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Ο ΑΠΟΕΛ ήταν ο τυχερός της χθεσινής
κλήρωσης για τα ημιτελικά του Κυπέλλου
Κόκα-Κόλα. Οι «γαλαζοκίτρινοι» θα
αντιμετωπίσουν τη Δόξα, η οποία ήταν
επιθυμία και των άλλων δύο ομάδων που
συμμετείχαν στην κλήρωση. ΑΠΟΕΛ -
Δόξα και Απόλλων - Ανόρθωση λοιπόν
είναι τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών. Οι
πρώτοι αγώνες θα γίνουν την ερχόμενη
Τετάρτη. Στις 17:00 Δόξα - ΑΠΟΕΛ στο
«Μακάρειο» και στις 18:00 Απόλλων -
Ανόρθωση στο «Τσίρειο». Στις 10 Μαΐου οι
επαναληπτικοί αγώνες, που θα αναδείξουν
το ζευγάρι του μεγάλου τελικού.

Όπως είναι λογικό, η κλήρωση έφερε
χαμόγελα στους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ.
Μιλώντας εκ μέρους της διοίκησης, ο κ. Βάσως
Ηλιάδης είπε πως: «Για εμάς η κλήρωση,
έχοντας το δεύτερο παιχνίδι στο ΓΣΠ, ήταν ό,τι
καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε. Δεν
μπορούμε να υποτιμήσουμε τη Δόξα, μια
ομάδα με παρουσία στην πρώτη κατηγορία για
πολλά χρόνια. Ήταν σημαντικό να έχουμε το
δεύτερο παιχνίδι στο ΓΣΠ. Φανήκαμε τυχεροί
και, με σοβαρότητα, θα πάρουμε την πρόκριση
στον τελικό του Μαΐου».
Εκ μέρους της Δόξας μίλησε ο κ. Αντώνης
Πολυβίου, λέγοντας πως: «Σαν σωματείο, ο

βασικός στόχος είναι η παραμονή στην πρώτη
κατηγορία. Ξέραμε ότι θα έχουμε δύσκολη
κλήρωση - είτε ο ΑΠΟΕΛ είτε η Ανόρθωση,
είτε ο Απόλλωνας... είναι οι καλύτερες
ομάδες στην Κύπρο. Θα παλέψουμε με όλες
μας τις δυνάμεις, αλλά ο βασικός μας στόχος
είναι η παραμονή και όχι ο τελικός του
Κυπέλλου».
Από πλευράς Απόλλωνα και Ανόρθωσης
επίσης δεν λέχθηκαν μεγάλα λόγια, παρά
μόνο ότι θα γίνει η απαιτούμενη προσπάθεια
για να εξασφαλιστεί η πρόκριση στον τελικό.
Ο εκπρόσωπος Τύπου της λεμεσιανής
ομάδας Φανούριος Κωνσταντίνου δήλωσε

πως: «Στον δρόμο μας βρίσκεται μια δυνατή
ομάδα όπως Ανόρθωση, η οποία έχει
μοναδική διέξοδο για διάκριση το Κύπελλο.
Θα προσπαθήσουμε, μέσα από τη σοβαρή
δουλειά που κάνουμε στο Κολόσσι, να
φτάσουμε στον πέμπτο τελικό τα τελευταία
εφτά χρόνια και τέταρτο τρόπαιο».
Ο κ. Σάββας Πηλακούτας, ο οποίος
εκπροσώπησε την «Κυρία», ανέφερε ότι «ο
δρόμος προς τον τελικό θα είναι δύσκολος. Ο
Απόλλωνας είναι καλή και ποιοτική ομάδα.
Από το χέρι μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε,
αλλά θα χρειαστούμε και τη δυναμική στήριξη
του κόσμου μας».

Οι αντιδράσεις των παραγόντων 
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ΟΜΟΝΟΙΑ

