
προσπάθεια. Αναμνηστικές πλακέτες
απονεμήθηκαν στο μέλος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Σωματείου κ. Μι-
χάλη Χατζηπαντέλα και στον πρώην
πρόεδρο του Συλλόγου κ. Σάββα Κάκο.  

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκε
και η Μάρω Νικολάου, η προπονήτρια
των τμημάτων υποδομής της Ανόρθωσης,
κάτω από τις οδηγίες της οποίας τα πε-
ρισσότερα κορίτσια έμαθαν τα πρώτα
μυστικά του βόλεϊ. 

Αποθέωση για τις νεάνιδες της «Κυρίας»

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Νίκη-τρίποντο που ισοδυναμεί με τίτλο
για τον Sabbianco Απόλλωνα. Οι κοπέλες
του Γιάννη Γιαπάνη αντιμετωπίζουν απόψε
(20.00) την Τεχνοοικία ΑΕΚ και ετοιμά-
ζονται να στήσουν πανηγύρι στη σάλα
του Απόλλωνα. Με νίκη 3-0 ή 3-1 οι
«γαλάζιες» στήνουν φιέστα τίτλου μέσα
στο γήπεδό τους. Οι δυο ομάδες ισοβαθ-
μούν στην κορυφή με 46 βαθμούς, με τις
«γαλάζιες» να υπερτερούν κατά μια νίκη.

Οι παίκτριες του Απόλλωνα θα προ-
σπαθήσουν να επιβάλουν τον ρυθμό
τους για να κατακτήσουν τον τίτλο και
να πανηγυρίσουν μαζί με τους οπαδούς

τους. Ταυτόχρονα, ο αγώνας που κρύβει
παγίδες θα είναι ένα γερό τεστ και για
τον τελικό Κυπέλλου με την Ανόρθωση
που ακολουθεί. Η Τεχνοοικία ΑΕΚ, που
τερμάτισε στην 3η θέση, θα πάει στη

Λεμεσό για να παλέψει και να προσπα-
θήσει να «χαλάσει» τη φιέστα του Sab-
bianco Απόλλωνα. Ο Ούγγρος κόουτς
Λάζλο Χόλοσι θα χρησιμοποιήσει όλες
τις παίκτριές του. 

Ο δεύτερος αγώνας για τον όμιλο τίτ-
λου μεταξύ BetOnAlfa ΑΕΛ - Ανόρθωσις
θα διεξαχθεί αύριο στις 20:00, στο Γήπεδο
«Νίκος Σολωμονίδης». Ο αγώνας αποκτά
σημασία μόνο με απώλεια βαθμών του
Sabbianco Απόλλωνα. Ενδιαφέρον και
ανοικτός αγώνας θα γίνει στην περιοχή
Κοκκινοχωρίων ανάμεσα σε δυο ομάδες
που, στο φινάλε της σεζόν, θέλουν να
αφήσουν τις καλύτερες των εντυπώσεων.
Τόσο ο Λούης Νβάκοφ για το ΘΟΪ όσο
και η Έλενα Φραγκέσκου για την Ανα-
γέννηση θα δώσουν ευκαιρίες και στις
ταλαντούχες παίκτριές τους. Για τον Όμιλο
5-8 η Ολυμπιάδα Ν. πήρε τρεις βαθμούς
άνευ αγώνος, μετά την αποχώρηση της
Ε. Ν. Αγ. Αθανασίου.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Έτοιμες για τον 3ο αγώνα της σειράς για
την ημιτελική φάση του Πρωταθλήματος
ΟΠΑΠ Ανδρών Α' Κατηγορίας είναι οι
τέσσερεις ομάδες. Σήμερα (19.00) θα
γίνει η αναμέτρηση της Πετρολίνα ΑΕΚ
και του ΑΠΟΕΛ. Από μία νίκη έχουν
σημειώσει οι δύο ομάδες στους πρώτους
δύο αγώνες της σειράς. Η Πετρολίνα
ΑΕΚ είχε επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι
που έγινε στο «Κίτιον» με 64-60, ενώ ο
ΑΠΟΕΛ πήρε τη νίκη στον δεύτερο αγώ-
να που έγινε στο «Λευκόθεο» με 75-72.
Και οι δύο ομάδες θα κυνηγήσουν τη
νίκη την ερχόμενη Τρίτη, σε ένα πολύ
κρίσιμο παιχνίδι. Από τη μια οι Λαρνακείς
θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους
και να κάνουν το 2-1, από την άλλη ο
ΑΠΟΕΛ θα ταξιδέψει στο «Κίτιον» με
στόχο να αποδράσει με το «διπλό». Το
παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από τη

Cytavision. Θυμίζουμε πως η ομάδα
που θα φτάσει στις τρεις νίκες θα προ-
κριθεί στην τελική φάση, ενώ ο τέταρτος
αγώνας της σειράς προβλέπεται να διε-
ξαχθεί την Τρίτη 18 Απριλίου, στο «Λευ-
κόθεο», στις 19:00.

Αύριο (18.00), ο Κεραυνός θα υπο-
δεχτεί την ΕΝΠ. Με τις δύο νίκες που
πέτυχε στα πρώτα δύο παιχνίδια ο Κε-
ραυνός είναι το ακλόνητο φαβορί για τη
νίκη και στο τρίτο παιχνίδι, για να «κλει-
δώσει» τη συμμετοχή του στην τελική
φάση. Στο πρώτο παιχνίδι οι «ερυθρο-
κίτρινοι» είχαν επικρατήσει στο «Κώστας
Παπαέλληνας» με 96-65, ενώ νικηφόρα
πέρασαν και από το Αυγόρου για το
δεύτερο παιχνίδι της σειράς με 96-76.
Από την άλλη, η ΕΝΠ θα κυνηγήσει την
έκπληξη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί
μέσω live streaming από την ιστοσελίδα
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθο-
σφαίρισης στο www.basketball.org.cy,
σε μία παραγωγή του Alfa Sports TV.

Ζητούμενο το προβάδισμα για τον τελικό
Τρίτο και σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ και τον ΑΠΟΕΛ

«Καθαρή» νίκη ίσον φιέστα τίτλου
Για τα κορίτσια του Απόλλωνα απέναντι στην ΑΕΚ

ΦΟΥΤΣΑΛ 

Η δράση της ημιτελικής φάσης του Πρω-
ταθλήματος Α' Κατηγορίας Futsal άρχισε
με νίκες για ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ.

Ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε στην πρεμιέρα
της ημιτελικής φάσης του Πρωταθλή-
ματος Α' Κατηγορίας Φούτσαλ μέσα στο
Κίτιον Αθλητικό Κέντρο της Ανόρθωσης
με 1-3.   

Οι «γαλαζοκίτρινοι» θέλουν άλλη μια
νίκη για να βρεθούν στη σειρά του τίτλου.
Η Ανόρθωση καλείται τώρα να φέρει τη
σειρά στα ίσα, μέσα στη Λευκωσία 

Με νίκη ξεκίνησε τη σειρά των αγώ-
νων της ημιτελικής φάσης του πρωτα-
θλήματος Φούτσαλ και η ΑΕΛ, η οποία
κέρδισε στη Λεμεσό με 3-2 την Ομό-
νοια/Αραράτ.  

Η ημιτελική φάση θα συνεχιστεί την
Πέμπτη 20 Απριλίου και τηλεοπτικά
από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας
της Ομόνοιας/Αραράτ με την ΑΕΛ. 

