



Με τη διάθεση
στα ύψη
Από σήμερα η προετοιμασία
των «κυανολεύκων» για το
λεμεσιανό ντέρμπι μπαίνει
στα βαθιά. Ο Σωφρόνης
Αυγουστή έχει τέσσερεις
προπονήσεις για να δουλέψει
με τους παίκτες του στον
τρόπο με τον οποίο θα πρέπει
να αγωνιστεί η ομάδα του,
ώστε να μπορέσει να φτάσει
στο ζητούμενο. Ο Κύπριος
τεχνικός θα έχει σήμερα την
ευκαιρία να δει την ΑΕΛ στον
αγώνα κυπέλλου και να είναι
ακόμα πιο έτοιμος την
Κυριακή.



Να μείνει
ζωντανή
Οι «κιτρινοπράσινοι»
από τη στιγμή που
«ροκάνισαν» τη
διαφορά που τους
χωρίζει από τη
δεύτερη θέση στους
δύο βαθμούς και
από την κορυφή
στους έξι, είναι
υποχρεωμένοι να
κυνηγήσουν τις
πιθανότητές τους για
το… θαύμα! 
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ΑΠΟΛΛΩΝ
Κωστής�Σταυρινίδης�

Από σήμερα η προετοιμασία του Απόλ-
λωνα για το λεμεσιανό ντέρμπι μπαίνει
στα βαθιά. Ο Σωφρόνης Αυγουστή έχει
τέσσερεις προπονήσεις για να δουλέψει
με τους παίκτες του στον τρόπο, με τον
οποίο θα πρέπει να αγωνιστεί ο Απόλ-
λωνας, για να μπορέσει να πάρει το τρί-
ποντο. Ο Κύπριος τεχνικός θα έχει σήμερα
την ευκαιρία να δει την ΑΕΛ στον αγώνα
κυπέλλου με τον ΑΠΟΕΛ και έτσι να
είναι ακόμα πιο έτοιμος την Κυριακή. 

Οι κυανόλευκοι έχουν φοβερή διά-
θεση και αυτό είναι κάτι που φάνηκε
κατά τη διάρκεια των ημερών του Πάσχα.
Όπου και να ήταν οι ποδοσφαιριστές
του Απόλλωνα δήλωναν αποφασισμένοι
και αισιόδοξοι. Ξέρουν ότι η κατάκτηση
του τίτλου δεν εξαρτάται αποκλειστικά
από τους ίδιους, όμως, θέλουν να πετύ-
χουν το απόλυτο μέχρι το τέλος και αν
τους ευνοήσουν κάποια άλλα αποτελέ-
σματα θα πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα. 

Υπέρβαση πάνω στην υπέρβαση
έχουν πετύχει μέχρι τώρα οι κυανόλευκοι.
Δεν είναι μόνο ότι από τα μέσα του
Οκτώβρη παίζουν με την πλάτη στον
τοίχο χωρίς να έχουν δικαίωμα να χάσουν
βαθμούς. Είναι και το γεγονός ότι παίζουν
σε κάθε αγώνα με πολλές απουσίες είτε
λόγω τραυματισμών είτε λόγω τιμωριών.
Υπάρχουν παίκτες που έχουν κληθεί σε
αυτό το διάστημα να παίξουν σε όλα τα
παιγνίδια χωρίς να έχουν δικαίωμα ξε-
κούρασης, ή ποδοσφαιριστές που έχουν
αγωνιστεί σε περισσότερες από δύο θέ-
σεις. Κλασικά παραδείγματα ο Χάμπος
και ο Πέδρο. Ο διεθνής μέσος του Απόλ-
λωνα έχει κληθεί να αγωνιστεί και στις
τρεις θέσεις της μεσαίας γραμμής αλλά
και σαν στόπερ. Ο Πορτογάλος πέρα
από το φτερό, έχει παίξει και στο δεξί
άκρο της άμυνας και σαν δεύτερος κό-
φτης. Οι απουσίες αναγκάζουν τον Σω-
φρόνη Αυγουστή να δοκιμάζει τους παί-
κτες του σε διάφορες θέσεις, για να αυ-

ξάνονται οι επιλογές του. 