Όποια και αν είναι η βαθμολογία μετά
την επερχόμενη αγωνιστική, οποιοδήποτε
άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης θα
είναι πισωγύρισμα. Γιατί στην κατάσταση
που είναι θα πρέπει να κερδίζει και να
αναμένει απώλειες, πρώτ’ απ’ όλα από
την ΑΕΛ. Ρεαλιστικά, αυτήν τη στιγμή η
Ομόνοια μπορεί να κοιτάξει μέχρι την
4η θέση. Στις επόμενες δύο αγωνιστικές
ίσως φανεί πως μπορεί και για πιο πάνω,
αλλά αυτό το σενάριο δεν θα υπάρξει
έτσι και αλλιώς αν δεν κερδίσει την ΑΕΚ.
Μόνο εύκολο δεν είναι φυσικά, η ομάδα
της Λάρνακας έχει σαφώς περισσότερη
ποιότητα. Όχι μόνο φέτος, αλλά και όλη
την προηγούμενη τριετία. Όμως η Ομό-
νοια βρήκε αρκετές φορές τον τρόπο να
πάρει νίκες ή να σταθεί ίσος προς ίσο.
Κέρδισε στον 1ο γύρο, στάθηκε πολύ
καλά στην πρεμιέρα των πλέι-οφ με την
εκτός έδρας ισοπαλία. Φυσικά υπάρχει
και το παράδειγμα προς αποφυγήν, η
ήττα με 4-2 στον 2ο γύρο στο ΓΣΖ.  Αύριο
και στις επόμενες αγωνιστικές οι παίκτες
πρέπει να παίξουν στο μάξιμουμ των
δυνατοτήτων τους, να καλύψουν αδυνα-
μίες με τρεξίματα, αλληλοκαλύψεις, πρω-
τοβουλία, καθαρό μυαλό. Έχει καιρό να
δούμε μία μεστή εμφάνιση σε διάρκεια.
Για τις επιλογές της 11άδας, όπως δεί-
χνουν τα πράγματα ο Βύντρα και ο Άρ-
νασον δεν προλαβαίνουν, άρα ο Κατε-
λάρης και ένας εκ των Φλορέσκου, Καρ-
λίτος θα ξεκινήσουν στα στόπερ. Μία
θέση θα παιχτεί στα χαφ ανάμεσα σε
Μπρέεβελντ-Τουρέ και μένει το ερωτη-
ματικό για τον αριστερό ακραίο. Δεν
πρέπει φυσικά να δούμε 1-2 εκπλήξεις.
Αυτά σε ό,τι αφορά τη δύσκολη κατάσταση
από αγωνιστικής πελυράς. Υπάρχει ακό-
μη όμως ένας παράγοντας που πρέπει
να ληφθεί υπόψη.

Κόντρα στην παραφιλολογία
Η Διοίκηση της Ομόνοιας ήταν έντονη
χθες αναφορικά με δημοσιεύματα που

θέλουν συγκεκριμένους παίκτες της ομά-
δας να αποχωρούν. Είναι μία περίεργη
φάση αυτή που περνούν οι «πράσινοι»
όλο αυτό το διάστημα, ειδικά από την
ημέρα που ανακοινώθηκε η συνεργασία
με τον Πάμπο Χριστοδούλου. Πολλά
πράγματα ακούγονται, ψιθυρίζονται, συ-
ζητούνται στα ποδοσφαιρικά στέκια. Υπο-
λογισμοί, εικασίες και εκτιμήσεις που
μπορεί να έχουν φυσικά λογική, αλλά

κανένας δεν μπορεί να ξέρει αν θα βγουν
αληθινές. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί
κάποιος μια τέτοια κατάσταση, σε μία
πολύ κρίσιμη στιγμή, με όλα τα πιο πάνω
σίγουρα να φτάνουν στ’ αφτιά των παι-
κτών. Με πέντε ματς να υπολείπονται
και την Ομόνοια να έχει ακόμη σοβαρές
ελπίδες για να βγει στην Ευρώπη, χρει-
άζεται πολύ λεπτός χειρισμός. Φυσικά
η όλη πορεία της ομάδας και η αγωνι-

στική παρουσία ορισμένων παικτών
έχουν δώσει αφορμές. Κανένας δεν θα
έκανε δικαιολογημένα εικασίες αν η
βαθμολογική θέση και οι εμφανίσεις
ήταν καλύτερες. Όσο όμως δύσκολη και
αν είναι η κατάσταση, οι παίκτες οφείλουν
να πορευτούν μ’ αυτό και ν’ ανταποκρι-
θούν. Αυτό προστάζει πρώτ’ απ’ όλα ο
επαγγελματισμός. Όμως υπάρχουν και
άλλες παράμετροι. Με ευρωπαϊκό εισι-

τήριο αρκετά πράγματα μπορεί να είναι
διαφορετικά, το κλίμα αλλάζει, όπως και
οι ανάγκες. Οι καλές εμφανίσεις, έστω
και στο τέλος, μπορεί να διαφοροποι-
ήσουν αρνητικές απόψεις. Γιατί κακά τα
ψέματα παίκτες που αμφισβητούνται
έχουν δείξει σε διαστήματα της χρονιάς
ότι μπορούν για πολύ περισσότερα. Ο
αγώνας με την ΑΕΚ είναι η 1η καλή και
ίσως μεγαλύτερη ευκαιρία.