Νίκες για ΑΠΟΕΛ
και ΑΕΛ 
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Γκίε, Μπεντόγια και το ντέρμπι της μιας επιλογής 
Οι «κυανόλευκοι» χάνουν τον Ιβοριανό για το υπόλοιπο της σεζόν, αγωνία για το εάν θα προλάβει
ο Ισπανός. Μέσα σε όλα αυτά είναι και το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ, στο οποίο ο στόχος είναι ένας και μοναδικός

ΑποΛΛων

Κωστής�Σταυρινίδης�

Η ήττα από την ΑΕΚ που έφερε τέλος
στο αήττητο σερί του Απόλλωνα, αλλά
και τα προβλήματα υγείας που ταλανίζουν
τους Γκίε και Μπεντόγια, απασχολούν
έντονα το ρεπορτάζ του Απόλλωνα και
βρίσκονται στην κορυφή του ενδιαφέ-
ροντος.  Όπως έγινε γνωστό, ο Ιβοριανός
επιθετικός θα μεταβεί μέσα στις επόμενες
ημέρες στην Αθήνα για εξειδικευμένες
εξετάσεις, ώστε να διαφανεί η σοβαρότητα
του προβλήματος του και το διάστημα
που θα χρειαστεί μέχρι να είναι σε θέση
να επιστρέψει. Το δεδομένο είναι ότι
χάνει το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.
Για το ντέρμπι της Μεγάλης Πέμπτης
με τον ΑΠΟΕΛ στο «Τσίρειο» δεν υπο-
λογίζεται ούτε ο Μπεντόγια, με τον Ισπανό
μέσο να υποφέρει από λοιμώδη μονο-
πυρήνωση, κάτι που θα τον κρατήσει
εκτός 3-4 εβδομάδες.

Με ανακοίνωσή του, ο Απόλλωνας
ευχαριστεί όλους για τη στήριξη και το
ενδιαφέρον που επέδειξαν για τους πο-
δοσφαιριστές της ομάδας Γκίε και Μπεν-
τόγια: «Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο
(ΔΗΜΟΣΙΑ) ευχαριστεί όλο το φίλαθλο
κοινό της Κύπρου, ομάδες, οργανωμένα
σύνολα και ΜΜΕ, για τη στήριξη και το
ενδιαφέρον που επέδειξαν για τους δυο
ποδοσφαιριστές της ομάδας μας, Αμ-
πραχάμ Γκίε και Μιγκέλ Μπεντόγια,
στα προβλήματα υγείας που αντιμετω-
πίζουν τα τελευταία εικοσιτετράωρα». Ο
Γκίε μόλις τακτοποιηθεί το θέμα με τη
βίζα του θα ταξιδέψει για την Αθήνα για
να περάσει από εξειδικευμένες ιατρικές
εξετάσεις που θα καταδείξουν ακριβώς
το μέγεθος του προβλήματος που αντι-
μετωπίζει. Το σίγουρο είναι πως φέτος
δεν θα αγωνιστεί ξανά. Όσον αφορά τον
Μπεντόγια, ταλαιπωρείται από λοίμωξη
που θα τον κρατήσει εκτός και με τον

ΑΠΟΕΛ. Θα φανεί από την πορεία της
αποθεραπείας του παίκτη πότε θα επι-
στρέψει στη δράση.  

Να αφήσουν πίσω τα σοκ
Στον Απόλλωνα, προσπαθούν να αφή-
σουν πίσω τους τα απανωτά σοκ και να

επικεντρωθούν στον πολύ σημαντικό
αγώνα της Πέμπτης με τον ΑΠΟΕΛ στο
«Τσίρειο». Ένα παιγνίδι το οποίο αποτελεί
μονόδρομο για τους «κυανόλευκους»
της Λεμεσού, αν θέλουν να επιστρέψουν
στο -4 από την κορυφή και να συνεχίσουν
την προσπάθειά τους για κατάκτηση του

πρωταθλήματος. Ο Σωφρόνης Αυγουστή
κάνει μεγάλη προσπάθεια στο Κολόσσι,
από τη μια να προετοιμάσει κατάλληλα
την ομάδα του για τον αγώνα της Πέμπτης
και από την άλλη να τους ανεβάσει την
ψυχολογία, που σίγουρα δεν είναι στα
καλύτερά της τόσο λόγω της ήττας στη

Λάρνακα όσο και λόγω των προβλημά-
των των Γκίε και Μπεντόγια. 

Ήδη ο τεχνικός της λεμεσιανής ομάδας
έχει αναλύσει στους παίκτες του τα λάθη
που έκαναν το Σάββατο. Τους τόνισε ότι
δεν πρέπει να αφήνουν να περνά μεγάλο
διάστημα μέχρι να βρουν ρυθμό και να
παίξουν με πάθος. Γιατί, όπως φάνηκε
στη Λάρνακα, όταν το παιγνίδι στραβώσει
δεν είναι σίγουρο ότι με καλή εμφάνιση
για ένα ημίχρονο θα πάρουν το ζητού-
μενο. Για τον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ,
τους είπε ότι πρέπει να μπουν από το
πρώτο λεπτό με πάθος και με απαίτηση
για τη νίκη. Να μη χαθεί χρόνος, έτσι
ώστε να διεκδικήσουν τη νίκη. 

Σακκέτι και Σεμεδό
αυξάνουν τις λύσεις
Οι επιστροφές των Σακκέτι και Σεμεδό
αυξάνουν τις λύσεις για τον προπονητή
του Απόλλωνα στη μεσαία γραμμή. Στις
τελευταίες δύο προπονήσεις θα φανούν
οι προθέσεις του Σωφρόνη, για το πού
θα αγωνιστεί ο Χάμπος. Αν δηλαδή θα
επιστρέψει στην άμυνα και θα αγωνιστεί
κάποιος άλλος δίπλα από τον Σακκέτι ή
αν θα επιλέξει ξανά τον Πελαγία για
παρτενέρ του Βινίσιους, έτσι ώστε ο Κύ-
πριος άσος να αγωνιστεί στη φυσική
του θέση δίπλα από τον Αργεντινό μέσο
της λεμεσιανής ομάδας. 

Απ' εκεί και πέρα, είναι άγνωστο το
αν θα προσπαθήσει να φρεσκάρει λίγο
την ομάδα του ο Κύπριος τεχνικός με
πιο ξεκούραστους ποδοσφαιριστές, όπως
π.χ. ο Γκόμες που πήρε κάποια λεπτά
στη Λάρνακα. Ο κ. Αυγουστή είναι ευ-
χαριστημένος από τους παίκτες του και
αλλαγές θα κάνει μόνο αν κρίνει ότι ται-
ριάζουν στο πλάνο του για τον αγώνα
της Πέμπτης. Να μην ξεχνάμε ότι θα
υπάρξουν και πάλι σημαντικές απουσίες,
αφού εκτός θα είναι ο τιμωρημένος Ρομ-
πέρζ, οι Γκίε και Μπεντόγια, ο ανέτοιμος
Μακρίδης κι ο τραυματίας Αγγελή. 

Με νίκη «κλειδώνει» την τετράδα
Τρίποντο με Ομόνοια για να δώσει στη συνέχεια τη «μάχη», ώστε να προλάβει
την 3η θέση που εξασφαλίζει εισιτήριο για την Ευρώπη

ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης

Και τώρα νίκη με Ομόνοια για να «κλει-
δώσει» την 4άδα. Στην ΑΕΛ, μετά τη
μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ, ξέρουν ότι
αύριο στο ΓΣΠ έχουν μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία, κερδίζοντας, να ξεφύγουν 7
βαθμούς από το «τριφύλλι» και, ουσια-
στικά, να εξασφαλίσουν την είσοδο της
ομάδας στην 4άδα και να προσπαθήσουν
στα τελευταία πέντε παιγνίδια μήπως
και μπορέσουν να προλάβουν την 3η
θέση που εξασφαλίζει εισιτήριο για την
Ευρώπη.

Φυσικά νίκη μέσα στο ΓΣΠ δεν είναι
και το πιο εύκολο πράγμα, όμως, με την
ψυχολογία που απέκτησε η λεμεσιανή
ομάδα και με την αυτοπεποίθηση στα
ύψη, όλοι στην ΑΕΛ αισιοδοξούν ότι
αυτήν τη φορά μπορούν να τα καταφέ-
ρουν, έτσι ώστε να κάνουν το πιο απο-
φασιστικό βήμα προς την υλοποίηση
του μεγάλου φετινού της στόχου. 