Το βαρόμετρο 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Φώτης Πα-
πουλής είναι παίκτης βαρόμετρο για τον
Απόλλωνα τα τελευταία χρόνια.  Φέτος
ξεκίνησε δυναμικά αλλά η συνέχεια δεν
ήταν ανάλογη. Μετά από τρεις μήνες
αφλογιστίας, άρχισε και πάλι να βρίσκει
δίχτυα. Με τα δύο γκολ που πέτυχε απέ-
ναντι σε Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ, έφθασε
τα 14 και ισοφάρισε την προσωπική του

επίδοση της περιόδου 2014-15, και πλέον
θέλει ένα ακόμα γκολ για να κάνει ρεκόρ
καριέρας. Δίχως αμφιβολία στον Απόλ-
λωνα ποντάρουν πολύ στην εκτελεστική
ικανότητα του Παπουλή, ιδιαίτερα στον
επόμενο αγώνα με την ΑΕΛ στο Τσίρειο.

Ο τεχνικός του Απόλλωνα θα καθίσει
στον πάγκο της ομάδας του για 3ο λεμε-
σιανό ντέρμπι. Όμως, σε κανένα δεν είχε
τον ίδιο αντίπαλο προπονητή. Στον αγώνα
του Ιανουαρίου, στον οποίο ο Απόλλωνας
κέρδισε με 2-0, είχε αντίπαλο τον Πάμπο

Χριστοδούλου. Στο παιγνίδι του Μαρτίου
(ισόπαλο 1-1) ο προπονητής των κιτρίνων
ήταν ο Διονύσης Διονυσίου, ενώ στον
αγώνα της Κυριακής στον απέναντι πάγκο
θα κάθεται ο Μπρούνο Μπαλταζάρ. 

Εννέα βασικοί ποδοσφαιριστές του
Απόλλωνα κινδυνεύουν να χάσουν κάποιο
από τα τελευταία τέσσερα παιγνίδια του
πρωταθλήματος, αφού είναι στο όριο των
καρτών. Συγκεκριμένα ο κίτρινος πυρετός
αγγίζει τους Ρομπέρζ, Σακκέτι, Παπουλή,
Βινίσιους, Ντα Σίλβα, Ζοάο Πέδρο, Σαρ-

δινέρο, Μάγκλιτσα, Μάριο Σέρτζιο. Από
τους βασικούς για την ώρα οι μόνοι που
δεν κινδυνεύουν οι Βαλέ, Κυριάκου, Βα-
σιλείου και Γκόμες. Όλοι οι υπόλοιποι,
αν δεχθούν κίτρινη στον αγώνα με την
ΑΕΛ, χάνουν το δύσκολο εκτός έδρας
παιγνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Σίγουρη συμ-
μετοχή στον αγώνα με τους Λαρνακείς,
πέραν των τεσσάρων (Βαλέ, Κυριάκου,
Βασιλείου και Γκόμες) έχουν οι Ρομπέρζ
και Πίεχ που είναι τιμωρημένοι στον
αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΛ. 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Βασίλης�Τσιρόπουλος