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Δεν είναι υπερβολή αν χαρακτηρίσει
κάποιος το αυριανό ντέρμπι της ΑΕΚ με
την Ομόνοια ως τελικό. Όχι μόνο για την
ΑΕΚ, αλλά και για την Ομόνοια. Γι’ αυτό
οι «κιτρινοπράσινοι» θα τα παίξουν όλα
για όλα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο
μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί και ως
μια ευκαιρία για την ομάδα της Λάρνακας.
Μια τελευταία ευκαιρία. Μια νίκη πάνω
στην Ομόνοια μέσα στο ΓΣΠ θα φέρει
μεγάλα κέρδη στην ΑΕΚ. Θα εξασφαλίσει
κατά ένα μεγάλο ποσοστό ευρωπαϊκό
εισιτήριο, θα την κρατήσει στη διεκδίκηση
του τίτλου μέχρι τέλους και θα δώσει με-
γάλη αυτοπεποίθηση για τη δύσκολη
συνέχεια. Σε διαφορετική περίπτωση,
βέβαια, θα ισχύουν ακριβώς τα αντίθετα.
Μπορεί η ΑΕΚ να έχει μια διαφορά επτά
και οκτώ βαθμών από τέταρτη και πέμπτη
θέση, αλλά με ήττα όλα θα είναι αρνητικά
για την ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ. Πάντως
ο Βάσκος τεχνικός σε χθεσινές του δη-
λώσεις στην ιστοσελίδα της ομάδας τόνισε
αρκετές φορές το πόσο σημαντικό είναι
το παιχνίδι και ότι οι παίκτες του είναι
συγκεντρωμένοι και ανυπομονούν για
να πετύχουν άλλη μια νίκη μετά από
αυτή με την Ανόρθωση. «Μετά τη νίκη
κόντρα στην Ανόρθωση, οι ποδοσφαιρι-
στές ανυπομονούν για τη νίκη αυτήν την
αγωνιστική. Χρειαζόμαστε τους τρεις

βαθμούς, είναι πολύ σημαντικοί για μας,
για να συνεχίσουμε να παλεύουμε για
τον στόχο μας. Σε αυτού του είδους τα

παιχνίδια υπάρχουν δύσκολες στιγμές
και χρειαζόμαστε τη στήριξη του κόσμου
για να κάνει τη διαφορά. Είναι πολύ ση-

μαντικό για μας το παιχνίδι γιατί εάν κερ-
δίσουμε θα είμαστε κοντά στο ευρωπαϊκό
εισιτήριο και θα απομένουν άλλα τέσσερα

παιχνίδια για να συνεχίσουμε να πα-
λεύουμε, επομένως είναι σημαντική η
νίκη για να εξασφαλίσουμε τη θέση μας
και να συνεχίσουμε να παλεύουμε για
το όνειρο», δήλωσε ο Ισπανός προπο-
νητής». Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Ιδιά-
κεθ πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι
αυτό για την ομάδα του και γι’ αυτό ζήτησε
και τη βοήθεια από τον κόσμο, όπως και
ο Χόρχε Λαρένα. «Το χρειαζόμαστε αυτό,
χρειαζόμαστε τον κόσμο μας για να πα-
λέψουμε μέχρι το τέλος γι’ αυτούς. Όλοι
μαζί ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε
τη νίκη», δήλωσε ο Ισπανός μέσος.

Καταλήγει στο πλάνο του
Σίγουρα, από τη στιγμή που επιστρέφει
από τιμωρία ο Χόρχε Λαρένα και είναι
έτοιμος και ο Βινσέντ Λαμπάν, ο Ιμανόλ
Ιδιάκεθ θα προχωρήσει σε αλλαγές στο
αρχικό του σχήμα. Εκτός ενδεκάδας θα
είναι ο Χέφελ που δέχθηκε δεύτερη κί-
τρινη κάρτα στον αγώνα με την Ανόρθωση.
Στο απουσιολόγιο φυσικά και ο Ιβάν
Τρισκόφσκι που είναι τιμωρημένος.
Όπως πάντα ο Βάσκος τεχνικός, έτσι και
τώρα έχει μελετήσει τον αντίπαλο και
ανάλογα θα πάρει την τελική του απόφαση
για το ποιους θα χρησιμοποιήσει βασικούς
και με ποιο σύστημα θα παρατάξει την
ομάδα του. Το κατάλληλο υλικό υπάρχει,
όπως και η ποιότητα και η εμπειρία στο
ρόστερ για να πετύχουν τον στόχο τους
σε μια έδρα από την οποία φέτος δεν
έχουν πανηγυρίσει νίκη.

Διπλό Ευρώπης αλλά και αυτοπεποίθησης
Πεντακάθαρη για τους Λαρνακείς η σημασία πιθανής νίκης στο ΓΣΠ

Δύσκολο, αλλά είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν
Στην τελική ευθεία η Ομόνοια πρέπει να διαχειριστεί αγωνιστικά θέματα και... φημολογία
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