Αγωνιστικά, ο Μπρούνο Μπαλταζάρ
με εξαίρεση τον Τζούνιορ δεν αντιμετω-
πίζει προβλήματα. Ο Πίτι εξέτισε την τι-
μωρία του και επιστρέφει, προβλήματα
με τραυματισμούς δεν προέκυψαν, ούτε
ο Αϊρόσα που δέχθηκε κίτρινη προχθές
ήταν στο όριο, άρα δεν υπάρχουν τιμω-
ρημένοι. Αυτό επιτρέπει στον Πορτογάλο
τεχνικό των «κιτρίνων» να καταστρώσει

τα πλάνα του χωρίς προβλήματα. Βέβαια
η προετοιμασία της ΑΕΛ για τον αυριανό
αγώνα είναι και πάλι πολύ σύντομη,
αφού ουσιαστικά μόνο δύο προπονήσεις
μπορούν να γίνουν, εκ των οποίων η
μία είχε αποθεραπεία για όσους αγωνί-
στηκαν την Κυριακή. 

Θα ακούνε Αρουαμπαρένα και θα

κρύβονται στην ΑΕΚ. Ο Βάσκος επιθε-
τικός της ΑΕΛ είδε μπροστά του την
ομάδα της Λάρνακας και αφήνιασε. Είχε
να σκοράρει σχεδόν δύο μήνες (από τις
12/02 κόντρα στην ΑΕΚ), πέτυχε δύο
τέρματα και χάρισε στην ομάδα του τη
νίκη. Το εντυπωσιακό είναι πως και
προχθές και στον προηγούμενο αγώνα

στη Λεμεσό είδε δίκτυα στις καθυστε-
ρήσεις. Έφθασε τα 11 τέρματα στο πρω-
τάθλημα και στην ΑΕΛ περιμένουν ανά-
λογη συνέχεια για να μπορέσει η ομάδα
να υλοποιήσει τους στόχους της. 

Την αλλάζει ο Μπαλταζάρ
Ο Μπρούνο Μπαλταζάρ επέλεξε να

αγωνιστεί η ομάδα του με σχήμα με δύο
επιθετικούς, θέλοντας να αιφνιδιάσει
τους Λαρνακείς και να τους ασκήσει
πίεση. Τα κατάφερε και πάλι, έμεινε αήτ-
τητος για 3ο σερί παιγνίδι στον πάγκο
της ομάδας και αλλάζει για τα καλά το
κλίμα. Μάλιστα για δεύτερο παιγνίδι στη
σειρά (μετά το κύπελλο) η ΑΕΛ είχε
πολύ καλή αμυντική παρουσία και δεν
επέτρεψε στην ΑΕΚ να κάνει σημαντικές
ευκαιρίες για γκολ. Είναι χαρακτηριστικό
ότι στο β' ημίχρονο η καλύτερη φάση
της ΑΕΚ ήταν η στραβοκλωτσιά του Μι-
τρέα που έστειλε την μπάλα στο δοκάρι
της ΑΕΛ. 

Ο Πορτογάλος τεχνικός παρά το ότι
ανέλαβε την ΑΕΛ σε μια δύσκολη πε-
ρίοδο, με συνεχόμενα ντέρμπι και κρίσιμα
για την πορεία της ομάδας, δεν διστάζει
να δοκιμάζει σχήματα και ποδοσφαιριστές
ανάλογα με τον αντίπαλο που έχει ενώ-
πιόν του. Τρία παιγνίδια στον πάγκο της
ομάδα, τρεις διαφορετικές τακτικές, τρεις
διαφορετικές αγωνιστικές φιλοσοφίες
που όλες έφεραν αποτέλεσμα. 

Σε μιαν άλλη εξέλιξη, με τους ποδο-
σφαιριστές και τον προπονητή της ομάδας
θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν με-
ρικές ώρες σήμερα το απόγευμα οι φίλοι
της ΑΕΛ. Από τις 17:00 μέχρι τις 19:00
θα βρίσκονται στο κατάστημα της ομάδας,
σε μια ειδική εκδήλωση για το Πάσχα.
Όπως αναφέρει η ΑΕΛ, γι' αυτές τις
μέρες ισχύουν ειδικές εκπτώσεις. 
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ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Μετά την ήττα από την Καρμιώτισσα,
η Νέα Σαλαμίνα έχασε πολύτιμό έδαφος
για τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης
του β' ομίλου. Η διαφορά αυξήθηκε
στους τέσσερεις βαθμούς και, βεβαίως,
η αποστολή στη συνέχεια έγινε ακόμη
πιο δύσκολη. Ο στόχος είναι να παλέ-
ψουν μέχρι τέλους, αφού, όπως είναι
γνωστό, πέραν από το γόητρο υπάρχει
το χρηματικό έπαθλο των 50 χιλιάδων
ευρώ, ποσό το οποίο κρίνεται σημαντικό
για τον Σύλλογο. Στη Νέα Σαλαμίνα
θα γίνει προσπάθεια για την καλύτερη
δυνατή πορεία και, απ' εκεί και πέρα,
θα αναμένουν την ολοκλήρωση των
αγωνιστικών υποχρεώσεων για να επι-
κεντρωθούν στον προγραμματισμό.
Υπάρχουν όμως αρκετά ανοιχτά κε-
φάλαια - στο αγωνιστικό, με την ενί-
σχυση και την αποχώρηση ποδοσφαι-
ριστών, η απόφαση για την τεχνική
ηγεσία, εάν θα παραμείνει ή όχι ο Κον-
σεϊσάο, και φυσικά στα διοικητικά. 

Η προσοχή στη Δόξα
Η προσοχή είναι πλέον στον αγώνα
της Μεγάλης Πέμπτης με τη Δόξα. Η
αντίπαλός της δεν έχει περιθώριο για

απώλειες στην προσπάθειά της για πα-
ραμονή. Για τη Νέα Σαλαμίνα το μο-
ναδικό ζητούμενο είναι η νίκη. Θέλουν
να επανέλθουν στις επιτυχίες και να
δουν τη συνέχεια με περισσότερη αι-
σιοδοξία. Στο αγωνιστικό μέρος προ-
έκυψε πρόβλημα με τον Τσαμπούρη,
που θα μείνει εκτός 3-4 εβδομάδες. Ο
Ελλαδίτης αμυντικός διεγνώσθη με
θλάση στους προσαγωγούς. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 

Κωνσταντίνος�Κλαρκ�

Μπορεί κόντρα στη Δόξα να μην πήρε
το ζητούμενο, που ήταν η νίκη για να ξε-
γνοιάζει μια και καλή με την υπόθεση
παραμονής, όμως αυτή την αγωνιστική
θα έχει την ευκαιρία να κάνει ένα μεγάλο
άλμα προς την παραμονή. Ο Εθνικός
Άχνας είχε την ευκαιρία του κόντρα στη
Δόξα, το τελικό 3-3 μπορεί να μη χάλασε
κανένα στην προσφυγική ομάδα, αλλά
γνώριζαν πως με νίκη θα αγκάλιαζαν
την παραμονή τους στην κατηγορία. Από
την άλλη, οι διαφορές από την τελευταία
ομάδα του ομίλου Δόξα διατηρήθηκαν
και όσο περνούν οι αγωνιστικές και η
διαφορά παραμένει η ίδια τότε είναι
προς το συμφέρον της προσφυγικής
ομάδας. Τώρα η ομάδα του Ιβανάουσκας
καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του
Ερμή και να κάνει ένα αποφασιστικό
βήμα προς την παραμονή της στην κα-
τηγορία. Αυτό γιατί οι πιο κάτω ομάδες
από αυτόν θα έχουν μεταξύ τους αγώνες
και θα έχει την ευκαιρία, αν κερδίσει, να
αυξήσει τη διαφορά του ακόμη περισ-
σότερο. Ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται στην
5η θέση του ομίλου με 30 βαθμούς,