Όσο πλησιάζει η Πέμπτη, ημέρα κατά
την οποία θα πραγματοποιηθεί η κλή-
ρωση για την ημιτελική φάση του Κυ-
πέλλου Κόκα Κόλα Κύπρου, τόσο ανε-
βαίνει η αγωνία όλων στην Ανόρθωση.
Απόλυτα λογικό το συναίσθημα που
επικρατεί, καθώς μέσω των δυο αναμε-
τρήσεων στα ημιτελικά, η Ανόρθωση
θέλει, στοχεύει και πιστεύει ότι θα πάρει
το εισιτήριο πρόκρισης για τον μεγάλο
τελικό. Φυσικά μπορεί να ισχυριστεί κά-
ποιος πώς πηγάζει τέτοιος ενθουσιασμός
από τη στιγμή που δεν πραγματοποι-
ηθήκε η κλήρωση. Η απάντηση είναι
απλή. Για την «Κυρία» όλη η χρονιά
είναι οι τρεις αγώνες του κυπέλλου (με
την προϋπόθεση ότι θα αγωνιστεί στον
τελικό). Είναι η ομάδα που διεκδικεί ευ-
ρωπαϊκό εισιτήριο μόνο από αυτόν τον
θεσμό. Κανείς, όμως, δεν βλέπει από
τώρα τον τελικό. Όλοι αντικρύζουν τους
δυο ημιτελικούς που θα διεξαχθούν και
οι οποίοι για την «Κυρία» αποτελούν τε-
λικούς. Σε αυτούς τους αγώνες βρίσκεται
η προσοχή τόσο του Ρόνι Λέβι, όσο και
των ποδοσφαιριστών. Γι’ αυτές τις ανα-
μετρήσεις προετοιμάζεται η ομάδα και
όσο πλησιάζουν θέλει να ανεβάζει αγω-
νιστικές στροφές, έτσι ώστε να προσπα-
θήσει να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο

τη χρονιά. Από τη μια, υπάρχει αισιοδοξία,
αλλά από την άλλη τα κεφάλια είναι
κάτω και μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί

ο στόχος να επιτευχθεί.
Πάντως, ένας πρώην Ανορθωσιάτης,

ο οποίος πλέον αγωνίζεται στην Αγγλία

και συγκεκριμένα στη Γουόλσολ, ο Αν-
δρέας Μακρής με δηλώσεις του στο
www.sigmalive.com τονίζει ότι το κύπελλο

το δικαιούται ο κόσμος της ομάδας. «Ναι
φυσικά και μπορεί να κατακτήσει το κύ-
πελλο. Είναι ο μοναδικός εφικτός στόχος
και μόνο έτσι δεν θα είναι αποτυχημένη
η φετινή χρονιά. Η Ανόρθωση διψά για
επιτυχίες και το κύπελλο είναι η καλύτερη
γιατρεία και για τον σύλλογο αλλά και
για τον κόσμο. Επίσης, αν κατακτήσει το
κύπελλο θα επιστρέψει μετά από κάποια
χρόνια στην Ευρώπη που της έχει λείψει
αρκετά. Το δικαιούται ο κόσμος της Ανόρ-
θωσης να γευτεί τη χαρά ενός τροπαίου
και εύχομαι ολόψυχα να το καταφέρει». 

Ξεκίνησε προετοιμασία 
Από χθες οι ποδοσφαιριστές της

Ανόρθωσης επέστρεψαν στις προπονή-
σεις, αρχίζοντας ουσιαστικά την προ-
ετοιμασία τους για τον εκτός έδρας αγώνα
με τον ΑΠΟΕΛ που θα διεξαχθεί την
Κυριακή στις 16.00.

Ο στόχος της «Κυρίας» και σε αυτόν
τον αγώνα είναι να παρουσιάσει ένα αν-
ταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι σε μια
πάρα πολύ καλή ομάδα. Να αποδώσει
πολύ καλό ποδόσφαιρο και αν έρθει το
αποτέλεσμα καλώς να έρθει. Σαφώς σε
μια τέτοια περίπτωση μόνο θετικές συ-
νέπειες θα υπάρχουν ειδικά στο κεφάλαιο
ψυχολογία. 

Ο Ισραηλινός προπονητής σε ακόμη
έναν αγώνα μετρά απουσίες. Τιμωρη-
μένοι είναι οι Ζοάο Βίκτορ και Γκιγιέρμε
Σάντος

Το μυαλό στον ΑΠΟΕΛ και στην κλήρωση
Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης ενόψει του αγώνα της Κυριακής 

Μετρά αντίστροφα για το ντέρμπι
Με πολύ καλή διάθεση αρχίζει σήμερα προετοιμασία ο Απόλλωνας για τον αγώνα με την ΑΕΛ 
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