υποδέχεται την Καρμιώτισσα η οποία
βρίσκεται στην 4η θέση με 33 βαθμούς,
έναν λιγότερο από τον Εθνικό Άχνας ο
οποίος βρίσκεται στην 3η θέση με 34
βαθμούς. Η Δόξα με 27 βαθμούς και
στην τελευταία θέση υποδέχεται τη Νέα
Σαλαμίνα, η οποία είναι στη 2η θέση με

37 βαθμούς. Ουσιαστικά τον Εθνικός
Άχνας δεν θα τον ενδιαφέρει το αποτέ-
λεσμα του αγώνα στο «Τσίρειο», αν
βέβαια κερδίσει τον δικό του στο Δασάκι
της Άχνας, αφού είτε με το ένα αποτέλεσμα
είτε με το άλλο τη διαφορά του θα την
αυξήσει. 

Πάντα στόχος η «πρωτιά» Ενώπιον του αποφασιστικού βήματος
Με νίκη κόντρα στον Ερμή, ο Εθνικός αγκαλιάζει παραμονή

ΟΜΟΝΟΙΑ

Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Η λέξη πρότζεκτ ακούστηκε πολλές
φορές στο πρώτο μισό της χρονιάς, διά
στόματος Νταμπίζα και όχι μόνο. Ένα
πρότζεκτ που απέτυχε παταγωδώς. Οι
ελπίδες ότι, στην πορεία, τα πράγματα
θα διορθώνονταν και οι δηλώσεις περί
βεβαιότητας για πολλές δυνατότητες που
θα φανούν αποδείχτηκαν...  ψευδαισθή-
σεις. Δεν είναι θέμα αποτελεσμάτων
μόνο. Δεν απέχει ουσιαστικά από τις
προηγούμενες 2-3 χρονιές. Είναι η εικόνα
μίας ομάδας που πήρε απροβίβαστο σε
όλες τις εξετάσεις. Απόδοση, νοοτροπία,
τρόπο παιχνιδιού, βάθος κτλ. Ουσιαστικά
η Ομόνοια έχασε μία χρονιά, την οποία
θα είχε ως εφαλτήριο για να επανέλθει
σε ρόλο πρωταγωνίστριας. Με τη θλιβερή
εικόνα που παρουσιάζει, είναι ξεκάθαρο
πως το πρότζεκτ πρέπει να ξεκινήσει
σχεδόν απ' την αρχή. Η Ομόνοια χρει-
άζεται πολλά πράγματα για να μεταμορ-
φωθεί στη νέα χρονιά. Πρώτ' απ' όλα
ποσότητα: Όχι απαραίτητα στον αριθμό
των παικτών, αλλά στο προφίλ τους. Να
έχει επιλογές σε όλες τις θέσεις, με συγ-
κεκριμένο αριθμό παικτών που να μπο-
ρούν να αγωνιστούν σε δύο ρόλους.
Κλασικό παράδειγμα, χιλιοειπωμένο,
αλλά προς αποφυγήν. Στην τρέχουσα
χρονιά έφτασε σε σημείο να έχει τέσσερεις
παίκτες που μπορούσαν να παίξουν αρι-
στερά στην άμυνα, αλλά παράλληλα έμει-
νε με έναν ακραίο επιθετικό 1ης γραμμής
και χωρίς εξάρι πρώτης κοπής. Η ποι-
ότητα είναι το 2ο. Άλλο μεγάλο πρόβλημα
της φετινής χρονιάς. Τρίτο σημείο ανα-
φοράς οι προσωπικότητες. Άλλο να έχεις
το όνομα και τα προσόντα και άλλο να
μπορείς να τα δείξεις. Ένα τρανό παρά-
δειγμα είναι ο Κλέιτον. Ξέρει μπάλα,
αλλά σε όλα τα μεγάλα ματς εξαφανίζεται.
Πρέπει επίσης να μπει κάτω ένα σωστό
μοντέλο παιχνιδιού, σχετικά με το πώς
πρέπει να αγωνίζεται κατά κόρον η
ομάδα για να μπορεί να παίρνει αποτέ-
λεσμα. Η Ομόνοια των Νταμπίζα-Κάρβερ
κτίστηκε και με λάθος προφίλ και με λά-
θος ρόστερ. Σε όλο αυτό το σκηνικό
πρέπει φυσικά να προστεθεί και η ανάγκη

νοοτροπίας, το ύψος του πήχη των απαι-
τήσεων. Κατήντησε φέτος να χάνει με
κατεβασμένα τα χέρια και να πανηγυρίζει
μερικές μεμονωμένες ανατροπές με μι-
κρότερες ομάδες, που της έκαναν για
75-80 λεπτά τον βίο αβίωτο. Δεν είναι
εύκολο το έργο του Πάμπου Χριστο-
δούλου και της Διοίκησης. Θα ήθελαν
και οι δύο πλευρές να έβλεπαν περισ-
σότερους παίκτες από το φετινό ρόστερ

να δείχνουν πραγματικά πως χωράνε
και σε αυτό της επόμενης. Ανέμεναν
πως η έλευση νέου προπονητή θα επέ-
φερε και κίνητρα. Η παρουσία στις δύο
τελευταίες εβδομάδες ήταν αντίθετη του
αναμενομένου. Η εικόνα φωνάζει, οι αλ-
λαγές πρέπει να είναι πολλές. Και όλα
αυτά σε μία χρονιά κατά την οποία, με
πιθανή την απώλεια ευρωπαϊκού εισι-
τηρίου, θα σφίξει παραπάνω το ταμείο.

Όμως, από την άλλη, είναι ξεκάθαρο
πως η Ομόνοια δεν μπορεί ν' αντέξει
άλλη άσχημη χρονιά. 

Υπάρχει και… αγώνας
Όλα αυτά συμβαίνουν σε περίοδο υπο-
χρεώσεων. Υπό κανονικές συνθήκες, ο
αγώνας με την ΑΕΛ θα έπρεπε να έχει
μορφή τελικού (η ουσιαστική ευκαιρία
να μείνει κοντά στην 4η θέση που ίσως

δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο). Η Διοίκηση
έστειλε χθες μηνύματα, αναμένοντας αν-
τίδραση, αλλά η αλήθεια είναι ότι το
κλίμα είναι πολύ βαρύ σε όλα τα επίπεδα.
Από την ώρα που δεν υπάρχει πίστη, τα
δεδομένα γίνονται ακόμη δυσκολότερα.
Και αν οι Φρέντμπεργκ-Ιωακείμ θέλουν
να κάνουν κάποιες αλλαγές, ν' ανακατέ-
ψουν την τράπουλα, σε πολλές θέσεις
και μοντέλα έχουν δεμένα τα χέρια. 

Πρότζεκτ σχεδόν απ' την αρχή;
Είναι τόσες οι αδυναμίες και οι πληγές της φετινής Ομόνοιας που,
για να υπάρξει μεταμόρφωση, θα χρειαστούν τελικά πολλές αλλαγές σε όλα τα μέτωπα
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Σιγά-σιγά πάει να καταλαγιάσει ο θόρυβος
από την επιβλητική τριάρα της Ανόρ-
θωσης επί του Απόλλωνα. Πάντως, όσοι
βρίσκονται κοντά στην ομάδα και βλέπουν
τη δουλειά που επιτελείται το τελευταίο
διάστημα δεν ξαφνιάστηκαν από την
καλή απόδοση και τη μεγάλη νίκη επί
του Απόλλωνα. Η ομάδα και στο προ-
ηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΛ έβγαλε
μια πάρα πολύ καλή αγωνιστική εικόνα,
αγωνιζόμενη μάλιστα και με παίχτη λι-
γότερο και, παρ' ότι έμεινε στο «μηδέν»,
καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο της.
Γενικώς, αν εξαιρεθούν τα πρώτα δύο
παιχνίδια των πλέι οφ, η «Κυρία», πριν
και μετά, δείχνει σταθερά ένα καλό πρό-
σωπο, έστω και αν από ένα σημείο και
μετά δεν είχε βαθμολογικά κίνητρα. Το
πιο ζεστό και δυνατό χειροκρότημα όμως
το εισέπραξε μετά τη σπουδαία νίκη επί
του Απόλλωνα και, πλέον, το ζητούμενο
είναι να έχει και συνέχεια, όχι μόνο στην
τρέχουσα σεζόν και στον μεγάλο στόχο
του Κυπέλλου, αλλά και στην επόμενη

σεζόν, εκεί όπου καλείται να κάνει την
υπέρβαση και να επανέλθει εκεί όπου
αρμόζει στην Ιστορία της. 

Να χτίσει δυναμική και χαρακτήρα
Και εκείνο που χρειάζεται η Ανόρθωση
για να κερδίσει το στοίχημα είναι δυνα-
μική και χαρακτήρα. Οι βασικοί άξονες
πάνω στους οποίους θα πρέπει η Ανόρ-
θωση να περιστραφεί για να χτίσει δυ-
ναμική και χαρακτήρα είναι η αγωνιστική
συνέπεια σε μεγαλύτερη βάση, έστω και
χωρίς κίνητρα στο πρωτάθλημα. Να συ-
νεχίσει να βγάζει ένα αξιόμαχο αγωνιστικό
πρόσωπο και να θέσει γερές βάσεις για
την επόμενη περίοδο. Ο Λέβι είναι ένας
προπονητής που δουλεύει πολύ πάνω
σ' αυτό το κομμάτι, ενώ η ομάδα πλέον
διαθέτει και παίχτες με ποιότητα, προ-
σωπικότητα και πνεύμα νικητή, που
αφομοίωσαν σε μεγάλο βαθμό τα «θέλω»
του προπονητή τους, αλλά και τα «θέλω»
του Συλλόγου. Όλα αυτά θα ενισχυθούν
και μέσω της κατάκτησης του Κυπέλλου,
που αποτελεί τον μεγάλο φετινό στόχο.
Η «Κυρία» ποντάρει πολλά στον θεσμό
αυτό, καθώς είναι η μοναδική οδός για
έξοδο στην Ευρώπη. Επιπλέον, θα απο-
τελέσει τον ισχυρό «βατήρα» απ' τον

οποίο θα πηδήξει για να εκτοξευτεί και
να πάρει το απαιτούμενο ψυχολογικό
ντοπάρισμα ώστε να δημιουργηθούν οι
κατάλληλες συνθήκες για την ολική επα-
ναφορά της σε ανταγωνιστικό και πρω-
ταγωνιστικό επίπεδο σε μακρά βάση. 

Η προσοχή στην ΑΕΚ
Το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ αποτελεί
άλλη μια καλή ευκαιρία για την Ανόρθωση
να δώσει συνέχεια. Αναμφίβολα πρόκειται
για ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι,
καθώς η αντίπαλός της καίγεται για τη
νίκη, αλλά η «Κυρία» απέδειξε και στους
αγώνες Κυπέλλου ότι έχει τις δυνατότητες
να κοιτάξει στα μάτια την ΑΕΚ. Σημαντική
για τα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας κρίνεται
η επιστροφή του Μίτροβιτς από τιμωρία,
αν και η τριάδα Σίβου, Βίκτορ και Ράγιος
ήταν άριστη κόντρα στον Απόλλωνα. Αν-
τίθετα, δεν υπολογίζεται ξανά ο τιμωρη-
μένος Κόπριβετς ενώ οι Αγκιλάρ και Κο-
λούνγκα είναι τραυματίες. Όσον αφορά
τον Άλβες, μεταξύ Ανόρθωσης και ΑΕΚ
δεν υπάρχει καμία δέσμευση να μην
αγωνιστεί ο ποδοσφαιριστής, παρά μόνο
προσωπική δέσμευση του Βραζιλιάνου
φορ με την ΑΕΚ. 

Το στοίχημα της συνέχειας
Η «Κυρία» ποντάρει πολλά στην κατάκτηση του κυπέλλου, καθώς είναι η μοναδική οδός για έξοδο στην Ευρώπη

ΑΠΟΕΛ

Πολύβιος�Αλεξάνδρου�

Οι «γαλαζοκίτρινοι» μπορούν να αισθά-
νονται διπλά χαρούμενοι αφού πέραν
της νίκης επί της Ομόνοιας, θα έλεγε
κανείς ότι άπαντες δούλεψαν γι' αυτούς
στα παιχνίδια της 30ής αγωνιστικής. Κι
αυτό γιατί τα αποτελέσματα των άλλων
αγώνων έφεραν την ομάδα του Τόμας
Κρίστιανσεν εκ νέου στο +7, ρεφάροντας
τις απώλειες που είχε την προηγούμενη
αγωνιστική. Οι πρωταθλητές εκμεταλ-
λεύθηκαν στο έπακρο την ήττα που είχε
ο Απόλλωνας την προηγούμενη ημέρα,
κέρδισαν με τη σειρά τους την Ομόνοια
στο ντέρμπι των αιωνίων και, δύο ώρες
αργότερα, η ΑΕΛ τους έκανε άλλο ένα
δώρο, επικρατώντας της ΑΕΚ.

Από το ντέρμπι της Κυριακής, στον
ΑΠΟΕΛ κρατούν δύο πράγματα. Πρώτον,
το ότι πέτυχαν την τρίτη φετινή νίκη επί
της Ομόνοιας, έχοντας 100% επιτυχία
τη φετινή σεζόν και, δεύτερον, την πολύ
καλή παρουσία του Εμπεσίλιο, που συ-
νοδεύτηκε με το παρθενικό του γκολ με
τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. 

Οι «γαλαζοκίτρινοι» συνέχισαν το εκ-
πληκτικό τους σερί, πετυχαίνοντας την
έκτη τους διαδοχική επιτυχία επί της
Ομόνοιας, επίδοση που τους έφερε να
ισοφαρίζουν αυτήν των «πρασίνων» από
το 1959-62. Επιπλέον, τελευταία φορά
που ο ΑΠΟΕΛ γνώρισε την ήττα από
την Ομόνοια ήταν πριν από τέσσερα
χρόνια, συγκεκριμένα από τις 6 Απριλίου
του 2013, όταν έχασε με 3-0. Είναι
φανερό ότι οι «γαλαζοκίτρινοι» έχουν
πάρει για τα καλά τον αέρα από την
αιώνια αντίπαλό τους, κάτι που ανεβάζει
ακόμη περισσότερο την ψυχολογία των
ποδοσφαιριστών.

Δεν περνά απαρατήρητη η πολύ
καλή παρουσία του Εμπεσίλιο, η οποία
ήρθε την πιο κατάλληλη στιγμή, σε μια
περίοδο που είναι φανερό ότι ο Τόμας
Κρίστιανσεν τον έχει ανάγκη. Ο Ολλανδός
μεσοεπιθετικός, μέχρι την ώρα της αλ-
λαγής του, κατάφερε να σκοράρει, κάτι
που τελικά φάνηκε ότι ήταν αρκετό για
να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του, ενώ
γενικότερα η εμφάνισή του ήταν η κα-
λύτερη που πραγματοποίησε με τη φα-

νέλα του ΑΠΟΕΛ. Επιπλέον, πολύ καλή
παρουσία είχε και ο Κάνιας, που και
αυτός πραγματοποίησε την καλύτερή
του εμφάνιση από τον Ιανουάριο που
πήγε στον Αρχάγγελο. 

Η ευκαιρία του
Στον ΑΠΟΕΛ έχουν είδη γυρίσει σελίδα
και έχουν στρέψει αποκλειστικά την προ-
σοχή τους στο ντέρμπι της ερχόμενης
Πέμπτης στο «Τσίρειο» με αντίπαλο τον
Απόλλωνα. Όπως έχουν διαμορφωθεί
τα βαθμολογικά δεδομένα, στον ΑΠΟΕΛ
θεωρούν ως μια μεγάλη ευκαιρία στο
συγκεκριμένο παιχνίδι, εάν κερδίσουν,

να κάνουν το πιο μεγάλο βήμα για κα-
τάκτηση του τέταρτου σερί πρωταθλή-
ματος. Η ψυχολογία είναι σαφώς στη
μεριά των ποδοσφαιριστών του Τόμας
Κρίστιανσεν και γνωρίζουν ότι οι «κυα-
νόλευκοι» θα νιώθουν μεγάλη πίεση,
αφού θα παίζουν με την πλάτη στον
τοίχο. Και πάνω σε αυτό, ο Δανός τεχνικός
θέλει να «χτίσει» στις δύο εναπομείνασες
προπονήσεις. 

Οι «γαλαζοκίτρινοι» είναι μαθημένοι
τη φετινή περίοδο να πορεύονται με
τις απουσίες και το ίδιο θα κάνουν σε
άλλο ένα παιχνίδι. Πέραν των Βινίσιους
και Εφραίμ, η επιστροφή των οποίων

οριοθετείται μετά το Πάσχα. Δεν υπο-
λογίζεται ούτε ο Γιώργος Μερκής ο
οποίος διεγνώσθη με Α’ βαθμού θλάση.
Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Εμ-
πεσίλιο. Σύμφωνα με την επίσημη ενη-
μέρωση, ο Ολλανδός χθες ακολούθησε
φυσικοθεραπεία και πρόγραμμα στο
γυμναστήριο, λόγω μυϊκής διάτασης.
Καθοριστική κρίνεται η σημερινή προ-
πόνηση για τον Στάθη Αλωνεύτη. Εάν
καταφέρει να προπονηθεί, τότε θα τεθεί
στη διάθεση του προπονητή του για το
ντέρμπι της Πέμπτης. Χθες, έκανε φυ-
σικοθεραπεία και πρόγραμμα στο γυ-
μναστήριο.

Το σερί επί της «αιωνίου» και το κίνητρο της Πέμπτης
Οι «γαλαζοκίτρινοι» ξέφυγαν στο +7 και βλέπουν το ντέρμπι με τον Απόλλωνα
ως μια μεγάλη ευκαιρία να κάνουν το πιο αποφασιστικό βήμα για το 4ο σερί
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«Και το βράδυ, το βραδάκι, όταν θα
'χουμε πια προκριθεί…». Το γνωστό γη-
πεδικό σύνθημα δονεί και φέτος τις
αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου
Αγίας Νάπας, όσο το 17ο Ayia Napa
Soccer Festival προχωράει προς τους
τελικούς. Τη Μ. Δευτέρα (10/4) έγιναν
ματς νοκ - άουτ για τη φάση των «32»
και των «16» στις ηλικιακές κατηγορίες
από το 2005 έως και το 2010. Πολλά
παιχνίδια κρίθηκαν στην παράταση, κι
άλλα οδηγήθηκαν στη διαδικασία των
πέναλτι.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η φάση
των ομίλων στην ηλικία του 2004, ενώ
στις μεγαλύτερες ηλικίες (2001, 2002
και 2003) θα ολοκληρωθούν τη Μ. Τρίτη
(11/4). Την ίδια μέρα, αργά το απόγευμα,
θα προκύψουν τα ζευγάρια των τελικών
στις ηλικιακές κατηγορίες από το 2004
έως και το 2010. 

Στις ηλικιακές κατηγορίες 2001, 2002
και 2003 οι ημιτελικοί θα γίνουν το
πρωί της Μ. Τετάρτης (12/4), όπως και
της ανοικτής γυναικείας κατηγορίας,
όπου λαμβάνουν μέρος τρεις ομάδες.
Οι τελικοί ξεκινούν στις 14:00 της Μ.
Τετάρτης, με έξι εξ αυτών στο Δημοτικό

Στάδιο Αγίας Νάπας και σε ζωντανή με-
τάδοση από το Cytavision Sports 4. 

Στους Βενιαμίν της διοργάνωσης,
παιδάκια που έχουν γεννηθεί το 2010,
τα ζευγάρια των προημιτελικών είναι
Ακαδημία Μελαναρκίτη - Mavroudis
FA, Strikers - Stripes FA, Dragao - Ανόρ-

θωση Λ/κας, Μιλτιάδης Τάλας - Fun
Fan. Στα προημιτελικά του 2005 έχουν
περάσει Fun Fan, Ανόρθωση Λ/σού,
Δόξα Κατωκοπιάς, Φάρμα Xρύση Μι-
χαήλ, Ανόρθωση Λ/κας, Διγενής Μόρ-
φου, Ολυμπιακός Πειραιώς (κλ. Λεμεσού)
και Ακαδημία Ευθυμιάδη. Οι ομάδες

που προκρίθηκαν στους «16» από την
ηλικιακή κατηγορία 2004 είναι οι Le-
masia, Ακαδημία Μάριου Χριστοδούλου,
Galacticos, Ανόρθωση (κλ. Λευκωσίας),
ENΠ, Ομόνοια, Διγενής, Professional,
ΑΕΛ, Nicosia FC Junior, Ακαδημία Ευ-
θυμιάδη, Ακαδημία Αθηαίνου/ 1619,

Ολυμπιακός Πειραιώς (κλ. Λεμεσού),
Alsos Arena, Olympico/ Απόλλων και
Δόξα Κατωκοπιάς.

Στη διοργάνωση μετέχουν 334 ομά-
δες, 19 εκ των οποίων προέρχονται από
Μεγάλη Βρετανία, Ρουμανία, Πολωνία,
Ιορδανία και Λίβανο.

«Και το βράδυ, το βραδάκι…»
Ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων στις ηλικιακές κατηγορίες από 2005 έως 2010 

ΑΕΚ

Γιάννης Παπαϊωάννου

Ξεθώριασε ο μεγάλος στόχος για την
ΑΕΚ. Εκεί που την περασμένη εβδομάδα
έκαναν όνειρα για αντεπίθεση διαρκείας,
μετά τη σπουδαία νίκη επί του ΑΠΟΕΛ,
όλα ανατράπηκαν. Η ήττα από την ΑΕΛ
και το -9 από την κορυφή έφεραν τη
μεγάλη οπισθοχώρηση. Παράλληλα και
τη μεγάλη απογοήτευση. Πλέον είναι
δύσκολα τα δεδομένα για την ομάδα
της Λάρνακας για τη διεκδίκηση του
τίτλου. Φυσικά απ' εδώ και πέρα η κάθε
απώλεια θα δημιουργεί και άλλα προ-
βλήματα, αφού πιθανόν να μπει σε κίν-
δυνο και η 3η θέση στην οποία τώρα
βρίσκεται. Η ΑΕΚ είναι στο +4 από την
ΑΕΛ και στο -2 από τον δεύτερο Απόλ-
λωνα. Η ΑΕΚ για να βρεθεί ξανά σε
θέση δυναμικής θα πρέπει να δείξει
χαρακτήρα και να κάνει τη μεγάλη αν-
τεπίθεση, μέχρι το τέλος. Η αποστολή
της είναι πλέον πέρα για πέρα δύσκολη,
όμως κανείς στην ομάδα της Λάρνακας
δεν θέλει να σηκώσουν λευκή σημαία.
Τη Μεγάλη Τετάρτη θα επιδιώξουν να
επιστρέψουν άμεσα στις επιτυχίες στο
ντέρμπι που ακολουθεί με την Ανόρ-
θωση στην «ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ». Δεν υπάρχει
άλλη επιλογή. 

Να δείξουν χαρακτήρα
Το βάρος κυρίως πέφτει στους ποδο-
σφαιριστές που θα κληθούν να δείξουν
χαρακτήρα. Ό,τι «χάλασαν» στο ντέρμπι
με την ΑΕΛ θα πρέπει να το «κτίσουν»
ξανά απέναντι στην Ανόρθωση και να
εκμεταλλευτούν τις απώλειες που θα
υπάρξουν στο ντέρμπι κορυφής ανάμεσα
στον Απόλλωνα και τον ΑΠΟΕΛ. Αν δεν
τα καταφέρουν, τότε η υπόθεση τίτλος
θα χαθεί οριστικά, ενώ θα βάλουν σε
κίνδυνο και την έξοδο στην Ευρώπη.
Είναι τελικός με την Ανόρθωση και η
νίκη είναι πέρα για πέρα επιτακτική.
Αυτήν τη φορά θα πρέπει να βγάλουν
πάθος και αποφασιστικότητα. Η Ανόρ-
θωση μετά τη νίκη της επί του Απόλλωνα
θα έρθει με ανεβασμένο το ηθικό και
χωρίς πίεση. Γι' αυτό στην ΑΕΚ θα πρέπει
να έχουν τα μάτια τους δεκατέσσερα.
Άλλωστε ντέρμπι είναι και τέτοια παι-
χνίδια συνήθως τα παίρνει η ομάδα που
το θέλει περισσότερο. 

Η δικιά του ευθύνη 
Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ καλείται να ετοιμάσει
την ομάδα του και να παρουσιαστεί
αλλαγμένη 100%. Όλοι έχουν την ευ-
θύνη, κυρίως ο προπονητής, και θα
πρέπει να παρουσιαστούν με άλλη
διάθεση,  αποφασιστικότητα και πε-
ρισσότερη συγκέντρωση, διότι δεν
είναι η πρώτη φορά που η ΑΕΚ δέχ-
θηκε γκολ στις καθυστερήσεις. Δέχ-
θηκε την ισοφάριση με την ΑΕΛ στον
αγώνα του β' γύρου και έχασε από
τον Απόλλωνα. Σίγουρα αυτό δεν είναι
καθόλου τυχαίο και τώρα η ΑΕΚ το
πληρώνει. 

Έστειλαν μήνυμα αντίδρασης 
Σε δηλώσεις τους στην επίσημη ιστοσε-
λίδα του Συλλόγου, ο τεχνικός της ομάδας
ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ και ο τερματοφύλακας
Αντώνης Γιωργαλλίδης έστειλαν ξεκά-
θαρο μήνυμα, ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να
αντιδράσει άμεσα στο αυριανό ντέρμπι
με την Ανόρθωση. 

Ιμανόλ Ιδιάκεθ: «Πολύ σημαντικό παι-
χνίδι. Προερχόμαστε από την ήττα απ' την
ΑΕΛ και χρειαζόμαστε τους τρεις βαθμούς.
Η κατάσταση είναι λίγο… μπερδεμένη και
πρέπει να επιστρέψουμε και να παλέψουμε
μέχρι το τέλος. Έχουμε μπροστά μας έξι
ακόμη παιχνίδια και σε καθένα από αυτά

πρέπει να προσπαθούμε 100% για να
πετυχαίνουμε τον στόχο μας. Ένα προς
ένα παιχνίδι, βήμα με βήμα, και να παλέ-
ψουμε μέχρι το τέλος, αρχίζοντας από το
παιχνίδι με την Ανόρθωση. Είναι ντέρμπι,
εδώ στη Λάρνακα, προέρχονται από νίκη
με τον Απόλλωνα, δεν έχουν κάτι να
χάσουν. Έπαιξαν καλά στο τελευταίο παι-
χνίδι, γιατί δεν έχουν πίεση. Εμείς παίζουμε
με αρκετή πίεση, επομένως πρέπει να εί-
μαστε πολύ συγκεντρωμένοι και να πα-
ρουσιάσουμε το καλύτερό μας πρόσωπο
για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, που
είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την εκ-
πλήρωση των στόχων μας».

Αντώνης Γιωργαλλίδης: «Είναι ένα
παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε μετά
την αποτυχία στο παιχνίδι με την ΑΕΛ.
Σίγουρα η νίκη είναι μονόδρομος και θα
παλέψουμε σε αυτό το παιχνίδι, όπως και
στα υπόλοιπα που θα απομείνουν μετά
από αυτό της Μεγάλης Τετάρτης, έτσι
ώστε να καταφέρουμε να πάρουμε τις
νίκες. Σίγουρα απογοητεύσαμε τον κόσμο
με το αποτέλεσμα της Κυριακής. Το κα-
λύτερο φάρμακο είναι το επόμενο παιχνίδι
και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε για
τους τρεις βαθμούς, έτσι για να ξεκαθαρί-
σουμε και το θέμα της Ευρώπης και να
κοιτάξουμε βήμα με βήμα για πιο ψηλά».

Ξεθώριασε ο μεγάλος στόχος
Δεν έχει άλλη επιλογή πέραν της νίκης στο αυριανό ντέρμπι με την Ανόρθωση
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Η στατιστική είναι χρήσιμη όταν παρέχει
συμπεράσματα τα οποία δεν είναι ορατά
με μια πρώτη ανάγνωση των αριθμών.
Στην περίπτωση του Ζλάταν Ιμπραΐ-
μοβιτς, το γεγονός ότι λίγους μήνες
πριν κλείσει τα 36 σκοράρει κατά ριπάς
είναι εντυπωσιακό. Έτσι, το γκολ που
πέτυχε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
την Κυριακή στο 3-0 επί της Σάντερλαντ
υπολογίστηκε ως το υπ' αριθμόν 250
από τότε που μπήκε στην 4η δεκαετία
της ζωής του!

Ο Σουηδός γεννήθηκε στις 3 Οκτω-
βρίου του 1981 στο Μάλμε. Στις 19
Οκτωβρίου του 2011 αγωνιζόταν στη
Μίλαν και σκόραρε εναντίον της Μπάτε
Μπορίσοφ στο Champions League.
Αυτό ήταν το πρώτο του γκολ από τη

στιγμή που έγινε 30 ετών.  Στα έξι χρόνια
που μεσολάβησαν σημείωσε συνολικά
250, τα οποία αναλύονται ως εξής:

2011-2012 - Μίλαν: 32
2012-2016 - Παρί Σ.Ζ.: 156
2016-2017 - Μάντσεστερ Γ.: 28
2011-2016 - Εθνική Σουηδίας: 34

Σε όλη την καριέρα του έχει πετύχει
482 γκολ, κάτι που σημαίνει ότι τα τε-
λευταία 6 χρόνια σκοράρει με μεγα-
λύτερη συχνότητα απ' ό,τι στην πρώτη
δεκαετία της επαγγελματικής θητείας
του! Στην Premier League έγινε ήδη ο
γηραιότερος ποδοσφαιριστής που ξε-
περνά τα 15 γκολ (έχει ήδη 17) και
έπεται συνέχεια...

Ο Τόνι Άνταμς είναι ο «εκλεκτός»
των διοικούντων τη Γρανάδα, που
έλυσαν τη συνεργασία τους με τον
Λούκας Αλκαράθ. Ο Άγγλος πρώην
αμυντικός της Άρσεναλ ανέλαβε τις
«τύχες» της ισπανικής ομάδας, που
βρίσκεται σε δυσχερέστατη θέση ανα-
φορικά με την παραμονή της στην
Πριμέρα Ντιβιζιόν, ούσα στη 19η

και προτελευταία θέση της κατάταξης.
Υπό τις οδηγίες του Αλκαράθ, η Γρα-
νάδα είχε απολογισμό τέσσερεις νίκες,
έξι ισοπαλίες και 14 ήττες στο πρω-
τάθλημα, καθώς και μία νίκη και μία
ήττα στο κύπελλο. Όσον αφορά στον
50χρονο Άνταμς, μέχρι τώρα έχει ερ-
γασθεί στη Γουίκομπ, στην Πόρ-
τσμουθ και στην Καμπάλα.

Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: 250
γκολ ως... βετεράνος! 

Ο Τόνι Άνταμς ανέλαβε
τη Γρανάδα ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 

Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα
μπορεί πλέον να χαρακτηρίζεται ο Σπύ-
ρος Ρισβάνης, καθώς αυτό ανέφερε ο κ.
Νίκος Ζαμάνης στον σταθμό «Arenna».
Ο αθλητικός διευθυντής του Πανιωνίου
προχώρησε στη σχετική αποκάλυψη,
όταν ρωτήθηκε για τον στόπερ των «κυα-
νέρυθρων». 

Για την ανακοίνωση που εξέδωσε
ο Πανιώνιος: «Να μη βγάλω; Τις δυο

αγωνιστικές με τον Παναθηναϊκό και
τον Πλατανιά έγιναν απίστευτα πράγ-
ματα. Με τον Πλατανιά δεν μας δίνουν
πέναλτι, με τον Παναθηναϊκό πέναλτι-
βουτιά του Λέτο στην… πισίνα. Το πε-
τσόκομμα των καρτών, μας έχουν δώσει
10 κάρτες, ήταν σημαδεμένοι οι ποδο-
σφαιριστές μας. Τα λόγια μου δεν τα
μασάω, εγώ όλα τα κακώς κείμενα θα
τα βγάζω στον αέρα, αφού τα βλέπει
και όλη η Ελλάδα». 

Για το ότι δεν έδωσε το χέρι του στον
Μαρίνο Ουζουνίδη: «Ότι δεν έδωσα το

χέρι μου στον Ουζουνίδη είναι κάτι προ-
σωπικό. Ξέρει ο Μαρίνος, είναι προσω-
πικό».  Αναφορικά με τον Ρισβάνη: «Μέ-
νει ελεύθερος και έχει κλείσει στον Ολυμ-
πιακό». 

Αναφορικά με το μέλλον του Μιλό-
γεβιτς: «Σε λίγο καιρό θα τα μάθετε όλα.
Είναι ένας προπονητής με μεγάλο ήθος,
πάρα πολύ καλός προπονητής και πολύ
καλός άνθρωπος. Εγώ πιστεύω ότι θα
μείνει. Έχει δημιουργήσει ένα πολύ με-
γάλο έργο και θεωρώ ότι πρέπει να
κάτσει να το ολοκληρώσει».

Οι επαναλαμβανόμενες συγκρίσεις με
τον Λιονέλ Μέσι έχουν ενοχλήσει τον
Πάουλο Ντιμπάλα. Είναι από τις σπάνιες
περιπτώσεις που ο ίδιος ο ποδοσφαιρι-
στής παραδέχεται ότι τέτοιου είδους πα-
ραλληλισμοί συνοδεύονται από πολύ
μεγάλο βάρος, το οποίο είναι δύσκολο
να σηκώσει κανείς.

«Ο Μέσι είναι ένας και μοναδικός,
όπως ήταν κι ο Μαραντόνα. Τέτοιοι παί-
κτες δεν αντικαθίστανται. Είναι μεγάλο
βάρος για μένα να υπάρχουν τέτοιες
απαιτήσεις από τον κόσμο. Θέλω να ξέ-
ρουν ότι δεν είμαι ο Μέσι, είμαι ο Ντιμ-
πάλα κι έτσι θα παραμείνω. Κατανοώ ότι
υπάρχουν συγκρίσεις, αλλά το μόνο που
μπορώ να κάνω είναι να δίνω τον καλύ-
τερό μου εαυτό», είπε ο 23χρονος Αρ-
γεντινός της Γιουβέντους, που θεωρείται
ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του
παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Στις φήμες
που τον φέρνουν κοντά στην Μπαρσελόνα

και το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής του
συμβολαίου του, το οποίο τελειώνει το
2020, απάντησε: «Είμαι χαρούμενος εδώ,
όλοι με αγαπούν. Πριν από τρία χρόνια

που ήμουν στην Παλέρμο δεν πίστευα
ότι θα μπορούσα να πάω στη Γιουβέντους.
Συνεπώς, ζω την κάθε στιγμή και δεν
σκέφτομαι τι θα γίνει στο μέλλον».

«Ο Ρισβάνης έχει κλείσει στον Ολυμπιακό»

Ντιμπάλα: «Βάρος η σύγκριση με τον Μέσι» 

Η αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου
με τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι το πιο δυνατό
ζευγάρι της προημιτελικής φάσης του
Champions League, οι πρώτοι αγώνες
της οποίας θα διεξαχθούν το επόμενο
διήμερο, με στόχο όλων των ομάδων,
βέβαια, τον τελικό της διοργάνωσης, που
θα διεξαχθεί στις 3 Ιουνίου στο Κάρντιφ
της Ουαλίας.

Σε κλασική αναμέτρηση των ευρω-
παϊκών κυπέλλων έχει εξελιχθεί το Μπά-
γερν - Ρεάλ Μαδρίτης. Σίγουρα η πιο
κλασική στα χρονικά του Κυπέλλου Πρω-
ταθλητριών, αφού οι δύο ομάδες έχουν
τεθεί αντιμέτωπες στην κορυφαία δια-
συλλογική διοργάνωση 22 φορές στο
παρελθόν, με τους Βαυαρούς να έχουν
11 νίκες και τους «μερένχες» εννέα.

Σε νοκ άουτ αγώνες, όμως, η ισορροπία
είναι απόλυτη: από 9 νίκες και από 5
προκρίσεις η καθεμία, αφού οι δύο πα-
ραπάνω επιτυχίες της Μπάγερν σημει-
ώθηκαν το 2000 σε όμιλο από τον οποίο
προκρίθηκαν αμφότερες και συναντή-
θηκαν αργότερα στους ημιτελικούς. Μόλις

δύο ματς έχουν λήξει ισόπαλα, ενώ αξιο-
περίεργο είναι το γεγονός ότι δεν έχουν
βρεθεί ποτέ αντιμέτωπες σε τελικό.

Απ' εκεί και πέρα, μεγάλο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν όλα τα παιχνίδια, όπως
η αποψινή μεγάλη μονομαχία στο Τορίνο
μεταξύ της Γιουβέντους και της Μπαρ-
σελόνα. Ντιμπάλα εναντίον Μέσι. Το
μέλλον και το παρόν του ποδοσφαίρου
της Αργεντινής. Χωρίς ασφαλή προγνω-
στικά είναι και το άλλο αποψινό ματς της
Ντόρτμουντ με τη Μονακό, ενώ η Ατλέ-
τικο Μαδρίτης είναι το λογικό φαβορί
στον αυριανό αγώνα κόντρα στη Λέστερ. 

Συνοπτικά το πρόγραμμα της προ-
ημιτελικής φάση του Champions League
έχει ως εξής:

Απόψε 

Ντόρτμουντ - Μονακό 

Γιουβέντους - Μπαρσελόνα

Αύριο

Μπάγερν - Ρεάλ Μαδρίτης 

Ατλέτικο Μαδρίτης - Λέστερ

*Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 21:45

Αρχίζουν τα σπουδαία με το Γιουβέντους - Μπαρσελόνα 
Η Ντόρτμουντ υποδέχεται τη Μονακό, ενώ η προσοχή είναι στραμμένη στην αυριανή «τιτανομαχία» Μπάγερν - Ρεάλ 
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